
2. fejezet

Szótagtalanfonológia

SzigetváriPéter

A nyelvészetfeladata,hogyazemberinyelvbenfellelhet̋o szabályszer̋usé-
geket felfedje ésmagyarázza.Ehhezmodelleket kell készíteni,amelyek
érthet̋ovéteszik,hogybizonyosjelenségekmiért rendkívülgyakoriak,míg
más— látszólagugyanannyira elképzelhet̋o — jelenségekszintesohasem
fordulnakelő. Az els̋o nehézség,amivel a nyelvészszembetaláljamagát
az,hogyközvetlenülnemazemberinyelvvel, hanemannaktöbbezermeg-
nyilvánulásával, a világ nyelveivel (pl. magyar, angol,szuahéli,kpokolo,
kecsua)találkozik. Ezérttöbbezer, önmagábanis rendkívülösszetettrend-
szer jellemz̋oiből kell elvonnia a lényegi vonásokat. Ráadásulaz egyes
nyelvekb̋ol is csakbeszél̋oik általi megvalósításukattapasztalja,a beszé-
lők elméjébenlétez̋o nyelvi rendszereket nem. A feladatmégsemtelje-
senreménytelen, a világ nyelvei mondattaniés hangtaniszempontbólis
meglep̋oenhasonlóakegymáshoz;a ma legelterjedtebbnyelvelméletsze-
rint azért,mert azemberielmemintázatáttükrözik.

Ebbena fejezetbenegy, a fonológiai ábrázolásrólalkotott elméletet
mutatunkbe. Ennekaz elméletneklegfőbb jellemz̋oje a minimalizmus,
vagyisaza törekvés,hogya lehet̋o legkevesebbetfeltételezze,másképpen
fogalmazva a magyarázatulhasználhatóeszközöktáraa lehet̋o legkisebb
legyen. Ezzel a módszerreljónéhány fonológiai jelenségelemezhetetlen
marad,mégishasznosabbegy ilyen elmélet,mint egy mindentelemezni
tudó, mert az utóbbi nehezebbentudja kiszűrni a rendkívüli jelensége-
ket, rendszerintolyan dolgokatis előfordulónakjósol, amilyenekvalójá-
bannemléteznek.Az elméletetoly módonfogjuk bemutatni,hogyazegy-
szer̋ubb esetekt̋ol a bonyolultabbakfelé haladunk. Első megközelítésben
számtalanközönségesjelenségetfigyelmenkívül hagyunk,hogy kés̋obb
itt-ott lazítva a „játékszabályokon” ezeket is elemezhet̋ové tegyük. A fe-
jezetvégéresemadunkmegoldástmindenre,elemezhetetlenekmaradnak
példáula mássalhangzó-kapcsolattalkezd̋odő szavak, valamintszámtalan
s, ill. szhangottartalmazókapcsolat.
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2.1 A nyelv két szintje
A nyelv közléseket képezle hangalakokraéshangalakokatközlésekre.Ez
a leképezésa legritkábbesetbenjelentoda-visszaegyértelm̋u megfelelése-
ket. Hétköznapinyelvenúgymondjuk,hogyakutyahangsorsz̋orös,ugató
állatotjelent,asz̋orös,ugatóállatotpedigakutyahangsorjelzi. Mindeköz-
bena kutyahangsortsokszorvonatkoztatjukemberekreis, a sz̋orös,ugató
állatokrapediggyakranutalunkavizsla,azebvagyéppenadöghangsorral.

Nincsezmásképpenanyelv vizsgálatánakrészterületein,pl. azennek
a kötetnektárgyátképez̋o fonológiábansem.Vegyük példáula következ̋o
négy szót:

(1) a. fogból b. fogtól c. fokból d. foktól

A magyarnyelvet ismer̋o beszél̋okkénttudjuk,ezekaszavakkét-kétrészre
bonthatók,azels̋o a fog-, illetve fok- tő, amásodika -ból, illetvea -tól rag.
Talánészresemvesszük,hogy a szót̋okéntelkülönítettrésztaz els̋o szó-
ban,(1a), [

�����
]-nak, a másodikban,(1b), viszont[

�����
]-nak ejtjük. Éssze-

rűneklátszik ettől a tapasztalatunktóleltekinteni,a két szótövét— amint
azt az anyanyelvi megérzésünknekitt jobbanmegfelelő helyesírásis su-
gallja— azonosnakfeltételezni.Ugyanígyérdemeseljárnunka másikkét
alakesetében:jóllehet (1c) tövét (1a)-éval, (1d)-étpedig(1b)-ével azonos
módonejtjük ([

�����
]-nak,illetve[

�����
]-nak),mivel tudjuk,hogyezúttalismét

kétazonos—ésazelőzőét̋ol eltér̋o—szót̋ovelállunkszemben,akiejtésbeli
különbségükt̋ol eltekinthetünk.Enneka lépésnekazazeredménye,hogya
nyelv hangalakjánakis két szintjétkell elkülönítenünk,a beszédelhangzó
jeleineka szintjét,az ún. felszíni ábrázolatot, ésaz emögöttmeghúzódó
nyelvi jelekszintjét,azún.mögöttesábrázolatot. A fenti példátezenakét
szintenmutatjabe a (2) ábra.

(2) fog fok

[
�����

] [
�����

] [
�����

] [
�����

]

A dőlten szedettfelső sor a mögöttesábrázolat,az alattasorolt alakok a
felszíni ábrázolatrészei. A két szintetösszeköt̋o nyilak a közöttük levő
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leképezéseket jelképezik. A leképezéseknemegyiránybantörténnek,hi-
szena beszédelőállításaeseténa mögöttesalak képz̋odik le a felszínire,
megértésekor viszontéppenfordítva, a hallott felszíni alakbólkell követ-
keztetnünkaz általajelölt mögöttesalakra.

A (2)-ben vázolt helyzet a generatív nyelvtan alapja. Ennek lé-
nyege—ésegybenveszélye—, hogya közvetlenülnemtapasztalhatómö-
göttesalakeltérheta felszíni alak(ok)tól,nemszükségszerű, hogybárme-
lyikükkel azonoslegyen,mint (2)-ben. Alapelvkéntlefektethetjük,hogy
a nyelvészáltal a beszél̋o tudatábanmegjelen̋okéntfeltételezettmögöttes
alakszükségtelenülnetérjenel a tapasztaltfelszínialakoktól: lehet̋oleg ne
legyentúl elvont. Az elvonatkoztatásvégletétegy olyan nézetképviseli,
amelyszerinta fonológiaialakok mögöttesábrázolatanemfonológiaiele-
meket, hanemelvont címkéket tartalmaz,amelyekneka hangzóbeszédre
jellemz̋o tulajdonságokkalvaló kapcsolatátcsaka leképezésteremtimeg.
A nulla-hipotézispedigaz, hogy a mögöttesábrázolategybeesika felszí-
nivel, ésígy a leképezésüresjáratbanpörög.1 A fogtól esetemutatja,hogy
hacsaknemakarunka fog tőnekkétkülönböz̋o mögöttesalakot (fog ésfok)
feltenni,akkor a nulla-hipotézistalkalmasintfel kell adnunkésa bizonyos
környezetekben(pl. a -tól rag előtt) a leképzésrekell bíznunka felszíni
alak([

�����
]) létrehozásátamögöttesnekfeltett fog-ból. (Vegyükészre,hogy

méghakét mögöttesalakot feltételezünkis, akkor is szükségünkleszegy
olyanszabályra,amelymeghatározza,hogymikor vegyük elő azegyik és
mikor amásikmögöttesalakot. Ezaszabálynemsokbanfog különböznia
leképezésesmodellmegfelelő, g-t k-ra változtatólépését̋ol.)

2.2 A fonológiai ábrázolásalapelvei
Mint láttuk,ageneratívnyelvtanfonológiamodelljekétszintes:egy mögöt-
tesésegy felszíni ábrázolatottartalmaz. Vizsgáljukmostazt meg, hogy
milyen is egy fonológiaiábrázolat.Miután elvetettükazta nézetet,amely
szerinta mögöttesésa felszíniábrázolatgyökeresenkülönbözneegymás-
tól, fogadjukel a másikvégletet,ismétegy nulla-hipotézist,hogy ti. a két
ábrázolatnemkülönbözik.Eznemaztjelenti,hogymindenmögöttesalak-
nakugyanaza felszínialak felel meg— ezta kényelmeshelyzetet,láttuk,
nemlehetmindig fenntartani—, hanemcsakazt,hogymilyenségealapján
nemlehetmegmondaniegy ábrázolatról,hogymelyik szintre„való”.

1 Ezekr̋ol a nézetekr̋ol l. Kiparsky 1973-atésazott találhatóhivatkozásokat.
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Az előző pontbana fonológiai alakokatmeglehet̋osenegyszer̋usítve,
bet̋ukkel, illetve APhI jelekkel ábrázoltuk.Ez azelterjedt,ésszámoscél-
nak megfelelő szokásazt a látszatotkelti, mintha a hangokoszthatatlan
egészekvolnának,ésa példánkbanemlegetettg 	 k változás(fogtól) egy
hangnaka másikkalvaló felcserélésevolna. Már a jelenséghagyományos
elnevezése,zöngésségihasonulás,is mutatja,hogyitt korántsemerről van
szó.Köztudott,denémikísérletezésselis egyszer̋uenbelátható,hogyakét
érintett hang,a [

�
] és a [

�
], sokkal jobbanhasonlítegymásra,mint bár-

melyikük bármelyikmáshangra.Egészencsekélya különbségközöttük,
annyi, hogy azels̋o ejtéseeseténrezegneka beszél̋o hangszalagjai,a má-
sodikéeseténnem.Azt is megfigyelhetjük,hogyazonoskörnyezetbenmás
változásokis történnek,példáulb 	 p (dobtól) vagyz 	 sz(gáztól). Nyil-
vánvaló, hogynemvéletlenüla g hangváltozik k-ra, ésnema z. Azt kell
gondolnunk,hogy a g ésa k hangokalkotóelemeineknagyrészeazonos,
jelöljük eztK-val,2 éscsakegy alkotóelemükben,a zöngésségben(jele itt
Z) térnekel. Ekkor a g-t K+Z-nek,a k-t K-nak ábrázolhatjuk,a hasonulást
pedigaZ elemelvesztésekéntértelmezhetjük.TermészetesenaP+Zössze-
tétel̋u b hangbólis a Z elemelvesztésével jön létrea dobtól-beli p, vagyis
P. Amennyiben a hangokatoszthatatlanegészeknektételeznénkfel, csak
kevésbékézenfekv̋o magyarázatailehetnénekennekaszabályszer̋uségnek.

Egy másikmegfigyelés,amit azöngésségihasonulássalkapcsolatban
tehetünk,azaz,hogya Z elema többi elemt̋ol függetlenülmozoghat.Ve-
gyük példáula fokból (ejtsd[

������
���
]) szót. A leképezésitt a k 	 g lépést

tartalmazza,amit a Z elemneka K-hoz való hozzátételekéntértelmezhe-
tünk. Ez, ésaz ehhezhasonlósz 	 z (pl. mészb̋ol), p 	 b (pl. napból)
változásokoka a ragkezd̋o b, amelyszinténtartalmazzaa Z elemet,em-
lékezzünk,az ábrázolataP+Z. Azt mondhatjuktehát,hogy a fokból szó
tővégi zöngésülésénekforrásaa ragkezd̋o hangzöngéssége,sőt mindkét
hangzöngésségéértugyanaza Z elemfelelős. A kb 	 gb változásta (3)-
banbemutatottmódonábrázolhatjuk.

(3) k b gb

K P K P	 � �
Z Z

2 Mint alábblátni fogjuk, a K-val jelölt tulajdonsághalmazis tovább osztható,de
ebbena példábanenneknincsenjelent̋osége.
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Ebbenazábrábana Z elemetegy, a többiekt̋ol elkülönül̋o szinten,ún. ten-
gelyen ábrázoljuk,hogy függetlenségeszembeötl̋o legyen. A vonalakaz
általukösszekötöttelemekegyszerrevaló értelmezésétjelzik, vagyisa ha-
sonulásutána K ésZ, valaminta P ésZ elemeket egyszerreejtjük (termé-
szeteseng- ésb-ként). Szaknyelvenaztmondjuk,hogya Z elemértelme-
zésitartománya kiterjed a K által képviselthangrais. Az ezzela fonoló-
giamodelleldolgozóelméleteketautoszegmentálisnaknevezik. Egyalább
megoldandónehézségremár itt felhívjuk a figyelmet: az, hogy az egy-
mássalösszekötöttdallamelemeketegyszerreejtjük, csakúgyértelmezhet̋o
helyesen,haa felső (K-t ésP-t tartalmazó)tengelyr̋ol indulunkki. Ha a Z
elemetfelől nézzükaz ábrázolatot,akkor joggal merül fel, hogy mindhá-
rom dallamelemetegyszerreejtsük,a két képzésihelyű [ ���


] hangként.Ezt
a bizonytalanságotelkerülhetjükegy egyébokokból is bevezetend̋o újabb
szintnekaz ábrázolásbavaló beiktatásával.

Természetesennemcsaka zöngésségetképvisel̋o Z elem viselkedik
a hangokegyébrészeit̋ol függetlenül.Az orrhangokképzésihely szerinti
hasonulása— pl. np 	 mp (színpad) — arrautal, hogy az eddigP-nekés
K-nak jelölt hangokatis továbbkell bontanunk.Az említettpéldábana p
ajakhangmivoltát (a jele legyenU) kell leválasztanunkegyébtulajdonsá-
gaitól, amelyeket jelöljünk a legpőrébb,a glottális zárhang� jelével. Az
orrhangúságotN-nel rövidítvea folyamatot(4) szerintábrázolhatjuk.

(4) n p mp

N � N �	 � �
U U

A hangokbontásaperszevégeslehet̋oség:a Z elemetalkalmasintnemle-
het szételemezni,míg a P-t, mint látjuk, igen. A tovább nem bontható
hangalkatrészeket dallamelemeknekhívjuk, tartózkodásihelyüket pedig
dallamtengelyeknek.3 Jelenfejezetneknemfeladataadallamelemekpon-

3 Fontoselhatárolnunka dallam szónakaz ebbena fejezetbenhasználtértelméta
hanglejtéstanulmányozásakor bevezetettbeszéddallamétól, ami a hangmagasság
változásainakmintázata.Az itt említettdallamelemekegy-egy hangartikulációs/
akusztikustulajdonságaitkódolják, a hangmagasságotcsakaz ún. tonálisnyelvek
magánhangzóiesetében.A dallamnakeza jelentésea mindjártbevezetend̋o hang-
váz képviselteritmussaláll szemben.
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tosmeghatározása,az itt ismertetettdallamelemekegy részétcsaka példa
kedvéértvezettükbe.4

A (3)-banés(4)-benlétrejöv̋oszerkezeteketrészlegesikerhangoknak
nevezi a fonológiaelmélet.Ezeket azkülönböztetimeg a— példáulteljes
hasonulásútján létrejöv̋o — valódi ikerhangoktól,hogy elemeiknekcsak
egy részeközös,szembenaz utóbbiakkal,amelyekösszeselemüket kö-
zösenbirtokolják (pl. bakkal). Amennyiben ezeket az alakulatokatis az
eddigvázolt módonkívánjuk ábrázolni,nehézségbeütközünk: nemvilá-
gos,hogy az értelmezésitartományukat kiterjeszt̋o dallamelemekhova is
terjednekki. Az eddigmegismertrészlegeshasonulásokeseténa hasonuló
hangnakmindig volt önállótartalma(a (4)-benpéldáulazN elem),amivel
a hasonítóhangkiterjedő dallamelemétösszeköthettük.Valódi ikerhangok
eseténahasonulóhangmintegy kiürül, teljesenelvesztiönállóságát.Szük-
ségünklennetehátegy olyan részreis a hangokábrázolásában,amelya
hangotfonetikai tulajdonságainélkül képviselné.Ez teljeshasonulásese-
tén is megmaradna,ésa kiterjedő dallamelem(ek)ehhezcsatlakozhatná-
nak. A hangokatképvisel̋o elemekalkotják azún. hangvázat, másszóval
időzítésitengelytvagygerincet. Ezeket a különlegeselemeket a hangváz
pontjaikéntfogjuk emlegetni. (5)-benadjuka máremlítettbakkalalakban
bekövetkez̋o kv 	 kk5 változásábrázolását.(A v hangotalkotó dallamele-
meket összevontanjelöljük.)

(5) k v kk� � � �
	 ��

K v K v

Ez az ábrázolásmódmegoldja azt a feljebb megfogalmazottproblémátis,
hogy eltér̋o értelmezéseket kaphatunkattól függően, hogy az ábrázolást
melyik tengelyr̋ol nézzük.A hangvázalkalmazásával eza dilemmameg-
oldható: kössükki, hogy a fonetikai értelmezésbalról jobbra haladva a
hangvázegy-egy pontjáhozkötött dallamelemeket veszi figyelembe,az
egyesdallamelemektulajdonképpennemegymáshoz,hanemegyesével a

4 A dallamelemeknekegy lehetséges— ésitt hallgatólagosanfeltételezett— elméle-
téről l. Szigetvári1998: 168–181.

5 Itt nem kívánunkazzal foglalkozni, hogy a ragkezd̋o mássalhangzóvalóbanv-e,
vagy valamilyenelvontabbdolog.
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hangvázmegfelelő pontjáhozvannakkötve. Ennekfényébena (6)-beli két
ábrázolatotegymássalazonosnaktekintjük. Elképzelhet̋o, de itt nemvizs-
gált lehet̋oségezeknekazábrázolatoknakkülönböz̋okéntvalóértelmezése.
(A görögbet̋uk közelebbr̋ol meg nemhatározottdallamelemeket jelölnek.)

(6) a. �
�
�

b. �
�� � �� �

Visszatérve az(5)-beli ábrázolatramegfigyelhetjük,hogyazikerhan-
gokmeghatározótulajdonsága,hogyegy vagytöbbdallamelemahangváz-
nakegyszerretöbbpontjáhozcsatlakozik. Ez a modellérthet̋obbétesziazt
amegfigyelést,hogya(valódi) ikerhangokbizonyosszempontbólegysége-
senviselkednek(hiszenmindkét tagjukatugyanaza dallamelem-halmaz
határozzameg), másfel̋ol nézve viszont kéttagúak(például iker mással-
hangzókatsokszorszótaghatárosztketté).Adódik, hogya hosszúmagán-
hangzókathasonlómódon,két vázponthozkapcsolva ábrázoljuk. Ennek
hasznosságátmutatjaa (7b) ábrázolat.6

A hangvázszükségességemellett felhozott érvek között találjuk a
pótlónyúlás jelenségétis. Számtalannyelvbentalálkozunkazzal,hogykét
folyamat,egy hangeltűnésevagyrövidüléseésegy, a környezetébenlevő
hangmegnyúlása,együtt jár. Példakéntemlíthetjükaz erre, orra szavak
szokásos,hosszúmagánhangzóval és rövid mássalhangzóval való ejtését
(átírva [ ������� ], [

� ����� ]),7 vagya mássalhangzóelőtti l eltűnését(pl. polc, itt
ejtsd[ � � � � ]). Haezekbenafolyamatokbanamássalhangzóeltűnése,illetve

6 A hangvázegyik alternatívneve, az időzítési tengely, arra utal, hogy a hangváz
pontjaiadottidőszakaszoknak,azott elhangzóbeszédfoszlánynakaképvisel̋oi. Ezt
valóbanígy képzeljük,ebb̋ol azonbannemkövetkezik, hogy két vázpontkétszer
annyi idő alatt„hangzikel”, mint egy. Vagyisegy rövid magánhangzó(amit egyet-
len vázpontképvisel)ésegy hosszú(amit kettő) időbeli kiterjedésenemfeltétlenül
1 : 2 aránybanáll egymással:a fonológiai ábrázoláscsaka fonológiai oppozíciót
jeleníti meg ésnemfordíthatóle ilyen közvetlenmódona fizikai szintre.

7 Természetesennemkötelez̋o az orra ésóra szavak azonosmódonvaló ejtése,ta-
pasztalatomszerintazonbanigen gyakori.
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rövidülésea hangegészének,illetve els̋o tagjánakeltűnésétjelentené,ak-
kor érthetetlenlenne,miért nyúlik a helyszínelőtti magánhangzó.A hang-
váz létezésemagyarázatotnyújt a két esemény elválaszthatatlanságára:az
eltűnő mássalhangzónakcsakadallamelemeitörlődnek,sőt, nemis törlőd-
nek,csupána hangvázadottpontjával való összeköttetésüksz̋unik meg, a
pontott maradésígy kiterjedhetnekrá a szomszédosdallamelemek.A két
hasonlófolyamatábrázolatát(7a)-ban(polc) és(7b)-ben(orra) közöljük,
a dallamelemeket ismétközérthet̋obbmódon,összevonva,a hagyományos
helyesírássaljelöljük.

(7) a. � � � �! ! !! ! !#""
p o l c

b. � � � �! ! !! ! ! ""� �
o r a

Az ábrábanaszaggatottvonalakiterjedő, azátmetszettvonalpedigameg-
sz̋unő értelmezésitartományt jelöli. Az l hangdallamelemeittehátnemkell
törölnünk,azoktovábbrais azábrázolatrészeimaradnak.A fonetikai ér-
telmezésreugyanakkor nincsenhatásuk,hiszenazahangvázpontjaitveszi
sorra,onnanpedignemvezetút hozzájuk.Annak,hogyazábrázolatele-
meitnemtörölhetjük,fontoselméletikövetkezménye,hogyafolyamataink
monotónokmaradnak.8 A törlésigenerőseszköz,miközbenegyik célunk,
hogy„szelid”, önszabályozórendszertalkossunk.Felmerülhet,hogyazáb-
rázoláselemeitösszeköt̋o vonalaktörlésenemmond-emindennekellent.A
válasznemleges,hiszenezekavonalakcsakakételemközötti kapcsolatot
jelzik, maguknemelemeiazábrázolásnak.Míg elképzelhet̋o önmagában
egy vázpontis, egy dallemelemis, addigegy vonalnakcsakakkor vanér-
telme,haa két végénvannakelemek,amiket összeköt.

Összefoglalásképpenakövetkez̋oketállapíthatjukmeg: a hangokkü-
lönböz̋o tulajdonságaiegymástólfüggetlenülviselkedhetnek,amit úgy áb-
rázolhatunk,hogy az együtt elhangzótulajdonságokatvonalakkalkötjük
össze. Az ikerhangokilyen ábrázolásáhozszükségvan egy fonetikai tu-
lajdonságokkalnembíró elemre,ezérta többi elemetezekheza hangvázat
alkotó pontokhozfogjuk kötni az(5)-benbemutatottmódon.

8 Egyfolyamatmonotón,hanemtöröl információt,vagyisazábrázolatelemeihiány-
talanulmegmaradnak.A témárólbővebbenl. Kálmán1989.
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2.3 Szótagszerkezet
Az eddigiekbenmegismertükafonológiaiábrázolás„alsó”, hangvázalatti9

felét. Ebbena pontbana hangvázfeletti szervez̋odéstvizsgáljukmeg, de
már itt érdemesjelezni, hogy a fejezetkés̋obbi részébenaz itt vázolandó
szerkezeteket el fogjuk vetni.

A prozódiaiszerkezet— a dallamtengelyekkel szemben— szükség-
szer̋uenhierarchikusszervez̋odés.Legalsószintjénaszótagszerkezetalko-
tóelemeittaláljuk, ennekfölérendeltjeia ütemek,a prozódiaiszavak stb.
Jelenvizsgálatunka szótagszerkezetrekorlátozódik,csakfutólag fogjuk
érinteniafonológiaiütemekszintjét.Mégmielőtt ábrázolnikívánjukaszó-
tagszerkezetet,fel kell tennünka kérdést,hogy mi indít erre. Igazugyan,
hogy példáula magyaranyanyelvű beszél̋okbenél az a megérzés,hogy
a hangsorokszótagokraoszthatóak,eznemfeltétlenüligazolja,hogyegy,
a szótagoknakmegfelelő egységetaz elméletbeis fel kell vennünk. Erre
ugyaniscsakakkor vanszükség,haazelméletsikeresműködéséhez,vagy
lényegesegyszer̋usödéséhezjárul hozzáaz adottelem,esetünkbena szó-
tag. Ilyen jelenség,számosegyébesetközött,példáula standardészakné-
met zörejhang-zöngétlenedés,ami legegyszer̋ubbena szótagvégérevaló
hivatkozássalfogalmazhatómeg (l. pl. Brockhaus1995: 23): pl. Ad.ler
[ ��$�� % '&

]10 ’sas’,de A.dresse[ ��$�()�*�,+.- ] ’cím’. A példákbana szótaghatárt
ponttaljelöltük; látható,hogyazöngétlenedésakkor történikmeg, haazö-
rejhang(itt a d) a szótaghatárelőtt (a szótagvégén)van, de akkor nem,
haa szótaghatárután(a szótagelején)találjuk. Lássukmostmár, hogyan
kódolhatjuka szótagotaz ábrázolásba.

A szótagszerkezetábrázolásánaklegegyszer̋ubbmódjaa (8)-banbe-
mutatott „lapos” szótagfa, amelybenaz egy szótaghoztartozóhangokat
egy-egy szótagcsomópontalá gyűjtjük. (A szokástkövetve / -val jelöljük
a szótagcsomópontot.)

9 Természetesenaz „alsó” itt csakegy tipográfiai szokástír le, nem szükségszerű,
hogyalá-ésfölérendeltségiviszonyt tételezzünkfel a dallamelemekésazebbena
pontbantárgyalandóprozódiaiszerkezetközött.

10 Mivel itt nincsváltakozás,feltételezhetjükazt is, hogy itt nemzöngétlenedés,ha-
nemeleve egy zöngétlenhangvan. A déli Hochlautungbantalálhatód zöngéssége
érv amellett,hogyebbena szóbanis szótagvégizöngétlenedésselállunk szemben.
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(8) a. /�� � �� � �
k o sz

b. / /�� � � �� � �� � � � � �
k o sz t ü m

Ez azábrázolásazonbantúlzottanegyszer̋usít. Nemteszipéldáulmegkü-
lönböztethet̋ovéamagánhangzóval kezd̋odő szótagokatamássalhangzóval
kezd̋odőekt̋ol, pedigerreszükségvan,amintaztpéldáulahatározottnévelő
megfelelő alakjánakkiválasztásamutatja. (Az a ésaz közötti választása
következ̋o szókezd̋ohangjánmúlik: a kosz,de az ősz.) A megoldástkét
irányban is kereshetjük. Felválthatjukegyfelől a hangvázpontjait olyan
elemekkel, amelyekaz adotthangnakminimális jellemz̋ojét, azt ti., hogy
magán-vagymássalhangzó,tartalmazzák.Ebbenazesetbena koszésősz
szavakata következ̋oképpenábrázolhatjuk.

(9) a. /�� � �
C V C

k o sz

b. /�� � �
V V C��
ö sz

A másodikszóhangvázakülönbözikazels̋oét̋ol, hiszenamásodikszóma-
gánhangzóval kezd̋odik. (Enneka magánhangzónaka hosszúságáttermé-
szetesenazjelzi, hogyazö dallamelemeikétvázponthozcsatlakoznak.)Ha
az elméletépítésfolyamánebbeaz irányba indulunk, akkor egy-egy hang
fonetikai tulajdonságainakegy részét,magán-,ill. mássalhangzósságáta
dallamelemekszintjemellett a hangvázonis ábrázoljuk. A (9)-beli ábrá-
zolatoktulajdonképpenkétszeresenkódolják a hangoktulajdonságait,pl.
a k-ról önmagábanis megállapíthatjuk,hogy mássalhangzó,míg azo-ról,
hogy magánhangzó.Feleslegesnektűnik ugyanezta hangvázonis megje-
leníteni. A (10)-benbemutatottábrázolatoklehetetlenek.

(10) a. *V

k

b. *C

o
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Mégsemérdemesteljesenelvetnünkezt a lehet̋oséget. Egy ilyen döntés
következményeineka kiaknázásáraa kés̋obbiekbenvisszatérünk.

A másik megoldásaz, hogy a szótagfátbővítjük oly módon,hogy
további csomópontokatvezetünkbe a szótagalatt. Vessükösszea trend
szó két ábrázolatát.

(11) a. /0000 � �
Nyitány Mag Kóda� � � �� � � � �

t r e n d

b. /1111
222

3 3 3
4 4 4 4

C C V C C

t r e n d

A (11a)-beliszótagösszetevők közül a mag jellemz̋oena szótagközpont-
jábanelhelyezked̋o magánhangzót,a nyitány11 ésa kóda pediga szótag
széleinlevő mássalhangzó(ka)ttartalmazza.Ilyen értelembenkétábrázolat
azonosérték̋u, amennyibena (11a)-bannyitány éskódauraltavázpontok-
nak a (11b)-benC, a mag uralta vázpontnakpedig V felel meg. Azon-
bana különbségükis jelent̋os: míg a szótagösszetevők közelebbiviszonyt
alakítanakki tagjaik között, addiga laposszótagfa azt jósolja, hogy pél-
dánkbana tr kapcsolattagjai közötti viszony azonos,de legalábbisha-
sonló,mint a re, en, nd kapcsolatoktagjai közötti. A tapasztalatazt mu-
tatja, hogy míg egy szó-elejimássalhangzó-kapcsolatkét fele között va-
lóban van valamiféleviszony — nem alkothat ilyen kapcsolatotbármely
két mássalhangzó:vanpl. tr, pl, denincsrt, lp; ezeket fonotaktikai meg-
szorításoknakhívjuk—, addigbármelymássalhangzóttetsz̋olegesmagán-
hangzókövethetegy szótagonbelül: aCV alakúszótagokszámaegy adott
nyelvbengyakorlatilagx � y, aholx anyelv mássalhangzóinak,y pedigma-
gánhangzóinakszáma.12 A nyitánybeli hangoktehátegymástólfüggnek,
míg a nyitány ésa magtartalmafüggetlenegymástól.Vagyisa (11a)-ban

11 A szótagnyitányt nevezik szótagkezdetnekis. Itt azértválasztjukaz előbbi meg-
nevezést,hogy a kés̋obbi ábrákbelirövidítésene ütközzöna kódáéval (amelynek
kevésbéelterjedtmegnevezésea zárlat).

12 Kivételesenakadhatnakelő nemfordulóCV kapcsolatok,ezekszámaazonbanmin-
dig lényegesenalacsonyabb pl. a szóeleji mássalhangzó-kapcsolatoknálhiányzó
esetekénél.
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vázoltszótagfaugyanösszetettebb,mint a (11b)-beli,vannaktények,ame-
lyek az előbbi elfogadásátteszikszükségessé.Láttuk azt is, hogy a szó-
tagösszetevőket alkalmazóábrázolatbóllevezethet̋o a hangvázpontjainak
C-ségeésV-sége:a megkülönböztetetlen� -eket uraló összetevő megha-
tározza,hogyazadottvázponthozmássalhangzóvagymagánhangzócsat-
lakozik.

Lássuk tehát, hogyan különbözteti meg egy (11a)-féle szótagfa a
mássalhangzóval kezd̋odő szavakatamagánhangzóval kezd̋odőekt̋ol, azaz,
mire hivatkozik aza ésazközöttválasztószabály. (12a)a kosz,(12b)pe-
dig az őszszóegy lehetségesábrázolata.

(12) a. /�� � �
Ny M K

� � �
k o sz

b. /�� � �
M K� �� � �

��
ö sz

Ezakétábrázolatannyibanmegfelelelvárásainknak,hogyszerkezetileg el-
különíti akétesetet:fel tudjuk írni aztaszabályt,amelyikhelyesenrendeli
a nyitánnyal kezd̋odő szavakhoza határozottnévelő a, a maggalkezd̋o-
dőekhezpedigaz alakját. Csakhogya nyelvelméletennéltöbbrevágyik.
A szavaknaka (12)-belikülönbségenemmagyarázza,hogymiért éppena
nyitány-kezdet̋u szavakhozjárul az a, ésmiért nemfordítva. Nagyobba
magyarázóerejeannak,ha a (13)-banbemutatottmódonábrázoljukezt a
különbséget.

(13) a. /�� � �
Ny M K

� � �
k o sz

b. /�� 5 5 5 5Ny M K� �� � � �
��

ö sz

Itt azt láthatjuk,hogyegy magánhangzóval kezd̋odő szószótagszerkezetét
tekintve ugyanúgynyitánnyal kezd̋odik, de a mássalhangzó-kezded̋uekt̋ol
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eltér̋oenez a nyitány üres,azaznemtartoznakhozzádallamelemek.Ha
feltételezzüktovábbá,hogy a határozottnévelő ábrázolatánaka különle-
gességeabbanrejlik, hogy a z-t képvisel̋o dallamelemeknem kötődnek
vázponthoz,mertnincsenhozzájukrendeltvázpont,ezeka dallamelemek
úgymondlebegnek, akkor a (14)-benvázolt elemzésétadhatjukenneka
jelenségnek.

(14) a. / /�� � �
M Ny M K

� � � �
a z k o sz

b. / /�� 5 5 5 5M Ny M K� �� � � � �! ! !! ! ! ��
a z ö sz

Ez az elemzéselméleti szempontbólértékesebbaz előzőnél— amelyeta
(12)-benláttunk—, hiszennemcsak„kijönnek” vele a tapasztaltalakok
(a kosz,deazősz), hanemvalamifélemagyarázatotis nyújt arra,hogymi-
ért mássalhangzóelőtt találjuk az a, magánhangzóelőtt pedigaz az ala-
kot: csakaz utóbbiakrendelkeznekazzalaz üresnyitánnyal, amelyikhez
csatlakozva a névelő lebegő z-je megjelenheta felszínen.E nélkül a men-
tőöv nélkül a lebegő dallamelemeknemejtődnek,hiszen,mint korábban
mármegállapítottuk,azábrázolatfonetikaiértelmezésea hangvázpontjait
veszisorraéscsakazokata dallamelemeket veszifigyelembe,amelyeka
hangvázadottpontjáhozvannakkötve.

A mostanrakialakultszótagfával szembenemelhet̋o kifogásoksorába
tartozikaz,hogymegszegi aztazelvet,miszerintazábrázolástalkotó grá-
fok csomópontjaibóllefelé,azáltalukuraltcsomópontokfelélegfeljebbkét
él indulhat.Hogyegy ilyen elvetfeltegyünk,annakazazoka,hogyhameg-
engedünkháromfeléelágazócsomópontokat,akkor nehézleszelfogadható
érvet találni a négy-vagy mégtöbbfeléelágazócsomópontokellen. Így
viszontazelméletmegszorítottságaésezzelkomolyságakerül veszélybe.
Gondoljukmeg, haegy csomópontcsakegy vagykét másikcsomópontot
uralhat,akkor a következ̋o két lehet̋oségközül választhatunk:elágazik-e
vagynemágazikel. Ha viszontháromvagy több csomópontotis uralhat,
akkor a döntésminőségileg leszmás,olyan, amilyentaz itt kialakítandó
szigorúrendszerbennemkívánunkelfogadni.A kétfeléágazócsomópont
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a minimum,ami lefelébővülő szerkezetlétrehozásáhozszükséges.Az el-
méletiminimalizmuskövetelménye,hogyegybenamaximumis legyen.

A legfeljebb kétfelé ágazósságelvét szótagfánkbanmagaa szótag
csomópontsérti meg, hiszenháromfeléágazik. Megoldástaz jelentene,
haazáltalauralt háromcsomópont,a nyitány, a magésa kódaközül vala-
melyik kettőt egymássalszorosabbanösszetartozónaktudnánktekinteni,és
ezértegy összetevőbeösszevonni. A legelterjedtebbelképzelésaz,hogya
magotésa kódátvonjuk összeegy rím nevű szótagösszetevőbe.Az emel-
lett felsorakoztathatóérvek között említhetjükazt,hogyszámosnyelvben
szótagsúlyszempontjábóla zárt szótag(CVC/VC) a hosszúmagánhang-
zójú szótaggal(CVV/VV) azonossúlyúnakminősül— pl. a hangsúlyhe-
lyénekkijelölésekor. A zártszótagbelirövidségszinténarím egységemel-
lett szól: hogyazártszótagokmagánhangzójamiért rövid, szembenanyílt
szótagokéval, amelylehethosszúis (pl. búza,debunda/*búnda; róna, de
ronda/* rónda), azzalmagyarázhatjuk,hogy a rím tartalmátlegfeljebbkét
vázpontbankorlátozzuk.13

A legfeljebbkétfeléágazócsomópontokbólfelépül̋o szótagfáta (15)-
benvázoltmódonképzeljükel. Mint látjuk, itt a szótagcsomópontközvet-
lenül csakkétszótagösszetevőt—anyitányt ésa rímet—ural,így nemkell
háromfeléágazónakfeltételeznünk.

(15) /222 R� �
Ny M K

13 A magyaresetébenaképnemilyen tiszta:jónéhány ellenpéldáttalálunk,pl. vándor,
bűz,bűzlik, bóvli stb. Kés̋obb látni fogjuk, hogy az ilyen szavak (egy része)csak
látszólagosansérti meg a megkötést.
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2.4 Van-e szótag?
Van azonbanegy alternatívmódszeris a háromosztatúszótagcsomópont
elkerülésére,mégpedigaz,hogyegyáltalánnemfeltételezünkilyen csomó-
pontot, azaza szótagfonológiaelmélet-belistátuszátkérd̋ojelezzükmeg.
E mellettazels̋oretalánijeszt̋onektetsz̋o lépésmellettszámosérv szól. A
tudományoselméletekegyik alapelveazazOccamborotvájánakis nevezett
tétel,miszerintfeleslegesennetartalmazzonelemeketazelmélet.Egyelem
akkor felesleges,ha nemtörténik rá hivatkozása szabályszer̋uségekmeg-
fogalmazásában,vagy legálábbisaz adottelemretörtén̋o hivatkozásegy-
szer̋uenkiválthatómással.A szótagcsomópontéppenilyen elemeaz áb-
rázolatainknak:hivatkozni rá esetleg abbanazesetbenkellhet,haegy szó
szótagjaitakarjukmegszámlálni,de ebbenaz esetbenazonoseredményre
jutunk,haa rímeket számoljuk.A szótagelejére,illetvevégérevaló hivat-
kozása nyitányra, illetvea kódáravaló hivatkozássalhelyettesíthet̋o, tehát
ezekazeseteksemfeltételezika szótagcsomópontot.

A szótagstátuszánakelismeréseellen szól az is, hogy— mint már
említettük— a nyitány ésa magközött, vagyisCV kapcsolatokbanigen
ritka azegymástólvaló függés,legalábbisjóval ritkább,mint pl. a szóeleji
vagy szóvégimássalhangzó-kapcsolatokban.Márpedigjoggal feltételez-
hetjük, hogy hangokvagy hangkapcsolatokközött akkor legyenformális
kapcsolat,azazakkor uralja őket azonoscsomópont,ha tapasztalunkkö-
zöttükvalamiféleérintkezést,hanemteljesenfüggetlenekegymástól,azaz
ha léteznekközöttük fonotaktikaimegszorítások.Ilyen viszony a szótag
nyitánya ésrímeközöttminőségitekintetbennincsen,denincsenmennyi-
ségi tekintetbensem,azaznincsenösszefüggésa nyitány ésa rím hossza
között sem. Láttuk, hogymennyiségimegszorítása magésa kódaközött
van: a zártszótagbelirövidségetmutatónyelvekbenegyüttesennemhalad-
hatjákmeg a két vázponthosszúságot.

Vizsgáljukmeg, hogy az egy-egy szótalkotó hangsorokon belül hol
találunkszorosabbkapcsolatrautalóviszonyt egymássalszomszédoshan-
gok között, ami által vélhet̋oen feltérképezhetjükaz elméletileg indokolt
szótagösszetevőket.14 Meglep̋o módonigazánmeggyőző kölcsönhatásma-
gánhangzókésmássalhangzókközöttnincsen:rendszerintbármilyenma-

14 Haaszótagösszetevőkregondolvakeresünkilyen viszonyokat,akkor ezzelkizárjuk
pl. amagánhangzó-illeszkedésjelenségétavizsgálatból,hiszenitt azegymásraható
magánhangzóknemalkothatnakegy szótagösszevőt.
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gánhangzókövethetegy adottmássalhangzótésbármilyenmassalhangzó
egy adottmagánhangzót.15 Ez a tény arraindíthat,hogya rím létét is két-
ségbevonjuk,bár, haezta lépésmegtesszük,akkor a zártszótagbelirövid-
ségrekell új magyarázatottalálnunk.16

Erősfonotaktikaimegszorításokműködnekanyitányt alkotókétmás-
salhangzóközött,17 pl. az angolban,ahol az kétvázpontosnyitányok jól
körülhatárolhatórendszertalkotnak.Azt tapasztaljuk,hogyazilyen nyitá-
nyok els̋o tagjánakzeng̋osségekisebbamásodikénál,továbbáakéttagkép-
zésihelyenemlehetazonos;ízelítőül: p/b/fr, p/b/fl, de*p/b/fw; t/d/[ 6 ]r,18

t/d/[ 6 ]w, de * t/d/[ 6 ]l; k/gr, k/gl, k/gw.
Ugyanígyfügg egymástóla két-vázpontosmagánhangzókkét fele.

Amint láthatjuk,ezekábrázolata— (16a)— csaka vázpontokaturalócso-
mópontcímkéjébenkülönbözikazelágazónyitányokétól—(16b).

(16) a. M� �� �
b. Ny� �� �

Ennekmegfelelőennemakármelykét magánhangzóalkothategy elágazó
magot.A magyarköznyelvbenpéldáulegy ilyen szerkezetbena két pont-
hozazonosmagánhangzónakkell csatlakoznia(azazhosszúmagánhangzók
vannak,dekettőshangzóknincsenek).Másnyelvjárásokbanmáskorlátozá-
sokattalálunk,példáulazt,hogyamennyibenakét résznemazonos,akkor
ajakkerekítéséselöl-, ill. hátulképzettségszempontjábólegyezniükkell és
a másodikcsakzárt lehet:ëi7 , ou7 , öü7 . Ilyen ésehhezhasonlókorlátokmin-
dennyelv elágazómagjairavonatkoznak,megállapíthatjuktehát,hogyala-
posokunkvanegy eztakét pontotösszefogócsomópontotfeltételeznünk.

Egy harmadikhelyszín,ahol két szomszédoshangkorlátozzaegy-
mást, a szótagvége és a következ̋o szótageleje alkotta mássalhangzó-
csoport.Az ilyen csoportokraszinténnyelvsajátoskorlátozásokvonatkoz-

15 Természetesenelőfordulnakkorlátozások,pl. a japányamatoszavakbana [ 8:9<;>=?A@ 8:BC8:D ] sor. Az ilyen jelenségekt̋ol itt eltekintünk,hiszenez látszik a kivételes
esetnek.

16 Erre az alábbiakbanteszünkis egy kísérletet.
17 Az sC kapcsolatokata többiekét̋ol sokszempontbóleltér̋o viselkedésükmiatt nem

tekintjük egy nyitányba tartozónak.
18 Feltételezzük,hogyazr hangnemalveoláris,hanemposztalveoláris/palatális.
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nak;amagyarbanpéldáulcsakannyi, hogykét zörejhangeseténzöngéssé-
gükbenazonosnakkell lenniük,orr- észárhangkapcsolatbanpedigképzési
helyüknekkell megegyeznie.19 Az ún. Princenyelvekbenjóval megszo-
rítottabbeza kapcsolat:a két pontotvagyugyanaza mássalhangzó,vagy
azonosképzésihelyű orrhang–zárhangkapcsolatfoglalhatjael. Az a tény,
hogy szótagokközött is találunkfonotaktikaimegszorításokat,furcsakö-
vetkeztetésrevezet.Ha ugyanisa szótagösszetevők létéreabbólkövetkez-
tetünk, hogy bizonyos hangokközött viszony van, akkor egyazonszóta-
gösszetevőnekkelleneuralniaegy szótagvégikódátésa következ̋o szótag
elejéntalálhatónyitányt. Ezviszontmegsértiazazalapelvet,hogyazábrá-
zolatotalkotó gráf egy adottpontjátközvetlenülcsakegyetlenmásikpont
uralhat:amintazt(17)-benlátjuk, mind a kódának,mind azőt követő nyi-
tánynakegyszerrekell a „saját” szótagjához(azelőbbineka rímenkeresz-
tül) ésa feltételezett,itt X-szel jelölt csomóponthoztartoznia.

(17) R X /� �FE � ��
M K Ny M

� � � �
a m p a

Mint azt már megállapítottuk,fonotaktikaimegszorításoka mással-
hangzó–mássalhangzóés a magánhangzó–magánhangzóviszonyokat jel-
lemzik, a legritkábbesetbenhatnakmagánhangzókésmássalhangzókkö-
zött. Ha ez így van, akkor nehézlesza szótagokat,amelyekjellemz̋oen
CVC sorozatok,egy összetevő alá sorolni.

19 Pontosabbancsakannyi áll, hogyn nemfordulhatelő ajak-(p/b/m), illetve ínyhang
(ty/gy/ny/k/g) előtt.
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2.5 Szótagtípusok
Mint láttuk, a nyelvészetgeneratívparadigmájánakalapja,hogy a nyelv-
nek két szintjét különíti el, a mögöttestésa felszínit. Az utóbbihozvan
csakközvetlen hozzáférésünk— ezt halljuk beszédként— , a mögöttes
ábrázolatokat,amit a feltételezésszerintaz elménktartalmaz,ebb̋ol kell
kikövetkeztetnünk.Ezt azáltalánosanelfogadottelképzelésta kurrensfo-
nológiaelméletfő áramlatameglep̋o módonritkán vonatkoztatjaa szótag-
szerkezetvizsgálatára.

Azt tapasztaljuk,hogyavilág nyelvei rendkívüliváltozatosságotmu-
tatnakszótagtípusaikfelszínimegjelenésében.A legegyszer̋ubbrendszerek
(pl. a hua,vö. Blevins 1995)szavai igazodnaka (CV)+ sémához,vagyis
mind CV, CVCV, CVCVCV stb. alakúak. Ha elfogadjukaz ún. nyitány-
maximalizáláselvét, amelyszerintegy VCV sorozategyetemlegesena V
utánésaC előtt bontandókétszótagra,vagyisakódávalszembenanyitányt
kell előnybenrészesítenünka magánhangzókközötti mássalhangzó(k)el-
osztásánál,akkor az ilyen nyelvekről elmondhatjuk,hogy csakCV alakú
szótagokatengedélyez:mindenszóegy, kettő, háromstb. CV szótagbóláll.

Ennélkissébonyolultabba cayuvava, amelymegengedi,hogya szó-
tagelejimássalhangzóhiányozzon,vagyiskétféleszótagjavan: CV ésV.
Az ilyen típusúnyelvekbenszámíthatunkmagánhangzóval kezd̋odő sza-
vakra,valaminthiátusra,azazkét egymásmellettelőforduló,deegymással
viszonybannemálló magánhangzóra.Mivelnemmindennyelvengedimeg
a C elhagyását,aztmondjuk,hogyez jelölt eset.Ilyenneka felbukkanása
egy rendszerbencsakakkor várható,haa rendszertartalmazzaa jelöletlen
esetetis,ajelölt szótagtípusmegléteimplikálja ajelöletlenmeglétét.Abból
tehát,hogymindennyelvbentalálunkCV szótagotéscsaka CV szótagot
találjuk meg mindennyelvben,az következik, hogy ez a legjelöletlenebb
szótagtípus.Továbbá:haegy nyelvbenvanV alakúszótag,akkor biztos,
hogy vanCV is, míg enneka fordítottjanemigaz.

A szótagszerkezetbonyolításánakmásmódjátválasztjákazokanyel-
vek, amelyekbenszavak végénis előfordulhatnakmássalhangzók,vagyis
szóvégén,de csakott, lehetnekzárt szótagok(ilyen a krenak,vö. Kaye
1990)— jelöljük ezt így: G C], ahol a G jel CV-vel vagy V-vel helyette-
síthet̋o be,attól függően,hogy engedi-enyelvünka fentebbtárgyalt lehe-
tőséget,a szótagelejiC elhagyását.A szótagkészletnekegy másirányú
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bővítésetalálhatóolyannyelvekben(pl. olasz),20 aholszóvégénnem,szó-
belseliszótagokvégénviszontelőfordulhatmássalhangzó:G C-, azazma-
gánhangzókközött léteznekkettősmássalhangzó-kapcsolatok.Természe-
tesenolyannyelvek is léteznek,amelyekmindkétlehet̋oségetmegengedik,
vagyisamelyekbenszóbelsejébenis, szóvégénis előfordulhatzártszótag.
Fontosazonban,hogynemlétezikolyantermészetesnyelv, amelybencsak
zárt szótagokfordulhatnánakelő, nyíltak viszontnem.

Ezekneka tényeknekegyik lehetségesmodellezéseaz,hogyazegyre
bonyolutabbrendszerekreegyre bővebbszótagkészlet-halmazokattétele-
zünk fel. Ha azonbana szótagokata mögöttesszerkezet részeinek(is)
tekintjük, akkor a felszíni bonyolultságukbólegyáltalánnemkövetkezik,
hogy a mögöttesszerkezetszótagkészlet-halmazaitis bővítenünkkellene.
A másik lehetségesút az, hogy ahogyana V alakúszótagokmegjelené-
séta szótagelejimássalhangzóelmaradásánaktekintettük,úgy a felszínen
CVC alakúszótagokatCV+C-nektekintsük,ahol a C-t a CV szótagma-
gánhangzójánakaz elhagyásával kapjuk. Ha erre indulunk, akkor arraa
következtetésreis eljuthatunk,hogy mögöttesencsakCV alakúszótagok
léteznek—bárezeket szótagnakneveznimárnemigazánindokolt—, ésa
felszínentapasztalhatóegyébszótagtípusokaCV szótagegyik vagymásik
tagjánakkiejtetlenségéb̋ol származnak.

Másszavakkal:azatény, hogyapandaszóafelszínenCVCCV alak-
ban jelenik meg, nemfeltétlenül igazolja,hogy ez a szómögöttesenegy
CVC ésegy CV szótagbóláll. Ha a jelöletlenesett̋ol indulunka jelöltebb
felé, vagyisa legjelöletlenebb,CV alakúszótagsémábaakarjukbeleszorí-
tani a zárt szótagotfelmutatószavakatis, akkor azt is feltehetjük,hogy a
pandaszóbana másodikCV párV tagjakiejtetlenmarad,a felszínencsak
a C részejelenik meg n dallamtartalommal,míg a másikkét CV párnak
mindkéttagjakiejtődik: pa ésda. Ezt a (18)-banláthatómódonábrázol-
hatjuk (bevezetve azta szokást,hogya ki nemejtettmagánhangzótv-vel,
a ki nemejtettmássalhangzópedigmajdc-vel jelöljük).

20 Vitathatóállítás, hogy az olaszbanne lennénekmássalhangzóravégz̋odő szavak.
Ezekjórészeugyanolyanfunkciószó,amelyetmindigkövetvalami,amihezhozzá-
ragadhat,szakszóvalproklitizálódhat,deígy is maradjónéhány ellenpélda,pl. nord,
est,sud,ovest. Ezekt̋ol a példakedvéérttekintsünkel.
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(18) C V C v C V

p a n d a

A továbbiakbanaxiómakéntfogadjukel, hogyazemberinyelvekhangváza
kivételnélkül ilyen: szigorúanváltakozóC ésV pontokbóláll.

2.6 Üresvázpontok
A (18)-beli ábrázolatszámtalanmagyarázatraszorulóújdonságottartal-
maz. Az egyik az, hogy ha a „szótagszerkezetet”CV párokravezetjük
vissza,akkor ezzelegyúttal megszüntetjüka szótagösszetevőket, hiszen
bármelyeddigelágazócsomópontotfel kell váltanunkkét olyan CV pár-
ral, amelyekegyik vagy másiktagjanemkötődik dallamelemekhez,azaz
üresvázpont.Ezértazeddignyitánynaknevezettcsomópontotátnevezhet-
jük mássalhangzósvázpontnak(C), a magotpedigmagánhangzósnak(V).
A rím nevű összetevő megsz̋untével azeddigkódánaktekintetthelyszínis
eltűnik; pontosabbanfogalmazva a hangvázona nyitány ésa kódaközötti
formális különbségsz̋unik meg.

Az üresvázpontoktólvalóalapvető idegenkedésünkabbólakorábban
már említettmegállapodásbólfakad,hogy a mögöttesábrázolatotszeret-
nénka felszínihezminél közelebbinektudni. Ez ellen hat az, ha a felszí-
nenegymásmellettmegjelen̋o hangokközöttamögöttesábrázolatbanüres
vázpontokatfeltételezünk.Elhamarkodottdöntéslenneugyanakkor ennek
alapjánelvetniazta feltételezést,hogyamögöttesábrázolatbana felszínen
meg nem jelen̋o elemekis lehetnek. Miközben ezzelvitathatatlanulel-
vontabbáválik a mögöttesábrázolat,azott felveend̋o szótagtípusokszáma
számottevőenlecsökken: a lehet̋o legkevesebbre,egyre. Ha a legjelöletle-
nebb,csakCV szótagokatalkalmazónyelvtípustólhaladunka jelöltebbek
felé, akkor a felszínenCVC alakbanmegjelen̋o szótagokmögöttesábrá-
zolásánálnemfeltétlenüla CVC szótagnakaz elméletbevaló felvételea
legkézenfekv̋obb megoldás.

Az üresvázpontokmellett nemcsakelméletiérveket hozhatunkfel.
Fentebbláttuk, hogy a magyarhatározottnévelő kiválasztásánaka legin-
kábbmagyarázóerej̋u elemzéseazona feltételezésenalapszik,hogya ma-
gánhangzóval kezd̋odő szavak mögöttesábrázolataegy szóelejiüresnyi-
tányt, azazmássalhangzósvázpontottartalmaz(vö. (13, 14)). Az üres
mássalhangzósvázpontokmelletti további érv a hiátustöltésnek nevezett
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jelenség:két magánhangzóközöttgyakranmegjelenikegy mássalhangzó,
amelynekmilyenségetöbbnyire megjósolható,pl. szi(j)a, te(j)a. Ahhoz,
hogy ez a mássalhangzómegjelenhessen,szükségevan egy vázpontra,
amelyhezkapcsolódhat,azazérdemesfeltételeznünka két magánhangzó
közöttegy üresmássalhangzó-pontot.A helyzeteta (19)-benmutatjukbe.

(19) a. C V c V H
sz i a

b. C V C V��
sz i a

Itt azt is látjuk, hogy miért megjósolhatóa megjelen̋o mássalhangzó:a
megelőző magánhangzódallameleménekértelmezésitartománya terjedki
az ürespontra.21

A V pont ürességétis van okunk feltételezni. Számtalannyelvben
találunk vagy a sziaG szija hiátustöltéshezhasonló(de magánhangzókat
érintő) választhatóváltakozást,vagy egymássalmorfológiai kapcsolatban
levő szavakbanhol megjelen̋o, hol meg nem jelen̋o magánhangzót.Az
előbbiesetreamagyarnemsokpéldátnyújt,22 viszontigengyakori például
azangolban(family [

� $�IJ- 'K
] G [

� $�I LK
] ’család’)vagya franciában(semaine

[ +.-MIN�MO ] G [ +�IP�MO ] ’hét’). Az előbbipéldakétábrázolatátmutatjaa(20)ábra.

(20) a. C V C v C V G� $ I  K
b. C V C V C V

� $ I -  K
Morfológiai hatásokáltal kiváltott váltakozásokramagyarpéldátis bőven
találunk,pl. mozog/mozogjon/mozogtaG mozgat/mozgott/mozgó.Ebbenés
szintemindenmás—így azangolésfrancia—példábanis aztfigyelhetjük
meg, hogy a magánhangzómeg nemjelenéseannakfüggvénye, hogy az
őt követő mássalhangzóután van-ekiejtett magánhangzó.Ki nemejtett

21 Korábbanmármegállapítottuk,hogyhaa hangvázonnemegyforma Q -eket tétele-
zünkfel, hanemC ésV pontokat,akkorahangokdallamánakegy részétahangvázra
helyeztükát. Éppenezta lehet̋oségethasználjasokelméletazzal,hogyaz[ = ] és[ R ]
hangokatV, ill. C ponthozkötött azonosdallamelemnekveszi.

22 Ilyenek az aluszikS alszik, feküszikS fekszik,nyugoszikS nyugszikstb. párok, de
ezekbenaz els̋o tag elavult, így nem mondható,hogy szabadonváltakozik a két
alak. Vannakazértvalóbanváltakozóalakok, pl. jósolok S jóslok,stb.
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V pont előtt nemmaradhatkiejtetlenegy üresV pont.23 Ez a szakszóval
szinkópánaknevezettjelenségalábbnagyjelent̋oségrefog szerttenni.

Mielőtt teljesenelfogadnánka felszínenmeg nemjelen̋o vázpontok
lehet̋oségét,mégegy nehézséggelkell szembenéznünk.Azzal, hogya fel-
színi szótagszerkezeteta mögötesselazonosnaktekintjük, látszólagegy-
szer̋u a magyarázataaz olyan fonotaktikaimegszorításoknak,hogy adott
nyelvben mondjuk csak két mássalhangzóállhat szó végén, tehát CC]
alakúszóvégeket találunk,de CCC] alakúakatmár nem. Annyit kell ki-
kötnünk,hogy azadottnyelvbena kódalegfeljebbkétfeléágazhat.Ezzel
szemben,hamegengedjük,hogy„szótagjaink”üreselemeket—kiváltképp
üresV pontokat—tartalmazzanak,ezzelelvileg bármilyenfelszínimagán-
és mássalhangzósorozatotelképzelhet̋onek tartunk, hiszenegymásután
következ̋o üres V pontok segítségével bármilyen hosszúmássalhangzó-
sorozatfelépíthet̋o. Erősenkorlátoznunkkell tehátazüresvázpontokmeg-
jelenését,deisméthangsúlyozandó:főképpazüresV pontokelőfordulását
kell megszorítanunk,üresC pontokmeglehet̋osszabadsággaljelenhetnek
meg (pl. fiaiéi).

2.7 A hangvázalakja
Amennyibentehátaz itt vázoltútonindulunkel, akkor a hangvázunkegy-
mástváltó C ésV pontokbólfog állni. Az enneka feltételnekmegfelelő
hangváz-típusokközül hármatérdemesmegemlíteni, a (CV)+ alakút—
(21a)— , a (VC)+ alakút— (21b)— , valamintazt,amelybenegy hangváz
bármivel kezd̋odhetésbármivel végz̋odhet— (21c).

(21) a. [ C V TUTMT C V ] b. [ V C TUTMT V C ] c. [ (C) V TMTUT C (V) ]

A (21c)-belilehet̋oség,amit nevezzünklazaCV váznak,túlságosanenge-
dékeny: azzal,hogyaszószéleinszabadkezetadazelemz̋onekarra,hogy
a felszíniábrázolatnakmegfelelő vagyazzalellenkez̋o mögötteshangvázat
tételezzenfel. Ettől ezértitt eltekintünkéscsakazta két lehet̋oségetfog-
juk atovábbiakbanvizsgálni,aholahangvázlegelejeéslegvégekülönböz̋o

23 Alább látni fogjuk, hogy mégis. Egyel̋ore haladjunktovábbaz itt tett megállapí-
tással.
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vázpont-fajta,(21a)és(21b).24 Ezahangvázalakjátmeghatározószabály-
nak látszólagnehézkesebbmegfogalmazásátteszi szükségesse.Vegyük
azonbanészre,hogyazilyen hangvázakszükségszerűenpárosszámúváz-
pontbólállnak,ezértelőállításukhozaztkell csupánfeltételeznünk,hogya
hangvázatnemmagukavázpontok,hanemCV, illetveVC egységeképítik
fel: mindenC-nekvanegy V párja,ésviszont. A döntésünktehátkét le-
hetségesesetrekorlátozódik:CV vagyVC vázegységekalkotják-eahang-
vázat?Mielőtt azonbanerrea kérdésreválaszolnánk,megnyugtatóanren-
deznikell azüresvázpontoknaka felszínenvaló meg nemjelenését.

Fentebbmár megfigyelhettük,hogy az olyan magánhangzó–semmi
váltakozásoknak,amelyekszabadon(pl. fam/ily, s/emaine) vagy morfoló-
giai változásokeredményeképp(pl. mozogG mozgok) történnek,aza felté-
tele, hogy a váltakozáshelyszínétegy kiejtett mássalhangzó–kiejtettma-
gánhangzósorozatkövesse.Eztameglehet̋osenáltalánosmegfigyeléstúgy
építhetjükbeleazelméletünkbe,haameg nemjelen̋o V pontnémaságátaz
őt közvetlenülkövető V pontnaktulajdonítjuk.Az elnémítóhatásátegy V
pontcsakakkor gyakorolhatja,ha ő magamegjelenika felszínen,azazha
azadottpontonmagánhangzótejtünk.Az olyanV pontok,amelyekmaguk
semjelennekmeg a felszínen,nemképesekazelőző V pontotelnémítani.
A V pontoknakezt a hatását„történeti” okból25 kormányzásnak nevez-
zük,és—mint a (22)ábrábanis—akormányzótólakormányzottramutató
tompavég̋u nyíllal jelöljük.

(22) C V C v C V

� $ I  K
Feltételezzük,hogy a family szóbanaz m ésaz l közötti V pont üres. Az
üresV pont felszínimegjelenéseattól függ, hogykormányozza-ea követ-
kez̋o V pont,haigen,akkor aszót[

� $�I LK
]-nek,hanem,[

� $�IV- 'K
]-nekejtjük.

Vagyisaztállítjuk, hogyazüresV pont is kiejthet̋o, azangolban— éssok
másnyelvbenis — sváként. Fontostehátfelhívni arraa figyelmet,hogy
aza tény, hogyegy V ponthoznemkötődik dallamtartalom,nemfeltétle-
nül jelenti azt, hogy az adottpont nemjelenik meg a felszínen. Ha egy

24 Addig azonban,amíga két utóbbiközöttnemdöntünk,azábrákbana pártatlanság
kedvéértgyakranszerepelneklazahangvázak.

25 A terminusetimológiájátitt nemismertetjük,del. pl. Szigetvári1999: 64–67.
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V ponthozkötődnekdallamelemek,akkor viszontki kell ejteni. Ezértaz
üres–nemüreskülönbségmellettvezessünkbemégegy szakkifejezéspárt:
élőneknevezzükafelszínenmegjelen̋o V pontokat,halottnakpedigazokat,
amelyeknémákmaradnak.A family-féle angolszavak eseténaz, hogy a
kormányzásiviszony jelenvan-e,azaz,hogya középs̋o V ponthalott-e,a
lexikon megjósolhatatlantulajdonsága.

Nemígy a magyarpéldákesetén.A (23) ábrábanmutatjukbea fen-
tebbemlítettpéldáküresmagánhangzósábrázolatait.(Mivel mégnemfog-
laltunk állástarról, hogy a hangvázCV vagy VC egységekb̋ol épül-efel,
itt a lazaCV vázathasználjuk.)

(23) a. C V C v C

m o z o g

b. C V C v C v C V

m o z o g t a

c. C V C v C V C

m o z o g a t

Mint láthatjuk,a tő utolsómagánhangzójánakfelszíni megjelenéseannak
függvénye, hogyköveti-eközvetlenüla felszínenmegjelen̋o— élő— ma-
gánhangzó.Ez a példatöbb pontonis eltér az angol family-étől. Hogy
különbségeikmennyibenfüggnekössze,ésmennyibenvéletlenegybeesé-
sek,arraitt nemtérünkki, mindösszearraszorítkozunk,hogy számbave-
gyük őket. Már említettkülönbség,hogy itt morfológiai folyamatokozza
a változást.Eltér az is, hogy adott feltételekmegléteesetén(ha van kor-
mányzásiviszony), amagánhangzógyakrankötelez̋oenkiejtetlenmarad:a
*mozogot(t)a alakok hibásak.Továbbáitt nemmindig ugyanaza magán-
hangzójelenik meg az üresV pontban. A magánhangzóaz eseteknagy
részébenmegjósolható— ë,26 o vagyö, a tő elejénekfüggvényében(ikër,
bokor, ökör)—esetenkéntazonbanamásiköt rövid magánhangzóközül is
kikerülhet,pl. őrizG őrző, becsül G becslés,bajuszG bajszos,telekG telkek,

26 A standardnyelvjárásbana középs̋o ë ([ B ]) ésazalsóe ([ W ]) magánhangzókejtése
egybeesik.A teljességkedvéértitt külön kezeljüka két magánhangzót.

68



kazal G kazlak.Ezérta lexikonnakalighanemtartalmazniakell a kormány-
zatlanV pontbanmegjelen̋o magánhangzódallamtartalmát,delegalábban-
nak egy részét,amit legegyszer̋ubbenúgy jelölhetünk,hogy a hangvázon
levő V pontot nem kötjük összea dallamtengelyentalálhatóelemekkel.
Ezáltalúgy kapunkegy üresV pontot,hogy dallamtartalmais adott. Ha
a vázpontota lexikonbanis összekötnénka dallamtengelyelemeivel, ak-
kor olyan magánhangzóábrázolatátkapnánk,amely kormányozhatatlan,
és ilyenként a felszínenis mindig megjelenik, pl. károgG károgok (nem
*kárgok). Olyan párok is akadnak,amelyekközött csak a lexikonbeli
összeköttetés,illetve annakhiánya a különbség:görögG görgök I/1. ige,
de görögöktsz. főnévvagy ugorG ugrok, de ugorok— az ugrik ige ugor
tövénekábrázolatát(24a),azugor főnévét(24b)adja.

(24) a. V C v C

u g o r

b. V C V C

u g o r

Az eddigiekalapjánteháta (25)-belimegállapításokattehetjük.

(25) a. Egy üresV pontkiejtetlenmarad,hakormányozva van.
b. Egy üresV pontotazőt követő élő V pontkormányoz(hat).

Nemelégazonbancsakennyit megállapítanunk.Korábbanmárérveltünk
amellett,hogy a laza CV váz helyett, ha lehet, érdemesebbegy szigorú
hangvázhozragaszkodnunk.Ha azelterjedtebbgyakorlat szerinta szigorú
CV vázatválasztjuk,akkor üresV pontotkell feltételeznünkamássalhang-
zó-vég̋u szavakvégénis. Ezt a (26)-banbemutatottkoszszóval példázzuk.

(26) C V C v

k o sz

A szóvégiüresV pontotazeddigi módonnemnémíthatjukel: ezt a váz-
pontotőt kormányozni képesV pont,sőt semmilyenvázpontnemköveti.
Két megoldáskínálkozik. Az egyik az,hogykibővítjük a (25a)-belimeg-
állapításta következ̋ok szerint:
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(25) a.X Egy üresV pont kiejtetlenmarad,ha kormányozva van vagy ha
szó végénvan.

A másiklehet̋oség,hogyCV helyettVC párokatfeltételezünkahangvázon.
Ebbenazesetbennemokozgondotazatény, hogyegy szómássalhangzóra
végz̋odik, nemkell elnémítanunkaszóvégiV pontot,mertaznincsott. Ezt
a (27) ábramutatja.

(27) v C V C

k o sz

Ebbenazesetbentermészetesena magánhangzóravégz̋odő szavak fognak
gondotjelenteni,hiszezekmostüresC pontottartalmaznak,aminta satu
(28)-beli ábrázolatábanláthatjuk.

(28) v C V C V c

s a t u

LátszólageldöntiaCV vagyVC párokközötti választáskérdésétaza
fentebbemlítettmegfigyelés,hogya szóvégimagánhangzóa jelöletlenebb
eset(hiszennincsenolyan nyelv, amelybenszavak csakmássalhangzóra
végz̋odhetnek,magánhangzóranem,a fordított helyzetre— csakmagán-
hangzóravégz̋odő szavak vannak— viszontsok példavan). Továbbiérv,
hogyszókezd̋o helyzetbenviszontmássalhangzókelőfordulásaa jelöletle-
nebbeset,a legegyszer̋ubb szótagképleta CV, a legegyszer̋ubb szóképlet
pediga csupaCV-ből felépül̋o CVCV TMTUT CV.

Térjünk azonbanvisszaa CV–VC különbségneka (26)-banés(27)-
benbemutatottesetére.Mint láttuk,amássalhangzóravégz̋odő szavakese-
téna VC hangváznemtartalmaz— legalábbisa szóvégén— „felesleges”
vázpontot,míg a CV vázonvanegy üresV pont,ami ráadásulcsakad hoc
módonnémíthatóel. Magánhangzóravégz̋odő szavak eseténmegfordul a
helyzet:ekkor a CV vázonesikegybea szóhangzórészea hangvázvégé-
vel. Mint márutaltunkrá, egy üresV pontelnémításagyakrabbanfelme-
rülő probléma,mint egy üresC ponté.Az utóbbiakszabadabbanelőfordul-
hatnak.Enneka ténynekazokátkódoljuk akövetkez̋o meghatározásokba:
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(29) V = hangosság
C = némaság

A hangvázkétfélepontjánaktehátaztazértelmezéstadjuk,hogyazegyik
hangos,a másikviszontnéma:egy magánhangzófő jellemz̋oje a hangos-
sága,míg az„igazi” mássalhangzók,a zárhangoklegjellemz̋obbtulajdon-
ságaegy pillanatnyi szüneta jelben,egy pillanatnyi némaság.Ezzela két-
féle vázpontrévéna hangvázona beszédetalkotó jel két véglete,a maxi-
mális ésa minimális hanger̋o váltakozik. A két vázpontnakezeka meg-
határozóikülső hatásramódosulhatnak,az ilyen külső hatásokrólkés̋obb
még bővebbenszólunk.

Ha elfogadjuka vázpontoknaka (29)-beli meghatározását,akkor a
szóvégiüresV pontokelnémításacsakegy testreszabott,kifejezettenaszó-
végi üresV pontelnémításáralétrehozotteszközzeltörténhet.Ezzelszem-
bena szóvégiüresC ponttermészeténélfogvanéma,vagyishailyen kerül
ahangvázvégére,aznemigényel különelbánást.Azaz,igazugyan,hogya
CV hangvázpontosabbanfedi ajelöletlenszóképletet(CVCV TMTUT CV), mint
a VC hangváz,ezutóbbiviszontnemütközik nehézségekbesema jelölet-
len (magánhangzós),sema jelölt (mássalhangzós)szóvégekkapcsán.

A szóelejénajelöletlenesetetlátszólagismétaCV hangvázképviseli
közvetlenebbül.A jelöletlenszó— ésszótag— ugyanismássalhangzóval
kezd̋odik: nemmindennyelvbenvan magánhangzóval kezd̋odő szó(tag).
Azt is megfigyelhetjükugyanakkor, hogyegy VC hangvázzalfelszereltel-
méletetsemér felkészületlenüla tény, hogyegy szómássalhangzóval kez-
dődik. Ettől a jelenségt̋ol függetlenülis bekellett vezetnünka kormányzás
fogalmát. Ez az erő, eddigi megfigyeléseinkszerint,egy kiejtett magán-
hangzóvázpontjábólindul ki ésazőt közvetlenülmegelőző üresV pontra
hat, elnémítva azt. A (27)-benmár közölt ábrázolat(30)-bankiegészített
változatamutatjameg, hogy hogyankezd̋odhetmássalhangzóval egy szó
a VC hangvázon.

(30) v C V C

k o sz

Eddigi megállapításainkösszefoglalásaképpenelmondhatjuk,hogya
jelöletlenszóképleteta CV hangvázközvetlenülkódolja,míg a VC hang-
váznakmind a két szélénmaradegy-egy „felesleges” vázpont. Másfel̋ol
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viszont egy VC hangvázaselméletneknincsenszükségekülönlegeseljá-
rásokrasema jelöletlen,sema jelölt szóképletelemzéséhez,míg egy CV
hangvázasa mássalhangzóravégz̋odő szavak végénmaradóV pont elné-
mításátcsakegy különerreacélralétrehozotteszközzeltudjaelvégeztetni.

Első ránézésrea (30)-beli ábrázolatkormányzásiviszonya tulajdon-
képpenszerencsésvéletlen. Az elméletnekmintegy kapórajön, hogy a
magánhangzó–semmiváltakozásokmagyarázatárabevezetettkormányzás
elnémítjaa szókezd̋o üresV pontotis. Vegyük azonbanészre,hogya CV
hangvázzaldolgozóelméleteknekis feltételezniükkell akormányzást.Eb-
ből pedig az következik, hogy egy CV-s rendszerbenszó elejénminden
további nélkül bármilyenmássalhangzó-kapcsolatotelfogadhatónakjóso-
lunk. A miértrea (31)-benvázoltelemzésadjameg a választ.

(31) C v C V

� � Y
Mivel haegy üresV pontotkiejtett magánhangzókövet,akkor a kormány-
zási viszony létrejöhet,ésaz üresV pont kiejtetlenmaradhat,ezt az es-
het̋oségeta szó els̋o V pontjáranézve ki kell zárnunk. Nem arról van
szó, hogy ne léteznéneka (31)-benábrázoltesetek,példakéntemlíthet̋o
a szerbhorvátpasG psa ’kutya-nomG gen’ (vagymásszlávnyelv hasonló)
típusúalternációjavagyazatény, hogyszámtalannyelvbenvannakszóeleji
mássalhangzó-kapcsolatok.27 Tagadhatatlanugyanakkor, hogynemezaje-
löletleneset.EgyCV hangvázaselméletcsakúgytudjaeztmegfogalmazni,
hogy a *[CC- megszorításttartalmazónyelvekbena kormányzásiviszony
hiányát tételezi fel. Ez azonbannem felel meg a tényeknek: sok példa
vanolyannyelvekre(magyar),amelyekbenszóelejénnem,szóbelsejében
viszontelőfordulhatszintemindenlehetségesmássalhangzó-kapcsolat.

Az eddigismertetettekfényébena VC hangvázaselméletlehetetlen-
nek jósolja a szóelejimássalhangzó-kapcsolatokat.Az ezekbentalálható
üreséskormányzott,ezértkiejtetlenV pontugyanisképtelenkormányozni

27 Fontosmegjegyezni, hogy a (31)-beli ábrázolatnakbármilyenkét mássalhangzó
megfelel: tr is, rt is. Azokbana nyelvekben,ahol az előbbi van, de az utóbbi
nincsenszóelején,szinténszükségleszvalamifélemagyarázatra,de az rt hiánya
miatt els̋o megközelítésbenitt is ki kell zárnunka (31) szerintihelyzetet.
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a hangvázlegelejéntalálhatóüresV pontot. Ennekemiatthangzaniakel-
lene,hiszena V pontoktulajdonsága,hogyhangosak.A V pontoktermé-
szetükb̋ol fakadóhangosságáteddigiismereteinkszerintcsakakormányzás
mint külső behatástudjamegszünteti.A helyzeteta (32)ábrábanvázoljuk;
a kormányzáslehetetlenségétszaggatottnyíllal jelöljük.

(32) v C v C V TMTUT
� � Y

A kiejtett (
Y
-t tartalmazó)magánhangzókormányozzaa mássalhangzók

közöttit, amelyezértképtelenelnémítania mássalhangzóval kezd̋odő sza-
vak elejéntalálható,a VC hangvázáltal ránk kényszerítettüresV pontot.
Vagyisa hangvázelejéntalálhatóV pontnemegy szerencsésvéletlennek
köszönhet̋oengondotnemokozó,defeleslegesvázpont,hanema hangváz
eleji mássalhangzó-csoportosulásoknakhatártszabótényez̋o, hiszenmint
láttuk, az els̋o mássalhangzóután kiejtett V pontot igényel, hogy az el-
némítsa.

Arra jutottunk tehát, hogy miközbena váltakozó C és V pontokat
tartalmazóhangvázakközül a szigorúCV hangvázpontosabbanképezi
le a jelöletlen szóképletfelszíni formáját (CVCV TMTMT CV), két esetbenis
bajbakerül. Egyfelől nem egyszer̋u a mássalhangzóval végz̋odő szavak
végénfeltett üresV pont némaságátmagyarázni,másfel̋ol pedig azt jó-
solja,hogyszóelejénbármilyenmássalhangzó-kapcsolatelőfordulhat,hi-
szenkormányzássala közöttük levő V pont mindig elnémítható. Ezzel
szembenakanonikusCVCV TMTUT CV szóképletnekellentmondanilátszóVC
hangváznak— a (29)-benadottmeghatározásokelfogadásamellett— nem
okoznehézségetsemamássalhangzó-végű szavakmodellezése,semannak
magyarázata,hogy szóelejimássalhangzó-kapcsolatokmiért nemfordul-
hatnak(mindenkorlátozásnélkül)elő. A következ̋okbentovábbvizsgáljuk
a mássalhangzó-kapcsolatokatésmegjelenésükfeltételeit.
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2.8 Mássalhangzó-kapcsolatok
A szigorúhangvázaselméletekegybehangzóanaztállítják, hogya mögöt-
tesábrázolatbankét mássalhangzó,ill. két magánhangzósohanemszom-
szédos:azelőbbieket egy üresV pont,azutóbbiakategy üresC pontvá-
lasztjael. A korábbanbevezetett,kormányzásnaknevezettviszony képes
elnémítani,azaza felszínenmeg nemjelen̋ovétennikét mássalhangzókö-
zötti üresV pontot,mássalhangzó-kapcsolatokathozvalétre.Mivel kormá-
nyoznicsakkiejtett,a felszínenmegjelen̋o, vagyisélő magánhangzóképes,
azt várjuk, hogy mássalhangzó-kapcsolatokcsakmagánhangzóelőtt for-
duljanakelő. Ugyanvalóbaneza jelöletleneset—szóvégimássalhangzó-
kapcsolatokcsak olyan nyelvekbenfordulnak elő, amelyekbenmagán-
hangzóelőttiek is—, jól tudjuk,hogynemcsakkiejtettmagánhangzóelőtt
találhatunkilyeneket.

Vegyük a következ̋o két szót: int, intrika, melyeket (33a)-ban,ill.
(33b)-benábrázolunk.

(33) a. V C v
Z

C

i n t

b. V C v
Z

C v C V C V

i n t r i k a

A problémaabekarikázottüresV pontokkalvan: ezekkormányzással,an-
nakeddigimeghatározásaszerint,nemnémíthatóakel. Ezmindkétszigorú
hangvázaselméletreáll. A CV-t alkalmazóelméletekugyana (33a)-beli
ábrázolatvégénfeltételeznekmégegy üresV pontot,kormányzó ez sem
lehet,hiszenkiejtetlen.Azt feltételezni,hogyaszóvégiüresV pont—ami-
nek az elnémításaegyébkéntis csakönkényesentörténhet— képesvolna
kormányozni azn ésa t közötti V pontot,azérttarthatatlan,mertekkor azt
várnánk,hogyszóvégénbármilyenmássalhangzó-kapcsolatelőfordulhas-
son. Ez nemígy van,ebbena helyzetbena magyarbanéssokmásnyelv-
bencsakzeng̋ohang–zörejhangvagycsökken̋o zeng̋osség̋u zörejhang-,rit-
kán zeng̋ohang-kapcsolatokattalálunk(pl. ejt, irt, talp, ing, oszt,üst, lift,
film).28 Tételezzükfel, hogy a kormányzásnevű viszony nemcsakkét V
pontközötthathat,hanemmásvázpontokközöttis. Jelenesetbenéppenkét

28 Az ezalólikivételekdönt̋o hányadábanazszvagyshangokozzaarendellenességet
(pl. boksz,taps). Ez a két hangegyébhelyzetekbenis bonyolulttá— jelenelmélet
számáralehetetlenné— tesziaz elemzést.
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C pont között: ahogyanegy kiejtett V pont kormányozzaaz őt megelőző
üresV pontot,úgy egy kiejtett C pont is kormányozhatjaaz őt megelőző
kiejtett C pontot.

Ahhoz, hogy ezt a feltételezéstvalamelyestelfogadhatóvátegyük,
a kormányzás mibenlététkell megfontolnunk. Mint az az eddigiekb̋ol
kiderült, ez az erő magánhangzórahatva elnémítjaazt. Az itt tárgyalt
mássalhangzó-kapcsolatokban,azokels̋o tagjárahatva viszontéppenfel-
hangosítja̋oket,amennyibenazilyen mássalhangzókjellemz̋oenzeng̋oseb-
bekazőketkövető mássalhangzónál.A kormányzásnakeztakétellentétes
hatásáta (34)-benadottmeghatározássalérhetjükel.

(34) A kormányzásrontjaa kormányzott sajátostulajdonságait.

Minthogy a V pontoksajátostulajdonságaa hangosságuk,a kormányzása
V pontokatelnémítja.A külső ráhatásnélkülnémaC pontokatviszonthan-
gosítjaa kormányzás. Az üresV pontotmagábafoglaló C pontokközött
fennállókormányzásiviszonyt nevezzüksüllyeszt̋onek,a közbüls̋o üresV
pont el van süllyesztve. Vagyisha feltesszük,hogy nemcsaka kormány-
zott, de az elsüllyesztett(üres)V pontokis elnémulnak,akkor ábrázolha-
tóvá tesszüka szóvégimássalhangzó-kapcsolatokközül azokat,amelyek
a süllyesztésszabtafeltételeknekeleget tesznek.Ezeket nevezzükkóda-
kapcsolatoknak, szembenaz olyan mássalhangzó-kapcsolatokkal,ame-
lyek közöttazüresV pontota következ̋o kiejtett V pontkormányzásané-
mítja el, ezekazálkapcsolatok. A továbbiakbana süllyesztésta süllyesz-
tettvázpontalattelhaladónyíllal fogjuk jelölni, els̋okénta(33)-banproblé-
makéntbemutatottpéldákban,amelyeket a (35)-bensüllyesztésseloldunk
meg.

(35) a. V C v C

i n t

b. V C v C v C V C V

i n t r i k a

A süllyeszt̋ok beiktatásával ugyan lazul elméleti keretünk— már
két, egymástól minden jel szerint független oka lehet egy V pont
némaságának—, de ez elkerülhetetlenneklátszik ahhoz,hogy mástéren,
a hangvázszigorúságánakmegőrzésében,nekelljen engednünk.A másik
veszély, amelyeta süllyeszt̋ok léte felidéz,az,hogy csaknévlegesentart-
juk magunkata szigorúhangvázhoz:kérdés,van-eezutánbármi okunk,
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hogy üresV pontot feltételezzünka süllyeszt̋oben. Az eddigi, kormány-
zásáltal elnémítottV pontokatviszonylag könnyen tettenérhettük,mert
olyan mássalhangzó-kapcsolat,amelynektagjai között kormányzandóV
pont van, azazálkapcsolat(pl. kn) nem fordul elő szó végénés mással-
hangzóelőtt, csakmagánhangzóelőtt (pl. akna). Ennekoka, hogy ezt a
V pontotcsakegy őt követő kiejtett V pont némíthatjael. Az elsüllyesz-
tett V pontokatkörülvevő mássalhangzó-kapcsolatokelőfordulásaviszont
függetlenaz őket követő magánhangzóstátuszától,sőt létét̋ol is, hiszena
V pontnémaságánakazokaezekesetébenkizárólagaC pontokdallamtar-
talmábóladódóanlétrejöhet̋o süllyeszt̋o. Mégis jó okavanannak,hogya
kóda-kapcsolatokbanüresV pontottegyünkfel. Ennekhiányábanugyanis
nemlenneakadálya,hogy kóda-kapcsolatokattaláljunk szóelején,(36a),
vagy mássalhangzóután, (36b).

(36) a. v C C V

n t a

b. V C v C C V

a k n t a

Haa(36)-beliábrázolatoknakmegfelelőenelhagynánkazelsüllyesztettV-t,
akkor a következ̋o V pont kormányzó hatásaa két C pontonkeresztülis
elérhetnéaz üresV-t, hiszenegy V pont az őt közvetlenül megelőző V
pontottudjakormányozni. Egy további lehet̋oségetjelenítmeg a (37)-ben
vázolt helyzet.

(37) a. v C v C V

n t a

b. V C v C v C V

a k n t a

Itt akiejtettV pontnemkormányozzafeleslegesenazelsüllyesztettV pon-
tot, hiszenazmárúgyisel vannémítva,hanema következ̋o üresV pontra
csaple. Ezt a nemkívánt esetetazzalzárhatjukki, hakijelentjük, hogya
kormányzáshelyi jellegű viszony, azaza kormányzó csaka legközelebbi
lehetségeskormányzottrahathat. Egy ilyen korlátozásegybeesikazzala
már említettszándékkal,hogy az elméletünket, amennyire lehet,gyengít-
sük,neengedjük,hogysokmindenelőfordulhasson.Ennekfényébenérde-
meskimondaniegy eddigcsakhallgatólagosanbetartottmásikmegszorí-
tást:a kormányzásegyirányú viszony, azaza kormányzó a kormányzottól
mindig azonosiránybanvan, elméletünkbentőle jobbra. A továbbiakban
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ezekheza korlátozásokhozragaszkodva továbbsz̋ukítjük a mozgásterün-
ket.

A (38) ábrábanmutatjukbe,hogy azelsüllyesztettV a helyi jellegű
ésegyirányú kormányzástszükségszerűenelszenvedi, ezérta kormányzás
nem tud a kóda-kapcsolatonkeresztülhatolni.Így a bekarikázottüresV
pontok nem némíthatóakel: a kóda-kapcsolattalkezd̋odő és a mással-
hangzóutánkóda-kapcsolatottartalmazószavakatlehetetlennekjósoljuk.

(38) a. v
Z

C v C V

n t a

b. V C v
Z

C v C V

a k n t a

Ha a lehet̋oségeket tovább vizsgáljuk, még egy módot találhatunk
arra, hogy kiejtetlen V pontot kiejtetlen V pont kövessen. Ezt (39)-ben
mutatjuk be.

(39) C v C v C

� � Y
Az itt tárgyaltelméletszigorúanváltakozóC ésV pontoksorozatakéntkép-
zeli el a hangvázatésebb̋ol következ̋oleg a mássalhangzó-kapcsolatokban
üresV pontokatkell feltételeznie.A fonotaktikaimegszorításokatezeknek
az üresV pontoknakaz elnémításajelenti. KormányzássalelnémítottV
pontokból,mint láttuk, nemkerülhetkettő egymásmellé,hiszenegy kor-
mányzott V pont nem kormányozhategy másikat. A süllyeszt̋obenvaló
elnémításegészenmáseset,itt V pontokcsakelszenvedik a némítást,ma-
guk tevékenyennemvesznekrésztbenne.Enneka veszélyenyilvánvaló:
hamegengedjüka (39)-beliesetet,akkor többésemmiakadálya,hogytet-
sz̋olegesszámúmássalhangzóttételezzünkfel a felszínenegymásmellett,
egymássalpárosával süllyeszt̋oket alkotva.29 A (39)-beli helyzetkizárá-
sáratöbb lehet̋oségis adódik. Kijelenthetjük azt, hogy kormányzott C

29 Ami gátatvetheta végtelensüllyeszt̋o-láncoknakaz az, hogy az ilyen helyzetek-
bena kormányzottels̋o tagrendszerintzeng̋osebb,mint a kormányzómásodik.Ez
ugyancsökkenti a lehetségesátfedesekszámát,hisz az ottlévő mássalhangzónak
egyszerrekell elégzörejesneklennie,hogykormányozzon,éselégzeng̋osnek,hogy
kormányoztasson.Mivel azikerhangokis kóda-kapcsolatok,a [ 8[8[8 ] típusúhárom-,
négystb. mássalhangzóhosszúságúikerhangokatnemtudjuk így kizárni.
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pontok nem képesekkormányozni. Ez a megszorításlehetetlennéteszi,
hogy egy süllyeszt̋o els̋o, kormányzott tagjatovábbi süllyeszt̋obenvehes-
senrésztkormányzóként. Azt is megszabhatjuk,hogy a süllyeszt̋ok nem
érhetnekegybe,azazkétszomszédossüllyeszt̋obennemvehetrészahang-
váznakugyanaza szakasza.Nevezzükezt*ik ersüllyeszt̋o30 korlátnak.Ez
ellen a korlátozásellen szól önkényesvolta: nemkövetkezik léte az ed-
dig lefektetettelvekb̋ol. Ugyanakkor egy másikjelenség—azártszótagbeli
rövidség—magyarázatakéntis alkalmazhatjuk,ami javít elméletielfogad-
hatóságán.

Összefoglalóul: egy olyan elméletnek,amely ragaszkodik ahhoz,
hogy a hangvázonkét C pontot mindig egy V pont választel, legalább
két eszközrevanszükségeahhoz,hogya felszínenmeg nemjelen̋o V pon-
tokat elnémítsa.Azt a megfigyelésünket, hogy egy magánhangzóki nem
ejtettségefüggakövetkez̋o magánhangzókiejtettségét̋ol, akormányzásnak
nevezetthatásnaktulajdonítottuk.Ez azegyirányú éshelyi jellegű viszony
önmagábannem intéz el mindenkiejtetlen V pontot, ezértbevezettüka
süllyeszt̋ot. Az ebbekerülő V pontok semjelennekmeg a felszínen. A
süllyeszt̋o léténekfeltételea kormányzó éskormányzott C pontdallamtar-
talma,de erről részletekbeitt nembocsátkoztunk.

2.9 Magánhangzó-kapcsolatok
Az eddigiekbenkétféle mássalhangzó-kapcsolatotmodelleztünk,a kor-
mányzáselnémítottaV pontotkörülvevő álkapcsolatotésa süllyeszt̋ok ál-
tal meghatározottkóda-kapcsolatot.Ezeknekmagánhangzóspárhuzama
is van,az ál-magánhangzókapcsolatothagyományosanhiátusnak,a kóda-
kapcsolatnakmegfelelőt pedighosszúmagánhangzónak,ill. kettőshangzó-
nakhívjuk. Az els̋o esetábrázolásaegyértelm̋u: akétkiejtettmagánhangzó
közöttegy üresC pontáll. Eztnemkell elnémítanunk,mertaC pontoksa-
játostulajdonságaa némaság.A helyzetet(40)-benábrázoljuk.

(40) C V c V

sz i a

30 Pontosabbvolnaazilyenszerkezetet„sziámi-iker-süllyeszt̋onek”nevezni,mivel jel-
lemz̋ojük, hogyközéps̋o tagjuknálösszevannaknőve.
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Fentebb,(19)-ben,aztmutattukbe,hogyakétV pontközöttiC pontgyak-
ran nemmaradnéma,a hiátustöltéseredményeképpenott mássalhangzót
ejtünk. Enneka jelenségneka magyarázatáultételezzükfel, hogy egy V
pont,hameghiúsula szándéka,hogykormányozzaazőt megelőző V pon-
tot—mertaznemüres—, akkor is kormányoz,mégpedigazőt közvetlenül
megelőző C pontot.A kormányzásrontjaamegtámadottpontsajátostulaj-
donságait,vagyisegy kormányzottC pontnémaságánakvégetvet. Az üres
C pontúgy tud hangosabbáválni, hadallamtartalmatszerezmagának,pél-
dánkbanamegelőző V pontdallamtartalmából.Ezahiátustöltés,vö. (41).

(41) C V C V! ! !! ! !
sz i a

A hiátustöltésnekezazelemzéseújabbérvetszolgáltatamellett,hogy
a hangváznem C, hanemV ponttal kezd̋odik. (Korábbi érvünk az volt,
hogya CV hangvázonbármilyenszóelejimássalhangzó-kapcsolatotlehet-
ségesnekjósolunk,hiszenkormányzássalmindig elnémíthatóa közöttük
levő üresV pont.) Lássukaz el igeköt̋o háromelképzelhet̋o ábrázolását
(42)-ben.

(42) a. b. c.V C

e l

c V C

e l

v c V C

e l

A C-kezdet̋u hangvázon,(42b), „hiátustöltést”várunk,mert itt a V pont,
nemlévénelőtteüresV pont,kormányozzaa szóelejiüresC pontot. Ah-
hoz,hogyezta jóslatotelkerüljük,azkell, hogyvagynelegyena felszínen
els̋okéntmegjelen̋o magánhangzóvázpontjaelőtt semmi— (42a),vagyaz
előtte levő üresC pont előtt legyenmégegy üresV pont is, ami a kiej-
tett V pontkormányzásátfelveszi— (42c). Mindkét esetbenV ponttalfog
kezd̋odni a hangváz.

Nehezebbhelyzetbenvagyunkazolyanmagánhangzó-kapcsolatokkal,
amelyektagjainak„közük van” egymáshoz.Míg ugyanisa hiátustalkotó
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magánhangzókközött nemigenvannakfonotaktikaikorlátok,31 addigegy
hosszúmagánhangzót— meghatározásaszerint— csakkét azonosmagán-
hangzóalkothat.A kettőshangzókraugyanígyvonatkoznakmegszorítások.
A kóda-kapcsolatokhozhasonlóanitt is szeretnénkkapcsolatotteremtenia
kéttagközött.Erreaszerepreazonbannemalkalmasakormányzás:láttuk,
hogy a V pontota kormányzáselnémítja.

Vezessünkbeegy másik,szinténahangvázpontjaiközötthatóerőt, a
jogosítást. Ez a viszony eredetiértelmezéseszerinta fonológiaiábrázolás
elemeinekmegjelenésétsegíti elő: a hagyományosszótagfáselméletekben
aszerkezeteknekcsakazokatagjaijelenhetnekmeg afelszínen,amelyeket
jogosítegy nálánálmagasabbrend̋u másikelem. A hangsúlytalanmagán-
hangzókata hangsúlyosmagánhangzók,a szótagnyitányokata szótagma-
gok,akódákatvagyazelőző mag,vagyakövetkez̋o nyitány stb. Egyolyan
elméletbenpéldául,aholakódát(csak)akövetkez̋onyitány jogosítja,aszó-
végi mássalhangzónemtartozhatkódába,mertakkor nemlennejogosítva,
ezáltalnemlennejogosulta felszínenmegjelenni.A jogosításnakebb̋ol az
értelmezéséb̋ol fakad,hogya vázpontokhoztartozódallamelemekmegtar-
tásárajótékony hatássalvan ez az erő. Azaz, minél erősebbjogosítványt
kap egy vázpont,annálinkábbképesleszmegtartania hozzátartozódal-
lamtartalmat.Ennekelvesztésea gyengülésbennyilvánul meg. A fejezet
elejénláttukpéldául,hogyastandardészaknémetbenakódábanlevő zörej-
hangokzöngétlenednek—azazelvesztikazitt Z-vel jelölt dallamelemüket.
Ennekokakéntteháta szótagkódájátjogosítóerő viszonylagosgyenge-
ségetjelölhetjük meg, ehheza szótagösszetevőhöz ugyanishosszúúton,
egy nyitányonkeresztülérkezikmeg a jogosítvány. Ezzelszembenanyitá-
nyok közvetlenülkapjákjogosítványukataz őket követő magtól— nemis
annyira jellemz̋o errea helyzetrea gyengülés.32

A jogosításravonatkozó megszorításokata kormányzáséihozhason-
lóan képzeljükel, mindkét erő egyirányú (jobbról balra hatnak)éshelyi
jellegű, továbbáahogycsakaz élő V pontokképesekkormányozni, csak
ugyanezektudnakjogosítaniis. Alapesetbenegy V pont az őt megelőző

31 A magyarbankettő megszorításrólérdemesbeszélni.Az egyik, hogya két magán-
hangzónemlehetazonos(deezsemmindig áll, pl. zoológus), a másikaz,hogyaz
els̋o magánhangzónemlehethosszú(ezalól két kivételt találunk: Káin, káosz,de
azá— valamintazé— hosszúvolta, mint alábblátjuk, vitatható).

32 Van természetesenpéldaa nyitánybeli gyengülésreis. Ennekokait, mivel most
félrevinnéa tárgyalást,itt nemfirtatjuk, deakérdésrea fejezetvégénvisszatérünk.
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C pontot jogosítja(„a szótagnyitányokat a szótagmagokjogosítják”). A
jogosítástduplanyíllal jelöljük, (43)-banpéldáula satuszóban.

(43) C V C V

s a t u

A jogosítástfogjuk használniarra, hogy megkülönböztessüka két
egymástólfüggetlenmagánhangzóalkottakapcsolatokat,ahiátust—(44a),
azösszefonódottkapcsolatoktól,a hosszúmagánhangzóktól— (44c)— és
kettőshangzóktól— (44b). Ez utóbbiakbanazt feltételezzük,hogya két V
pont között jogosításiviszony áll fenn.

(44) a. b. c.V c V

� �
V c V

� �
V c V� � ���

Az els̋o esetbena közrezártüresC pontkormányozva is, jogosítva is van.
Ennekhatásáraeza C ponta hangosságfelé tolódik el, mint már láttuk, a
hiátuskitöltődik. Az, hogya C pont jogosítva is van,arrautal, hogyezen
a helyenkönnyű dallamelemeket megtartani.Ezzelszembena hosszúma-
gánhangzókéskettőshangzókábrázolatábanajogosítványt nemaC,hanem
aV pontkapja.A C pontkormányozvavan,sőt el is vansüllyesztve: amás-
salhangzóssüllyeszt̋ok párjakéntitt találjukamagánhangzóssüllyeszt̋oket.

2.10 A viszonyok összefoglalalása
Az eddigiekbena hangvázpontjai között kétfajta kapcsolatottételeztünk
fel, a megtámadottpont sajátostulajdonságaitellenkez̋ojükre fordító kor-
mányzástésaz adottpont dallamtartalmánakmegtartásátelősegítő jogo-
sítást.

A (45) táblázatbanösszefoglaljukazösszeslehet̋oségetazokraa vi-
szonyokra,amelyeka hangvázpontjai között létrejöhetneka helyi jellegű
ésegyirányú kormányzásésjogosításáltal. A táblázatbanláthatónyolc lo-
gikailag lehetségesesetb̋ol öttel— (45a–e)— már találkoztunk. Mielőtt a
maradékháromról,(45f–h), mondanánkvalamit, vizsgáljukmeg, hogy a
hangvázosztásárólhozandó,eddiglebegtetett,de egyre inkábba VC pá-
rok felé hajló döntésünkmennyibenbefolyásoljaa pontokközötti hatások
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(45) MIT? MI? HOGYAN? HOL?

a. C V kormányoz kiejtett mgh.után
b. C V jogosít mindig,kiv. hosszúmgh./kettősh.
c. V V kormányoz szinkópa
d. V V jogosít hosszúmgh.,kettőshangzó
e. C C kormányoz kóda-kapcsolat
f. C C jogosít ?
g. V C kormányoz —
h. V C jogosít —

megítélését.Az a négyeset,amelyekbenegy vázpontazonosfajtájúváz-
pontrahat— (45c–f),aztmutatja,hogy létezneka vázegységek(CV vagy
VC) között hatókormányzásiés jogosításiviszonyok, hiszenkét azonos
fajtájúvázpontszükségszerűenkülönböz̋o vázegységekheztartozik. Ezek
eseténtehátnincskülönbséga CV- ésa VC-elméletközött. A többi eset-
benazonbanvan, amint azt a (46) ábramutatjaa kormányzásthasználva
a hatásbemutatására.

(46) a. CV egység,V hat C-re

[ C V ]

b. CV egység,C hat V-re

[ C V ] [ C V ]

c. VC egység,V hat C-re

[ V C ] [ V C ]

d. VC egység,C hat V-re

[ V C ]

Az találjuk,hogyazeddigfeltételezettV-ből kiinduló ésC-rehatóerő ese-
téna CV hangvázvázegységenbelüli hatásttételezfel— (46a),míg a VC
hangvázvázegységekközöttit— (46c). Mivel a vázegységekközött min-
denképpenléteznekhatások(pl. a legelőszörbevezetett,szinkópátokozó
V–V kormányzás),sz̋ukíthetjüka játékteretazzal,hogy megkötjük: csak
vázegységekközöttfordulhatelő kormányzásésjogosítás.Ezzelegyfelől
végleg letesszükagarastaVC-elméletmellett,hiszenaV pontbólkiinduló,
C pontrahatókormányzásésjogosítás,(45a–b),csakígy leszvázegységek
közötti, (46c);másrésztarrais magyarázatotkapunk,hogymiértnincsenC
pontbólkiinduló, V pontbaérkez̋o hatás,ezugyanisvázpontonbelül mű-
ködne, (46d).
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Az a megkötés,hogykormányzásésjogosításcsakvázegységekkö-
zött lehet,a viszonyok helyi jellegűségéb̋ol következik. Ha ezt az elvet a
V–V, illetveC–Cviszonyrais érvényesnekakarjuktekinteni—jóllehetitt a
két résztvevő közőtt egy ellenkez̋o fajtájúharmadikis lapul—, akkor úgy
kell megfogalmaznunk,hogyazegymássalszomszédosvázegységek V és
C pontjai között fennállóviszonyok minősüljenekhelyi jellegűnek. Azaz
nemavázpontokszomszédosságaszámít.Ebbenazértelembena(46d)-ben
ábrázolthelyzet,azazonosvázegységenbelüli kormányzásvagyjogosítás,
nem állhat elő. Az eddigegyébkéntsemtapasztalt,C pontból induló V
pontbaérkez̋o hatásokat,(45g–h),tehátlátszólagkizártuk. Csaklátszólag,
mivel elképzelhet̋o méga (47)-benbemutatottfelállásis.

(47) [ V1 C ] [ V2 C ]

Ezt azesetetazzalzárhatjukki, hogyelfogadjuka helyi jellegűségre
vonatkozóana következ̋o — a szintaxisbanminimális kapcsolat felté-
telnek nevezett(Chomsky 1995)— korlátozást.

(48) Egyviszony célpontjaazered̋ojéhezlegközelebbes̋o adottfajtájúka-
tegória.

Eszerintegy C pontazértnemhathategy V pontra,mertazőt közvetlenül
megelőző (a (47) ábrábanV2-vel jelölt) V pont „túl közel”, vele azonos
vázegységbenvan,akövetkez̋ot (a(47)-beliV1-et)pedigahelyi jellegűség
(48) szerintimeghatározásaértelmébenmárnemérhetiel.

Egyetlenesettel,a (45f)-benfelsoroltC–Cjogosítássalkell mégkez-
denünkvalamit.Korábbanmártárgyaltuk,hogyamássalhangzó-kapcsola-
toknaklegalábbkét fajtájátkell megkülönböztetnünk,azegyiket, amelyik
(amagyarban)előfordulhatszóvégén(pl. nk) kóda-kapcsolatnak,azt,ame-
lyik csakmagánhangzóelőtt fordulhatelő (pl. kn) álkapcsolatnakneveztük.
A nyelvekegy részhalmazábanlétezikegy harmadikfajtakapcsolatis. En-
nekkülönlegessége,hogyszóelejénis előfordulhat,pl. tr (trón), pl (pléh)
stb. Vannakarrautaló jelek, hogy ezekneka kapcsolatoknaka modelle-
zésérehasználhatóaz eddigi leírásokbólhiányzó C–C jogosításiviszony.
Mivel ennekrészleteimégnincsenekteljesenkidolgozva, itt csaka lehe-
tőségreutalunk.
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Összefoglalóankis jóindulattalelmondhatjuk,hogya vázpontokkö-
zött lehetségesviszonyok mindegyikétértelmeznitudjuk,sőt anemlétez̋o,
C pontbólV pontrahatóviszonyok lehetetlenségétis le tudjuk vezetni.

2.11 A VC hangváz
Az eddigbemutatottjelenségekésmagyarázatukulelőadottérvelésekel-
árulják, hogy e sorok szerz̋oje úgy véli, a hangvázszigorúanváltakozó
C ésV pontjai VC sorrendbenalkotnakvázegységeket, a hangvázezek-
ből az egységekb̋ol áll össze. Enneka feltételezésnekegyik furcsasága,
hogy—amintaztkorábbanmárláttuk—azalap-szótagképleta CV, ennek
megfelelőenazalap-szóképletaCVCV TMTUT CV, vagyisegy mássalhangzóval
kezd̋odő ésmagánhangzóravégz̋odő hanglánc.A VC vázegységekenneka
tapasztalatnaklátszanakellentmondani.Fontosazonbanhangsúlyoznunk,
hogyavázegységeknemahétköznapiértelembenvettszótagokatképvise-
lik, sema VC-, sema CV-elméletben.Ilyen értelembenannakazalapvető
szótagolásistratégiának,hogyegy magánhangzókközötti mássalhangzóa
másodikmagánhangzóval kerül egy szótagba(ezt neveztüka nyitányma-
ximalizáláselvének),nincsenbizonyító erejesema CV-elméletmellett,
semellene.

Kényesebbkérdésa hangvázkét széléneka jelöletlenállapota. Az
a tény, hogy a jelöletlenszóképletmássalhangzóval kezd̋odik ésmagán-
hangzóravégz̋odik, önmagábannemteszifeltétlenülszükségessé,hogy a
hangvázis így tegyen. Ehhezazt is el kellenefogadnunk,hogya hangvá-
zonazürespontokkevésbéelfogadhatóak,mint azok,amelyekhezdallam-
elemekcsatlakoznak.Ha a szóbelsejétnézzük,ezvalóbanigaznaktűnik:
a magánhangzó-ésa mássalhangzó-kapcsolatokjelöltebbeka magán-és
mássalhangzókatszigorúanváltogatóhangláncoknál.Érvelhetünkazonban
amellettis, hogya nyelv a szavait képvisel̋o hangvázakszéleitalapesetben
megjelöli, hogyezáltalkönnyítseabeszédfeldolgozásels̋o lépését,ahang-
folyam szavakra,ill. morfémákravaló tagolását.Ez a jelölésegy-egy üres
vázpont:a szavak széleitalapesetbenazmutatja,hogyott dallamtartalom
nélküli pontvan. Két ilyen módonbeburkolt szóközötttehátkét üresváz-
pont lesz, amint azt (49)-benláthatjuk. (A szögleteszárójeleka szavak
határátmutatják,de azábrázolatnaknemrészei.)
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(49) [v C V C V c] [v C V C V c]

� � Y \ ] ^ _ `
Vessükeztösszeaz(50)-benláthatóalternatívával, aholaCV egységekb̋ol
álló hangvázszéleinincsenekjelölve.

(50) [C V C V] [C V C V]

� � Y \ ] ^ _ `
Az ábra tanúságaszerint ha szél-jelöletlenszavakat helyezünkegymás
mellé a kettő közötti határtnemjelzi semmi— mint máremlítettük,a „]”
és„[” jelek csakaz olvasódolgátkönnyítik, az ábrázolatnaknemrészei.
Ezzelszembenhaa (49)-benvázoltmódonüresvázpontokkaljelöljük egy
szóhangvázánakkét szélét,ezekegymásmellé helyezve is világosanel-
különülnek.

Tételezzüktehátfel, hogya nyelvekalapesetbenún.szélegységekkel
jelölik szavaik széleit.A két szélegységa szóelejivC vagyvc ésa szóvégi
Vc vagyvc, vagyisegy olyanvázegység,amelyaszószélénüresvázpontot
tartalmaz.

Mindebb̋ol az következik, hogy ha egy szómagánhangzóval kezd̋o-
dik vagy mássalhangzóravégz̋odik, akkor abbana helyzetbena szószéle
nincsenjelölve. E mellettafeltételezésmellettitt csakegy bizonyítékot ho-
zunk. Az angolsoknyelvjárásábanmagánhangzókközötti helyzetbenkét
zárhang—a[ % ] ésa[ ( ] —különbségeegy ún.lebbentetthangban,a [ a ]-ben
függeszt̋odik fel: atom[ $�%.-,I ] 	 [ $�a�-,I ] ’atom’, Adam[ $�(>-,I ] 	 [ $�a�-,I ]
’Ádám’. Az itt vázoltelemzésb̋ol azkövetkezik,hogyegy szóvégi[ % ], haa
következ̋o szómagánhangzóval kezd̋odik, lebbentettéválik, ezzelszemben
egy szóeleji[ % ] szóvégimagánhangzóutánnem.A miértreaz(51)kétrésze
mutatjaa választ.(Az a tetsz̋olegesmagánhangzótjelöl.)

(51) a. V C] [V

a t a

b. V c] [v C V

a t a

Az ábramutatja,hogyegy mássalhangzóravégz̋odő ésegy magánhangzó-
val kezd̋odő szóhangvázaina két széls̋o hangegymásmellé kerül: ez a
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helyzethasonlítegy szónbelüli kapcsolathoz.Az alapesetnekmegfelelő
szavakban— magánhangzó-végű + mássalhangzó-kezdet̋u— a két hangot
két üresvázpontválasztjael. A szóhatárontörtén̋o lebbentésrevonatkozó
adatoka jelen elemzésjóslatátteljesítik be: bite it [ b 
 $�c'%Vc'% ] 	 [ b 
 $�cdaVc'% ]
’harapdmeg’, deby-tit [ b 
 $�ce%�cL% ] ( f	 *[ b 
 $�ceagcL% ]) ’mellékcici’.33 Vagyismíg
a VC][V hangláncbana mássalhangzómagánhangzókközöttikéntviselke-
dik, addiga V][CV hangvázbannem.

2.11.1 Hangátkötéséshangkivetésszóhatáron

Fentebbtárgyaltukamagyarhatározottnévelő két alakja(a/az) közötti vá-
lasztásfonológiai indítékait. Akkor arra jutottunk, hogy a névelő lebegő
z dallamtartalmátazértejtjük magánhangzóval kezd̋odő szavak előtt, mert
ezekvalójábanegy üresnyitánnyal kezd̋odnek,amelyhezcsatlakozva a z
fonetikailagértelmezhet̋ové válik. Ez az elemzésveszélybekerül azzal,
hogy a VC-elméletbena magánhangzóval kezd̋odő szavak elejénnincsen
üresC pont. RáadásulmindenhangvázC pontravégz̋odik, így érthetet-
len, hogy a névelő végénlebegő dallamelemekmiért nemcsatlakoznaka
következ̋o szótól függetlenüla hangváz-végiC ponthoz. (52)-benadjuk
a korábbikét példa— a kosz,az ősz— ábrázolatait,a hangvázaikpontjai
közötti viszonyokkal.

(52) a. V c v C V C

a z k o sz

b. V c V c V Ch h ii
a z ö sz

A magyarázata következ̋o: a névelő lebegő z-je azért nem kötődik a
hangváz-végiC ponthoz,mert erre semmioka. A C pont sajátostulaj-
donságaa némaság,ha nincskülső erő, ami arrakészteti,hogy ezzelfel-
hagyjon,akkor a felszínennemjelenikmeg. A határozottnévelőbenéppen
ez a helyzet: a lexikonbanösszenemkötött vázpontésdallamelemcsak
külső ráhatásrakötődik össze.Ilyen külső ráhatása kormányzás.Ez más-
salhangzóval kezd̋odő szóelőtt nemjön létre,mertazilyen szavakhangvá-
zánakelejéntalálhatóhalottV pontnemtud kormányozni, (52a). Ha egy
szómagánhangzóval, azazélő V ponttalkezd̋odik, akkor eza pontkormá-
nyozzaazelőző szóvégéntalálhatóC pontot,amelyígy hangosabbáválni

33 A példakicsit erőltetett,cserébeviszontakéthanglánccsakaszóhatárhelyébentér
el, semszegmentumaikban,semhangsúlyviszonyaikbannemkülönbözik.
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kényszerül.Ezérthozzáköt̋odik a lebegő dallamtartalom(eztaz(52b)-ben
szaggatottvonaljelöli). Ezt megintcsakúgy értelmezhetjük,hogyegy ma-
gánhangzóval kezd̋odő szóközelebbtudférkőzniazelőző szóhoz:itt annak
lebegő dallamtartalmátcsatlakoztatjaa hangvázához,míg a korábbipéldá-
ban a lexikonbanmár odakötöttdallamtartalomlebbentettéválásátidézi
elő.

A hangátkötés,mint korábban(a (14)-ben)láttuk, viszonylag jól ele-
mezhet̋o egy CV-hangvázaselmélettelis. Egy másikfolyamatnak,a prok-
litikumok magánhangzója„törlésének”elemzésemárjóval nehezebb—ha
egyáltalánlehetséges— CV vázegységekkel. A jelenségrea standardma-
gyarbannemtalálunkpéldát,34 a franciábanviszontjól ismert: pl. la mie
’a kenyérbél’, de l /a amie ’a barátn̋o’. Arról van tehátszó,hogy a névelő
magánhangzójamássalhangzóval kezd̋odő szavakelőtt megmarad,magán-
hangzóval kezd̋odőekelőtt törlődik. (53)-banbemutatjukaVC-selemzést,
ami aztfeltételezi,hogyanévelő magánhangzójavázpontnélkül lebeg.

(53) a. v C] [v C V c! ! !! ! !
l a m i

b. v C] [V C V c

l a a m i

A lebegő magánhangzócsakakkor tudértelmez̋odni,hasikerülegyV pont-
hozkötődnie. Errepedigcsakmássalhangzóval kezd̋odő szavak előtt van
lehet̋osége,mivel ezekhangvázatartalmazzaa szükségesüresV pontot,
(53a);ellenkez̋o esetbenamagánhangzólebegvemarad,vagyisa felszínen
nem jelenik meg, (53b). Az (54) ábrábanegy lehetségesCV-hangvázas
elemzéstmutatunk.

(54) a. C V] [C V

l a m i

b. C V] [c V C V

l a a m i

Ebbenaz esetbena mássalhangzóval kezd̋odő szavak előtt nem történik
változás,(54a),viszontérthetetlen,mi okozzaa magánhangzóelőtti hang-
kiesést,(54b).

34 Toldalékolásnálesetleg így is értelmezhet̋o a tővégimagánhangzótörléseilyenek-
ben: barna j barn/aul/barn/aít stb.
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Elmondhatjuktehát,hogyahangátkötéséshangkivetésjelenségeikö-
zül VC hangvázzaltöbbetlehetelemezni,mint CV hangvázzal,ami tovább
növeli a VC vázegységeket alkalmazóelméletelfogadhatóságát.

2.11.2 A minimális szó

Sok nyelvben,ezekközött a magyarban,találhatóegy, a tartalmasszavak
mértetétalulról megszabókorlát, ami jellemz̋oenegy „nehéz” szótagban
határozzameg a legkisebbszóméretet.Eszerintegy feltételezettta alak
nemlehettartalmasszó,35 deazegy mássalhangzóval hosszabbtat vagyaz
egy magánhangzósvázponttalhosszabbtá márigen.A korlátozástegy CV-
elméletúgy fogalmazhatjameg, hogy az egyetlenvázegységb̋ol (CV-ből)
álló hangváztúl rövid ahhoz,hogytartalmasszóélehessen;ehhezlegalább
két vázegységszükséges.

HaavázegységeinknemCV, hanemVC alakúak,akkor egyfelől meg-
felelő méret̋unekkell minősítenünkazegyetlenegységb̋ol álló szavak egy
részét(pl. ok, öt, un, üt, eszstb.), másfel̋ol ki kell zárnunkjónéhány két
vázegységb̋ol álló alakot, azokat,amelyekképlete[vC-Vc], miközbenmás
két vázegységesszavak (pl. apa, bak) már megfelelnek. A háromvagy
több vázegységb̋ol összeállóhangvázakmár mindenképpenkielégítik ezt
a korlátozást.

A megszorításegységesésegyszer̋u megfogalmazásátaz(55)-benad-
juk.

(55) Tartalmasszóhangvázanemállhatkizárólagszélegységekb̋ol.

Szélegységnekneveztük a korábbiakbanazt a két vázegységet,amelyek
alapesetbena szóelejétésvégétjelölik. Az (56a)-banközölt hangláncok
mindegyike kizárólagszélegység(ek)b̋ol áll (amit szögleteszárójelekmu-
tatnak)ésezértalkalmatlanarra,hogytartalmasszóhangvázalegyen.Ez-
zel szembenaz(56b) jobbáraazonoshosszúságúhangvázaimegfelelneka
tartalmasszavak méretérevonatkozó elvárásnak(ezekbena nemszélegy-
ségalá van húzva).

35 Funkciószólehet,vö. ha, ki, te, destb. Két zavarókivétela fa ésa ma.
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(56) a.*V Vc] b. VC VC ok,un
*C [vC CVC [vC-VC tok,nyel
*CV [vC-Vc] VV Vc-Vc] ő

CVV [vC-Vc-Vc] sí, lé

Az üresvázpontokhasználatánakveszélye,hogy ezekkel szükségszerint
lehetmanipulálni:mivel a felszínentöbbnyire nincsennyomuk,ilyenekkel
lehet felduzzasztania hangvázakat.(57)-bennégyolyan esetetmutatunk
be, amelyekbenüresvc vázegységekhozzáadásával igyekszünkaz (55)-
beli korlátozástmegkerülni. Az itt bemutatott(ésalighanema benemmu-
tatott) összeskísérletkudarcotvall: méghaezzela módszerrelsikerül is
nemszélegységekhezjutnunk,ahangvázonmindig leszolyanüresV pont,
amelyetsemkormányzással,semsüllyesztésselnemlehetelnémítani(*-gal
jelölve) ésamelymiatt így azadotthangvázelbukik.

(57) a. *V [vc-Vc] Vc-*vc]
b. *C [vC-vc] [*vc-vC
c. *CV [*vc-vC-Vc] [vC-Vc-*vc] [*vC-vc-Vc]
d. *CC [*vC-vC

2.11.3 A zártszótagbeli rövidség

Mégegy olyanjelenségetmutatunkitt be,amelynekelemzésesoránfontos
szerepjut annaka ténynek,hogya hangvázatnemCV, hanemVC vázegy-
ségekalkotják. Korábbanmáremlítettük,hogyamagyarbanszámtalanszó
mondels̋o ránézésreellentannaka feltételezésnek,hogyebbenanyelvben
lennezártszótagbelirövidülés. Előszöris azt kell megemlítenünk,hogy
enneka jelenségneka szempontjábólnemszámítanakhosszúmagánhang-
zónaka nemfelső nyelvállásúá ésé hangok,ezekugyaniskorlátozásnél-
kül bukkanhatnakfel mássalhangzó-kapcsolatokelőtt (pl. vándor, némber,
ámbra).36

36 Nem állíthatjuk róluk mégsem,hogy rövidek,ésaz a–á, valamintaz e–ékülönb-
ségcsakminőségi,denemmennyiségi,mertmásutta többi rövid magánhangzótól
eltér̋oenviselkednek. Az á ésé utáni hosszúl példáulrövidül, amit másmagán-
hangzókutánnemtesz:azálló l-je általábanrövid, deazüllő-énemlehetaz.Mivel
ugyanakkor „valódi” hosszúmagánhangzónemfordul elő hosszúl előtt — éppen
a zártszótagbelirövidségmiatt—, nehézbizonyítani, hogy az l rövidüléseaz őt
megelőző magánhangzómennyiségevagyminőségemiatt van-e.
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Egy másik látszólagosellenpélda-halmaztaz a tény hoz létre, hogy
a hagyományosankódánaktekintett,így a szótagotlezárószóvégimással-
hangzóelőtt bármilyenhosszúmagánhangzóelőfordulhat(pl. íny, űr, út,óv,
őz). Ezt magyarázzaazazelképzelés,hogya szóvégimássalhangzóknem
kóda-,hanemnyitány szótagösszetevőbenvannak.37 Ugyanezzeloldhatjuk
meg a bűzlik-fajta eseteket, itt a z szinténnem kódábanvan, hiszena zl
kapcsolatbelsejébenegy üresV pontbújik meg, amipl. abűzölögalakban
a felszínreis kerül.

Ha áttérünka szigorúanváltakozóC ésV pontokattartalmazóhang-
vázakhasználatára,akkor aziméntemlítettmagyarázatazártszótagbelirö-
vidséghiányára(hogyti. a„szótagzáró”mássalhangzóvalójábannemzárja
a szótagot,merthogynemkódában,hanemnyitánybanvan)érvénytelenné
válik. A CV vagy VC hangvázatfeltételez̋o elméletekbenugyanisszom-
szédaitekintetébennemkülönbözikegy kódaésegy nyitány, amint azaz
(58) ábránlátható.

(58) a. C V c V C v C V C� � ��
b ü z l i k

b. C V C v C V

r o n d a

Ezakétmássalhangzó-kapcsolatazonbanmégiskülönbözikegymás-
tól, mégpediga közrezártV pont némaságánakokában.Az els̋o esetben,
az(58a)-banugyanisálkapcsolattalállunkszemben,azüresV pontotakö-
vetkez̋o V pontrólérkez̋o kormányzásnémítjael. Az (58b)-benközöltkap-
csolatviszontkóda-kapcsolat,aholaV pontazértnéma,mertsüllyeszt̋obe
kerül. Zártszótagbelirövidségetleginkábba süllyesztettV pontokelőtt ta-
lálunk, míg álkapcsolatokelőtt gyakoribbaka hosszúmagánhangzók(pl.
bóvli, kókler, lófrál, Nógrád,ótvar, sínyli, snóbli). Ennekpárhuzamaként
ál-magánhangzókapcsolatokatpedig kóda-kapcsolatokelőtt találunk (pl.

37 Sokmásjelenségnek,példáula szóvégimássalhangzóknaka hangsúlykijelöl̋o sza-
bályokszámáravalóláthatatlanságátis magyarázzaaz,haazilyen mássalhangzókat
nemkódábanlevőnek tekintjük.
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leander, orientál). Ami nemfordul elő— pontosabbanamit a zártszótag-
beli rövidségcímszóalattszeretnénkkizárni—, azahosszúmagánhangzót
(vagy kettőshangzót)követő kóda-kapcsolat.

A háromvagytöbbtagbólálló kóda-kapcsolatokatéshosszúmagán-
hangzókatkorábbanaz ikersüllyeszt̋ok kizárásával sz̋urtük ki: kikötöttük,
hogykét süllyeszt̋obennemvehetrészta hangváznakugyanaza szakasza.
Ott ezencsaka vázpontokatértettük,azonbana korlátozástúgy is értel-
mezhetjük,hogy ugyanaza vázegységnemlehetrészekét süllyeszt̋onek.
Ezt a korlátozástviszontsérti egy „zártszótagbeli”hosszúmagánhangzó,
azazegy magánhangzósésegy mássalhangzóssüllyeszt̋o szomszédossága
ebbena sorrendben.

(59) V c V C v C� � ��� � Y
Az (59) ábrábana középs̋o, bekarikázottVC vázegységegyszerretartozik
ahosszúmagánhangzótalkotósüllyeszt̋ohözésakóda-kapcsolatotmegha-
tározóhoz.Ha viszonta kóda-kapcsolatsüllyeszt̋ojét követi a hosszúma-
gánhangzóé,akkor nemterjednekki azonosvázegységre,decsakakkor, ha
a vázegységeinkVC-k ésnemCV-k. A süllyeszt̋oknekerrea sorrendjére
valóbanszámtalanpéldaakad:hintó, bunkó,kampó.

2.12 Mássalhangzó-gyengülés
Az itt ismertetettelméletarrateszkísérletet,hogya máselméletekáltal a
szótagszerkezetbekódolt információta hangvázszigorúanváltakozóC és
V pontjai közötti viszonyokkal helyettesítse.Eszközeivel számosfonoló-
giai jelenségetképesmagyarázóerővel elemezni.Az elméletalkalmasto-
vábbáarrais, hogyamássalhangzó-gyengülésjellemz̋o helyszíneitésezen
kívül várhatóeredményét is megjósolja.38

A (60)-bannéhány szokásospéldátadunkkülönböz̋o nyelvekmással-
hangzó-gyengüléseire.A lista a gyengülésifolyamatokháromcsoportját
különíti el: a (60a)csoportbanzörejhangokválnak zeng̋osebbé([ k ] 	 [ l ],
[


] 	 [ m ], [

�
] 	 [ n ], [ % ] 	 [ a ]), a (60b)-benamássalhangzóaszájbeliképzési

helyétvesztiel ésválik glottálissá([ % ]/[ �
] 	 [ � ], [ + ] 	 [ o ]), míg a (60c)-ben

38 A mássalhangzókerősödésével ezazelméletnemfoglalkozik.
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(60) a. magyar: negyed[ Op�gk.�,( ] 	 [ Oq�gl��,( ] ( 	 [ Oq���r( ])
szabad[ +s� 
 �p( ] 	 [ +s�tm>�p( ] ( 	 [ +.�u�v( ])
igen[

K'� �MO ] 	 [
K n)�MO ]

angol: city [ +.c'% K
] 	 [ +.c'a K

] ’város’
b. angol: bet [


 �M% ] 	 [

 ��� ] ’fogad’

back [

 $ �

] 	 [

 $�� ] ’hát’

spanyol: estados[ wU+�%g$�( � + ] 	 [ wxoy%z$�( � o ] ’államok’
c. német: adler [ ��$��r( '&

] 	 [ ��$��r% '&
] ’sas’

orosz: gorod 	 [
�y� �g{y% ] ’város’

szanszkrit:kakubh-	 [
� $ �>| � ] ’ táj’

szinténzörejhangveszítiel gégef̋o-tulajdonságait,azazzöngétlenedik,il-
letve hehezetlenedik([ ( ] 	 [ % ], [


t}
] 	 [ � ]).

A zeng̋osödésseljáró mássalhangzó-gyengüléstnevezzük magán-
hangzósgyengülésnek,mivel a folyamatbanrésztvevő mássalhangzóa
magánhangzókrajellemz̋o tulajdonságokat—zeng̋osséget,hangosságot—
veszfel. A képzésihely, illetve a gégef̋o-tulajdonságokelvesztésével járó
gyengülésegyeseseteiéppenellenkez̋o irányba,alegpőrébbmássalhangzó,
a [ � ] felé hat,ezt tehátmássalhangzósgyengülésneknevezhetjük.

Az itt bemutatott mássalhangzó-gyengülésifolyamatok jellemz̋o
helyszínekénta (61)-belikörnyezeteket sorolhatjukfel.

(61) a. # b. C c. V V

Ezzelszembenjóval ritkábbantalálkozhatunkgyengüléssela (62)-belikét
környezetben— szóelejénésmássalhangzóután.

(62) a. # V b. C V

A (61a–b)környezetek(a szóvégiésa mássalhangzóelőtti) — hakizárjuk
az elágazószótagnyitányok különlegesesetét— a hagyományosankódá-
nak nevezetthelyzetnekfelelnekmeg. Ugyan magyarázatotnem ad, el-
terjedtáltalánosítás,hogyakódahelyzetbengyengülnekamássalhangzók.
A (61c), vagyis a magánhangzókközötti helyzetetazonbannem fedi ez
a megfogalmazás,az ilyen mássalhangzókata nyitánymaximalizáláselve
egyértelm̋uenaszótagnyitányáhozsorolja.A magánhangzókközötti hely-
zet másikkülönlegessége,hogy az előző két helyzettelszembenenneka
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helyzetneka gyengülésrevaló hajlandóságafüggheta szó hangsúlyától:
bizonyosnyelvekbenhangsúlyosmagánhangzóelőtt nem,csakhangsúly-
talanelőtt történikgyengülés.Azt is megfigyelhetjük,hogya magánhang-
zós gyengülésinkább a (61c), míg a mássalhangzósgyengülésinkább a
(61a–b)helyzetbenfordul elő.

Ha megvizsgáljuk,hogyavázpontokközöttazebbena fejezetbenis-
mertetettviszonyok a (61)- és(62)-belikörnyezetekbenhogyanalakulnak,
a következ̋oket találjuk.

(63) a. V C

� �
b. V C v C V C

� � Y \ ]
c. V C v C

� � Y
d. V C V C

� � Y \

(64) a. v C V C

� � Y
b. V C v C V C

� � Y \ ]
A (63)-beli ábrákmindegyikébena

�
dallamtartalmúC pontokképviselte

mássalhangzókgyengüléséreszámíthatunk.A (63a)ábrázolategy szóvégi
mássalhangzóhelyzetétmutatja. Mivel mindkéthatás— a kormányzásés
a jogosítás— jobbról balrahat, továbbáa szóvégimássalhangzótóljobbra
nincsenlehetségesható,39 ezamássalhangzósekormányozva,sejogosítva
nincs. Ugyaneza helyzetaz álkapcsolatokels̋o tagjával, (63b): ezekben
nincsenviszony a két mássalhangzóközött, a közéjükszorult, kormány-
zott üresV pont pedignemtud semkormányozni, semjogosítani. (63c)
kóda-kapcsolatotábrázol.Ezabbankülönbözikazálkapcsolatbelihelyzet-
től, hogy itt azels̋o mássalhangzótkormányozzaa második.A (63d)-ben
ábrázolt,magánhangzókközötti helyzetbena mássalhangzótkövető ma-
gánhangzóegyrésztjogosítja,másrészt,mivel azelőtte levő magánhangzó
nemüres,kormányozzais őt.

39 Kivéve, ha a szót magánhangzóval kezd̋odő szó követi. Ebbenaz esetben,mint
fentebbmárláttuk,sokszormagánhangzóközöttikéntviselkedikegy mássalhangzó.
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A nemgyengül̋o mássalhangzókjellemz̋oje, amint azt (64)-benlát-
hatjuk,az,hogyakormányzáselkerüli őket, jogosítvaviszontvannak.Ah-
hoz,hogyegy szóelejimássalhangzóelkerüljeaz őt követő magánhangzó
kormányzását,szükségvan arra, hogy megelőzzeegy üresV pont, ami
alapfeltevéseinkszerintfelvesziezta kormányzást.Ez a tény újabbérvvel
szolgálamellett,hogy a mássalhangzóval kezd̋odő szavak elejénegy üres
V pont van,vagyisa hangvázV ponttalkezd̋odik, következésképpenVC
vázegységekb̋ol áll.

A (65) táblázatösszefoglaljaa mássalhangzó-gyengülésekokozójá-
naktartotterők lehetségeskombinációit,agyengülésvárhatóirányát,vala-
mint azokata helyzeteket,aholazesemény előfordulásátjósoljuk.

(65) KORM . JOG. GYENGÜLÉS ÁBRA HELYZET

a. ~ � nincs (64a–b) # , C
b. ~ ~ mássalhangzós(63a–b) #, Cálkapcs.
c. � ~ msh.-s/mgh.-s (63c) Ckóda-kapcs.
d. � � magánhangzós(63d) V V

Azt látjuk, hogya kormányzott C pontokra—(65c–d)—magánhangzós,a
jogosítatlanokra— (65b–c)— pedigmássalhangzósgyengülésjellemz̋o, a
kóda-kapcsolatokels̋o tagjától—(65c)—, mivel errenézvemindkétgyen-
gítő állapotfennáll,mindkétirányú gyengüléstvárunk.Ezvalóbanígy van,
eza mássalhangzóegyfelől jellemz̋oenzeng̋osebbazőt követőnél,másfe-
lől gyakranhiányzik önállóképzésihelye(pl. azorrhang–zárhangkapcso-
latokban)vagygégef̋o-tulajdonsága(zöngésségi-,hehezettségihasonulás).
A gyengüléselől azoka mássalhangzókmenekülnekmeg, amelyekjogo-
sított és kormányzatlanhelyzetbenvannak— (65a). Mindez következik
a kormányzásésjogosítástulajdonságaiból.Emlékezzünk,a kormányzás
rontjaakormányzottsajátostulajdonságait,vagyisegy kormányzottC pont
némaságát.Ezérta kormányzásáltal megtámadottmássalhangzóhango-
sabbá,zeng̋osebbéválik: magánhangzósgyengülésnekesik áldozatul. A
jogosításhiányaviszontazteredményezi,hogyazadottpontnakgyengüla
dallamelem-megtartóképessége,ezértelveszthetia képzésihelyéértvagy
gégef̋o-tulajdonságáértfelelős elemeket, amit mássalhangzósgyengülés-
nek neveztünk.
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Említettük már, hogy a magánhangzókközötti helyzetbennyelvsa-
játos választásdönti el, hogy történik-egyengülés.Míg példáula latin-
ból alakuló román nyelvekbenaz ilyen helyzetbenlevő mássalhangzók
a hangsúlyviszonyoktól függetlenül— hangsúlyosés hangsúlytalanma-
gánhangzókelőtt egyaránt— gyengülnek(latin acútus> portugálagúdo
[ $�n |A��|

] ’éles’), addigazangolbanhangsúlyosmagánhagzóelőtt nemtör-
ténik mássalhangzó-gyengülés(pl. city [ b +�c'% K

] 	 [ b +�cda K
] ’város’, de settee

[ +z��b % K
] f	 *[ +z��b a K

] ’pamlag’).40

Mielőtt erre a jelenségremagyarázatotkeresnénk,az angolnakegy
másik, ezzelvéleményünk szerintszorosanösszefügg̋o sajátosságátkell
megismernünk. Fentebbláttuk, hogy a szinkópát— egy szóbelsejima-
gánhangzóeltűnését— a következ̋o szótagmagánhangzójaokozzaazzal,
hogykormányozzaakérdéses,a felszínenmeg nemjelen̋o V pontot.Még-
semtörténik szinkópaakkor, ha az a magánhangzó,amelyt̋ol a kormány-
zástvárnánk,bármilyencsekélymértékbenhangsúlyos:pl. separate mn.
[ b +g�U�A-U�g-M% ] G [ b +z�U�t�g-M% ] ’elválasztott’, de separate ige [ b +z�U�t-y� �zwU% ], *[ b +g�U��� �*wx% ]
’elválaszt’; Lancelot [ b '� OA+.-  -M% ] G [ b L� Oq+  -M% ] G [ b L� Oq+s-y�  �A% ], de *[ b L� Oq+x�  �q% ]
lovagnév.41 Azt kellenetehátfeltételeznünk,hogy a hangsúlyosmagán-
hangzóknemtudnakkormányozni,ahangsúlytalanokviszontigen.Ez így
azonbannehezenelfogadhatófeltételezés,hiszenazt várnánk,hogy mi-
nél erősebbegy magánhangzó,annálnagyobba kormányzásravaló képes-
sége—a kormányzott vagyelsüllyesztett,ésezérta felszínenmeg nemje-
lenő V pontokazok,amelyekneknincsenilyen képességük.Tételezzükfel,
hogy a hangsúlyosmagánhangzóktudnakugyankormányozni; ami meg-
akadályozza̋oket ebben,az nemsajátképességükhiánya, hanemaz ú.n.
behatolásikorlát, amelymegtiltja, hogy a kormányzásegy teljesütembe
behatoljon. Míg a [ b +g�U�A-U�g-M% ] alak egyetlenütemetalkot, így a kormány-
zásnaknincsenakadálya,addiga [ b +z�U�t-y� �*wx% ] két különütem:amásodikban

40 Gráf (1999)adataiszerinta magyaris így működik. Ugyanvitatott, hogyebbena
nyelvbena szóels̋o magánhangzójánkívül máshová is esnehangsúly, mégiserre
utal az, hogy olyan szótagokelején,amelyekúj ütemetindítanak,nincsengyen-
gülés: � igyunk �már [ = � @����x�

] S [ = R @����U�
], de �sört i �gyunk*[

� = R @,�x�
]; �csend� legye� n ott

[
�d� W���W �

] S [
�d� W:R�W � ], de �csendle �gyen*[

�d� W:R�Ws� ].
41 Arra gondolhatnánk,hogyenneka jelenségnekazokaaz,hogya szinkopáltalak-

bankét hangsúlyosszótagkerülneegymásmellé. A szinkópaazonbanakkor sem
lehetséges,haeznemfordulnaelő: hullabaloo*[ � �,� �������� � ��@ ] ’hűhó’, methodologi-
cal *[ � ��W.� �g���� � ���������x���

] ’módszertani’.
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levő, [ w ]-t tartalmazóV pontota behatolásikorlát megakadályozzaabban,
hogyazelőző teljesütembe([ b +g�U�A- ]) „belekormányozzon”.

Ha a behatolásikorlát képesmegakadályozni,hogy egy viszonylag
erős V pont kormányozhassonegy gyengébbet,akkor ezzela hangsúlyos
magánhangzókelőtti mássalhangzó-gyengüléshiányát is magyaráznitud-
juk. Az ilyen mássalhangzókataz előző ütemheztartozónakkell tekinte-
nünk. Ha azütemharárta vázegységekközéhelyezzük,akkor VC vázegy-
ségekkel a kívánt eredményre jutunk, amint azt a (66)-bana settee[ +z��b % K

]
’pamlag’ példájánbemutatjuk.A vázegységeket oválisok fogják egybe,a
függőlegesvonalazütemhatárt,a szaggatottnyíl azütemhatármiatt meg-
hiúsulókormányzástjelzi.

(66) v C V C V c

+ � % K
Ilyen módona hangsúlyosszótagelőtti mássalhangzókhelyzetea szóele-
jiekéhezválik hasonlóvá:jogosítva vannak,de a kormányzástóla beha-
tolási korlát miatt megmenekülnek.Érdekesmegfigyelni, hogy a franciá-
ban,amelynyelvbennemhata behatolásikorlát, teháta hangsúlyhelyét̋ol
függetlenülmindenmagánhangzókközötti mássalhangzógyengülhet,van
hangsúlyelőtti szinkópais (pl. semaine[ +.-�b IP�MO ] G [ +Ub IN�MO ] ’hét’).
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ged: JATE.

A kormányzás-fonológiához

Charette,Monik. 1991. Conditionson phonological government.Cam-
bridge:CambridgeUniversity Press.

Durand,JacquesésFrancisKatamba(szerk.).1995.Frontiers of phonol-
ogy: atoms,structures,derivations.Harlow: Longman.

Harris,John.1994.Englishsoundstructure. Oxford: Blackwell.

Harris,John.1997.Licensinginheritance:anintegratedtheoryof neutrali-
sation.Phonology 14:351–370

Harris,JohnésGeoff Lindsey. 1995.Theelementsof phonologicalrepre-
sentation.In: DurandésKatamba1995: 34–79.

Kaye,Jonathan.1989.Phonology: a cognitiveview. Hillsdale,N.J.:Lawr-
enceErlbaum.

Kaye,Jonathan.1990.‘Coda’ licensing.Phonology 7:301–330.

Kaye,Jonathan.1995.Derivationsandinterfaces.In: DurandésKatamba
1995: 289–332.

Kaye,Jonathan,JeanLowenstammésJean-RogerVergnaud.1985.Thein-
ternalstructureof phonologicalrepresentations:a theoryof charmand
government.Phonology Yearbook2:305–328.[Magyarul: Siptár1993:
234–257.]

Kaye,Jonathan,JeanLowenstammésJean-RogerVergnaud.1990.Consti-
tuentstructureandgovernmentin phonology. Phonology7:193–231.

SzigetváriPéter. 1998.Kormányzása fonológiában.ÁltalánosNyelvészeti
TanulmányokXIX: 165–213.

A CV-fonológiához

Larsen,Uffe Bergeton. 1995. Vowel length, RaddoppiamentoSintattico
andthe selectionof the definitearticle in ModernItalian. In Léa Nash,
GeorgesTsoulasés Anne Zribi-Hertz (szerk.)Actesdu deuxièmecol-
loqueLangueset Grammaire. UniversitéParis8. 110–124.

97



Lowenstamm,Jean.1996.CV astheonly syllabletype.In: JacquesDurand
ésBernardLaks(szerk.)Currenttrendsin phonology: modelsandmeth-
ods.EuropeanStudiesResearchInstitute,Universityof SalfordPublica-
tions. 419–442.

PolgárdiKrisztina. 2000.A magánhangzóG zéróváltakozása magyarban
ésa „csakCV”-elmélet.Ms., SzegediTudományegyetem.

RebrusPéter. 2000.Morfofonológiaijelenségek.In: Kiefer Ferenc(szerk.)
Strukturálismagyar nyelvtan3. Morfológia. Budapest:AkadémiaiKi-
adó.763–947.

Scheer, Tobias.1996.Unethéoriedel’interactiondirecteentreconsonnes.
Contribution aumodèlesyllabiqueCVCV, alternancese–� danslespré-
fixes tchèques,structureinternedesconsonneset la théorieX-barreen
phonologie.Doktori disszertáció,UniversitéParis7.

Scheer, Tobias.1997.Vowel–zeroalternationsandtheirsupportfor atheory
of consonantalinteraction.In: PierMarcoBertinetto,Livio Gaeta,Georgi
Jetchev ésDavid Michaels(szerk.)CertamenPhonologicumIII. Papers
fromtheThird CortonaPhonology Meeting, April 1996.Torino: Rosen-
berg & Seiler. 67–88.

Scheer, Tobias.1998.A theoryof consonantalinteraction.Folia Linguistica
XXXII.3–4: 201–237.

Ségéral,PhilippeésTobiasScheer. 1999.TheCodamirror. Ms.,Université
Paris 7 ésUniversitéde Nice.

A VC-fonológiához

DienesPéter. 2000. VC phonology:a theory of consonantlenition and
phonotactics.Szakdolgozat,EötvösLoránd Tudományegyetem,Buda-
pest.(budling.nytud.hu/˜dienes)

DienesPéterés SzigetváriPéter. 1999. Repartitioningthe skeleton:VC
phonology. Ms., EötvösLorándTudományegyetem,Budapest.(budling.
nytud.hu/˜szigetva/papers.html)

SzigetváriPéter. 1999.VC phonology:a theoryof consonantlenition and
phonotactics.Doktori disszertáció,Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Budapest.(budling.nytud.hu/˜szigetva/papers.html)

98


