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A nyelvészeti megközelítések az afáziás jelenségek lényegét nem a 
beszéd fizikai-fiziológiai természetében (de gyakran még csak nem is 
a beszédet létrehozó kognitív mechanizmusban) látják megragadható- 
nak, hanem annak a jelrendszernek a sajátosságaiban, amelyet a tevé
kenység kivitelezéséhez az afáziás közlő használ. Ettől válik releváns
sá egy nyelvészeti megközelítés számára az afáziás jelenség, miköz
ben a szintén a beszédtevékenységet érintő hangképzési rendellenes
ségek (selypítés, pöszeség) -  nem.

Figyeljük meg, hogy azok a grammatikai modellek, amelyek meg
különböztetik az eltérő szintű mögöttes reprezentációkat a tényleges 
kivitelezés által létrehozott alakoktól, utóbbiakat kizárólag az alsóbb 
nyelvi szintek körében tartják értelmezhetőnek. Vannak fonetikai 
implementációs szabályok, de nincsenek morfológiaiak vagy szintak
tikaiak. A modelleknek egyetlen nyelvi szintje állhat közvetlen kap
csolatban a tényleges kivitelezéssel: a fonológiai szint.

Ez nyilván abból adódik, hogy kizárólag a fonológiai szint abszt
rakt rendszeregységei feleltethetők meg közvetlenül fizikai entitások
nak. Sem a morfológiai, sem a szintaktikai kategóriáknak nincs velük 
egyegyértelmü megfelelésben álló, saját fizikai ekvivalensük.

Valószínűleg az afáziakutatásban is ezért merül fel élesebben az a 
kérdés, hogy a beszédhangokat érintő jelenségek az absztrakt struk
túra vagy a ténylegesen kivitelezett alak szintjén értelmezendők, ille
tőleg hogy e distinkció releváns-e a jelenségeknek klinikai tipológiá
hoz való köthetősége szempontjából.

A több évtizedes kérdésben az afázia nyelvészeti kutatását illetően, 
hogy t.i. osztályozhatók-e az afáziás beszédjelenségek valamely elmé
let szerveződési szintjei, kategóriái és szabályai alapján, a legtöbb 
elemzés vagy megpróbál a saját vizsgálataira vonatkozóan állást fog
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lalni, vagy eleve a besorolhatóságból indul ki. Abban a kérdésben, 
hogy milyen elemzési szinthez tartozónak tekintendők a beszédhang
tévesztések afáziás jelenségei, erősen megoszlanak a vélemények. 
Tartsuk szem előtt, hogy a most bemutatandó állítások a szóalak, ille
tőleg frázis nagyságrendjére kiterjedő vizsgálatok adatainak kifejezet
ten fonológiai alapú elemzésére épülnek, ezért bizonyos jelenségek 
értelmezéséhez megkerülhetetlenek a mentális lexikon belső rendjé
nek, hozzáférési mechanizmusainak egyes kérdései.

A korai szakirodalmi megállapítások szerint azoknak az afáziások- 
nak, akiknek a beszédét nem érinti motoros kivitelezési károsodás, 
anyanyelvűk minden fonémája az adott nyelvben fonotaktikailag meg
engedett valamennyi kontextusban rendelkezésre áll. A károsodások 
nem bontják meg a beszélő fonémarendszerének integritását, s a jelen
ségek között még olyan összefüggés sem mutatható ki, amely arra utal
na, hogy a károsodott fonémarealizációk a fonémarendszernek vala
mely alrendszeréhez volnának kapcsolhatók (Marcié 1972). Mind
azonáltal már a korai megfigyelések is jellemzőnek találták a fonéma
realizációk afáziás károsodására a magánhangzóknak a mássalhang
zókhoz képest kisebb mértékű sérülékenységét, a mássalhangzó-kap
csolatok egyszerűsítését, a réshangok és az affrikáták erősebb érintett
ségét, valamint a helyettesítések gyakoribb előfordulását szó elején 
(Shankweiler-Harris 1966). Ennek a felfogásnak egy markánsabb 
megfogalmazású változata szerint még abban sincs különbség, sem az 
egyes (motoros kivitelezési károsodásoktól mentes) afáziatípusok 
között, sem afáziások és ép beszélők megnyilvánulásai között, hogy 
mely fonémák mely pozíciókban milyen gyakorisággal fordulnak elő, 
továbbá a beszédhang-helyettesítések típusai sem térnek el szignifi
kánsan az egyes klinikai típusokban. Azt látjuk ugyanis, hogy bármely 
afáziatípus hasonló módon befolyásolja a beszélő fonémarealizációit. 
Jellemző az egymástól egy disztinktív jegyben eltérő fonémák realizá
ciója közötti helyettesítés, általában a pár jelöletlen tagjának irányá
ban, például zöngés—>zöngétlen irányban (Blumstein 1973).

Az ezzel szemben álló megközelítések eltéréseket találnak az 
egyes típusokban előforduló helyettesítések között abban a tekintet
ben, hogy fonetikai/kivitelezésbeli avagy fonológiai/tervezésbeli az 
adott afáziás jelenség. A Lecours-Lhermitte (1969) által bevezetett
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distinkció későbbi értelmezései arra a fonológiai alapfeltevésre épül
nek, hogy egy szó mély (standard generatív értelemben: lexikonbeli) 
fonológiai reprezentációja lehet kevésbé specifikus, mint felszíni fo
nológiai reprezentációja, amely utóbbi közvetlenül alapját képezi a 
fonetikai reprezentációnak. Az absztraktabb ábrázolásban nincsenek 
vagy nincsenek teljesen specifikálva azok az összetevők és elemek, 
amelyek két szomszédos szint között működő szabályokkal levezethe
tők. A vizsgálatoknak az a kiindulása, hogy a reprezentációknak van 
pszichológiai realitásuk a beszédmechanizmusban: más-más szintű 
reprezentációk relevánsak a beszélő tervezési és kivitelezési folyama
taiban, s ez a különbség az afáziás jelenségekben is megmutatkozik. A 
tervezésbeli károsodások a mély és a felszíni fonológiai reprezentáció 
között, a kivitelezésbeliek a felszíni fonológiai reprezentáció és a 
fonetikai realizáció között mennek végbe.

Ez a megközelítés tehát az afáziás beszélő mentális grammatiká
jában a szóalak lexikonbeli fonológiai reprezentációját érintetlennek, 
az ép beszélőével megegyezőnek tekinti. Fonetikai/kivitelezésbeli afá
ziás folyamatok esetén a szóalak felszíni fonológiai reprezentációja 
ugyancsak megegyezik az ép beszélőnél feltett reprezentációval, fono- 
lógiai/tervezésbeli folyamatok esetén viszont eltér attól. A kivitelezés
ben (nem motoros károsodás miatt) fellépő beszédhang-tévesztések
ben a helyettesítő és a helyettesített elemek között artikulációs össze
tevőik tekintetében a különbség minimális, a helyettesítés iránya pe
dig a kisebb energiaráfordítást igénylő elem felé halad. Ebben a 
tévesztési típusban kimutatható a közvetlen hangtani kontextus erős 
hatása (Trost-Cantor 1974; Blumstein 1981). A tervezésbeli téveszté
sek esetén a szóalakban nem a megfelelő fonémák és/vagy nem a 
megfelelő helyre választódnak ki. Ez azt jelenti, hogy a szóalakban 
(i) két, egymástól több jegyben különböző fonéma „helyet cserél” 
(sün [nyj]; Péterrel [te:per:el]); vagy (ii) egy fonéma a szóalakban 
nemcsak a reprezentáció által determinált helyén jelenik meg, hanem 
más szegmentumok helyén is (te leszel a főszerkesztő [se reser a 
f0:serses0:]); vagy (iii) olyan fonéma is megjelenik, amely megváltoz
tatja a szó CV-szerkezetét (beledolgoztam [belgedolgostam]). Vagyis a 
jelenség nem az aktuális kivitelezést, hanem a felszíni fonológiai
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reprezentációt érinti (Nespoulous-Borell 1979; Nespoulous et al. 
1982, 1983, 1984).

Ez a megközelítés két ponton vet fel problémát, (a) Az elemzések 
azon az alapon határozzák meg, mely szint lehet érintett valamely 
tévesztési folyamatban, hogy felteszik a kisebb energiaráfordítás el
vének érvényesülését a fonetikai kivitelezésben. De csakis ott. Állás
pontjuk szerint fonetikailag kivitelezni egy zöngés hangot lehet bo
nyolultabb, mint egy zöngétlent, de fonológiailag zöngésnek tervezni 
-  nem. Az elv következetes alkalmazása oda vezet, hogy minden 
olyan afáziás hangtévesztést, amely a szó tényleges megvalósulásában 
a kisebb energiaráfordítást igénylő artikuláció felé mutat, kivitelezés- 
beli jelenségnek kell tekinteni. Következésképp a nagyobb energia
igényű változat választásának szükségképpen tervezési műveletnek 
kell lennie. Pedig éppen az a feltevés, hogy a tervezés számára irrele
váns, mekkora az artikulációhoz szükséges energia, érvényteleníti azt 
az elvárást, hogy a tervezés soha ne a kevésbé komplex alakot vá
lassza. (b) A tévesztéseknek a reprezentációs szintek átmenetei közé 
helyezése azzal az érveléssel, hogy az egyre felszínközelibb szintek 
egyre magasabb specifikációját adják meg egy szó fonológiai formájá
nak, valamint annak a feltevése, hogy a mély fonológiai reprezentáció 
a helyettesítési folyamatokban nem sérül, ahhoz a következtetéshez 
vezet, hogy a helyettesítések megragadhatók az adott szint specifiká
ciós folyamatainak elmaradásában. Ez pedig azzal a következménnyel 
jár, hogy elemezhetetlenné válnak olyan afáziás szóalakok, amelyek 
nem vezethetők le specifikációk elmaradása útján egyetlen mély fono
lógiai reprezentációból sem (száj [te:k]), hacsak nem tesszük fel, hogy 
a szó mély fonológiai reprezentációja kizárólag a szó CV-szerkezetét 
írja le, ami contradictio in re volna. A szótalálási zavarok afáziás 
közelítési stratégiái viszont éppen arra utalnak, hogy amennyiben a 
beszélő egyáltalán hozzá tud férni mentális lexikonja valamely egysé
géhez, az mindenképp fog tartalmazni (legalább az első szótagjában) a 
szónak megfelelő, magasan specifikált jegyeket. Magyar példák: köt 
[kom kp kp k0m kom k0m]; lapátot [la labdáival labda:t]. Viszont 
nem őrzi meg szükségképpen az adott szó CV-szerkezetét: Kriszta 
[kirista]; sün [Jynt]; előadás [el0:dada:J]; kiskecske [kijkece]; pilla
natig [pilint pilintig].

103



Egy másik megközelítés szerint lehetséges, hogy (motoros kivite
lezésbeli probléma nélkül is) valamely fonéma kiesett az afáziás be
szélő rendszeréből. Crystal (1980) éppen annak alapján különíti el a 
fonológiai/nem fonológiai afáziás károsodást, hogy hiányzik-e a be
szélő rendszeréből valamely fonéma, pontosabban neutralizálódik-e a 
realizációkban két fonéma kontrasztja vagy nem. Ha az afáziás köz
lésben egy fonéma realizációja torzul, de még megfeleltethető az adott 
fonémának, a károsodás fonetikai szintűnek minősül. Ám ha egy 
fonémarealizáció torzulása olyan nagy mértékű, hogy egybeesik egy 
másik fonéma realizációjával, akkor a károsodás fonológiai, hiszen 
megszűnt egy kontraszt. A megközelítés a következő miatt nem tart
ható. E felfogás szerint addig, amíg egy rendszerben minden kontraszt 
megvan, a károsodás nem fonológiai. (De emlékezzünk vissza: ha egy 
fonéma kiesik, az már igen.) Következésképp, ha egy afáziás közlés
ben [b]-ből [p]-lesz, [p]-ből pedig [t], akkor a folyamat nem érintette 
(t.i. funkcionálisan) a beszélő fonémarendszerét. A megközelítés fi
gyelmen kívül hagyja azt, hogy egy rendszerben kizárólag akkor ma
radhat fenn ugyanolyan számú oppozíció, ha a változás lefut a teljes 
rendszeren. Minden egyéb esetben a kontrasztok közül egy biztosan 
elvész. A teljes lefutás pedig vagy úgy történhet, hogy az utolsó állo
más visszatér az elsőbe (ilyen jelenségre pedig nem találunk példát a 
szakirodalomban), vagy úgy, hogy az utolsó állomáson új fonéma jön 
létre. Ebben az utóbbi esetben viszont a fonológiai rendszer máris 
érintve van. Azzal kell tehát számolnunk, hogy egy afáziás X—>Y fo
lyamat hamarabb megáll, mint hogy minden érinthető elemen lefut
hatna. Ahol megáll, ott felfüggesztődik egy kontraszt. így, a megköze
lítés logikája szerint, azt a típust kellene fonológiai szintűnek tekinte
ni, ha például egy szóban [d]-ből [b] lesz, és ez egyúttal egybeesik a 
szóban ugyancsak előforduló, tényleges [b]-vel, például dob [bob]. 
Ettől eltérőnek pedig azt az esetet kellene tekinteni, amikor egy szó
ban A'-ből Y  fonémarealizáció lesz, mire 7-ból Z. Az előző célszó pél
dájánál maradva: dob [bot]. Miután a kontraszt fennmaradt, a jelenség 
nem érintette a beszélő fonémarendszerét. Ám a különbségtétel ellent
mondáshoz vezet.

Az afáziás nyelvi jelenségek sokszínűsége és gyakori variabilitása 
alapján feltehetjük, hogy a károsodások összetételében és belső 
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rendszerviszonyai tekintetében nem határozzák meg egyszer s min
denkorra az afáziás beszélő által alkalmazott fonológiai rendszert. 
E rendszer, a maga szabályaival és oppozícióival, akár közlésegysé
genként is más és más lehet. Máskülönben nem volna lehetséges, 
hogy egy szónak ugyanazt az elemét ugyanabban a szövegkörnyezet
ben a közlő egyszer így, másszor úgy helyettesítse, például: ceruza 
[tjeruza], [teruza]; sál [Ja:j], [Ja:r], De egy közlésegységen belül egy 
rendszerállapot érvényesül, tehát egy adott rendszerállapot össze
függései egy közlésegység nagyságrendjében vizsgálhatók. Továbbá 
kommunikációs alapelvként tegyük fel, hogy a károsodott rendszernek 
is tartalmaznia kell az elemek megkülönböztetésére (a fonológiai 
kontraszt fenntartására) való törekvést. Ennek megfelelően a dob 
[bob] példa nem lehet rendszert érintő helyettesítés, hiszen a tervezés 
nem törekszik a tévesztés nyomán létrejött kontrasztmegszünést 
kompenzálni. Tehát a tervezés számára rendelkezésre álló rendszer
ben megvolt a kontraszt, amely csak a kivitelezés során függesztődött 
fel. Ezzel szemben a dob [bot] példában a [d]—>[b] helyettesítés miatt 
felfüggesztődő különbség nem vész el, hiszen a [b]—>[t] helyettesítés 
helyreállítja a kontrasztot. Miért nem tekinthető ez a művelet a fone
tikai kivitelezés programjának? Egyfelől azért, mert nincs olyan elmé
let, amely a kontrasztfenntartást ne a rendszerhez, hanem a fonetikai 
realizációhoz kapcsolná, másfelől pedig azért, mert a folyamat jobbról 
balra is működik, például dolgozom [voldozom]: d—>v, még mielőtt 
g-»d, illetőlegyövőre [j0n0:ve]: v-»n, még mielőtt r->v. Márpedig ha 
egy korábbi, kontrasztfenntartó helyettesítés már akkor bekövetkezik, 
amikor a létrejöttét motiváló, későbbi kontrasztvesztés még nem is 
történt meg, akkor annak a választásnak korábban kellett megtörtén
nie, mint a fonetikai kivitelezés.

A jelenségek értelmezésére más megoldás is kínálkozik. Szende 
(1997, 153-163) Globális Programozás Elve (GPP) alapján feltehető a 
lexikonbeli fonológiai reprezentációban (FR) foglalt információk elő
hívásának két, egymásra épülő műveleti szintje. ( 1 ) A globális elő
hívás szintje (GE), amelyben a fonológiai programozás az FR által 
tartalmazott információk közül a szótagszámot, a szóhatárokat, a 
hangsúlymintákat, a fonotaktikai elrendezést hívja elő, illetőleg a fel
használandó megkülönböztető jegyeket, amelyeknek sorrendezéséről
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azonban csak kitüntetett pozíciókra (a szóhatárokon lévő szótagokra) 
vonatkozóan hív elő információkat. (2) A finomprogramozás szintje 
(FP), ahol a programozás a GE által a lexikai egység egészére egy
szerre aktivizált jegyek tagolási pozíciónkénti rendezésére vonatkozó 
információkat hívja elő: a nem kitüntetett pozíciók itt kapják meg tel
jes jegyspecifikációjukat. (1) bemenetét képezi (2)-nek, amely pedig a 
fonetikai kivitelezés kiindulását alkotja.

A GPP szerint a lexikonbeli FR által előírt (nem kitüntetett) tago
lási pozíciók GE szintjén nincsenek lezárva, vagyis még nem rendel
keznek teljes specifikációjú jegyfeltöltéssel. A jegyek, amelyek GE- 
ben pontos pozicionálási utasítások nélkül, a teljes szóalakra (vagy a 
közlésfolyamatban: szekvenciára) vannak aktivizálva, FP bemeneté
ként ezen a műveleti szinten nyerik el pozíciójukat, illetőleg a pozí
ciók teljes jegyfeltöltésüket.

A finomprogramozásbeli tévesztések kiváltói az FP bemenetét ké
pező lezáratlan tagolási pozíciók és a teljes szóalakra aktivizált je 
gyek: a műveleti hiba valamely jegyet más pozícióba helyez, mint 
ahogyan azt FR előírja, s ezzel egyszerűsítést, információcsökkentést 
hajt végre. Fia (a) valamely lezáratlan pozíció a teljes specifikációhoz 
nem a lexikonban előírt saját, elkülönítő jegyét/jegyeit kapja meg, ha
nem valamely másik (kitüntetett) pozíció(k)ét, akkor a programozás 
az egyszerűsítést úgy hajtja végre, hogy csökkenti az elemszámát an
nak a halmaznak, amely tartalmazza a fonológiai reprezentációban 
szükséges és lehetségesen választandó összes jegyet; ha pedig (b) X  
jegy, amelynek FR előírása szerint A (lezáratlan) pozícióba kellene 
kerülnie, B pozícióban jelenik meg, miközben Y jegy, amelynek B 
(lezáratlan) pozícióban kellene megjelennie, A pozícióba kerül, sor
rendezésbeli műveleti hiba történt. Ebben az esetben tehát az egysze
rűsítés egy sorrendezésbeli információ hiányából áll.

E műveleti hibák hagyományos elnevezései (szegmentális szintű 
jelenségekre vonatkoztatva): (a) anticipáció és perszeveráció (b) meta
tézis. De az (a)-n belüli hagyományos terminológiai különbségtétel 
csak jelenség szintű lehet. Csak annyit tud megjelölni, hogy az elvárt
hoz képest milyen irányban történt az egyszerűsítő jegypozicionálás. 
Ezt az irányt pedig az határozza meg, hogy egymáshoz képest hol 
helyezkedett el a feltöltendő pozíció és az, amelyikkel közös jegyet
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kapott. A távfűtés [ta:f:i:t0:J] adat sorbarendezési műveleti hibájánál 
kerekség tekintetében FR az ly:l pozíciójára [+kerekmgh], az /e:/ pozí
ciójára pedig [-kerekmgh] jegyértéket írt elő. A kerekség tekintetében 
GE-ben mindkét pozíció specifikálatlan maradt, FP-ben pedig a mű
veleti hiba következtében a két jegyérték egymás helyére pozicionáló- 
dott. Az összkomfort [pspoqkort] adatban sem /k/, sem /f/ pozíciója 
nem kapott teljes specifikációt a labialitásra vonatkozóan, a műveleti 
hiba pedig egymás pozíciójába helyezte az eltérő értékeket, Ifi pozí
ciója ettől eltérő mértékben volt lezáratlan, hiszen folyamatosság 
szempontjából sem volt specifikálva, és a /k/ pozíciójában lévő speci
fikációnak megfelelő [+hátsó, -fo lyj jegyek /f/ pozíciójában is /k/-t 
eredményeztek.

A GPP az FP-müveleteket a fonetikai kivitelezés fizikai jelenségé
től, a koartikulációtól elsősorban az anticipáció jelensége alapján kü
löníti el: ha egy korábban megjelenő egységre hatással van egy ké
sőbbi, amely a korábban létrejövő egység megjelenésekor fizikailag 
még nem volt jelen, akkor azt annak az egységnek nem a fizikai, ha
nem mentális jelenléte hozhatta létre. A jelenség tehát csak fonéma 
szintű, nem pedig beszédhang szintű értelmezést kaphat.

A már korábban bemutatott adatok is az afáziás FP-beli téveszté
sek hasonló működésére utalnak. Egyfelől az anticipáció jelenségei 
(például Szabadság Hotel [habat[:a:k hotel]), másfelől pedig a 
fonológiai kontrasztfenntartás elve az afáziás közlésekben megerősítik 
a FP műveleti hibáinak nem fizikai motiváltságát: a célkitűzést 
[ke:lkyz0:ze:jt] adatban a [+kerekmgh] jegy, amely /y :/ pozícióján kívül 
íil pozíciójában is megjelenik, illetőleg a [-felső], amely /e:/ pozíció
ján kívül Iy:l pozíciójában is megjelenik, illetve a [+zöng] és [+foly 
(+érd)] jegyek, amelyek Izl pozícióján kívül /t/-n is megjelennek; 
továbbá íkl megjelenése /ts/ helyén számos jegy pozicionálódására 
utalnak egy feltehetően csak annyiban specifikált tagolási helyen, 
hogy [+obstr, -zöng, -foly], A kontrasztfenntartást elve mindenek
előtt olyan afáziás adatközlőknél vizsgálható, akiknél FR-nek GE 
szintű információi szinte minden esetben elérhetők, s a tévesztések 
kizárólag FP szinten jelentkeznek. A stratégia a következő. Ha egy 
szóalakon vagy szekvencián belül F / fonéma realizációja egybeesik F2 
realizációjával, akkor a kontraszt fenntartása érdekében F2 fonéma 
realizációja átmegy Fj-éba.
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Vegyük a következő adatokat: dob [bot]: d—>b, b-»t; nagy nevek 
[naj velek]: n-»v, v—>1; szerviz [felvis]: z-»s, s—>f»; nyugdíjban van 
[jugdida bä]: v-*b, b->d»; családi dolgot [tsada:ji dolgot]: 1—>d, d— 
lakásom [vala:Jom] k—>1, 1—>v»; családi képeket [tsala:di tje:petjet]: 
k—>tj, tj  —>ts*; gomb [doqg] b—>g, g—>d*, jogsegélyszolgálat 
[jokseby:folga:lat]: J"->s, s—>f; vállalatnál dolgozom [va:lalatna:l 
voldozom] g—>d, d->v»; azt mondja a párttitkár [as mojrja a 
pa:rtista:r]: k—>t, t—>s»; jövőre ünnepeljük [j0n0:ve yn:epej:yk]: r—>v, 
v-*n», klasszikus zene [tlaksikuz:ene] s—>k (s:-»ks), k—>t (ki—>tl)«.

A »-gal jelölt adatokban a művelet jobbról balra megy végbe, tehát 
ha a szóalakban vagy szekvenciában egy később következő fonéma 
realizációja esne egybe egy hamarabb megjelenő fonéma realizációjá
val, akkor a korábbi fonémarealizáción már akkor végbemegy a kont
rasztfenntartó helyettesítés, mielőtt még a később következőnek al
kalma lett volna a korábbival helyettesítődni (hiszen a később követ
kező akkor fizikailag még meg sem jelent). Ez, hasonlóan az antici- 
páció jelenségéhez, azt támasztja alá, hogy az FP-beli műveleti hibák 
nem kivitelezési hibák, hanem már a fonetikai implementáció előtt, 
FP szintjén eldőlt egy fonémának egy másik helyett való választása.

Ez a jelenség újra csak megerősíti azt a kiindulást, hogy azok a 
nem motoros kivitelezésbeli afáziás jelenségek is, amelyek a szóalak 
FR-jének egyedül FP-beli tévesztéseit mutatják, fonéma szinten törté
nőnek tekintendők.

Mindezek alapján az afáziás beszédprodukciókban a beszédhang
helyettesítések két alaptípusának elkülönítése adódik.

(1) Azok a helyettesítések, amelyekre jellemző, hogy:
(a) a helyettesített beszédhang helyén kivétel nélkül más (de kö

vetkezetesen ugyanaz a másik) beszédhang áll,
(b) a helyettesített beszédhang soha nem jelenik meg valamely más 

beszédhang helyettesítőjeként,
(c) előfordulhat, hogy a helyettesítő beszédhang nem áll egyegy- 

értelmű megfelelésben a beszélő anyanyelvének egyetlen fonémájával 
sem,

(d) a helyettesítés fellépése nem fonetikai-fonológiai környezeti 
hatástól függ;
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(2) azok a helyettesítések, amelyekre jellemző, hogy:
(a) az adott beszédhang helyettesítése valamely más beszédhanggal 

nem kivétel nélküli, és a helyettesítés nem szükségképpen történik 
mindig ugyanazzal a helyettesítővel,

(b) a helyettesített beszédhang megjelenik vagy valamely más 
beszédhang helyettesítőjeként is, vagy érintetlenül (= helyettesítési fo
lyamatban részt nem vevőként),

(c) a helyettesítő beszédhang mindig egyegyértelmű megfelelésben 
áll a beszélő anyanyelvének valamely fonémájával,

(d) fellépésük, valamint a helyettesítő kiválasztása, amennyiben 
motivált, fonetikai-fonológiai környezeti motivációjú.

Az (l)-ben leírt helyettesítéstípus megjelenhet nem afáziás pato
lógiás beszédben is (2) előfordulása, illetve bármely más nyelvi szint 
sérülésére utaló jelenség nélkül.

A (2)-ben leírt típus megjelenhet önmagában vagy valamely más 
nyelvi szint sérülésére utaló jelenségekkel együtt, az (l)-ben leírt 
típus előfordulása nélkül, vagy azzal együtt.

(la,b ,d) és (2a,b,d) alapján, ha ugyanabban az afáziás beszédben 
előfordulnak mind (1), mind (2) típusú tévesztések, azokat egymástól 
elkülöníthetőnek tekintem. Közülük pedig a (2) típusba tartozókat 
tartom fonetikai-fonológiai alapon értelmezendőnek.

( le )  és (2c) alapján kimondjuk, hogy a csak (2)-t tartalmazó afá
ziás beszéd a beszélő anyanyelvének minden fonémáját és csak azokat 
foglalja magában.

A (2)-ben leírt tévesztésekben fellépő információ elakadását nem 
az információ kieséséből, hanem hozzáférésének átmeneti gátoltságá- 
ból eredőnek tekintem: a helyettesített elem vagy annak valamely 
összetevője nem hiányzik a beszélő fonológiai rendszeréből, hanem az 
adott közlésben nem vagy nem a megfelelő időzítéssel hívható elő. 
Ezt alátámasztja még egy megfigyelés. Nem minden esetre jellemző, 
hogy az információ nem érkezik be. Ez pedig csak akkor lehetséges, 
ha az adott elemről szóló információ nem törlődött.
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