
VII. Hangtörvények a magyarban

54. A hangkapcsolódás mechanizmusa. A hangoknak szavakká (hang
sorokká) és a szavaknak nagyobb dinamikus egységekké (hangszakaazokká
vagy szólamokká) fűzésében nem követhetjük mindig a hangfunkció
kijelölte utat: a hang funkcionális alkalmasságát nem egyszer keresztezi a
hangok fonetikai természetébőladódó hangtani kényszer. így például fontos
funkcionális érdek fűződik ahhoz, hogy a kéz szavunk végén zöngés z-t
ejtsünk, mert különben a kész melléknévvel való összetévesztés lehetősége

forogna fenn. Ennek ellenére a kézfogó kapcsolatban készfogó-t szoktunk
ejteni, s ezzel kitesszük magunkat a félreértés veszélyének, mert hiszen a
hallgató könnyen gondolhatja, hogy valami kész fogóról, valami elkészült
szerszámról van szó. Hasonló eset bekövetkezhetik a másik irányból is.
A kész melléknév 8z-ének zöngétlensége funkcionális tekintetben el nem
hanyagolható, tehát releváns tulajdonság, mégis ebben a kapcsolatban:
a készből él ígyartikulálunk: a kézből él, amit pedig a hallgató - ha a beszéd
összefüggés és a helyzet adottságai nem segítik - valóban a kéz szó értelmé
nek megfelelően foghat fel. Mindez világosan mutatja., hogy a hangok nem
csak funkciójuknak megfelelően vesznek részt a szavak és a nagyobb
beszédegységek felépítésében, hanem vannak a hangkapcsolásnak olyan
törvényszerűségei is, amelyek a funkcióra és a beszélő szándékára való
tekintet nélkül gépies biztossággal érvényesülnek.

A különféle hangtörvények a nyelvi hangjelenség sima lefolyását bizto
sítják: a hanganyag mechanizmusában gyökereznek. Másfelől azonban a
hangtörvények arra is valók, hogy a nyelv gondolattartalmának egységét
és tagozódását a sima lefolyású, zökkenésmentes és kellően tagolt hangsorral
híven vissza tudjqk adni. így a hangtörvények annak ellenére, hogy fone
tikai kényszerként sokszor keresztezik és veszélyeztetik a jelentéselkülönítő

hangszerepet, végeredményben mégis a gondolatközlés érdekeit szolgálják.

55. Magánhangzó-törvények. Legfőbb magánha,ngzó-törvényeink: 1. a
hangrend, 2. az illeszkedés és 3. a hiátustörvény.
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56. A hangrend. A hangrend vagy magánhangzó-harmónia az a törvény
szerűsége nyelvünk hangszerkezetének, hogy egy egyszerű szó vagy csupa
magas, vagy csupa mély magánhangzókból van felépítve. A magánhangzók
nak horizontális irányú nyelvállás szerinti egyneműsége anyagi biztosítéka
a szó gondolati, fogalmi jelentésegységének. Természetesen a nyelv még ..
több más módon is gondoskodik a szóegység hangtani biztosításáról, egye
bek közt az egységes dinamikus kiképzéssel.

A hangrendi törvény értelmében vannak nyelvünkben:
1. magas hangrendű ezavak, például ép, Mr, hír, tű,. embe.,., fehér,

öröm, idő, gyümölcs,. denevér, ösztökél,.
2. mély hangrendű szavak, például had, túsz,. álom, bátor, kutya,

málna,. oroszlán, savanyú.
Van azonban nyelvünkben négy olyan magas magánhangzó, amelyek

mély hangokkal is megférnek egy szó egységében. Az ilyen szavakat úgy
nevezzük, hogy vegyes hangrendű szavak. Ezek a mély hangokkal is meg
férő magas (tulajdonképpen ebből a szempontból: közömbös) magánhang
zók: az e (helyesebben: köznyelvünknek az az e hangja, amely régebbi
zártabb e folytatása), é, i, í. Példák a

3. vegyes hangrendű szavakra: leány «leány), tehát «tehát),.
béka, 1narék,. csikó, kocsi,. bíró, csíkos.

Szavainknak a hangrend szempontjából három csoportra különítését a
magánhangzók sémája alapján így szemIéltethetjük:

•

A sémából kiderül, hogyamagai' hangrendű szavakban csak az i, í, ü, ű,

e, é, ö, ő, e hangok kombinációi történhetnek meg, a mély hangrendűszavak
ban az u, ú, o, ó, a, á magánhangzókat kombinálhatjuk egymással, a vegyes
hangrendűség pedig abban áll, hogy az i, í, e, é hangok szerepelnek az
~t, ú, o, ó, a, á hangokkal egy egységes hangsorban. A magyar beszélőkmind a
három kombináció által létrejött szavakat hangtanilag egységesnek érzik.

Ami az összetett szavakat illeti, azokra nem vonatkozik a hangrendi
kényszer: a tagok megtartják eredeti hangrendjüket az összetételben.
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Az összetett sz6ban tehát olyan magánhangz6-kombinációk is szerepelnek,
amelyek az egyszerii sz6ban ki vannak rekesztve, például ü vagy ö hang
kapcsol6dása mély magánhangz6kkal: kürtharsogáB, disznóölés stb.

A hangrend törvénye szoros kapcsolatban van az illeszkedéssel. Végered
ményben egy és ugyanannak a hangtani kényszernek a megnyilvánulása
mind a kettő. A hangrend azonban kész állapotot jelent, az illeszkedés
pedig m11ködést: a sz6 hangalakjának mai alakulására, változási folyamatára
vonatkozik. Az illeszkedés egyfajta hasonulásos jelenség (asszimiláció):
a tőbeli vokálisok hangszíne a hasonl6 hangszínű magánhangz6t kívánja
meg a különféle járulékelemekben. Végeredményben persze itt is arr61 van
szó, hogy a szótő vokálisa meghatározott keretek közt kombinálódhatik a
járulékelem magánhangz6ival. Régebben a hangrendről azt tanították, hogy
az egy ősi, finnugor-kori előrehat6 (progresszív) magánhangzó-hasonulás
eredménye: eszerint az első szótag vokálisa magához hasonította volna
abban az ősi korban a második sz6tag végén álló vokálist. ERKKI ITKONEN

azonban ezzel szemben a kombináci6s lehetőségekrevezeti vissza a finnugor
(többek közt a finn és a magyar) hangrendi törvényt. A finnugor alapnyelv
hangrendszerében megvolt az a, o, u mély, az a, e, ii, í magas magánhangz6,
továbbá a mélyek sorában az ó, ú, a magasak sorában pedig az é, í hosszú
vokális, s ezek mindegyike állhatott a szó első, hangsúlyos sz6tagjában.
Hangsúlytalan második sz6tagban tővégi vokálisként azonban ezek közül
csak az a, a, e állhatott. Ha most már abb61 indulunk ki, hogy az első sz6tag
ban állhatott a.z a - a, o - e, u - ü hangpár (a hosszúakat most figyelmen
kívül hagyva), továbbá a pár nélküli í, a második sz6tagban pedig az a - a
hangpár és a pár nélküli e, akkor egészen természetes, hogy az első sz6tag
mély magánhangz6i (a, o, u) a második szótag a-jával, magas magánhang
z6i (a, e, ü) pedig a második szótag a-jével kombinálódtak, viszont az első

sz6tag i-je kapcsol6dott a második sz6tag a-jával és a-jével egyaránt; más
felől a második sz6tag e-jével az elslS sz6tag valamennyi (tehát: magas és
mély) magánhangz6i kombinál6dtak. Ennek a kombináci6s elméletnek
értelmében a mai magyar és finn vegyes hangrend11 szavak éppoly ősi

típusok, akárcsak a magas és mély hangrendűek.

A hangrendi kombináci6k és az illeszkedési kapcsolhatóság esetei egyaránt
abb61 a törekvésből magyarázhatók, hogy beszélőszerveink működését

minél simábbá tegyük, a hangképzéshez szükséges szervi mozgásokban
minél nagyobb fokú erőmegtakarítást érjünk el. Régebben a kényelem
szeretetre vezették vissza a hangtörvények legjava részét. Ebben van is
valami igazság, csak a kényelemszeretet kissé alkalmatlan megjelölése a
tényállásnak. A nyelvi hanganyag mechanizmusának legfőbb törvényszer11
gége ugyanis nem a kényelmességre törekvés, a beszélőszervek elrenyhülése,
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hanem az energiamegtakarftás. Persze, sok esetben a szervi mozgás elreny
hülése (mert ilyen is van kétségkívül) és az energiamegtakadtás ugyanahhoz
az eredményhez vezet. A hangrend és az illeszkedés fiziol6giailag azt jelenti,
hogy egy (egyszeru) szó egységes hangaorában nyelvünk lehetőleg vagy
csak elülső, vagy csak hátulsó állást igyekszik elfoglalni, ami csak az iSmer
tetett megszorításokka.I bizonyul lehetségesnek. Tehát közvetlen szótag
egymásutánban a nyelvnek nem kell váltogatnia az elülső és a hátulsó
állást. Ezzel igen sok felesleges mozgást és így energiát takarítunk meg, és
valóban kényelmesebb is így a beszéd hanganyagának artikulációja.

A hangrend és illeszkedés több rokon finnugor nyelvben megvan, de nem
mindegyikben. A suomi-finnben például pontosan úgy jelentkezik a hang
rend és az illeszkedés (illetőleg annak palatális - veláris típusa), mint a
magyarban: még a megszorítások is pontosan ugyanazok, ti. ott is a rövid és
a hosszú e (= magyar if) és i vokálisok viselkednek közömbösen hangrend és
illeszkedés tekintetében. Jellemző azonban, hogy már a finnséghez tartozó
észt nyelv nem ismeri a hangrendi törvényt. A suomi-finn Mta 'baj, szorult
ság' szó észt megfelelőjepéldául így hangzik: hada (az li egészen nyílt e-han
got jelöl). Ez azt jelenti, hogy egyes finnugor népeknek semmiféle nehézséget
nem okoz egy szó egységében, közvetlenül egymás után elülső és hátulsó
magánhangzókat képezni, azaz anyelvállást elülről hátra és fordítv:a válto
gatni. 1t'rég kevésbé ismerik a hangrendet és az illeszkedést az indoeurópai
nyelvek. A francia beszélő számára például semmi nehézséget nem jelent
ilyen szavak kiejtése, mint cou,leur 'szín', constitution 'alkotmány' stb.
Annyival nehezebb az'onban az ilyenféle szók biztos és sima artikulációja a
franciául tanuló magyar ember számára - azért, mert hangképző szervei a·z
ilyen irányú mozgássorokat még nem szokták meg', azok az anyanyelvi
képzési szokásoknak megfelelően nem idegződtek be.

57. Az illeszkedés. A magánhangzó-illeszkedés törvénye abban áll, hogya
járulékelemek (ragok, jelek, képzők) magánhangzója az alapszó, illetőleg a
tő hangszínéhez hasonul. Az illeszkedés mint progresszív (a tőbőI-Jriindulóés
a szóvégre ható) hasonulás két síkon valósulhat meg: van palatális - veláris
(magas - mély), másfelől illabiális - labiális (ajakműködés szerinti) illesz
kedés. A hasonulás mértéke háromféle, s ez abban nyilvánul meg, hogy
vannak egyalakú, kétalakú és háromalakú járulékelemek nyelvünkben.
Az egyalakú járulékokkal kapcsolatban nincs illeszkedés; a kétalakú járulék
elemek a palatális - veláris illeszkedés megvalósulását teszik lehetővé;

a hároma.Iakú járulékok esetében pedig a palato-veláris illeszkedéshez még
labiális - illabiális illeszkedés is csatlakoiik.'
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1. A P a l a t·o -v.e l á r i 8, azaz magas - mély irányú illeszkedés a
ragoknak, jeleknek és képzőknek két alakját teremtette meg. Vannak
nyelvünkben kétaJakú ragok, jelek, képzők: ezek magas hangrendű alap
szóhoz (illetőleg tőhöz) magashangú alakban, mély hangrendű szóhoz
mélyhangú alakban járulnak. Például:

-banl-ben házban : k'ézben
-MlI-ból . . . . . . . . . . . . . . . . házb6l : kézből
-tóll-t6l . . . . . . . . . . . . . . . . . házt6l : kéztől
-8tull-8t1ll esaládostul : feleségest1ll

-nal-ne t l várna : kérne
-nál-né r .. ...........'1 várnál : kérnél

-8ágl-ség . : j6ság : szépség
-hatl-het várhat: kb,het

Az i, i, e, é hangzós, fOleg egytagú tövek egy része ille zkedés szempontjá
ból magas hangrendűként,más részük ellenben mély hangrendűként visel
kedik. Példáu1

aJ magas hangrendűek:

visz : visznek,
víz: vízben,
kerék : kereke.'],
dél: délt6l,

bJ mély hangrendűek :

iszik : isznak,
nyíl: nyílban,
derék : derekas,
cél : célt6l.

Vegyes hangrendű szavaink az illeszkedés szempontjából többféleképpen
viselkednek:

aj A palatális - veláris típusúak, tehát azok, amelyeknek utolsó magán
hangzója mély, mindig mélyhangú alakban vonják maguk mellé a többalakú
járulékokat. Például

leány: leányt6l,
béka: békának,
esiM : esik6vá,
bír6 : bír6ság.

bJ A veláris - palatális típusúak közül azok, amelyeknek utolsó tagjá
ban ajakkerekítéses magánhangzó áll, mindig magashangú járulékokat
vesznek fel. Ide csak néhány újabb idegen szó, illetőleg név tartozik. Például

80f61' : 80f6rrel,
manikűr : manikúröz,
SaU.88Ure : Saus8ure-rel.
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c) A veláris - palatális típusú szavaink közül azok, amelyeknek utolsó
tagjában illabiális vokális áll, illeszkedés tekintetében ingadozást mutatnak.
Legtöbb esetben mély hangrendűekként viselkednek, például

kocsi : kocsival,
pánik : pánikba,
papír : papírb6l,
negatív: negatívra,
pocsék : pocsékká,
kabaré: kabaréban.

,

Más esetekben - kivált ha a végső szótag magánhangzója e - magashangú
járulékokat kívánnak maguk mellé, például

mágnes : mágneses,
október: októberben,
kupec: kupecnek,
József - Józseffel.

Előfordul azonban az is, hogy egy és ugyanannak a szónak a járulékolásá
ban mutatkozik ingadozás, például

pozitív: pozitívnak r-.J pozitívnek,
oxigén: oxigénban r-.J oxigénben,
fotel: fotelba r-.J fotelbe .

. Az összetett szavak hangrendjét illeszkedés szempontjából mindig az
utolsó tag hangszÍlle határozza meg. Például

békeharc : békeharcban,
embertárs: embertársnak,
világűr : világűrbe,
módszer: módszerrel.

A magas - mély irányú illeszkedés alól vannak kivételek is. Ezek teljesen
megfelelnek a hangrendi törvény kivételeinek, illető~eg megszorításainak.
Vannak ugyanis nyelvünkben egyalakú ragok, jelek és képzők, amelyek
alakjukat nem változtatják, hanem egy és ugyaliabban a formában járulnak
magas és mély hangú szókhoz egyaránt. .Azok a járulékelemek tartoznak
elsősorban ide, amelyekben i, í vagy é magánhangzó szerepel. Például:
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-ni kérni, járni,
-nyi öklömnyi, ara8Znyi,
-i debreceni, soproni,
-ít szépít, alapít,
-é senkié, másé,
-ék mellék, tájék,
-ért pénzért, szabadságé.rt .

..
Vannak az egyalakú járulékelemek közt más típusúak is - olyanok,

amelyekben nem i, í, é, hanem másféle magánhangz6k állanak. Így például
egyalakú a

-kor
-szerű

pünkösdkor, karácsonykor,
egyszerű, nagyszerű.

Ezeknek egyalakúságát az magyarázza, hogy hangalakjukban még nem
süllyedtek egészen önállótlan járulékelemmé, hanem többé-kevésbé meg
őrizték eredeti öná1l6 sz6 jellegüket. A pünkösdkor vagy a nagyszerű jelen
tésük szerint ragos, illetőleg képzett sz6alakok, hangszerkezetükben azon
ban összetett sz6k, akárcsak a középkor vagy a (régi) módszerű kifejezések.
A -kor rag a kor főnévből mint összetétel utótagjából kezd viszonyító elemmé
lefokozódni, a folyamat azonban még nem fejeződött be, hanem megállt
félúton: funkci6jában már ragként viselkedik, hangszerkezetében ellenben
még a sz6, illetőleg az összetételtag öná1l6ságát őrzi. Hasonl6 magyarázata
van a -szerű és más efféle járulékok egyalakúságának.

2. A l a b i á l i s ..:..... i II a b i á l i s vagyis az ajakműködés szerinti
illeszkedésnek sokkal kisebb szerepe van nyelvünkben, mint a palato
veláris illeszkedésnek. Ez utóbbi ősi eredetű, a labialitás szerint val6 illesz
kedés viszont újabb fejlemény. Van egynéhány háromalakú ragunk és
képzőnk. A három változat közül az egyik mélyhangú, a magashangú síkban
pedig van egy labiális és egy illabiális változat. A hároma.lakú járulékok
mély hangrendű tőhöz mélyhangú alakban, magas illabiális tőhöz magas
illabiális alakban, magas labiális tőhöz magas labiális alakban csatlakoznak.
A szavak ajakműködés szerinti hangszínét az utols6 sz6tag magánhangzó
jának színe határozza meg. A szabály idevágó részét tehát pontosabban így
fogalmazhatjuk meg: ha a tő utols6 tagjában illabiális magas vokális áll,
akkor a háromalakú járulék illabiális palatális változata van helyén; ha
viszont az utols6 sz6tag magánhangz6ja ajakkerekítéses magas hang, akkor
aháromalakú járuléknak is a magas, ajakkerekítéses változatát kell hasz
nálni. Például:
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-~z/-~z/-l.w5z

-szor/-szer/-ször
-tok/-tek/-tök
-dos/-des/-dös

házhoz: kézhez: földl.w5z,
hatszor : ötvenszer : először,

vártok: 'Illtetek : töröltök,
kapdos : verdes : öldös.

58. A hiátustörvény. Ha két magánhangzó akár egy szó határán belül, akár
két szó határán közvetlenül egymás mellé kerül, akkor az így előállott

hangkapcsolatot a magyar beszélőkkényelmetlennek érzik, s az ún. hangűrt
vagy hiátust többféle módon igyekeznek megszüntetni. A hangiir megszün
tetésének, feloldásának főbb módjai a következők:

l. A hiátus feloldásának egyik eszköze abban áll, hogy a közvetlenül
egymás után következő magánhangzók közé - kivált ha az egyik magán
hangzó i vagy é - egyejtéskönnyítő j mássalhangzót toldunk. A hiátustöltő

j ún. szervetlen mássalhangzó, amelynek a jelentéshez semmi köze nincs,
csupán a kiejtés simábbá tételére szolgál. Eredetileg nem más, mint kap
csoló hang: hangképző szerveink az egyik magánhangzó-állásból a másik
állásba való átmenő mozgásukkal önkéntelenül hozzák létre. A köznyelvi
kiejtésben finomabb hanghatású, a népnyelvben erőteljesebben hallatszik.
így például a fiú, fiam, fiai, miért, kenyeréért stb. szavakban, szóalakokban
csak az íráskép mutatja a hangűrt, hiszen a köznyelvi és a népi ejtésben a
hangiirt egy hiátustöltő j mássalhangzóval feloldjuk, tehát a hangsorok
valódi képe fijú, fijam, fijaji, mijért, kenyeréjért stb. Megjegyezzük, hogy
olykor a funkciótlan j annyira megszilárdulhat, hogy morfológiai funkciót
nyer, a szervetlen hangból szerves hang lesz: így jött létre a birtokos sze
mélyragozásban a j-s változat. Eredetileg azt mondták: meze-e (mint:
kez-e), ebből hiátusfeloldássallett: meze-j-e, majd a j-t a rag szerves részé
nek értékelve: meze-je. A birtokos személyragok kettős, i nélküli és j-s alak
változatai (-a/-e és -ja/-je) tehát eredetileg arra valók voltak, hogya hiátust
kiküszöböljük akiejtésből.

2. A szó végén, illetőleg szótagvégi helyzetben egyes mássalhangzók any
nyira redukálódhatnak, hogy végképp el is tiinnek. A magyarban így tiint el
fokozatosan a szó végére került h hang egyes szavainkban. Méh szavunk h-ja
eredetileg erős képzésű, tehát palatális i volt, majd egészen gyengén képzett,
laringális h-vá vált, végül teljesen eltűnt, némává vált, s ma már csak a
helyesírás őrzi emlékét. A h a.zonban törvényszerűen hangzik akkor, ha
például azt mondjuk, hogy mé~s. Mi lehet ennek a jelenségnek az oka,
egyben pedig a célja is? Nyilvánvalóan az, hogya mé-es-féle hiátusok kele~

kezését a nyelvhasználat megakadályozza.
3. A hangűr megszüntetésének leggyakoribb módja a magánhangzó

kivetés (eIízió), az ti., hogy két szomszédos magánhangzó közül az egyik
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- mégpedig rendszerint az első - kiesik. Ritkábban előfordul, hogy a
hiátus első eleme hosszú: ilyenkor a második magánhangzót dobjuk ki. Így
lett például az eredeti tinóorrú hangalakból elizióval a tin6rú gombanév,
vagy a jó éjszakát! népies jóccakát! ejtése.

A magánhangzó-kivetés főbb esetei:
aj Egyes szavakban az első magá.nhangzót kivetjük, de a rövidebb alak

változatok mellett megmaradnak az eredeti hosszabb alakok is, s a hosszabb
és rövidebb szóalakok mint stilisztikai változatok állanak egymás mellett.
l?éldául:

leány r-.J lány,
reá r-.J rá,
miért r-.J mért.

bJ Az i-végű helynevek i képzős melléknévi származékában az i + i = i.
l

Ilyen esetek:
Apáti: az apáti ember,
Oroszi : az oroszi pap,
Piski: a piski híd,
Helsinki: a helsinki magyar nagykövet.

A helyesírás itt az eIíziós alakokat fogadta el, bár ez az írásmód - de a
megfelelő ejtésmód is - könnyen téves következtetésekre adhat alkalmat. I

A piski híd kifejezésből ugyanis a hallgató logikusan egy Pisk helynévre
következtethet' vissza, s ha véletlenül nem ismerős a szóban forgó vidéken,
akkor esetleg éppen a téves Pisk szilárdulhat meg nyelvtudatában. Idegen
helynevekkel kapcsolatban még inkább szükség volna bizonyos fokú moz
gási szabadságra a nyelvhasználatban és a helyesírásban, aminthogy
önkéntelenül is nem egyszer mondjuk és írjuk így: a heIM/nkii finnugor
kongruszU8.

eJ' Az -a/-e birtokos személyragos utótagú helynevek -i képzős melléknévi
származékaiban a + i = i és e'+ i = i. Például:

Nyíregyháza: a nyíregyházi ember,
Pannonhalma: a pannonhalmi apátBág,
Bánfalva: a bánfdlvi szénbánya.

Ezeknek mintájára néhány köznévben is bekövetkezett hasonló helyzet- •
ben az eIízió, pl. ,I

, j

elseje: az elseji fizetés,
• I ,8Z6 lJe18eje : sz6belseji helyzet.
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Nem egyszer azonban ingadozás tapasztalható az elízi6s és az elízi6tlan
szóalak használatában: nyíregyházi mellett nyíregyházai, elseji mellett
elsejei is hallható. llyenkor arr61 van sz6, hogy az etimológiai érzék vissza
állítja az eredeti teljesebb szóa.lakot. I

d) Összetételben a tagok érintkezésén, hangszakaszban vagy szólamban
pedig két szó határán gyakran támad elízió. Néhány közkeletűbb elíziós
forma:

hála Istennek rv hál' Istennek,
(fogadja Isten» fogadj' Isten,
tudja Isten rv tudj' Isten,
gazda uram rv gazduram,
(gazdaas8ZOnY » gazda8BZOnY,
hálaadás rv háladás,
(szinte úgy » szintúgy,
(szinte annyi» szintannyi,
(szinte oly » szintoly,
odaad rv odaa,
tudniillik rv tudnillik.

A nép nyelvében a szavak határán támadt hiátust gyakrabban oldják fej
elízióval, mint a köznyelvben. A fenti elíziós példák közül is nem egy már
népies alakváltozatként ha.t (odaa, tudnillik). Egyes vidékeken a nép
ilyeneket iB mond: egyel a fene a lábát (= egye el); a,z ilyenféle magánhangzó
kivetéat a köznyelv már nem túri meg.

A hiátus feloldására szolgáló eszközök sokfélesége azt mutatja, hogy a
beszélők és a hallgatók zökkenőnekérzik, ha két magánhangzó akár egy szó,
akár egy nagyobb dinamikai egység (hangszakasz, szólam) határán belül
közvetlenül egymás mellé kerül a beszédben, s hogyanyelvérzék a magán
hangzók és a mássalhangzók egyenletesebb elosztására, arányos váltakozá
sára törekszik. A hiátustörvény egyrészt a szó (egyszerű és összetett szó)
hangtani egységét biztosítja, másfelől az ún. hangszakasz vagy szólam zök
kenés nélküli lefolyását segíti elő.

Itt említjük meg, hogya hangszakaazt vagy szólamot a mondatnak azok
a szavai alkotják, amelyeket egy lélegzetvétellel és egy nyomaték alatt
ejtünk. Egy szakaszba rendesen az értelmileg együvé tartozó mondattagok
kerülnek, a fiziológiai elv - ti. a hangerő és a pauza ritmikus elosztása 
javára csak kisebb eltolódások, átvonások történnek. Ritmikailag a. nyoma
téknak a hangszakaaz élén kell állania, s a nyomatékot meg kell előznie a
szünetnek. Az a mondat például, hogy egyszer volt egy szegényember, két
szakaszra bomlik: egyszer volt egy - szegényember. A két hangszakasz nagy-
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jában összeesik a szintaktikai egységekkel (egyszer volt: határoz6s szerkezet,
egy szegényember: jelzős szerkezet), csupán az egy határozatlan névelő von6
dott át a hangsúlyozási törvények alapján a jelzős szerkezettől a határoz6s
szerkezetbe.

59. Mássalhangzó-törvények. A beszédhangok, mégpedig elsősorban a más
salhangz6k különböző hangkörnyezetben más és más alakot öltenek.
Azt a jelenséget, hogy egy mássalhangz6 a szomszédos hang képző moz
dulataihoz alkalmazkodik, alkalmazkodásnak (accomodatio) nevezzük.
Az alkalmazkodásnak két fajtáját lehet megkülönböztetni. Ha a képző

mozdulatok oly kis mértékben tol6dnak el a szomszédos hang hatására,
hogy az eredeti hangnak csak módosulása, változata jön létre, azaz új
hangtípus nem áll elő, akkor igazodásr61 (consecutio) beszélünk. Ha ellen
ben a hangkörnyezet hatása alatt a mássalhangz6 képző mozdulatai oly
nagy mértékben tol6dnak el, hogy az eredmény más hangtípus, akkor a
jelenséget hasonulásnak hívjuk.

Nyelvünkben fontos szerepet játszanak a mássalhangzó-hasonulás
(asszimiláci6) jelenségei. Ha két nem egynemű mássalhangz6 kerül közvet
lenül egymás mellé beszédünkben, akkor az egyik mássalhangz6 a másikat
magához hasonl6vá formálja. A hasonulás indukci6jelenség: azt a mással
hangz6t, amely a változást megindítja, hasonít6nak (indukál6), amelyiken
a változás végbemegy, hasonítottnak (indukált) vagy hasonul6nak nevez
zük. Beszédünkben a közvetlenül egymás után következő ellentétes hangok
zökkenőt jelentenek. Ezt úgy küszöböli ki a nyelv, hogya hangkülönböző

séget hasonl6ságba oldja fel. Ez a feloldás, azaz a hasonulás kétféle: részleges
és teljes. A részleges hasonulás csak egy képzőmozzanatra terjed kj, a
teljes pedig azt jelenti, hogy az indukált mássalhangz6 több képzőmozzanat

megváltozása útján azonossá válik az indukáló mássalhangzóval. A rész
leges hasonulás ismét kétféle: zöngésség szerinti és képzés helye szerinti
hasonulw. Amott a zöngés - zöngétlen hangkülönbség feloldása történik
meg, itt a képzés helye szerinti hangellentétek oldódnak fel.

A hasonulás törvényei mellett még fontos szerepet játszanak nyelvünk
ben az összeolvadás jelenségei. Az összeolvadásban két szomszédos mással
hangzó ellentéte úgy oldódik fel, hogy egy minőségébenúj, egyszerűmással
hangzó lép a kapcsolat helyébe. Ezenkívül ismeri nyelvünk a mássalhangzó
rövidülés törvényét, azt, hogy h088Zú mássalhangzó meghatározott hang
környezetben fonetikai kényszerűséggel röviddé válik. Végül megvan a
magyarban - ha nem is általánosan ható érvénnyel - a mássalhangzó
kiesés: három szomszédos mássalhangzó torlMását olykor úgy oldjuk fel,
hogy egyet a torlódó mássalhangzók közül kiküszöbölünk.

9*



,l .'

A továbbiakban tehát a következő ~ássalha ~ó-törvényekkel kell fog
lalkoznunk:

. . ) l1. igazodás,
2. hasonulás zöngésség szerint,
3. hasonulás képzés helye szerint,
4. telJes hasonulás, . ,.
o. összeolvadás,
6. rövidülés,
7. kiesés.

60. IgazotJás.:aa egy máRRs.Jbangzó'képző,mozdl)}atJtj, csak kis foluÍ eltglóEiád!_
mutatnak,' yhogyazillet<S-hangtípus ingaqozásj-'Sáyját,még nem lépik túl;
akkor az er-6dflti (sz4ndékolt) mássalb,angzó,nak' ~,r különleges váJtozat~

jön létre. fgy.:]?éldául megfigyelhetjük. hog;y i 1el6ptj belyzetben a k hang
ktWzésekor (ki) a nyelv már az i artikulál6 lállásáboz közeledi~t azaz el{)
rébb tolul ,szá'ür bell" u előtti helyzetbe~,(~kutya) )pedig a k~z
u-@ás felé ~aló ~özeledés következtében ra szájjil!eg,hátBóbq részében tőr-j

ténik. A lG és, a k nem ÚJ hangtípusok~ ~indkettQ,c8ak kéJlyszeru\változatai
. a k hangtípusnak. .' .. I' .

IgazodásI,lak minősíthetjük azonban azokat, a; jeleJU:légeket is, amikor a
mássa.Ihan~zó képző mo~dulatailmár olyan nagyfokú ,eJtolódást mutatnak"
hogy az eredmény új hapgtípuBII azonbatil !olyan, pe$zédhangl, amely a 0080-,

gyar nyelv hangr~ndsze~ébe~öI}álló hangként, fqn,émaértékben neJll szere-,
pel. Igazodás tehát ,például az a,. jelenség, .hog~ oa ~pjJ s.zóalak végső j-je
a megelőző zöngétlen p hatására elveszti zöngéjét, s i hangként realizáJÓ<li.kJ
a kiejtésben; ez ugyan külön beszédhang, .d,e nem, ön.álló fonéma nyel
vÜllkben. l'

Az igazodás a szel'epet játszó képző qlozz.anaitQk,szerint többféle. Igazod.
hatik a mássalhangzó a hangkörnyez~thez zöngésség Q.olgában, a képzég
hel e szempontjából·és végü'l.~ ajaJmy,Hás tekinte~Qen. r

l. Zöngésség· szerinti igazodásitöljtéI}~ !J.}ckGJ;H 4a a "" k~t IUagánhángzó
küz ,azoknak ha,tására;, zöngé8üJ., '- leg.alábbi8,·a kaid!> és ,a záró moz~anai
tában némi zöng~et nyer. Megfigy,el.4etjü'~ példál.ll.~h9gy a hely szó hj
jához képest a lel"el han~sor h-ja ,e~ég·n.,ag!yfQkú:zöl1gésBég~t;mutat. Nyel
vünk azpnban a,. zöngés h-t beszédh~ngké,n~~ml~arj;ja,.t;lzá~Wl, fQnémaként
~rmészetesen még ke'V~bé,.jQb,et;[lzál'PS1jásb~1(lA i,;'íitJ',(,1 ", ° ,'1

Fontosabb ~np.éL aiz. ,oly~n '~Öl}g$s~g.osze,tjrit~igazpdlÍa,damelYI}ek ~reP.,
JIlénye jkülön Qeszédhang,.de nem önállq,f'onéma.<IdetlWto~ ,az, a, jelensé,gJ
hogy a lépj, rakjóldő!j és hJl,$Ohló felazóUtó~a.lako.klian á P' Ulej;ől~g l); ~ ~eg ag
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t zöngétlen mássalhangzóhoz' való igazodás eredményeként a szóvégi j
elveszti zöngéjét, azaz ~öngétlen, palatális spiránsra (i.J változik. Hogy itt
nem hasonulásról van szó, azt az is mutatja, hogy a hatás iránya progresszív,
a zöngésség szerinti hasOJiullUmál PCdig - legalábbis a köznyelvben - min-
~ regresszív.' .', i;,:' !l! i , '

~A képzés helye szerinti igazodás is lehet kisebb vagy nagyobb fokú.
óbb típusok: ' ,
a) A mássalhangzó képzése' az 'utána következő magánhangzó elülső

vagy hátulsó nyelvállásának imegfelelően előrébb vagy hátrább történik a
szájüregben, s így oltan változatok jönnek létre, mint például a ~ (Ici) és a
~ (kutya). ' ',' .. ' I

b) Az egyébként alveoláris képzésű n a közvetlenül utána álló B, ZS, CB,

dzs képzéséhez vaió'álkalmazkodás eredményeként postalveolárissá vagy
még annál is háts6bb képzésdvé válik. Hasonlítsuk össze például a követ
kező szópárok n'-jeit egymásSal: vén -' vénség, ,hetven ember - hetven zsák,
tekint - tekints (ejtés':.tefcinca)f hant -halandzsa: Ha pontosan aszópárok
első tagjábán jelentkez6 ~-et akarnánk ejteni a második tag hangsorában
is, erőszakolt és zökkenést mutató hangsorok jönnének ki.

c) Alabiodentális I,v a megelőző m bilabiális nazálist hátrább képzett,
azaz alsó ajakkal és felső' fogsorral alkotott nazálisra változtatja (m), a
dentális n-et pedig'előrébb képzett, szintén alsó ajak és felső fogsor segítsé
gével alkotott nazálisra (~). Gyakorlatilag az W- = ~. Vessük össze a követ
kező szópárok orrhangú mássalhangzóját egymással: Bzem - szemfed6,
szem - Bzemvíz, Bzín - Bzínfal, kín - kínvallás.
t!Y Palatális k, g az előtte álló dentális n-et palatális nazá~sra ('YJ) vál

toztatja. Például: tanterem '- tankeralet, azon - azonkíval, szén - széngáz,
azon - azon gondolkozom., A kifejezéspárok első tagjában közönséges
- dentális - n-et ejtünk, a második tagban pedig ennek helyébe palatális
lJ lép: tanterem - ta'YJkeralet stb.
;--

3. A 'aknyílás tekintetében is történik olykor igazodás, nyen például az,
hogy a tíz szóban a szókez ő t a rá következő illabiális í ha.tása alatt maga is
széles ajaknyílással képződik, a túz szó t-jét azonban a szomszédos ú labiális
jellegének megfelelően kerek ajaknyílással artikuláljuk. A t (és általában it
mássalhangzók) képzésében az ajaknyílás formája lényegtelen, irreleváns
sajátság, s így az illabiális t és a labiális t pusztán a fonetikai kényszer
következtében előá;lIottIkiejtési változatok .

• ) J •

61. Zöngésség szerinti 'hasonulás. A törvény általános fogalmazása így
hangzik: ha a m~uYal'bá.-n á:sZó vagy a hangszakasz hangsorában egy zöngés
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és egy zöngétlen mássalhangzó kerül közvetlenül egymás mellé, akkor a
kapcsolat második tagja a megelőző mássalliangzót zöngésség szempontjá
ból részlegesen magához hasonlóvá formálja.

Ez a fontos asszimilációtörvény tehát a zöngésség szerinti hangkülönb
ségeket oldja fel. A zöngésség szerinti asszimiláci6nak két feltétele van.
Egyik az, hogya nyelvtudatbana hangok a zöngésség hangsajátossága
alapján egyfelől hasonl6sági sorokba, másfelől ugyanazon., az alapon ellen
tétpárokba rendeződnek. A nyelv a hangellentéteket (különösen a korrela
tív ellentéteket) távolsági viszonyban (különáll6 szavak viszonylatában)
jelentések elkülönítésére használja fel, és erre a célra hozza létre őket (vö. a
kép - gép szópárban a k - g zöngésség szerinti hangkontraszt jelentés
eikülönítő szerepét), a közelségi viszonylatban, azaz közvetlen érintkezés
esetén azonban a véletlen hangellentéteket a hasonlósági hangsorok értel
mében feloldja azért, hogy a hangtani egyneműséggel a sz6 vagy a hang
szakasz sima lefolyását és gondolati egységét biztosítsa. így példáulluigtam
szavunkban a g + t különnemű hangok (egyik zöngés, a másik zöngétlen)
hangtani zökkenőt jelentenének, ezzel pedig a sz6 értelmi egységét is veszé
lyeztetnék, széttagolnák; ezért a nyelv ezt az ellentétet (különneműséget)

feloldja, s a zöngésség szerinti ellentét helyébe zöngésség szerinti hasonl6
ságot teremt akkor, amikor úgy ejtjük a sz6t, hogy Mktam. A k + t hang
kapcsolat egynemű sort alkot zöngésség szerint, hiszen most már a két
szomszédos mássalhangzó egyformán zöngétlen. Jellemző, hogy ennek az
egynemű hangkapcsolatnak nemcsak a kiindulópontja hangellentét (g - t),
hanem a közvetlen létesítése is a megfelelő hangkontrasztok irányában
történt. A g - t hangellentét feloldása ugyanis úgy történik, hogy a t
zöngétlen mássalhangzó az előtte áll6 zöngés g hangot az annak megfelelő

zöngétlen k-ra változtatja, így lép az eredeti g + t hangkapcsolat helyébe a
k + t kapcsolat. A hasonulás Íl'ányát mmélfogva egy g - k hangkontraszt
jelölte ki. Az eredmény azonban egy olyan egynemű hangkapcsolat, amely
nek tagjai a le - t zöngétlen hangelemek. Más esetben egy zöngés hangele
mekből áll6 egynemű kapcsolat a hasonulás eredménye, például a hat gazda
szerkezetben (amely a beszédben egy hangszakaszba tartozik) az érintkező

t + g különnemű hangkapcsolat helyébe egy d + g kapcsolat lép a beszéd
mechanizmusában. Kimondhatjuk tehát, hogya zöngésség szerinti hasonu
lás alapja és eredménye a zöngésség szerinti egyneműhangsorok megléte, ille
tőleg létesítése. A magyar beszélők tudatában a mássalhangz6k valósággal
két egynemű sorba rendeződnek: egy zöngétlen (p, t, k, f, 8Z • • .) és egy
zöngés sorba (b, d, g, v, z .. .), ezeknek az egynemű, hasonl6sági soroknak
létesítését azonban a hangkontrasztok, a zöngés - zöngétlen hangellentétek
(p -b, t - d, k - g, t - V, 8Z - Z .. .) indítják el és irányítják.
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Ahasonulás egyes mozzanatait a hágtam esetében így különíthetjük szét
flgymástól:

l. A g + t hangkapcsolat elemeinek heterogén volta szétbontaná a szó
hangtani és így jelentéstani egységét is, ezért szükségesnek mutatkozik a
különneműség feloldása..

2. A kapcsolat második tagja - a t -lép fel induká16hangként: hasonító
hatást fejt ki az előtte álló g hangra.: g +-- t.

3. Egy, a tudatban élő g - k hangkontraszt irányítja a kiegyenlítődést,

azaz a tudatbeli g helyébe a valóságos beszédfolyamatban annak zöngétlen
párja lép: a k hang.

4. Az egész hasonulási folyamat végső eredménye egy k + t egynemű,

homogén hangkapcsolat : háktam.
Sematikusan ábrázolva a hágtam hangsorban ilyenféle eltolódás történt:

h+á+g+t+a+m

17
k

A hasonulás szándéktalan, gépies folyamat. A tudati hangkép és a konkrét,
beszélőszervekkelmegképzett hangjelenség ellentmond egymásnak. A be
szélő a fenti esetben (hágtam) g-t akar ejteni, a nyelvtudat síkján a g hang
képe jelenik meg, ennek ellenére a beszélő az artikulációs mozgásokban
ösztönösen megtakarítást igyekszik elérni, ezért a szándékolt g helyett k
hangot ejt. Ha ugyanis valósággal g + t kapcsolatot ejtenénk, akkor a
hangképzési helyzeteket a. beszélőszerveknek nagyon gyorsan kellene egy
más után változtatni, hiszen a g képzése a hangszalagok zárállását és rez
gésbe hozását kívánja, a t képzése ezzel szemben a hangszalagrezgés teljes
és hirtelen megszüntetését feltételezi. Vegyük még ehhez azt, hogy a hágtam
hangsorban a t után megint a hangszalagzár hirtelen létesítését és a rezgés
megindítását kell a beszélőszerveknek elvégezniük. így világos, hogy
energiát takarít meg a szervezet, ha a különnemű g + t hangkapcsolat
helyébe az egynemű k + t kapcsolat lép, mert itt legalább két egymás után
következő hangelem képzése alkalmával a hangszalagállás ugyanaz marad.
Mindez azonban tudatosság nélkül, a beszélőszervek mechanizmusának
törvényei szerint folyik le. Persze, ez nem jelenti azért azt, hogyazöngésség
szerinti hasonulás általános fiziológiai szükségszerűség, hiszen vannak
nyelvek, amelyekben a zöngés - zöngétlen hangkülönbség nem oldódik
fel érintkező helyzetben, tehát a hasonulás törvénye vagy egyáltalában
nem, vagy legalábbis nem úgy működik, mint a magyarban.

A hasonulásra jellemző az indukció iránya. A magyarban a zöngésség
szerinti hasonulás törvényszerűen hátraha.t6 (regresszív): a máasalhangzó-
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kapcsolat második tagja hasonítja magához az előtte levő -mássalhangzót.
Ha egy zöngés mássalhangzó indukciója következtében az előtte álló zön
gétlen mássalhangzó zöngéssé válik, akkor zöngésülésrőlbeszélünk. A haso
nulás másik típusa ,a zÖllgétlenülés; ez akkor következik be, hai egy zöngétlen
mássalhangzó hat a megelőző zöngésre, s azt zöngétlenné alakítja. Zöngésü
lés történik például a tépdes szó kiejtésében (tibdes), ahol a d h tására
p> b eltolódás történt. Zöngétlenüléssel van dolgunk a vízpart összetétel
ben, ahol a p hasonító hatására egy z > sz hangváltozás ment végbe.

A hásonulás érvénye nem terjed ki egyformán minden mássalhangzóra.
Nem is terjedhet ki, hiszen mássalhangzóink közt a kétvariációs (zöngés 
zöngétlen) hangok mellett vannak egyvariációsak is (csak zöngések vagy
csak zöngétlenek). Minthogy pedig a hasonulás a zöngés - zöngétlen
hangelleritétek irányában megy végbe, természetes, hogy csak a kétvariációs
hangok vehetnek részt benne teljese,n, az egyvariációsak szerepe vagy csök
kent, vagy pedig semmivé válik.

A mássalhangzókat a haaonulásban való részvételük szerint négy cso
portba oszthatjuk:

l. Vannak mássalhangZÓK, amelyek egyáltalában nem vesznek részt a
hasonulásban sem mint indukáló (hasonító), sem mint indukált (hasonuló)
hangok. Idetartoznak az egyvariációs zöngések, mégpedig a j réshang,
továbbá az 0lda1só, a pergő és az orrhangú mássalhangzók: l, r, m, n, ny.
Ezek a hangok tehát nem zöngésítik a megelőző zöngétlen 'mássalhangzót,
másfelől nem zöngétlenülnek az utánuk álló zöngétlen mássalhangzó hatá
sára. Például:

j kopja, ajtó,
l vakl-árma, alkat,
r hatra, karton,
m húsz méter, hámszövet,

.f

int,n 1Un~,

ny szép nydr, fövenypart.

2. Van olyan mássalhangzó, amely csak hasonít, de maga nem hasonul.
Ez az egyvariációs zöngétlen h, amelynek nincs zöngés párja hangrendsze-.
rünkben. A h hasonító hatására néhány példa (a kiejtésbeli hasonulást
zárójelben adjuk): adhat (athat), nézhet (nészhet), hagyhat (hatyhat),
véghetetlen (vékhetetlen), házhely (hászhely)..

3. Csak indukált hangként szerepel nyelvünkben .....;. legalábbis a köz
magyar nyelvben - a v mássalhangzó. Például: tévhit (téfhit), hívhat
(hífhat), hívta (hífta), ÖVBömör (öfsömör). Amint látjuk, a rá következő

zöngétlen mássalhangzó hatása alatt a v zöngétlenül: I-ként jelenik meg
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Viszont a v nem hasonítja, azaz nem zöngésíti az előtte álló zöngétlen más
salhangzót, például: ötven (ejtése is: ötven, nem pedig: ödven; ez utóbbi
különben nyelvjárásilag megtalálható ejtésmód), lépve, ott volt (ejtése:
ot volt, nem pedig: od volt), Kisvárda.

4. Az összes többi mássalhangzók - ti. az önálló fonémaértékkel bírók 
hasonítanak is, hasonulnak is. Például (az első oszlopban a· megjelölt
mássalhangzó hasonít, a. másodikban hasonul):

p hadparanca (hatparancs), kapdos (kabdos),
b idősb (időzsb), hab8elyem (hapselyem),
t hoztam (hosztam), kútgém (kúdgém),
d gyászdal (gyázd~), hadsereg (hatsereg),
k holdkóros (holtkóros), lölcdös (lögdös),
g hasgat (hazsgat), . ég8zín (ékszín),
f nagy fiú (naty fiú), ró/ben (rővben),

BZ do.bBZ (dopsz), juhászbojtár (juházbojtár),
z képzavar (kébzavar), köz1«;ttbna (köszkatona),
8 öreg8ég (örekség), olvasd (olvazsd),
zs köldökzsinór (köldögzsinór), rozskenyér '(roskenyér),
c tömegr.ikk (tömekcikk), arcbór (ardzbőr),

dz kettő8 dz (kettőzs dzé), hallgatództam (halgatóctam),
cs világcsaló (vilákcsaló), pipacsból (pipadzsb6I),
dzs gt'JgÖ8 dzsentri (gőgözs dzsentri), bridzskártya (br·cskártya),
ty száz tyúk (szász tyúk), kontyba (konygyba),
gy vasgyár (vazsgyár), megfagytak (mekfatytak).

Előfordul, hogy a. zöngésség szerinti részleges hasonulás következtében
valamely mássalhangzó azonossá válik a hasonító mássalhangzóval. Ez a
lényegében részleges, eredményében azonban teljes hasonulás akkor követ
kezik be, ha a hangkapcsolat tagjai csupán zöngésség tekintetében külön
böznek egymástól, minden más hangsajátosságban megegyeznek, azaz
korrelatív viszonyban vannak egymással. Például:

p - b népbeteg8ég (nébbetekség),
b - p jobb part (jop part),
t - d öt darab (öd darab),
d - t védte (vétte),

8Z - z gyászzene (gyázzene),
z - 8Z százszor (szásszor).

A zöngésség szerinti hasonulás szabályai szinte kivétel nélkül ható
törvényei a magyar kiejtésnek. Legfeljebb akkor marad el a hasonulás,
ha. annyira tagolva artikuláljuk a szavak és hangszakaszok hangsorát,
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hogy a szomszédos különnemű mássalhangzók az eltávolodás miatt nem
hasonítanak, illetőleg nem hasonulnak. A láb-hoz! vezényszóban például
a kiejtésben megőrződhetika b, a rendes, nem szótagoló beszédben azonban
mindig p-nek hangzik.

A zöngésült vagy zöngétlenült mássalhangzó tulajdonképpen kombinatori
kus változata az eredeti mássalhangzónak mint fonémának. A kadparanC8
kiejtésében például (hatparancs) a d fonémának pusztán a hangtani kény
szer következtében megvalósult variánsa a t. Egyébként persze a t is önálló
fonéma nyelvünkben, pl. a kad - hat szembenállásban. A t fonémának
éppígy kombinatorikus variánsaként jelentkezik a d például a hat darab
kiejtésében (had darab). A zöngésség szerinti hasonulásban tehát a mással
hangzónak mint fonémának zöngésségi ellentétpárja kombinatorikus válto
zatként jelenik meg. Nem csoda ennélfogva, hogy a magyar helyesírás,
amelynek a fonematiku8 hangjelölés alapvető sajátossága, a hasonulást
nem jelöli, hanem a kombinatorikus variáns helyett a megfelelő fonémát
jelzi. Azt írjuk tehát, hogy kadparanC8 és hat darab, nem pedig: (hatparancs)
és (had darab), mert a d és a t fonémákhoz jelentéstani érdek fűződik, a
kiejtésben jelentkező realizáció pedig összekuszálná a hangsorokhoz társult
jelentéseket.

Helyesírásunk azonban néhány hasonulási esetben a kiejtést fogadja el
az írás alapjául. így például a bűz főnév melléknévi származékát baszkének
írjuk (nem: bűzké-nek), a kéz előtagú összetételt keszkenőnek (nem: kez
kenő-nek), a lélek származékszavát lélegzetnek (nem: lélekzet-nek). Ennek a
kivételes jelölésmódnak megvan a maga oka - megint csak a fonematikus
hangviszonyokban. Az említett és hasonló természetű szóalakok eredeti
morfológiai szerkezete ugyanis a beszélők tudatában elhomályosult: a
beszélők ma már nincsenek tudatában annak, hogy a b'U8zke alapszava a
búz, hogy a keszkenő eredetileg kézkenő volt, vagy hogyalélegzetnek köze
van a lélekhez. így azonban már semmi funkcionális érdek nem fűződik az
eredet szerint való írásmódhoz: a z (a baszke és a keszkenő szóban) meg a k
(a lélegzetben) elvesztette fonémaértékét, és az eredetileg csupán kombinato
rikus variánsként jelentkező sz meg g vették át a fonéma szerepet. Helyes
írásunk tehát ezekben a kivételesnek tűnő jelölésmódokban is hű önmagá
hoz: fonematikus alapelvéhez.

62. Hasonulás képzés helye szerint. Ha két - képzés helye szerint - külön
böző mássalhangzó kerül közvetlenül egymás mellé, akkor a hangellentét
regresszív, részleges - ti. csak a képzés helyére korlátozódó - hasonulással
oldódik fel.
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A.képzés helye szel'inti hasonulásnak két fő esete van:
l. Labiális mássalhangzó (p, b, ritkábban m) a megelőző n nazális fog

hangot megfelelő ajakhangra, aZ3Z labiális nazálisra (m) változtatja.
Például:

n+p =m+p
n+b=m+b
n+m=m+m

8zínpad (szímpad),
azonban (azomban),
tanmenet (tammenet, de: tanmenet ifi).

2. A dentipalatális ty, gy, olykor az ny is a megelőző dentális n-et denti
palatális nazálisra változtatja (ny). Például

n + ty = ny + ty
n + gy = ny + gy
n + ny = ny + ny

bontja (bonytya),
mondjuk (monygyuk),
nagyon nyikorog (nagyony nyikorog).

Amint látjuk, itt is előfordul (mint a zöngésség szerinti h38onulásnál),
hogy az egy mozzanat szerinti (részleges) hasonulás eredménye a két szom
szédos mássalhangzó teljes azonosulása: tanmenet (tammenet), nagyon
nyikorog (nagyony nyikorog). Lényegükben azonban ezek mégis részleges,
nem pedig teljes hasonulások, mert a szomszédos mássalhangzók csak egy
képző mozzanatban közeledtek egymás artikulációjához.

63. Teljes hasonulás. Vannak olyan hasonulási esetek nyelvünkben, amikor
az egymás mellé kerülő különneműmássalhangzók egyike a másikat teljesen
magához hasonlóvá formálja: ez a teljes hasonulás. A teljes hasonulásban
rendszerint nem egy, hanem egyszerre két vagy több képzőmozzanat

változik meg, így válnak az érintkező mássalhangzók azonosakká. A teljes
hasonulásnak két fő típusát szokták megkülönböztetni: I. hangtani kötött
ségŰl1ek mondják a teljes hasonulást akkor, ha tisztán hangtani feltételek
indítják meg és irányítják; 2. alaktani kötöttségűa teljes hasonulás abban az
esetben, ha a hangváltozás alaktani (morfológiai) feltételek mellett követ
kezik be.

l. A h a n g t a II i k ö t ö t t s é g ű teljes hasonulás eléggé ritka az
igényesebb köznyelvi kiejtésben. Például

Z+8=88
8Z + 8 = 88

község (kösség),
egé8zség (egésség) .

A község szónak (kösség) ejtésében a z kétszeres eltolódást mutat: először

is zöngétlenült a követő 8 hatása alatt, azaz 8z-re változott, majd ez az 8Z
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képzés helyében is hasonult az 8-hez, így változott végül is 8-re. A változás két
mozzanata: z > 8Z > 8 vezetett tehát a teljes hasonuláshoz. Az egé8Z8ég
sz6 (egésség) ejtésében már csak egy képző mozzanatban történt eltolódás:
az alveoláris 8Z az utána áll6 postalveoláris 8 hatása alatt maga is háts6bb
képzésűvéválik. Itt tehát egy képző mozzanat változása hozta létre a teljes
hasonulást, de hogy nem képzés helye szerinti részleges, hanem teljes haso
nulásr61 van szó, az kiderül abból. hogy az 8 más esetekben teljes hasonulást
indukál (község), másfelől hogy a képzés helye szerinti hasonulás egyébként
csak az n hangot érinti (8zínpad stb.). .

A kevésbé igényes köznyelvi ejresben gyakrabban előfordulnak a hang
tani kötöttségű teljes hasonulások. így például hallani olykor ilyeneket is:
átcsap (áccsap), jegycsalás (jeccsalás), rozsszedé8 (rosszedés). Az igényesebb
ejtés azonban: (átcsap, jetycsalás, ros-szedés). Egyes nyelvjárások különösen
kedvelik a teljes hasonulást (vö. a megmond palóc mhnmorul ejtését), s a
szépirodalom is használ olykor nem köznyelvi hasonulásos alakokat.
Aranynak ebben a sorában például: Ali majd haragunni foy érle aharagunni
hangalak népies és ódon hangulatot sugalmaz.

2. A z a l a k t a n i k ö t ö t t s é g ű teljes hasonulásnak a következő

fő típusai vannak:
a) A -vall-vel és a -vál-vé határozóragok kezdőv-je hasonul a szó végső más

salhangzójához, s ezt a hangváltozást az írás is jelzi, például ember: ember
rel, had : haddal, bölcs: bölccsé, nagy : naggyá. Ennek a törvénynek értelmé
ben a hasonulásnak sokféle fokozata van képviselve nyelvünkben. A bölcs +
vé = bölccsé esetében például a v három mozzanatban (zöngésség, képzés
helye és módja) változott meg, csak így válhatott cs-vé. A rőf + vel = rőffel

esetében azonban csak egyetlen képző mozzanatban (zöngésségben) kellett
a v-nek megváltoznia, hogy a teljes hasonulás létrejöjjön.

Ez a hasonulás progresszív irányú. Az az, ez mutató névmásnak azonban
a. szabályos azzal, ezzel ragos alakjai mellett vannak regresszív hasonulással
keletkezett avval, evvel alakváltozatai is.

b) A -ról/-ről és a -ra/-re határozóragok "-je regresszív hasonítáasal magá
hoz idomítja a szó végső l hangját. Például: balra (barra), elii,lről (elürről).

félre (férre), oldalról (oldarról), távolról (távorról). Ezt a hasonulást írásba.n
nem tüntetjük fel.

e) Az az, ez mutató névmás ragos és képzett alakjaiban (a tárgyalak
kivételével) regresszív teljes hasonulás történik: attól, ettől, ahhoz, ehhez,
annak, ennek, avval. evvel, arról, erről, arra, erre, abbeli, ebbeli, akkora, ekkora.
Ettől a szabálytól eltér az azzal, ezzel alakváltozat, továbbá az azzá, ezzé,
amelyek az a) pontban tárgyalt norma értelmében progresszív hasonulást
mutatnak.
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d) A birtokos személyrag kezdő j-je teljesen hasonul az anya, atya, bátya
csonka tövének (any-, aty-, báty-) végső ny, ty hangjához, továbbá az öcs
rokonságnév C8-jéhez és a nagy szó gy-jéhez. Ezt a progresszív irányú teljes
hasonulást a helyesírás - az öccse kivételével - nem jelöli:

ny +j = nny
ty + j = tty
gy +j = ggy
c8 +j=ccs

anyja (annya),
atyja (attya), bátyjuk (báttyuk),
nagyja (naggya),
öccse, öCC8llk.

hányja (hánnya),
hagyjátok (haggyátok).

ny +j = nny
gy + j = ggy

e) A tárgyas igei személyrag kezdő j eleme, továbbá a felszólító mód
j jele hasonul az ige gy, ny végződéséhez.Például:

szóljon (szójjon),
vallja (vajja).

l +j =jj
II +j =jj

Ezt a progresszív teljes hasonulást a helyesírás nem tünteti fel.
j) Igék l és II végződése hasonul a tárgyas személyrag kezdő j hangjához,

valamint a felszólító mőd j jeIéhez (regresszív hasonulás). Az írás itt eti
mologikus; nem jelöli a hasonulást. Például:

g) Az 8, SZ, Z és dz végű igék végmássalhangzója magához hasonítja a
tárgyas igei személyrag kezdő j elemét és a felszólító módj jeIét (progresszív
hasonulás). Ezt a hasonulást az írás jelöli. Például:

8+j=SS
SZ+j=8SZ
z+j=zz

dz+j=ddz

olvas: olvassa,
vadászik : vadásszunk,
nézem: nézzem,
edzi: eddze.

Végeredményben idetartoznak az szt végű igék és az st végű fest ige is.
Ezeknek felszólító alakjaiban ugyanis a t k~esik, s így: egy sz + j, illetőleg

egy 8 + j hangkapcsolat áll elő, amelyben szabályos hasonulás történik.
Tehát: választ + ja -, válasz + ja.= válassza, fest + jen = les + jen =

/

fessen. A jelentő mód tárgyas alakjaiban ez a hasonulás nem következik be
(ott összeolvadás történik). .
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64. Összeolvadás. Két s:wmszédos különnemű mássalhangzó ellentétét
sokszor úgy oldjuk fel, hogy egy új, harmadik mássalhangzót ejtünk a
mássalhangzó-kapcsolat helyett - úgy azonban, hogy az új mássalhangzó
az alkotó hangok képzési sajátságait magában egyesíti. Az összeolvadás
következtében előállott mássalhangzó hosszú; csak más mássalhangzó
szomszédságában realizálódik rövid időtartammal.

Az összeolvadás lényegében nem egyéb, mint kölcsönös hasonulás. Amikor
például az n + j hangkapcsolat nny-ként realizálódik a kínja (kínnya)
szóalakban, akkor képzés helye szerinti kölcsönös hasonulás történt: az
n képzési helye a j hatása alatt átnyúlik a palatális területre, a j képzési
helye pedig az n indukáló hatására átterjed a dentális területre, s az ered
mény a dentipalatális nny. Itt tehát a dentális és a palatális hangellentét
dentipalatális hangban oldódik fel. Az ilyenfajta összeolvadást palatalizá
ciónak (jésítésnek) szokták nevezni. A kölcsönös hasonulás azonban lehet
más természetű is. Ha egy dentális zárhangra dentális réshang következik,
mint például a költsz szóalakban (t + 8Z), akkor a képzés módjában tör
ténik kölcsönös eltolódás: a zárhang zárja résszerűvé válik, a réshang rés
képzése pedig a zárhoz közeledik, s az eredmény zár-réshang (c), amely tel
jes egységbe fogja a kezdő zár- és a befejező résmozzanatot. Ezt az össze
olvadást affrikációnak szokás nevezni.

Az összeolvadásnak palatalizációra és affrikációra való hagyományos
felosztása azonban nem alkalmas az idetartozó jelenségek határozott és
világos elkülönítésére. Először is: a t + j = ty (féltj'ilk = féltyük) meg a
d + j = gy (hordja = horgya) összeolvadás palatalizáció is (képzés helye
szerinti kölcsönös hasonulás, amelynek eredménye dentipalatális hang)
meg affrikáció is (képzés módja szerinti kölcsönös hasonulás, amelynek
eredménye zár-réshang) egyszerre. Aztán: vannak olyan összeolvadási
esetek, amelyek egyik csoportba sem sorolhatók. llyen például a vet ige
felszólító ve88 alakja, ahol a t + j kapcsolat kölcsönös hasonulással 88-et
eredményezett: ez pedig nem dentipalatális hang, de nem is affrikáta.

Az összeolvadással kapcsolatban a helyesírás általában etimologikus,
csak egy-két különleges esetben folyamodik a kiejtés elvéhez vagy egyezteti
az etimologikus írásmódot a fonetikussal.

Az összeolvadás főbb esetei a következők:

l. Birtokos személyragozásban a névszó t, d, n végződése összeolvad a
birtokos személyrag kezdő j elemével:

t + j = tty, ty
d + j = ggy, gy
n +j = nny

142

botja (bottya), kertje (kertye),
vádjuk (vággyuk), kardjuk (kargyuk),
kínja (kínnya).



A t, aés n végű igék tárgyas ragozásában, továbbá a d és n végű igék fel
szólító módjában ugyanilyen összeolvadások történnek:

t + j = tty, ty

d +j = ggy, gy

n +j=nny

látja (láttya),
féltjük (féltyük),
adja (aggya),
hordjuk (horgyuk),
fonják (fonnyák),

adj (aggy),
hordjon (horgyon),
fonjak (fonnyak).

2. Járulékos szóalakokban a tővégi t, d, gy mássalhangzó a járulék sz-ével
hosszú vagy rövid c hanggá, a járulék kezdő s elemével pedig ugyancsak
hosszú vagy rövid CB-vé olvad össze:

t + 8Z = CC, c
d + BZ = cc, C

gY+8Z=CC

t + 8 = CCB, CB
d + 8 = CCB, CB

gy + s = CCB

tanítsz (tanícc), költBZ (kölc),
másodszor (másoccor), küldsz (külc),
egyszer (eccer),
barátság (baráccság), restség (rescség),
vadság (vaccság), bolondság (boloncság),
nagyság (naccság).

Meg kell jegyezni, hogy az összeolvadásnak ez a fajtája nem kötelező

érvényű: az összeolvadásos ejtés mellett gyakran hallani az összeolvadás
nélküli (csupán hasonulásos) alakokat. Például: másodszor (másotszor),
egyszer (etyszer), nagyság (natyság).

3. A t végű igék felszólító módjában a t + j hangkapcsolat helyett
kiejtési ingadozás nélkül hosszú vagy rövid CB hangot ejtünk akkor, ha a
tővégi t előtt mássalhangzó vagy hosszú magánhangzó áll (kivétel a lát és a
bOCBát ige). A t + j kapcsolatot tehát úgy kezeljük, mintha t s volna:
~ en ezért-a hefesír . ts-et ·elöl. Például: tanít: tanítson (tanícs-

cson), tilt: tilts (tilcs).
4. Azok a t végű igék, amelyeknek t-je előtt rövid magánhangzó áll

(pl. vet) - s kivételszerűen a lát és a bOCBát - a felszólító módban a t + j
kapcsolatot ss vagy 8 mássalhangzóra változtatják. Leíró szempontból ezt
a hangviszonyt is fel lehet fogni kölcsönös hasonulásnak: a t hatására a j
először zöngétlenült, majd képzés helyében is közeledett a t-hez: 8-sé toló
dott el; másfelől a j, illetőleg annak s realizációja. teljesen magához hasoní
totta a t-t, azaz 8-re változtatta: vetj > veti> vets > vess. A helyesírás
az összeolvadásnak ezt a faját jelöli. Például: vet: Ves8, vesd (vezsd), lát :
lás8on, lása (lázad). A rövid 8 a kiejtésben gyakran zs-vé zöngésül, azonban
megfelelő hangtani helyzetben eredeti s alakjában jelentkezik, mint például
a vesd ki ejtésében (vest ki).
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65. Rövidülés. Nyelvünknek fontos hangtani törvénye a mássalhangzó
rövidülés. Ez azon alapszik, hogy más mássalhangzó szomszédságában hosszú
mássalhangzót nem ejtünk, csak rövidet. Éppen az ilyen irányú artikulációs
beidegződés miatt esik nehezére magyar ajkú embernek olyan hangszer
kezetű szavakat helyesen kiejteni, mint például a finn Erkki 'Erik', tulkki
'tolmács', tanssi 'tánc' stb.

A rövidülésnek két típusát különböztethetjük meg:
l. A hosszú mássalhangzó megrövidül, ha utána a szó vagy a hangszakasz

határa.in belül mássalhangzó kerül. Például:

áll : álltam (áltam),
ott : otthon (othon),
jobb: jobbra (jobra),
tenn: tenn hordja az orrát (fen horgya),
hadd el : hadd rá (had rá),
orr: orrba vág (orba vág),
olvass : ol'lXUl8 fel (olvas fel),
taníts: taníts meg rá (tanícs meg),
mondott: mondott neki valamit (mondot neki),
8záll : szálldos (száldos),
b1lkk : b1llckfa (bükfa),
nézz oda : nézz ki (nász ki).

2. Rövidülésnek tekinthetjük leíró szempontból azt a jelenséget is, hogy
mássalhangzó után következőmásik mássalhangz6 kettőzése, illetőleg nyúj
tása nem következik be olyan esetekben, amikor a kettőzés, illetőleg a'
nyújtás törvénYBzerií volna. Például: .

párt: párttitkár (pártitkár),
J

8ark : sarkkör (sarkör),
tart : ~rts (tarcs) ; vö: szárít: száríts (száríécs):
hord: hordjon (horgy~n); vö. ad: adjon .(aggyon),
kard: karddal (kardal); vö. had : haddal,
bölcs: bölccsé Jbölcsé). '

A rövidülést a helyesírás nem tün~ti fel - kiv:éveJazokat az eseteket,;
amikor palata1iz~ió vagy afírikáció tprténijc ily;enkor ugyanis a denti- .
palatálisaá '\Tagy ,affrikátává vált, mássaUll~,ngzQnak a h08szúj;lágát nem
jelezzük az írásban.
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66. Kiesés. Ha kettőnél több mássalhangzó következik egymás után a szó
vagy a hangszakaBz egységében, akkor a máPsalhangzó-csoport középs6
tagja - kivált ha az t vagy d - kiesik. A helyesírás általában etimologikus
ebből a szempontból, azaz feltünteti a kiejtésben eltdnt mássa1hangzót is,
például:

mindnyájan (minnyájan),
mondta (monta),
kösd meg (közs meg).

Egy-két esetben azonban a. helyesírás a kiejtés álláspontjá.ra helyezkedik:

bólint: bólingat,
tekint: tekinget,
IJzerkeazt : IJzerlcuzd,
fut: fud.
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