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A nyelvi. egységek (objektumok) meghatározása a nyelvi

szubsztancia és a szubsztancia változásainak megfelelő je-

lentésváltozások elemzésének az eredménye. A nyelvi forma

nem adott közvetlen módon a kutató számára; ez egy logikai

modell, amely közvetlenül adott nyelvi szubsztanciából és a

jelentésből elméletileg kikövetkeztetett struktúra~

A lengyel és a magyar vokális fonémák (= VF) állomá-

nyát több, e témával kapcsolatos tanulmányunkban kifejtett

módszertani elvek szerint állapítottuk meg. (Ld. Banczerow-

ski Janusz: Próba analizy konfrontatywnej systemów woka-

licznych j~zyka polskiego i w~gierskiego. Studia Slavica

31. 1985, 319--28; A lengyel--magyar fonetikai--fonológiai

interferencia potenciális jelentéseiről. In: A lengyel

nyelv és irodalom magyarországi kutatásairól c. V. tudomá-

nyos konferencia anyaga. Budapest, 1990, megjelenés alatt;

Kísérlet a magyar--Iengyel kontrasztív fonológia "közvetí-

tő-nyelvének" megteremtésére. MNy LXXXV, 1989, 327--41.)

Ezek szerint a lengyel nyelv vokális fonémaállománya a kö-

vetkező: fal, lel, lel, /0/, /ü/, /1/, luf, a magyaré pe-

dig: /a:/, /j/, /e/, /~/, /0:/, /0/, /0:/, /e:/, /i/, /i:/,

/y/, /y:/, /u/, /u:/. .

A lengyel nyelvben főleg orális VF-ek fordulhatnak elő

egymás mellett lineáris sorban, kételemes kapcsolatot al-

kotva. Az /e/ és az /5/ csak /e/-hez, illetve lu/-hoz kap-

csolódhat, ilyen kapcsolatok többnyire csak elszórtan for-

dulnak elő. A VF + VF kapcsolatokat a lengyel nyelvben az

alábbi táblázat mutatja be:
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példák:

zaangazowanie, aeroklub, zaopatrzyé, zaimek, zauwazyc, ide-
al, orchidee, przeobrazié, przeinaczyé, muzeum, idee, ideg,
woalka, koedukacja, samoobrona, samoistny, pouczaé, wyasyg-
nowaé, wyeksponowaé, wyolbrzymiaé, wyiskrzenie, wyuzdany,
kuluary, statuetka, uodpornié, uiszczenie, statu~, statug,
kontynuujemy.

Szó elején fordulnak elő: lae/, laol, lal/, lau/,

leol, leu/, loa/, loe/, lua/, lue/, luol, lul/, szó belse-
jében laa/, lae/, luu/, laol, lal/, lau/, lea/, lee/,

leol, leli, leu/, loa/, loe/, 1001, 101/, lou/, Ila/, Ile/,

1101, IlII, Ilu/, lua/, lue/, luol, lul/, szó végén pedig
lee/, leöl, loa/, lua/, lul/, lue/, luol. Három vagy négy
VF-ből álló VF-csoportok igen ritkák. Néhány példa: leoal

stereoadapter, leoel geoenergetyka, leoll stereoizometria,
loeul indoeuropejski, leoaul paleoaustralijski. Érdemes
megjegyezni, hogy ezek többsége jövevényszó.

A magyar nyelv két elemből álló vokális fonémakapcso-
latait a következő táblázat mutatja be:
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Példák:
(odaad, odaáll, faeke, odaég, fairtó, odaígér, faolaj, faó-
riás, postaösszeköttetés, pályaőr, visszautazik, visszaút,
gutaütés, visszaűz, hozzáadás, hozáállás, hozzárősít, odá-
!g, aláírás, hozzáolvas, hozzáönt, franciául, hozzáül, alá-
ékei, leakaszt, leány, leejt, beleér, leirat, leír, leom-
lik, leónoz, leönt, beleőszül, leutazik, leúszik, leültet,
leűz, tévéadás~téágazik, tévéegyetem, kávéért, kávéivó,



kávéízesítő, kettéoszlik, kávéőrlő, kávéundor, vezetőjéül,
kávéújdonság, kiadás, kiállítás, kiejtés, kiépítés, kiiga-
zít, kiírt, kioktat, kióvakodik, kiőrlés, kiutazik, kiút,
kiUtés, kiűz, síedző, síidény, síoktatás, síóra, síöltözet,
síugrás, síút, koalíció, oázis, koedukáció, poén, koinci-
dencia, kooperáció, makroökonómia, adóalap, golyóálló, lóe-
rő, óév, utóidény, adóív, óorosz, disznóól, diszóölés, vál-
tóőr, óugor, lóúsztató, rádióüzenet, váltóűrlap, szöuli,
kőanyag, cipőáru, időegység, kőépület, főiskola, előír,
főorvos, mérőóra, védőöv, mezőőr, főutca, dűlőút, főügyész,
töltőűr, kapualj, fontosságúak, árueladás, faluért, áruim-
port, kapuív, áruosztály, duó, kapuőr, zuluul, kapuügyelet,
szomorúan, ágyúállás, háborúellenes, koszorúér, borjúistál-
ló, ágyúöntés, fiúunoka, ágyúüteg, nüansz, müezzin, eskü-
ért, esküokmány, műanyag, kézműáru, műemlék, tűérc, kézmű-
ipar, műízlés, betűólom, betűöntő, műugrás, műút>.

Szó elején a magyar nyelvben viszonylag kevés VF + VF
kapcsolat van: joel, /vi/, /~o/, louf, /eo/, /eu/, /ia:/,
/io/, /io:/, /oa:/, /oi/. A legtöbbet szó belsejében talál-
juk, különösen morfémák határán: /~O/, /~~:/, /oi/, /Ji:/,
/~o/, /00:/, /~0/, /~0:/, /~u/, /ou:/, /oy/, /Oy:/, /a:J/,
/a:a:/, /a:e/, /a:i/, /a:i:/, /a:o/, /a:0/, /a:u/, /a:y/,
/a:~:/, /eo/, /ea:/, /ee/, /e~:/, /ei/, /ei:/, /eo/, /eo:/,
/e0/, /e0:/, /eu/, /eu:/, /ey/, /ey:/, /~:o/, /~:a:/,
/~:e/, /~:~:/, /~:i/, /~:i:/, /~:o/, /~:o/, /~:Y/, /io/,
/ia:/, /ie/, /i~:/, /ii/, /ii:/, /io/, /io:/, /i0/, /i~:/,
/iu/, /iu:/, /iy/, /iy:/, /i:o/, /i:o:/, /i:~ /, /i:u/,
/i:u:/, /00/, /oa:/, joel, /o~:/, /oi/, /00/, /0:0/,
/o:a:/, /o:e/, /o:~:/, /o:i/, /o:i:/, /0:0/, /0:0:/, /o:~/,
/o:~:/, /o:u/, /o:u:/, /o:y/, /o:y:/, /&:0/, /0:a:/, /0:e/,
/0:~:/, /0:i/, /~:i~, /0:0/, /~:o:/,/~:~/, /0:0:/, /0:U/,
/0:U:/, /0:Y/, /B:Y:/, /uo/, /ua:/, /ue/, /u~:/, /ui/,
/ui:/, /uo/, /uo:/, /u~:/, /uu/, /uy/, /u:o/, /u:a:/,
/u:e/, /u:~:/, /u:i/, /u:~/, /u:u/, /u:y/, /ye/, /y~:/,
/yi/, /yo/, /y:o/, /y:a:/, /y:e/, /y:~:/, /y:i/, /y:i:/,
/y:o/, /y:o:/, /y:~/, /y:u/, /y:u /, /oa:/. Szóvégi hely-
zetben jellemzőek az olyan kapcsolatok, mint /oi/, /00:/,
Du/, /a:e:/, /a:i/, /eo/, /ei/, /e:e:/, /e:i/, /iJ/,
/ia:/, /ie:/, /ii/, /io:/, /iu:/, /oJ/, '/~a:/, /~e/, /oe:/,
/o:e:/, io:i/, /~:e:/, /0:i/, /uo!, /ue:/, /ui/, /u:~:/,
/u:f/, /y~:/, /yi/, iy:~:/, /y:i/.· .

Érdemes megjegyeznünk, hogy a magyar nyelv nem minden
VF-je alkot egyenlő mértékben kételemes kapcsolatokat. Az
/0/, lel, Iif, /0:/, /0:/, /a:/, /~:/, luf, /y:/ minden
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vagy majdnem minden VF-hez kapcsolódhat. Az /i:/, /0/,

/u:/, /y/ összekapcsolhatósága VF-fel némileg korlátozott,

az /d/ pedig szinte egyáltalán nem kapcsolódik magánhangzó-

fonémákhoz. A három vagy több elemből álló VF-csoportok a

magyar nyelvben csak szó belsejében és szó végén fordulhat-

nak elő. Túlnyomó többségük szó belsejében, elsősorban jö-

vevényszavakban fordul elő.

Példák:

/~iJ/ kínaiak, /oie:/ kínaiért, /oiu/ kínaiul, /oue/ dauer,

/eoo/ paleoantropoíógia, /eoe/ geoenergetika, /eoi/ g~-

terma, /oii/ házaiig, /iu:i/ fiúi, /oi~:/ házaié, /io':)/

radioaktív, /ioe/ radioelem, /ia:e:/ maffiáért, /ia:i/ maf-

fiái, /ioi/ radioizotóp, /eiy/' szüleiül, /oa:i/ boái,

/oo:~:/ kakóért, /oo:y/ kakóültetvény, /eie/ erdeiek,

/ei~:/ szüleiért, /eii/ végeiig, /ea:i/ ideái, /ea:~:/

ideáért, /ioi/ fiai, /ia:e:/ fiáé, /io:o/ rádióadás,

/io:a:/ rádióállom~ /io:~:i rád~ekes, /io:i/ rádiói,

/io:o/ rádióoktatás, /eoa:/ paleoázsiai, /oeu/ indoeurópai,

/~:ou/ mentőautó.

Szó végén csak elvétve találunk olyan VF-csoportokat,

mint /iJi/, /ia:e:/, /iu:i/, /oie:/.

A magyar ny~lvben négy-, öt- és hatelemű VF-kapcsola-

tokkal is találkozhatunk: /eo~u/ paleoausztráliai, /i~i~:i/

fiaiéi, /ioi~:i~:/ fiaiéiért. Ezek azonban a nyelvi kommu-

nikáció folyamatában igen ritkán fordulnak elő.

A VF + VF típusú kapcsolatokat a lengyel 59,2%-ban, a

magyar pedig 70,4%-ban használja ki. Három vagy négy elem-

ből álló vokális fonémacsoportokkal a lengyel nyelvben ki-

zárólag idegen eredetű szavakban találkozunk, a magyarban

azonban magyar szavakban is előfordulnak. A magyarban öt

vagy hatelemű VF-csoportra is akad példa. Ez arról tanús-

kodik, hogy a magyar nyelvben több VF vesz részt a nyelvi

közlések felépítésében, mint a lengyelben. A lengyel és a

magyar VF-ek kombinációi eltérő módon tükröződnek a lineá-

ris sorok szillabikus struktúráiban is. Ha a VF-ek csoport-

jait behelyettesítjük a megfelelő disztinktív jegyek halma-

zával, figyelembe véve a mind a két nyelvben mutatkozó

diakritikus megterhelés különbözőségét, világosan láthatjuk

azt a szerepet, amelyet a VF-ek és kombinációik játszanak a

lengyel és a magyar fónikus nyelvi kód felépítésében és

működésében. Ez a szerep sokkal nagyobb súllyal jut kifeje-

zésre a magyarban, mint a lengyelben.


