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FONOLÓGIAI FOLYAMATOK 
MAGYAR ANYANYELVŰ AFÁZIÁSOK 

SZEGMENTÁLIS PARAFÁZIÁIBAN
Szépe Judit

MTA Nyelvtudományi Intézete

Ebben a tanulmányban afáziások beszédének néhány szegmentális 
szintű sajátosságát szeretném bemutatni.

A vizsgálataim adatközlői magyar anyanyelvű afáziások, akik 
gyermekkorukban normális módon elsajátították anyanyelvűket, de 
azután felnőttkorukban sérülés vagy betegség organikus károsodást 
okozott az agyukban. A károsodás azoknak a területeknek valamelyi
két érintette, amelyek a nyelvhasználatért felelősek.

Az afáziás beszéd jellegzetességei közé tartozik, hogy a közlemény 
egyik összetevője helyén egy másik, ugyanolyan nyelvi szintű össze
tevőjelenik meg. Ez a jelenség a parafázia. Valamelyik szegmentum 
helyett egy másik szegmentum áll (la), vagy valamelyik kötött vagy 
szabad morféma helyett egy másik (lb-c), valamely szintagma helyett 
egy másik (ld).

( 1 )(a) lp]—>[k] piros [kirój]
(b) Mari odamegy a nagymama kiskecskéjéhez 

[...kijketjke:je:vel]
(c) toll [mada:rka]; gomb [doqg]
(d) sárkányt ereget [Ja:rka:ji Jereget]

Tehát az a parafázia, amelyben egy beszédhang helyén egy másik 
beszédhang jelenik meg, a szegmentális szintet érinti. A jelenséget 
beszédhang-helyettesítésnek is szokták nevezni.

A helyettesítésen kívül (2a) a szegmentumok törlését (2b) és betol
dását (2c) is parafáziának tekintjük. Ezekben az esetekben egy szeg
mentum helyén zéró, illetőleg egy zéró helyén szegmentum jelenik 
meg.
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(2) (a) helyettesítés: [ts]—>[t] ceruza [teruza)
(b) törlés: [I]—>0 szalámit |Jcia:mit]
(c) betoldás: 0 —>|g] beledolgoztam [belgedolgostam]

Felteszem, hogy a bemutatott jelenségek abból adódnak, hogy a 
sérült beszédmechanizmus a közlésfolyamatnak egy adott pontján 
nem fér hozzá egy (fonológiai) információhoz. Az információhiányt 
egy kompenzáló művelet szünteti meg úgy, hogy a hiányzó egységet 
egy vele azonos nyelvi szintű, másik elemmel pótolja. A kompenzáció 
eredménye az, hogy a hiányhelyen egy másik szegmentum jelenik 
meg. Ez a helyettesítő szegmentum egy vagy több megkülönböztető 
jegyben tér el attól, amelyikhez a mechanizmus nem vagy csak rész
ben tudott hozzáférni.

Vegyünk egy szegmentális szintű példát arra, hogy az elérésében 
gátolt információ helyére a művelet egy pótló információt választ.

Egy afáziás adatközlő spontán beszéde a (3)-as példában lévő 
alakot tartalmazza:

(3) távfűtés |ta:f:i:t0:f|

A két aláhúzott szegmentum közül az elsőnek [+kerek]-nek, a 
másodiknak [-kerek]-nek kellene lennie. A művelet számára az az 
információ elérhető volt, hogy a szóalakban az egyik magánhangzó 
[+kerek] jeggyel rendelkezik, de a jegy pozicionálására vonatkozó 
információ nem volt meg. így a jegy tévesen pozicionálódon. Amíg a 
kerekség jegyértéke nem dől el a szóban forgó két pozícióban, addig 
nincs készen a szegmentum, hiszen a meglévő jegyek nem egyetlen 
szegmentumot jelölnek ki, hanem kettőt. És amíg nem dől el, hogy 
melyiket, addig nem is lehet implementálni. Nézzük a két pozíciót! Az 
első aláhúzott pozícióban van egy [+felső, +elöl] jegynyaláb, amely a 
kerekség két értéke közül bármelyikkel feitöltödhet. Ha [+kerek]-kel 
töltődik fel, akkor a realizációban az eredmény ly:l lesz, ha [-kerek]- 
kel, akkor [i:]. A második aláhúzott pozícióban pedig van egy [-felső, 
-alsó, +elöl] jegynyaláb, amelyik szintén bármelyik kerekségi értékkel



96

feltöltödhet. Tehát ez a jegynyaláb sem egyetlen szegmentumot jelöl 
ki, hanem kettőt. Ha plusz értékkel töltődik fel, akkor /0:/ lesz belőle, 
ha mínusz értékkel, akkor /e:/. A példában, tévesen, a második pozíció 
kapta meg a kerekséget plusz értékkel, az első pedig, szintén tévesen, 
mínusz értékkel.

Kilenc afáziás adatközlőtől gyűjtött korpuszban vizsgáltam a szeg
mentális szintű parafáziákat: mintegy hatórányi spontán beszédben, 
interjúanyagban és egy beszédhang-helyettesítési feladatsorban.1 Arra 
a kérdésre kerestem választ, hogy milyen -  kompenzációs stra
tégiákként működő -  fonológiai folyamatok hozhatják létre a megfi
gyelt, szegmentális szintű parafáziás jelenségeket.

A vizsgált korpuszban jellegzetesen szegmentális szintű parafáziá
kat a következő folyamattípusok hoztak létre: a harmóniafolyamatok, 
továbbá az indításjelzéseknek és a határjelzéseknek a kiemelése. 
Mindkét folyamattípus azonos stratégiát alkalmaz arra, hogy meg
szüntesse az információhiányt. Ez a közös stratégia az információs 
térszűkítés. Az információs térszükítés egy egyszerűsítési művelet. 
Abban áll, hogy az információhiányos szekvencia2 a kompenzálás 
ellenére is kevesebb információt fog tartalmazni, mint az a köznyelvi, 
nem sérült, nem információhiányos alak, amellyel összevethető. Eb
ben a korpuszban az információs térszükítésnek tehát két típusa van: a 
harmóniafolyamatok, illetőleg az indításjelzéseknek és a határjelzé
seknek a kiemelése.

A harmóniafolyamatokban az információs térszükítés két módon 
nyilvánul meg: vagy abban, hogy a kompenzáló művelet egy olyan

1 A vizsgálatban sem az adatközlők kiválasztásánál, sem az adatok elemzésekor nem 
tekintettem megkülönböztető szempontnak azt, hogy az adatközlők mely aláziatípusba 
tartoznak. Ugyanis a szakirodalom áttekintéséből az látszik, hogy a klasszikus tipo
lógia és a szegmentális jelenségek osztályozásának metszésvonalai nem esnek egybe. 
Egyfelől azonos fonológiai folyamatok eltérő típusokban is megjelennek: képzési hely 
szerinti helyettesítés, mássalhangzó-kapcsolatok egyszerűsítése Broca-, ill. Wernicke- 
afáziásoknál, egyjegyű helyettesítések dominanciája minden típusban. Másfelől pedig 
azonos típusokban eltérő folyamatok is működnek gyengülési és erősödési teneeneiák 
egyaránt Broca-afáziásoknál, egyjegyű vagy többjegyű helyettesítések dominanciája 
különféle vezetéses afáziásoknál (vő. Blumstein 1981).
2 A szekvencia szegmentumok vagy szóalakok lineárisan rendezett sorozata.
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halmazból választ elemet, amely a standard rendszerhez viszonyítva, 
korlátozott elemszámú: tehát a kompenzáció eredményeképpen létre
jött alak kevesebb eltérő szegmentumot fog tartalmazni, mint az ép 
alak; vagy abban nyilvánul meg, hogy hiányzik egy műveleti informá
ció, például hogy egy adott megkülönböztető jegynek a szekvencia 
melyik pozíciójába kell kerülnie.

A tagolás kiemelése esetében az egyszerűsítés redundanciában 
nyilvánul meg. Ilyenkor többféle határjelzés egyidejű alkalmazásával 
szűkül az információs tér.

Most tekintsük át, hogy milyen főbb jellegzetességei és típusai 
mutatkoznak e két folyamatnak a vizsgált korpuszban.

1. Harmóniafolyamatok
Minden afáziás harmóniafolyamat a következőképpen működik: a 

kompenzációs művelet egy olyan komponenst helyez el a hiányhelyen 
is, amely a szekvenciában legalább egy pozícióban már hatékonyan 
aktivizálódott. A két érintett pozícióban lévő közös komponens 
szerkezeti harmóniát eredményez. A vizsgált korpuszban, szegmen
tális szinten, a következő esetekben jött létre szerkezeti elemek között 
harmónia. Három típus fordult elő.

1.1. Afáziás magánhangzó-harmónia
A magyarban fontos fonotaktikai szabály a tő és a toldalék közti 

elölségi és részleges kerekségi harmónia. Ez azt jelenti, hogy az elöl- 
ség és a kerekség jegyek a tőmagánhangzóról terjednek a toldalék
magánhangzóra. A toldalékmagánhangzó a lexikonban ejegyek szem
pontjából alulszabott, és csak a szóalakban nyeri el teljes specifikáció
ját.

A korpuszban az afáziás jegyterjedésnek a következő sajátosságai 
mutatkoztak: (a) egyfelől a kiváltó környezet nem a tő volt, hanem a 
következő morféma/szótag; (b) másfelől pedig hatókörük kiterjedhet a 
normál működési környezetükön túlra is. A következő altípusai jelen
tek meg:

(i) az elölségi harmónia megsértése a toldalékban, amelyet a 
következő szóalak legalább első szótagi magánhangzójának elölségi
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jegye vált ki.3 A téves művelet abból adódik, hogy a toldalék 
alulszabott magánhangzóját nem a tő utolsó magánhangzója specifi
kálja, hanem a következő morféma/szótag. (4a)-ban a -val/-vel tol
dalék második tagolási pozíciójában az elölség értéke nincs specifi
kálva; ezt a pozíciót a szóalakban csak olyan magánhangzók követik, 
amelyek [-hátsó]-k, vagyis elöl képzettek; az információhiányos 
pozíció ezt az elölség értéket veszi fel. A (4b) példa -ban/-ben tol
daléknál is ugyanez a helyzet:

(4) (a) szóval elmentünk [so:vei elmentypk]
(b) hetvenháromban kezdtem [hetvenha:rombe kestem]

(ii) a kerekségi harmónia generalizálása: ilyenkor a tévesen 
választott kerekségi jegy a következő szótag magánhangzójának ke
rekségével törekszik megegyezni. (5)-ben az alulszabott -val/-vel tol
dalék információhiányos második pozíciója után olyan magánhangzók 
következnek, amelyek [+kerek] jegyértéküek. Ez a [+kerek] érték 
olyan toldalékban jelenik meg (a -val/-vel toldalékban), amelynek a 
[-hátsó] alakjának nincsen [+kerek] változata (tehát nincs -völ alak):

(5) öttel több volt [0t:0l t0b: vo:t]

(iii) nyelvállásfok szerinti harmónia: a jegyharmónia erejére utal az 
a jelenség is, hogy a következő szótag nemcsak elölségi és kerekségi 
harmóniát válthat ki, hanem az afáziás korpuszban megjelenik a 
nyelvállásfok szerinti harmónia is. (6a)-ban a második szótagi 
információhiányos magánhangzón a harmadik szótagi magánhangzó 
középső nyelvállásfoka jelenik meg. (6b)-ben pedig a kerekség- és 
nyelvállásfokbeli harmónia egyszerre jelenik meg: az első szótag 
információhiányos magánhangzóján a második szótagi magánhangzó 
kereksége és nyelvállásfoka mutatkozik (/c:/—>/y:/):

3 Ez azt is megmagyarázza, miért történik ugyanannál a közlőnél egyszer a [+hátsó], 
másszor a [-hátsó] toldalék téves választása.
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(6) (a) ráhangolódik a zenére [ra:hongolo:dik (...)]
(b) cél [ki] tűzés |ty:lty:zc:J]

1.2. Mássalhangzó-harmónia
Ebben a típusban az információhiányos helyeket olyan (sikeresen 

aktivizált) jegykombinációk töltik ki, amelyek a közlésegység 
valamelyik kitüntetett pozíciójában is megjelennek. Mindkét érintett 
pozíció (tehát mind az információhiányos pozíció, mind a jegyfeltöl- 
tést motiváló pozíció) az első, szótag eleji mássalhangzó volt az 
érintett tagolási egységekben, legyen az szóalak (7a), frázisösszetevő 
(7b), morféma (7c) vagy szótag (7d):

(7) (a) magam mellé vettem kilenc történészt [(...) [tilents t0rtc:ne:J]]
(b) a sót nem felejtem ki [a £o:t nem £e lejtem ki]
(c) helyesnek t_artja [hejejtek tarca]
(d) pontosság | tontoJ:a:g]

1.3. Mássalhangzó-kapcsolatok harmóniája
A korpuszban jellemző volt a mássalhangzó-kapcsolatok egy

szerűsítése: az információhiányos mássalhangzó tagolási pozíciójában 
megjelenik a másik mássalhangzó összes olyan jegye, amelyben kü
lönböztek, és hosszú mássalhangzó jön létre. A következő altípusai 
mutatkoztak:

(i) amikor két eltérő képzéshelyü zárhang találkozott, akkor az al- 
veoláris zárhang helyjegye jelenik meg a nem-alveoláris szegmentum 
pozíciójában is (8a-c):

(8) (a) /g/+/d/—>[d:] nyugdíjba vagyok [jiudmba vadok]
(b) /k/+/t/—>[t:] szoktam [sokam]
(c) /t/+/k/—>[t:] menet közben [menetipzben]

(ii) amikor azonos képzéshelyü zárhang és nazális találkozott, 
akkor a [+naz] megjelent a zárhang pozíciójában is (9a-d):
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(9)(a) Iml+lbl—>[m:] nem busszal [nem:us:all
(b) /t:/+/n/]—>[n:] hagyott nekik [hadjomekikj
(c) /d/+/n/—>[n:] Sidnev-be [sitiibe]
(d) /p/+/c/-»/p:/ponty [pojn]4

1.4. Szótagszerkezet-harmónia
Előfordult, hogy mássalhangzó-harmónia következtében azonos 

szegmentumokból álló szótag jött létre (10):

( 10) laknak [laklak]

De a valódi szótagszerkezet-harmónia mint egyszerűsítési tenden
cia azokban az esetekben igazán egyértelmű, ahol a szótagharmonizá- 
lással a szó fonémastruktúrája komplexebbé válik, mint a (11) gyer
meknyelvi példában:

(11) gyermeknyelvi krokodil [krokrodil]

(11-ben) a második szótagi [r]-betoldás a (nem első) szótag elején 
CC-kapcsolatot hoz létre, amely semmiképpen sem „egyszerűbb” 
kivitelezésű, mint az eredeti, viszont a két szótag teljes harmóniája 
mégis egyszerűbbé teszi a szóalakot, méghozzá szekvenciaszervezési 
szempontból.

Szerkezetbeli szótag-harmóniát különféle betoldások és törlések 
hozhatnak létre: (12a)-ban az loi törlése következtében CC-kapcsolat 
alakult ki. így egy olyan alak jött létre, amilyen a magyarban

4 Megfigyelhetjük, hogy egyes afáziás adatok egybeesnek gyors- vagy lezser- 
beszédbeli adatokkal, mások pedig nem. Az eltérés vagy egybeesés az eltérő 
műveletekből adódik: míg a gyors- vagy lezserbeszédben a korábban megjelenő 
szegmentum artikulációja követi a későbbiét a megfelelő torzítási folyamat ered
ményeként, az afáziás adatokban a nem-alveoláris az alveolárishoz, illetőleg az azonos 
képzéshelyü zárhang a nazálishoz hasonul, függetlenül attól, melyik a korábbi vagy a 
későbbi. így, ha az afáziás közlésben érintett szegmentumok a gyors- vagy le
zserbeszéd által érintett pozícióviszonyokban fordulnak elő, a jelenségek -  eltérő 
műveletek eredményeként is -  egybeeshetnek.
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fonotaktikailag nem lehetséges. Viszont így a szó(tag) szerkezetileg 
harmonizált az öt követő alakkal. (12b)-ben az [s]-betoldásával a 
létrejött alak ugyan semmiféle fonotaktikai szabályt nem sért meg, ám 
fonémastruktúrája komplexebb lett, mint az eredeti. Ugyanakkor a be
toldástól a negyedik és ötödik szótag szerkezete azonossá, tehát szek
venciálisán egyszerűbbé vált:

( 12)(a) sok dolog volt | Jók dóig volt]
(b) áttanulmányoztam la:t:anulma:spostaml

Vannak a CC-egyszerűsítéssel ellentétes irányú folyamatok is, 
amelyek szótagharmóniát hoznak létre (13). Ez szintén arra utal, hogy 
a szótagok fonotaktikai harmóniája erősebb elv, mint a mássalhangzó
kapcsolatok egyszerűsítése:

( 13) a Lottóházba [losto:ha:zba]

Tehát a fonémák szintjén jelentkező egyszerűsítést nem kizárólag a 
szekvencia szegmentális szerveződése motiválhatja, illetőleg a szeg
mentális szerveződésbeli egyszerűsítés kisebb erejű elv, és csak akkor 
tud érvényesülni, ha nem írja felül a szekvencia más struktúrájának 
egyszerűsítése.

2. A tagolás kiemelése
A másik folyamat, amely az információs térszűkítés stratégiáját 

alkalmazza a hiányzó információ elérésében, az a tagolás kiemelése. 
A tagolás kiemelése többféle határjelzés együttes alkalmazásában 
nyilvánulhat meg: a tagolási egységek határain, a szünet és a hangsúly 
mellett, sajátos jegyválasztások, illetve szegmentumbetoldások is 
megjelennek. Itt is láthatjuk, hogy egy egyszerűsítési folyamat, az 
információs térszűkítés, akár szegmentálisan bonyolultabb alakzatot is 
létrehozhat. A következő típusai jelentek meg a korpuszban:

2.1. Magánhangzós szókezdés és szekvenciaindítás kiemelése
A folyamat [h] vagy [k] protézisében nyilvánult meg (14a-b).
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Leggyakrabban a szekvenciaindítást emeli ki, például megnevezési 
feladatban (14a) vagy a vizsgálatvezető kérdéseire adott válaszok 
indításában (14b):

(14) (a) arc [Harc], ablak [Habiak], ablak [Kablak]
(b) egy szoba konyha [Hec sóba kojiha], elég az [Here:g as], 

írunk [KLrurjk]

2.2. Mássalhangzós morféma- és szókezdés, valamint szekven
ciaindítás kiemelése

Ennek a műveletnek több típusa is megjelent a korpuszban, tekint
sük át most ezek közül az alábbiakat:

(i) a zárhang protézise ( 15):

(15) és a pár kis stilisztikai hibát [e:J a Kpa:r kij (...)] 
a jogi tanulmányok [a Tjogi tanúm]

(ii) zöngés szegmentum zöngétlenedése (16):

(16) j—>c gyúr [cu:r] 
g—>k gomb [komb] 
z—>s zár [sa:r]

2.3. Mássalhangzóra végződő morféma, szóalak és szekvencia 
határjelzésének kiemelése

Három altípusa mutatkozott a korpuszban:
(i) zöngés szegmentum zöngétlenedése szóalak és szekvencia 

végén (17a). A jelenség szóalakon belül, morfémahatáron is megjele
nik (17b):

(17) (a) kéz [ke:s], dob [dop], György [j0rç]
(b) kézen [ke:sen], adódott [ado:tot:], tévét nézni [te:ve:t nc:s|ni]
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(ii) szonoráns végű morféma után betoldódott egy zárelemet 
tartalmazó zöngétlen szegmentum (18):

(18) .vw/? [Jynt], nagyon jó l [najont jo: 1]

(iii) morfémahatáron elmaradt a lexikális palatalizáció (19):

(19) megdagasztja [megdagast|ja], sajtja [sajt | ja], 
tanuljunk gyorsan [tanul |jutjk° dórján]

Tehát az elemzés megmutatta, hogy a korpuszban a parafáziákat 
létrehozó szegmentális folyamatok az információs térszükítés 
kompenzációs stratégiájával pótolják az információt a hiányhelyeken. 
Ezzel az elvvel magyarázatot kapunk arra is, hogyan lehetséges az, 
hogy egy szekvenciának nemcsak a szegmentális szűkülését, hanem 
bővebbé vagy bonyolultabbá válását is tekinthetjük az egyszerűsítési 
stratégia eredményének.

Az, hogy az elemzett jelenségek nemcsak afáziás korpuszban 
jelennek meg, hanem az ép beszédbeli nyelvbotlásokban és a gyors
vagy lezserbeszédben, továbbá a nyelvelsajátítás folyamán is (vö. pl. 
Siptár 1995; Szende 1997; Rossi-Peter-Defare 1998; A. Molnár 1978; 
Kassai 1981) arra utal, hogy a harmóniafolyamatok és a tagolás kie
melése a beszédprodukció szegmentális szintjének általános érvényű 
stratégiái.
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