
A m e g k ü l ö n b ö z t e t ő e l e m e k j e l e n t ő s é g e 

I. 

A fonológia már megszületésétől kezdve sok, gyakran egymással ellen
tétes véleményeket képviselő táborra oszlott, s nemigen akadtak az egység 
létrehozását célzó törekvések. A széttagoltság ellenére e tudományszak még 
mindig egyöntetűbb képet alkotott napjainkig, mint a nála későbbi keletkezésű 
tulajdonképpeni strukturalizmus, amely a fonémákon kívül a nyelv egyéb egy
ségeivel (morféma, szókapcsolat) foglalkozik. Ha a fonológusok nem is tud tak 
megegyezni a fonéma meghatározásában, hiszen tulajdonképpen e fogalom 
mibenléte sem tisztázódott megnyugtató módon, a gyakorlatban mégis nagy
jából hasonlóan választják szét a fonémát változataitól valamely nyelv vizsgá
latakor, s többé-kevésbé azonos eredményre jutnak a nyelv fonémarendszeré
nek felállításában. 

Ezt a képet gyökeresen megváltoztatja JAKOBSON R.—FAISTT C. G. M.— 
HALLE M. munkája, amely Bevezetés a beszédelemzésbe címen jelent meg 
1952-ben angolul.1 

Ez a füzetalakban összesen 66 lapon megjelent mű látszólag új helyzetet 
teremtet t a fonológusok és a fonetikusok berkeiben egyaránt. Az eddigi fonoló
giai iskolák most mereven szemben állanak az új elgondolással elméletben 
éppen úgy, mint gyakorlatban. A PSA nézetei, tételei iránt széles érdeklődés 
nyilvánul meg, a komoly bírálatok és néha kritikátlan ünneplések hangjai 
mellett a szerzők maguk sem álltak meg, hanem igyekeznek újabb gondolatok
kal és számításokkal csiszolni elméletüket.2 

A szerzőkön kívül (beleértve a hozzájuk csatlakozó Cherry tanulmányait) 
SATJMJAN S. K. munkássága jelent igen fontos lépést az új hipotézis értékelé
sében, mert a szovjet nyelvész nemcsak kritikusa, hanem a pozitívnak látszó 
mag továbbfejlesztője is.3 

A PSA gondolatainak egyik legnagyobb ellenfele MABTLNET A., aki több 
munkájában részesítette kemény bírálatban ezt az elméletet.4 

1 Préliminaires to Speech Analysis: The Distinctive Features and their Correlates. 
Massachusetts Institute of Technology, Acoustics Laboratory, Technical Report No. 13. 
1952., a továbbiakban PSA. 

2 Lásd JAKOBSON R .— HALLE M.: Fundamentals of Language. 'S-Gravenhage, 
1956; Cherry E. C. — Halle M. — JAKOBSON R. : Towards the Logical Description of 
Languages in their Phonemic Aspect, Language 31/1,1953; HALLE M.: In Defense of the 
Number Two, Studies Presented to Joshua Whatmough on his Sixtieth Birthday (ed. 
by ERNST PTTLGBAM). 'S-Gravenhage, 1957, 64—72; Halle M.: The Sound Pattern of 
Russian: A Linguistic and Acoustical Investigation. 'S-Gravenhage 1959. 

3 HcTopHH CHCTeMbi /i,Hc[)4)epeHUHajibHbix ajjeMeHTOB B nojibCKOM, H3HKe. MocKBa, 1958. 
4 Économie des changements phonétiques. Berne, 1955, 67—68, 73—75, 125— 

126 és Substances phoniques et traits distinctifs, Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris, 53/1 1957—1958, 72—85. 

9 Nyelv tudományi Közlemények 1961/1. 
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A kritika hangjaira a szerzők igyekeztek ellenőrizni állításaikat, s ennek 
nyoma megmutatkozik az említett újabb tanulmányaikban, különösen FANT-
nak az 1958. évi oslói nyelvészkongresszuson ta r to t t beszámolójában; i t t az új 
gondolatokra vonatkozóan eléggé szkeptikus nyilatkozatokat tett.5 

A vita még egyáltalán nem ült el, sőt állandó érdeklődés mellett folyik 
tovább, mert a fonológusokon és az elektroakusztikus szakembereken kívül az 
általános nyelvészek egész táborát érdekli a dichotomikus alapelvek miatt , 
amelyekkel a nyelvtudomány új területen került érintkezésbe az információ
elmélettel. Éppen ezért szükségesnek látjuk, hogy e folyóirat hasábjain, túl
menve az egyszerű recenzió jellegén és terjedelmén, belekapcsolódjunk a vitába, 
és belevonjuk oda a magyar általános nyelvészeket és a szlavistákat is.6 

Az új elmélet szellemi előzményeire vonatkozólag röviden annyit lehet 
megemlíteni, hogy egyrészt folytatója az amerikai fonológiai hagyományok
nak, másrészt a prágai iskola egyik megalapítójának, JÁKOBsoisrnak korábban 
kifejtett nézetei terebélyesednek ki benne. A szerzők közül két nyelvész (JAKOB
SON és HALLE) társul egy elektroakusztikus kutatóval (FANT), illetőleg a már 
említett későbbi cikkükben még egy fonetikus szakemberrel (CHERRY). 

Az új gondolat az információ-elmélet egyszerű döntési (two-ehoice) mód
szerével a beszédhangokat akusztikus, tüneményi szempontból összeállított 12 
ellentétpár valamelyik vagy több tagjába osztja aszerint, hogy a hangoknak 
megvan-e, vagy hiányzik az ellentétekre jellemző hangtulajdonságuk. Ezek a 
hangtulajdonságok az ún. megkülönböztető elemek (distinctive features, flH(])-
(})epeHUHajibHbie 3JieMeHTbi, flH({)(J)epeHLíHa.iibHbie npH3HaKH). Megkülönböztető 
ellentétekről (distinktive, phonologische Oppositionen) már a TRTJBETZKOY-
féle prágai iskola beszélt, de ott a fonémák közötti jelentésmegkülönböztető 
ellentétet értették rajta. Lásd pl. TRTJBETZKOY Grundzüge der Phonologie. 
Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 7., Prague, 1939. megjegyzését: 
,,Schallgegensätze, die in der betreffenden Sprache die intellektuelle Bedeutung 
zweier Wörter differenzieren können, nennen wir phonologische (oder phono-
logisch distinktive oder auch distinktive) Oppositionen (30). A megkülönböz
tető elemek ezzel szemben egy-egy hangon, vagy ahogy a PSA nevezi, fonómán 
belül azokat az akusztikai, gennémikus sajátságokat jelentik, amelyek ellen
tétbe állítva a fonémát a többitől megkülönböztetik. Ilyen módon akusztikai 
nézőpontból csoportosítják, rendszerezik a fonémákat, s további alkotórészekre 
bontják, akárcsak a modern atomfizika tette az atommal, amelyet atommagra, 
protonokra, neutronokra stb. bontott. 

Az egyszerű döntés alkalmazása, vagyis az igen vagy nem felelet két 
nyelvi elem összehasonlításakor, mint módszer, tulajdonképpen már BLOOM-
FIELB fonológikus ós jelentéstani elméletében megnyilvánul, sőt a megkülön
böztető elem kifejezés már előfordul nála.7 

BLOOMFiELDnál azonban a megkülönböztető elem még osztatlan, s vég
eredményben azonos a trubetzkoyi megkülönböztető ellentéttel, ezzel szemben 
az a nézet, hogy a szavak jelentésének vizsgálata alkalmával csak az a lényeg, 

5 Modern Instruments and Methods for Acoustic Studies of Speech, Proceedings 
of the Eighth International Congress of Linguists. Oslo, 1958., 282—362. 

6 A jelen cikkben az ismertetés és hivatkozás a PSA 1955-ben megjelent, bőví
tésekkel ellátott 2. kiadására vonatkozik. Magát az ismertetést e cikk II . fejezete tar
talmazza. 

7Language. New York, 1958 (első kiadás 1933), 77. 

4 
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azonos-e egymással két szó (két fonémákból álló hangsor), vagy különbözik-e 
jelentésében (lásd i. m. 9. fejezet és 128 1.) a dichotomikus elv egyik korai 
megjelenési formájának tekinthető a nyelvtudományban. A bloomfieldi hagyo
mányok nyomán alakult ki az amerikai strukturalista iskolákban a jelentés
vizsgálatról alkotott negatív felfogás, a fonológiában és a nyelvtanban pedig 
a részletes minőségi elemzés helyett csak az azonosság vagy különbség meg
állapítására támaszkodó elemzés módszere, amely pl. HABRIS úttörő munkáját 
is jellemzi.8 

JAKOBSOisrnál már korábbi tanulmányaiban9 előfordul a bináris ellen
tétekre épülő megkülönböztető elemek vizsgálatának gondolata, a prágai és az 
amerikai iskola tehát e tekintetben közös nevezőre jutott . A végső forrás 
azonban Saussure. 

Érdekes paradoxon az, hogy az új elmélet éppen azokat a fonetikai, azaz 
jelen esetben akusztikai vizsgálatokat akarja visszacsempészni a fonológikus 
elemzésekbe, amelyek ellen a strukturalizmus, különösen az amerikai iskola 
a legjobban küzd. Igaz, hogy i t t az elektroakusztikus vizsgálati elv az informá
ció-elmélet dichotomikus módszerével fonódik össze, s ezzel új szintézis van 
kialakulóban, mégis nyilvánvaló válik, hogy minden egyoldalú, merev, túlzó 
elmélet csak félig got takar. 

H. 

A fonetikus átírásban megtartjuk a hivatkozott művek rendszerét, tehát a PSA-
ban az APhl, SAUMjÁNéban a szlavisztikában szokásos hangjelölést alkalmazzuk. 

* 

A PSA a bevezetőben a beszéd elemzését taglalván a közléseket szópárokra, 
majd tovább fonémákra bontja a behelyettesítő eljárással, s a fonémák közti különbsé
get éppen úgy tárgyalja, ahogyan ezt a fonológia kézikönyvei általában teszik. Ez a 
bevezetés lényegében azonos TRXJBETZKOY felfogásával is (i. m. 30—36). A szerzők azon
ban különös fontosságot tulajdonítanak a változatlan és a redundáns jelleg megkülönböz
tetésének. TRUBETZKOY is megemlíti (i. m. 35), hogy a németben a k-val és eh-val jelölt 
hangok közt fonológikus szempontból releváns különbség van, ezzel szemben az ich és ach 
szavakban a két hang azonos fonémát képvisel, még ha a rés az előbbi esetben előbb, az 
utóbbi esetben a lágy ínynél, hátrább képződik, vagyis a képzésbeli különbség i t t irreleváns. 

A PSA továbbmegy ennél, és úgy látja, hogy a változatlan (invariant) és terjengős 
(redundant) elemek szétválasztásával a redundancia eltávolítása után túl lehet haladni 
a fonémák, mint végső, felbonthatatlan egységek fogalmán, és el lehet jutni a megkülön
böztető elemeken alapuló nyelvi elemzéshez (7). Például említi meg többek közt, hogy 
a cseh és a szlovák nyelvben — szemben az angollal — a mássalhangzók veláris és pala
tális sajátsága megkülönböztető jellegű. A k veláris zárhang a c-vel áll szemben, a / 
veláris réshang a (pre)palatális / hanggal. Ezekben a nyelvekben az ún. mély-magas 
(grave-acute) ellentét nemcsak a labiálisoknak a dentálisokhoz való viszonyát jellemzi, 
hanem a velárisokét is a palatálisakkal szemben: a Jc úgy viszonylik a c-hez, mint a p 
a í-hez (6). 

Ilyen módon a hagyományos, sokrétű különbséget lényegesen csökkenteni lehet 
a nyelvi elemzés során, sőt még a mássalhangzó és a magánhangzó közti alapvető különb
ség is kiküszöbölhető. Ki lehet mutatni, hogy egyrészt a zárt és a nyílt magánhangzók 
viszonya, másrészt a labiális és a dentáüs mássalhangzóknak a kemény és a lágy ínnyel 
szemben képzettekhez való viszonya ugyanannak az ellentétnek a megnyilvánulása: 
kompakt — diffúz (7). 

8 Methods in Structural Linguistics. Chicago, 1951, 16—18. 
9 Lásd pl. The Phonemic and Grammatical Aspects of Language in their Inter

relations, Actes du Sixième Congrès International des Linguistes (Paris, Juillet 1948). 
Paris, 1949, 5—18. 

9* 
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Az új elemző módszer egyben megszünteti a többféle megoldás lehetőségét, 
amelyből az egyik a terjengősebb, a másik a tömörebb változatot tartalmazta (tehát 
pl. a három- vagy többlépcsős magánhangzórendszerekkel szemben ez volna a leg
tömörebb megoldás). A megkülönböztető elemekkel végzett vizsgálat az egyszerűség 
elvére támaszkodik, s annak érvényt szerez. 

A megkülönböztető elemek nagyon csekély száma, amelyet még a konkrét nyel
veken belül sorrendi törvények további korlátok közé vetnek, továbbá a terjengosség 
magas volta csökkenti a beszédtevékenységben résztvevőkre nehezedő nagy megterhelést. 

A hangtulaj donságok rendszerében a megkülönböztető elemeknek elsőrendű fon
tosságuk van, de nem lehet lebecsülni a redundancia szerepét sem. Bizonyos körülmé
nyek közt kiegészítheti, pótolhatja a megkülönböztető elemeket. Az oroszban pl. a 
jésített — jésitetlen mássalhangzók ellentéte szavak differenciálására alkalmas. Az i 
fonéma jésitetlen mássalhangzók után mint veláris i realizálódik, a többi helyzetben 
mint palatális i. E két változat terjengős, és normális körülmények között pl. az s és 
az s közti jésítés az, amely a si és §i szótag közt különbséget tesz. De ha egy kőműves 
telefonon azt jelenti a mérnökének, hogy a falak sifejut (cupetom) ('nedvesednek'), s ha 
az s magasabb frekvenciája a továbbításkor torzulást szenved, s ezért nem lehet érteni, 
hogy a falak nedvesednek-e vagy szürkülnek (sifejut cepewm), akkor a munkás az i 
hangra helyezett nyomatékkal ismétli meg a szót, hegy a magánhangzófonémának 
különben veláris színezete tegye érthetővé a mondottakat (8). 

A megkülönböztető elem lényege a megkülönböztetés, ez az egyetlen információ, 
amelyet közöl. A hallgató a láb és a láp szavak közti különbséget a 6 és a p közti különbség 
miatt, a zöngésség illetőleg annak hiánya folytán érzékeli. Bár képzésben, akusztikailag 
és a hallás során a mormolástól a zöngéig egész sor átmenet van, mégis csak két szélső 
érték különbsége, jelen esetben a zönge jelenléte vagy hiánya érzékelődik megkülönböz
tető elem gyanánt. Ugyanígy az ajakkerekítésnél a két ajak alakjának a teljes kerekség-
től a kiszélesítésig sok átmeneti foka van, mégis csak két ellentét érvényesül, az ajak 
kereksége vagy annak hiánya. Ez különbözteti meg pl. a német Küste és Kiste szavakat 
egymástól. 

Csak egyetlen fonologikus viszonylatban találunk más képet. Ez az ún. kompakt
diffúz magánhangzók egymáshoz való viszonyára vonatkozik. A törökben a kompakt 
és diffúz magánhangzók ellentétpárokat alkotnak olyan szavakban, ahol az egyéb fel
tételek egyenlők: kes 'vágj!' szembenáll a kis ' tumor, daganat' (sic!) szóval, ugyanúgy 
a kői 'kar' a kul 'rabszolga' szóval. Ezzel szemben olyan nyelvekben, mint pl. a magyar, 
a kompaktságnak három foka van: tar (tár) — tor — tur (sic!) és a palatális, illabiális 
sorozatban: ne! (nœ) — ne! (ne) — ni!. Az o és e úgy áll szemben az u és i hangokkal, 
mint a viszonylag kompakt a viszonylag diffúzzal szemben, de ez megismétlődik a tar — 
tor és a ne — ne párokban, vagyis a : o = o : u. Ebben az aránypárban tehát az o és az ë 
mint „középarányos" szerepel. Az w-val, illetve az i-vel szemben a kompaktság, az a-val, 
illetve az e-vel szemben a diffúzság ellentétét egyesítik magukban. 

Semmilyen más fonologikus ellentét nem ilyen kettős-poláris (bi-polar) jellegű, 
azonban vannak konjugált ellentétek, ilyen a folytonos — megszakított és a rikító — 
fénytelen, valamint a mély — magas és a lejtő — egyszintű (9—10). 

A megkülönböztető ellentéteknek ez a dichotomikus rendje szabályozza végered
ményben a beszédhangok percepcióját. Ezáltal őket nem mint hangokat, hanem mint 
a beszéd alkotóelemeit fogjuk fel. 

A PSA ezután példákat hoz fel az idegen fonémák helyettesítésére az egyes nyel
vekben. E jelenséget ugyancsak a kettős ellentétek rendszerének törvényszerűségéből 
vezeti le. 

Mindebből azt következteti, hogy a beszédhangok vizsgálatában csak nyelvi funk
ciójuk fontos. A beszédhangok sokféle információt szállítanak, ebből csak a lényeges 
hírt kell kiválasztanunk. De az egyes fonémák azonosításához valamennyi megkülön
böztető elem különleges sajátságainak ismerete kell. Ugyanakkor felmerül a kérdés, a 
beszédhangok továbbításának melyik egymást követő fázisával foglalkozzunk? A beszélő 
hangképző szervei által kibocsátott hanghullámok a hallgató fülébe jutva hallási ingere
ket keltenek. A hallgató részéről tekintve viszont megértési, hallási, akusztikai és 
képzési fázisok különböztethetők meg, s ezek fontossági rendje ugyanígy csökken, 
az utolsó tulajdonképpen nem is szolgáltat közvetlen információt. Áz első két fázis 
rendszeres vizsgálata a jövő feladata. Végeredményben tehát a fonologikus ellentétek 
a beszédfolyamat minden fázisából kielemezhetők a képzéstől a megértésig, az előző 
fázist azonban csak a következőből lehet meghatározni, tekintettel arra a nyilvánvaló 
tényre, hogy a beszéd a hallás, azaz a megértés céljából történik (12—13). 
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A továbbiakban a PSA a megkülönböztető elemeket két fajtára osztja: alapvető 
(inhérent) és prozódikus elemekre. Az utóbbiak közé tartoznak az időtartam, a hangerő 
és a hangmagasság alkotta ellentétek. A prozódikus sajátságoknak az a lényege, hogy 
időbeli sorozatban illetőleg más fonémákhoz való relatív viszonyukban jelennek meg, 
az alapvető elemek ezzel szemben ilyen összehasonlítás nélkül is definiálhatók, habár 
szintén valamely hangsorban egymást követően érvényesülnek. 

A megkülönböztető elemeken kívül a beszédnek egyéb sajátságai is vannak. Az 
alaki elemek (configurational features) közé tartozik a határjelzés és a mondathanglejtés. 
A kifejező elemek (expressive features) a beszélő érzelmi állapotát tükrözik (13—15). 

A tanulmány ezután a beszédhangok akusztikai és hangszínképi sajátságait ismer
teti vázlatosan. 

A szerzők a megkülönböztető elemek rendszerét a hangszínképek adataira épí
te t ték fel. A hangszínképet (sound spectogram) a hangszínképelemző műszer (sound 
spectograph vagy sonagraph) segítségével veszik fel. Ez a készülék —- ellentében az 
oszcillográffal — sokkal nehezebben értelmezhető képet nyújt, de számos előnye folytán 
célravezetőbb annál és ma már szélesebb körben alkalmazzák. , 

A spektrumon sötét területek (foltok, sávok, csíkok, vonalak) és az ezektől men
tes világos területek jelennek meg. Hogy a sötét és a világos területek kellőképpen 
kidomborodjanak és elkülönüljenek egymástól, a hangfelvételek alkalmával akusztikus 
rács (band-pass filter vagy band filter) alkalmazásával szűrik ki az energiát a kívánt 
frekvencia sávszélességében. A hangok időtartamát a sötét és világos területek széles
sége, az intenzitást a sötétség foka, a frekvenciát az elhelyezkedés magassága mutatja. 
Amint látjuk", az intenzitás mérhető a legkevésbé megbízható módon. Az egyedi energia
maximum a formáns. A magánhangzókat a sötét területek jellemzik. A mássalhangzók 
hangszínképében viszont sokkal kevesebb a formáns, sőt a zöngétlen zárhangok spektru
mában csak világos terület látható, amely éles, függőleges vonalban záródik, de a mással
hangzók jellegére a csatlakozó magánhangzók megváltozott formáns-helyzetéből lehet 
következtetni. 

A hangszínképeken kívül a PSA szerzői a hangképző szervek mértani (anatómiai) 
alakjára és alakváltozásaira vonatkozó adatokra támaszkodtak. Az adatokat főleg más 
szerzők röntgenfelvételeiből merítették.10 

A PSA a hangszínképelemzés fizikai-matematikai elméletét a híradástechnikai 
(pl. telefon) hálózat modelljéhez hasonlítja. Ez a hálózat az ún. lineáris négypólus (linear 
network). Ennek a hálózatnak a függvényében az idő, az intenzitás és a frekvencia 
szerepel mint tényező. A hálózati elemzésben pólusokat (poles) és zérókat (zéros) külön
böztetnek meg. A hangszínképelemzésben a pólusokat a meghatározott frekvenciában 
fellépő energia, a zérókat annak hiánya okozza, tehát a sötét területek a pólusok, a 
világos területek a zérók. Azonban a zéró nem jelenti minden esetben a mérhető mini
mumot, hanem olykor egy zéró és egy pólus közelségéből eredő semleges állapotot. Ez a 
körülmény is nehezíti a spektrumok értékelését. 

A pólusok elsősorban a hangképző szervek mértani alakjától függnek, s függet
lenek a hangforrástól és annak elhelyezkedésétől. A röntgensugarakkal végzett mérések 
megegyeznek a hangszínképen mért zérók és pólusok adataival. 

A beszédhangok hullámai a lineáris négypólus kimenő ágának tekinthetők, tehát 
a hanghullámok egy vagy több hullámforrásból erednek. A hangforrásnak két faja van: 
periodikus forrás (zönge) és zörej. E két forrás egyidejűleg is jelen lehet valamely fonéma 
keletkezésekor. Igen fontos az a körülmény, hogyan kezdődnek a hangforrások. Ebben 
a tekintetben meredek (abrupt) és sima (smooth) kezdetről beszélhetünk. A / az angol 
chip szóban meredek, az / az angol ship szóban sima kezdetű (16— -̂18). 

A tanulmány ezután rátér a 12 ellentét részletes leírására. Ezeket a hangforrásuk 
és a rezonátoruk szerint csoportosítja. 

Az alaphangforrásból két ellentét származik: magánhangzós — nemmagánhangzós 
(vocalic — hon-vocalic) és mássalhangzós — nemmássalhangzós (consonantal — non-
consonantal) megkülönböztető elemek. 

1. Magánhangzós — nem-magánhangzós. Egyetlen periodikus, nem hirtelen kez
detű hangforrás jellemző a magánhangzós fonémákra, ennek hiánya a nem-magánhangzós 
fonémákat jellemzi. 

10 A hangszínképelemzés elvi és technikai kérdéseit részletesebben lásd FANT i. m.; 
HOCKETT CH. F. , A Manual of Phonology. Baltimore 1955 (UAL Memoir 11), 180—211; 
HALLE, The Sound Pattern 79—90 és Pulgram E. (Introduction to the Speotography 
of Speech. 5S-Gravenhage 1959) című munkáiban. 
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2. Mássalhangzós — nem-mássalhangzós. A mássalhangzós sajátságot az egész 
hangszínképen átvonuló zérók jellemzik. 

Általában a magánhangzók olyan fonémák, amelyeknek van magánhangzós, de 
nincs mássalhangzós sajátságuk. A három első formáns korlátolt számú helyzetkombi
nációja igen fontos a magánhangzós elem azonosítása szempontjából. Egyéb tényezők 
(időtartam, hangzósság stb.) szintén segíthetik a felismerésüket. A mássalhangzók olyan 
fonémák, amelyeknek van mássalhangzós sajátságuk, de nincs magánhangzós elemük. 
A mássalhangzós sajátságok gyakran hatnak a hozzájuk kapcsolódó magánhangzók for-
mánsaira, s ez is segíthet azonosításukban. 

Az eddig szintén magánhangzóknak vagy mássalhangzóknak tartott fonémákon 
kívül a liquidák és a glottálisok jelentenek külön problémát. A liquidáknak egyaránt 
van magánhangzós és mássalhangzós sajátságuk: akárcsak a magánhangzóknak, a 
liquidák hangforrása is periodikus, akárcsak a mássalhangzóknak, ezek hangszínképe is 
mutat zérókat. Formánsaik szerkezete hasonlít a magánhangzókéihoz, a három első 
formánsuk alakja azonban eltér azokétól, amennyiben a kezdetkor hirtelen lefelé húzód
nak a megnövekedett rezonálótér következményeképpen. A glottálisok (hangszalagrés
hang és hangszalagzárhang, illetőleg a j mássalhangzó) különböznek mind a magán
hangzóktól, mind a mássalhangzóktól. A magánhangzóktól annyiban térnek el, hogy 
hangforrásuk nem harmonikus (h), illetőleg futólagos kezdetük (transient onset) van (?). 
A mássalhangzóktól az eltérésük viszont abban mutatkozik meg, hogy nincs lényeges 
zérójuk. 

A PSA nem tesz említést külön magánhangzódiftongusokról, hanem azokat két 
külön hangnak fogja fel, amelyek közül az egyik nem szótagalkotó (boy, day, out). 
A magánhangzókkal szemben a mássalhangzók általában nem szótagalkotók, viszont 
főleg a liquidák és a nazálisok egyes nyelvekben bizonyos helyzetekben szótagalkotók 
lehetnek. A szótag összetételére nézve több, köztük néhány egyetemleges szabály van. 
Pl. nincs olyan nyelv, amelyben a szótag nem kezdődhetik mássalhangzóval és nem 
végződhetik magánhangzóval, de sok olyan nyelvet ismerünk, ahol a szótag nem kezdőd
het magánhangzóval és nem végződhet mássalhangzóval. Általában a magánhangzók 
és mássalhangzók kontrasztja e tekintetben igen fontos tényező. 

A másodlagos ún. mássalhangzós hangforrásból eredő sajátságok (secondary con-
sonantal features) közé tartozó ellentétek két csoportba sorolhatók: 

a) az elsődleges forrásból eredő két típus: a) burkoló sajátságok (envelope features) 
és b) a rikító hangtípus sajátsága (stridency feature), 

ß) a kiegészítő hangforrásból keletkező zöngés sajátság (voicing feature). 
A hangintenzitás burkológörbéje a 0,02 másodperc körüli időtartam alatt mért 

átlagos hangerő függvény formájában. A burkológörbének két alaptípusa van: sima 
(smooth) és érdes (rough). A sima burkológörbéjű hangoknak fokozatos kezdete és végző
dése van, s hirtelen változás nem látható. Az érdes hangok intenzitása hirtelen változik. 
Ezeknek is két fajtájuk van aszerint, hogy jelentkezik-e még hang az intenzitás hirtelen 
változása után vagy sem. A sima kezdetű fonémákat a PSA folytonosaknak (continu
ant), az érdes kezdetűeket megszakítottaknak (interrupted) nevezi. Végződésük szerint 
vannak gátolt (checked) és gátolatlan (unchecked) fonémák aszerint, hogy az átmenet 
hirtelen vagy fokozatos (21). 

3. Megszakított — folytonos (interrupted — continuant, npepuBHOCTb—Henpe-
pbiBHOCTb). Ä zárhangok és réshangok különbségéről van it t szó. A folytonos hangok 
(réshangok) kezdete fokozatos, a megszakítottak (zárhangok) hangszínképében egy függő
leges vonalat megelőző teljes hangszünet vagy a zöngésekében ezen kívül az alsó részen 
elhelyezkedő vízszintes zöngés csík (voice bar) jelentkezik. A liquidákat a hangfolyto
nosság megszakadása jellemzi. Az l folytonos, az r megszakított. A megszakított — foly
tonos fonémák ellentéte a legtöbb nyelvben megvan, de rendszerint a réshangok száma 
kevesebb a zárhangokénál, olykor csak egy fonéma képviseli őket (s). Ahol ez az ellen
tét nem autonóm, ott vagy csak kísérője a rikító — fénytelen ellentétnek, vagy minden 
mássalhangzó zárhang, és közvetlenül a magánhangzókkal alkotnak ellentétet. Számos 
nyelvben, főleg a kelet-ázsiaiakban, a liquidák közt nincs fonológikus ellentét. 

A PSA kettős zárhang elnevezéssel a megszakítottak közé sorolja a dél-afrikai 
nyelvekben jellegzetes csettintő hangokat (22—23). 

4. Gátolt — gátolatlan (checked-unchecked, aöpynTHBHOCfb — HeaöpynTHBHOCTb). 
A gátolt hangok főleg a kaukázusi, és ritkábban más nyelvekben (Amerika, Afrika, 
Kelet-Ázsia) található abruptív mássalhangzók. Képzésük alkalmával a levegő kiáram
lását a hangszalagok összehúzódása vagy záródása akadályozza. A hangszínképen ekkor 
meredek végződés látható szemben a gátolatlan mássalhangzók sima kezdetével. A vég-
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ződésük is élesebb, bár ez kevésbé kiütköző. A gátolt hangok általában zárhangok, 
ritkábban réshangok is lehetnek (kabard). Azokban a nyelvekben, amelyek ismerik ezt 
az ellentétet, a hangszalagzárhang mint gátolt hang a hangszalagréshanggal alkot 
ellentétet. 

5. Rikító — fénytelen (strident-mellow, íipKOCTb — TVCKJIOCTL). A rikító hangok 
hullámalakja szabálytalan. A hangszínképben ez a fekete területek szabálytalan szóró
dásában jelentkezik. A fénytelen hangok hullámgörbéje szabályosabb formákat mutat, 
s a spektrumon a fekete területek vízszintes vagy függőleges sávokban állnak össze. 
A réshangoknál a fénytelenség a hangerő vagy a frekvencia korlátozottabb szabály
talanságából ered. A rikító s hangnak nincs tiszta formánsterülete a hangszínképen, s 
ezért könnyen meg lehet különböztetni a fénytelen 6 hangtól. Képzés szempontjából 
az affrikáták rikító zárhangok. Egyébként a többi mássalhangzó az alábbi módon 
csoportosul: 

rikító fénytelen 
affrikáták 

sziszegő 
susogó 
labiodentális 
uvuláris 

bilabiális zárhangok 
,, réshangok 

réshangok interdentális réshangok 
palatális zárhangok 
dentális zárhangok 
veláris zárhangok 
veláris réshangok 

A rikító hangokat a képzéshelyen keletkezett zörej jellemzi a fénytelen hangok
kal szemben, amely egy pótlólagos akadály következménye. Ilyen akadály a bilabiáli
soknál az ajkak, a labiodentálisoknál a fogsor. Számos nyelvben a zárhang és a rés
hang ellentéte tulajdonképpen a rikító—fénytelen ellentétből áll, mint pl. a franciá
ban, ahol minden réshang rikító (f, v, s, z, /, 3J és minden zárhang fénytelen (p, b, t, 
d, k, g). E nyelvek közül némelyben a rikító—fénytelen ellentét egymagában releváns, 
míg a zárhangok és réshangok különbsége redundáns (portugál). Vannak fonéma
rendszerek, amelyekben a rikító réshangokon és a fénytelen zárhangokon kívül rikító 
zárhangok (német) vagy fénytelen réshangok is előfordulnak (arab). Az észak-kaukázusi 
nyelvekben négy sorozat található: rikító réshang (%), fénytelen zárhang (k), fénytelen 
réshang (x) és rikító zárhang (%). Ilyenkor két autonóm ellentét, réshang és zárhang — 
rikító és fénytelen, működik. Az előbbi esetekben az egyik ellentétpárhoz egy másik 
ellentétpárnak egy tagja csatlakozik, s ezáltal ellentétkomplexum keletkezik. A német 
rikító réshangokkal szemben a rikító zárhangok és fénytelen réshangok egyaránt ± jelet 
kaphatnának. Ezért ilyen hármas ellentéteket elkülönítve, kettős ellentétekre vissza
vezetve kell tárgyalni. 

A zárhangokon és réshangokon kívül a liquidák is részt vehetnek ilyen ellentét
pár megalkotásában. Ez történik a cseh r — f különbségnél. Némely amerikai indián, 
afrikai és kaukázusi nyelvben az l hang szintén fénytelen és rikító párra oszlik. 

6. Zöngés — zöngétlen. A hangszalagok rezgése ill. annak hiánya okozza: a zön
gések harmonikus hullámokat hoznak létre a nem harmonikus zörejhullámok mellett, 
amelyek a zöngétleneket jellemzik. A zöngés mássalhangzókban a két hangforrás min
dig együtt van jelen. Spektrumukban a zöngésség a hangszínkép alapvonalának mentén 
levő sávban jelentkezik. 

A magánhangzók általában zöngések. Még nyílt kérdés, hogy vannak-e fonológikus 
zöngés—zöngétlen magánhangzóellentétek, mint ahogyan néhány amerikai indián nyelvre 
vonatkozóan állítják. A mássalhangzók közt ez az ellentét általánosan elterjedt. A gael-
ben előfordul zöngétlen l, r is. Vannak nyelvek, ahol a zöngés—zöngétlen ellentét csak 
kísérője a feszes—ernyedt ellentétnek (angol), s a finnben az orális mássalhangzók ren
desen zöngétlenek, a zöngésség csak kísérője a mássalhangzó—magánhangzóellentétnek. 

Ezután a rezonancia okozta sajátságokról esik szó. Ide tartoznak: 
1) az alaprezonátorból eredő három ellentétpár: 

a) a kompaktság, b) három hangszín és c) a feszesség ellentéte, 
2) a kiegészítő rezonátorból eredő nazalitás sajátsága. 
7. Kompakt — diffúz. A kompakt fonémákat leginkább jellemzi egy központi 

fekvésű formánsterület uralkodó volta. A diffúz fonémák hangszínképében viszont egy 
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vagy több nem központi fekvésű formánsterület van. A magánhangzóknál e sajátság 
főképpen az első formáns helyzetében nyilvánul meg: ha a következő magasabb nála, 
azaz szorosabban zárkózik fel a harmadik és a felsőbb formánsokhoz, akkor a fonéma 
kompaktabb. A mássalhangzóknál a kompaktságot egy központi fekvésű formáns
terület képviseli a nem központi elhelyezkedésű területeitkei rendelkező diffúzakhoz 
viszonyítva. A kompaktság energianövekedéssel is együtt jár a diffúz hangok energia
csökkenéséhez képest. Az ide tartozó hangok eloszlása: 

kompakt diffúz 

palatális mássalhangzók labiális mássalhangzók 
veláris ,, dentális ,, 
nyílt magánhangzók zárt magánhangzók 

Képzés szempontjából a legfontosabb különbség a képzéshely előtt és mögött 
keletkező rezonáló üreg nagyságának arányában van. A száj elülső része felé eső üreg 
nagyobb a hátsó üreghez viszonyítva a kompakt fonémánál, mint a megfelelő diffúz 
párjánál. Ezért a kemény vagy lány ínnyel szemben képzett mássalhangzók kompaktab
bak a száj elülső részében képzettekkel szemben; a magánhangzók közt a kompaktság 
a képzéshely keresztmetszetének növekedésével arányosan nő, vagyis a nyíltabb magán
hangzók kompaktabbak a zártabbaknál. A garat üregének növekedése ezzel szemben a 
diffúzságra jellemző. A diffúz mássalhangzóknál a garat meghosszabbodik a kemény íny 
felemelkedése és a nyelvcsont süllyedése által. 

A kompakt—diffúz ellentét az egyetlen a 12 közül, ahol a PSA szerint a két 
poláris csúcshoz egy középső is járul. A magyaron kívül most a román a hangot említi 
meg példának, amely mint középső állású hang diffúz az a-hoz képest, ugyanakkor 
kompakt az i-vel szemben. Ha a kompaktságot + , a diffúzságot — jellel jelöljük, akkor 
az 9 ± jelet kaphatna. Ezt a kettősséget két egyszerű ellentétben lehet feloldani: 
kompakt - - nemkompakt és diffúz — nemdiffúz. Ékkor az a kétszer negatív volna: 
nemkompakt és nemdiffúz. 

A hangszínellentétek közül első a: 
8. Mély — magas (grave—acute, HH3Kan TOHaJibHOCTb — BbicoKafl TOHaJibHOCTb). 

A spektrum egyik fele a másikkal szemben kidomborodik. Ha az első fele uralkodik, 
mély, ha a felső része, magas fonémát jelez. Nagyon fontos a második formáns helyzete 
a többihez képest; ha közelebb van az elsőhöz, akkor mély, ha a harmadikhoz és a fel
sőbb formánsokhoz zárkózik fel, magas fonémát kapunk. A mássalhangzók vizsgálatá
ban figyelembe kell venni a csatlakozó magánhangzó második formánsát: ha mély 
mássalhangzó mellett áll, akkor alacsonyabb, ha magas mellett, akkor magasabb. Oly
kor a harmadik és a magasabb formánsok is számítanak. A hangok eloszlása: 

mély magas 

labiális mássalhangzó dentális mássalhangzó 
veláris ,, palatális ,, 
veláris magánhangzó palatális magánhangzó 

A képzés tekintetében a mély fonémákat a nagyobb és kevésbé osztott szájüreg 
jellemzi a magas fonémákkal szemben, amelyeknél az üreg kisebb és osztottabb. A különb
séget rendszerint még egy kisegítő tényező domborítja ki: a mély hangok képzésekor 
a szájüreg hátsó fele a garat szűkülése következtében jobban összehúzódik, míg a meg
felelő magas hangok képzése szélesebb garatüreggel történik. 

9. Lejtő—egyszintű (fiat—plain, 6eM0JibHan TOHaJibHOCTb—npocTan TOHajibHOCTb). 
A lejtő fonémáknál a formánsok egy csoportja, vagy valamennyi formáns lefelé törek
szik, az egyszintűek képzésekor ilyen jelenség nem mutatható ki. A PSA a fiat (bé = a) 
zenei terminus technikussal akarta jellemezni a lejtő hangokat, s jelölésükre is az alá 
v. fölé helyezett jj jelet ajánlja a mássalhangzóknál: rútul (Észak-kaukázus) iah 'fény' — > 
iah '(élő)hús'. Az ellentét lényegében az ajakkerekítést illetőleg annak hiányát rejti 
magában. A garatüreg összehúzódása hasonló hatást idézhet elő, s ezért a labializáció 
és a pharingalizáció rokon jelenség. ,.'.;, 

A magánhangzók közt a lejtő fonémák a labiálisok, az egyszintűek az illabiálisok. 
A mássalhangzók közt ez az ellentét r i tkább. 
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10. Emelkedő — egyszintű (sharp — plain, sharp = $p, AHe3Hafl TOHanbHOCTb — 
npoCTafl TOH.). AZ emelkedő fonémák képzésekor a második, és bizonyos mértékig a 
magasabb formánsok kisebb emelkedése következik be. Az egyszintű hangoknál ez a 
jelenség elmarad. A palatalizáció esetére vonatkozik ez az ellentét. Az emelkedő mással
hangzók jésitettek, az egyszintűek jésítetlenek. A jésített mássalhangzók képzése a 
garattorkolat kiszélesedésével jár együtt. 

A három hangszínsajátság együttes jellemzésével folytatódik a tanulmány. A szer
zők rámutatnak, hogy ezek az ellentétek bizonyos szín és tapintási érzéket is asszociálnak, 
így a mély és magas fonémák ellentétét sok személy mint sötét és világos, a lejtő— 
egyszintűt mint mély, széles, súlyos illetőleg magas, könnyű, vékony ellentétet érzékeli. 

A három hangszínsajátság közül legalább 'egy minden nyelvben megvan, ezen
kívül még egy vagy két másik is előfordulhat. 

Az elsődleges hangszínellentétek általában összefonódnak más ellentétekkel 
különféle fokozatokban. Érdekes a cseh és a francia mássalhangzórendszer különbsége: 

cseh: francia: 

k c kompakt k 
p 

mély 
t 

magas 
diffúz P t 

mély magas 

A másodlagosan érvényesülő hangszínellentétek hol az elsődleges hangszín
ellentét, hol a többi ellentét mellett jelentkeznek kiegészítésképpen. Gyakran a lejtő— 
egyszintű mássalhangzós ellentét a mély—magas kiegészítőjeként jelentkezik. Az emel
kedő—egyszintű ellentét fontos szerepet játszik a gael, román, lengyel, orosz és egyéb 
nyelvekben és a diffúz mássalhangzókat kíséri, de kiterjed olykor egyebekre is. A magán
hangzók közt jellegzetes a francia, skandináv, német és a magyar nyelvekben a lejtő—-
mély magánhangzók ellentéteképpen egy egyszintű magas és egy lejtő mély rendszer: 
francia nid (ni) — nu (ny) — nous (nu). 

11. Feszes — ernyedt (tense — lax, HanpíDKeHHOCTb—HeHanpíDKeHHOCTb). A feszes 
fonémák az ernyedtekkel szemben nagyobb időtartamban és energiában mutatkoznak 
meg. A feszes magánhangzóknál valamennyi formánsnak a semlegestől eltérő helyzete 
nagyobb, mint a megfelelő ernyedte. Hasonló eltérések a mássalhangzók közt is kimu
tathatók. Ebbe az ellentétcsoportba tartoznak: 

feszes ernyedt 

fortis mássalhangzók . lenis mássalhangzók 
szűk ejtésű magánhangzók széles ejtésű magánhangzók 

Sok nyelvben, pl. a kantoni kínaiban a mássalhangzók közt nincs meg sem a 
zöngés—zöngétlen, sem a feszes—ernyedt különbség. Számos más nyelvben e két ellentét 
együtt jelentkezik, de csak az egyik releváns. Ha a feszes—ernyedt ellentét a megkülön
böztető, akkor vagy egyik pár sem zöngés (dán), vagy pedig a zöngés—zöngétlen ellentét 
kísérő tényező (francia). E nyelvekben a feszesség sajátsága sokkal állandóbb, mint a 
redundáns zöngésség. A franciában a zöngés ernyedt 5 a zöngétlen t előtt elveszti zöngés 
voltát, mégis különbözik a zöngétlen feszes /-tol: tu la jettes — vous la jetez — vous 
l'achetez. 

Vannak nyelvek, ahol az aspiráltság és annak hiánya mint kísérő jelenség 
járul a feszes^—ernyedt ellentéthez. 

A glottálisok közül a h feszes, a hangszalagzárhang ernyedt. A liquidák közt szin
tén előfordul ilyen különbség (spanyol pero 'de, azonban', — perro 'kutya'). 

A magánhangzók közt ez az ellentét igen általános, ámbár leggyakrabban 
nem terjed ki minden magánhangzófonémára. 

12. Nazális — orális. A kiegészítő rezonátor által keletkezik. A nazális fonémák 
hangszínképében a formánsok sűrűsége nagyobb, mint a megfelelő orálisoké. Az a-szerű 
magánhangzóknál a felső első formáns alatt látható még egy járulékos nazális formáns, 
amely a megfelelő orális magánhangzó legalacsonyabb formánsához viszonyítva inkább 
alul, mint felül található. 

A mássalhangzóknál a zárhangokhoz még egy nazális zönge járul a záralkotás 
egész ideje alatt. Néhány változó formánson kívül ez a zönge két állandó, tiszta for
málist mutat (az egyik kb. 200 Hz körül, a másik 250Ö Hz körül). A nazális formánsok 
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viszonylag á l l andók , vízszintes vona l akban je len tkeznek , s a csa t lakozó magánhangzó
hoz való á t m e n e t ü k meredek . A járulékos pó lusok és zérók he ly i torzulások, ame lyek 
n e m módos í t j ák az egyéb rezonancia-sa já t ságokat . 

A nazá l i s—orál i s kü lönbség igen e l te r jedt a mássa lhangzók köz t , sokkal kevésbé 
a m a g á n h a n g z ó k n á l . Kevés kivéte l le l a nazál i sok á l t a l á b a n zöngések. 

A t a n u l m á n y összefoglalásában a szerzők e lmondják , hogy e t izenkét sa j á t ság 
n e m fordul elő m i n d e n nye lvben , egy nye lven be lü l azonban egyetemlegesen érvényes 
tö rvényszerűségek szer in t vagy lega lább igen n a g y s ta t i sz t ika i valószínűséggel je
l en tkeznek a fonémarendszerben : x m a g a u t á n vonja y je lenlétét és z h i ányá t . A m a g á n 
hangzóha rmón ia jelensége egyes nye lvekben egy ik b izonyí téka a megkülönböz te tő ele
m e k a u t o n ó m i á j á n a k . 

A zöngésség az egyet len mássa lhangzós sa já tság , a m e l y a sz láv költészet asszonan-
ciájára nézve re leváns . í g y a lengyel kö l tésze tben asszonancia esetén minden zöngés 
és m i n d e n zöngét len mássa lhangzó egyenlő é r t é k ű : dóba, droga, woda, koza, sowa — kopa, 
sroka, rota, rosa, soja. U g y a n a k k o r zöngés és zöngét len mássa lhangzók párosí tása n e m 
engedhe tő meg . A rota ' század ' és a rosa ' h a r m a t ' csak egy e lem m i a t t kü lönbözik jelen
tésében (megszakí to t t — folytonos) , u g y a n a k k o r az asszonancia szempont jából egyenlők 
a zöngétlenség közös e leme m i a t t . A megkü lönböz te tő e lemek a u t o n ó m érvényesülésé
n e k fényes b i zony í t éká t l á t j ák e b b e n a szerzők. 

A függelékben a megkü lönböz te tő e lemek ana l i t ikus ábrázolásával foglalkozik 
a t a n u l m á n y . 

A fonémarendszer ábrázolása ú g y t ö r t é n i k , hogy a megkü lönböz te tő e l e m e k 
szer int so rban -\- v agy — jellel l á t juk el őket a z igen vagy n e m döntésnek megfelelően. 
A ké t e l len té tes e lem egyide jű je lenléte esetében a fonéma ± je le t k a p a t á b l á z a t b a n . 
A r e d u n d á n s e l l en té tek jele zárójelbe ke rü l . A vízszintes sorban a fonémákat t ü n t e t j ü k 
fel, a függőleges sorban az i l le tő nye lvben szereplő e l len té teke t . Az e l len té tek sor rendje : 
1. az a laphangfor rásbó l , 2. a rezoná torok sa já tságaiból , 3. a másodlagos hangforrásból 
e redő e l len té tek . Gyakor la t i okokból a 6., 8., 9. e l len té t az ábrázo lásban megelőzi a 3 . , 
4. és 5. e l l en t é t e t . 

Nemcsak a fonémarendszer t , h a n e m va l ame ly konkré t szöveg fonémáinak ana 
lízisét is vég reha j tha t juk i lyen módszer re l , s a sor rendi és egyéb fonológikus szabá lyok 
i smere tében a megkü lönböz te tő e lemek s z á m á t t o v á b b csökken the t jük a r e d u n d á n s 
tu la jdonságok e lhagyásáva l , vagy zárójelezésével. I lyen m ó d o n az orosz eeAocutied 
(velosiped) ' k e rékpá r ' ábrázolása a köve tkező: 

v i l a s i p 'e t 

magánhangzós /nemmag . . . (—) + ± -f- (—) + (—) ( + ) (—) 
kompak t /d i f fúz (—) (—) + (—). (—) — ± — 
m é l y / m a g a s -f- (•—) — — + — — 
nazál is /orá l is (—) (—) (—) (—) 
emelkedő /egysz in tű + (—) + 4- , — 
fo ly tonos /megszakí to t t -f- + + —- ~ 
zöngés/zöngét len - j - — — (—) 
hangsú lyos /hangsú ly t a l an . (—) (—) (—) ( + ) 

Mivel a z e hangsú lyos , a t öbb i m a g á n h a n g z ó csak h a n g s ú l y t a l a n lehet . A v u t á n 
az egyet len h a n g s ú l y t a l a n magánhangzó csak i l ehe t , t e h á t e fonéma magas és diffúz 
v o l t a te r jengős . I t t a mássa lhangzó ha tá rozza m e g a köve tkező magánhangzó bizonyos 
sa já t sága i t . A köve tkező szó tagban ezzel szemben a h a n g s ú l y t a l a n a e lő t t emelkedő l 
n e m á l l ha t , t e h á t i t t a mássa lhangzó emelkedő v o l t á n a k h i ánya r e d u n d á n s , u g y a n a k k o r 
e e lő t t a n n a k jelenléte vá l ik terjengőssé a p mássa lhangzón . 

A PSA végül a 12 e l len té t i l lusz t rá lásaképpen n é h á n y hangsz ínképpel és képzési 
á b r á v a l egészíti k i b izony í tó a n y a g á t . 

III. 

Az új elmélet védelmében a szerzők e tanulmány sorai közt és másutt 
(Fundamentals 44—48) nagyjából az alábbiakban látják annak előnyét a régi 
felfogáshoz képest: 
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1. Az információ-elmélethez szorosan kapcsolódik ós újabb területeken 
csatolja össze vele a nyelvtudományt az egyszerű döntés elvének és mód
szerének alkalmazásával. 

2. A korábbi sokféle és nagyszámú ellentétrendszereket egyszerűsíti és 
12 dichotomikus ellentétben foglalja össze, ugyanakkor biztosítja a fonémák 
tökéletes azonosítását. 

3. Az egyszerűség elvét követve bebizonyítja és a gyakorlatban alkal
mazhatóvá teszi azt a tételt, hogy a nyelv végső összetevőire való.szétbontá
sának csak egyetlen megoldása van. 

4. A beszédtevékenységből a hallást emeli ki a legfontosabb fázis gya
nánt, egyedül az innen kiinduló és a beszélő irányában haladó vizsgálati sor
rendet tart ja a legmegfelelőbbnek, s egyben a fontosság szempontjából csök
kenőnek. 

Ezek az érvek azonban nagyon is vitathatók. Az információ-elmélettel 
való szorosabb együttműködés a nyelvtudománynak javára válik, s valóban 
hasznos szolgálatot tesz a dichotomikus elmélet ebben az irányban. Az infor
máció-elmélet elveinek alkalmazása azonban nem lehet öncél, s az ellentéteket 
ráerőszakolni nem lehet azokra a nyelvi tényekre, amelyek a szűk keretekből 
kikívánkoznak. A kompakt-diffúz ellentét kettősségének következetlen volta 
nagyon elgondolkodtató, és óvatosságra intő példa. Ugyanezek az aggályok 
fennállanak az ellentéteknek 12 párba történő redukciójával kapcsolatban. Ha a 
célnak megfelel, elfogadható, ha nem, el kell vetni, vagy módosításokat kell 
végezni rajta, de a gyakorlat igazolása előtt az apriorisztikus tételeknek kevés 
igazságértékük van. Az azonosítás tökéletessége szintén ellenőrzendő. A fenti 
problémákkal még később részletesen foglalkozunk. 

Hasonló súlyos kételyek merülnek fel az egyszerűség elvére való hivat
kozásoknál, és továbbra sem látszik bebizonyítottnak az egyedüli megoldás 
kritériuma. A Hjelmslev által a nyelvtudományban először hangoztatott neo-
pozitivista tételt a PSA nem tudja kellően alátámasztani. A nyelvi elemzések 
általában, és a fonetikai, fonológiai vizsgálatok is, többféle kutatási célból 
készülnek, s ezeknek megfelelően más-más eljárásra van szükség, sőt a feltárt 
tényeknek más-más oldalát világítják meg. Ha a hangrendsz&rek vizsgálata 
alkalmával a gennémikus érdekek az uralkodók, akkor a dichotomikus ellen
tétek elmélete a maga úttörő mivoltában nagyon hasznos szolgálatot tesz, és 
jobban betöltheti hivatását, mintha az analízist a genetikus horizontra ala
poztuk volna. Persze ekkor sem szabad megfeledkezni arról, hogy nem feltét
lenül a PSA módszere bizonyul a legjobbnak, hiszen alig egy évtizedes fennál
lása óta már jelentékeny reformtörekvések mutatkoznak meg vele kapcsolat
ban, mint például SAUMJAN elgondolásai (1. még lejebb is). Tehát még a dicho
tomikus alapelv sem jelenti azt, hogy a megkülönböztető ellentéteknek csak 
ez a 12 fajtája vagy azok alkalmazásának csak ez az egyetlen célravezető 
variánsa van. De ha nem a hallási érdekek szempontjából alkalmazzuk a vizsgá
latokat, akkor nyilvánvalóan másfajta módszerekre van szükség, és azok más
fajta megoldásokat fognak tartalmazni. A két kiindulópont pedig egyformán 
létjogosult, ennél fogva a kétféle, sőt többféle megoldás nem zárja ki, hanem 
feltételezi egymást. 

A genetikus irányból kiinduló elemzésekre szinkronikus és diakrónikus 
kutatások alkalmával egyaránt szükség van. Szinkronikus szempontból más
más képet kapunk a vizsgált nyelvi tényekről, ha a beszélő és mást, ha a hall
gató helyzetéből nézzük, sőt a kettő egyidejű figyelembevétele szintén számba 
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jöhet. Z I P F és gondolatai nyomán SAPOBTA elég elfogadhatóan bizonygatja, hogy 
a beszédtevékenység folyamán a hallgató és a beszélő más-más aspektust kép
visel, s ez a rendszer kialakulásában szintén érvényesíti hatását.11 

A nyelv történeti fejlődésében ugyancsak nélkülözhetetlen a képzésbeli 
jelenségek vizsgálata. A hangszínképben jelentkező és akusztikai különbségek
ben megnyilvánuló sajátságok alapulvétele teljesen illuzórikus, hiszen a nyelvi 
emlékek adatai ehhez semmilyen támogatást nem szolgáltatnak. Igaz, az írásos 
emlékek a hangok képzésére vonatkozó felvilágosítást sem nyújtanak, azon
ban az egykorú nyelvtanok alapján gyakran inkább ezen az úton közelítjük 
meg a valóságot. 

A nyelvrendszer részletes leírásakor, a hangtörvények felállításakor a 
genetikus azonosítás nem nélkülözhető, s a dichotomikus elmélet nagyolt mód
szere nem vezet célra. Az ógörög mássalhangzórendszer leírásához nem elegendő 
azt tudni, hogy a zárhangok közt van egy zöngés sorozat, amely zöngétlen 
feszes és zöngétlen ernyedt sorral áll szemben, mert ebből nem derül ki, hogy 
a feszes sorozat aspirált, az ernyedt sorozat nemaspirált zárhangokat jelent: 
b, d, g — ph, th, Ich — p, t, Jc, holott a PSA felfogása szerint a megkülönböztető 
ellentét a feszes és az ernyedt, az aspiráltság és annak hiánya csak kísérő saját
ság. Ugyanúgy a dél-afrikai nyelvekben a csettintő hangok leírásához a pontos 
képzésre vonatkozó ismeretek nélkülözhetetlenek, a folytonos-megszakított 
ellentéttel való jellemzés nem különíti el őket a többi megszakított zárhangtól. 

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi oktatásban nélkülözhetetlen a pontos 
képzésmód elsajátíttatása, nyelvet oktatni nem lehet csupán ellentétekre való 
hivatkozással. 

A fentiekből láthatjuk, hogy a nyelvtudomány határán belül sokféle 
érdekből és céllal végezhetők elemzések, s az adot t esetben más és más eljárást 
kell alkalmazni. Az oslói kongresszuson t a r to t t beszámolójában a PSA egyik 
szerzője, Fant már elismeri, hogy az akusztikai leírás nem pótolhatja a képzés 
szerinti elemzést, hanem annak csak fontos kiegészítő részét alkotja (Pro-
ceedings 289). 

IV. 

A továbbiakban összehasonlítást teszünk az új, akusztikus és a régi, 
képzés alapján történő felosztás közt megvizsgálván melyik ellentétpárnak 
milyen képzéscsoport felel meg, és melyik megkülönböztető elem miféle hangok 
vagy fonémák azonosítására alkalmas. 

1. és 2. A magánhangzós — nemmagánhangzós illetőleg mássalhangzós — 
nemmássalhangzós ellentétpár, amint a nevükből következik, a magánhangzók 
és mássalhangzók közt tesz különbséget. A hagyományos megkülönböztetéstől 
két dologban tér el. Először is a két ellentét a PSA rendszerében a másik tíz 
nagyjából egyenrangú társa, s nem azok fölé emelt magasabb osztály. Igaz 
ugyan, hogy az ellentétek felsorolása e kettővel kezdődik, sőt külön csoportot 
alkotnak, mint az alaphangforrásból eredő sajátságok a másodlagos hang
forrás és a rezonátorsajátságok ellentéteivel szemben, ennek azonban elvi 
jelentősége nincs, szerepe csupán a világosabb áttekintés; az analitikus 
ábrázolásban úgyszintén főleg sorrendi és nem minőségi elsőbbséget élveznek. 
Az elkülönítés dacára a genetikus felosztásban megszokott alapvető különb-

11 Z IPF : Human Behavior and the Principle of Least Effort. Cambridge, Mass., 
1949, 2 0 — 2 1 Í SAPORTA S. : Frequenoy of Consonant Clusters, Language 31/1 1955. 
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séget hiába keressük. A képzés szerinti osztályozásban a magánhangzók egészen 
más kritériumok alapján azonosíthatók, mint a mássalhangzók. Az előbbieknél 
négy szempont (az ajkak helyzete, az izomműködés, a nyelv vízszintes, illetőleg 
függőleges helyzete), az utóbbiaknál öt szempont (különösen a képzés helye 
és módja) az irányadó. A kétféle osztályozási rendszernek még a táblázati 
ábrája sem hasonló. A PSA rendszerében a két hangállomány képzési különb
sége természetesen megtalálható, de inkább az azonos vonások alapján cso
portosulnak, s lehetőleg párhuzamot alkotnak a következő 10 megkülönböz
te tő ellentéten belül. így aztán a magánhangzók jellegzetes háromszöge vagy 
négyszöge, a mássalhangzók bonyolult táblázata nem tárul a szemünk elé.12 

Másodszor abban mutatkozik különbség, hogy az új rendszerben a két
féle hangállományt nem egy, hanem két ellentétpár azonosítja : magánhangzós-
riemmagánhangzós - mássalhangzós-nemmássalhangzós. E kétszer kettős szem
beállítás azzal magyarázható, hogy a liquidák és glottális hangok különválasz
tását , identifikációját csak így lehetett megoldani, mivel akusztikai jellegük
ben mindkét hangállományéval azonos, illetőleg ellentétes sajátságokat hor
doznak magukban. A hagyományos felosztással szemben tehát a liquidákat és 
a glottálisokat az akusztikai rendszerezés nem tekinti kizárólag mássalhang
zóknak, s e tekintetben érdekes módon visszakanyarodik azokhoz a múlt szá
zadbeli nézetekhez, amelyek az ind és görög hagyományok alapján e hangokat 
nem számították egyértelműen mássalhangzóknak, sőt a h esetében azt éppen
séggel magánhangzónak vélték. 

A kétszer kettős ellentét bevezetésével a megkülönböztető elemek rend
szerében logikai törés áll be. A magánhangzós—nemmagánhangzós és a mással
hangzós-nemmássalhangzós elemek a legtöbb hang esetében egymást kölcsö
nösen kizárják, és e két fogalom mint megegyező és nem megegyező fogalom 
áll szemben egymással. A többi elem azonban sem egymással, sem e kettővel 
nincs ilyen viszonyban, s köztük a mellérendeltség viszonya áll fent. 

SAUMJAIST (i. m. 32—40) a lengyel nyelv fonémarendszerének történeti 
fejlődését vizsgálva alkalmazta a PSA módszerét. Kísérlete során viszont a 
dichotomikus rendszeren módosításokat kellett eszközölni, s többek között a 
két kettős ellentétet egyetlen ellentétté állította vissza: magánhangzós-mással-
hangzós elemmé. SAUMJAN azzal magyarázza eljárását, hogy éppen a PSA 

indokaival nem ért egyet. így a liquidákat (glottális fonémák a lengyelben 
nincsenek) külön ellentétbe sorolja: folyékony-nemfolyókony (miaBHOCTb-
HennaBHOCTb). Ezzel a megoldással SAUMJAN ugyanoda jut vissza, ahonnan a 
PSA elindult. A szovjet fonológus eljárását azzal magyarázza, hogy a magán
hangzók és mássalhangzók ha nem akusztikai, akkor feltétlenül fonológikus 
szerepükben nagyon különböznek egymástól, s ez elsősorban a szótagalkotás
ban nyilvánul meg: a magánhangzó a központi magvát alkotja a szótagnak, 
a mássalhangzó csak külső (marginális) részét, s egy és ugyanazon helyzetben 
a kétféle hangtípus kizárja egymást. Mivel egy fonémán belül két kizáró tulaj
donság nem valósulhat meg, ezért javasol külön ellentétpárt a liquidák azono
sítására.13 

Úgy véljük azonban, hogy SATJMJAN érvelése nem meggyőző, habár a 
mássalhangzó-magánhangzó különbségének elmosása ellen jogosan küzd. Nem 

12 Ez utóbbi tényre maga HALLE mutat rá (In Defense 70—71). 
13 SATJMJAN egyébként PKIETO tanulmányaiig k (Traits oppositionnels et traits 

«ontrastifs, Word, 10/1 1954, 43—59) gondolatmenetéből indul ki. 



142 FODOR ISTVÁN 

veszi észre ugyanis, hogy mindketten más mederben eveznek. SAUMJAN a 
fonológus szemével kifogásol olyasmit, amit az akusztikai jelenségek kutatását 
célul tűző fonetikus nem tenne. Tagadhatatlan, hogy a liquidák és glottálisok 
tüneményi szempontból olyanok, amilyennek őket a PSA leírta. SATJMJAN a 
PSA fejtegetéseiben csak fonémákról olvas, és nem veszi észre, hogy azok nem 
is fonémák. E kérdésre még később visszatérünk. 

Ami a szótagalkotás kérdését illeti, SAUMJAN alighanem szintén helytelen 
úton jár. Érvelésében nem veszi észre, hogy a magánhangzók és mássalhangzók 
képzésbeli vagy tüneményi sajátsága más, mint a hangok szonáns és konszo-
náns funkciója. Az elnevezés hasonlósága őt is félrevezette, mint a szótagról 
szóló vitában annyi mást. így aztán teljesen fölösleges a szótagról való hosszú 
értekezés, vannak magánhangzók, amelyek nem alkotnak szótagot (diftongu
sok egyik tagjaként), s vannak mássalhangzók, amelyek adott nyelvben ós 
környezetben szótagalkotók, de azért maradnak mássalhangzók és magán
hangzók akusztikailag ós artikuláció tekintetében egyaránt. S ebben a perspek
tívában a liquidák igen is lehetnek az egyik szótagban szonánsak, a másik 
szótagban konszonánsak. Bár a lengyelből éppen kipusztultak a szonáns liqui
dák, de az ősszlávban keletkezett pozíciós helyzetük megmaradt a csehben, 
szlovákban, s az r hangnál a szerb-horvátban és szlovénben: Hrg, óegyh. 
trbgh 'forum, áyogá', lengyel targ 'vásár', cseh trh 'piac', szerb-horvát, szlovén 
trg 'tér, vásár'. Egyébként a PSA szintén beszél a fonémák különleges szere
péről a szótagban, s megkülönböztet szótagalkotó és nemszótagalkotó fonó
mákat (syllabic—non-syllabic phonème), továbbá megjegyzi, hogy ri tkán a 
liquidák is előfordulhatnak ilyen szerepben (13, 20). A szerzők (Fundamentals 
20—22) későbbi munkájukban még részletesebben elemzik a szótagok termé
szetét, és csaknem azonos eredményre jutnak SAUMJANnal (és PniETÓval) 
rámutatván a szótag szempontjából a magánhangzó és mássalhangzó fontos 
kontrasztjára. Végeredményben azt a kérdést, hogy a liquidák és glottálisok 
melyik két nagy hangállomá nyba tartoznak gennómikus szemszögből nézve, azt 
nem dönthetik el funkcionális kritériumok, tehát a PSA eljárása, ha megfelel 
az akusztikus tényeknek, jogosult. 

Mindez azonban még nem igazolja a PSA-nak azt az eljárását, hogy a 
mássalhangzó és magánhangzó különbségét kevéssé domborítja ki. Pedig az 
megmutatkozik akkor is, ha a többi ellentétpár jellegét vesszük gondosabban 
szemügyre. A két hangállományt különválasztó ellentéteken kívül 10 meg
különböztető elem marad. Ezekből négy ellentétben magánhangzó egyáltalán 
nem vesz részt (megszakított — folytonos, gátolt — gátolatlan, rikító — fény
telen és emelkedő — egyszintű), egyben pedig csak ritkán (zöngés — zöngétlen). 
Egy ellentét (lejtő — egyszintű) viszont főképpen magánhangzókat jellemez, 
mássalhangzókat ritkábban. Vagyis a 10 ellentétpárból négyben a mással
hangzó és a magánhangzó közt semmi párhuzam nincs, s tulajdonképpen mind
össze négy párban találkoznak rendszeresen (kompakt—diffúz, mély—magas, 
feszes—ernyedt, nazális—orális). Persze nem lehet másképpen: a mássalhang
zók és a magánhangzók annyira elkülönülnek nyelvileg, hogy az akusztikai 
szemszögű koncentrált osztályozási mód sem tudja őket jobban összeková
csolni. Ha az akusztikai érdekek úgy kívánnák, ám veszítsék el kiemelt voltu
kat, és szerepeljenek primi inter pares, de nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy a nyelvi érdekek mindig élesen megkülönböztetik a kettőt . Ez a különb
ségtétel mutatkozik meg a szótagalkotásban. A fonológia egyéb jelenségeiben 
szintén tapasztaljuk az éles határokat. A korrelációk nem terjednek ki egy -
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forma mórtékben a PSA megkülönböztető elemeire bontott sorok minden tag
jára, hanem leggyakrabban megállanak a mássalhangzóknál vagy a magán
hangzóknál. A mély—magas különbség a magánhangzók közt korrelációt 
alkot számos finnugor és török nyelvben (magyar kör—kor), de mély—magas 
mássalhangzókorrelációt kimutatni köztük nem tudunk. A lejtő—egyszintű 
(labiális—illabiális) magánhangzókorreláció szintén gyakori e nyelvekben 
(magyar űr—ír), de hiányzik a mássalhangzók közt. Ahol pedig e r i tka mással
hangzóellentét megvan, pl. az arabban, hiányzik a magánhangzók körében. 
Leginkább a feszes—ernyedt ellentót az, amely arányos nyelvi szerephez jut
tat ja mindkét hangállományát (pl. magyar kor—kór, ál—áll), bár a korreláció 
r i tkán terjed ki az egész fonémarendszerre (a magyarban ritka a mássalhang
zók közt). De vannak nyelvek, ahol megvan a feszes—ernyedt korreláció a 
magánhangzóknál (cseh piti 'inni'—piti ' ital '), s hiányzik a mássalhangzók 
közt, ugyanakkor fordított helyzet is tapasztalható (a franciában megvan a 
magánhangzók közt, de a mássalhangzóknál egyéni és stiláris változatoktól 
eltekintve hiányzik). Ugyancsak függetlenül érvényesül a nazális—orális kor
reláció, s különösen a magánhangzók közt ritka. 

A nyelvtörténeti fejlődésben szintén egymástól külön utakat járnak meg 
a magánhangzók és a mássalhangzók. Amíg például az ómagyar korszakban 
kimutatható a magánhangzók közt egy nyíltabbá válási tendencia — a PSA ter
minológiáját használva kompaktabbá válás—addig a mássalhangzók közt ilyen 
jelenséget megfigyelni nem lehet, sőt inkább az tűnik ki, hogy a %, y fonémák 
elvesztésével éppen a diffúzzá válás kerekedett felül. 

Mindebből azt láthatjuk, hogy egészen mások az akusztikus szempontok, 
mint az artikulációs vizsgálatoké, s mindezek különbözhetnek a funkcionáli
saktól. Mindegyiknek megvan a létjogosultsága a maga helyén. 

A következő négy ellentótpárt a PSA egy jellemvonással foglalja össze, 
mint másodlagos mássalhangzós hangforrásból származó elemeket. Lényegében 
a rezonancia nélküli, zörejjel és zöngével vegyes vagy csak zörejt alkotó mással
hangzókat csoportosítja e négy párba, de minden mássalhangzófajta még nem 
szerepel köztük, s valójában a genetikus osztályozási elvek közül három való
sul meg: a képzés módja, a képzés helye ós a hangszalagok működése szerint 
valók. A képzés helye tekintetében azonban még nem fordul elő minden lehe
tőség, mert a teljességhez a következő csoportban levő kompakt—diffúz és 
mély—magas ellentét is kell. Emiatt a négy ellentétpár nem nevezhető kizá
rólag mássalhangzósnak, sőt azért sem, mivel a zöngés—zöngétlen ellentót rit
kán ugyan, de mégis megkülönböztet magánhangzókat. 

3. A megszakított—folytonos ellentét a réshangokat a zárhangoktól, a 
laterálisokat a pergetettektől különíti el, vagyis a képzés szempontjából ötféle 
típus (zárhang, réshang, affrikáta, pergetett, laterális hangok) kettővé szűkül, 
csupán az affrikáták nem válnak még szét a zárhangoktól. Erre az elkülönítő 
szerepre, mint látni fogjuk, a rikító—fénytelen megkülönböztető elem lesz 
hivatott. Problémát jelentenek i t t a csettintő hangok, amelyek hangszínképük 
alapján kettős, egymás utáni közvetlen zármegnyitásuk következtében a zár
hangokkal azonos elbírálás alá esnek, s a légzési folyamattól való független 
voltuk, amely a genetikus osztályozásban a legfontosabb tényező, az akusz
tikus rendszerben nem játszik szerepet. 

4. A gátolt—gátolatlan oppozíciónak csekély jelentősége van, és csak 
néhány kaukázusi és más, nem európai nyelvben fordul elő, ahol a glottalizált 
vagy abruptív hangok különböznek a többi mássalhangzótól. 
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5. A rikító—fénytelen ellentétpár a mély—magas oppozícióval együtt a 
leginkább kirívó sajátság a képzésbeli típusokkal való összehasonlításban. 
Amint említettük, a rikító—fénytelen megkülönböztető elem is csak a mással
hangzókra terjed ki. Artikulációs szempontból roppant nehéz jellemezni az 
ide tartozó hangokat, és a PSA lényegében akusztikus tényezőkre hivatkozik 
(a rikítóknál keletkező zörej a képzés helyén egy pótlólagos akadály követ
keztében). Csoportosítani szintén nagyon nehéz e mássalhangzókat, mert egy
részt a záralkotás módja, másrészt a záralkotás helye szerint oszlanak meg. 
Ha tehát a hangszínkép szempontjából jogos is ennek a típusnak az elkülöní
tése, képzésük tekintetében nem egységesek. Éppen e heterogén jellegénél 
fogva az affrikátákat sem tudja határozottan elkülöníteni, s éppen ezért nem 
mondható, hogy ez az ellentétpár az affrikáták, illetőleg a zárhangok és a rés-
liangok közti képzéskülönbség következetes megkülönböztetője. 

6. A zöngés—zöngétlen ellentótpárról már beszéltünk, ez lényegében 
azonos a képzés szerinti típussal. 

A következő csoportot a rezonancia sajátságai jellemzik, s az ide tartozó 
6 megkülönböztető elem az emelkedő—egyszintű oppozíció kivételével a más
salhangzókat és a magánhangzókat egyaránt magában foglalja, de a lejtő— 
egyszintű pár lényegében magánhangzóellentétet képvisel. 

7. A kompakt—diffúz ellentétpár tulajdonképpen könnyen azonosítható 
a képzésbeli típusokkal, csupán az a nehézség, hogy a mássalhangzók és a 
magánhangzók nem állanak összhangban ebben a vonatkozásban sem, és más
más képzésbeli t ípust képviselnek. A magánhangzók azonosítása egyszerűbb, 
mert a nyíltság és zártság fokát jelentik (erről a kérdésről még később bővebben 
foglalkozunk), a mássalhangzók közt ilyen képzésbeli osztályozó elem termé
szetesen nincs (a képzés módja szerinti különbség volna hozzá hasonló, de az a 
kritérium már a korábbi ellentétekben megvalósult), ellenben a száj elülső 
felében képzett mássalhangzók válnak i t t szét a hátulsó részben képzettektől. 
A palatoalveoláris terület jelenti a határ t elkülönítvén egymástól a sziszegőket 
és a susogókat. Végeredményben — a magánhangzók analógiájával élve — a 
nyelv vízszintes mozgása, kiegészítve az ajkak és a fogak hangképző tevékeny
ségével adja a megkülönböztetés kritériumát. A magánhangzók és a mással
hangzók közti megfelelés hiánya és a mássalhangzóknál a nem egészen kikristá
lyosodott képzésbeli elválasztás rendkívül vegyes képet ad erről a csoportról. 

Egyébként az az artikulációs megkülönböztetési elv, amelyet a PSA 
alkalmaz, nem látszik megnyugtatónak. A tanulmány végén (49) feltüntetett 
ábrák nem teljes mértékben igazolják a szerzők állítását. A négy ábra közül 
csak háromnál látható szembetűnő módon az, hogy a szájüreg elülső részének 
mérete a hátsóhoz viszonyítva nagyobb a kompaktaknál, mint a diffúzaknái, 
mert az o—u esetében ilyen különbség nem vehető észre. 

8. A mély—magas ellentét a másik legkirívóbb tagja a PSA rendszeré
nek. Ami a magánhangzókat illeti, a megkülönböztetés egyértelmű és megfelel 
a hagyományos veláris—palatális ellentétnek. Éppen ezért a magyar műszavak 
megválasztásában ragaszkodtam a hagyományokhoz. Az angol szakelnevezé
sek nem követik ezt, s eltér tőle a SAUMJAN-féle orosz terminológia is, mert az 
a zenei hasonlat rendszerét követi (HM3Kan—BbicoKaa TOHajibHCCTb) tehát 
tulajdonképpen az angolhoz áll közelebb. Egészen más helyzetet találunk az 
ide tartozó mássalhangzók körében. Nem várhatjuk azt, hogy a magánhangzók 
analógiáját követve a száj középvonala vagy valamely más képzéshely legyen 
a válaszhatár, mert a nyelv vízszintes mozgása szerinti elválasztást már a 
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kompakt—diffúz oppozíció megtette. Ehelyett i t t a száj középső részében kép
zett mássalhangzók állanak szemben a száj elülső, illetőleg hátulsó részében 
képzettekkel. 

Az előző ellentétpárhoz hasonlóan a mély—magas oppozkiónál sem elég 
bebizonyított a képzés szerinti elválasztás. Az említett ábrák között szintén 
akad egy pár, ahol a garat és az ajkak összébb húzódtak ugyan a mély hang 
képzésekor a megfelelő magassal szemben, azonban a képzéshely előtti üreg 
nem látszik nagyobbnak a másiknál. Bár ezeknek az ábráknak csak tájékoz
tató értékük van, ha nem dönthetik is meg a PSA állítását, bizonyítékul sem 
szolgálnak mellette. A szerzők állításait csak speciálisan e célra végzett méré
sekkel és rajzokkal lehet ellenőrizni nemcsak egy, hanem több nyelvből vet t 
adatok alapján. 

9. A lejtő—egyszintű ellentétben a megoszlás az artikuláció szerint is 
világos: az ajakkerekítés megléte vagy hiánya a kritérium. 

10. Az emelkedő—egyszintű megkülönböztető elem csak a mássalhang
zókra vonatkozik, de az akusztikai és artikulációs tagolás találkozik, és a pala-
talizáció megléte vagy hiánya szerint választja szét a hangokat. 

11. A feszes—ernyedt ellentétpár egyike a legvilágosabban elválasztott 
oppozícióknak, ugyanakkor a mássalhangzók és a magánhangzók e megkülön
böztető elem szempontjából képzésileg is tökéletesen párhuzamba kerülnek. 
Ez a hasonlóság mindeddig először a PSA rendszerében jelentkezik ilyen nyil
vánvaló módon. A magyar terminus technikus megválasztásában igyekeztem 
a hagyományokat követni, s ezért nem a BELL—SwEET-féle narrow-wide, 
hanem a SiEVEBS-féle gespannt-ungespannt korábban nálunk már gyökeret 
vert kifejezését használtam fel, amely egyébként a tense-lax eredetinek szin
tén hűbb tükre. Ebben az ellentétcsoportban nemcsak a magánhangzók, 
hanem a mássalhangzók képzésekor jelentkező izomműködés módja szerint 
különülnek el az ellentét tagjai. így kerül együvé a szűk ejtésű magánhangzó 
a fortis képzésű mássalhangzóval, mint feszes hang, s szembe kerülnek a széles 
ejtésű magánhangzók és a lenis képzésű mássalhangzók csoportjával. Ezzel 
azonban az időtartam különbsége kiszorul a fő ellentétek közül és prozódikus 
elemnek bizonyul a PSA rendszerében. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
hosszúság—rövidség ellentéte gyakran ugyan, de nem mindig jár együtt a 
magánhangzók szűk vagy széles ejtésével, így a magyar nyelvjárásokban is 
előfordul széles ejtésű, hosszú ë, ö, o.u 

Ugyancsak szerencsés megoldás a mássalhangzók számára is, mert i t t a 
nem mindig együtt járó zöngésség—zöngétlenség el tud különülni a fortis— 
lenis képzéstől 

Martinet nyomán SAUMJAN (i. m. 41—44) a fonematikus és prozódikus 
sajátságokat nem javasolja mereven elkülöníteni, hanem úgy véli, nyelvek sze
r in t különbözőképpen bizonyulnak egyes sajátságok prozódikusoknak, mások 
meg az alapvető megkülönböztető elemek közé tartozóknak. A lengyel nyelvben 
a XII. században a hosszúság—rövidség ellentéte a magánhangzók közt nem 
volt prozódikus, hanem alapvető jellegű, s ezért a lényeges ellentétek közé fel
vette a rövidség—hosszúság megkülönböztetését is. SAUMJAN a feszes—ernyedt 
oppozíciót szóba sem hozza, de nyilván annak a helyébe veszi fel a hosszú— 
rövid elemet. Ez az eljárás azért helyeselhető, mivel az ólengyel nyelv akusz-

14 HORGER A. : Általános fonetika, különös tekintettel a magyar nyelvre. Buda-
pest, 1929., 85. 

10 Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 
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tikai viszonyait nem ismervén a nyelvtörténeti adatokból igazolható hosszú
ság—rövidség különbsége biztosabb fogozónak mutatkozik. íme egy adat 
arra, hogy a diakrónikus vizsgálatokban a hagyományos eljárás" célravezetőbb 
a jelen esetben spekulatív jellegűnek minősíthető új módszernél! 

A feszes—ernyedt oppozíció szépséghibája az artikulációs érdekek szem
pontjából az aspirációnak kísérő jelenségként való kezelése. 

12. A nazális—orális ellentét szintén közvetlen vetülete a megfelelő kóp-
zésbeli sajátságoknak mindkét hangtartományban. 

Amint a fentiekből láttuk, a 12 ellentétpár és a képzésbeli osztályozás 
közt nem lehet teljes megfelelésről beszélni. Az 1—4., 6. és a 9—12. oppozíciók-
ban többé-kevésbé megtalálható a képzésbeli alap, de az 5., 7. és 8. ellentét
párnál ez sokkal nagyobb nehézségek közt vagy egyáltalán nem nyilvánul 
meg. 

HALLE (In Defense) a támadások elleni védekezésképpen megpróbálja 
összhangba hozni az akusztikai és az artikulációs típusokat, és a valóban azo
nosítható párokon kívül a rikító—fénytelen, kompakt—diffúz és mély—magas 
ellentétekben is egységes képzésbeli elvet keres. A rikító—fénytelen oppozí-
cióval kapcsolatban Halle elismeri ugyan, hogy a képzéshely szempontjából 
nem megnyugtató az ide tartozó mássalhangzók elosztása, azonban az ellentét 
fő funkciójának az affrikátáknak a zárhangoktól való elkülönítését tart ja, a 
többi sajátság megkülönböztetését az ebből eredő másodlagos hatásnak 
tudja be. 

A mély—magas ellentéttel kapcsolatban csak megismétli a PSA-ban már 
mondottakat. A kompakt—diffúz oppozícióra vonatkozóan új magyarázattal 
szolgál: a nyílt magánhangzók, valamint a veláris és palatális mássalhangzók 
képzésekor a hangképző szervek alakja egy kürthöz hasonlít, míg a zárt magán
hangzók és a labiális és dentális mássalhangzók'artikulációja alkalmával a 
hangképző szervek és üregek alakja a HELMHOLTZ-rezonátorra emlékeztet 
(nagy üreg, kis nyílás). 

HALLE ezzel lényegében nem mondott újat, s kórdós, hogy ezek a nem 
egészen artikulációs, hanem sokkal inkább bonctani, alaki magyarázatok tényei 
valóban egy az egyhez megfelelés arányában állanak-e az ellentétcsoportok 
tagjaival. 

Az a körülmény viszont, hogy az akusztikus és az artikulációs típusok 
nem fedik egymást, még nem teszi céltalanná az akusztikus osztályozást, 
hanem csak egy tényre mutat rá, amely talán kiküszöbölhető a PSA rend
szerének tökéletesítésével, de talán soha sem lehet változtatni rajta a dolgok 
természetéből kifolyólag. Mindenesetre rendkívül hasznos a fonetika számára 
annak ismerete, hogy a tüneményi és a képzési jelenségek mennyiben fedik 
egymást. Ebben a vonatkozásban már eddig is jó szolgálatot tettek a PSA 
úttörő kutatásai. 

Ezekután azt kell megvizsgálnunk, amit eddig nyi tot t kérdésnek hagy
tunk: miféle egységeket elemez is voltaképpen az új eljárás? A PSA szerzői 
tanulmányukban és későbbi munkáikban (Fundamentals 33—36, 44—51, 
H A L L E : In Defense) hangsúlyozzák, hogy az elméletük és az abból fakadó vizs
gálati eljárás a legegyszerűbb és a legbiztosabb módszere a fonémák azono-
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sításának. Mielőtt az identifikáció problémájával foglalkoznánk, arra kell 
választ adnunk, vajon csakugyan fonémákat azonosit-e a PSA módszere vagy 
hangokat. 

A szerzők ezt a kérdést sehol nem vetik fel, nem hatolnak a probléma 
mélyére, s álláspontjuk voltaképp abból derül ki, hogy általában fonémáról 
beszélnek. Amint látni fogjuk, ez valójában csak szóhasználat. SAUMJAN a 
maga részéről lelkesen magáévá teszi a PSA alapgondolatát, s mint vérbeli 
fonológus, funkcionális szempontból nézi annak rendszerét. Módosítási javas
latain meglátszik, hogy fonológikus szempontokból nem elégíti ki a PSA meg
oldása. Maga sem veszi azonban észre, hogy a javítások ebben az irányban 
hiábavalók, mert az azonosítás után csak fonetikai nyersanyagot kap, s nem 
fonémákat. Ezt a nyersanyagot a fonológusnak kell a saját eszközeivel a rend
szervizsgálat céljaira alkalmazhatóvá tenni. A fonológus munkája tehát nem 
változik meg gyökeresen akár a régi, képzési alapon kapott anyagot veszi a 
kezébe, akár az új eljárás szerint kielemezett táblázattal van dolga. 

A PSA bevezetőjében a szerzők, akárcsak egy fonológiai kézikönyvben, 
elmondják, hogy a fonémáknak jelentósmegkülönböztető szerepük van, s ez 
határolja el őket a hangoktól: Az elhatárolást a behelyettesítés (commutation) 
módszerével hajtják végre. Az egyik példában felhozzák a nem veláris és a 
veláris l különbségét (clear—dark l), amely különféleképpen érvényesül a len
gyel és az angol nyelvben. Az angolban a kétféle l különbsége redundáns, mert 
alkalmazása csak a fonetikai helyzettől függ, jelentés megkülönböztetésére 
nem alkalmas, tehát a különbség nem fonológikus, hanem csupán variáns: a 
lull szóban a szó elején clear, a szó végén dark (veláris) l van. Ezzel szemben a 
lengyel nyelvben a kétféle l ugyanabban a helyzetben is előfordulhat, de a szó 
jelentésót differenciálja, vagyis két külön fonémával van dolgunk: laska 'bot, 
rúd'—laska 'kegy(elem), szívesség'.15 

Ha akár az angol, akár a lengyel kétféle l hangot a nyelvi rendszerből 
kiszakítjuk, és akusztikai vizsgálatnak vetjük alá, a spektrumok azt fogják 
mutatni, hogy mindkét anyanyelvű kísérleti személy ejtésében a veláris l abban 
tér el társától, hogy a formánsok többsége lefelé t a r t a hangszínképen, míg 
amott ilyen jelenség nem tapasztalható. Ha a két hang képzését vizsgáljuk 
meg a különböző anyanyelvű személyek ejtésében, azt tapasztaljuk, hogy a 
veláris l artikulációjánál a nyelv hátrahúzódik és a velum felé domborodik, 
az ajkak kikerekednek (különösen a lengyel 1 ejtésekor), míg a nem veláris 
l esetében ez a sajátság hiányzik. Más szóval a fonetikai vizsgálatok, akár 
genetikus, akár gennémikus eszközökkel hajtották végre, egyaránt különb
séget mutatnak a kétféle l között, s ezt csak nagyon csekély mértékben befo
lyásolja az, hogy milyen anyanyelvű kísérleti alanytól vették fel. A két l tehát 
mindkét nyelvben különböző fonémát képvisel? A PSA szóhasználatát alapul 
véve azt kellene felelnünk rá, hogy igen, hiszen a hangszínképek eltérést mutat
nak, s más ellentétpárba tartoznak. A hagyományos iskolán nevelkedett fone
tikus azt mondja, a képzésbeli különbség mit sem mond, várjuk meg a fonológus 
vizsgálatának eredményét. De ugyanezt mondja a PSA is, bár nem a termino
lógiája, hanem a bevezetőben foglalt nézetei alapján, amelyek végeredményben 
megegyeznek nagyjából minden fonológuséval TRTTBETZKOY óta. 

15 A lengyelben van még egy palatalizált V is, de csupán i előtt fordul elő, s így 
csak változat: list 'levél'. 

10* 
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Vegyünk egy másik példát most már magunk! A magyar köznyelvben 
(nem számítva az ëzést) az e és ö gyakori hangok az ilyen szavakban: telt—tölt, 
kelt—költ, el—öl. Nyilvánvaló, hogy az e és az ö a magyarban két külön fonéma. 
Igen ám, de i t t van a fel—föl, per—pör stb. szavak tanúsága, amelyből kitűnik, 
hogy az e és az ö hang fakultatív variáns is. Ha ez igaz, mi dönti el az ilyen 
szavakban, mint szeg—szög, hogy két különböző fonéma, vagy csak két egyen
rangú fakultatív variáns realizálódik-e. A képzésük nem ad útbaigazítást, 
mert mindenképpen nyílt, palatális, illabiális magánhangzó az e, és középső 
állású, palatális, labiális hang az ö. A PSA elemzésével sem megyünk többre, 
mert azzal csak azt derítjük ki, és nem többet, hogy az e magánhangzós, kom
pakt, magas, egyszintű „fonéma", az ö pedig magánhangzós, kompakt—diffúz, 
magas, lejtő. A feltett kérdésre csakis fonológiai elemzés után adhatunk 
választ, s belőlük lehet kideríteni, hogy az e egyrészt egyenrangú fakultatív 
variánsa az ö fonémának a szeg—szög 'Nagel' alakváltozatokban, de önálló 
fonéma a szeg 'säumen, schneiden' szóban. Ez az eredmény fonetikai vizsgá
latokkal, hangszínképelemzéssel sohasem érhető el! Vagy vehetjük példának 
azt a legtöbb szláv nyelvben előforduló jelenséget, hogy a szó végén csak 
zöngétlen mássalhangzó fordul elő (orosz Kpoeb •= krof, dyő = dup). A PSA 
a spektrumok alapján csak annyit állapíthatna meg, hogy zöngétlen mással
hangzóval állunk szemben, de hogy a szóvégi zöngétlen mássalhangzók kombi
natorikus variánst alkotnak a megfelelő zöngésekkel, mert feloldható ellen
tétekről van szó, azt csak a rendszerbeli vizsgálatok mondhatják meg. Jellemző, 
hogy az analitikus ábrázolásban (45) az orosz eeAOCüned szóban a PSA t foné
máról beszél, holott ez csak kombinatorikus változata a (T) vezérfonémának 
(más felfogás szerint a d változata). 

A fonéma funkciófogalom, csak a nyelvrendszerben ól a többi elemhez 
való viszonyában. Abból kiszakítva nem fonéma többé. Elektroakusztikus 
eszközök útján soha sem lehet fonémákat meghatározni, mert azokkal nem 
tudjuk a fonémát a változataitól megkülönböztetni.16 

De ha a PSA eljárása nem fonémákat azonosít, akkor talán hangok a tár
gyai az elemző eljárásnak? Nem, ezen a dichotomikus eljárás feltétlenül túl
megy. Azáltal, hogy a sokféle egyedi hangokat két véglet között akarja elhe
lyezni, hangtípusokat határoz meg. Ezek átmeneti stádiumot képviselnek a 
fonéma és a hangok sokféleségének egyik egyede közt. Már többek, mint 
egyszerű hangok, de még nem fonémák. Még elektroekusztikai vizsgálat révén 
jöttek létre, s további ilyen kutatások anyagául is szolgálhatnak, de már a 
fonológiai vizsgálatok értékes nyersanyagát alkotják. 

A PSA szerzői sohasem állították, hogy a fonéma kritériumát valaha is 
gennémikus elemzési eljárásokkal meg lehet határozni, de azáltal, hogy elég 
következetesen fonémák identifikálásáról beszélnek, félreértésre adnak okot.17 

SAUMJAÍT példájából láthattuk, hogy a PSA és a nyomdokain haladó 
tanulmányok a terminus technikus pontatlan használata következtében téve
dést képesek okozni. KUZNYECOV cikke még inkább megmutatja annak szük
ségességét, hogy ebben a kérdésben tiszta helyzet álljon elő. KTTZNYECOV hatá-

16 Lásd erre vonatkozóan E L I F I S C H E R - ^ R G E N S E N (Proceedings 477—478) hasonló 
véleményét. 

17 REICHXING A. (Feature Analysis and Linguistic Interpretation, For Roman 
Jakobson, Essays on the Occasion of his Sixtieth Birthday. The Hague, 1956, 418—422) 
viszont a PSA új módszerét alkalmasabbnak tartja, e célra, mint a behelyettesítést. 
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rozottan kiolvassa a PSA soraiból az elektroakusztikus fonémaelemzés szándé
kát, és túlzott aggodalmában támadásra kel ellene.18 

VI. 

A PSA szerzői fontos eredménynek látják, hogy a 12 megkülönböztető 
elem a dichotomikus elmélet alapján épült fel. Ha az új elmélet oppozíció-
rendszerét a Trubetzkoy-féle ellentótfajtákkal összehasonlítjuk, akkor mutatis 
mutandis a dichotomikus ellentét privativ jellegűnek tekinthető. Úgy látszik 
tehát, hogy amíg TBTJBETZKOY három fajta ellentétet különböztetett meg: 
privativ, fokozatos (graduális), egyenrangú (equipollens) ellentétet, addig a 
PSA valóban egy privativ fajtára szorítja őket össze. 

A közelebbi vizsgálatból azonban látható, hogy a dichotomikus ellentéte
ket nem lehet mindig az egyszerű döntés eseteire visszavezetni. A magyar és a 
román magánhangzórendszer példáját maguk a szerzők hozzák fel, s látva a 
kompakt—diffúz ellentétnek rájuk nehezen kényszeríthető voltát, áthidaló 
megoldásokhoz folyamodnak. Mindazonáltal eljárásuk nem elégíti ki a hiány
érzetet, a három tagból álló szembeállást nem lehet eltüntetni két kettős ellen
tétre való felbontással vagy ± ábrázolással. 

EISCHER—J0RGENSEN (Proceedings 473—476) egyéb eseteket, többek 
közt a magyar nazális mássalhangzókat is megemlíti, mint az egyszerű ellen
tétek rendszeréből kirívót, sőt JAKOBSON válasza u tán (Proceedings 490—492) 
sem találja megnyugtatónak a magyarázatot (Proceedings 498). 

Ezek a példák arra mutatnak, hogy a dichotomikus, vagy a trubetzkoyi 
fogalmakkal élve, privativ oppozíciók nem kizárólagosak a PSA rendszerében, 
hanem kívülük graduális ellentétek is előfordulnak. Nyilvánvaló, hogy a 
kompakt—diffúz ellentét által jellemzett magánhangzófajták között az egy
szerű szembeállítás minden olyan esetben nehézséget okoz, amikor három 
lépcsős rendszerről van szó, tehát pl. a sto nyelvjárás egyik (montenegrói) 
típusánál: 

a se 
o e 
u i19 

De vonatkozik ez az eset a ritkább, egytengelyű magánhangzórendsze
rekre, mint pl. a kaukázusi cserkesz-kabard (adigi) nyelvre, (eltekintve a 
változatok eseteitől): 

a 
e 
920 

Fennállanak a nehézségek a háromnál több lépcsős rendszerek esetében 
is, mert ha valamelyik fokozatban meghúzzuk a határvonalat a kompaktság 

18 O AH(J)$epeHUHajibHbix npH3HaKax (jxmeM, Bonpocu 5i3t>iK03HaHHíi, 1958/1. 
19 Lásd TKUBETZKOY: Grundzüge 89, 99. 
20 Lásd TRTJBETZKOY: Grundzüge 87—88 és LAZICZIUS: Bevezetés a fonológiába. 

Budapest, 1932, 24. 
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és a diffúzság között, akkor meg az egyes magánhangzók azonosításával van 
baj, mert egynél többen kerülnek az ellentétpár egyik vagy másik oldalára. A 
PSA nem veszi figyelembe ezeket az eseteket, holott, ha számuk általában rit
kább, de nem elhanyagolható. Mint később látni fogjuk, a mássalhangzók közt 
szintén előfordulhatnak hasonló nehézségek, amelyek a kompakt—diffúz ellen
téten kívül egyéb oppozíciókat érinthetnek. Amíg megnyugtató módon nem 
tisztázódik a leginkább kritikus kompakt—diffúz ellentét privativ vagy gra-
duális jellege, addig nem lehet a dichotomia elvének következetes megvalósí
tásáról beszélni. 

Nyilvánvaló tehát, hogy az equipollens ellentétnek megfelelője a dicho-
tomikus oppozíciók közt semmiképp sem található meg, hiszen a hangokat 
nem közvetlenül hasonlítjuk össze egymással, hanem a megkülönböztető ele
mek meglétét vagy hiányát tapasztalva állítjuk őket csoportokba.21 

VII. 

Az előbbi problémával szorosan összefügg az azonosítás kérdése. Ha a 
dichotomikus ellentétek valóban visszavezethetők az egyszerű döntésre, akkor 
is kérdéses, alkalmas-e az eljárás minden hang azonosítására; de ha a meg
különböztető elemek közt nincs meg az egyszerű szembeállás, akkor még két
ségesebb az azonosítás tökéletes volta. 

A szerzők úgy vélik (Fundamementals 45—46 és H A L L E : In Defense 
68—69), hogy amit a hagyományos, az artikulációból kiinduló módszerrel le 
lehetett írni, az az új eljárással egyszerűbb módon feltétlenül meghatározható. 

A kompakt—diffúz ellentét nehézségei az azonosításnál szintén éreztetik 
kellemetlen hatásukat. A háromlépcsős rendszerben még csak boldogulni lehet 
a kompakt—diffúz elem poláris megkettőzésével illetőleg ± ábrázolással, de 
mi történik a háromnál több lépcsős rendszerben? Vagy redundáns elemeket 
kell segítségül hívni, de hiszen ezt a régi eljárás alkalmazásakor is teszik leír
ván a mellékes képzésbeli különbségeket,viszont ekkor a 12 ellentét nem bizo
nyul elégségesnek; vagy ha ez a kisegítő eszköz elmarad, akkor nem lehet 
azonosításról beszélni. 

A kompakt—diffúz ellentéten kívül egyéb, a mássalhangzókra jellemző 
elemek közt szintén találhatunk ilyen nehézségeket, habár nem ennyire élesek, 
mint i t t . A képzéshely szempontjából három megkülönböztető elem választja 
szét a mássalhangzókat: a rikító—fénytelen, a kompakt—diffúz és a mély— 
magas oppozíció. Ezzel a három ellentéttel összesen hat képzéshelyet tudunk 
megkülönböztetni. A nyelvek többségében ez teljesen elegendő, mert a leg
fontosabb és leggyakoribb képzéshelyeknek teret ad: bilabiális, labiodentális, 
dentális, alveoláris, palatális, veláris vagy valamelyik helyett a denti-alveolá-
ris, uvuláris, pharingális. Ezekben az esetekben a PSA módszerével az egyéb 
sajátosságok is könnyen azonosíthatók (az interdentális mássalhangzók fény
telenek; a kakuminálisok lejtők). A palato-veláris területen némely nyelvben 
sűrűbben is előfordulnak hangok, mint pl. egyes kaukázusi nyelvekben, s a 

21 Vö. még AMMER K. megjegyzéseit a Fundamentals-ról szóló recenziójában. 
Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft, 11/4 1958, 373—374. 
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képzéshelyet tekintve több mássalhangzó típus keletkezik, mint hat. Kérdés, 
vajon ilyen esetekben hogyan történik az identifikáció? Az indoeurópai alap
nyelv konkrét példáján szemléltetjük a nehézségeket. 

Az indoeurópai alapnyelvben az un» gutturális zárhangok közti palatális, 
ill. veláris ellentót fonológikus jellegű volt, és a kentum-satem nyelvek közti 
tagolódást eredményezte. A zárhangok rendszerét jellemezte még az ajakkere
kítés és annak hiánya, illetőleg az aspiráció és annak hiánya. Ezzel rendkívül 
bonyolult kép tárul elénk, amelynek során összesen 20 zárhangfonémát (!) 
kellene feltételeznünk. Éppen ezért sokan kételkednek ennyi külön fonéma, 
illetőleg oppozíció meglétében, mindazonáltal a kérdés nincs eldöntve, s mi 
akár tiszta fonémákról van szó, akár azok változatairól, megpróbáljuk a 
PSA eljárásával ábrázolni őket (csak a szempontunkból releváns ellentéteket 
vesszük fel): 

p ph t ih b bh d dh k q Ich qh y y yh gh qu guh gu gvh 

zöngés—zöngétlen + + + + + + + + — — + + 
kompakt—diffúz + + + + + + + + • + + + + 
mély—magas + + + + 4- + + + + + + + + + + + 
lejtő—egyszintű • + + + + 
feszes—ernyedt — -\ + — -\ H + +' + M + — + 

Vagyis a fenti ábrából az derül ki, hogy a palatális-veláris ínyhangok 
különbségét a megkülönböztető elemek nem jelzik, s az alábbi párok tagjai 
azonos jellegűek: íc—q, Jch—qh, g—g és gh—gh. 

Kérdés, vajon fonológikus szempontból tisztázottabb mássalhangzórend
szerekben, amelyekben az egyéb sajátságoktól eltekintve hatnál több képzés
hely relevanciájával találkozunk, hogy felel meg a PSA azonosítási módszere? 

Az a körülmény, hogy a PSA módszerével csak korlátolt számú hangokat 
azonosíthatunk, egyben igazolja előbbi állításunkat, hogy a dichotomikus elmé
letnek nem egyedi előfordulásukban való hangok a tárgyai, hanem olyan ele
mek, amelyek annak magasabb nemét képviselik. Azt már láttuk, hogy foné
mák nem lehetnek, mert ezek azonosítás ához nem elegendő az akusztikai 
ismérv, tehát az egyedi hangnál magasabb rendű, a fonémánál (funkcióban) 
pedig alacsonyabb rendű egységgel állunk szemben, s ezt jobb műszó híján 
hangtípusnak neveztük. Amikor tehát a PSA eljárása nem alkalmas hangok 
megkülönböztetésére, mert korlátozottak az eszközei (s nem is tűzte ki célul), 
nem alkalmas fonémák megkülönböztetésére, mert rendszervizsgálatot foly
t a tn i nem tud (ezt a feladatot nem is láthatja el), mindez nem jelenti, hogy az 
új elmélet a gyakorlatban hasznavehetetlen. Ellenkezőleg, a hangtípusok 
magasabb rendű egységek a hangoknál, amelyeket a fonológia könnyebben 
használ fel saját céljaira, mert az egyéni, parole változatokat már kiszűrve 
találja, s neki csupán a fonémákat a langue jellegű változatoktól kell meg
különböztetnie. A fonetikus és elektroakusztikus szakember számára szintén 
értékes, mert ettől a kutatástól lehet remélni, hogy a jövőben az élőbeszédet 
írásos rendszerbe áttevő berendezés elvi megoldását adja. 

Megjegyezzük, hogy a szerzők egyike, éppen az elektroakusztikus szak
ember, FANT később tagadta azt, hogy eljárásukat a modem hangszínképíró 
technika, vagy a látható beszéd (visible speech) olvasása bevezető lépésének 
szánták (Proceedings 287). 
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vin. 
A megkülönböztető elemek gyakorlati alkalmazásakor az új elméletnek 

a képzésen alapuló osztályozással szemben egy látszólagos előnye és egy tény
leges hátránya jelentkezik. Az előnye abban áll, hogy a 12 ellentét szerinti 
jellemzéssel teljes rendszer képe bontakozik ki előttünk, ós abba csak nagyon 
kevés összefüggést mutató, korrelációkon kívül álló fonémákat is belefoglal. 
Erre a fonológikus osztályozás és ábrázolás nem képes. A példa kedvéért i t t 
ábrázoljuk az algonkin családhoz tartozó fox indián nyelv mássalhangzórend
szerét, amelyben semmiféle korrelativ viszonyt találni nem tudtak. Ebben a 
nyelvben az alábbi 11 mássalhangzó fordul elő: p, t, c, k, s, 8, h, m, n, w, y. 
A dichotomikus ellentétekre alapozott elemzéssel így ábrázolhatók (a w, y 
kivételével, amelynek fonetikai alkatát a többinél kevésbé lehet kikövetkez
tetni) : 

p t 6 le s S h m n 
magánhangzós/nemmagánhangzós . . — — — — — — — 
mássalhangzós/nemmássalhangzós • • + + + + + + -f 
kompakt/diffúz — — -j- -j- — + 
mély/magas + — — — — — + — 

nazális/orális — — — — — — + + 
megszakított/folytonos + + + + — — 
rikító/fénytelen — — + — -f- + 
zöngés/zöngétlen — — — — — — 

A rendszerszerű összefüggésnek ez a képe természetesen nem tévesztheti 
meg a kutatót : ugyanerre az eredményre jutot tunk volna mutatis mutandis 
akkor is, ha az artikuláció megnevezésével jellemeztük volna ezeket a mással
hangzókat egyenként, összefüggés képét mutató táblázat nélkül.22 

Ezzel a látszólagos, de azért nem lebecsülendő előnnyel szemben az a tény
leges hátrány mutatkozik, hogy az eljárás nem alkalmas a valóságban működő 
fonológikus összefüggések leírására és ábrázolására. Mindjárt a korrelációk fel
tárásakor mondja fel a szolgálatot. 

A trubetzkoyi fonológiában a korrelációk száma a képzés különféle sajá
tosságai szerint igen nagy lehet, habár az egyes nyelvekben az összes lehető
ségeknek csak tört része realizálódik. A 12 ellentétpár mégsem elegendő ezek
nek a kifejezésére. Köztük ugyanis csak 8 olyan van, amelyik vagy a mással
hangzók, vagy a magánhangzók (4 ellentétben mindkettő) közti korreláció jel
lemzésére alkalmas: 

1. megszakított—folytonos : zárhang—róshang 
2. zöngés—zöngétlen 
3. gátolt—gátolatlan : abruptív—nem abruptív 
4. mély—magas : veláris—palatális magánhangzók 
5. lejtő—egyszintű : kerekített—kerekítetlen magánhangzók, ri tkán más

salhangzók 
6. emelkedő—egyszintű : jésített—jésítetlen mássalhangzók 
22 Ugyanakkor a PSA ábrázoló módszerével készült, de a képzési alapokra épülő 

leírás ugyancsak az összefüggés és szoros fonológikus rendszer látszatát kelti. Lásd pl 
Hockett i. m. 129—132 táblázatát a fox nyelv hangrendszeréről. 
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7. feszes—ernyedt: fortis—lenis képzésű mássalhangzók, szűk—széles 
ejtésű magánhangzók 

8. nazális—orális 

A kompakt—diffúz oppozíciót kihagytuk a felsorolásból, mert a mással
hangzók korrelációjának leírására nem alkalmas, a magánhangzók közt pedig, 
amint láttuk, nem tudja kifogástalanul jellemezni a nyílásfok különbségét. 
Persze kétlépcsős magánhangzórendszer esetében el tudja látni ezt a funkciót. 
De rajta kívül a felsorolásunkba felvett megszakított—folytonos ellentót sem 
minden esetben használható, mert a csettintő hangok bekebelezése miat t 
azokban a nyelvekben nem tudja a zárhang—réshang—csettintő hang közti 
korrelációkat feltüntetni. Mivel azonban a csettintő hangok viszonylag ri tkán 
fordulnak elő a világ nyelveiben, ezektől az esetektől eltekintve, a megszakí
tott—folytonos oppozíció ki tudja szolgálni a megfelelő korrelációt. A feszes— 
ernyedt ellentéttel is baj van, mert a mássalhangzók közt az aspiráció jelen
létét és hiányát is magában foglalja egyes nyelvekben, s ot t csak a zöngés— 
zöngétlen ellentéttel együtt tudja a szükséges differenciálást fonológikus szem
pontból elvégezni. 

A prozódikus megkülöríböztető elemek közé tartozik az igen fontos 
hosszúság—rövidség ellentét, holott ez egyes nyelvekben, mint láttuk, a len
gyelben is a XII. században, elsőrendű szerepet tölt be a korrelációk közt. 
De nagyobb baj ennél az, hogy a sokféle képzéshely ós egyéb artikulációs korre
láció nem fejeződik ki a PSA eszközeivel. A rikító—fénytelen oppozíció nem 
alkalmas a zárhang—affrikáta korreláció feltüntetésére, a mély—magas meg
különböztető elemmel pedig semmiféle mássalhangzókorreláció nem fejez
hető ki. 

A PSA másképpen látja a helyzetet (6), s azt a benyomást kelteti az olva
sóban, mintha a dichotomikus ellentétek fonológikus viszonyokat is feltárná
nak. A szerzők rámutatnak arra, hogy a csehben a mély—magas oppozíció 
éppen úgy kifejezi a labiális mássalhangzóknak a dentálisokhoz való viszonyát, 
mint a velárisoknak a palatálisokéhoz, vagyis h : c = p : t. Ez az aránypár első 
pillantásra meggyőzően hat, hiszen a csehben valóban szorosabb összefüggés 
van a h és a c között: voják nom. sing.—vojáci nom. plur. A baj csak éppen o t t 
van, hogy ez a viszony nem egyszerűen fonológikus, hanem morfonológikus, 
és ezért a nyelv egész rendszerének a tanulmányozása nélkül még kevésbé 
mutatható ki, mint a fonológikus összefüggések. Ha a dichotomikus rendszer
ben a mély—magas ellentét összehozta is őket, ez véletlen egybeesés következ
ménye. A PSA megkülönböztető elemei olyan összefüggéshálózatot teremtet
tek, amelyekkel igen sokféle morfonológikus kapcsolatot össze lehet foglalni, 
bár köztük lényegében nem áll fent korrelativ fonológikus viszony, azonban 
némely ritka, a PSA rendszere számára sem elérhető morfonológikus kapcsolat 
rámutat , hogy nincs szó okozati összefüggésről. Az ugyancsak algonkin nyel
vek közé tartozó menomini nyelvben van egy nx (x — mássalhangzó) ~ h mor
fonológikus váltakozás: pákám—£w£~pakämeh 'ha megütötték (őt)'. Már
pedig az n és a h még a dichotomikus ellentétek rendszerében sem kerül egy 
párba.23 

23 Lásd a példát BLOOMFIELD, Menomini Morphophonemies, TCLP 8, 1939, 
112—113. 
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De nem is lehet másképpen. Ha a fonémák és a változatok közti össze
függést is csak rendszervizsgálattal lehet felderíteni, egyáltalán nem követel
hetjük meg az új eljárástól, hogy ezen túlmenően még morfonológikus viszo
nyokat is kimutasson, amikor végeredményben a fonémákig sem jut el. A meg
különböztető elemekkel végzett analízis lényegében funkcióira való tekintet 
nélkül veszi górcső alá az egyes hangokat, s csak az érdekli, hogy az egyszerű 
döntés értelmében akusztikai típusokba sorolja őket, a fonológikus és morfo
nológikus elemzés ezután veszi a kezdetét, hogy a már azonosított hangok 
funkcionális viszonyait bogozza. 

A dichotomikus ellentétekkel végzett vizsgálatok gyakorlata egyéb 
hiányosságokra is felhívta maguknak a szerzőknek a figyelmét, s ennek meg
felelően igyekeztek kisebb módosításokat eszközölni az elméletükön. Ez a 
körülmény szintén arra mutat , hogy az elmélet még nem jegecesedett ki a 
gyakorlat próbájában. Már a P3A megjelenését követő évben, 1953-ban a 
CHERRY—HALLE—JAKOBSON által kiadott tanulmány, amelyet bevezetőnk
ben említettünk, némi eltérést mutat a PSA egyes tételeivel szemben. Később 
JAKOBSON és HALLE (Fundamentals 28—32) már egy elnevezést is megváltoz
ta t (megszakított—folytonos helyett nemfolytonos—folytonos, discontinuous— 
continuant), sőt a megkülönböztető elemeket másképpen csoportosítja. Azt 
már a PSA függelékében láttuk, hogy az analitikus ábrázolásban megváltozik a 
sorrend. I t t viszont az elvi csoportosításban történik módosítás. Az akusztikai 
sajátságokat nem három, hanem csak két csoportra osztják: hangzóssági és 
hangszínsajátí ágokra (sonority—tonality features). A három hangszínsajátság 
utolsónak marad, a többi kilenc a hangzósság csoportjába kerül, s így a magán
hangzók ós a mássalhangzók közti különbség még inkább elmosódik. A szer
zők a továbbiakban még több elnevezési változtatásokat vetnek fel (i. m. 36), 
hogy jobban megközelítsék a képzósbeli sajátosságokat, pl. a mély—magas 
helyett periférikus—központi (peripheral—medial). Ez az elnevezés a mással
hangzókra jobban illenék ugyan, de éppen a magánhangzók eddigi elnevezé
sétől távolodnék messzebb.24 

HALLE az orosz nyelv hangrendszeréről szóló tanulmányában (The Sound 
Pat tern 53) a kompakt—diffúz elem ellentmondásos voltát — a PSA javasla
tához híven, amit megismétel In Defense című cikkében — úgy akarja kikü
szöbölni, hogy e megkülönböztető elemet kompakt—nemkompakt és diffúz— 
nemdiffúz elemekre bontja. Ezzel HALLE megnöveli ugyan az alapvető elemek 
számát, ez azonban ot t nem válik szembetűnővé, mert számuk így sem éri el 
a tizenkettőt. Ez az eljárás végeredményben újabb logikai törést okoz a magán-
hangzós—nemmagánhangzós, illetőleg mássalhangzós—nemmássalhangzós el
lentétekhez hasonlóan a megkülönböztető elemek hierarchiájában. 

HALLE az orosz nyelv sajátosságai miat t még egy változtatást eszközöl: 
az egymást kiegészítő mély—magas (palatális—veláris) és lejtő—egyszintű 
(labiális—illabiális) helyett általában az egyesített alacsony hangszínű (low 
tonality)—magas hangszínű (high tonality) elemet alkalmazza (53—54). Ala
csony hangszínűek: p, b, p\ b\ m, m\ / , / ' , v, v', k, 1c', g, x, o, u; magas hang-
színűek: t, d, f, d', e, i; közömbösek (0 jellel: j , a, r, 
r>, l, l\ 

24 PIOTKOVSKIJ R. G. (Eme pa3 o AH(|)<í)epeHu,Ha.nbHbix npn3Hai<ax (})0HeM. Bonpocbi 
ü3biK03HaHH>i, 1960/6) a kompakt—diffúz, valamint a lejtő—egyszintű és az emelkedő— 
egyszintű ellentét közt elektroakusztikai tekintetben szorosabb organikus összefüggést 
vesz észre, s ezzel az ellentétpárok rendszerének átalakítását is indokoltnak látja. 
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A szerzők nem veszik észre, hogy az elnevezések sokféleségével és a vál
toztatásokkal éppen az ellenkezőjét érik el annak, ami kívánatos: a nemzet
közileg elfogadott, egységes terminológia kialakítását. S valóban, ahány mun
kát látunk, annyiféle kisebb-nagyobb eltérés, annyiféle elnevezés. Kétségtelen 
azonban, hogy a speciális nyelvi anyagon (ez elsősorban SAUMJAN munkájára 
vonatkozik) a módosítások és változtatások többé-kevésbé indokoltak. 

Az ellentétek csoportosításán és elnevezésén kívül az analitikus ábrázolás 
jelölése sem jegecesedett ki. CHERRY—HALLE—JAKOBSON bevezeti a 0 alkal
mazását a + és — jelet együtt képviselő értékben ideiglenes jelölésként a végső 
számításig. Az egyszerű döntést vagy csak -f- vagy csak — jellel ábrázoló követ
kezetes eljárásban tehát további rések keletkeznek. Az elsőt már a PSA-ban 
láttuk, ahol a kompakt—diffúz ellentét fokozatos jellege miat t a ^ jelet 
vezették be. SAUMJAN ugyancsak módosításokhoz folyamodik, s átveszi a 0 
jelölést, azonban eltérő értékben alkalmazza. Nála a 0 azt a megkülönböztető 
elemet jelenti, amely sem -+-, sem — értékben nem alkalmazható az adott 
hangra. Ilyen pl. a zöngés—zöngétlen ellentét a lengyel nazálisoknál, amelyek 
mindig zöngések, zöngétlen párjuk nem lehet. Ez a jelölési mód ugyancsak 
SAUMJAN fonológikus érdeklődósét jellemzi, bár ezzel természetesen nem 
viszi közelebb a fonológiához az új eljárást, csak áttekinthetőbb képet ad 
annak az oldaláról nézve. Megjegyezzük azonban, hogy SAUMJAN tulajdonkép
pen nyitot t kapukat dönget, mert a PSA az analitikus ábrázolásban ilyen 
esetekben a kockát egyszerűen üresen hagyta, s ez a módszer végeredményben 
azonos a 0 alkalmazásával. Egyébként JAKOBSON egyik tanulmányában a 0 
ilyen értelemben is előfordul (Whatmough-emlékkönyv 105). így használja 
lényegében HALLE is (The Sound Pat tern 30). 

IX. 

Az eddigiekben többször foglalkoztunk SAUMJAN módosító megjegyzé
seivel. A kiváló szovjet fonológus bebizonyította, hogy speciális nyelvi, még
pedig lengyel anyagon a 12 ellentét csak változtatásokkal alkalmazható, habár 
nem mindegyik változtatási javaslata állja meg a helyét. Most SAUMJANnak 
azokkal a gondolataival foglalkozunk, amelyek tovább mutatnak a PSA szer
zőinek eredményein. 

SAUMJAN a dichotomikus ellentétek szűrőjén összehasonlítja a lengyel 
nyelv XH., XVI. századi és jelenlegi fonémarendszerét. Az összehasonlítást 
a metszetekből kielemzett képletek segítségével hajtja végre. A képletek a 
(módosított) megkülönböztető elemek betűrövidítéseiből állanak (az angol 
elnevezés után), ahol a negatív tagot a betű fölé helyezett ° kitevő jelöli. 
A képletben tehát a fonémákat az különbözteti meg egymástól, hogy hány 
megkülönböztető elemből állanak. Ebben a vonatkozásban csak a -f- és a — 
jelű sajátságok számítanak, a 0 jelűek nem. 

A mai lengyel nyelv fonémarendszerében összesen 9 csoportban foglal
hatók össze a fonémák képletei megkülönböztető elemeik száma szerint. 
Az első csoportba csak a / fonéma tartozik, amelynek 1 eleme van, a mással
hangzó jelleg (képlete: V°). A második csoportban a kételemű fonémák foglal
nak helyet, összesen 2, az a (magánhangzós, kompakt, képlete: VC), és az q 
(magánhangzós, nazális, képlete: VN); a harmadik csoportban 5 fonéma van 
három-három megkülönböztető elemmel: r (mássalhangzós, liquida, megsza
kí to t t : V°LCn°), V (mássalhangzós, liquida, emelkedő: V°LS), u (magánhang-
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zós, diffúz, mély: VC°G), i (magánhangzós, diffúz, magas: VC°G°), e (magán-
hangzós, kompakt—diffúz, magas: V(CC°)G°). A következő csoportban két 
fonémát találunk négy megkülönböztető elemmel, a negyedik csoportban 4 
ötelemű, az ötödikben 6 hatelemű fonéma található. A hetedik csoportot 18 
hételemű, a nyolcadik csoportot két nyolcelemű, és végül a kilencediket két 
kilencelemű fonéma alkotja. 

Amikor ezeket a képleteket SAUMJAN összehasonlította az egyes metsze
tek megfelelőivel, olykor ugyanazokat a képleteket találta ugyanazon hang 
mellett, máskor meg különbözőeket. Pl. a XII. századbeli p és v képletei külön
böznek a XVI. századbeli megfelelő képletektől: 

XII. sz. p = V°C0GL0S0Vc° 
v = V0C°GL°CnS0 

XVI. sz. p = V°C0GL0Cn0S°Vc0 

v = V0C°GL0CnS°Vc 

Ezzel szemben a XVI. századi és a modern lengyel rendszerében a p és a 
v képlete teljesen azonos. Amint látjuk, a XII. és a XVI. században az eltérés 
a p esetében a megszakítottság, a v esetében a zöngésség feltüntetése az utóbbi 
metszetben. Ennek oka és szükségessége abban rejlik, hogy a két században 
a fonémák más-más rendszerbe illeszkedtek bele. A XII. században az / még 
nem volt fonéma, csak a XVI. században vált azzá, tehát a XII . századi met
szetben a p, p' szemben áll a b, &' fonémákkal, valamint a v, v' fonémákkal. 
A XVI. században ezeken az ellentéteken kívül a p, p' az /, / ' fonémákkal is 
ellentétet alkot, ugyanakkor a v, v' is az /, / ' fonémákkal. A redundáns ellen
tétek feltüntetésével tehát a metszetek különböző képleteket alkotnak a foné
marendszer változásainak megfelelően. 

SAUMJAN ebből két következtetést von le. Az egyikben a diakrónikus 
fonológia két fontos szabályát véli megállapítani. Az egyik szabály szerint 
azok a hangok, amelyek a nyelv történetének különböző állapotában ugyan
azokat a megkülönböztető elemeket tartalmazzák, ugyanannak a fonémának 
a diakrónikus változatai, ha ellenben a megkülönböztető elemek nem azonosak, 
akkor különböző fonémák megnyilvánulásai. így a XVI. századi és a mai len
gyel.nyelvrendszer p és v hangja ugyanannak a fonémának a változata, ellen
ben a XII. és a XVI. századbeli p és v két különböző fonéma. 

A másik szabály az előbbiből következik: amíg az azonos megkülönböz
tető elemekkel rendelkező hangok fonológikus tekintetben azonosak, tehát 
ugyanannak a fonémának a változatai, addig a nem ugyanazon megkülönböz
tető elemekkel bíró nagyjából azonos hangok fonológikus tekintetben nem. 
azonosak, hanem különböző fonémáknak fizikailag homonim megjelenési 
formái. 

A másik következtetésében a szerző azt mondja ki, hogy csak a dicho-
tomikus elmélet alkalmazásával lehetett a fent ismertetett szabályszerűségeket 
felfedni. 

Ami a konkrét szabályokat illeti, hasznosnak, ós értékesnek tartjuk 
SAUMJAN elemzését, amelynek során a szinkronikus metszetek tanulságait 
diakrónikus összefüggésben tudja bemutatni, s szemléltetően bizonyítja az 
egyes metszetek rendszerbeli eltéréseit a hangok látszólagos azonossága mel
lett. Mindazonáltal úgy véljük, nem feltótlenül csak a dichotomikus ellentétek 
szűrőjén keresztül lehetett volna eljutni erre az eredményre, hanem a fonémák 
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azonosításának eddigi módszereivel is. A XII. században az /, / ' fonémák 
hiánya folytán a zöngés—zöngétlen korreláció nem terjed ki a labiodentális 
réshangokra, s ezért a v, v' a p, p' és b, b' fonémákkal együtt alkotott fonéma
bokor párnélküli tagja. A XVI. században a fonémabokor teljessé válik, 
mert a korrelációban részt vesz az /, / ' is. A két rendszer különbsége ugyan 
szemléltetően kiütközik az analitikus ábrázolással, de anélkül is kimutat
ható lett volna. A SAUMJAN által felfedett szabályszerűséget azonban fel
tétlenül örömmel kell üdvözölni, mert új megfigyelésekhez segíti a kutató
kat, bár az a felfogás, hogy valaki különböző fonémáknak tekinti-e a két 
féle metszetből vett, és eltérő rendszerbe beilleszkedő, egyébként fizikai 
tekintetben azonosnak vehető hangokat, vagy pedig nem, igen keveset vál
toztat a lényegen. Ez ugyanaz az eset, mint amikor két különböző nyelvből 
vett azonos képzésbeli, de más-más rendszerben elhelyezkedő hangokat hasonlí
tunk össze egymással. Természetesen különböző fonémákról van szó. Az ugyan
azon nyelvben, de más-más korban, s így eltérő rendszerben helyet foglaló, 
fonetikailag nagyjából azonos hangok fonológiai tekintetben szintén nem 
ugyanazok az egységek, s nyugodtan számíthatjuk őket külön fonémáknak. 
Hagyományos okokból azonban a XII., XVI. századbeli és a jelenkori lengyel 
nyelvet is egy nyelvnek mondjuk, holott végeredményben egészen más nyelv
rendszer, ha valaki tehát e fonémákat — tudva funkcióbeli különbségüket — 
azonosnak veszi, még nem követ el nagy hibát. Példaképpen hasonlítsuk össze 
a mai lengyel és a mai finn nyelv p fonémáit egymással. Képzés tekintetében 
nagyjából megegyeznek, de más rendszerbe valók. A lengyel p tagja egy zön
gés—zöngétlen korrelációnak, mint zöngétlen pár, tagja egy jésített—jésítetlen 
korrelációnak, mint jésítetlen pár, a finn p ezzel szemben ilyen korrelációkban 
nem vesz részt, viszont a pp-ve\ ellentétben, de vele együtt egy időtartamkorre
láció tagja: seppä 'kovács'—sepä 'az pedig', Icato 'veszteség, hiány'—katto ' tető' , 
vagyis SAUMJAN módszerével így volna felírható a két p képlete: 

lengyel: V°C0GL0Cn0S0Vc° 
finn: V°C0GL0Cn°T0 

Tehát a két különböző fonémának négy megkülönböztető eleme azonos, a len
gyel p két másik megkülönböztető elemével szemben a finn egy eleme tőlük 
különbözik. 

A SAUMJAN alkalmazta eljárás és az általa felfedezett törvényszerűségek 
végeredményben nem korlátozhatók a diakrónia területére, s nem mondanak 
lényegesen többet annál, ami eddig is tudot t dolog volt, t i . hogy a különböző 
nyelvrendszerekbe beágyazott hangoknak különböző funkciójuk van, tehát 
külön fonémák. Az analitikus eljárással látszólag többet lehet ennél elérni, 
ugyanis — amint lá t tuk — vannak különböző metszetekből vet t azonos foné
mák is, amelyeknek képlete megegyezik. Mindazonáltal ebben az esetben sem 
lehet őket ugyanannak a fonémának variációiként felfogni, hiszen fonológikus 
szerepük rendkívül bonyolult, szerteágazó, a különbség több mint változat
különbség. Csak egy körülményre szeretnék i t t rámutatni . SAUMJAN három 
táblázatában a XII. , XVI. századi és a mai lengyel fonémarendszer három 
különböző képet ad, s ezt fonémáik száma is mutatja: a XII. században 46 foné
mát találunk (ebből 14 magánhangzófonémát), a XVI. században 44 fonémát 
(10 magánhangzó), s a modern lengyel nyelvben 42 fonémát (7). A fonémák 
száma, eloszlása ós nyilvánvalóan fonológikus terheltsége annyira különböző, 
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hogy még egy-egy esetben képletük megegyező volta mellett is kétséges azonos 
fonémákról beszélni. Igaz, hogy más felfogás talán jogosan annak tekintheti 
őket, sőt még sokkal nagyobb eltérések esetén is védhető ilyen álláspont. 

Ahogyan kételkedtünk abban, hogy SAUMJAN eljárása az egyedüli célra
vezető, ugyanúgy a PSA szerzőinek számos hasonló kijelentését óvatosan kell 
fogadnunk. Ez vonatkozik JAKOBSON azon megjegyzésére, hogy csak a meg
különböztető elemekkel lehetett rendet teremteni az arab nyelvjárások un. 
emfátikus hangjainak rendszerében.25 

Nézetünk szerint a kitűnő fonológus JAKOBSON a korábbi eszközökkel is 
eljutott volna ugyanerre az eredményre, amelyben egyébként már TRUBETZKO Y 
is elért bizonyos sikereket, mint ahogyan ez utóbbi kutató a csettintő hangok
kal bonyolult hottentotta, sandawe stb. nyelvek hangrendszerének szövőd
ményeiben szintén rendet tudott teremteni.26 

Ugyancsak a szláv, közelebbről a russzisztika területére visz a megkülönböztető 
elemekre épített kutatások újabb terméke, HALLE tanulmánya (The Sound Pattern). 
Ebben a szerző a mai orosz nyelv hangrendszerét vizsgálja felül a megkülönböztető 
elemeket alapul véve mind fonológikus, mind pedig akusztikus szempontból. A munka 
elsősorban a russzistákat érdekli, de az eredmények és a módszer elvi vonatkozásokat is 
tartalmaznak. 

HALLE sokat finomított ebben a munkájában a PSA módszerén, amennyiben a 
hangszínképek tanulságait alaposabban használta fel, és a megkülönböztető elemek elektro
akusztikus sajátságait pontosabban írta le.27 

HALLE anyagának jelentős részét élőnyelvi gyűjtésből vette. Négy közlő szolgál
ta t ta az adatokat, s a hangszínképek érthető módon a közlők egyéni sajátosságait is 
feltüntetik. Ezeken túlmenően azonban a felvételek összegezett eredményei a meg
különböztető elemek egyes fajtáiban olyan jellegzetességeket is mutatnak, amelyek 
csak az orosz nyelvre vonatkoznak. A hangszínképekből kielemezett formánsok és 
energiacsúcsok abszolút adatai nem alkalmazhatók más nyelvek megkülönböztető ele
meire, mert azokban eltérő értékeket fogunk találni. Ez pedig azt mutatja, hogy meg
különböztető elemek a világ valamennyi nyelvére vonatkoztatva csak viszonylagos, 
tájékoztató jelleggel bírnak. Más szóval, minél inkább egzaktabbá akarják tenni a 
nyelvi elemzések módszereit, annál inkább kiderül, hogy az egzakt adatok keveset érnek 
a funkcionális és egyéb nyelvi módszerek nélkül. Mindez persze nem csökkenti az egzakt 
módszerek, jelen esetben a megkülönböztető elemek elmélete akusztikai alapjának rend
kívül hasznos eredményeit és további lehetőségeit.28 

X. 

Összefoglalásul az alábbi tanulságokat vonhatjuk le: 
Az új elmélet lényege 

1. Az új osztályozás és azonosítási eljárás nem pótolja a régi, képzés
fonetikai szempontból végzett osztályozást és azonosító módszert, hanem 
azokat kiegészíti. A kétféle módszer alkalmazása a vizsgálat céljától függ: 
amikor a nyelvi jelenségek akusztikai oldalához kell közelebb férkőzni, az új 

25 JAKOBSON : Mufaxxama : The 'Emphatic' Phonèmes in Arabie, Whatmough-
emlékkönyv, 114. 

26 Grundzüge 124—125, illetőleg 149—165. 
27 Lásd pl. az orosz szempontból igen fontos emelkedő—egyszintű elem tagla

lását 149—153. 
28 Lásd pl. JASSEM W. tanulmányát a lengyel magánhangzókról (A Phonologie 

and Acoustic Classification of Polish Vowels, Zeitschrift für Phonetik und Allgemeine 
Sprachwissenschaft, 11/4 1958, 299—319). 
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módszer, amikor a képzésbeli sajátosságok felderítése az irányadó, a hagyo
mányos eljárás alkalmazandó. Kizárólag a hallgató szempontjából végezni a 
kutatásokat egyoldalúság. 

2. Az új elméletnek a fonológiához szorosan véve nincsen köze, azáltal 
azonban, hogy kapcsolatot létesített a fonetika akusztikai ágával, újfajta 
együttműködés alapjait rakta le a két diszciplína közt, s eddig elhanyagolt terü
letek vizsgálatát kapcsolta be a tudományba. Ezzel egyszersmind igazolta 
azt a felfogást, hogy a fonetika ós a fonológia közt nincsen merev határ, és a 
fonetikát nem lehet a nyelvtudomány körén kívül eső tudományágnak 
tekinteni. 

Az új elmélet és módszer előnyei és használhatósága 

1. Legnagyobb jelentősége abban áll, hogy megindította a nyelvészek 
által eddig egyoldalúan művelt genetikus vizsgálatok mellett a gennémikus 
jellegű kutatásokat, és ezek alapján a beszédhangok akusztikus elemzését és 
osztályozását. Ilyen munkálatokat már korábban is végeztek, azonban a nyelv
tudományi érdek nem tudot t bennük uralkodóvá válni, s túlságosan fizikai 
arculatuk volt. Leginkább a magánhangzók akusztikai felosztása volt felhasz
nálható nyelvtudományi szempontból is, így a STUMPF-fóle háromszög nagy
jából megfelel a képzés alapján való ábrázolásnak. A mássalhangzók terén az 
akusztika teljesen külön utakat járt, a legtovább STUMPF jutott , aki tartós, 
megszakításos és pillanatnyi zörejük szerint csoportosítva őket némileg meg
közelítette a képzésbeli osztályozást. 

2. A megkülönböztető elemeknek az egyszerű döntésre való felépítésével 
az információ-elmélet és a nyelvtudomány között újabb kapcsolat keletkezett, 
s a további vizsgálatok számára nyíltak meg távlatok. Hasznos lépés volt a 
redundáns és megkülönböztető elemek különválasztása, nem szabad azonban 
megfeledkeznünk arról, hogy a fonológia ezt a distinkciót mindig ismerte ós 
alkalmazta elvonható relevanciák elve néven. 

3. U ta t muta tot t a hangszínkép nyelvtudományi érdekű elemzéséhez, 
továbbá az élőbeszéd elektroakusztikus eszközökkel való közvetlen írásbeli 
vagy egyéb gyakorlati rögzítéséhez. -

4. Az új elmélet által kidolgozott analitikus ábrázolás egyszerű, könnyen 
alkalmazható, és világos áttekintést adó, éppen ezért sokféle fonológikus és 
egyéb rendszerbeli vizsgálatkor jó segédeszközt jelent, bár óvatosan kell vele 
bánni, s nem szabad megfeledkezni arról, hogy az általa nyújtott összefüggést 
mutató kép még nem jelent valóságos rendszert. 

.5. Az új elmélet további, eddig még nem folytatott, konkrét nyelvi 
anyagon való beható vizsgálatokra ösztönzést nyújt, ámbár a régi eszközökkel 
szintén általában hasonló eredményre lehet jutni. 

Az új elmélet hiányosságai 

1. Az elmélet az egyszerű döntés alapján határozza meg a megkülönböz
tető elemeket. A saját maga által felállított követelménynek azonban nem tud 
következetesen érvényt szerezni. Úgy látszik, akusztikai vonatkozásban is 
vannak graduális jellegű ellentétek a privatívokon kívül. A kompakt—diffúz 
ellentét graduális volta mindenesetre rést ü t a dichotomikus elven, ámbár 
ta lán az elmélet továbbfejlesztésével ezt a nehézséget ki lehet küszöbölni. 
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2. A fentiekkel összefüggően nem látszik biztosítottnak a hangok azono
sításának megoldása. A kompakt—diffúz oppozícióban elsősorban a három és 
az ennél több lépcsős magánhangzórendszerek osztályozásával kapcsolatban 
merül fel kétség, de nyilvánvalóan akadnak nehézségek a mássalhangzók köré
ben is, ha az ott részletesen nem tárgyalt nyelvrendszereket elemezzük. 

3. A 12 ellentétből álló rendszer tagjainak minősége, száma, sőt elne
vezése még nem jutot t el a megállapodottság fokára, az analitikus ábrázolásban 
szintén mutatkoznak bizonytalanságok, s az eljárásnak a lengyel történeti 
fonológiában való alkalmazási kísérlete bebizonyította, hogy a rendszer ilyen 
merev formában, adaptáció nélkül nem alkalmazható egy konkrét nyelv 
viszonyaira. 

4. A 12 oppozíció közül a mássalhangzók és magánhangzók szétválasztá
sára való megkülönböztető elemek viszonya a többihez túlságosan elmossa a 
ha tár t e két fő hangállomány között. Ezt nyelvi szempontok nem teszik indo
kolttá, és helyessége akusztikai szempontból is vitatható. 

Feladatok 

A PSA és az ezt követő tanulmányok csak az első lépést jelentik eddig 
azon az úton, amelyet a nyelvészeknek az elektroakusztika szakembereivel 
meg kell járniuk. A kölcsönös együttműködéssel kiküszöbölhetők azok a 
fogyatékosságok és hibák, amelyek az új elméletet most még kétségtelenül 
jellemzik. Igen fontos a prozódikus ellentétek kidolgozása, mert a tanulmány 
ennek az oppozíciónak csak a kereteit vázolta. Ezzel kapcsolatban meg kell 
vizsgálni az alapvető és a prozódikus megkülönböztető elemek közti kapcso
latot, különösen vonatkozik ez a hosszúság—rövidség és a feszesség—ernyedt-
ség kölcsönös viszonyára. Foglalkozni kell a nem megkülönböztető (alaki, 
kifejező) elemekkel. A további kutatások során fontos volna az eddigi bizonyító 
anyagot és eredményeket alapos, minden oldalra kiterjedő felülvizsgálat alá 
venni. 

Az új elmélet által felvetett problémákkal való foglalkozás megéri a 
fáradságot, mert ha az eddigi eredmények olykor túlzottnak is látszanak, 
a szerzők munkája gyümölcsöző volt. 

FODOR ISTVÁN 


