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A logikai műveletek használatának apriorizmusa
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Abstract. This study follows the study named “Te Use of Logical Operators in Standardized 
Context” appeared in no. 3 of Erdélyi Pszichológiai Szemle. We are now verifying the 
hypotheses that logical operators are suggested by the initial form of the phrases will they 
appears. This experiment shows us that logical operators are not suggested. They are aprioric. 
But there is a difference between the usage of logical operators by physicists and language 
students. That leads us to formulate a conclusion: there is a different way of thinking 
characteristic to different students. The cause is the different usage of language.
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1. A logikai műveletek sugalmazására vonatkozó hipotézis 
ellenőrzése

E tanulmányban megpróbálunk válaszolni arra a kritikára, amit az 
előző tanulmányunk1 végén fogalmaztunk meg. A kritika abban állt, hogy a 
kezdeti, mintaszerű logikai szerkezeteinkkel nem sugalmazzuk-e egyben 
azokat a logikai műveleteket is, amelyekkel a kísérleti személyek az elemi 
mondatokat összekapcsolják. Mivel a kísérleti személyek ugyanazon 
logikai műveleteket használták, mint amelyeket primitíveknek 
tekintettünk, ezek pedig elsősorban a Boole-féle műveletek, most olyan 
minták megépítéséhez folyamodtunk, amelyek a kétértékű 
igazságfüggvények wittgensteini táblázatából kevésbé használtak. 

Ily módon, a kezdeti, mintaszerű változatainkban a következő 
logikai műveleteket használtuk fel: p q  ( posztpendencia) , p / q  
( nonkonjunkció vagy inkompatibilitás) , ∼( p ← q )  ( fordított 
nonkondicionális) , p  ∼q  ( posztnonpendencia) , ∼p  q  
( prenonpendencia) , p ↓ q  ( nondiszjunkció) . K ísérletünkben csak három 
mondatos változatokat alkottunk, hogy fel tudjuk használni mindazon 
előnyöket, amelyeket az előző kísérletben azonosítottunk. Az 
összehasonlítási alapot az előző kísérlettel a három mondatos változat 

1 Gál László ( 2001) . A logikai műveletek használata szabványosított szövegkörnyezetekben, Erdélyi 
Pszichológiai Szemle, II. évf., 3. Sz., 53-68.




