
EGY JOTTÁNYI FONOLÓGIA

Siptár Péter

Ebben a rövid tanulmányban a magyar /j/ fonológiai hovatartozá
sáról, ábrázolásáról és viselkedéséről lesz szó. Az elmúlt években 
különböző írásaimban már többször is kifejtettem ezzel kapcsolatos 
véleményemet, de az azt alátámasztó különféle érvek és meggondo
lások más-más helyen, más-más összefüggésben jelentek meg, ezért 
talán nem lesz tanulság nélkül való az alábbiakban egy csokorba 
gyűjteni őket.

Induljunk ki a /j/ hagyományos meghatározásából, amely szerint a 
/j/ „palatális, zöngés réshang” (így jellemzi pl. Kassai (1998, 130) 
vagy Szende (1976, 104), aki ugyan közelebbről „mediopalatális, 
zöngés réshang”-ként definiálja, de ettől az apró terminológiai kü
lönbségtől ezúttal bízvást eltekinthetünk). A „(medio)palatális” ter
minus értelmezésével nincs probléma, de a „zöngés” és a „réshang” 
egyaránt megérdemel egy-egy rövid kitérőt.

Ha „zöngés” szegmentumon egyszerűen azokat a hangokat értjük, 
amelyeknek képzése közben a hangszalagok rezgésben vannak, akkor 
a /j/ alapváltozata, amely például a jó  szóban található, kétségkívül 
zöngés, akárcsak az /a:/, az Imi vagy a /b/. Csakhogy a zöngésségnek 
ez az egyszerű értelmezése sem (artikulációs) fonetikai, sem fonoló
giai szempontból nem állja meg a helyét. Ismeretes, hogy a hangsza
lagok ugyanazon semleges — nem széttárt, de nem is összeszorított, 
enyhén, de nem nagyon megfeszített —  helyzetében képezzük a zön
gétlen zörejhangokat (tehát a zöngétlen explozívákat, frikatívákat 
vagy affrikátákat), mint a zöngés zengőhangokat (magánhangzókat, 
nazálisokat, likvidákat). Más szóval —  elsősorban a kétféle képzés
móddal járó eltérő nyomásviszonyok következtében — a hangsza
lagok az adott pozícióban rezgésbe jönnek, ha zengőhangról van szó, 
de nem jönnek rezgésbe, ha zörejhangról. Ahhoz, hogy zöngés zörej
hang jöjjön létre, a hangszalagokat külön mozdulattal el kell er- 
nyesztenünk; zöngétlen zengőhangot pedig csak úgy tudunk képezni,
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ha a hehezetes zörejhangok képzéséhez hasonlóan széttárjuk és meg
feszítjük a hangszalagokat. Minderről részletesebben 1. Halle-Ste- 
vens (1971), magyarul összefoglalva: Durand-Siptár (1997, 54-56); 
valamint Hayes (1984)-t és az ott idézett irodalmat. Bár Halle és 
Stevens nevezetes modelljét a maga idejében nem fogadta teljes 
egyetértés (1. Durand 1990, 56-7), a fentiek alapjában véve — és az 
artikuláció, nem pedig az akusztikum felől tekintve — valószínűleg 
pontosabban tükrözik a dolog lényegét, mint a zöngésség mibenlété
nek hagyományos, leegyszerűsített felfogása.

Fonológiai szempontból ugyancsak — vagy, ha úgy tetszik, még 
inkább —  azt találjuk, hogy a zengőhangok ejtése közbeni hangsza
lagrezgés és a zöngés zörej hangok zöngéssége két különböző dolog 
(„ha ketten csinálják ugyanazt, az nem ugyanaz”). A magyarban a 
zörejhangok (majdnem) mindegyike zöngés/zöngétlen párokat alkot; 
s mivel e párok tagjai fonológiai oppozícióban állnak egymással, ez a 
tulajdonságuk fonológiailag releváns. Másfelől a zengőhangok mind
egyikének képzése közben rezgésben vannak a hangszalagok, ám ez a 
körülmény (éppen ezért!) fonológiai szempontból érdektelen. A zön
gésség kategóriája a zengőhangokra (a magánhangzókat is beleértve) 
egyszerűen nincs értelmezve, vagyis ebben az értelemben ezek a 
hangok nem minősülnek sem zöngésnek, sem zöngétlennek. (E felfo
gás egyes fonológiai következményeiről 1. ugyancsak Hayes (1984)- 
et, valamint Lombardi (1995a, 1995b)-t. A magyar mássalhangzó
rendszer ilyen értelmű leírása megtalálható pl. Siptár (1998, 326- 
354)-ben.) Most már csak az a kérdés, hogy a magyar /j/ zengőhang 
vagy zörejhang-e, mivel zöngésnek — a szó szoros értelmében — 
csak az utóbbi esetben nevezhetjük.

Ami pedig a „réshang” terminust illeti, ez a hagyományos értel
mezés szerint (1. pl. Kassai 1998, 112-119; Szilágyi 2000, 26—45) 
keresztbevágja a zörejhang/zengőhang kettősséget: a vitathatatlanul 
frikatívának minősülő hangokon kívül így magában foglalja a /j/-t 
(„palatális középréshang”), sőt még az /l/-t is („oldalréshang”). Azon
ban, ha a „réshang” tenninus használatát a frikatívákra mint a zörej
hangok egyik alosztályára kívánjuk korlátozni (erről 1. Siptár 1994, 
199-201), a kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, a következő: frika- 
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tíva-e ebben az értelemben a magyar /]/, vagy nem az? Más szóval, 
ugyanoda jutottunk, mint az előző bekezdés végén: zörej hang vagy 
zengőhang?

Fonetikai szempontból a /j/ (a legtöbb helyzetben, pl. a jó, hajó, 
haj; hajtó, hat jó  szavakban) palatális approximáns, hiszen képzése
kor nem keletkezik a frikatívákra jellemző zörej. Egyetlen helyzetben 
találunk csak (valódi) réshangot, vagyis frikatívát: mássalhangzó 
után, szóvégen (ezen belül szünet vagy mássalhangzóval kezdődő szó 
előtt). Ilyenkor, ha a megelőző mássalhangzó zöngétlen (és ha ennek 
hatását nem „bírálja felül” a rákövetkező szó élén álló zöngés zörej
hang, pl. lépj be), a /j/ zöngétlen (fortis) palatális réshangként ([ç]- 
ként) valósul meg: kapj, rakj, döjj; ha pedig a megelőző mással
hangzó zöngés (vagy zengőhang), a /j/ megvalósítása lenis palatális 
frikatíva ([j]): jurj, szomj, dobj. Ez a hang teljes mértékben zöngés, 
ha mássalhangzóval kezdődő szó következik rá (kivéve természete
sen azt az esetet, ha ez a rákövetkező mássalhangzó zöngétlen zörej
hang: ekkor a zöngésségi hasonulás szabálya révén az egész szóvégi 
mássalhangzócsoport — pontosabban mindegyik abban található zö
rejhang — zöngétlenné válik, pl. vágj ki [kçk]); ha azonban szünet 
következik, ez a [j] (akárcsak az abszolút szóvégi zöngés zörejhan
gok általában) részben elveszíti ugyan a zöngésségét, de nem válik 
fortis ejtésüvé. (Minderről részletesebben 1. Siptár 1998, 341-344; 
Siptár-Törkenczy 2000, 205-206; erre a jelenségre alább még visz- 
szatérünk).

A /j/ alapváltozatát (jó, hajó, haj; hajtó, hat jó) tehát fonetikailag 
nem indokolt réshangnak tekinteni. De hátha fonológiailag ez a szeg
mentum zörejhangként viselkedik? Ha így lenne, akkor a besorolását 
tekintve nem lenne perdöntő az ennek rendszerint (azaz majdnem 
minden helyzetben) ellentmondó fonetikai természete, hiszen éppen 
az imént láttuk, hogy azért réshang-változatai is vannak, igaz, erősen 
körülhatárolt esetekben. Csakhogy a /j/ fonológiailag sem lehet zö
rejhang, hiszen akkor részt kellene vennie a zöngésségi hasonulás
ban, márpedig sem a szabály célpontjaként (ajtó *[oçto:]), sem kör
nyezeteként, kiváltójaként (fáklya *[fa:gjo]) nem vesz részt benne
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(leszámítva az imént említett szóvégi eseteket, amelyekben viszont 
előbb zörejhanggá válik).

Ha tehát a /j/ nem réshang, akkor micsoda? A zengőhangok főbb 
osztályai a nazálisok, a likvidák és a siklóhangok (félmagánhangzók). 
Mivel a /j/ nyilvánvalóan nem nazális, három lehetőségünk van: vagy 
nyitunk egy új osztályt a számára a zengőhangokon belül (pl. „appro- 
ximánsok”), vagy likvidának vesszük, vagy pedig félmagánhangzó
nak. Mindhárom álláspontra találunk példát a szakirodalomban. Az új 
kategória nyitásával járó megoldást javasolta Dressler-Siptár (1989, 
44), azzal a megjegyzéssel, hogy semmilyen általános fonetikai vagy 
fonológiai indok nem támasztja alá a /]/ közös természetes osztályba 
sorolását az /l/-lel és az /r/-rel (látni fogjuk, hogy ez nem így van; vő. 
még Dressler-Siptár 1998, 51). Likvidának besorolva található töb
bek között Nádasdy-Siptár (1989, 15-16), Siptár ( 1993, 1994, 1995)- 
ban, és itt is amellett fogok érvelni, hogy az. Azonban az irodalom 
legnagyobb részében (pl. Vago 1980; Olsson 1992, stb., valamint 
minden elem-alapú megközelítésben, 1. Szigetvári 1998, 2001-et és 
az ott hivatkozott irodalmat) azt a vélekedést találjuk, hogy a /]/ 
félmagánhangzó (siklóhang).

Mármost ha a /j/ félmagánhangzó, az első kérdés, amely felmerül, 
az, hogy vannak-e a magyar köznyelvben diftongusok. Azt hihet
nénk, hogy erre a kérdésre könnyűszerrel nemmel válaszolhatunk. 
Azonban a diftongusos álláspontnak is akadtak védelmezői (Kylstra- 
de Graaf 1980, Kylstra 1984), akik szerint pl. az ajtó és az autó eleje 
kettőshangzóként értelmezendő (itt most az au-ra nem térek ki). Ál
láspontjuk ellen érvelt már Kassai (1982, 1984) is, de az igazán fon
tos ellenérvek szerintem a következők (részletesebben 1. Siptár 1994, 
172-174, 200; Siptár-Törkenczy 2000, 16-18). Először is: különbsé
get kell tennünk fonetikai és fonológiai diftongusok között. Az előb
biek ugyanis kétségkívül előfordulnak a magyar beszédben, ám a 
kérdés az, hogy fonológiailag is diftongusnak elemzendők-e. Csak 
felsorolásszerűen, a következők szólnak ez ellen: (i) a /j/ gyakorlati
lag bármely magyar magánhangzó előtt és után előfordul, vagyis 
mintegy kétszer annyi y-diftongus lenne, mint ahány magánhangzó; 
(ii) a magyar „diftongusok” soha nem váltakoznak rövid monofton- 
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gussal (az ily módon [ijmoidon] ~ [i:mo:don] típusú váltakozás nem 
monoftongizációként, hanem pótlónyúlással járó y-törlésként elem
zendő); (iii) a jV -kezdetű szavak (pl. játék) előtt a határozott névelő 
a, nem az alakú, vagyis az ilyen szavak mássalhangzóval (nem pedig 
nyitódó diftongussal) kezdődnek; (iv) ugyanígy a magánhangzó utáni 
j  is mássalhangzóként, nem pedig záródó diftongus második eleme
ként viselkedik: vajjal, *vajval (vő. lábbal, *lábval, de szóval, *szó- 
a/); (v) végül a j  kettőzhetősége (hosszú előfordulása, pl. vajjal) eleve 
kihúzza a talajt mindenféle diftongus-értelmezés alól.

Azonban a fenti érvek, bár a diftongusos elemzést kizárják, ön
magukban nem elegendőek ahhoz, hogy rájuk hivatkozva a /]/ fél
magánhangzóként való felfogását teljes egészében elvessük. Hiszen 
attól még, hogy a /j/ nem lehet elágazó szótagmag része, nyugodtan 
lehetne szótagkezdetben, illetve szótagzárlatban álló félmagánhang
zó. Ez a fenti öt érv mindegyikével összeegyeztethető lenne: a szabad 
együttelőfordulás, a váltakozás hiánya ekkor nem meglepő, a névelő
választást valójában nem a mássalhangzó/magánhangzó, hanem a 
kezdet/mag különbség határozza meg, a toldalékolási szembenállás 
ugyanígy a mag/zárlat különbségen alapul, a hosszú [j:] pedig érte
lemszerűen a zárlatban és a rákövetkező kezdetben foglal helyet.

Ezzel együtt amellett kívánok érvelni, hogy a magyar /j/ nem 
fél magánhangzó ([- msh, + szón]), hanem likvida ([+ msh, + szón]). 
Az indokaim egy része a fentebb már említett frikatíva-allofónok lé
tezésén alapul: ezeket egyszerűbb levezetni, ha a /j/ eleve [+ msh], 
azaz likvida. Azonban azt, hogy a /]/ nem egyszerűen olyan /i/, amely 
szótagkezdetben vagy szótagzárlatban áll (tehát azt, hogy nem félma
gánhangzó), empirikus érvekkel is alá lehet támasztani.

Ezen empirikus érvek közül az első a szótagolással kapcsolatos. A 
fonológiai leírás egyik alapelve, hogy a megjósolható információnak 
a szabályrendszerben a helye, és csak a hangsorok megjósolhatatlan 
tulajdonságai vannak megadva a fejünkben lévő szótárban, azaz a 
lexikonban. A szótagszerkezet például általában kifejezetten olyan 
dolog, amely a szegmentumok egyéb tulajdonságaiból levezethető. 
Ha azonban ennek alapján feltesszük, hogy a szótagszerkezet a leve
zetés során alakul ki, nem pedig a lexikonban van eleve megadva, az
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olyan minimális párok és közel-minimális párok, mint mágia : mág
lya, ion : jön, fiú : fiord, nem szótagolhatók megfelelően, ha az N  és 
a 1)1 szegmentális szerkezete azonos (ezt a feltételezett azonos szer
kezetű szegmentumot, amely tehát a szótagszerkezetben elfoglalt 
helyétől függően lesz [i] vagy [j], a továbbiakban i/j-ve 1 jelölöm). 
Amint a példákból látszik, a magánhangzó előtt álló i/j lehet külön 
szótagmag (az előző szótag magja), de lehet szótagkezdet is: a vá
lasztás többé-kevésbé önkényes. Igaz, hogy a jön és a fiú  a gyakoribb 
minta az ionnal és a fiorddal szemben, vagyis szó elején, ha nincs 
előtte másik lehetséges kezdet-mássalhangzó, inkább [j], mint [i] lesz 
az i/j, míg ha van, inkább [i], mint [j] lesz; de a szó belseji esetek 
(mint a mágia : máglya) valóságosan és teljesen megjósolhatatlanok.

A magánhangzó után álló i/j ugyanilyen mértékű önkényességet 
mutat abban a tekintetben, hogy szótagmag vagy szótagzárlat lesz-e 
belőle: laikus : pajkos, fáit : fájt, női : nőj. Mivel több különböző 
toldalék van, amely mindössze egy /i/-ből áll, és velük szemben a 
felszólító mód jelét mindössze egy 1)1 alkotja, a mássalhangzó és szó
vég közötti helyzetre is számos olyan példa gyártható, amelyekben az 
i/j önmagában alkot morfémát, tehát nem mondható, hogy a morfoló
giai határokhoz viszonyított eltérő helyzet az eltérő szótagolás oka, 
mégis másképp valósul meg az i/j a párok két tagjában: kéri : kérj, 
fali : falj, Mari : marj.

Az olyan párok, mint síel : milyen, illetve leír : tejig, arra utalnak, 
hogy egy két időzítési egységhez kapcsolódó i/j hol elágazó szótag- 
magként (hosszú [i:]-ként), hol mag + kezdetként ([ij]), illetve kezdet 
+ magként ([ji ]) szótagolódik. Végül az íj, díj, szíj szavak egyenesen 
három időzítési egységhez kapcsolódó i/j-1 tartalmaznának (ami 
egyébként más szegmentummal soha nem szokott előfordulni), és 
többszörös bizonytalanság lépne fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
is kellene értelmeznünk az ilyen szerkezeteket: például az íj elvileg 
lehetne *jí, *jij, *iji vagy éppen ijj (bár ez utóbbi éppenséggel elő is 
fordul, mint az íj alternatív ejtésmódja). Mindezeket a komplikáció
kat egyszerűen elkerülhetjük, ha az /i/-t és a /j/-t szegmentálisan elté
rő módon ábrázoljuk.
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A következő érvet arra, hogy a /j/ mássalhangzós természetű (te
hát likvida), azok a fonológiai folyamatok szolgáltatják, amelyekben 
a /j/ (mint mássalhangzó) kiváltóként vagy elszenvedőként, azaz a 
terjedés kiindulópontjaként vagy célpontjaként szolgál. Az előbbire 
példa többek között az /-palatalizáció szabálya (pl. alja [oj:o], 1. 
Siptár-Törkenczy 2000, 178-182); az utóbbira a /-hasonulásé (pl. 
moss (< mos + j), 1. Vago 1980, 36; Siptár 1994, 254-255; Zsigri 
1997; Siptár-Törkenczy 2000, 185), illetve a y-obstruentizációé (I. 
Siptár 1998, 341-344; Siptár-Törkenczy 2000, 186-187, 205-206), 
amelyet most egy kissé részletesebben is szemügyre veszünk.

A magyarban kétféle y'-obstruentizációs szabály is van: egy lexi
kális és egy posztlexikális. Az előbbi a í-végű igék felszólító módú 
alakjának levezetésében játszik szerepet. A klasszikus generatív ha
gyomány (már Szépe (1969) óta, az elemzés legteljesebb kifejtése 
Vago (1980)-ban található meg) úgy tartja, hogy az ilyen alakokban 
egyfajta palatalizációs folyamat játszódik le: a tővégi /t/ ennek révén 
[J]-sé vagy [tj]-vé palatalizálódik, amely szegmentumhoz azután a /j/ 
teljesen hasonul, akárcsak a mögöttesen is szibilánsra végződő igék 
esetében. Ezt az elgondolást autoszegmentálisan is meg lehet fogal
mazni, 1. Siptár (1994, 252-255). Azonban Siptár-Törkenczy (2000, 
183-188)-ban egy újfajta elemzést javasoltam, amely szerint először 
a /j/ változik [j]-sé (ez az a bizonyos y-obstruentizáció, amelyről itt 
éppen szó van), és ami a hajts-fé\e esetekben ezt követően történik, 
az egy mindettől független affrikációs szabálynak tudható be, annak, 
amely a hátsó-féle alakokban is működésbe lép. Ez az új elemzés sok 
szempontból előnyösebb a réginél, bár annyit el kell ismernem, hogy 
az úss-féle esetekben egy külön /-hasonulási szabály felállítását is 
szükségessé teszi.

Maga a y-obstruentizációs szabály pedig nem más, mint egyfajta 
progresszív zöngésségi hasonulás: azt mondja, hogy /t/ és morféma- 
határ között a /]/ zöngétlen palatális frikatívává válik. (A /t/ és a /j/ 
közötti morfémahatárról a szabálynak nem kell említést tennie, mivel 
morfémán belüli -tj- kapcsolat úgysem létezik; a /j/ utáni morféma- 
határ viszont fontos, mert ezzel tudjuk a szabály hatókörét pontosan a 
felszólító alakokra korlátozni.) A zöngétlen palatális frikatíva létre
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hozásához technikailag nem kell mást előírnia a szabálynak, mint 
hogy a /j7 [+ szón] jegyértéke változzék át [-  szon]-ná, azaz a /j/ 
obstruentizálódjon. Amint fentebb láttuk, a zengőhangoknak ugyan
úgy nincs [+ zöngés] jegye, mint a zöngétlen zörejhangoknak, vagyis 
ha egy zengőhanggal semmi mást nem csinálunk, csak zörejhanggá 
változtatjuk, automatikusan zöngétlen zörejhang lesz belőle. De va
jon miért []] lesz a kimenet, miért nem [ç]? Ennek oka az úgynevezett 
szerkezetőrzés elve: egy lexikális szabály (vagy legalábbis a lexikális 
szabályoknak az a fajtája, amelyhez az itt tárgyalt y-obstruentizáció 
tartozik) nem képes létrehozni olyan szegmentumot, amely a nyelv 
mögöttes (szótári) szegmentumkészletében egyébként nincs meg. 
Ezért a [ç]-hez legközelebb álló, de mögöttesen is létező [j] lesz a 
szabály kimenete. Ez az elv azonban a fonológia posztlexikális ösz- 
szetevőjében már nincs érvényben. Ha tehát egy hasonló szabály 
(vagy ugyanez a szabály) a posztlexikális fonológiában változtatná át 
a /j/-t zöngétlen zörejhanggá, annak kimenete már [ç] lenne, nem pe
dig m.

Vajon van-e ilyen szabály is a magyarban? Van bizony: ez éppen 
a fentebb említett másik /-obstruentizációs szabály. Gondolatmene
tünk egy korábbi pontján már szóba is hoztuk ezt a szabályt: nem 
más ez, mint a szóvégi Cj kapcsolatok /j/-jének zörejhanggá válása. 
A legtöbbet idézett ilyen esetex (lopj, rakj, döfj) kezelése felettébb 
egyszerűnek látszik. Semmi másra nincs szükség, gondolhatnánk, 
mint a fentebb idézett lexikális /-obstruentizációs szabály általánosí
tott — a bal oldali környezetben bármely mássalhangzót elfogadó — 
posztlexikális megfelelőjére. Amint láttuk, ez automatikusan zön
gétlen [ç]-t adna. Csakhogy a dolog sajnos nem ilyen egyszerű.

A szóba jövő kontextusok különböző típusainak felépítése elvileg 
tizenkét-féle lehet (leszámítva azokat az eseteket, amelyekben — a 
következő szóban — magánhangzó következik a /j/ után, és így an
nak felszíni megvalósítása az alapváltozat, vagyis [j] lesz). Ezek a 
következők (1. a túloldali táblázatot, amelyben az oszlopokban a jobb 
oldali, a sorokban a bal oldali környezet van feltüntetve).

Az utolsó oszlop kivételével (tehát mindazokban az esetekben, 
amikor valami még követi a /j/-t) az egyik lehetőség a /j/ törlése (pl.
8
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nyomj le [pomls], nyomj be [pombe], nyomj ki [pomki], dobj le 
[doble], dobj be [dob:e], dobj ki [dopki], lépj le [le:ple], lépj be 
[le:b:e], lépj ki [le:pki]). Ez gyors/lezser beszédben történik meg, és 
nincs köze az elemzés további menetéhez, ezért nem is foglalkozunk 
vele tovább.

z e n g ő h a n g z ö n g é s  

zörej  hang

zö n g é t le n

zörejh a n g

se m m i

ze n g ő h a n g j ~ 0 j ~ 0 Ç - 0 j

z ö n g é s

zörejhang
i ~ 0 j ~ 0 ç  ~  0 j

zö n g ét len

zörejhang

Ç - 0 j ~ 0 Ç - 0 Ç

Az a három eset, amelyben [j] van zöngés zörejhang előtt (nyomj 
be [pomjbe], dobj be [dobjbe], lépj be [le:bjbe]), megoldható lenne 
a zöngésségi hasonulás szokásos szabályával, ha feltesszük, hogy a 
fenti általánosított y'-obstruentizációs szabály alkalmazása előzőleg 
megtörtént. Az az öt eset, amelyben [ç] az eredmény (tehát a nyomj ki 
[pomçki], dobj ki [dopçki], lépj ki [leipçki], lépj le [le:pçle], lépj 
[le:pç]), ay'-obstruentizációs szabály egymagában való alkalmazásá
val is kijön. Eddig minden rendben. Csakhogy a fennmaradó esetek
ben valahogy számot kell adnunk a létrejövő réshang zöngés voltáról. 
A dobj le [dobjle] és a dobj [dobj] esetében esetleg feltehetnénk 
progresszív (jobbra ható) zöngésedést, de a nyomj le [pomjle] és a 
nyomj [pomj] esetében még ez a kétségbeesett lépés sem segítene. 
Ezért aztán fel kell adnunk azt a csábítóan egyszerű megoldást, hogy 
lexikálisán is használt szabályunk általánosított változatát alkalmaz
zuk a posztlexikális összetevőben, és arra a következtetésre kell jut
nunk, hogy a megfelelő posztlexikális szabálynak nem egyszerűen 
zörejhanggá, hanem zöngés zörejhanggá kell változtatnia a /j/-t.

9
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Az így nyert zöngés réshang azután majdnem úgy fog viselkedni, 
mint bármely más zöngés réshang: zöngétlen zörejhang előtt zöngét- 
lenné válik (nyomj ki [pomçki], dobj ki [dopçki], lépj ki [leipçki]), a 
fennmaradó esetek túlnyomó részében pedig változatlan marad (vagy 
törlődik): nyomj le [pomjle], nyomj be [pomjbe], nyomj [jiomj]; 
dobj le [dobjle], dobj be [dobjbe], dobj [dobj]; lépj be [le:bjbe] (a 
törléses esetek mint fent). Egyedül a még mindig megmaradó két 
problematikus esetre (lépj le, lépj) kell egy külön szabályt írnunk, 
amely eltünteti azt a zöngésséget, amelyet a posztlexikálisy-obstruen- 
tizáció szabálya épp az imént tett hozzá az ábrázoláshoz. Viszont ez 
utóbbi zöngétlenítő szabályt teljesen általános formában lehet meg
fogalmazni: egyrészt a bevezetését közvetlenül indokló lépj le és a 
lépj esetén kívül magában foglalhatja a lépj ki és a lépj be esetét is, 
vagyis mindazokat a helyzeteket, amelyekben a /j/-t megelőző szeg
mentum zöngétlen; másrészt pedig nem kell kifejezetten a /j/-re vo
natkozóan megfogalmaznunk, hanem általánosabban, minden (zön
gétlen mássalhangzó utáni) szóvégi zöngés frikatíva zöngétlenítését 
írhatja elő. Nézzük a szabálynak ezt a két tulajdonságát részleteseb
ben!

Mi történik, ha a zöngétlenítő szabály a lépj ki és a lépj be /j/-j ét is 
zöngétleníti? A lépj ki esetében egyre megy, hogy ez a szabály vagy 
a zöngésségi hasonulás általános szabálya lép működésbe: akár az 
előtte álló p, akár az utána álló k zöngétleníti a y-t, az eredmény min
denképpen [leipçki] és a másik szabály működésbe lépésére már 
nincs esély (kölcsönös gátsorrend). Viszont a lépj be esetében, bár a 
végeredmény itt is csak egyféle lehet: [leibjbe], a kétféle sorrend 
esetében más-más úton jutunk el ugyanahhoz a végeredményhez. Ha 
a szóvégi zöngétlenítő szabály működik előbb, a levezetés a zöngés
ségi hasonulás ezt követő kétszeri alkalmazásával a következőképpen 
alakul: [leipjbe] —> [leipçbe] —» [leipjbe] -» [leibjbe] (tápsorrend). 
Ha viszont a zöngésségi hasonulást alkalmazzuk előbb, a [j] zöngé- 
síti a /p/-t, és a végeredmény egyetlen lépésben elérhető, így: 
[leipjbe] -» [leibjbe] (ekkor a zöngétlenítő szabály alkalmazására 
nem nyílik lehetőség: gátsorrend). Felületes ránézésre úgy tűnik, 
hogy ez az utóbbi sorrend az ésszerűbb, mivel nem kell oda-vissza 
10
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változtatgatni a j  zöngésségének értékét. (Az ilyen oda-vissza haladó 
levezetéseket szokás Pullum (1976) nyomán „a yorki herceg játsz
májának” nevezni, a következő angol gyerekversike alapján: Tízezer 
vitéze volt a /  yorki herceg úrnak, /  felkúsztak a hegytetőre, /  s újra 
visszakúsztak.) Azonban a látszat ezúttal is csal: két jó okunk is van 
arra, hogy mégis az előbbi, látszólag bonyolultabb levezetést válasz- 
szűk. Először is: valójában nincs szó két lehetőség közötti (szabad) 
választásról, hiszen a szabályalkalmazás egy igen általános elve ki
mondja, hogy amennyiben ugyanazon bemenetre két fonológiai sza
bály is alkalmazható, amelyek egymással a teljes bennfoglalás viszo
nyában állnak és az általuk előírt változások összeegyeztethetetlenek 
egymással (tehát akármelyiküket alkalmazzuk előbb, a másikuk al
kalmazására ugyanazon levezetésben már nem nyílik lehetőség: köl
csönös gátsorrend), mindig a specifikusabb szabálynak kell előbb 
alkalmat kapnia a működésre. A teljes bennfoglalás viszonya azt je
lenti, hogy az egyik szabály alkalmazható mondjuk A, B és C eset
ben, míg a másik szabály A, B, C, D és E esetben. Mármost ha ilyen
kor az utóbbi, általánosabb szabályt alkalmaznánk előbb, az előbbi, 
specifikusabb szabálynak soha nem lenne alkalma működésbe lépni 
(ne feledjük, hogy a két szabály kölcsönösen elrontja egymás számá
ra az érintett alakot), és így jelenléte a nyelvtanban teljesen indoko
latlan volna. Ez az elv tehát esetünkben is előírja, hogy a specifiku
sabb (szóvégi zöngétlenítő) szabály működjön előbb, és csak azután 
kerüljön sor az általánosabb (zöngésségi hasonulási) szabály alkal
mazására. Másodszor pedig: igaz, hogy a lépj be és a lépj ki esetében 
a kétféle sorrend között nem találunk különbséget a végső kimenetet 
illetően, azonban a lépj le és a lépj típusú esetekben létfontosságúvá 
válik a két szabály helyes, az általános elv által előírt alkalmazási 
sorrendje. Ha ugyanis a zöngésségi hasonulás általános szabályát al
kalmaznánk előbb, az eredmény *[le:bjle], illetve *[le:bj] lenne, és 
innen már semmilyen módon nem lennénk képesek a helyes kime
netekhez eljutni.

Most pedig nézzük a szóvégi zöngétlenítő szabály másik említett 
tulajdonságát: azt, hogy nem kell kifejezetten a [j]-re vonatkoznia, 
hanem általában minden, zöngétlen mássalhangzó után következő
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szóvégi zöngés frikatíva zöngétlenítését előírhatja. Ennek az oka igen 
egyszerű: szóvégi zöngétlen zörejhang + zöngés frikatíva szekvenci
ák sehol másutt nem fordulnak elő a magyarban, csak ebben az egy 
esetben (a lépj, rakj, dö f típusú alakok levezetésének ezen a közbül
ső pontján). A morfémán belüli zörejhang-kapcsolatok ugyanis min
dig homogén zöngésségűek (vagy végig zöngétlenek, vagy végig 
zöngések, 1. Siptár-Törkenczy 2000, 76-78); az egyetlen olyan tol
dalék pedig, amely (szótári alakjában is) mindössze egyetlen zöngés 
zörejhangból áll — és így zöngétlen mássalhangzóra végződő tőhöz 
járulva szóvégi zöngétlen + zöngés zörejhang-szekvenciát tud létre
hozni — nem réshang, hanem zárhang: a rakd [rogd] típusú alakok 
d-je. Elég tehát a szóvégi zöngétlenítő szabályban annyit kikötnünk, 
hogy az érintett zörejhang [+ folyj, azaz frikatíva legyen, és ekkor 
kizárólag a felszólító mód időközben zörejhanggá vált /j/-jén fog 
működésbe lépni.

Befejezésül álljon itt még egy utolsó érv arra, hogy a /j/ likvida, 
nem pedig félmagánhangzó. Ez az érv a hiátustöltés jelenségén alapul 
(1. Nádasdy-Siptár 1994, 174-175; Siptár-Törkenczy 2000, 282- 
286). Hiátusnak nevezzük két magánhangzó kapcsolatát abban az 
esetben, ha két közvetlenül szomszédos szótagmagot alkotnak, mint 
magában a hiátus szóban. Tehát a diftongus és a hiátus között az a 
különbség, hogy az elsőben nincs, a másodikban pedig van szótag- 
határ a két magánhangzó között. Hiátustöltőnek pedig azt a félma
gánhangzót nevezzük, amely az ilyen magánhangzó-kapcsolatot, an
nak tagjai közé ékelődve, feloldja. így például magában a hiátus szó
ban is találunk egy [jj-szerű elemet a két magánhangzó között: 
[hijaitujj. Egyes nyelvek minden egyes hiátust kitöltenek (vagy eleve 
meg sem engedik hiátusok létrejöttét), más nyelvekben, így a ma
gyarban is, kitöltött és kitöltetlen hiátusokat egyaránt találunk (pl. dió 
[dijo:], tea [tea] ~ %[tejo], fáraó [fa:roo:j; *[fa:rojo:j (ahol a % azt 
jelzi, hogy az adott alakot nem minden magyar beszélő találja elfo
gadhatónak, a * pedig azt, hogy nincs olyan magyar beszélő, aki az 
adott alakot elfogadhatónak tartaná). Mitől függ, hogy melyik hiátus 
töltődik ki, és melyik nem? A morfémahatár vagy akár a szóhatár 
jelenléte vagy hiánya nem játszik szerepet (kiáltás, kiállítás, ki áll itt 
12
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egyaránt hiátustöltő y'-vel, míg Bea, beadás, be akarok menni egy
aránt/ nélkül). Ami számít, az a két magánhangzó minősége: ha bár
melyik vagy mindkét oldalon /i/ vagy /i:/ áll, a hiátustöltés kötelező; 
ha bármelyik vagy mindkét oldalon /e:/ áll, a hiátustöltés fakultatív; 
minden más esetben azonban (vagyis ha mindkét oldalon alsó vagy 
kerek magánhangzó áll) a [j]-betoldás elmarad (vagyis pontosabban 
nem kerül sor a szomszédos /i/ szegmentális tartalmának — illetve az 
/e:/ szegmentális tartalma egy részének — az üres szótagkezdet- 
pozícióra való átterjedésére, mivel nincs jelen ilyen szegmentális 
tartalom).

Ami mármost ezt a jelenséget számunkra itt érdekessé teszi, az a 
következő. Ez a betoldódó [j]-szerű hang gyengébb, átmenetibb jel
legű (lehet), mint a mögöttesen is jelenlévő /j/ megvalósítása. Ha
sonlítsuk össze a kiáll és a kijár, a baltái és az altáji vagy a kávé után 
és a kávé jut ám alakokat: a különbség gondos beszédben könnyen 
észrevehető, bár fesztelenebb kiejtés esetén elmosódhat. Ha most fel
tesszük, hogy a /]/ likvida, ahogy az eddigiekben igyekeztünk bizo
nyítani, míg a hiátustöltő értelemszerűen félmagánhangzó (a terjedé- 
ses elemzés esetében nem is lehet más), ez a potenciális fonetikai 
különbség kézenfekvő magyarázatot nyer.

Összefoglalva: számos jó okunk van azt gondolni, hogy a /]/ 
ugyanúgy likvida, mint az /I/ vagy az /r/. Ez a következtetésünk egy
ben azoknak a folyamatoknak a megragadását is egyszerűbbé teszi, 
amelyekben ez a három mássalhangzó egyformán viselkedik. Ilyenek 
például a fakultatív nazális-hasonulás (olyan lassú [ojol:oj:u], olyan 
rossz [ojorios:], olyan jó  [ojoj:o:], 1. Siptár-Törkenczy 2000, 209- 
210) vagy a szintén fakultatív, tempó- és stílusfüggő likvidatörlés 
(pótlónyúlással, ha az érintett magánhangzó eredetileg rövid, 1. uott 
212-213). Igaz, hogy ez utóbbi szabály nem egyforma könnyedség
gel érvényesül a három likvida esetében, de ez nem jelenti azt, hogy 
alapjában véve ne ugyanazon folyamatról lenne szó. A három likvida 
közül az /l/ törlődik a legkönnyebben, pl. balra %[bo:ro], elvisz 
%[e:vis], el kell menni %[e:ke:men:i]. Az /r/ törlése (pl. egyszer csak 
%[ets:e:tjok]) rendszerint csupán lezserebb beszédben következik 
be, de az arra, erre, merre esetében még formális beszédhelyzetek-

13



Siptár Péter

ben is gyakran előfordul: [o:ro], [s:re], [me:re]. Végül a 1)1 elsősor
ban elölképzett magánhangzók után törlődik: gyűjt [jy:t], szíjra 
[si:ro], mélység [me:Je:g], felejthetetlen %[fele:t(h)etetlen]. Azon
ban ezen kisebb aszimmetriák ellenére elmondható, hogy a három 
likvida lényegében e szabályosság szempontjából is egységes osz
tályként viselkedik. (További — mégpedig nyelvjárási és nyelvtörté
neti természetű —  érveket szolgáltat ehhez a következtetéshez B. 
Lőrinczy 1972.)

Egyetlen empirikus ellenérv merült fel az /I r j/ közös osztályba, a 
likvidák osztályába sorolásával szemben (Dressler-Siptár 1989, 44). 
Ez az ellenérv a Cl- és O-végű tövekben bekövetkező magánhangzó
betoldáson alapul. (Megjegyzendő, hogy ezt az egész jelenségcso
portot — a magánhangzó ~ semmi váltakozások kérdéskörét — ma 
már egészen másképp elemezzük, 1. pl. Törkenczy-Siptár (1999, 
2000); de ez nem érinti az alábbi gondolatmenet lényegét.) Például a 
/lepi/, /pokl/, /ba:tr/, /Jppr/ tövekbe szó végén és mássalhangzó előtt 
magánhangzó toldódik be {lepel, pokol, bátor, söpör), míg a kapj, 
rakj stb.-ben ilyen betoldásra nem kerül sor. Ez az érv azonban nem 
különösebben meggyőző, hiszen egyrészt /j/-vel is található betoldá- 
sos példa: /bőgj/ bagoly, /fogj/ fogoly, a feloldatlan Cj kapcsolatok
ban vagy a C zengőhang (pl. szomj), vagy a j a  felszólító mód jele 
(vö.fogj, de: fogoly)-, másrészt pedig a legtöbb /-rk/, /-lk/, /-sk/, /-tk/, 
/-tjk/, /-tsk/ végű tőben is megtörténik a betoldás (például árok, telek, 
piszok, retek, csücsök, vacok), míg az /-rt/, /-It/, /-st/, /-jt/, /-kt/, /-tt/ 
végűekben nem (például kert, pult, koszt, rest, akt, ott) — mégsem 
akarná senki azt állítani, hogy a /k/ és a /t/ a mássalhangzókészlet két 
különböző osztályába tartozik (a képzési helyüktől eltekintve is). A 
/I r/ és a 1)1 viselkedése közötti fenti különbség hasonlóképpen külön
féle más tényezőknek is betudható (a legegyszerűbb a képzési hely 
eltérése), miközben itt javasolt egységes osztályozásuk („likvidák”) 
fenntartható. Ennélfogva tehát a lepel : lepj — nem pedig *lepej — 
különbség nem megfelelő érv az /I r j/ egységes osztályként való fel
fogása ellen.

Tehát ceterum censeo: a magyar 1)1 se nem frikatíva, se nem fél
magánhangzó, hanem likvida.
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