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Előadásomban rövid áttekintést adok a Lexikális Fonológia elméletéről, 
majd bemutatom az elmélet alkalmazását a magyar fonológia egy részterü
letén, a palatalizációs szabályok kérdéskörén.1

Mindenekelőtt szólnom kell néhány szót az elmélet nevéről, mivel a 
„lexikális” jelző több szempontból is félreérthető. így például nem valami
féle szélsőségesen konkrét fonológiáról van szó, amely szerint a morfémák 
mindegyik felszíni allomorfja külön-külön fel lenne sorolva a lexikonban; eb
ből a szempontból a Lexikális Fonológia sztenderd generatív fonológiának 
számít, bár az is igaz, hogy érdekes megszorításokat tartalmaz az ábrázolá
sok absztraktságával kapcsolatban. Arra is utalhatna a név, hogy az elmélet 
csak olyan szabályokkal foglalkozik, amelyek a szótári elemek határain belül 
érvényesülnek. Ez az értelmezés már közelebb áll a valósághoz, de mégsem 
teljesen igaz, mivel az elmélet egyik állítása éppen az, hogy a fonológia két 
fő összetevőre oszlik: egy LEXIKÁLIS összetevőre, amelyben a szabályok csak 
a szó tartományán belül érvényesek, és egy POSZTLEXlKÁLIsra, amelyben a 
szabályok olyan terjedelmesebb szekvenciákon is végbemennek, amelyek a 
szótári elemeknek a szintaktikai szerkezetbe való beillesztése révén alakulnak 
ki. A Lexikális Fonológiát tehát azért nevezik így, mert külön tulajdonság
halmazt posztulál a lexikonon belül működő fonológiai szabályok számára. 
Tekintsük át először a lexikális és posztlexikális szabályalkalmazás közötti 
különbségeket!

1. A posztlexikális szabályok jellegzetességei

(i) Szóhatáron keresztül történő alkalmazás:
A posztlexikális szabályok legkézenfekvőbb ismertetőjele az, hogy nemcsak 
szavakon belül, hanem szóhatáron keresztül is működésbe lépnek. Az (1) 
alatti diagramból látható, hogy a szavak nem kapcsolódnak össze monda

1 Az elméletet Paul Kiparsky és K.P. Mohanan alkották meg a nyolcvanas évek elején 
megjelent müveikben (Kiparsky 1982a,b; Mohanan 1982, 1986). Kiváló összefoglalása 
található Kaisse-Shaw (1985)-ben, amely magyar fordításban is megjelent Siptár (1993) 
4. fejezeteként. A nagybetűvel írt „Lexikális Fonológia” az egész elmélet neve, a kisbetűs 
„lexikális fonológia” a modell egyik komponense, a lexikonon belül működő fonológiai 
szabályok összessége.
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tokká, ennélfogva nem képesek egymás kiejtését befolyásolni, amíg el nem 
érnek a posztlexikális összetevőbe:

A magyar nyelv egyik tipikus posztlexikális szabálya a zöngésségi hasonulás. 
A hasonulás szempontjából nem számít, hogy a környezetet alkotó zörejhang 
ugyanabban a szóban van-e, mint a szabály által érintett zörejhang (2a), 
vagy pedig a következőben (2b):

(2) a. tízkor [tűskor] b. tíz kör [tűskör]

Ezzel szemben egy olyan szabály, amelynek működési tartománya a le
xikonon belülre korlátozódik, kizárólag a lexikonon belül létrejövő láncokon 
fog működésbe lépni. így például a lexikális h-törlés (cseh, csehnek vs. cse
hek) nem tud arról, hogy a következő szó magánhangzóval kezdödik-e: cseh 
ellenzék [ceeűenze:k], *[cefiel:enze:k].

(ii) Kivételnélküliség:
A posztlexikális szabályok alól nem lehetnek lexikális kivételek: ezek mindig 
működésbe lépnek, ha a szerkezeti leírásuk teljesül.2 Hasonlítsuk össze az 
imént említett két szabályt: a h-törlés alól számos lexikális kivételt találunk

2 A Lexikális Fonológia valamennyi változata elfogadja a Zárójeltörlés (Bracketing Erasure) 
elvét, amelynek az a lényege, hogy a szótári elemek „belügyének” számító mindenféle 
információ a posztlexikális összetevőbe érve láthatatlanná válik, legyen az a szó morfoló
giai felépítésére vonatkozó információ vagy az egyes szótári alakokhoz tartozó bármiféle 
kivétel jegy.
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(sah, doh, pech, eunuch), míg a zöngésségi hasonulás alól egyetlen zörejhang- 
kapcsolat sem vonhatja ki magát, még idegen szavakban, nevekben stb. is 
könyörtelenül végbemegy ( Macbeth [gb]).

(iii) Nem-ciklikusság:
Annak az állításnak, hogy a posztlexikális szabályok nem tudnak hozzáférni 
a szavak belső felépítéséhez, az előbbiektől független bizonyítéka (folyomá
nya), hogy nem alkalmazhatók ciklikusan (a ciklikus szabály alkalmazásról 
vő. Siptár 1985, 1988-t és az ott idézett irodalmat). A ciklikus alkalmazás 
lehetősége természetesen attól függ, hogy vannak-e egymásba ágyazott ta r
tományok, ámde a szavak a belső tartományokra utaló nyomokat teljesen 
elveszítik, mire előbújnak a lexikális összetevőből:

(3) a. lexikális ábrázolás (bemenet): [[[[[tan]ít]j]ja]tVk] 
b. posztlexikális ábrázolás: [tanítsátok]

(iv) Új alakzatok létrehozása:
A posztlexikális szabályok létrehozhatnak újfajta szekvenciákat, szerkeze
teket vagy szegmentumokat, tehát pl. olyan szegmentumokat, amelyek nin
csenek benne a mögöttes szegmentumok tárában, vagy olyan tulajdonsá
gaik vannak, amelyek a mögöttes ábrázolásban nem állnak rendelkezésre. 
(A lexikális szabályok ezzel szemben SZERKEZETŐRZŐK.) A szóvégi j  zön- 
gétlenedése (kapj, rakj, döfj) például [ç]-t hoz létre, amely a mögöttes 
mássalhangzó-rendszerben nem szerepel. Az Ikeredés szabálya, amely a ge- 
minátákból felszíni hosszú mássalhangzót hoz létre, bevezeti a [hosszú] je
gyet, amely a mögöttes mássalhangzókészlet jellemzésében nem vesz részt; 
ugyanígy a nazálisok képzési hely szerinti hasonulása bevezeti az [osztott] 
(distributed) jegyet. A posztlexikális szabályok olyan szekvenciákat is lét
rehozhatnak, amelyek előfordulása a lexikonon belül nem megengedett. így 
például az az angol gyorsbeszéd-szabály, amely törli a svát a szókezdő szóta
gokból, teljesen szokatlan szókezdő mássalhangzó-kapcsolatokat hozhat létre 
(potato [pteitou] ‘krumpli’). A posztlexikális szabályok ezen kívül fokozatos 
(nem-bináris) kimenetet is létrehozhatnak; továbbá csak ezek lehetnek fa
kultatívak és függhetnek a beszédsebességtől.

(v) Alkalmazásuk nem-levezetett alakokra:
A posztlexikális szabályokra nem érvényes a Szigorú Ciklus Elve. A SzCE-t 
a későbbiekben részletesebben is tárgyalni fogjuk; egyelőre annyi is elegendő, 
hogy a SzCE egyik hatása abban áll, hogy megakadályozza a lexikális sza
bályok alkalmazását olyan szekvenciákra, amelyek már mögöttesen megfe
lelnek a szerkezeti leírásuknak (például a /h /  nem törlődik az ihlet, jacht,
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technika típusú szavakban). Ez a megszorítás a posztlexikális összetevőben 
m ár nem érvényesül: így például azok a jövevényszavak, amelyek zöngésség 
tekintetében eltérő zörejhang-kapcsolatot tartalmaznak, hasonuláson esnek 
át: anekdota [gd], afgán [vg], abszolút [ps], joghurt [kh], stb.

(vi) A lexikális ábrázolás:
Mohanan (1982) hangsúlyozza, hogy a fonológia kettéosztása lexikális és 
posztlexikális részre a levezetés egy jelentős szintjének létezését jósolja meg. 
Ez a szint a lexikon kimenete, amelynek több érdekes tulajdonsága van. 
Ezek egy része ennek a közbülső ábrázolásnak (amelyet Mohanan LEXIKÁLIS 
ÁBRÁzoLÁsnak nevez3) a pszichológiai realitásával kapcsolatos. így például 
a beszélők a lexikális szabályok kimenetét különösebb előképzettség híján is 
különbözőnek ítélik a bemenetűktől, tehát a magyar beszélők könnyen meg 
tudják különböztetni a lássa és a látja alakokat; másfelől azonban a /h /  
valamennyi allofónját, a zöngés [fi]-t és a veláris [x]-t is, a zöngétlen glottális 
[h]-val azonosnak vélik. Mohanan azt is állítja, hogy a nyelvbotlásokra a 
lexikális szabályok alkalmazását követően kerül sor, következésképp nem kell 
velük összhangban állniuk; a posztlexikális szabályok viszont a nyelvbotlásos 
alakokon is végbemennek. Végül a lexikális szabályokat nem hiúsítják meg 
a szünetek, a posztlexikálisakat viszont igen. így a háttal alak közbeékelt 
szünettel is hát...tal-nak hangzik, míg a hátba nem hád...ba, hanem hát...ba 
lesz. Mohanan ezt a jelenséget úgy magyarázza, hogy a szünet beillesztését 
az első posztlexikális szabálynak tekinti. így a -val első mássalhangzója még 
szomszédos a hát végével a hasonulás alkalmazásakor, de a másik esetben 
a hát végén álló mássalhangzó már nem áll zöngés zörejhang előtt, mire a 
zöngésségi hasonulásra kerülne a sor.

2. Morfológiai és fonológiai rétegek a lexikonon belül

A lexikális és posztlexikális összetevők közötti viszonylatok legtöbbje 
kicsiben megismétlődik a lexikonon belül felállított rétegek közötti viszony
latok formájában, amint (4) mutatja.

3 A „lexikális ábrázolás” kifejezés a sztenderd generatív fonológiában a mögöttes ábrázo
lásra szokott utalni; itt azonban azt az alakot kell érteni rajta, amelyen az összes al
kalmazható morfológiai és lexikális fonológiai szabály végbement már, de posztlexikális 
szabály még egy sem.
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mögöttes ábrázolások

morfológia — fonológia 1. szint

morfológia fonológia 2. szint

A . '
morfológia fonológia M-edik szint

lexikon

T
lexikális ábrázolás 

lexikális beillesztés 

szünet-beillesztés

 ̂posztlexikális fonológia

így például mindegyik réteg kimenete egy-egy (levezetett) szótári egység, 
akárcsak a teljes lexikon kimenete. A zárójeltörlés, amelyre az imént utal
tam, az egyes rétegek között is érvényes:

(5) Zárójeltörlési konvenció
A belső zárójelek mindegyik szint végén törlődnek

(Kiparsky 1982a,140).

Más szóval: az egy-egy réteghez tartozó információ hozzáférhetetlen 
a következő réteg számára. A rétegek pontos száma részint nyelvspecifi
kus, részint egy-egy nyelven belül is vitatott. Például az angolban Kiparsky 
(1982a,b) szerint kettő, Halle és Mohanan (1985) szerint négy réteget kell 
megkülönböztetnünk. Amint az előadás második felében a palatalizációs 
szabályokkal kapcsolatban látni fogjuk, a magyarban legalább két szint van 
-  de vajon van-e szükség kettőnél többre? A szóösszetételek Halle és Moha
nan modelljében (az angolban) a 3. szinten alakulnak ki. És a magyarban? 
Amennyiben feltesszük, hogy a /i-törlés a magyarban 1. szintű szabály, a szó- 
összetételeknek legkorábban a 2. szinten szabad kialakulniuk (vö. pl. Cseh-
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ország *[cefíorsa:g], Cseh-erdő *[cefierdö:]). Nincs olyan bizonyíték, ami arra 
utalna, hogy a h-törlés nem lehet 1. szintű szabály. A Lexikális Palatalizáció 
szabályáról azonban látni fogjuk, hogy 1. és 2. szintű szabály. Mivel azon
ban összetétel-határon keresztül nem működik (vö. pl. látjátok [la:ty:a:tok], 
de átjáró *[a:ty:a:ro:j), ez arra utal, hogy a szóösszetételek kialakulása a 3. 
szintre tehető.

3. Palatalizáció

Palatalizációnak nevezzük azt a fonológiai folyamatot, amelynek során 
egy palatális mássalhangzónak, tehát a / j  ty dy ny/  mássalhangzók egyi
kének hatására az előtte álló (dentális) mássalhangzó (palato-alveolárissá 
vagy) palatálissá válik.4

A magyar fonológiában három különböző mélységi szinten találunk 
palatalizációs szabályokat. Ezek: a í-végü igék felszólító alakjaiban talál
ható morfofonológiai palatalizáció (üt/üss, ön t/ önts), a látja, hordja, fonja, 
falja-típusú lexikális palatalizáció, valamint az a (fakultatív) posztlexikális 
palatalizáció, amely az átjáró, védjegy, van joga, feljön-féle példákban fi
gyelhető meg. Ez utóbbi (a fakultativitástól eltekintve) abban különbözik 
a másik kettőtől, hogy ezúttal a kimenet nem olvad össze a szabály alkal
mazását kiváltó szegmentummal (vö. menetjegy [menetjrdy]~ [me netyjedy], 
*[menety:edy]), és hogy a kiváltó nemcsak / j / ,  hanem palatális zárhang vagy 
nazális is lehet, pl. van gyufa [nydy], két nyúl [tyny] (a részleteket 1. Siptár 
1990-ben).

Kezdjük a <-végü igék felszólító módú alakjával. A felszólító mód j -je 
előtt a tővégi í-vel háromféle dolog történhet:

-  [s]-ként jelenik meg rövid magánhangzó után, pl. üt/üss;
-  [c]-ként jelenik meg, ha előtte zengőhang áll, pl. hajt/hajts, önt/önts, 

olt /  olts;
-  törlődik, ha előtte zörejhang áll. Ez a zörejhang kétféle lehet: / s /  &fest 

szóban, illetve /s /  az os,zf-típusú szavakban (Abondolo 1988:146 szerint az 
ErtSz 117 ilyen igetövet tartalmaz, valamennyiben morfémahatár található 
az sz és a í között).

A hosszú magánhangzó -)- t végű igék közül a lát, a bocsát és a lót 
(-fut) a rövid magánhangzósokhoz hasonlóan, a fűt, hűt, műt, szít, tát

4 Tehát nem értjük bele azt a teljesen automatikus, alacsonyszintű, nem-neutralizáló (és 
feltehetőleg nem is nyelvspecifikus) típusát a „fonetikai palatalizációnak”, amelyet a nem
alsó nyelvállású előlképzett magánhangzók és a / j /  váltanak ki, és amelynek révén többé- 
kevésbé palatalizált velárisok/dentálisok/labiálisok jönnek létre, mint például a kín szó 
fc-ja (szemben a kár szó sima és a kút szó kerekített fc-jával). Az efféle eseteket az aláb
biakban nem tekintjük palatalizációnak.
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és vét, valamint az -xt képzős igék pedig a zengöhang + t végüekhez ha
sonlóan viselkednek (vő. Jakab 1967). Ezt a megoszlást elvben háromféle
képpen írhatjuk le. Először is, megelégedhetünk az egyszerű felsorolással, 
ahogyan az imént tettük. Ez a megoldás a legegyszerűbb, de a legkevésbé 
vonzó. Másodszor: azt mondhatjuk, hogy a /a'í-félék kivételesek, és a hosszú 
magánhangzós igetövek szabályosan [c]-re változtatják a tövégi t-1: ez a 
MMNyR (Tompa 1961, 1,490) s hasonlóképpen Abondolo (1988,146) meg
oldása. Végül Vago (1980,72) nyomán feltehetjük, hogy a /a'í-félék a rövid 
magánhangzósokkal együtt alkotják a szabályos (magánhangzó + t ) ese
tet, a fűt-féléket pedig valahogyan bele kell illeszteni a [c]-osztályba. Vago 
ezt úgy éri el, hogy az érintett igék mögöttes ábrázolásába felvesz egy / j / - t ,  
amely a t (most már) szabályos [c]-vé palatalizálódása után -  de még a hajts- 
félékben bekövetkező degemináció előtt -  a megelőző magánhangzóba bele
olvad (illetve annak pótlónyúlása mellett törlődik): / füjt + j/  —► fűje:—+ [fü:c:] 
füts. Ez a megoldás nem annyira önkényes, mint amilyennek első pillantásra 
tűnik: a felsorolt igék számos más szempontból is úgy viselkednek, mintha 
/ V jt/- végűek lennénnek. Például a főnévi igenév végződése magánhangzó -f 
t végű igékhez kötőhang nélkül kapcsolódik: ütni, futni, látni, mássalhangzó 
+ t végüekhez viszont kötőhanggal: osztani, hajtani, váltani. A fűt-félék az 
utóbbi csoporthoz csatlakoznak: fűteni, hűteni, szítani, stb.5

Az egyetlen pont, ahol némi önkényesség van, a feltételezett mögöttes 
zengőhang minősége: miért éppen /j/?  Tulajdonképpen kizárásos alapon: ez 
az egyetlen szóbajöhető zengőhang, amely a felszínen nem jelenik meg ilyen 
környezetben (vő. Vago 1991). Az autoszegmentális, illetve CV-fonológia 
keretében ez a kevéske önkényesség is eltávolítható (vő. Vago 1987, 1989, 
1991):

(6) tát = CVCC
I V I
t ű t

lát = CVVC
I v I
1 a t

Összefoglalva tehát az eddigieket (formalizálva 1. Vago 1980:71):

(7) a. t — ► s /  V __j

b. t — »

c. t — ►

c /
C

+ szón __ j

0 /  [-szón]__ j

5 Megjegyzendő azonban, hogy a bocsát igét a -ni-teszt a /ú'í-félékhez sorolja, ráadásul 
bocsájt alakváltozata is létezik, a felszólító alakja mégis [s]-t, nem [c]-t tartalmaz.
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Most a következő két kérdés áll előttünk:
1. Mi történik a /j/-vel?
2. Hogyan korlátozható mindez a felszólító módra?

A felszólító mód /j/- je  a fenti palatalizációs folyamatok révén [s], [c], il
letve [s] utáni helyzetbe kerül, és ugyanaz történik vele, mint a szibiláns-végü 
igék felszólító módú alakjában: mos-\-j—»■ moss, fu s+ j—> fuss. Más
szóval a í-palatalizáció/törlés táplálja a j-hasonulás szabályát; a következő 
levezetések ezt szemléltetik:

(8) /m os+ j/ /fu t+ j/ /h a jt+ j/  /fest+ j/
í-pal/törl. (7) -  s c 0
/-hasonulás (9) s s c s
degemináció - 0
egyéb szabályok [mos:] [fus:] [hője] [fes:]

A /-hasonulás Vago (1980:36) alapján így fogalmazható meg:

(9) [+ érdes] j
1 2 — ► 1 1

A í-palatalizáció/törlés a sztenderd magyar fonológiában csak felszó
lító igealakokban megy végbe.6 Ezt a kikötést bele lehet írni magába a 
szabályba, de szerencsésebb lenne valamilyen elvi indoklást találni hozzá. 
Vago (1980) megoldása szerint az igei és birtokos személyragok /-je  egyaránt 
betoldott, nem mögöttes szegmentum (más-más szabály toldja be őket, Vago 
1980,68; 105); ha a betoldó szabályok a í-palatalizáció/törlés után kerülnek 
alkalmazásra (akár extrinszikus rendezés révén, akár valamilyen más okból), 
a í-pal/törl. korlátozása a felszólító alakokra automatikusan megoldódik.7 
A Lexikális Fonológia keretében kínálkozik egy másik megoldás, amely sem 
betoldó szabályokat, sem extrinszikus rendezést nem igényel: eszerint a fel
szólító mód jele az első szintű (mélyebb) toldalékok egyike, a személyragok a 
második (felszínhez közelibb) szintre tartoznak (ezt összetűzésük sorrendje

A suk-sükölés néven ismert sztenderd-alatti változatban a j -1 tartalmazó igei személy
ragok előtt, tehát kijelentő módú alakokban is lejátszódik; a birtokos személyragok j'-je 
azonban egyetlen magyar nyelvváltozatban sem váltja ki a szabály alkalmazását: botja 
*[boá:a], lantja *[bnco].

7 A birtokos y minden bizonnyal valóban betoldott, vő. Kiefer (1985); és lehet, hogy az igei 
személyragok /-je is annak bizonyul -  a jelen gondolatmenet elsősorban nem a ‘betol- 
dott/nem  betoldott’ dilemmáról szól.
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is tanúsítja). A Z-palatalizáció/törlés szabálya csak az első szinten működik, 
tehát a személy ragok j-je nem képes működésbe lendíteni:

(10) (félsz.) (kij.) (kij.)
/la :t+ j+ juk/ /m os+juk/ /la:t+ juk/

1. szint 
<-p/t 
j- has

la:t+j
s

s
2. szint la:ss+juk mos+juk la:t-f juk

j-has s s
pal
deg 0

[la:s:uk] [mos:uk]

tyty

[la:ty :uk]

Jellegzetes vonása a fenti megoldásnak, hogy a j-hasonulásnak mindkét szin
ten működésbe kell lépnie. Miért nem lehetséges az, hogy csak a 2. szinten 
kezdjen működni? Ezt kizárja a Szigorú Ciklus Elve, amelyet a következő
képpen fogalmazhatunk meg (Siptár 1988,5):

(11) Egy R ciklikus szabály akkor működik helyesen j ciklusban, ha vagy 
(a) vagy (b) teljesül:
(a) R olyan információt használ fel, amely részben hozzáférhető volt 

a ciklikus szabályok egy korábbi végigfuttatása során, részben 
pedig először a j ciklusban válik hozzáférhetővé.
Az (a) feltétel három különböző esetet foglal magában:

R kimondottan utal valamely A ra és B-re, az alábbiakban:
(i) [j XAY...[j_1...B...] Z];
(ii) [j [h ...B...]...XAY];

(iii) [j X (j„p ..A ...)Y [j_1...B...] Z],

(b) R olyan információt használ fel, amelyet a j ciklusban egy R 
előtt alkalmazott szabály hoz létre.

A ciklikus szabályok tehát nem működhetnek levezetetlen alakokban; pél
dául a Vászja név nem hangzik Vdsszd-nak. Továbbá, mivel a belső záróje
lek minden szint végén törlődnek, a kővetkező szint szabályai nem tudnak 
különbségét tenni egy teljesen levezetetlen alak (mint Vászja) és egy előző 
szinten létrejött alak (mint a (10)-beli lás-j) között. így azután -  a (11b) 
szerinti, itt nem fennálló esettől eltekintve -  nem tudnak benyúlni az előző
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szinten már lezárult területre, csak az éppen szóban forgó morfémahatáron 
tudnak tevékenykedni. Ezért kell a j-hasonulás szabályának a felszólító mód 
jelére már az 1. szinten működnie; a -juk személyrag viszont csak a 2. szinten 
kapcsolódik az alakhoz, tehát a ./'-hasonulás innen sem hiányozhat. A Lexi
kális Fonológia elvei szerint azonban semmi akadálya, hogy egy-egy szabály 
többszintű legyen -  egynél több szinten is megjelenjen - , de csak akkor, ha 
az érintett szintek szomszédosak. Ez a feltétel a jelen esetben teljesül.

Térjünk át a palatalizáció következő típusára, amelyet a (10) alatti 
levezetésben már felhasználtunk. Ezt a fajta palatalizációt (pl. látja, adja, 
kenje, falja) ugyancsak a / j /  váltja ki, de ezúttal az eredmény valóban pala
tális hang, mégpedig gemináta; a szabály bemenetét a dentálisok ( / t  d n 1/) 
és -  részben üresjáratban -  a palatálisok ( / ty dy ny/)  alkotják. A folyamatot 
leírhatjuk szabálypárral, a fenti t-pal/törl. és j-hasonulás mintájára, vagy 
egyszerre, összeolvadásként. Nézzük előbb a sztenderd megoldást:

(12) Palatalizáció
+ kor 
-  érd [- elöll / __ J

(azaz: j  előtt f-ből ty, d-ből gy, n-ből ny, /-bői j  lesz)

(13) Palatális-összeolvadás (PO)
-  elöl 
+ kor
-  érd 1

1 2 — * 1 1
(azaz: tyj-bői tty, gyj-bői ggy, nyj-bői nny lesz)

E megoldás előnye, hogy az első szabály némi átformálásával belevonható 
a posztlexikális palatalizáció is (pl. mit jelent, családjog, színjeles, feljön; 
két nyúl, van gyufa, vad tyúk), amely bármely palatális mássalhangzó (/j 
ty dy ny/)  előtt bekövetkezik, de nem jár összeolvadással (csak ikeredéssel, 
ha a kimenet véletlenül két azonos mássalhangzót tartalmaz: hét tyúk, vad 
gyűlölet, vén nyárfa). így posztlexikális esetekben csak a (megfelelően ál
talánosított) első szabály, lexikális esetekben mindkét szabály alkalmazásra 
kerülne; más szóval, a PO a lexikonon belülre lenne korlátozva, a Palatali
záció viszont itt is, o tt is alkalmazható volna. További támogatással szolgál 
ehhez a megoldáshoz az a néhány (igaz, marginális) eset, amikor szón belül 
van szükség a palatalizáló szegmentumoknak a /j/-nél tágabb körére: pattan 
-  pattantyú [nyty], pillanat -  pillanatnyi [tyny].
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Ekkor tehát a Palatalizáció szabálya így fest (vő. Vago 1980,40):

(14) + kor
-  érd [~ elöll /  —

-  elöl 
+ kor
- érd

(azaz: ty, gy, ny, j  előtt t-* ty, d-> gy, n -* ny, /-► i 8)

Ebben a formában a szabály most már korlátozás nélkül alkalmazható 
a lexikális és posztlexikális összetevőben egyaránt; ezen belül lexikálisán az 
első és a második szinten kötelezően, a posztlexikális összetevőben pedig 
fakultatívan. A (10) alatti levezetések által sugalltakkal ellentétben az első 
szintről sem zárhatjuk ki (gondoljunk az SzCE-re), hiszen a felszólító mód 
/j/-je  is kiváltja, ha a tövégi mássalhangzó / d n l /: adjon, kenjen, keljen; 
a tövégi /t /-k  az egyébként-elv (más néven: a teljes bennfoglalás elve) ré
vén automatikusan a Palatalizáció elé rendezett í-pal/törlésen már átesve 
kikerültek a szabály lehetséges bemenetéinek köréből. Tovább szépíthető ez 
a megoldás a (9) j-hasonulás és a (13) PO összevonásával (így Abondolo 
1988,64 is):

(15) j-hasonulas (általánosítva)
+ kor

1 2 — > 1 1
(azaz: szj—► ssz, z j—* zz, e j—* cc, dzj —* ddz, sj—► ss, 

zsj—* zzs, csj —* ccs, dzsj-*> ddzs, ty j—» tty , 
gyj~* nyj-* nny)

Az így összevont j-hasonulás tehát első + második szintű lexikális szabály, 
a Palatalizáció pedig minden szinten (és posztlexikálisan is) alkalmazható.

8 Az Z posztlexikális palatalizációja (alkalmazásának szintaktikai feltételrendszerérői vő. 
Vogel-Kenesei 1988) korlátozottabb, mint a többi bemeneté: csak /j /  előtt következik be 
(feljön [lj]~[j:], de felnyal *[jny], ökölnyi *[jny], kopoltyú *[jty]). Olsson (1992) ezért azt 
javasolja, hogy az /I/  legyen teljesen kizárva a palatalizációból, és a rákövetkező /j/-hez  
való teljes hasonulás áról (a lexikális-kötelező éljen és a posztlexikális-fakultatív hol jártál 
esetében egyaránt) egy, a palatalizációtól független szabály adjon számot. Megjegyzendő 
továbbá, hogy a paiatalizáció posztlexikális alkalmazásait különféle egyéb posztlexikális 
szabályok gátolhatják (bleed); ilyen az /l/-törlés (a megelőző magánhangzó pótlónyú
lásával vagy -  a beszédtempótól függően -  anélkül, pl. eljön [e:jön]~[ejön]), valamint 
az /n/-vokalizáció szabálya, amely folyamatos mássalhangzók (a réshangok és / Í r j  h/) 
előtt törli az /n /-t, miközben a megelőző magánhangzót nazalizálja, pl. Bán Jani [bá:joni] 
(n-vokalizáció) vs. bánja [ba:ny:o] (lexikális palatalizáció).
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Befejezésül vizsgáljuk meg röviden a másik lehetőséget: a (12) és (13) 
összevonását egyetlen (összeolvadási) szabállyá; ekkor a j-hasonulás ma
radna (9) szerint, külön posztlexikális palatalizációs szabály is kell kb. (14) 
szerint; a pillanatnyi-féle esetek minden további nélkül a posztlexikális kom
ponensbe utalhatók, ahol -  esetleg a rongy, satnya típusú morfémán belüli 
esetekkel együtt -  végbemegy rajtuk a palatalizáció.

Maga az összeolvadásként felfogott (lexikális) palatalizációs szabály így 
festene:

(16) + kor 
-  érd

1 1 1
* -  elöl -  elöl

(azaz: t j -* tty, dj-> ggy, nj-+ nny , /j— jj; 
tyj-* tty , gyj-> ggy, n y j^  nny)

Eszerint tehát az érintett változások egy lépcsőben, a posztlexikális pa- 
latalizációtól teljesen függetlenül valósulnak meg. A kétféle megoldás közötti 
választás jórészt elméletfüggő; bár mindkettő megfogalmazható klasszikus 
generatív és autoszegmentális keretben egyaránt (az utóbbira vö. Siptár 
1992), az előbbiben az első, az utóbbiban a második megoldás tűnik kézen
fekvőbbnek. A Lexikális Fonológia szempontjából azonban mindkét meg
oldás egyenértékű, és megfordítva: a magyar palatalizáció itt megfigyelt 
jelenségei bármelyik megoldás esetén tökéletesen illeszkednek a Lexikális 
Fonológia elméletének predikcióihoz.
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