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MIÉRT NEM VÁLTOZIK EGY FONÉMA 
(FONOLÓGIAI) ÖNAZONOSSÁGA, HA A BESZÉDBEN 

MEGVÁLTOZIK KÉPVISELETÉNEK 
INDIVIDUALITÁSFOKA?

S zen d e T a m á s
M T A  N y e lv tu d o m á n y i In té z e t

és

P á z m á n y  Péter K a to lik u s  E g y e tem

Egy általános probléma itt a fonémára nézve kap megfogalmazást, 
azonban -  rmitatis mutandis -  valószínűleg a nyelv minden rendszer- 
szintjének langue-tényező <-» parole-tényező viszonylatára áll, többé 
vagy kevésbé. A hangtani komponensben ismeretesen az absztrakt 
szegmentális rendszerelemekként klasszikusan (mondjuk a prágai is
kola tanításai óta) a fonémákat, azok rendszerét definiáljuk. Nem ke
vésbé közismertek azok a problémák sem, amelyek a fonéma fogalma 
és episztemológiai-ontológiai státusa körül bontakoztak ki, mindenek
előtt a generatív fonológia (az SPE 1968-as) megjelenése óta, és 
amelyek mindmáig nem nyerték el megnyugtató megoldásukat, még 
ha a fonéma mint kategória rehabilitációja szinte azonnal megkezdő
dött is, leginkább talán Derwing és Norval Smith nevezetes tanulmá
nyainak megjelenésével, tehát a hetvenes évek legelején.

A jelen fonológiájának műszóhasználata ma a ‘fonéma’ fogalmát 
másnak láttatja, mint ami az Trubetzkoy (1939) számára volt. Tény 
azonban, hogy nyilvánvalóvá vált, „itt az ideje, hogy a kis fattyút an
nak ismerjük el, ami valójában” -  mondta Schane (1971/1984, 104). 
Hogy fonémáról beszélek, azt a meggyőződést fejezi ki, mely szerint a 
következetes nyelvi elemzésben (közelebbről a hangtanban) ennek az 
absztrakt entitásnak és kategóriájának a meglétét apriorisztikusan 
adottnak veszem. Ugyancsak apriorisztikusan adottnak vesszük -  im
már a reáliák világára tekintve -  a következőket.
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1. A szóalak nagyságrendű fonológiai képletet többrétegűnek fog
juk fel. Az ejtésközeli fonológiai [next-to-phonetic phonemic] repre
zentációban a jegykitöltés teljes, másként ugyanis nem magyarázható 
az accomodatio [‘alkalmazkodás’] a beszédben. Tegyük föl ugyanis a 
következő eseteket, (i) Az üstben lento ejtésmódja /-elízióval jár, en
nélfogva /t/ képviselete az implementációban zéró fokúnak tűnik. Az 
ejtés ennek ellenére [yfbe(n)], igazolásaként annak, hogy az ejtési 
programhoz alapul szolgáló [next-to-phonetic phonemic] reprezentá
ció definitive magában foglalta a [[ZÖNGÉSSÉG]] dimenzió adott je
gyét. Ellenkező esetben ugyanis az /J7 helyén [3]-nek kellett volna 
hangoznia az ismert asszimilációs szabály érvényesülésével. A helyzet 
tehát világos: Itl képviselete kimutatható, bár hiányos a szóalak többi 
eleméhez viszonyítva. Egész pontosan a realizációban a /t/-nek 
egyetlen jegye, zöngétlensége jelenik meg, az is közvetett formában, 
a megelőző fonémarealizációban. Hasonlóképpen, (ii) a kádban 
[ka:dbö(n)] lento ejtésváltozata az /n/-t egyetlen jegyben, a nazal itás- 
ban képviselteti, ismét csak szemben a szóalak többi fonematikus 
összetevőjével, (iii) A folyamatos magyar beszéd allegro változatában 
elemismétléses szekvenciacsonkítás tapasztalható (I. Szende 1997, 
188ff). Ennek keretében a (főként két egymást követő rövid) szótagok 
sorozatában szekvenciarészletek vonódnak egybe, ha az alapalak 
szomszédos fonémaegységei egynél több jegyben megegyeznek, pél
dául /va:l:alat/ —» [va kot], /ta:rjaja:g/ —> [ta rj(')a g], és így tovább. 
(A jelenségnek -  Kálmán Lászlóra hivatkozva -  más, szűkebb kiterje
désű magyarázatát adja Siptár [1991,42-43].) Ezek az utóbbi előfor
dulások nem föltétien vonják magukkal a szótagkiesést, mert a szóalak 
ejtésében ennek ellenére megmaradhat az eredeti szótagszám, még ha 
az elemismétléses csonkításban érintett szótag relatív időtartamában 
és fonetikai szerkezetében nem teljes értékű is.

Mindegyik esetre áll az, hogy a szóalakok fonológiai reprezentá
ciójában a hiányos képviseletű elemeknek előzetesen, az ejtésközeli 
fonológiai reprezentációban teljes jegykitöltésűeknek kellett lenniük. 
Enélkül ugyanis nem mehettek volna végbe azok a folyamatok, ame
lyeknek a tényleges ejtésben tanúi vagyunk.
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2. A fentiekben, másfelől, kimondtunk egy másik, a közvetlen ta
pasztalat számára még könnyebben hozzáférhető tényt. A köznapi 
közlést a fonológiai jegyek realizációjának gyakran kisebb-nagyobb 
mértékű hiánya jellemzi. A következmény természetszerűleg a fono
lógiai reprezentáció információvesztesége. (Ezúttal a tézis igazolásá
tól bízvást eltekinthetünk.)

Ha most a fentieket elfogadjuk, akkor a következő dilemma fogal
mazódik meg. Az l(i) alatti példák szóalakjaiban vannak olyan foné
mák, amelyeknek az implementációja teljes (ilyen az /y/, az /J7, az IeI 
stb., illetve a /k/, az /a:/, a /d/, a /b/, és így tovább), és ugyanígy áll a 
dolog az l(ii) és az l(iii) pontban adottakkal is. Másrészt vannak 
olyanok, amelyek mintegy jelzésszerű realizációt kapnak. Ezzel pedig 
megjelenik a fonéma és a fonémarealizáció egyegyértelmü leképezési 
relációjának dilemmája: /fj/ fonéma és [fj] realizáció megfelelése de
fektiv, a szóalak önazonossága a beszédben mégis fennáll. A dilemma 
feloldására a következő megoldás kínálkozik.

3. Nyilvánvaló, hogy csak egy teljes jegy kitöltésű fonémarealizá
ció különül el a szekvenciában teljesen környezetének fonémareali
zációitól a maga individualitásának [egyedi voltának] képviseletével. 
Ekkor a fonéma realizációja első individualitásfokozatú. Minden 
egyéb esetben a realizáció individualitásfoka annak függvényében 
részleges, amilyen mértékű jegyveszteséget a folyamatos ejtésben el
szenvedett. Korábbi példáinkban ilyenek voltak az üstben [J] eleme 
vagy a vállalat megfelelő szekvenciarészletének hiányosan realizált 
szegmentumai. Könnyen belátható azonban, hogy folyamatos beszéd
ben elvégezzük azokat a rekonstrukciókat, amelyek révén az esetleges 
fonológiai többértelműséget megszüntetjük: meg fogjuk érteni, hogy 
az Ez a vállalat ([va kot]) végképp rászolgált a felszámolásra mon
datban -  persze a szintaktikai információk révén -  a zsugorított képlet 
a vállalat szóalak realizációja. Vagyis a torzításban megjelenő, hiá
nyos fonémarealizáció ellenére a szóalakban foglalt fonémák identitá
sa teljes marad. Lehet, hogy nem mindig, az alapeset mégiscsak ez. 
Előfordulhat, hogy -  a dilemmát a percepció oldaláról szemlélve -  
nem dönthető el, vajon egy fonéma teljes vagy részleges individua
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litásfokú-e, és ennek következtében melyik fonéma jön számításba. 
Más megfogalmazásban: a fonéma identitása kétséges marad. A 
Mé[z\ben vagy a Mé[s]lől egyszavas mondatban mint közleményben 
két megoldás is lehetséges, a /z/-ként vagy az /s/-nek megfelelő értel
mezés. A fonológiai információvesztés pótlásának természetes módja 
ebben az esetben a más rendszerszintekről származó (szintaktikai, 
szemantikai stb.) információk bevonása az azonosításba. (A kognitív 
relevancia elvének szellemében szólva azt is mondhatjuk, hogy azért 
lehetséges a hiányos realizáció, mert-Németh T. Enikő kifejezésével 
-  „a többi nyelvi szintről származó információ úgyis elvezet a helyes 
interpretációhoz”.) Az elhangzottak nyomán tételben kimondhatjuk 
tehát a következőt.

Egy fonematikus egység fonológiai identitása nem 
változik realizációbeli individualitásfokának mó
dosulásával, hha azonos (fonológiai) vagy más 
rendszerszinthez tartozó (például lexikai, szintak
tikai vagy kontextuális) információ a hiányt pó
tolja.

4. Adódik-e mindebből valamilyen ismeretelméleti-módszertani 
konzekvencia? Azt hiszem, igen. A fonológiai megközelítés minden
kori alapállása a fonéma <-> fonémarealizáció viszonyában a szembe
állítás volt. Helyesebbnek tűnik a szembeállítást a megfeleltetéssel 
felváltani, amely az elemzésben részietdúsabban, hitelesebbnek ábrá
zolhatja ezt a viszonyt. Attitűdjének megváltoztatásához ekkor min
denesetre a kutatónak a voltaire-i Retournons à ki nature elvet cél
szerű követnie.

A neves festő, Barcsay Jenő -  egyebek mellett a Művészeti ana
tómia szerzője -  egyszer magánbeszélgetésben azt mondta: ha azt 
észlelem, hogy egy bizonyos irányzat vagy felfogás [ez nála éppen a 
konstruktivizmus volt] festészetemben kimerítette önmaga lehetősé
geit, abbahagyom, és azonnal felveszek egy aktot. Nekünk, akik benne 
vagyunk, vagy legalábbis nap mint nap nagyon közel vagyunk a fono
lógiához, szintén nem árt, ha néha „fölveszünk egy aktot”.
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