
Megjegyzések a magyar és angol szókezdő 
mássalhangzócsopor tokról * 

0. Jólismert ténye az angol nyelv ún. „fonotaktikájának", hogy ha egy 
morféma két obstruenssel (zár- vagy réshanggal) kezdődik, az első csak jaj 
lehet. Ezt a megfigyelést a következő „morfémastruktúraszabállyal' ' (HALLE 
1959) vagy más néven „szótári redundanciaszabállyal" (CHOMSKY — HALLE 
1968. 171) formalizálhatjuk:1 

(1) [ + m s h ] 

— mgh 
+ elöl 
+ kor 
+ foly 
— zönge 

i _ + érdes 

/ + T •+• msh] 
mghj 

A generatív fonológia terén végzett későbbi kutatások azonban az alábbi meg
gondolások alapján megkérdőjelezték ezt a megoldást: „Az (1) szabály nem 
felel meg semmiféle alternációnak az angolban [. . .] Másszóval, nincs olyan 
elem, amely s-ként jelenik meg az (1) 'szerkezeti leírás'-ában megadott felté
telek mellett, máshol meg valami más formában. Nincs egyéb okunk (l)-et 
az angol nyelv szabályaként felállítani, mint egy induktív általánosítás, melyre 
a nyelv minden egyes elemét számbavéve jutottunk. Nincsen továbbá alapja 
az (1) szabály által sugallt azon következtetésnek, hogy az s például a spit 
'köp' szóban alapjában véve valami más, s csak az (1) működése során válik 
s-szé" (ANDERSON 1974. 284). 

Hogy kissé világosabbá váljék, miről is van i t t szó, tekintsük á t a követ
kezőket. HALLE (1959) — lényegében az ún. „autonóm fonemikus" leírás szel
lemében (vö. pl. SCHANE 1973-t a fenti és hasonló alapfogalmak magyará
zatára) — feltételezte, hogy egy-egy szónak csak a megjósolhatatlan jegyeit 
szükséges a lexikonban (szótár) feltüntetnünk, s az összes többit a fenti (l)-hez 
hasonló redundanciaszabályok szolgáltatják. Ez a megoldás, eltekintve attól, 
hogy a részlegesen megadott szótári alakok közvetlenül megmutatták, hogy 
egy szegmentum mely jegyei megjósolhatok (redundánsak) s melyek nem, 
különösen vonzónak tűnt azért is, mert egy természetes „értékelő mércét" 

* A Note on Initial Clusters in English and Hungárián című, megjelenés alatt álló 
cikkem rövidített és részben átdolgozott magyar nyelvű változata. 

1 A megkülönböztető jegyek magyar elnevezéseit SZÉPE (1969. 373—376)-ból 
vettük. Ismertetésüket lásd *Szépe idézett művében. A -}- jelentése 'morfómahatár', az 
alábbiakban használt # -é: 'szóhatár'. 
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(évaluation metric) jelentett a lexikonok számára: adott nyelv legértékesebb 
lexikona az lett volna, amely a legtöbb „üres" (meghatározatlan) jegyet s 
ugyanakkor a legkevesebb morfémastruktúra-szabályt tartalmazza (lásd 
SCHANE 1973. 44). 

Azonban, ahogy STANLEY (1967) és mások rámutat tak, a fonológiai re
dundancia ilyetén megközelítése számos buktatót rejt. Példák és részletes ki
fejtés található pl. ÜYMANnél (1975. 108 — 113) és ANDERSONnál (1974. 281 — 
289) — ehelyütt eltekinthetünk a részletektől. Elég annyi, hogy STANLEY a 
fentiek szerint elképzelt morfémastruktúra-szabályoknak morfémastruktúra-
feltételekkel (MSF) történő felcserélését javasolta, amelyek a tulajdonképpeni 
fonológiai szabályoktól eltérően statikusak, vagyis nem „változtatnak" vala
mit valami mássá. Ehelyett egyszerűen megállapítják, mi számít megengedhe
tő jegykombinációnak és mi nem. STANLEY háromféle MSF bevezetését java
solta. A pozitív MSF-ek szerint a kérdéses nyelv valamennyi morfémája meg
felel valamilyen feltételnek; a negatív MSF-ek ezzel szemben olyan feltételt 
fogalmaznak meg, amelynek egyetlen morféma sem tesz eleget; végül a ha-
akkor MSF-ek azt állítják, hogy h a egy morfémára teljesül egy feltétel, 
a k k o r egy másiknak is teljesülnie kell. 

Az (1) szabályban megfogalmazott információt eszerint a következő ha-
akkor MSF-ben fejezhetjük ki: 

(2) Ha: # [ + msh] [ + • * ' 

Akkor: s 

Ebben a dolgozatban ilyen MSF-ekben fogjuk az angol és magyar nyelvről te t t 
megállapításainkat formalizálni, hogy elkerüljük a szabályok felállításának vá
zolt nemkívánatos elméleti következményeit. 

1. Az angol nyelv lehetséges kéttagú szókezdő mássalhangzókombiná
cióit2 az 1. táblázat tartalmazza (az ' 0 ' jelentése: obstruens).3 

Azonnal szembeötlik, hogy a létező hangkapcsolatok nem tetszőlegesek, hogy 
valamilyen rendszer van bennük. A mutatkozó „lyukak" három szabályos 
halmaza közvetlenül kínálkozik: nincs jsb, sd, sgj, jpw, bw, fwj és jtl, dl, Mj 
szekvencia. (Ezeket a megfigyeléseket alább a 2. pontban formalizáljuk majd.) 
Vegyük észre azt is, hogy az jsj és jëj 'kiegészítő disztribúcióban' fordul elő 
likvidák előtt: jsj csak /// előtt, jëj pedig csak jrj előtt jelenik meg, fordítva 

2 Ebben a dolgozatban a szavak alapvető (underlying) vagy másképp szótári 
(lexical) alakjára érvényes megszorításokról lesz szó. Minthogy azonban az angolban van 
egy fakultatív a-törlési szabály: a -+0/#G— CV, amely gyors beszédben érvényesül 
(vö. ZWICKY 1972. 283—4; BOLOZKY 1977. 222—3), a felszínen szinte „bármi lehetséges": 
összesen 255-fóle, az itt megfogalmazott szabályszerűségeknek részben ellentmondó 
mássalhangzókombinációval kezdődhetnek szavak. Részletesebben lásd SIPTÁR 1978. 

3 A /y/ ós jwj félmagánhangzók (glides) tulajdonképpen nem „mássalhangzók"; 
pontosabb lenne „nem-szótagkópzők"-ről (nonsyllabics) beszólni (a szótagképző mással
hangzók úgysem jelenhetnek meg szókezdő helyzetben). Az egyszerűség kedvéért azonban 
továbbra is a C (mássalhangzó) fedőszimbólumot fogom használni minden [— szillabikus] 
szegmentumra, tehát obstruensekre, likvidákra és fólmagánhangzókra egyaránt. (A 
magánhangzókra V fedőszimbólum fog utalni.) A dolgozatban (angol anyagra) CHOMSKY 
és HALLE (1968) átírási rendszerét fogom használni. 
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l . táblázat: 

Kéttagú szókezdő mássalhangzócsoportok az angolban4 
' 

0 sO Or Ol Oy Ow 

V 
t 
k 

spy 
stày 
shy 

pray 
tray 
cry 

play 

clay 

pew 
tube 
queue 

twin 
queen 

b 
d 
ff 

— bray 
dry 
grey 

blue 

glue 

beauty 
due 
gue 

dwell 
Owen 

m smoke — - — mev) .— 
n snow — — new — 
S 
& 
s 
s 

sphère 
(sthenic) 
xxxxx 

fry 

three 

shrev) 

ßy 

sly 

few 
thews 
suit 

thWart 
wôell 

h 
V 

l 
— • 

— — huge 
viev) 
lune 

(When) 

nem. Egyébként az jsj a táblázat egyetlen olyan eleme, amely nem kapcsoló
dik össze ly/-vél. — A táblázatból ugyan nem derül ki, de a szókezdő hangkap
csolatokat követő magánhangzók előfordulását is szabályozza néhány általános 
feltétel: Gy u tán csak jüwj és — ritkábban — juj jelenhet meg, míg a Gw-t 
éppen ezek nem követhetik. Egyetlen kéttagú mássalhangzókapcsolat, a jspj 
jelenik meg valamennyi angol magánhangzó előtt, másfelől egyedül az fűwf 
jelenik meg (a w-re végződőeket kivéve) valamennyi lehetséges mássalhangzó
csoport után. 

2. Térjünk most rá az 1. pontban említett tények formalizálására. A szó
kezdő mássalhangzókapcsolatokat szabályozó legáltalánosabb feltételt fen
tebb már megfogalmaztuk (2) alatt. A jsb, sd, sgj hiánya így fejezhető ki: 

(3) Ha: 
# s 

Akkor: 

+ msh 
— mgh 
— orrh 

I 
[— zönge] 

szókezdő /sj-t követő orális zár- és réshangok mindig zöngétlenek. 
A (2) és (3) feltétel együttesen így írható le: 

4 A táblázat példaszavainak jelentése a következő: spy 'kém', stay 'marad', sky 
'égbolt', smoke 'füst', snow 'hó', sphère 'szféra', sthenic 'nagyfokú', pray 'könyörög', 
tray 'tálca', cry 'sír' (ige), bray 'szamárbőgés', dry 'száraz', grey 'szürke', fry 'süt', three 
'három', shrew 'hárpia', play 'játszik', clay 'agyag', blue 'kék', glue 'ragasztó', fly 'repül', 
sly 'ravasz', pew 'templomi pad', tube ' tubus', queue 'sor', beauty 'szépség', due 'megfelelő', 
gue 'szélhámos', mew 'sirály', new 'új ' , few 'kevés', thews 'inak', suit 'öltöny', huge 'hatal
mas', view 'látvány', twin 'iker', queen 'királynő', dwell 'lakik', Gwen (női becenév), 
thwart 'meghiúsít', swell 'megduzzad', when 'mikor'. 
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W H a : * [ + m s h ] [ + ^ ] 

Akkor: s r j [ + o r r h ] n 
[ | [ - zönge]JJ 

ahol a { } zárójelek jelentése 'vagy — vagy': két szókezdő obstruens közül az 
első mindig /s], a második pedig vagy nazális, vagy zöngétlen. Ez a feltétel 
túl „gyenge": nem zárja ki a /#, s, c, ej megjelenését a második helyen. Ezek 
közül a /sej egyetlen szóban megjelenik: sthenic 'nagyfokú'. A kettős /ss/-t 
egy igen általános MSF zárja ki, amely kimondja, hogy az angolban egy mor
fémán belül soha nincsen gemináta (az ún. 'underlying' alakokban, vö. a 2. 
jegyzettel), ám a jsc, ssj-től csak egy újabb MSF árán szabadulhatunk: 

15) # s 
— mgh " 
- e l ö l 
+ kor 

Ez a negatív MSF (a ~ jelentése 'ilyen nincs') azt mondja ki, hogy az angol
ban a szókezdő jsj-t nem követheti /c, f, ë, zj. Ezáltal a ffj és jzj előfordulása 
kétszeresen is lehetetlen: mint zöngéseké (4), mint alveopalatálisoké (5) kö
vetkeztében. 

Ez a két feltétel, (4) és (5), véglegesnek tekinthető5 (jelenlegi céljainkra): 
együttesen helyesen határozzák meg a lehetséges szókezdő obstruens-csoportok 
körét: jsp, st, sk, sm, sn, sf, (se)/. 

A következő feltétel, amelyet formalizálunk, a fpw, bw, fwj előfordulását 
zárja ki. Ez is negatív MSF: 

:(6) # + elöl 
— kor 

— mgh 
— msh 
+ hátsó 

Ez a feltétel általánosabbnak tűnik a kelleténél: a tervezett hármon felül ki
zárja a jvw, mwj kombinációkat is. Ez azonban nem mond ellent a tényeknek: 
ezek valóban nem léteznek. Sőt, az jm, n, l, vj szegmentumokat egyedül a \y\ 
követheti. Ezt az általánosítást fejezi ki (7:) 

*(7) Ha: 

# 

Akkor: 

+ elöl 
+ foly 
+ zönge 

[ + orrh 

"a mghl 
a msh J 

5 A javasolt MSF-ek végleges változatát a feltétel száma elé írt csillag fogja jelezni. 
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Azaz: a szókezdő jl, v, (&, z), m, ni hangokat a magánhangzókon kívül egye
dül jjj követheti.6 (A zárójelbe te t t kettőt még \y\ sem, amint az alább kö
vetkező (13) kimondja.) 

A /ti, dl, élj hiányáról így adhatunk számot: 
(8) H a ; # [ - érdes] l 

il 
Akkor: [— kor] 

Ha egy szókezdő ,,nem-érdes" mássalhangzót fej követ, akkor az csak labiális 
vagy veláris lehet, alveoláris nem. 

Az faj és fej kiegészítő eloszlását a (9) számú MSF-fel írhatnánk le: 
(9) Ha: 

# 

a elöl i 
+ kor 
+ foly 
+ érdes 

Akkor: 

f + mgh] 
[ -j-.mshj 

11 
[a elöl] 

Vagyis: egy szóeleji „szibiláns + likvida" kapcsolat tagjainak meg kell egyez-
niök a [±elöl] jegy értéke tekintetében: jslj és jërj lehetséges, de jsrj és jslf 
nem. Az fSj nem fordul elő — a többi alveopalatálishoz hasonlóan — \y\ és 
(a schwa szót kivéve) \w\ előtt sem: 

— elöl] ["— mgh 
+ kor J [— msh (10) # 

Az alábbi szegmentumok egyáltalán nem fordulnak elő szókezdő helyzet
ben mássalhangzó előtt: /#», d', z, c, jf, z, y, wj1. Ezt így formahzálhatjuk:8 

(11) Ha: 

# 

r - elöl 
+ kor 

a zönge 
_ a foly 

— mgh 
/ff elöl 
+ kor 
+ zönge 

/?foly 
— mgh 
— msh 
— alsó 

[ + szegmentum] 

Akkor: 
4 

+ mgh] 
— msh] 

6 A görög betűk olyan változókat jelölnek, amelyek értéke -f- vagy — lehet; 
azonos betűké mindig ugyanaz. A (7) számú MSF-ben tehát az [a mgh, a msh] az alábbi 
két jegy kombináció rövidítése: [ + mgh, -f msh] ( = likvida) és [—mgh, —msh] ( = 
félmagánhangzó). 

7 JSTem fordul elő [77] sem, ez azonban az i t t felhasznált keretben nem alapvető 
(underlying) szegmentum, hanem egy , , [+ orrh]gr" szekvenciára megy vissza, s így (4) 
már eleve kizárja annak lehetőségét, hogy szókezdő helyzetben megjelenjen. 

8 A kapcsos zárójelen belüli legfelső „doboz" követelményeit a jrj, jel és /á/, a 
középsőéit a \ö\, \z\ és ///, az alsóéit pedig a jyj ós \w\ elégíti ki. 
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Ez az utóbbi feltétel egyszerűbbé s némiképp természetesebbé tehető, a (9) és 
(10) alatti MSF pedig teljesen elhagyható, ha a következő absztrakt (azaz: a 
közvetlenül megfigyelhető adatoktól „elrugaszkodó") megoldást választjuk: 
a szóeleji [£r] hangkapcsolatokról feltételezzük, hogy valójában jsrj alakra 
mennek vissza, s felszíni formájukat az alábbi szabály által nyerik el: 

(12) Ä ] — * [ - « * * ] / 
f - e l ö l i 
[ + mshj 

/s/-ből [•$] lesz \r\ előtt. A (11) számú MSF módosított formája ekkor 
a következő lesz: 

'(13) Ha: 

# 

f - elöl 1 
[ + kor 

elöl 
+ kor 

-— mgh 
+ kor 
+ zönge 

L+ foly 
— mgh 
— msh 
— alsó 

[ + szegmentum] 

Akkor: l g l mshj 
f + mgh] 

Az első „doboz" az alveopalatálisokat képviseli: Iá, z, c, f, r\ a második a zön
gés koronális réshangokat: [ê, zj, a harmadik pedig a \y\ és \w\ félmagánhang
zókat. 

Eddig a szókezdő CCV szekvenciákban megjelenő mássalhangzókról ad
tunk számot. Most a magánhangzó-előfordulásról kell néhány szót ejtenünk. 
Ahogy fentebb megjegyeztük, a CyV sorok magánhangzója az Jüwj és fuj 

+ felső 
•f hátsó hangokra szorítkozik, tehát a 

(14) 

magánhangzókra. Ezt fejezi ki (14) : 

Ha: # C y 

Akkor: 

V 
i r + felső ] 

[ + hátsój 

A GwV szekvenciák éppen ellenkezőleg vannak korlátozva: 

(15) ~ # Gw 

3. Az előforduló háromtagú hangkapcsolatokat a 2. táblázat foglalja 
össze:9 

+ felső 
+ hátsó 

V 

9 A példaszavak jelentése: spray 'permet', Street 'utca', screen 'vetítővászon', 
splay 'ferde', sclerosis 'szklerózis', spew 'hány', stew 'párol', skew 'rézsútos', square 'négy
zet'. 
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2. táblázat: 

Háromtagú szókezdő mássalhangzócsoportok az angolban 

331 

0 sör sOl tOy sOv 

V 
t 
k 

spray 
street 
screen 

splay 

(sclerosis) 

spev) 
stev) 
shev) square 

HYMAN (1975 : 10) az alábbi egyszerű általánosítást javasolja 

(16) Ha: # C C 

Akkor: 5 lp) 

Azonnal hozzáteszi azonban, hogy ez az MSF megengedi a jstlj, /spwj és 
jstwj kombinációkat is, jóllehet ezek nem léteznek. A (6) és (8) feltételek kisebb 
módosításával számot adhatnánk a jspwj ül. a jstlj hiányáról: 

(17) # (*) + elöl] T— mgh 1 
— korj [ + hátsój 

*(18) Ha: # (s) [— érdes] / 

Akkor: [ - kor] 

De ez a megoldás nem fedi a jstwj hiányát. Ezért (6)-ot érintetlenül hagyjuk, 
s bevezetünk egy újabb MSF-et: 

;i9) Ha: # s C w 

Akkor: k 

A (18) és (19) számú feltételekkel kiegészítve a (20) MSF, ami nem más, mint 
Hyman feltétele megkülönböztető jegyekben kifejezve, most már helyesen ha
tározza meg valamennyi létező háromtagú szókezdő kombinációt és csak 
azokat: 

=(20) Ha: # C 

Akkor: s 

G 

— zönge 
- f o l y 
— érdes 

C 

[amghl 
[a mshj 

A magánhangzó-előfordulás főbb megszorításai ugyanazok, mint a kéttagú 
kapcsolatoknál: ezért egyszerűen elhagyhatjuk a szóhatárt (14)-ből és (15)-ből, 
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s így az immár végleges (21)-et, illetve (22)-t nyerjük: 

*(21) Ha: Cy V 

Akkor: [" + felső ] 
[ + hátsó J 

*(22) [ + felső 
Cw f hátsó 

V 

Néhány további hiány is létezik: juj és jöyj nem jelenik meg három mással
hangzó után, /a/ és fáj csak \str\ után, jsklj pedig csak /{/ előtt fordul elő, stb.; 
ezek azonban inkább a szótár esetlegességei, mintsem az alapvető fonológiai 
rendszer jellemző vonásai, s így inkább az aktuális korpusz, nem pedig a 
kompetencia tulajdonságai. 

4. „Magyar szótagot egynél több mássalhangzó nem kezdhet" — ez a 
meglepő kijelentés P A P P ISTVÁN (1966. 150) egyetemi tankönyvében olvasható. 
Nyilvánvaló, hogy ez (szókezdő szótagokra) egyszerűen nem igaz. Ezt maga a 
szerző is érzi, ezért némi magyarázatot lát szükségesnek hozzáfűzni: „Ez a 
szabály kivétel nélkül érvényes az egyszerű szónak az első szótagon túli, to
vábbi szótagjaira. Az első szótagra azonban csak bizonyos megszorításokkal 
érvényes. Először is: van egynéhány hangutánzó magyar szavunk, amely éppen 
hangutánzó jellegénél fogva, tehát sajátos nyelvi funkciójára való tekintettel 
mássalhangzó-torlódással kezdődik (krákog, prüszköl). Egyébként azonban 
két (néha három) mássalhangzóval csak olyan nyelvünkbe került idegen sza
vak kezdődnek, amelyeknek hangalakja még nem magyarosodott meg teljesen, 
s amelyekről éppen ezért a beszélők azonnal megérzik az idegen eredetet." 

Ez az álláspont egyáltalán nem korlátozódik az idézett szerzőre: hagyo
mányos nyelvtanírásunk egész szemlélete — cseppben a tenger — tükröződik 
ebben a különösen pregnáns példában. Túl messzire vezetne ennek a jelenség
nek általános taglalása — ezért csak az idézett megállapításhoz fűzünk néhány 
megjegyzést: 

(a) Kérdezzünk csak meg egy nyelvészeti irodalmunkban járatlan, „naiv" 
beszélőt, vajon magyar szavak-e a próba, tréfa, drága, platán, svéd, francia, 
srác és társaik. Nem is értené, mit akarunk tőle. 

(b) Mi a csudát jelent az idézet utolsó mondatában az, hogy „még nem" 
meg hogy „teljesen"? Csak nem fognak az említett szavak (vagy akár az olyan, 
ritkábban használt társaik, mint pl. smaragd, szkíta, gvárdián) ennél jobban 
„megmagyarosodni", ha eléggé türelmesen várunk? 

(c) Ez az álszabály vagy igaz, de triviális, vagy nem triviális ugyan, vi
szont nem is igaz. Igaz, de triviális, ha így értelmezzük: „A magyar szavak 
nem kezdődnek egynél több mássalhangzóval, kivéve ha egynél több mással
hangzóval kezdődnek"; minden egyéb értelmezés esetén pedig hamis.10 

10 Tény, hogy egynél több mássalhangzóval kezdődő magyar szó nincs túl sok: 
DBME (1961. 113) számítása (becslése?) szerint „a mássalhangzós szókezdeteknek alig 
1%-a" ilyen. (Ezek 201 különféle CCV-szekvenciatípus közt oszlanak meg, vö. a dolgozat 
elején — a * jelű jegyzetben — említett cikkben.) Deme számítása feltehetőleg az ErtSz. 
adatain alapul. A szótár összesen 46840 mássalhangzóval kezdődő szót tartalmaz (önálló 
vagy utaló szócikk formájában). Az 1% tehát mintegy 500 szót jelent — ezt az ötszáz 
magyar szót nem lehet letagadni. 
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3. táblázat: 

Kéttagú szókezdő mássalhangzócsoportok a magyarban 

0 sO szO Or Ol Ov 

p 
t 
k 

sport 
start 
skála 

szputnyik 
sztár 
szkíta 

próba 
tréfa 
kristály 

platán 

klinika 
tviszt 
kvarc 

b 
d 
9 

— bronz 
drága 
gránit 

blokk 

gleccser gvárdián 

m 
n 

smaragd 
snájdig 

szmog 
sznob 

— 
— 

— 

f 
sz 
s xxxxx 

szféra francia 

srác 

flótás 
szláv 
sláger 

szvit 
svéd 

A 3. táblázat a magyarban előforduló kéttagú szóeleji mássalhangzó
csoportokat szemlélteti. 
A táblázatban feltüntetett hangkapcsolatokon kívül néhány más kombináció is 
létezik. Ezek némelyike indulatszavakban tűnik fel, mint pl. hja, hm, pfuj, vagy 
elszigetelt példákban, mint pneumatikus, ptózis; mnemotechnika, nganaszán; 
ftálsav, sztyepp, scsi és zrí; mások kisebb-nagyobb szócsoportokban bukkan
nak fel:11 

(21) \psz\ pszichológia, psziché stb. 
/ksz) xilofon, xerox stb. 
\gn\ gnóm, gnosztikus, gnu stb. 
\szc\ szcenika, szcenárium stb. 
\cv\ cvikker, cvekedli stb. 

Háromtagú mássalhangzócsoportok valóban ritkán fordulnak elő a magyar
ban: a pszt indulatszótól és két szakkifejezéstől (szklerózis jszkl/, sgraffito 
\zgr\) eltekintve csak négy megengedett kombináció van, valamennyi „SÓr" 
formájú, ahol az , ,S" jelentése 'szibiláns' (jszj vagy /«/), az , ,0"-é pedig 
'obstruens': jsprj, pl. spriccel, sprint; jstrj, pl. strand, strapa; jskrj, pl. skru-
pulus, skribler; és jsztrj, pl. sztrájk, sztráda. 

5. Az 1. és 3. táblázatot összevetve azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy a 
két nyelv szókezdő mássalhangzócsoportjainak felépítését lényegében ugyan
az az elv vezérli. A két táblázat általános szerkezetében a következő három 
eltérés található: 

(22) angol magyar 
)>S0" „sO", „szO" 
„Oy" - -
})0W» nOv" 

11 A magyar szavak átírására a hagyományos „magyar" átírási rendszert hasz
náljuk (1. MOLNÁR 1970). 
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Egyébként a két táblázat következetesen megfelel egymásnak. Még a sziszte
matikus hiányok is megegyeznek: mindkét esetben hiányzik a Jpw ~ pv, 
bw ri> bv, mw ^ mv, nw ~ nv, fw ~ fvj, fii, dl, ml, nlj, jmr, nr, sr ~ szr/ 
valamint a „szibiláns + zöngés, orális zárhang" kombináció. 

A háromtagú magyar szekvenciák valódi részhalmazát képezik az angol 
szekvenciáknak, azzal a megszorítással, hogy az angol /strJ-nék két magyar 
megfelelője van: jstrj és jsztr]. 

6. Az alábbiakban megpróbáljuk formalizálni a magyar szókezdő más
salhangzócsoportokkal kapcsolatos megfigyeléseinket:12 

=(23) 

=(24) 

Ha:* [ + msh][-^] 
4 

Akkor: + kor 
+ foly 
— zöngej 

r— zönge] 
[— érdes J 

[ + orrh] 

*[+^[=to] 
Ez a két feltétel kimondja, hogy egy szókezdő obstruens-csoportnak /s/-ből 
vagy /sz/-bői és az alábbiak egyikéből kell állnia: \p, t, k, f, m, n\. (A (24) 
számú MSE a jty, nyj hangokat zárja ki a második pozícióban való megjele
nésből.) Mivel azonban helytelenül megengedik a \sfj kombinációt is, még egy 
apró kiegészítésre szorulnak : 

=(25) # 
[-elöl] 
L + korj 

+ elöl 
— kor 
+ folyj 

Ez az elemzés azért vonzó, mert nemcsak megragadja a tényeket, hanem a le
hetőségekhez mérten meg is őrzi (23) és (4) hasonlóságát. Sajnos, helytelenül 
kizárja azonban az ,,0v" szekvenciákat, mivel a \v\ obstruens. Ezt a hiányos
ságot (23) elrontása nélkül olymódon küszöbölhetjük ki, ha az ,,Ov"-t úgy 
elemezzük, mint ami alapjában véve jwj-t tartalmaz, s ezt egy későbbi sza
bály fordítja át [v]-be.13 Az underlying fwj és ennélfogva az említett szabály 
felvételének független alapja is van. Többek között /wf-kérit kell elemeznünk a 
-valjvel és -vájvé ragok kezdő mássalhangzóját, amely a tővégi mássalhangzó
hoz hasonul, vagy, ha ilyen nincs, [v]-vé alakul át. Ugyancsak absztrakt jwj-t 
kell feltételeznünk a falu és ló típusú szótövek végén: ezt a jwj-t a felszínen 
[v] képviseli, ha magánhangzóval kezdődő toldalék követi: falvak, lovak, 
egyébként azonban [w]-vá alakul: falu, faluban, illetve törlődik és meghosszab
bítja az előző magánhangzót: ló, lóról. Ezen elemzés igazolását és további tag
lalását lásd VAGO sajtó alatt lévő művében. Ha elfogadjuk az „Ov" szekven-

12 A magyar mássalhangzók megkülönböztető jegyes elemzését VAGO megjelenés 
alatt álló munkájából vettük, az ún. „főbb osztályozó jegyek" kivételével, amelyek 
továbbra is [+ mgh] és [ + msh] lesznek. 

13 A legtöbb (29)-ben (és közvetlenül előtte) felsorolt példa azonban így is kivétel 
marad. 
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ciák ilyen felfogását, ennek még egy előnye van: a (6) számú MSF minden vál
toztatás nélkül alkalmazható a magyarra is. 

A Jtl, dlj hiányáról a (8) módosított formája ad számot: 
:(26) Ha: # [ - f o l y ] Z 

Akkor: [ — kor] 

Szókezdő helyzetben mássalhangzó előtt lehetetlen az alábbi szegmentumok 
előfordulása: jty, gy, v, zs, cs, dz, dzs, m, n, ny, l, r, w, j , h{; míg fzj és /c/ csak 
jrj, illetve }vf előtt jelenik meg (vö. zrí, cvikker). Ha ezt a feltételt eszerint 
próbálnánk megfogalmazni, a kialakuló MSF felettébb bonyolult lenne. Ezért 
eltekintünk a \zr\ és jcvj kapcsolattól (kivételként kezeljük őket), s így 
(27)-et nyerjük:14 

=(27) Ha: 

# 

— hátsó 
— elöl 
— kor 

f+foly 1 
[ + zöngej 

mghl 
mshj 

[ + szegmentum] 

Akkor: 
4 
l g l mshj 

r + mgh] 

Ami a háromtagú szókezdő mássalhangzócsoportokat illeti, rájuk a következő 
MSF érvényes: 

(28) Ha: # C G C 
JJ 11 iL 

Akkor: [sz] íp) r 
-

•: HU 
Azaz megkülönböztető jegyekkel kifejezve: 

*(29) Ha: # 

Akkor 

C 
iL 

+ kor 
+ foly 
— zönge 

G 
4 

a hátsó i 
— a elöl 
— zönge 

L + felp J 

o 
il 

+ mgh 
+ msh 
- f o l y j 

14 A [— felpattanó] jegy SZÉPE (1969) elemzésében CHOMSKY és HALLE (1968) ós 
VAGO (sajtó alatt) [ + delayed release]-ének megfelelője. A kapcsos zárójelen belüli 
blokkok a palatálisokat; az affrikátákat; a zöngés réshangokat, likvidákat és félmagán
hangzókat; illetve a fólmagánhangzókat képviselik. Nem túl elegáns dolog, hogy feltóte
lünkbe a zöngés félmagánhangzókat /j, w\ kétszeresen belefoglaltuk, de a felhasznált 
jegyek számát tekintve még mindig ez a leggazdaságosabb megoldás. 
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Egy további megszorítás szükséges az jszprj és jszkrf kizárására: 

=(30) # [ + elöl] [— kor] [ + msh] 

7. Összefoglalva: az angol és magyar nyelv meglepően hasonló feltételek
kel szabja meg a lehetséges szókezdő mássalhangzócsoportok körét. Bár a 
magyar hangkapcsolatok előfordulása több vonatkozásban korlátozottabb, 
egy tekintetben (az obstruens előtti js, szj esetében) számuk felülmúlja angol 
megfelelőikét. A közös alapelveken túl néhány konkrét morfémastruktúra-
feltételt is párhuzamba állíthatunk az alábbiak szerint:15 

(31) angol magyar 

(4), (5) (23), (24) „SO" 

(6) (6) ~ \j>vi\ s tb. 

(H) (27) kizárt első tagok 
(18) (26) ~ fii, dl/ 
(20) (29) „SOL" 

Végezetül: milyen tanulságokat vonhatunk le az elmondottakból az angol 
nyelv tanításával kapcsolatban? 

(a) Az „Oj" hiánya a magyarban nem jelent különösebb nehézséget az 
angolul tanuló magyaroknak az „Oy" szekvenciák elsajátításában. Problémák 
merülnek fel, ezzel szemben, az angol jty, dy, nyj hangkapcsolatok esetében, 
mivel közeli megfelelőik léteznek a magyarban: jty, gy, nyf, amelyek kiejtése 
azonban meglehetősen különbözik az angol jty, dy, nyl-től. Hogy mennyi fá
radságot érdemes ezekra a különbségekre fordítani, attól függ, milyen céljai 
vannak az illető nyelvtanulónak az angol nyelvvel. Sok esetben teljesen elha
nyagolhatók, hiszen a magyar jty, gy, nyj behelyettesítése a megfelelő angol 
környezetbe nem veszélyezteti a megértést. 

(b) Hasonlóképpen: az „Ow" hangkapcsolatokat a magyar nyelvtanulók 
,,Oy"-vel fogják helyettesíteni, hacsak — szükség esetén — nem fordítunk 
külön gondot ennek elkerülésére. 

(c) A \r, l, y, wj zöngétlenedése hehezett (zöngétlen) zárhangok után az 
angol mássalhangzókapcsolatok újabb olyan tulajdonsága, amely a magyar 
nyelvtanuló számára szokatlan. 

(d) Ezektől az egészen apró különbségektől eltekintve az angolul tanuló 
magyar anyanyelvűeket nem érheti különösebb meglepetés a szókezdő mással
hangzócsoportok felismerése és kiejtése terén. Ez annak köszönhető, hogy a két 
nyelvben alapvetően azonos elvek szabályozzák az ilyen hangkapcsolatok elő
fordulását. Hogy ez nem triviális következtetés, azt azok a nehézségek mutat
ják, amelyekkel az oroszul tanuló magyarok, vagy mondjuk az angolul tanuló 
arabok kerülnek szembe ezen a téren. 

S I P T Á R PÉTER 

16 Az „SO" jelentése: 'szibiláns + obstruens', az „SOL"-é: 'szibiláns + obstru
ens + likvida'. 
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On Initial Clusters in English and Hungárián 

by PÉTER SIPTÁR 

English and Hungárián impose surprisingly similar constraints on possible initial 
consonant Clusters. Apart from sporadic occurrences of exceptional cases (in Hungárián 
much more fréquent than in English), in both languages eitherjthe first consonant must be 
a voiceless sibilant (only s in English, either s or S in Hungárián) or the second a liquid 
(r or l) or, in English, a glide (y or w), in Hungárián, v. Within this gênerai pattern, 
there are systematic gaps (e. g. the absence of pw ~ pv, bw ~ bv, fw ~ fv; il, dl; sr; sb, 
sd, sg; etc.) shared by both languages. These observations are further specified and 
expressed in terms of morphème structure conditions in the above paper. 

22 Nyelvtudományi Közlemények 80/1—2. 


