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Kétarcúak devianciái 

Szépe Judit 

 

0. Bevezetés 

Minden elmélet hitelességét ellenırizni kell. Az ellenırzés többek között azt jelenti, hogy a 

hipotézist össze kell vetni az empirikus adatokkal, vagyis a megfigyelhetı jelenségekkel. Egy 

hipotézis annál nagyobb heurisztikus értékő, minél szélesebb körével vethetı össze az empiri-

kus adatoknak, vagyis minél több autonóm vizsgálati területen alkalmas jelenségek leírására. 

Ezeket az igazoló adatokat tekintjük független bizonyítékoknak arra, hogy a hipotézis helytál-

ló (Pap 1970, Popper 1997).  

A fonológia a szegmentumok különféle osztályokba sorolását a megkülönböztetı jegyeken 

túl, sıt akár azok ellenében is azok fonológiai viselkedésére alapozza. Például kérdés, hogy a 

középsı nyelvállásfokú magánhangzókat a bináris leírásból következı ’nem felsı’ és ’nem 

alsó’ tulajdonságaik alapján [–felsı] vagy a [–alsó] nyelvállású csoportba kategorizáljuk. 

Vagy, hogy mely mássalhangzók obstruensek és melyek szonoránsok, illetıleg az, hogy a 

magyarban a ty és a gy zárhangok-e vagy affrikáták. Ezek az állítások ellenırizendı hipotézi-

sek. Az imént felsorolt fonológiai hipotézisekre független bizonyítékok kínálkoznak az al-

kalmazott nyelvészet körébıl, jelen esetben a nyelvi devianciák vizsgálatából. Kérdés, hogyan 

és miért?  

Ha egy ép, sértetlen rendszert szándékozunk leírni, akkor belsı összefüggéseire a rendszer 

hibátlan mőködésének jelenségeibıl következtetünk. Ám az ellenırzésre, vagyis annak 

kiderítésére, hogy jól definiáltuk-e fogalmainkat, és megfelelıen tártuk-e fel összefüggése-

inket, nemcsak a rendszer hibátlan mőködésébıl adódó adatok állnak rendelkezésre. Függet-

len bizonyítékokat a rendszer mőveleti hibáiból adódó jelenségek is szolgáltatnak. Ha egy 

empirikusan közvetlenül nem hozzáférhetı rendszer („fekete doboz”) valamely komponense 

„el tud romlani”, akkor biztosan létezik is.  

Vegyünk egy egyszerő példát. A magyar nyelv fonológiai szegmentális rendszerének leírása 

tartalmazza a zöngésségi hasonulás fogalmát, amelynek lényege, hogy mássalhangzó-

kapcsolatokban a késıbbi obstruens zöngésségi értéke meghatározza a korábbi obstruens zön-

gésségi értékét. A szonoránsok azonban nem vesznek részt a zöngésségi hasonulásban. Léte-

zik olyan hipotézis (Vago 1980, Siptár 1995, 2001), amely szerint a v és a j kettıs természető-

ek, vagyis egyszerre mutatnak obstruens és szonoráns tulajdonságokat a zöngésségi hasonu-

lásban. Ez abban nyilvánul meg, hogy a v zöngétlen obstruens elıtt – akárcsak az obstruensek 
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– zöngétlenedik (pl. szí[ft] ıl), de az elıtte álló zöngétlen obstruenst – akárcsak a szonoránsok 

– nem zöngésíti (pl. hatvan). A j pedig – szonoránsként – nem zöngésít (pl. rakja), de egy 

speciális hangkörnyezetben – hasonlóan az obstruensekhez – zöngétlenedik (pl. lé[pç] ki). 

Ennek a jelenségnek egyik lehetséges értelmezése azon a feltevésen alapszik, hogy e két 

szegmentum kettıs természető. Hogyan állapítsuk meg egyedi rendszerhelyüket? 

Organikus agysérülést elszenvedett betegek, afáziások beszédében gyakran megfigyelhetı, 

hogy közléseikben az éppen soron következı beszédhang helyett egy másikat mondanak, pél-

dául p helyett k-t: piros helyett kiros (Szépe 2000). Ezek a helyettesítések nem olyan módon 

állandók, mint a logopédiai esetekben, vagyis amikor egy bizonyos hang helyett a beszédhi-

bás közlı következetesen ugyanazt a másik hangot alkalmazza. Az afáziás helyettesítésekben 

valamely hang helyén nem mindig ugyanaz a másik hang jelenik meg: c helyett megjelenhet t 

(teruza ’ceruza’) vagy sz (szeruza ’ceruza’). Ezekben a helyettesítésekben a legkülönösebb az, 

hogy ugyanaz a szegmentum ugyanannál az adatközlınél helyettesítıként és helyettesítettként 

is rendszeresen megjelenik. Például sz helyett t (altik ’alszik’), de t helyett c (épícész ‘épí-

tész’).  

Tizenkét afáziás adatközlı spontán és interjúval kiváltott közléseinek mintegy 12 órányi 

anyagából kigyőjtött fonológiai devianciák a következı összefüggéseket mutatják a helyette-

sített és a helyettesítı szegmentumok között. 

 

1. Mássalhangzók 

Ha egy szegmentumot gyakran helyettesíti más szegmentum a beszédben, akkor gondolhatjuk 

azt, hogy a közlınek nehézséget okoz a hozzáférése. Ha egy szegmentum viszont gyakran 

helyettesít más szegmentumokat, akkor feltehetjük, hogy a közlı könnyedén hozzáfér. Az 

afáziás közlések környezetfüggetlen szegmentális helyettesítéseire viszont az a kettısség jel-

lemzı, hogy nagyjából ugyanazok a szegmentumok egyszerre a legnehezebben és a legköny-

nyebben elıhívhatók az afáziás közlık számára (1. táblázat). A fonológiai vagy szekvenciális 

környezettıl függetlenül helyettesítıként és helyettesítettként egyaránt nagy gyakorisággal 

megjelenı mássalhangzókról megállapítható, hogy tagjainak 85%-a a szájcsatorna elülsı ré-

szén képzett szegmentum. Ezen belül a (denti)alveolárisok aránya szintén 85%.  
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1. táblázat: Mássalhangzók helyettesítései 

ennyi különféle msh-t helyette-

sít 

szegmentum ennyi különféle msh 

helyettesíti 

13 t 10 

11 d   8 

  9 n   7 

  9 sz   5                

11 z   8 

  8 l 10 

  8 k 11 

  6 v   8 

 

Ha megfigyeljük a (denti)alveolárisoknak a magyar mássalhangzó-rendszerben elfoglalt he-

lyét, arra jutunk, hogy a (denti)alveolárisok a szegmentumrendszerben a képzési dimenziók 

szempontjából (ide nem értve ezúttal a forrás és idıtartam dimenzióit) a legnagyobb 

számosságú alrendszer, vagyis ebbe a mássalhangzó-csoportba tartozik a legtöbb elem (2. 

táblázat).  

2. táblázat: Mássalhangzó-alrendszerek a magyarban 

mássalhangzó-alrendszerek szegmentumok az alrendszer elemszáma 

képzéshely szerint 

labiálisok p, b, m, f, v  5 

(denti)alveolárisok t, d, n, sz, z, c, dz, l, r 9 

posztalveolárisok s, zs, cs, dzs  4 

palatálisok ty, gy, ny, j  4 

velárisok k, g  2 

glottális h  1 

képzésmód szerint 

zárhangok p, t, k, b, d, g 6 

nazálisok m, n, ny  3 

réshangok f, v, sz, z, s, zs, j, h 8 

affrikáták c, dz, cs, dzs, ty, gy 6 

laterális l 1 

legyintı/pergı r 1 
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A dentialveolárisok csoportját ugyanazért nem indokolt a dentálisok és az alveolárisok két 

külön csoportjára választani, amiért a labiálisokat bilabiálisokra és labiodentálisokra elkülöní-

teni: a képzésmódok kiegészítı disztribúciója miatt. Amilyen képzésmódú szegmentum az 

elülsıbb (bilabiális, dentális) képzéshelyen elıfordulhat, olyan a hátsóbb képzéshelyen (labi-

odentális, alveoláris) nem.  

Az, hogy helyettesítıként és helyettesítettként is gyakori az elıfordulásuk, a 

(denti)alveolárisok implementációbeli kétarcúságára utal. A (denti)alveolárisok a fajlagosan 

legkisebb artikulációs energiafelhasználással ejthetı mássalhangzók. A kisebb erıfeszítés 

pedig korrelál azzal, hogy a fonológiai programozás az aktuálisan nem hozzáférhetı mással-

hangzókat velük helyettesíti. Ugyanakkor a beszédcsatorna közel azonos felületén képezendı 

számos elem a kivitelezésnek olyan nagyfokú pontosságát követeli meg, amely az afáziás 

közlık számára nem ritkán elérhetetlen. Ezt az igazolja, hogy a (denti)alveolárisokat nagy-

számú más szegmentum helyettesíti. 

 

2. Magánhangzók 

Megfigyelhetjük, hogy a magánhangzók állományában fonológiai vagy szekvenciális környe-

zettıl függetlenül helyettesítıként és helyettesítettként egyaránt a legtöbbször megjelenı ele-

mek a magánhangzó-rendszer nem alsó (tehát felsı vagy középsı nyelvállású) tartományába 

sorolódnak (3. táblázat). A nem alsó nyelvállású magánhangzók intenzív részvétele a helyet-

tesítési folyamatokban hasonlóságot mutat a mássalhangzó-készletben legnagyobb számban 

elıforduló (denti)alveolárisok kettıs viselkedésével. A nem alsó tartomány elemei, amelyek a 

semleges légzıálláshoz közelebbiek, a képzési konfiguráció kisebb mértékő elmozdulásával 

ejthetık, mint az alsó tartomány elemei, ezért a legtöbb helyettesítı közülük kerül ki. Másfe-

lıl azonban a közel azonos felületen képezendı számos elem nagy részletességgel kidolgozott 

artikulációt kíván meg. A helyettesítettek magas típusszáma arra utal, hogy az afáziás közlés-

ben ennek megvalósítása – az imént leírtak okán – nehézségekbe ütközik. 

3. táblázat: Magánhangzók helyettesítései 

ennyi különféle mgh-t helyet-

tesít 

szegmentum ennyi különféle mgh 

helyettesíti 

5 ü/ő 3 

4 i/í 2 

3 o/ó 4 

3 é 4 
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3. Obstruensek és szonoránsok 

A helyettesítési folyamatokban sajátos elkülönülést mutatnak az obstruensek és a 

szonoránsok. Az elkülönülés mértékét nem befolyásolja az, hogy bizonyos szegmentumok 

hovatartozása teoretikusan nem egyértelmő. Így a v és a j lehet réshang, illetıleg szonoráns. 

Az érintett szegmentumokat bármelyik részhalmazba sorolhatjuk: a különbség olyan csekély, 

hogy az egyes részhalmazok egymáshoz való viszonyát egyetlen esetben sem befolyásolta. 

Annál is kevésbé, hiszen az ’inkább rés’ – ’inkább szonoráns’ skálán ejtésének változatai szé-

lesen szóródnak (Kiss–Bárkányi 2006). 

A fonológiai vagy szekvenciális környezettıl függetlenül végbemenı helyettesítések között 

leggyakoribb az obstruensek részhalmazán belüli helyettesítés, illetıleg a szonoránsok rész-

halmazán belüli helyettesítés. Az obstruensek között elsıdleges az azonos képzésmódú szeg-

mentumok részhalmazán belüli helyettesítés eltérı képzéshelyő és/vagy zöngésségő helyette-

sítıvel, illetıleg helyettesítettel. 

Jellegzetes a szonoránsok csoportjának éles elkülönülése. A szonoránsok szonoránsokat és 

zárhangokat helyettesítenek, ıket pedig a szonoránsok, a zárhangok és a z helyettesíti. 

Ugyanígy, tehát a „tiszta” szonoránsoknak megfelelıen viselkedik a v is és a j is: ugyanazokat 

az elemeket helyettesítik, mint a réshang-tulajdonság nélküli szonoránsok, tehát elsısorban 

nazális és nem nazális szonoránsokat, továbbá zárhangokat. Ám ugyanakkor mindkettıjük 

zöngétlen párja is szerepet kap a környezetfüggetlen hanghelyettesítési folyamatokban, pl.: 

vár helyett fár, György helyett Jör[ç]. Megfigyelhetı továbbá, hogy a v és j az afáziás be-

szédben képes az elıtte álló zöngétlen obstruenst zöngésíteni, vagyis obstruensként viselked-

ni, pl. hadvan ’hatvan’, abjuk ’apjuk’. Ezek a devianciák független bizonyítékként szolgálnak 

az e két szegmentum kettıs természetére vonatkozó hipotézis számára. 

 

4. Affrikáták  

A magyar mássalhangzó-állomány egyik legnehezebben jellemezhetı részhalmaza az 

affrikátáké. Elemek vagy elemkapcsolatok, s egyáltalán mely szegmentumok tartoznak kö-

rükbe? E kérdések évtizedek óta váltanak ki heves vitákat a magyar fonológiában (vö. pl. 

Kázmér 1961, Kassai 1980, Kovács 2001, 2002, Nádasdy–Siptár 1987, Siptár 1995, Szende 

1996, 1997). Az elsı kérdés, hogy az affrikáta egyetlen beszédhang, avagy két beszédhang 

meghatározott kombinációja. Vannak álláspontok, amelyek szerint az affrikáták nem önálló 

képzésmódú beszédhangok, hanem olyan zár típusú mássalhangzók, amelyeknek az explóziós 

szakasza meg van nyújtva a p, b, t, d, k, g zárhangokéhoz képest. Képzésmódját tekintve egy 

affrikáta zárképzési és résképzési mozzanatok együttese, amely önmagában nem is képez 
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önálló akadálytípust. Más nézetek szerint ha van is egy affrikátának zármozzanata és résmoz-

zanata, ám ezek – a képzésmód, illetıleg a létrejött zörej jellemzıje szempontjából – nem 

ugyanolyanok, mint a zárhangok zárja, illetıleg a réshangok striktúrája (Szende 1974, 1975). 

Ha megfigyeljük az 1.a) ábrát, az oszcilliogram azt mutatja, hogy folyamatos beszédben az 

olyan mássalhangzó-kapcsolatot alkotó zár- és réshang (t+s), amelyen nem megy végbe 

adaffrikáció, világosan elkülönülı szakaszokat képez: elıször a felpattanási zörej utáni rés-

összetevıkét, majd a réshang zörejeit. Ettıl eltérıen az 1.b) ábra cs szegmentumában nem 

alakul ki a zárhangok zárjára jellemzı szakasz. Sokkal inkább jellemzı a relatíve elnyújtott, 

egyre tágabb rést eredményezı feloldási szakasz.  

 A második kérdés az affrikáták tekintetében az, hogy a palatális obstruensek a magyarban 

vajon zárhangok vagy affrikáták. Egyes fonológusok a ty és a gy zárhangként való viselkedése 

mellett érvelnek (Nádasdy–Siptár 1987, Siptár 1995), mások szerint viszont ezeknek a szeg-

mentumoknak az akusztikai szerkezete megfelel a nem kérdéses státusú affrikátákénak (Szen-

de 1996), bár idıtartamértékük többnyire nem éri el azokét (Kassai 1980, Kovács 2001, 

2002). A 2.a) és 2.b) ábrán láthatjuk az akusztikai szerkezetbeli hasonlóságot, továbbá azt, 

hogy egyiken sem mutatkoznak elkülöníthetı szakaszban az 1.a) ábra zárhangjának felpatta-

nás utáni zörejösszetevıi.  

Vizsgáljuk meg, hogy az eltérı megközelítések által eltérı státusúnak minısített ty és gy az 

afáziás helyettesítési folyamatokban milyen természetőeknek bizonyulnak.  

Artikulációjuk pontos kivitelezésének bonyolultsága éppen olyan tévesztéseket eredményez 

az afáziás folyamatokban, mint a nem kérdéses státusú affrikátáké, vagyis alveoláris zárhang-

gá való egyszerősítést, pl. teruza ’ceruza’ (c→t),  tavar ’csavar’ (cs→t), túk ’tyúk’ ( ty→t) 

valamint homorgán réshanggá való egyszerősítést, pl. szeruza ’ceruza’ (sz→t), sukva ’csukva’ 

(cs→s), néjszet ‘négyzet’ (gy→j). Amint a példákból látjuk, amely tévesztési folyamatok az 

alveoláris, illetıleg posztalveoláris affrikátákon végbemennek, azok a palatálisokon is hason-

lóképp mutatkoznak.  
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1. a) ábra: a t+s mássalhangzó-kapcsolat oszcillogramja a két sün szekvenciából 

Time (s)
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1. b) ábra: a cs mássalhangzó oszcillogramja a kacsa szekvenciából 

Time (s)
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A korpuszban a tévesztések egyik legérdekesebb megjelenési formája az onszetben lévı 

affrikátának olyan virtuális összetevıkre való szétválása, mint a t/d-nek megfeleltethetı zár-

komponens és a s/sz-nek, illetıleg palatális megfelelıjüknek, a j-nek megfeleltethetı réskom-
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ponens, illetıleg ezeknek a virtuális összetevıknek az esetleges átpozicionálása a legközeleb-

bi kódába, pl. doszent ’docens’ [c→t+sz], tusva ’csukva’ (cs→t+s), hadjon… hadott nekik 

’hagyott nekik’ (gy→d+j). Itt is látható, hogy a kérdéses státusú, palatális affrikátákon ugyan-

úgy végbemegy a szétválási folyamat, mint az alveoláris és a posztalveoláris szegmentumo-

kon. Márpedig ha a palatális affrikáták is szétválhatnak összetevıikre, akkor erısen meginog 

a ty, gy zárhang természetét hirdetı koncepció. Ugyanerre az összefüggésre, vagyis hogy a 

palatális obstruenseken is ugyanazok a folyamatok mennek végbe, mint az alveoláris és a 

posztalveoláris affrikátákon, utalnak ép és SLI-os gyermeknyelvi adatok is, pl. bozda ‘bodza’, 

lándacs1 ‘lándzsa’, hattuj ’hattyú’ (Sebestyénné Tar 2006: 77). Az ép nyelvi – tehát a spontán 

beszédbeli és az ép idıskorúak közléseiben tapasztalható – nyelvbotlásokban pedig az affriká-

tafelbontásnak éppen a fordítottja figyelhetı meg: az affrikátaösszeépítés. Ez a mővelet egy 

zár- és egy résszegmentumot épít össze affrikátává a felbontásnak megfelelı tükörmővelettel, 

vagyis a szótag eltérı mássalhangzó-pozícióiban lévı zár- és réshangot építi össze egy 

onszetbeli affrikátává, pl. mákos récse… rétes ’mákos rétes’ csetvér ’testvér’ (t+s→cs). Az 

affrikáta felbontásának és összeépítésének jelentısége abban is megmutatkozik, hogy a két 

folyamat  kettıs disszociációt jelez: az affrikátafelbontás csak a patologikus közlésekben jele-

nik meg, míg az összeépítés csak az ép nyelvi devianciákban (Szépe 2006). 

Bár a ty és gy affrikáták közé tartozását számos bizonyíték támasztja alá, a történetnek itt 

nincs vége. Ugyanis, eltérıen a nem kérdéses státusú affrikátáktól, az afáziás környezetfüg-

getlen helyettesítési folyamatokban a ty-t és a gy-t ugyanazok az elemek helyettesítik, mint a 

zárhangokat. A zárhangokat, illetve a ty-t és a gy-t helyettesítheti szonoráns, és fordítva. Ezzel 

szemben a nem kérdéses státusú affrikátákat soha. Vagyis a ty és gy szintén kétarcú elemei a 

magyar mássalhangzó-rendszernek. Bár fonetikai szerkeztük megegyezik a többi 

affrikátáéval, és a devianciákban tükrözıdı fonológiai viselkedésük egyes aspektusai szintén 

affrikáta-természetüket támasztják alá, ugyanakkor más aspektusai a zárhangok közé sorolják 

ıket. 

Az áttekintés után visszatérhetünk a kezdıponthoz. A bemutatott afáziás adatok empirikus 

bizonyítékkal szolgálnak a szegmentális fonológia egyes teoretikus terminusai számára. De 

bármilyen sok független bizonyítékunk van is egy elmélet igazságára, sohasem lehetünk biz-

tosak abban, hogy az tényleg minden tekintetben adekvát módon írja le a mögöttes összefüg-

géseket. Az ellenırzésnek folyamatosan ki kell egészülnie újabb és újabb jelenségszférákkal 

való összevetéssel, valamint az elmélet belsı koherenciájának vizsgálatával. 

                                                 
1 A szóalakot záró szegmentum zöngétlenítése jellemzı mővelete mind az ép, mind a patologikus devianciafo-
lyamatoknak. 
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2. a) ábra: a ty mássalhangzó oszcillogramja az atya szekvenciából 

Time (s)
0 0.146

-0.2837

0.2175

0

ty__atya_

In
te

ns
ity

0 0.05 0.1

 

2. b) ábra: a cs mássalhangzó oszcillogramja a kacsa szekvenciából 

Time (s)
0 0.1458

-0.7501

0.7664

0

cs__kacsa_

In
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0 0.05 0.1



 10 

Irodalom  

Kassai I. 1980. A magyar affrikátákról idıtartamuk alapján. Magyar Nyelvır 104: 232–245. 

Kázmér M. 1961. A magyar affrikátaszemlélet. Nyelvtudományi Értekezések 21. Budapest: 

Akadémiai  

Kiss, Z. – Bárkányi, Zs. 2006. A phonetically-based approach to the phonology of [v] in 

Hungarian. Acta Linguistica Hungarica. 53. 175–226.  

Kovács M. 2001. A zöngétlen zárhangok és affrikáták idıszerkezete. In: Gósy Mária (szerk.) 

Beszédkutatás 2001. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 46–60. 

Kovács M. 2002. Az affrikáták akusztikai szerkezetérıl. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti 

fonetika, laboratóriumi fonológia. Debrecen: DE Kossuth Egyetemi Kiadó. 39–54. 

Nádasdy, Á. – Siptár P. 1987. Tisztázandó kérdések a magyar fonológiában. Kézirat. Buda-

pest. 

Pap M. 1970. Vissza a nyelvészethez! Általános Nyelvészeti Tanulmányok VII. 207–228. 

Popper, K. 1997. A tudományos kutatás logikája. Budapest: Európa. 

Siptár P. 1995. A magyar mássalhangzók fonológiája. Linguistica, Series A, Studia et 

Dissertationes 18. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 

Siptár P. 2001. Aszimmetriák a magyar fonológiában. Habilitációs értekezés. Budapest: EL-

TE. 

Szende T. 1974. Intervocalic affricates in present-day Hungarian. Annual Report of the Insti-

tute of Phonetic 8. Copenhagen: University of Copenhagen. 129–131. 

Szende T. 1975. Magánhangzóközi affrikátáink természetérıl. Magyar Nyelv. 71. 432–438. 

Szende T. 1996. Affrikáták – pörön kívül. In: Terts István (szerk.) Nyelv, nyelvész, 

társadalom. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem – PSzM Projekt Programiroda. 

283–289. 

Szende T. 1997. Alapalak és lazítási folyamatok. Linguistica, Series A, Studia et 

Dissertationes 22. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 

Szépe J. 2000. Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvő afáziások közlésfolyamataiban. A 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézetének Kiadványai 2. 

Piliscsaba: PPKE. 

Szépe J. 2006. Ép és patologikus beszédbeli tévesztések szóalak szintő szerkezetrendezı mő-

veletei. Nyelvtudományi Közlemények. 103. 129–147. 

Vago, R. 1980. The sound pattern of Hungarian. Washington: Georgetown University Press.  

 

  


