
Jakobson fonológiai elmélete egy magyar hangtani vizsgálat 
szemszögéből 

1. A dolgozat létrejöttének oka, körülményei, célja 

1.1. Az utóbbi időben meglehetősen sokat hangoztattuk és hangoztatjuk 
az általános (absztrakt) és a speciális (konkrét) nyelvészet egymásra vonatkoz
tatásának fontosságát; s ugyanígy azt is: milyen nagy szükség van arra, hogy 
a hazai kutatást a nemzetközivei szinkronban tartsuk. 

I t t következő dolgozatom e két, szerintem csakis helyeselhető elv gya
korlati megvalósításának lehet egyik példája. Arról kívánok ugyanis benne 
számot adni: miként jutottam fokozatosan, az elmélet és a gyakorlat, az álta
lános és a speciális, a nemzetközi és a hazai nyelvészeti kutatás kölcsönhatásá
nak eredményeként arra az elhatározásra, hogy feltárom és megvizsgálom a 
mássalhangzós oppozíciók k/g, pjb, gjgy stb.-féle realizációit, amelyek a magyar 
köznyelvi és nyelvjárási szókincs elemeinek egybevetésekor létrejövő kunyhój 
gunyhó, csipogjcsibog, gerezdjgy erezd stb. típusú szó-alakváltozatokon feltűnően 
nagy számban jelentkeznek. 

1.2. Beszámolóm mondanivalója három nagyobb részbe kívánkozik. 
Az elsőben röviden ismertetem azokat a tényezőket, amelyek a szóban forgó 
speciális nyelvtudományi vizsgálat elvégzésére késztettek. — A másodikban — 
mivel e konkrét kutatási feladattal több ponton és többféle vonatkozásban 
érintkezik — az úgynevezett bináris oppozíciók elvével, illetőleg a megkülön
böztető jegyek elméletével foglalkozom. Ezt az alkalmat azonban egyúttal 
arra is szándékomban van felhasználni, hogy JAKOBSON nevezetes fonológiai 
elméletét legalább fő vonásaiban kritikailag elemezzem, némiképpen kitekintve 
ennek a tudományban való előzményeire, illetőleg utóéletére is. — S végül 
a harmadik részben vetném egybe speciális hangtani vizsgálatomat az ismer
tetet t elmélettel, mérlegelve kölcsönhatásuk tanulságait. 

2. A fönt említett speciális nyelvtudományi vizsgálat problematikája 

2.1. Az Űj Magyar Tájszótár naponkénti szerkesztési munkája — mint 
erről már a debreceni kongresszuson tar tot t előadásomban beszéltem (Nytud-
Ért . 58. 369 —73) — igen hamar felhívta a figyelmemet arra, hogy a köznyelvi 
&ww.yAó/nyelvjárási gunyhó, köznyelvi <7ereze?/nyelvjárási girizd-féle szópárokban 
felismerhető k/g, e\% oppozíciók a köznyelvi és nyelvjárási szókincs viszonylatá
ban a várhatónál lényegesen nagyobb számban, és — főként — többféle válto
zatban találhatók meg. Mennél többet küszködtünk a szerkesztési munka 
során az alakváltozatoknak a megfelelő címszók alá való besorolásával, annál 
inkább erősödött bennem a meggyőződés, hogy e szópárokat, illetőleg a bennük 
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jelentkező hangbeli oppozíciókat ,,a szerkesztési gyakorlatban való felhasználá
sukon túl is érdemes szemügyre venni, mert nem lehetetlen, hogy a mai ma
gyar hangrendszerről kialakult képünket új vonásokkal egészíthetik ki." 
(i. m. 370) 

Rövid idő alatt fel kellett ismernem azt is, hogy bár vizsgálódásom anya
gát a nyelvjárási szókincs szolgáltatja majd, kutatásom elsősorban mégsem 
dialektológiai eredményeket ígér. Munkám célját legtömörebben talán így 
fogalmazhatnám meg: a mai magyar hangrendszernek bizonyos, eddig még 
felderítetlen vagy — legalábbis — meg nem vizsgált jellemzőit szeretném fel
tárni egy meglehetősen nagy, mintegy 600 000 cédulát számláló nyelvjárási 
szókincsanyag, pontosabban: az ebből nyerhető, előreláthatólag kb. 30 000 
adat felhasználásával. — Nem az olyan nyelvjárási tendenciák kutatásáról 
van tehát szó, mint az i-zés vagy az ö-zés; de mégcsak nem is olyan szűkebb 
területre és kevesebb egyedre kiterjedő, de még mindig szabályszerűnek mond
ható jelenségekéről, mint például a palóc palatalizáció. Hanem az olyan eddig 
még ismeretlen, illetőleg fellépésük arányait és törvényeit, természetüket 
tekintve csak kevéssé ismert oppozíciók számbavételéről, amilyen például a 
0Jh ( áfonya/háf ina) és a h/o (hecsepecse/ecsepecse), a g/gy (gerezd/gyerezd), 
sz/c (bajusz/bajuc) stb., amelyeknek (vagy legalábbis: amelyek közül egyesek
nek) a nyelvjárási szókincs határain túl, a magyar hangrendszer egésze szem
pontjából is lehet jelentősége. 

2.2. A problematika felbukkanásával párhuzamosan azonban — ter
mészetesen - bizonyos nehézségek is jelentkeztek. Az anyag heterogén és 
néhány szempontból kevéssé megbízható volta, a vizsgálandó és kirekesztendő 
jelenségek elhatárolásának buktatói és más hasonló problémák arra késztettek, 
hogy még az anyaggyűjtés elveinek végleges kialakítása előtt módszertani 
kísérletet végezzek. Ennek eredményéről máshol (NytudÉrt. 67: 117—133) 
részletesen beszámoltam, úgyhogy itt csupán a továbbiak megértéséhez szük
séges tudnivalókat foglalom röviden össze. 

Kísérleti vizsgálatom alapjául az Űj Magyar Tájszótár cédulaanyagának 
a mintegy 30 000 cédulát tartalmazó, c és cs betűvel kezdődő részét választot
tam, s ebből valamennyi említett jellegű (tehát nem tendenciaszerű) magán-
és mássalhangzós oppozíciót kicéduláztam. Az így nyert kb. 1700 adat elem
zéséből az derült ki, hogy a ké szülő tájszótár anyaga a magánhangzós szemben
állások vizsgálatára különféle, idézett munkámban részletesen ismertetett 
okokból nem alkalmas; a mássalhangzós oppozíciók kutatására viszont jól 
megfelel. Úgy döntöttem tehát, hogy a további munkában kizárólag ez utóbbiak 
felderítésére és elemzésére szorítkozom; e tekintetben viszont minél nagyobb 
teljességre törekszem, s például azokat a szembeállásokat is számba veszem, 
amelyek nyilvánvalóan csupán valamelyik nyelvjárásra jellemzőek, de nem 
tendenciaszerűen (mint pl. a d/gy, t/ty oppozíciók a köznyelvi szóalak és a 
palóc területekről, vagy a j/gy és jjty-îélèk a köznyelvi szóalak és a Dunántúl 
bizonyos részeiről való adatok viszonylatában). 

A módszertani kísérlet másik fontos eredménye az volt, hogy e viszonylag 
kis mennyiségű adatból is kiderült: a szópárok különbségét nem mindig csupán 
egyetlen hangban való eltérés hordozza, hanem a k/g, sz/c-féle alaptípusok 
mellett vannak a szótest több tagjára kiterjedő szembenállások is, mégpedig 
szintén nagy számban és sokféle változatban. A párosan fellépő l-l/r-r (cele-
cula/cerecura), cs-cs/c-c (csecsés/cecés) -féle oppozíciókon kívül szép számmal 
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akadnak a nyúlást és rövidülést (p\pp: cipőjcüppő és lljl : cellajcela), a hang-
átvetést (l-mjm-l : csalamádéjcsamaládé), a mássalhangzótorlódást, illetőleg 
ennek feloldását (djrd : családjcsalárd, illetőleg mbjm: combosjcomos), a haso
nulást (pfjpp: copfjcopp) stb. illusztráló oppozíciók, ami arra a reményre jogo
sít, hogy az idetartozó szembenállástípusok vizsgálata esetleg az ilyenféle 
jelenségek természetének, törvényeinek jobb megismeréséhez is hozzásegít 
bennünket. 

S végül a kísérlet lényeges tanulsága volt az is, hogy a mássalhangzó -
oppozíciók vizsgálata közben a szomszédos magánhangzóra, illetőleg magán
hangzókra, igazában tehát a morfémák egészére is figyelni kell. Bizonyos 
szabályokra ugyanis — úgy látszik — ebben a vonatkozásban is lehet számítani. 

Módszertani kísérletemet tehát azzal a gondolattal zártam, hogy a más
salhangzó-rendszer oppozícióinak vizsgálatát érdemes elvégezni. Összegeztem a 
c és cs betűvel kezdődő szóanyag elemzéséből adódott tanulságokat, s szem
pontjaimat ennek megfelelően kialakítva megkezdtem a rendszeres anyag
gyűjtést. 

3 . A Jakobson-féle binarizmus mint elmélet 

3.1. Az it t vázolt problematika hamarosan ráirányította a figyelmemet a 
bináris oppozíciók [kétértékű szembenállások] elvérc. Ennek alaposabb tanul
mányozása pedig csak még inkább meggyőzött arról, hogy valamely hangrend
szert (jelen esetben a magyart) a benne meglevő és reá jellemző hangalaki 
szembenállásokból, oppozíciókból kiindulva is érdemes, sőt szükséges vizsgálni. 
Ezek után természetes, hogy a hasonló meggondolásokon alapuló vizsgálatok
kal, azok eredményeivel, de legfőképpen a mögöttük álló elmélettel minél 
alaposabban kívántam megismerkedni. így jutottam el — mint a bináris 
oppozíciók elvének legújabb és legpregnánsabb megfogalmazásához — a 
JÁKOB SON-féle binarizmushoz, s ezzel egyúttal a modern nyelvtudomány egyik 
igen előremutató és izgalmas elméletéhez. 

3.2. ROMAN JAKOBSON binarizmusa nem áll előzmény nélkül a nyelv
tudományban, s ez nem meglepő. A szellemi tevékenység különféle területein 
igen sokszor lehetünk tanúi annak, hogy korábban már megvolt elemek 
egy újabb korszakban gazdagabban, szélesebb körben bontakoznak ki. A nyelv
tudományi irányzatok, a szóban forgó binarizmus esetében sincs ez másképp. 

3.2.1. Ennek — mint fonológiai indítású elméletnek — a gyökerei a múlt 
század utolsó harmadába nyúlnak vissza, amikor időben nagyjából egyszerre, 
egymástól függetlenül több tudós is fölismerte, hogy a hangok nem csupán 
fizikai —fiziológiai produktumok, hanem az emberi beszédtevékenység olyan 
legkisebb elemei, amelyeknek sajátos, a jelentés vonatkozásában döntő fon
tosságú szerepük van.1 WINTELER svájci dialektológus például egy konkrét 
nyelvi vizsgálat során azt állapította meg, hogy bizonyos hangalaki szemben
állások jelentésbeli vagy nyelvtani különbségek kifejezésére szolgálnak, mások 

1 Az itt következő tudománytörténeti összefoglalás forrásául a cikkem végén levő 
szakirodalmi listában szereplő művek, de főként APRESZJAN, FODOR ISTVÁN, MILKA 
IVIC, KELEMEN JÁNOS, LAZICZITJS GYULA munkája és a TELEGDI ZSIGMOND szerkesztette 
Szöveggyűjtemény megfelelő fejezetei e g y ü t t e s e n szolgáltak; minthogy tehát az 
ezekre egyenként és lapszám szerint való utalás igen nehézkes és zavaró lenne, ettől 
eltekintek. 
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viszont nem töltenek be ilyen funkciót. A kazanyi iskola két vezéralakja, 
BAUDOUIN DE COURTENAY és KRUSZEWSKI viszont elméleti síkon jutot t el — 
mai terminusokkal élve — a fonetikai értelemben vett hang és a fonológiai 
értelemben vett fonéma megkülönböztetéséhez. BAUDOUIN DE COURTENAY azt 
állította, hogy a hangok különféle sajátságai, amelyek közül a leglényegeseb
bek változatlanok, invariánsak, jelentésmegkülönböztetésre valók. Ebből 
módszertani következtetést is vont le; két tudományágat követelt, amelyek 
közül az egyik a hang fizikai -fiziológiai adottságait, a másik beszédbeli 
funkcióját vizsgálná. KRUSZEWSKI a fonéma fogalmát továbbfejlesztette, s 
ezzel még közelebb került mai nézeteinkhez; ő ugyanis ezt már egyenesen a 
beszéd útján történő érintkezésben, vagyis mai szóval: a kommunikációban 
sajátos szerepet betöltő egységnek ítélte. 

A két kitűnő tudós idevágó elgondolásai azonban (más hasonlóan fontos 
nyelvelméleti \\ lisinerésí ikkel együtt) meglehetősen hosszú ideig latensek 
maradtak, s legfeljebb ezektől függetlenül jöttek létre rokon elméletek, mint 
például SAPIR sound pattern [hangminta]-e/me/efe is. 

3.2.2. A binarizmus előzményeit kutatva így jutunk el SAUSSURE-IIÖZ, 
aki bizonyos tételeivel szinte előkészítette a talajt a fonológia tulajdonképpeni 
megteremtői számára. Sajátos módon ezek egyáltalában nem a hangokra vagy 
a hangok vizsgálatára vonatkozó nézetei voltak. A Cours-ban — mint ismeretes 
-r hosszú, több mint húsz lapos függelék foglalkozik a hangok leírásával, de ez 
módszerét tekintve teljes mértékben fonetikai; & fonéma és fonológia terminusok 
használata nem téveszthet meg bennünket, hiszen SAUSSURE fejtegetései nem 
hagynak kétséget afelől, hogy az előbbit a fizikai fiziológiai értelemben vett 
hang, az utóbbit pedig fonetika jelentésben használja. S bár a jel jelölő — 
jelölt hármasságáról, a jelölőket egymástól megkülönböztető alaki differenci
áról azt írja, hogy ,,a nyelvnek valamennyi anyagi természetű elemére vonat
kozik, beleértve a fonémákat is" (Bevezetés 151-2) , ebből nem vonta le, vagy 
legalábbis nem fogalmazta meg félreérthetetlenül azt a módszertani következ
tetést, hogy a hangok beszédbeli funkciójának vizsgálatához más, új, a fone
tikától különböző stúdiumra van szükség. Ebben a tekintetben — mint láttuk 
— BAUDOUIN DE COURTENAY előbbre ju tot t nála. — Annál hatásosabban se
gítette viszont az első fonológusokat a korunkban oly sokat emlegetett és 
szinte a nyelvtudomány minden területén alkalmazott általános nyelvészeti 
tételeivel, mint a langue és parole különbségéről, a nyelv jel- és értékrendszer 
voltáról, a nyelvi jeleknek és értékeknek e rendszeren belüli oppozícióiról, a 
nyelvi jel hangbeli és fogalmi oldalának megkülönböztetéséről szóló tanítás. 
Az új diszciplína megteremtőire valójában nem várt egyéb, minthogy ezeket a 
nyelvre és a beszédre általában vonatkozó tételeket a hangra mint a nyelv és a 
beszédtevékenység legkisebb elemére vonatkoztassák, levonják a belőlük 
logikusan következő módszertani elveket; s minthogy a hangnak mint a nyelvi 
rendszer elemének vizsgálatára a fonetika már készen állt, kialakítsák mellé a 
hangot beszédbeli funkciójában vizsgáló tudományágat, amelynek majd 
fonológia lesz a neve. — S ez — mondanom sem kell — nem is kevés. 

3.2.3. A prágai iskola tagjai, főként TRUBETZKOY végezték el ezt a fontos 
feladatot. Fonémakoncepciójukat, fonológiai alapelveiket a binarizmus köz
vetlen előzményeként szokták emlegetni, de ez csak elméleti vonatkozásban 
igaz. A binarizmus kialakulásának történetéhez azonban az a bár személyi 
vonatkozású, de szerintem egyáltalában nem lényegtelen tény is hozzátartozik, 
hogy megalkotója, JAKOBSON már a prágai iskolának is kiemelkedő tagja volt, 
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s nagyon is fontos szerepet játszott e kör általános nyelvészeti elveinek, köz
tük a fonológiai elveknek a kialakításában. Amikor tehát a leghatározottabban 
TRUBETZKOY által megfogalmazott koncepció egyes pontjait továbbfejlesztve 
binarizmusát létrehozta, tulajdonképpen egy olyan elméletet épített tovább, 
amely bizonyos mértékig szintén sajátja. 

Ha már most az vizsgáljuk, hogy a TRUBETZKOY megfogalmazta tételek 
közül melyek azok, amelyek a binarizmus kiindulópontjául szolgálhattak, 
legalább a következőket ki kell emelnünk: 

A hang egyfelől objektív fizikai fiziológiai jelenség, másfelől egy funk
cionális rendszer legkisebb eleme. Mint utóbbit fonémának nevezzük, amelynek 
az említett funkcionális rendszeren belül önálló, nevezetesen jelentésmegkü
lönböztető szerepe van; valamely fonémának egy másikkal való felcserélése a 
jelentés megváltozását eredményezi. 

Mivel egy fonéma jelentésmegkülönböztető funkcióját csak ugyanazon 
nyelvi rendszer többi fonémájának ugyanezen funkciójához viszonyítva lehet 
vizsgálni, a fonológus munkája csakis az egyes nyelvek fonémarendszerének 
mint egésznek a szemléletén alapulhat. Meghatározni egy fonémát annyi, 
mint megjelölni a helyét az aktuális, adott fonémarendszeren belül. 

A hang artikulációs és akusztikus jellemzők komplexuma. E jellemzők 
között azonban vannak a kommunikáció szempontjából lényegesek, relevánsak, 
és lényegtelenek, irrelevánsak, sőt fölöslegesek, redundánsak. A fonéma a 
kommunikáció szempontjából lényeges hangképzési és hangészlelési sajátságok 
minimumát foglalja magába. 

Egy fonémarendszer tagjai abban a tekintetben, hogy melyikükben mely 
sajátságok vannak meg és melyek nincsenek, különböznek egymástól, hiszen 
csak így tölthetik be funkciójukat. A különbség igen sokszor csak egyetlen jel
lemzőben jelentkezik. Ha egy fonémarendszeren belül a fonémák között 
lehetséges egy jellemzős különbségeket kimutatjuk, akkor az úgynevezett 
bináris oppozíciók, vagyis kétértékű szembenállások egész sorát kapjuk. Az 
egyszerű bináris oppozícióban az egyik tag, nevezetesen az, amelyik a vele 
szembeállított másiknál eggyel több tulajdonsággal bír, jelölt; a másik, 
amelyiket az előbbivel szembeállítottunk, jelöletlen. A valamely nyelvi rend
szeren belül lehetséges bináris oppozíciók feltárása, valamint a nem lehetségesek 
kizárása segít egyrészt az egyes fonémák egymás közötti és a fonémarendszer
hez való, másrészt az oppozíciók egymás közötti és a fonémarendszerhez való 
viszonyának tisztázásában, vagyis a vizsgált nyelv fonológiai struktúrájának 
megismerésében. 

A fonémamodell kidolgozásához nélkülözhetetlen a fonetikai struktúra 
vizsgálata. Az oppozíciók kialakításában az akusztikai elem mint megkülön
böztető tényező igen fontos. 

S végül, de nem utolsó sorban: a fonológia nem elégedhet meg azzal, 
hogy a fonémának hangbeli oppozíciókban realizálódó jelentésmegkülönböz
tető funkcióját csupán szavakban vizsgálja; ugyanazt meg kell tennie az alak
tani elemek és a szókapcsolatok, illetőleg a mondatok szintjén is. A lexikális 
fonológián kívül van tehát morfológiai fonológia (röviden: mor fonológia) és 
szintaktikai fonológia is. 

3.2.4. Noha a prágai fonológiai iskola fenti tételeit valóban bátran te
kinthetjük a jakobsoni elmélet követlen előzményének, még mindig nem 
térhetünk rá magának a binarizmusnak az ismertetésére. Addig legalábbis 
nem, amíg — ha röviden is a modern amerikai nyelvészeti* törekvé-
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sekkel, főként az információelmélettel való viszonyát nem tisztáztuk. A 
szakirodalom állásfoglalása ugyanis abban a tekintetben, hogy például az 
információelmélet segítette-e JÁKOBsoNt a binar izmus megalkotásában, vagy 
éppen fordítva, a binaritás elvének tőle elvégzett nyomatékos megfogalmazása 
könnyítette meg az információelmélet kibontakozását, egyáltalában nem egy
séges. Nézetem szerint JAKOBSON elmélete és az információelmélet, illetőleg 
bizonyos amerikai iskolák bizonyos tételei között leginkább kölcsönhatásról 
kell beszélnünk. Nem egyik segítette a másikat, hanem egymást segítették 
kölcsönösen abban, hogy a binaritás elve a nyelvi valóság megragadásának 
egyik precíz, jól használható eszközévé váljon. Nem véletlen, hanem a körül
ményekből, a technika fejlettségi fokából adódott szükségszerűség, hogy a 
binaritás elve, amely már a múlt század utolsó harmadában felbukkant, a 
század elején pedig egyre nagyobb hangsúllyal többször is visszatért, éppen az 
ötvenes évek táján kapott — egyszerre több oldalról is frappáns megfogal
mazást. A conditio sine qua non érkezett el ebben az időszakban JAKOBSON 
elmélete számára, s ebben a kondícióban (nem előzményként tehát, hanem csak 
a különböző hatóerők egyikeként) a fejlődő, alakuló információelmélet is benne 
van, és más amerikai iskolák bizonyos tételei is benne lehetnek. 

3.3. Rátérve most már magára a jAKOBSON-féle binarizmusra, hadd 
bocsássam előre a következőket: nem célom e fonológiai elmélet legapróbb 
részletekig való ismertetése, hiszen ezt már előttem mások mind a nemzetközi, 
mind a hazai szakirodalomban megtették. Most inkább ennek csupán azokat a 
leglényegesebb, legjellemzőbb tételeit emelném ki, amelyek egyrészt a nyelv
tudomány általános fejlődése szempontjából fontosak, másrészt, de az előbbitől 
nem függetlenül, amelyek saját jelenlegi speciális nyelvtudományi vizsgálódá
somban segítségemre lehetnek, vagy amelyekkel legalábbis számolnom kell. -
Munkámnak ebben a szakaszában tartózkodom minden kritikai megjegyzéstől 
pro és kontra egyaránt; JAKOBSON nézeteinek a lehető legtárgyilagosabb be
mutatására törekszem. A róluk és velük kapcsolatban kialakult saját vélemé
nyemet alább, az elmélet hatásával foglalkozó fejezetben kívánom elmondani. 

3.3.1. JAKOBSON binarizmusát - mint ismeretes - a megkülönböztető 
jegyek [distinctive features] elmélete2 néven is szokták emlegetni, sőt újabban 
ezzel a megjelöléssel találkozunk gyakrabban. Ez nem véletlen: a fonémát 
alkotó megkülönböztető jegyek valóban annyira középponti helyet foglalnak 
el ebben az elméletben, hogy még az azonosításukhoz okvetlenül szükséges 
bináris oppozíciók elve is (amelyre ti. a binarizmus elnevezés utal) némi
képpen háttérbe szorul mellettük. 

JAKOBSON ugyanis kutatásaiban most már nem annyira a fonémára 
mint egységre volt kíváncsi, hanem arra: melyek azok a jellemzők, amelyeknek 
segítségével ez beszédbeli funkcióját betöltheti. Ezzel tehát behatolt a fonéma 
belsejébe, tovább-bontotta és összetevői szerint kezdte vizsgálni. S így végül is 
arra a következtetésre jutott (vö. Hang —Jel—Vers 12), hogy a nyelvben és a 
nyelvészeti elemzésben két szintet kell megkülönböztetni : egyrészt a szemanti
kait, amely magában foglalja mind az egyszerű, mind a komplex jelentéssel 
bíró elemeket, tehát a morfémákat, mondatokat, nyilatkozatokat; másrészt a 

2 I t t jegyzem meg, hogy a magyar irodalomban itt-ott felbukkanó megkülönböztető 
elem(ek) terminust — legalábbis jAKOBSONra és elméletére vonatkoztatva kevésbé 
szerencsésnek tartom. 
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megkülönböztető jegyekét, amelyek egymással való viszonylataik felhasz
nálásával megkülönböztetik, összekapcsolják és szétválasztják, illetőleg ki
emelik a sokféle jelentéses egységet. A megkülönböztető jegyek jelölő szerepe 
mindig ugyanaz: minden egyes jegy azt jelöli, hogy az a jelentéssel bíró egység, 
amelynek eleme, nem azonos egy másik jelentéssel bíró egységgel, amely ugyan
azon a helyen egy más jegyet mutat. A puszta különbözőségen kívül viszont 
egyebet sohasem jelölnek, saját tartalmas jelölő szerepük tehát nincs, s ennek 
a hiánya választja el őket, valamint a belőlük összetevődött fonémákat is a 
nyelv többi egységétől. 

Az eddig mondottakban, ha kissé elmosódottan is, de a jakobsoni el
méletnek két másik fontos tézise is benne van. Az egyik a nevezetes fonéma
definíció, amelyre azzal utaltam, hogy a megkülönböztető jegyekből összetevő
dött fonémákat említettem. A másik a bináris oppozíciók elve, amelynek nagy 
szerep jut a megkülönböztető jegyek föntebb érintett „egymással való viszony
latainak" feltárásában. 

3.3.2. A fonémadefinícióval itt, az ismertető részben nincs sok dolgunk, 
hiszen lépten-nyomon találkozunk vele mind JAKOBSON korábbi és újabb 
műveiben, mind a reá, illetőleg rájuk vonatkozó szakirodalmi hivatkozá
sokban. A különböző megfogalmazási formákat legcélszerűbben talán így 
foghatnánk össze : a fonéma egyidejűleg és együttesen fellépő megkülönböztető 
jegyek nyalábja. Logikusan, sőt szinte kikerülhetetlenül következett ez az 
eredetileg legkisebb egységként kezelt fonémának még kisebb egységekre, a 
tovább már nem osztható megkülönböztető jegyekre történt szétbontásából, 
majd az így nyert legkisebb egységekből való újra felépítéséből. 

3.3.3. A bináris oppozíciók elvének a megkülönböztető jegyek síkján 
való érvényesülésével, illetőleg érvényesítésével viszont már többet kell fog
lalkoznunk. Ehhez azonban előbb a megkülönböztető jegy mibenlétéről kell 
még az imént mondottak kiegészítéseképpen néhány szót ejtenünk. Contra-
dictio in adiecto, hogy e — legalábbis JAKOBSON szerint — teljes mértékben 
szemiotikai, vagyis fonológiai kategóriát csakis fonetikai ismereteink segít
ségével közelíthetjük meg. A megkülönböztető jegyek ugyanis valójában 
hangtulajdonságok, amelyek a hangképzés, a hangzás, a hallás síkjain kelet
keznek, illetőleg foghatók meg a megfelelő fonetikai eszközökkel. Ha például a 
számunkra megszokottabb artikulációs síkon maradunk, és a magyar 6 hangot 
(a MMNyR.-nek terminológiáját mechanikusan átvéve) két ajakkal képzett 
zöngés felpattanó zárhangnak nevezzük, akkor megjelöljük azokat a tulajdon
ságokat, amelyek a magyar fonémarendszernek ezt a tagját a képzés helye, a 
hangszalagok viselkedése és a képzés módja szempontjából jellemzik. E hang
tulajdonságok azután a fonémarendszer többi tagjának hasonló tulajdonságai
val egybevetve megkülönböztető jegyekké válnak. Az összehasonlítás révén 
ugyanis eljutunk ahhoz az egy vagy több jellemzőhöz, amelynek vagy amelyek
nek a különböző volta lehetővé teszi az adott hangnak a fonémarendszer 
többi tagjától való elkülönítését. A 6-t mint két ajakkal képzett zöngés fel
pattanó zárhangot a p-töl mint két ajakkal képzett zöngétlen felpattanó 
zárhangtól csupán egy képzőmozzanat, a hangszalagok viselkedése, a zöngésség 
megléte, illetőleg hiánya különbözteti meg; a 6-t a k-tó\ mint a szájpadlás 
hátulsó részénél képzett zöngétlen felpattanó zárhangtól már kettő, a képzés 
helyének és a hangszalagok viselkedésének különbsége. Valamely fonéma
rendszer valamennyi megkülönböztető jegyének feltárásához tehát áz ilyenféle 
összehasonlítások, illetőleg szembeállítások egész sorozatának elvégzése szűk-
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séges. Ezt jelenti a megkülönböztető jegyek „egymáshoz való viszonylatai" -
nak kutatása, más szóval: így jut jelentős szerephez a megkülönböztető jegyek 
elméletében a bináris oppozíciók elve. JAKOBSON ezt valahogy ilyesféleképpen 
fogalmazza: a fonémák valamennyi összefüggése a tovább már oszthatatlan 
megkülönböztető jegyek bináris oppozícióira bontható. 

E bináris oppozíciókból kétértékű, pozitív és negatív pólusú (vagy a 
prágai iskolára visszautaló terminussal: jelölt és jelöletlen) megkülönböztető 
jegyeket kapunk, ami valamely hangtulajdonság meglétét, illetőleg hiányát 
jelenti Az imént említett magyar b és p fonéma b\p oppe)zícióján be lui a zöngés
ség szempontjából a b pozitív pólusú, je lölt, a p peelig negatív pólusú, jelöle ti« n. 

A lehetséges bináris oppozíciók, illetőleg megkülönböztető jegyek száma 
egy nyelv fonémarendszerén belül természetesen korántsem véletlen, hanem 
nagyon is korlátozott. Mint föntebb már utaltam rá, ezek számba vehetők 
mind artikulációs, mind akusztikai szinten. JAKOBSON a gyakorlatban való
sította meg a prágai iskolának az utóbbiak fokozottabb figyelembevételére 
vonatkozó elképzelését. A nyelvész HALLB-val és az elektroakusztikus FANT-
tal közöse n írt, ( lső ízben 1952-ben megjelent Preliminarie s te> Speech Analysis 
[Bevezetés a beszédelemzésbe] című nevezetes tanulmánya, amely egyúttal a 
binarizmusnak legátfogóbb kifejtése is, a beszédhangokra akusztikai szinten 
jellemző bináris oppozíciókat tárja fel és veszi számba. A szerzők eszközfone
tikai úton, a hangszínképe k adataira építve s ezeké t meíg bizemyos, a hangképző 
szervekre vonatkozó anatómiai megfigyelésekkel kiegészítve 12 ellentétpárt 
állítanak fel, amelyekbe a b( szcdliange)k a rájuk jellemző hangtulajdonságok 
megléte, illetőleg hiánya szerint, az egyszerű ige?ijnem döntési e Ív alkalmazásá
val beoszthatok. 

3.3.4. Igaz ugyan, hogy a szerzők e 12 akusztikai arculatú oppozíciónak 
a beszéd fonológiai elemzésében, a fonémák azonosításában elöntő fontosságot, 
eléggé általános és közvet]< n érvényt tulajdonítanak, mégsem tartom szüksé
gesnek, hogy ezeket egyenként részletesen ismertessem, vagy akár csak f I is 
soroljam. Nemcsak azért, mert saját jelenlegi vizsgálódásomban ezek alkal
mazását anyagom természete és saját eszközfonetikában való járatlanságom 
egyaránt lehetetlenné teszi, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy a ja-
kobsoni elmélet legfőbb, elvi-elméleti jellemzőinek bemutatásához nincs is 
erre szükség. így ehelyett csupán arra szorítke)zoin, hogy néhány szóban az 
artikulációs szintről már ismert oppozíciókkal összehasonlítsam őket. 

Legfeltűnőbb az ott feltárhatókénál lényege sen kise bb számuk, amiben a 
szerzők az egyszerűség elvének érvényesülését látják. Továbbá: hogy az arti
kulációs és az akusztikai szint oppozíciói bizemyos pontokon érintkeznek: 
például a zöngés/zöngétle n és a nazális/orális szembe nállás mindkét aspe ktusból 
igen fontos ellentétpár. Más pontokon viszont, például az artikulációs szinten 
megszokott magánhangzó/mássalhangzó oppozíció és az akusztikai szint magán
hangzó/nem magánhangzó és mássalhangzó/nem mássalhangzó ellentétpárjai 
között lényege s különbség van. 

Az akusztikus oppozíciók boncolgatása helyett ezúttal sokkal fontosabb-
nak tartom azoknak az e Ive kne k az isme rtc tését, amelye k a nyelvtudomány 
általános fejlődése szempontjából jelentősek, illetőleg azzal egybeesnek, s eddig 
még nem vagy alig ejtettem róluk szót. 

3.3.5. JAKOBSON sok helyen és sokszor hangoztatta azt az információ-* 
illetőleg kommunikációélméle tből már előttünk is jól ismert nézetet, hogy nye 1-
vészeti vizsgálatainkban a beszédfolyamat egészét, annak minden szakaszát 
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figyelembe kell vennünk, s a két szélső pólusnak, a beszélőnek és hallgatónak 
(vagy ha jobban tetszik: az adónak és vevőnek, a kódolónak és dekódolónak) 
a szerepét a maga sajátosságainak a szem előtt tartásával kell elemezni. Hiszen 
a hallgató útja a felismert megkülönböztető jegyeken, a fonémákon keresztül 
a grammatikai formához, a jelentések megértéséhez vezet, s itt a valószínűségi 
tényezőnek óriási szerepe van. A beszélő számára az egyes nyelvi fokozatok 
sorrendje éppen fordított. Ő a mondatból kiindulva tar t a megkülönböztető 
jegyek felé. A nyelvi érintkezésben, vagyis a kommunikációban mindkét 
szempont egyszerre megvan, és a kettő kölcsönös viszonya a komplementaritás, 
vagyis a kkgészülés elvén nyugszik. De ugyanígy megvan mindkét szempont 
egyszerre a beszélőnél és hallgatónál egyaránt, csakhogy az az irány, amely 
az ígyik számára elsődlege s, a másik számára másodlagos. Mindkét álláspont 
joggal igényli, hogy a nyelvész leírja. El kell azonban döntenie, hogy melyiket 
írja le, mert az igazi veszély akkor jön létre, ha szabálytalan kompromisszu
mot köt a két szempont között. JAKOBSON azzal, hogy a megkülönböztető 
jegyek elemzését akusztikai szinten végezte el szemben az addigi, artikulációs 
szinten végrehajtott vizsgálatokkal, a fonológia területén gyakorlatilag is 
jelentős lépést te t t előre abban az irányban, hogy a beszédtevékenység minél 
több szakaszára derüljön fény, s hogy — amennyire ez napjainkban lehetséges 
— ne csak a beszélő, hanem a hallgató szempontja is érvényesüljön. 

3.3.6. SAUSSURE-nek az a tétele, hogy a nyelv értékek rendszere, a nyelvi 
értékek hierarchikus rendjének, egymás fölé helyezett voltának hangsúlyozá
sával épül tovább. A fonéma alatti, szubfonemikus szintnek, vagyis a meg
különböztető jegyeknek a feltárása arra a meggyőződésre vezette JAKOBSONT, 
hogy a hierarchia törvénye nemcsak a nyelv különböző szintjeinek, tehát a 
mondat, szó, hang síkjainak egymáshoz való viszonyában érvényesül, hanem 
ugyanazon szintek korrelativ egységei is alá vannak ennek vetve. Tehát pél
dául a megkülönböztető jegyek rendjét és viszonylatait a fonémare ndsze re n 
belül, vagy talán még pontosabban: a fonémarendszer alatt ugyancsak ez hatá
rozza neg . 

3.3.7. Más vonatkozásban viszont, legalábbis saját nyilatkozata szerint 
(vö. H a n g - Je l - Vers 89 90), sze mbe kerül SAUSSURE -re 1. Tagadja ugyanis a 
nyelvi jelek, illetőleg nyelvi értékek önkényes voltának elvét. Ügy találja, 
hogy ezek hierarchikus rendjét, pontosabban: azoknak a differenciális elemek
nek a meg-választását, amelyeken ez nyugszik, nem önkényes vagy véletlen 
erők, hane m - éppen e lie nke zőle g — egye te me s és állandó érvényű törvénye k 
vagy — legalábbis — tendenciák irányítják, ő tehát a célszerűség, a finalitás 
elvét látja megvalósulni a nyelvi rendszerben; olyan irányított és rendezett 
eszközt lát a nyelvbe n, amely fogalmak kife jezésére szolgál Szemben SATJSSUHE-
-rel, aki sze rint — idézi ,,A nyelv — azzal a helytele n e lképze léssé 1 szemben, 
ame lyet szíve sen alkotunk róla — nem fogalmak kifejezése céljából alkotott és 
élre nde ze t t me chanizmus " 

3.3.8. JAKOBSON a maga részéről mindent megtesz, hogy a nyelvi rend
szert kormányozó, úgynevezett implikációs törvények közül fonológiai síkon 
minél többet feltárjon. S a konkrét szabályok sorából vonja el azt az általános 
törvény szerűséget, mely szerint valamely nyelvi rendszeren, illetőleg rész
rendszeren belül A elem megléte megköveteli, implikálja B elem meglétét, 
vagy ellenkezőleg: hiányát. Meg van győződve arról, hogy a különféle nyelvi 
rendszerek implikációs törvényeinek feltárása és a nyelveknek ezekre épülő 
tipológiai osztályozása a valamennyi nyelvben vagy legalábbis a nyelvek több-
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ségében érvényes törvényszerűségek, más szóval: a nyelvi univerzálék, illetőleg 
kvázi-univerzálék megismeréséhez vezet. 

3.3.9. Mutatis mutandis ugyanerről van szó, amikor a fonémán túli 
megkülönböztető jegyek kutatásában a fonémarendszer változatlan, invariáns 
elemeinek a felderítését látja, ami csakis a fölösleges, redundáns tulajdonságok 
,,eltávolítása" útján és után lehetséges. Hiszen az implikációs törvények ki
zárólag az előzőleg már feltárt invariáns elemekre épülnek. 

3.3.10. Amire az implikációs törvényekkel és az invariáns elemekkel 
kapcsolatban utaltam, az a binarizmusra mint elméletre általánosságban is 
igaz: JAKOBSON tételei a fonológiai szinten végzett konkrét kutatásokra épül
tek, de megfogalmazásuk már mindig a nyelvi rendszer többi (pl. morfológiai, 
szintaktikai) szintjére való kitekintéssel, sőt a nyelvekre általában vagy csak
nem általában érvényes törvények megállapításának igényével történt. Érté
kelni és bírálni is csak ennek a szem előtt tartásával szabad. 

3.4. Mindezideig nem ejtettem szót arról, hogyan viszonyul JAKOBSON, 
illetőleg a jakobsoni elmélet a prágai iskola klasszikus fonémadefiníciójához, 
mely szerint a fonémának jelentésmegkülönböztető szerepe van, azaz: valamely 
fonémának egy másikkal való felcserélése a szójelentés megváltozását ered
ményezi. Mivel ebben a tekintetben JAKOBSON megnyilatkozásai és kutatói 
gyakorlata között bizonyos fokú ellentmondást látok, ez a kérdés már átvezet 
az eddigi tárgyilagos (vagy legalábbis arra törekvő) ismertetésből a saját 
nézeteimet vagy ezeket is tartalmazó kritikára. (Ez a nyomatékos ,,is" első
sorban azt jelenti, hogy bírálatomban — mint erre többször utalni fogok — 
felhasználtam a megfelelő szakirodalom, pontosabban a megfelelő szakiroda
lom egy részének tanulságait; teljességre természetesen ebben a vonatkozásban 
már csak időbeli és terjedelmi okokból sem törekedhettem.) 

3.4.1. Az, hogy a binarizmus lényegét minden nehézség nélkül ismertet
hettem anélkül, hogy az előbb említett fonémadefiníciót érintettem volna, 
önmagában is jellemző. Túllépett rajta a szerző, gondolhatnánk, különösen ha 
azt is számon tartjuk, hogy elmélete révén új fonémameghatározást alkotott, 
amely esetleg elmoshatta előle a tulajdonképpeni kiindulópontot. Csakhogy a 
fonéma jelentésmegkülönböztető szerepét még akkor is hangsúlyozza, amikor 
a fonémát már rég elsősorban mint megkülönböztető jegyek nyalábját tekinti, 
s e jegyek felderítése közben ki kellett derülnie, hogy ezeknek, illetőleg a be
lőlük alakult fonémáknak nem ilyen közvetlenül, hanem csak közvetve, a 
morfémán keresztül van a szójelentéshez köze. Az, hogy a Preliminaries-t 
megelőző munkáiban ez így van, még érthető, hiszen elmélete hosszú időn 
keresztül csak alakult. De már például az, hogy a klasszikus definíció, ponto
sabban ennek példákon való bemutatása ennek bevezetőjébe is bekerül, eléggé 
meglepő. Legmeglepőbb azonban mégis az, amikor jóval elméletének össze
foglaló kifejtése után is találkozunk ugyanezzel az állásfoglalással, sőt ennek 
részletes elemzésével, mint például a legújabban 1968-ban megjelentetett, a 
fonológiának a fonetikához való viszonyáról írott terjedelmes tanulmányában. 

A kutatók többsége a binarizmus értékelése, alkalmazása közben erről az 
ellentmondásról egyáltalában nem vesz tudomást. De ha valaki JAKOBSON-
-nak a fonéma jelentésmegkülönböztető szerepéről mondott nyilatkozatait is 
számon tartja, ami különben nemcsak jogos, hanem természetes is, akkor 
könnyen maga is ellentmondásokba keveredik, két különböző mederben kény
telen evezni egyszerre. Ez történt például SAUMJAN-nal, aki a fonológus sze-



JAKOBSON FONOLÓGIAI ELMÉLETE EGY MAGYAK HANGTANI VIZSGÁLAT SZEMSZÖGÉBŐL 8 1 

mével nézte az eszközfonetikai úton felderített megkülönböztető jegyeket, s 
JAKOBSON „fonéma" terminusa mögött a prágai meghatározást kereste; s 
bár így is a binarizmus jeles bírálójaként és továbbfejlesztőjeként tartják 
számon, ha ezzel a nyilvánvaló ellentmondással leszámol, még előbbre jutott 
volna. Mint ahogy a fonéma jelentésmegkülönböztető szerepének tisztázásában 
többen, köztük például TAMÁS LAJOS, D E M E LÁSZLÓ és FODOR ISTVÁN — 
nézetem szerint legalábbis — előbbre jutottak. 

Hadd idézzem itt közülük D E M E LÁszLÓt, aki szerintem igen helyesen 
ragadta meg a fonéma funkciójának lényegét. Felfogását több munkájában is 
megfogalmazta; a MMNyR.-ben (I, 57) például így: ,,[a fonémák] a szavak, 
illetőleg szóelemek felépítésének önálló és teljes értékű [. . . ] elemei. [. . . ] 
A nyelvben a legkisebb önálló jelentést hordozó egység egyrészt a szó, illetőleg 
ebben is a szótő [. . . ], másrészt a többi — toldalék — szóelem [ . . . ] . A fonéma 
önmagában már nem jelentéshordozó egység, hiszen a h, á, z hangnak nincs 
külön-külön jelentése, csak a ház hangsornak együtt. Még csak feltétlen jelen
tésmegkülönböztető egységnek sem mondhatjuk, hiszen a hangalakjában alig 
eltérő ház, láz, száz, máz, gáz szó jelentése jobban eltér egymástól, mint a merő
ben különböző alakú ház és viskó vagy a máz és zománc stb. szópáré, [. . . ] . 
A fonémának nem is az a tulajdonképpeni feladata, nyelvi funkciója, hogy 
önmagában jelentést hordozzon vagy különböztessen meg, hanem az, hogy 
többedmagával hagyományos csoportosulásba lépve [. . . ] szavak és szóelemek 
hangtestének felépítésében s ezzel egyben egymástól való megkülönböztetésé
ben vegyen részt, anélkül azonban, hogy a hangtest egésze által hordozott 
jelentéshez közvetlen köze volna." (A kiemelések tőlem. — B. L. É.) — 
Megjegyzendő, hogy a régi definíciót gyakorlati kutatómunkájában sokszor 
maga JAKOBSON is mellőzni látszik. Minthogy azonban a megkülönböztető 
jegyek elméletének legpregnánsabb összefoglalását ezzel vezeti be, s újabb 
munkáiban is találkozunk vele, úgy gondolom, a binarizmus ismertetésekor 
erre a — szerintem különben egyáltalában nem lényegtelen, s mint SATJMJAN 
példája mutatja, nem is veszélytelen — ellentmondásra ki kellett térnem. 
De különben — mint később kiderül — saját aktuális hangtani vizsgálódásai
mat sem kezdhetem el addig, amíg a fonéma jelentésmegkülönböztető szere
pének kérdését a magam számára nem tisztáztam. 

3.4.2. Nem problémátlan azonban JAKOBSON saját fonémadefiníciója 
sem. Az a megállapítás ugyanis, hogy ,,a fonéma egyidejűleg és együttesen 
fellépő megkülönböztető jegyek nyalábja" — bármily logikusan következzék 
is bizonyos saussure-i, trubetzkoy-i és jakobsoni meggondolásokból — meg
lehetősen egyoldalú, a valóságnak csak részben és csak bizonyos szempontból 
felel meg. A fonémákat ugyanis negatíve, a reláció oldaláról ragadja meg; 
abban, amiben a többi fonémától eltér, nem pedig abban, ami pozitíve jellemzi. 

Távol áll tőlem, hogy a relációk jelentőségét a nyelvben, illetőleg a relá
ciós szemlélet fontosságát a nyelvtudományban tagadjam. De e tekintetben 
azokhoz a nyelvészekhez állok közelebb, akik a reláció abszolutizálását, vagyis 
ennek a szubsztancia fölé helyezését helytelenítik. Az 1970-ben Moszkvában 
megjelent, A leninizmus és a nyelvtudomány elméleti kérdései c. tanulmány
kötetben például több szerző is ilyen értelemben nyilatkozik. I t t csupán 
röviden utalhatok F I L I N (7 — 24), MELNYICSUK (38 — 67), SZOLNCEV (208 — 231) 
és mások cikkére, akik — többféle oldalról megközelítve a kérdést — mind 
úgy vélekednek, hogy a nyelvi rendszert szemlélve és vizsgálva a szubsztancia 
elsődleges és önálló voltáról nem szabad megfeledkezni. Tiszta relációk ugyanis 
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nincsenek a relációkat hordozó elemek nélkül. Amennyire igaz és helyes az a 
megállapítás, hogy az elemek nem léteznek összefüggéseiken kívül, annyira 
számon kell viszont tartani azt is, hogy tulajdonságaikhoz és viszonylataikhoz 
képest maguk az elemek az elsó'dlegesek. MELNYICSUK ilyen szempontból 
TRUBETZKOYt (60), valamint a modern fonológia más képviselőit külön is 
bírálja; úgy gondolja, hogy akinek a fonéma csak relációk kereszteződése, az 
nem tudja megmagyarázni például azt, hogyan állhat fonémákból a morféma 
(67). Ezeket a fonéma szubsztanciális és relációs szemléletéről szóló gondolato
kat különben DEME LÁSZLÓ — éppen TRUBETZKOY fonémadtfiníciójával 
kapcsolatban — már 1958-ban szinte szóról szóra ugyanígy fogalmazta meg 
(NytudÉrt. 17. sz.). SZOLNCEV fonémajellemzését olvasva pedig ugyancsak az 
ő föntebb részletesen idézett definíciójára kell gondolnunk. A fonémát ugyanis 
SZOLNCEV ÜEMÉhez hasonlóan elsősorban mint a morféma és a szó építő
elemét határozza meg. Szerinte a nyelvi egységek megkülönböztető szerepe 
anyagi szubsztanciájuk minőségileg meghatározott voltától függ; a fonéma 
egy minőségileg meghatározott fizikai hang reprezentációja, s megkülönböz
tető jegyei e minőségtől függnek. Ettől a ténytől elemzés közben el lehet 
tekinteni, de tudni kell róla (224- 28). 

Pozitíve, a szubsztancia felől határozza meg a fonémát MARTINÉT 
(Economie 67) is, aki szerint ez két vagy több jellemző vonás kombinációja; 
olyanoké, amelyek a nyelv több más fonémájában is fellelhetők. 

Visszakanyarodva azonban most már JAKOBSON definíciójára megjegy
zendő, hogy a meghatározás, a szóhasználat és a szemléletmód — mint föntebb 
is láttuk -- nem okvetlenül esik egybe. Ezt mutatja a Preliminaries egyik 
társszerzőjének, ÜALLE-nak a példája is, aki egyik újabb keletű, 1964-ből 
való munkájában (On the Bases of Phonology 325) ezt írta: ,,a fonémákat úgy 
tekintjük, mint több tulajdonság egyidejű megvalósulását." Gyakorlatában 
viszont, így elsősorban a ÜHOMSKY-féle transzformációs-generatív nyelvtan 
fonológiai koncepciójának kidolgozása során továbbra is elsősorban a különb
ségekre figyel, s előbb idézett tanulmányában ilyen mondatokkal találkozunk 
(i. m. 329): ,,A nyelvészeti leírásokban a nyilatke)zatokat mint különálló 
szegmentumok láncolatát ábrázolják, amelyekben magukat a szegmentumokat 
megkülönböztető jegyekkel jellemzik." Kétségtelen: valamely jelenségre vala
minek a hiánya is lehet jellemző, de csakis másodsorban, valamihez képest, 
valami mással való összehasonlításban. Ez az összehasonlítás azonban csak 
akkor lehetséges, ha előzőleg az összehasonlított dolgok saját, pozitív tulaj
donságait már megismertük és meghatároztuk. 

3.4.3. A következőkben a fonémák szintjének és a megkülönböztető 
jegyek szintjének a nyelvi rendszer hierarchiáján belüli rangjáról, egymáshoz 
és a többi nyelvi szinthez való viszonyáról kívánok néhány megjegyzést tenni. 
JAKOBSON ugyanis azzal, hogy a fonémát kisebb összetevői szerint vizsgálta, 
s ezeknek a sajátságait próbálta felderíteni, új nyelvi szintet vélt felfedezni. 
A bináris oppozíciók skáláját a fonémarendszer működése szempontjából 
alapvetően fontosnak ítélte, s bár segítségükkel a fonémák azonosítását óhajt
ja elvégezni, művei azt sugallják, mintha a megkülönböztető jegyeket a nyelvi 
rendszeren belül a fonémákkal azonos rangúnak tartaná, melléjük és nem 
alájuk rendelt elemekként kezelné. Az ilyenféle megnyilatkozások, mint pél-
pául: ,,Az univerzális nyelvészeti egységek hierarchiájának — a nyilatkozattól 
a megkülönböztető jegyig —" (Implications 211), vagy: ,,A nyelvi szintek (a 
fonológiai megkülönböztető jegyek, a morfémák, szavak, mondatok és a beszéd 
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nagyobb egységei) egyaránt vizsgálandók" stb. (Előszó a Hang- Jel -Vers c. 
kötethez 5) erről árulkodnak, pedig ez így aligha elfogadható szemlélet. A 
fonéma — úgy gondolom — a megkülönböztető jegyek elmélete után is a be
széd legkisebb funkciós egysége maradt; egység, amelynek vannak bizonyos 
tulajdonságai (ha tetszik: megkülönböztető jegyei), amelyek funkciójának 
betöltését lehetővé teszik. A nyelvi rendszer hierarchiáját továbbra is a nyilat
kozatok, mondatok, morfémák és fonémák szintje alkotja; s az első három 
mindegyikén belül ugyanúgy megtalálhatók a megfelelő alsóbb szintek, mint 
a fonémarendszer alatt a hangtulajdonságok szubfonemikus rendszere. (Bizo
nyos fokig hasonlóan DUKELSZKIJ, VÖ. SZÁNTÓ: ÁNyT. I I I , 200.) 

Persze hangsúlyozom: vannak jAKOBSONnak olyan munkái (a legfris
sebbek között is találunk ilyet), amelyekben nincs szó a fonémának a megkü
lönböztető jegyekkel szemben való háttérbe szorulásáról, s nagyon is kifejezés
re jut ezeknek a fonéma alá rendelt volta. Minthogy azonban túlságosan gyak
ran tapasztaljuk, hogy a kétféle szint között a hierarchián belüli különbség 
elmosódik, aligha lenne helyes e jelenséget figyelmen kívül hagyni. 

3.4.4. Meg kell még említenünk azt is, hogy a megkülönböztető jegyek 
elmélete az akusztikai szinten végzett vizsgálatokat a kívánatosnál jobban 
előtérbe helyezte. JAKOBSON ugyanis miközben a prágai iskola követelését 
örvendetes módon megvalósítva — az addig csak, vagy legalábbis főként 
artikulációs aspektusból vizsgált hangokat akusztikai oldalról is elemezte, 
e kétféle módszer együttes, egymással párhuzamosan történő alkalmazásának 
szükségességét, egymást kiegészítő voltát nem mindig hangsúlyozta eléggé. 
Sőt munkái olykor azt sugallják, hogy az akusztikai szinttől kapható informá
ciókat úgy tekinti, mintha ezek a fonémarendszer arculatát önmagukban is 
jellemezhetnék. Erről több bírálója is szólt. így például — hogy csak néhányat 
említsek közülük — MARTINET, FODOR, FÓNAGY és a szovjet DUKELSZKIJ (vö. 
SZÁNTÓ: NyK. LXVI, 154) mutatis mutandis mind azt fejtegetik, hogy az 
akusztikai vizsgálatok egyrészt csak bizonyos körülmények és határok között 
alkalmazhatók haszonnal, célszerűen; másrészt, hogy ezek általában nem pó
tolják, hanem csak kiegészítik az artikulációs elemzéseket. (Talán nem érdek
telen megjegyezni, hogy néhány évvel a Preliminaiies megjelenése után az 
egyik szerzőtárs, mégpedig éppen az akusztikus FANT is ilyen értelemben nyi
latkozott a VIII. Nemzetközi Nyelvészkongresszuson.) 

De bírálói közül néhány — szerintem jogosan — még két igen lényeges 
dolgot kérdőjelez meg. Egyfelől azt, hogy ez a teljes mértékben eszközfonetikai 
eredményekre épült elmélet mennyiben nevezhető fonológiainak; másfelől, 
hogy a bináris oppozíciók általában, a JAKOBSON—HALLE—FANT-féle akusz
tikus oppozíció-típusok pedig különösen is kielégítő mértékben érvényesíthetők-
-e a különböző fonológiai struktúrák vizsgálatában. 

3.4.5. Alighanem igaza van FoDORnak, amikor azt írja (NyK. LXIII, 
154), hogy a tőle megkülönböztető elemeknek nevezett jegyekkel végzett 
analízis lényegében funkcióikra való tekintet nélkül vizsgálja a hangokat, csak 
azt látva fontosnak, hogy az egyszerű döntés értelmében akusztikai típusok
ba sorolja őket; a fonologikus és morfologikus elemzés csak azután kezdődik, 
amikor az ily módon már azonosított hangok funkcionális viszonyainak a bogo-
zására kerül sor. — Ilyesmire utal MARTINET (Economie 68) is, amikor arról 
beszél, hogy bizonyos hangtani jelenségek kétségkívül jobban megfigyelhetők 
az eszközfonetika módszereivel, mint ezek nélkül, de végső soron az akusztiku
sok mégis inkább csak adalékokat szolgáltatnak, s a problémák megoldását ők 
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is a nyelvészektől várják. — Más oldalról megközelítve ugyan a problémát, de 
DUKELSZKIJ (vö. SZÁNTÓ: ÁNyT. I I I , 200) is azt hangoztatja, hogy az akusz
tikai folyamatnak önmagában és közvetlenül semmi köze sincs a fonematikus 
szinthez, hanem csupán információkkal szolgál az emberi appercipiálás szá
mára a fonémák kialakításához. Amiből — úgy gondolom — megint az követ
kezik, hogy a hangok akusztikai szinten végzett analízisét sem tarthatja fono
lógiai szempontú vizsgálatnak. 

3.4.6. A bináris oppozíciók, illetőleg sajátosan az akusztikus megkülön
böztető jegyek oppozícióinak módszertani alkalmazhatóságát, érvényét tekint
ve magam FÓNAGY IVÁN véleményéhez (ÁNyT. I I I , 238) állok legközelebb, 
aki — konkrét példákra hivatkozva — úgy véli, hogy az esetek egy részében 
(talán többségében) a bináris ábrázolás tükrözi leghívebben a fonémák közötti 
viszonyt; de azt, hogy ez mindig így lenne, kétségbe vonja. Körülbelül ugyan
így gondolkodik FODOR (NyK. LX1II, 149) is, amikor megállapítja, hogy az 
ellentétpárok nem feltétlenül binárisak, nem lehet rájuk minden esetben az 
egyszerű döntés elvét alkalmazni. Ezzel a problémával maguk a Preliminaries 
szerzői is szembekerülnek, s amikor kénytelenek három tagból álló szemben
állással számolni, akkor áthidaló megoldással, kettős ellentétre való felbon
tással kísérleteznek, ami azonban nem jár kielégítő sikerrel. 

MARTINET (Economie 73 74) már sokkal szkeptikusabb, mint FÓNAGY 
és FODOR. Úgy véli, hogy az elmélet megalkotói és hívei egy csupán szűk 
határok között érvényes részeredményt ítélnek általánosnak. A megkülön
böztető jegyek hangbeli természetének objektív vizsgálatát sürgeti, mert úgy 
találja, hogy a binaristák ehelyett csupán manipulálnak az adatokkal. Szerinte 
csak akkor állíthatnák teljes joggal, hogy minden fonologikus oppozíció 
bináris, ha előzőleg már igen sok nyelvet megvizsgáltak volna, s ezek valóban 
igazolnák ezt a tételt. Meglehetősen indulatosan írja azután (i. m. 125—126), 
hogy nem a nyelv kötelessége alkalmazkodni a nyelvészek megállapításaihoz, 
hanem nekik kell módszereiket a vizsgált nyelv természetének megfelelően 
kialakítani. (Amivel egyébként — ha nem is az indulat, de a tartalom vonat
kozásában — egyetértek.) 

Nála is elutasítóbb DUKELSZKIJ (VÖ. SZÁNTÓ: NyK. LXVI, 154), aki a 
bináris osztályozást sem akusztikai, sem artikulációs szinten nem tartja el
fogadhatónak, ő különben REFORMATSZKura is hivatkozik, aki részletes elem
zés útján ugyancsak azt kívánta bizonyítani, hogy a bináris oppozíciók elve az 
artikuláció szintjén nem érvényesíthető. 

3.5. Egy elmélet értékét azonban végső soron — ha még oly találóak 
vagy továbbfejlesztőek is — nem a bírálatok határozzák meg. Ez ténylegesen 
csakis azzal mérhető: mennyire alkalmazható az illető elmélet a kutatás gya
korlatában, s alkalmazzák-e valóban; vagyis: van-e utóélete a bírálatokon 
kívül, illetőleg ezeken túl is a tudományban. S ha igen, a kérdést még mindig 
tovább kell differenciálni : alkalmazása kizárólag a szó legszorosabb értelmében 
vet t adaptációkban, az érintett szakterület határain belül realizálódik-e, vagy 
elvei, illetőleg elvei közül legalább egyesek általánosabb érvényt is mutatnak, 
s megfelelő módosításokkal a szaktudomány több területén is haszonnal érté
kesíthetők, sőt esetleg más tudományágakba is behatolnak. 

A JAKOBSON-féle elmélet utóéletének rendkívül gazdag, sokrétű és sok
színű volta köztudomású. A fonológiai adaptációktól a különböző nyelvi szin
tek vizsgálatában való alkalmazásán á t egészen a más tudományszakokban 
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való felhasználásig minden lehetséges viszonylatban találkozunk vele. Ennek 
érdemben való felmérése és bemutatása, de főként értékelő bírálata ezen a 
helyen többféle okból sem lehet feladatom. Ennek méreteit megsejtetendő azon
ban hadd tegyek legalább néhány utalást. 

3.5.1. A fonológia területén való alkalmazások közül két igen jelentősről, 
a SAUMJANéról és HALLEéról más vonatkozásban föntebb már beszéltem. 
SAUMJAN a lengyel nyelv fonémarendszerének történeti fejlődését vizsgálva 
használta fel a megkülönböztető jegyek elméletének tanulságait, saját anya
gából leszűrt tapasztalatai alapján egyúttal több lényeges ponton módosítva 
is azt. HALLE viszont — mint mondottam — a transzformációs-generatív 
nyelvtan fonológiai koncepciójának kialakításakor alkalmazta a jakobsoni 
elméletet, amelynek legteljesebb megfogalmazásában maga is részt vett. Ez 
utóbbit, tudniillik a halle-i koncepciót magyar nyelvi anyagon tet te próbára 
SZÉPE GYÖRGY AZ alsóbb nyelvi szintek leírása c. tanulmányában (ÁNyT. 
VI, 359 — 466), amely így — ha közvetve is — szintén a megkülönböztető 
jegyek elméletének gyakorlati alkalmazása. 

3.5.2. Ez azonban, minthogy — a tanulmány címéből is láthatóan — 
nemcsak a magyar nyelv fonológiai struktúrájával foglalkozik, haneni ezzel 
együtt a morfológiai struktúra bizonyos problémáit is vizsgálja, átvezet ben
nünket a jakobsoni elméletnek más nyelvi szintek vizsgálatában való alkal
mazásaihoz. — A fonológiai és morfológiai szint szoros kapcsolatáról, szinte 
elválaszthatatlan voltáról (amelyre a morfonológia, illetőleg morfofonológia 
műszó is utal) különben maga JAKOBSON is sokat beszél, s nem egyszer dolgozik 
munkáiban konkrét morfológiai, illetőleg morfonológiai bináris oppozíciókkal. 
Azt pedig, hogy például GREENBERGnek grammatikai szinten 45 implikációs 
univerzálét tartalmazó listát sikerült összeállítania, imponáló eredménynek 
tartja (Implications 212). — De bevonult JAKOBSON elmélete a szintakszisba, 
sőt a jelentéstanba is. Bizonyos vonatkozásokban érintkezik vele például a 
transzformációs-generatív nyelvtan szintakszisa, és még inkább az ugyancsak 
ennek köréhez tartozó FODOR—KATZ-féle szemantikai koncepció. A más ter
mészetű szintaktikai alkalmazások közül — mint időben talán lefgrissebbet 
— hadd említsem még meg GULYA JÁNOsét (kéziratban), aki nemrégiben keleti 
osztják mondattani összefüggéseket vizsgált megkülönböztető jegyeik feltárása 
útján. 

A legfeltűnőbb, illetőleg legnyilvánvalóbb természetesen JAKOBSON 
elméletének a kommunikációkutatással való összefüggése. I t t azonban soha
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy — mint föntebb részletesen kifej
tettem — inkább kölcsönhatásról van szó. 

3.5.3. Az elmélet más tudományterületen való alkalmazásaként magam 
csupán LÉVY—STRAUSS megkülönböztető jegyekkel dolgozó etnológiai vizs
gálatát tudom említeni; de ezt is csak közvetve, K E L E M E N JÁNOS Mi a struk
turalizmus? c. könyvéből ismerem. Ami persze egyáltalában nem jelenti azt, 
hogy hozzá hasonlók más tudományszakokban nem jöttek létre; az alaposabb 
utánanézés minden bizonnyal számos ilyet deríthetne fel. 

3.5.4. Az elmélet súlyát, jelentőségét pedig — magam legalábbis úgy 
gondolom — nem annyira az adaptációk vagy kvázi-adaptációk, hanem 
inkább éppen elveinek és a belőlük következő módszertani eljárásoknak széle
sebb körben való alkalmazásai mutatják. Mert bármily nagy segítséget jelent, 
ha egy elmélet azon a területen, amelyen kialakult, az alapvizsgálathoz hasonló 
más vizsgálatok végzéséhez is használható elvi—módszertani keretet ad, 
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rugalmasságát és a tudomány fejlődése szempontjából számottevő voltát mégis 
az bizonyítja leginkább, ha e keret a vizsgálandó anyag természete szerint 
módosítható. Más szóval: ha az elmélet alapelvei egy adott terület szűk 
határain túl is érvényesíthetők. 

4. A vizsgálandó nyelvtudományi kérdés és a binarizmus 
egymásra vonatkoztatásának tanulságai 

Hátravan még, hogy az itt bemutatott fonológiai elmélet és saját 
hangtani vizsgálatom viszonyát mérlegeljem. 

4.1. Az eddigiek ismeretében nyilvánvaló, hogy készülő munkám — 
bár a fonémarendszert kívánja vizsgálni — nem sorolható majd a JAKOBSON-
féle fonológiai elmélet adaptációi, illetőleg kvázi-adaptációi közé. A jakobsoni 
elméletnek tipikusan azok közé a felhasználásai közé tartozik, amelyek álta
lános, elvi—módszertani szinten kapnak az elmék ttől indíttatást és segítséget. 

JAKOBSON megállapításai alapvető kérdést k tisztázására kényszerítettt k, 
a vizsgálódásnak olyan lehetőségeire hívták fel a figyelmemet, amelyekre addig 
nem, vagy csak kevéssé gondoltam. 

4.1 1. Példaként hadd említsem mindjárt a fonémakoncepció kérdését. 
Föntebb eléggé részletesen kifejtetttm, hogy saját felfogásom ebben a tekin
tetben eltér JAKOBSON nézeteitől, mégptdig a prágai iskolától öröklött és a 
tőle kialakított definíció vonatkozásában egyaránt (vö 80-2). Azt azonban, hogy 
a korábbinál sokkal pontosabban megfogalmazódott bennem, mit is értek 
fonémán, nagyon is a jakobsoni elmélet alapos tanulmányozásának köszön
hetem. — S ugyanúgy azt is, hogy tisztázódott: milyen hangbeli jelenségnek 
tekinthetők a túrjdúr -féle szópárok t\d típusú oppozíciói. A különböző — 
hazai és külföldi — fonémakoncepciók végiggondolása nyomán úgy látom, 
hogy a jelentésében azonos túr/dúr szavak szókezdő t és d hangja ugyanolyan 
fonéma, mint a jelentésében eltérő térj dér- t-je és d-je. Nem lenne helyes tehát 
például, ha a köznyelvi k, t, p, s, sz stb. hangokkal szemben ugyanazon a 
hangtesten, a jelentés változatlanul maradása mellett fellépő g, d, b, zs vagy 
es, z vagy c stb.-ben variánst keresnénk, s nem ugyanolyan fonémát, mint a 
más hangtesteken hasonló helyzetben előforduló g, d, &-ben. (Itt jegyzem meg, 
hogy az olyan konkomitens variánsokra, mint a fogtam etimologikus g-]e 
helyén álló kiejtésbeli k, vagy a háztető kiejtésekor az z helyett kikerülhetet
lenül fellépő sz, vizsgálódásaim nem terjednek k i ) — De a fenti, elméleti 
kiindulású problémákkal való foglalkozás vezetett el ahhoz a másik kérdéshez 
is: mi az efféle oppozíciók fonológiai tartalma? Erről azonban - legalábbis 
egyelőre — mást aligha mondhatok, minthogy a szóban forgó mássalhangzó-
oppozíciókon át mindössze egyetlen, egy köznyelvi/nyelvjárási szembenállás
ban összefogható, szinte azt mondhatnám: stilisztikai tartalom fejeződik ki. 
(Hasonlóképpen vö. P A P P ISTVÁN, Lííró magyar hangtan 106 ). 

4 1 2 . Igen hasznosnak bizonyult számomra a jAKOBSON-féle impli-
kációs szabályok megismerése is. Megemlítendőnek tartom, hogy módszertani 
kísérletem csekély számú részeredmény« i is mutatják bizonyos szabályok 
kontúrjait, amelyek az új elméleti ismére te k nyomán ma világosabbak c lőttem, 
mint amilyenek a kísérlet végzésének időpontjában voltak. Mutatóban hadd 
álljon i t t közülük legalább néhány: 1. szó belsejében intervokális vagy m 
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utáni helyzetben g y a k r a n : közny. p/nyj. b (csipeg/csibeg ; compó/combó), 
illetőleg közny. 6/nyj. p (cibáljcipál; csámbolyog/csámpolyog). Ugyanez más 
helyze te kben r i t k á n vagy e g y á l t a l á b a n n e m fordul elő. — 2. szó 
kezdetén bármilyen magánhangzó, de főként i előtt g y a k r a n : a) közny. 
c-s/nyj s (csak/sak, csikar ijsikari) ; b) közny. cs/nyj. c (csepp/cepp, csiger feiger) ; 
c) közny. cs/nyj. s -\- a köznyelvi szóalakétól eltérő magánhangzó (csomolyogj 
sumujag, csirke/sürke) ; d) közny. cs/nyj. c -f a köznyelvi szóalakétól eltérő 
magánhangzó ( csütörtök/cs etertek ; i előtti példa nincs); e) közny. c/nyj. sz 
(ceruza/szer uza, cirmos/szirmos);f).közny. c/nyj. cs (cenzár/csenzár, cipekedik/ 
csipekedik). — 3. szó belsejében és szó végén két különböző mássalhangzó 
közül valamelyik — egyikük zöngés vagy zöngétlen felpattanó zárhang — a 
másikhoz hasonul: közny. pf/ny]. pp (copf/copp) vagy közny. pf/ny]. / / 
(copfjcoff). Stb., stb. 

Ilyen és hasonló szabályok levonását anyagom megengedi, de ezek ter
mészetesen — mint föntebb, megfogalmazásuk során is igyekeztem ezt sejtetni 
— sohasem kivétel nélküliek. A nyelvi valóság ábrázolásában tehát csak akkor 
és úgy nyújtanak majd segítséget, ha érvényük arányaira és határaira is min
den esetben rámutatunk. 

41 .3 . Nagyjából ugyanígy vélekedem az igen/nem döntés nyelvtudo
mányban való alkalmazásának lehetőségeiről is, amelyekkel ugyancsak J A 
KOBSON elméletén át néztem először komolyan szembe. Meggyőződésem, hogy 
ennek mint mérőeszköznek a felhasználása szintén sok esetben visz majd 
bennünket közelebb a nyelvi valóság megismeréséhez; különösen ha a nyelvi 
valóság ismeretében eleve számolunk azzal, s ezt nem szégyelljük minden eset
ben be is vallani, hogy a nyelvi tényekről nagyon sokszor, de nem mindig lehet 
igen/nem döntést hozni, hanem sokszor meg kell elégednünk annak a megálla
pításával, hogy kettőnél több eset van. Magam természetesen ezzel a szemlé
lettel igyekszem majd a fonémaoppozíciók vizsgálatában — az elmélet tanul
ságait is felhasználva minél egzaktabb eredményekhez jutni. 

4 1 4. A legfontosabb tanulságot azonban természetesen az a felismerés 
jelentette számomra, hogy a kétértékű szembenállások vizsgálata JAKOBSON 
elméletében és más elméi« te kben, amelyekhez ennek révén szintén eljutottam, 
valamint napjaink sp; ciális kutatásaiban is, fontos szerepet játszik. A konkrét 
nyelvi anyag most sem volt rossz tanácsadó: a k/g, t/d-íéle oppozíciók olyan 
jelenségre hívták fel a figyelmemet, amely már több évtizede, a mai napig is 
számos kutatót foglalkoztatott és foglalkoztat. — Az pedig, hogy most kény
telen vagyok arra utalni: az ilyenféle hangbeli szembenállások anyagom tanú
sága szerint nem mindig és nem föltétlenül binárisak, te hát hogy a gyakorlat 
az elmélete t megint csak részben igazolja majd, a föntiek után talán természetes 
is. 

4 2. Könnyen fe lvetődhet még az a kérdés is: vajon a szóban forgó spe" 
ciális vizsgálat ad-e majd valamiféle többié te t az e lmélcti kutatásnak. Erre 
tulajdonképpen már az <. lőző pontban megtalálható a felelet: hiszen i t t vi
szonylag részié te se n mutat tam rá, hol és milyen vonatkozásban fogok eltérni 
JAKOBSON e lmél té től Minden kutató, aki egy elméletet a gyakorlatban 
alkalmazni próbál, < lke rülhete tlenül a konkrét anyag tanulságaival és az 
ezek alapján kialakított saját nézeteivel állítja azt szembe. (SAUMJAN példája 
mutatja a le gjobban, hogy < z még a jó adaptáció e se tében is így van ) Az ilyen
féle sze mbe állítások sorozata pedig okve tlenül az elméié t alakulását, ft jlődését 
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szolgálja. (Aligha véletlen például, hogy JAKOBSON és szerzőtársai a Prélimi
naire s-ben lefektetett téziseket később, a bírálatok és adaptációk tanulságai 
nyomán bizonyos fokig maguk is módosították.) Az általános nyelvészet épp
úgy nem nélkülözheti a speciális kutatások tanulságait, mint ahogy nem kép
zelhető el korszerű speciális nyelvészeti vizsgálat a körébe tartozó legmoder
nebb elméleti eredmények ismerete nélkül; még akkor sem, ha ezek közül 
csak egyeseket tud hasznosítani, másokat pedig határozottan elutasítandók-
nak ítél. 

Ezért merem remélni, hogy speciális hangtani vizsgálatom eredményei 
— ha még oly szerények lesznek is — legalább bizonyos (talán éppen az előző 
pontban érintett) kérdések tekintetében az általános nyelvészet, az elméleti 
kutatás számára is szolgálhatnak bizonyos tanulságokkal. 

4.3. Ha már most végül azzal a problémával nézek szembe, hogy vajon 
a fenti elméleti ismeretek miként alakítják vagy éppen alakítják át a speciális 
vizsgálatot, akkor azt látom: erre a kérdésre igazán csak az a kész munka ad
hat majd választ, amelyben a vizsgálat eredményeiről beszámolok. Hiszen 
végső soron a konkrét adatok mérlegelésekor dől el: az elmélet tézisei hogyan 
válnak be a kutatás aprómunkájában. Egyelőre tehát csak sommásan vála
szolhatok, de jelenlegi dolgozatom szempontjából alighanem ez a fontosabb: 
anyaggyűjtésem nagyjából ma is a már korábban kialakított meggondolások 
szerint halad, mégis úgy találom, s ezt megpróbáltam dolgozatom utolsó nagy 
(4.) fejezetében néhány konkrét példával is igazolni, hogy a módszertani kí
sérletemben tükröződő szemlélettől meglehetősen messze kerültem. Ezt pedig 
csakis az okozhatta, hogy a konkrét nyelvi anyag hátterében bizonyos új, 
általánosabb elméleti ismeretek jelentek meg, amelyek a vizsgálat eredeti 
szempontjait újakkal, mégpedig nem is lényegtelenekkel gazdagították. 
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Jakobson's Phonological Theory from The Point of View of 
A Hungárián Phonetic Analysis 

Nowadays the importance of correlating generál and specific linguistics, syncronis-
ing the domestic and international research are often emphasized. The author's intention 
is to give an example of the practical realization of these two — according to her — 
sound principles. 

The paper consists of three parts. 
In the first part based on the matériái of the New Hungárián Dialect Dictionary 

in préparation, tbe author introduces the factors which made her discover and examine 
the realization of the consonant oppositions such as k/g, pjb, g/gy which appear in remark-
ably great number .n the wordform variations in comparing standard and dialectal 
Hungárián vocabulary like kunyhójgúny hó, csipog/csibog, gerezd/gyerezd. She gives a short 
account of the methodological experiment she tried on the vocabulary beginn ing with 
c and cs in the above mentioned dictionary in order to delimit the problems for future 
research and to form its methods. The results of this experiment were published earlier 
in the Nyelvtudományi Értekezések, 67: 117 —133. 

The second part deals with tbe principle of binary oppositions and the theory 
of the distinguishing features because they touch on several points and in various ways 
the above mentioned special linguistic task. I t also gives an opportunity to an objective 
présentation of Jakobson's phonological theory, moreover to a critical analysis at ieast 
of its main characteristics. I t examines e. g. the question of the phonème définition 
both as given by the Prague School and by Jakobson; it adds some remarks concerning 
the problems of the hierarchy of language levels, the acoustic oppositions brought into 
foeus, the phonologie and non-phonologie characteristics in Jakobson's theory. I t also 
gives a short survey of the preliminaries and the influence of this important theory. 

In the third part the author compares her special research with the already men
tioned theory considering the results of their reciprocity. She examines what place her 
own phonetic analysis will hâve among the différent utilizations of Jakobson's theory. 
She mentions that to raise and to clear the questions connected with her special research 
is possible only as the resuit of the thorough Cognition of the mentioned theory; that 
of such questions as the phonèmes as such, the aspect of the oppositions of the k/g, p/b 
types to be examined, the utilization of the implication rules, the applicability of the 
yes-no sélection. 

É V A B . LŐRINCZY 




