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A magyar magánhangzók fonológiájának viszonylag kevéssé feldolgo
zott részlete a kerekségi harmónia kérdésköre. Az alábbi elemzés során fel- 
használjuk/ismertetjük a modem fonológiaelmélet következő elveit és eljá
rásait: a szigorú ciklus elvét, az alulszabottság (underspecification) és a 
foltozószabályok (default mles) fogalmát, az autoszegmentális fonológia 
alapelvei közül a jólformáltsági feltételeket, valamint az ezeket kielégítő 
(automatikus) terjedési konvenciók, ill. (nyelvsajátos) terjedési szabályok 
felhasználását.

A magyar magánhangzó-rendszer fonológiai leírását, külö
nös tekintettel a magánhangzó-harmóniára (hagyományos kife
jezéssel: a hangrendre és az illeszkedésre), az elmúlt két év
tizedben a nemzetközi fonológiaelméleti irodalomban igen élénk 
érdeklődés övezte. Számos tanulmány, vitacikk, viszontválasz 
és elméleti összegzés született ebben a témakörben; itt csak a 
főbb publikációkra utalok. A magyar magánhangzó-harmóniával 
foglalkozott többek között Becker Makkai (1970), Hetzron 
(1972), Clements (1976), Vago (1976, 1978, 1980a,b), Ringen 
(1977, 1978, 1980, 1982, 1988), Jensen (1978), Phelps (1978), 
Zonneveld (1980), Battistella (1982), Siptár (1983, 1984b,c), 
Booij (1984), Goldsmith (1985), van der Hulst (1985), K ontra- 
Ringen (1986, 1987), Farkas-Beddor (1987), Abondolo (1988), 
Gósy (1989), Kontra-Ringen-Stemberger (1989, 1991), Komái 
(1990, 1994), Antal (1991), Olsson (1992), Cseresmyési (1992, 
1993), Nádasdy-Siptár (1994). A z irodalom egyes részeinek 
magyar nyelvű összegzése megtalálható Siptár (1984b)-ben, van 
der Hulst (1985/1993)-ban, illetve Nádasdy-Siptár (1994) 2.3. 
pontjában.

Van azonban ennek a szerteágazó kérdéskörnek egy 
olyan szeglete, amelyre eddig viszonylag kevés figyelem irá-
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nyúlt; a fent felsorolt tanulmányok vagy egyáltalán nem foglal
koztak vele, vagy egy-két rövid megjegyzéssel intézték el: ez 
pedig az ún. kerekségi harmónia kérdése. Ez a viszonylagos el
hanyagoltság természetesen nem véletlen: az elölségi (palato- 
veláris) harmóniához képest egyszerű, könnyen áttekinthető és 
nem túl sok elméleti érdekességet kínáló részletkérdésről van 
szó. A teljesség kedvéért azonban a kerekségi harmóniáról is 
szükséges néhány szót szólni; a jelen tanulmánynak éppen ez a 
célja.

Ismeretes, hogy a többalakú toldalékok elölség tekinteté
ben illeszkednek a szótőhöz. A váltakozások típusai a követke
zők:

(1) a. a/e -nak/nek
kié -nál/nél
o/ö -nok/nök (pohár-nok, ügy-nők)
ó/ő -tól/től
u/ü -unk/ünk
ú/ű -ú/ű (négyláb-ú, kékszem-ü)

b. o/e/ö -hoz/hez/höz, -tok/íek/tök, -on/en/ön; 
bok-o-r, ik-e-r, tük-ö-r

Az (lb ) alatti váltakozás tehát háromtagú; az (la ) alatti két
tagú váltakozásokkal szemben ezúttal az elölképzett tőmagán
hangzók kereksége is számít.

(2) [+kerek] tüz-höz [-kerek] víz-hez
szemölcs-höz kötény-hez *
sofőr-höz kódex-hez

A z  elölségi harmónia leírásának három legnagyobb problé
máját az ún. antiharmonikus tövek (pl. híd-nak, *híd-nek), az 
ingadozások (pl. dzsungel-ban, dzsungel-ben), valamint a sem
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leges magánhangzók (/i/, /i:/, /e:/; vő. kocsi-val, papír-ról, 
tányér-unk) jelentik. A kerekségi harmónia tekintetében sem an- 
tiharmónia, sem ingadozás, sem pedig semleges magánhangzó 
nincs; más szóval, kivétel nélkül mindig az utolsó tőmagánhang
zó kereksége határozza meg az (lb)-beli toldalékok magán
hangzójának —  valamint a betoldott magánhangzók — kerek
ségét (elölképzett környezetben). Másfelől az ún. diszharmoni
kus tövek (vö. sofőr, nüatisz, amőba) mellett ezek kerekségi 
megfelelői is megtalálhatók (szemölcs, ürge, pedikűr).

A szabályszerűség leírásának egyetlen sarkalatos kérdése 
van: melyik magánhangzót tekintsük mögöttesnek, azaz melyik
ből vezessük le a másik kettőt? Ha az /e/-ből indulunk ki, a sza
bályt kézenfekvő módon így fogalmazhatjuk meg:

V

(3)
-  hátsó
-  felső

-a lsó
-(-kerek /

-  hátsó 
-(-kerek C0

(A rövid, elölképzett, nemfelső magánhangzók legyenek 
középső nyelvállásnak és kerekítettek — azaz az Id  változzék 
ltsl-vé —, ha a megelőző magánhangzó elölképzett és kerek.)

Ebben a formában a szabály a következő nemkívánatos kö
vetkezményekkel jár:

(i) A tömeg, üres típusú tövekben is alkalmazható (-»  
*tömög, *iirös). Ezt a klasszikus generatív keretben csak úgy 
tudnánk megakadályozni, ha a szabály kömyezetleírásában sze
replő 'Co'-t (= nulla, egy vagy több mássalhangzó) ’C« + Co'-ra 
változtatnánk, azaz előírnánk egy morfémahatár jelenlétét. Miu
tán ez a probléma nem a jelen szabály sajátja, hanem a fonoló
giai szabályok egy jelentős típusát egységesen jellemzi, az iroda
lomban azt javasolták, hogy az ilyen típusú szabályok alkalma
zása valamilyen egyetemes elv révén legyen az ún. levezetett



4

környezetekre korlátozva. A szóban forgó egyetemes elv több
féle formában megfogalmazható; a lexikális fonológia (1. Siptár 
1993a) keretében a szigorú ciklus elve (SzCE) fejti ki ezt a 
hatást. A  SzCE pontos megfogalmazása és részletesebb tárgya
lása Siptár (1994) 3 3.1.1. pontjában található meg. Itt elég 
annyi, hogy ez az elv bizonyos szabályok (az ún. ciklikus szabá
lyok) közül a szerkezetváltoztatók (erről 1. Nádasdy-Siptár 
1994, 2.2.4.2.) alkalmazását levezetett alakokra korlátozza, 
azaz alkalmazásukat vagy valamilyen morfológiai műveletnek, 
vagy egy előttük alkalmazott (szerkezetépítő) szabálynak kell 
megelőznie, amely létrehozza a szabálynak megfelelő bemene
tét. Más szóval: az ilyen szabályok nem alkalmazhatók olyan 
bemenetekre, amelyek teljes egészükben benne vannak az adott 
morféma mögöttes ábrázolásában. Feltételezve, hogy az SzCE 
érvényes a (3) alatti szabályunkra, a morfémán belüli alkalmazá
sok most már kiszűrhetők; de így is marad további két problé
ma.

(ii) Az /e/ nemcsak az o ~  ö ~  e váltakozásban, hanem az a 
~ e (-nak/nek, -ban/ben stb.) váltakozásban is részt vesz. A (3) 
szabály alkalmazásával azonban ez utóbbi ragok esetében pl. 
tűznek, gőzben helyett a helytelen *tűznök, *gőzbön alakot kap
nánk.

(in) Ráadásul /e/-ből kiindulva az o ~  ö ~ e hátulképzett 
tagját nem vezethetnénk le az elölségi harmónia általános szabá
lyával és (3)-mal, bármelyik sorrendben próbálnánk alkalmazni 
őket. Ehelyett a következő, teljesen légből kapott szabályt kel
lene megfogalmaznunk a házhoz, boton, adtok típusú esetekre:

V

-  felső
— hátsó

-  alsó
(4) — > -(-hátsó

-(-kerek
/  [+hátsó] C0
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(A rövid, elölképzett, nemfelső magánhangzók legyenek 
középső nyelvállásúak, hátulképzettek és kerekítettek — azaz az 
/e/ és az lal változzék lol-vá —, ha a megelőző magánhangzó 
hátulképzett.)

így nyilvánvalóan nem járhatunk el. Azonban a (ii) és (iii) 
problémák elkerülhetők a van der Hulst (1985/1993) által java
solt autoszegmentális elemzés keretében. Az említett elemzés az 
elölségi harmóniára korlátozódik; itt csak a továbbiak megérté
séhez elengedhetetlenül szükséges elemeit idézzük fel (az auto
szegmentális fonológiáról \. Siptár 1984a, 1994).

A harmónia-jelenségek autoszegmentális elemzése a kö
vetkező öt paraméter értékének megadásából áll (a P  'harmó
niát' vagy 'tónust' stb. jelent):

(5) a. A P-szegmentumok osztálya, amely az autoszegmen-
tálisan ábrázolt harmóniajegyekből áll.

b. A P-hordozó egységek osztálya, amely azon egységek 
osztályaként van meghatározva, amelyekhez az univer
zális Jólformáltsági Feltételek alapján P-szegmentumok 
társíthatok (asszociálhatok).

c. A retesz-szegmentumok (esetleg üres) osztálya, amelyek 
mögöttesen egy P-szegmentumhoz vannak társítva.

d. Az áttetsző szegmentumok (esetleg üres) osztálya, 
amelyeket valamely formális módon ki kell zárnunk a 
P-hordozó egységek közül.

e. A Jólformáltsági Feltételek alkalmazási hatóköre.

A Jólformáltsági Feltételek (JF) a következők:

(6) a. Minden P-hordozóhoz legalább egy P-szegmentum van
társítva.
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b. Minden P-szegmentumhoz legalább egy P-hordozó van 
társítva.

c. A  társítási vonalak nem keresztezik egymást.

E feltételek alkalmazási hatóköre (5e) a magyarban a (mini
mális) fonológiai szó: összetétel-határon és igekötö-ige határon 
— valamint bármely ennél erősebb határon —  keresztül nem 
alkalmazhatók. (Megjegyzendő, hogy az újabb auto szegmentális 
irodalom az egyetemes JF-ek helyett nyelvsajátos terjedési 
szabályokkal úja le a magánhangzó-harmóniát. Ettől egyelőre 
eltekintünk, de alább még visszatérünk rá.)

Az áttetsző (semleges) szegmentumok az (5b) alatt jel
lemzett szegmentumok részhalmazát alkotják, s abban az érte
lemben 'semlegesek' a rendszerre nézve, hogy nem a Jólformált- 
sági Feltételek segítségével társítódnak P- szegmentumokkal, 
hanem önálló szabállyal kapják meg (mögöttesen hiányzó) jegy
értékeiket.

Van der Hulst (1985/1993) a következőképpen határozza 
meg a magyar mögöttes magánhangzók készletét:

m a g á n h a n g z ó -sz e g m e n tu m o k  

(P -h o rd o z ó  e g y sé g e k )

h a rm o n ik u s  sz e g m e n tu m  

(P -s z e g m e n tu m )

[ -  kerek] [-(-kerek]

[+ fe lsö ] 1 U [h á tsó ]

[ -  fe lső , -  a lsó ] E 0

[-falsó ] A

Ezen kívül felteszi, hogy a nyelvtan tartalmazza a szegmen
tális, az autoszegmentális és a szekvenciális szerkezetre vo
natkozó feltételek egy halmazát, amely megadja a szótári (mö
göttes) ábrázolásokban megszabatlanul hagyott, megjósolható
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jegy ért ék eket. Ezek között található két olyan feltétel, amely a 
magánhangzó-harmónia jelenségével kapcsolatos:

(8) a.
-  kerek
-  alsó

b.

-  kerek
-  felső

[-alsó] /
<

l-h ]
I

Ä
X X

. [+alsó]

A (8a) feltétel ad számot arról, hogy a magyarban nincsen 
hátulképzett, kerekítetlen, nem alsó nyelvállású magánhangzó. 
A (8b) feltétel pedig azt mondja ki, hogy ha egy kerekítetlen 
nem felső nyelvállású magánhangzó elölképzett és hosszú, ak
kor középső nyelvállású (-» é), különben pedig alsó nyelvállású 
(-»  e, a, á).

Visszatérve a kerekségi harmónia leírásának kérdésére, a 
fenti (ii) és (iii) problémák úgy kerülhetők el a vázolt elemzés 
keretében, ha a kerekségi harmóniában részt vevő toldalékok
ban nem a felszíni ([+alsó], a-val váltakozó) e-ből (=[e]), hanem 
a (7) táblázat /E/-jéből indulunk ki ([-felső, -alsó, -kerek]). 
Ekkor az [0] altemánst a kerekségi harmónia (9) alakú szabá
lyával, az [s]-t pedig a (8b) igazító szabállyal vezethetjük le:
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(9) [+kerek] [-kerek]

í . .
V C, V c

'-felső
-alsó

(Terjedjen a [+kerek] jegyérték jobbra, a szomszédos 
középső nyelvállású rövid magánhangzóra, annak [-kerek] 
jegyértékét lekapcsolva.)

De hogyan jutunk el az [o]-hoz? Ennek hátsóságáról a 
[+hátsó] jegy teijedése gondoskodik, de kereksége nem szár
mazhat (9)-ből, hiszen a hátsó nem-kerek /a:/ után is kerek ma
gánhangzót kapunk (házhoz, *házhAz). Újabb igazító szabályra 
van tehát szükségünk:

( 10) +hátsó  
-  alsó [-fkerek]

Most próbáljuk az ellenkező oldalról megközelíteni az o ~  ö 
~ e váltakozás alapjául szolgáló magánhangzó mögöttes ábrázo
lásának kérdését: induljuk ki az ó b ó l vagy az ö-ből (illetve a (7) 
értelmében az /0/-ból). Ekkor egy (11) alakú kerekítetlenedési 
szabályt kell feltennünk:

(11) [-kerek] [+kerek]

.. ................
V C, V €

I
-felső 
-alsó

[-alsó]
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(Terjedjen a [-kerek] jegyérték egy nem alsó magán
hangzóról jobbra, a szomszédos középső rövid magánhangzó
ra, annak [+kerek] jegy ért ékét lekapcsolva.)

Ekkor az o és ö altemánsok esetében további igazításra 
nincs szükség; az e felszíni alsóságát az előző megoldáshoz 
hasonlóan (8b) segítségével kapjuk meg. Vessük most össze a 
két megoldást az alábbi levezetésekben (JFTK = a Jólfor- 
máltsági Feltételen alapuló társítási konvenció, 1. (6)-ban és 
közvetlenül alatta):

[+kerek]-teijedéssel:

[-h] [-*] i-h]
A A

tÚz-hEz -  (JFTK) -> tűz-hEz -  (9) —»
1  1

túz-höz
1  1 I.A

l+k] [-k] [+k] i-k) [+k] [-k]

t-h] i-h] l-h)
1  1 A

víz-hEz -  (8a) -> víz-hEz -  (8b) —> víz-hez
1  1 V M

1-k] 1-k] [k ] [-kJ [+a]

[+h] [+h] [+h]
A A

hÁz-hEz -  (JFTK)
I  I

ház-hEz- (10) -»
1  I

ház-hoz
1 1 

l-k] [-k]
1 1 

[-k] [-k] [—k] [+k]
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(13) [-  kerek]-teijedéssel:

I-h] [-h]
A

a. tÚz-hOz -  (JFTK) -> tûz-hôz
I I V

[+k] [+k] [+k]

[-h] [-h] [-h]

I I A
b. v íz-hO z-(ll) -» vfz-hEz-(8a) -» viz-hEz-(8b) —» vlz-hez

I I H  V  H
HOM O [—k] [+k] [-k] [—k] [+a]

[+h] [+h]
A

c. hÁz-hOz -  (JFTK) —> ház-hoz
I I  I I

[-k] [+k] [-k] [+k]

Amint látható, a két megoldás bonyolultsága nem sokban tér el 
egymástól. Mindkettő legnagyobb hátránya az, hogy kerekség 
szempontjából meghatározott mögöttes magánhangzót tételez 
fel, és így a kerekségi harmónia szabályának nemcsak teijedést, 
hanem lekapcsolást is elő kell írnia. Tegyük fel ezért, hogy nem 
a [-kerek] /E/-ből, de nem is a [+kerek] /0 /-ból indulunk ki, 
hanem egy kerekség és elölség szempontjából egyaránt megsza- 
batlan középső nyelvállású magánhangzóból (jelöljük mondjuk 
/OE/-vel). Ekkor még mindig két lehetőségünk van: a [+kerek] 
teijedése és a [-kerek] későbbi betoldása (14a), illetve a 
[-kerek] terjedése és a [+kerek] későbbi betoldása (14b). A két 
megoldás közötti választás egyéb tényezők függvénye, amelye
ket a későbbiekben tekintünk át. Előbb vázoljuk fel mindkét 
lehetőséget (a [ ] -> [+X] jelölésmód azt jelenti, hogy ha egy 
szegmentumban az X jegy értéke megszabatlan, ez az érték 
legyen +'):



(14) a. (i) t+kerek] b, (i) [-kerek]

V C, V C V C, V C

-  felső [-alsó] -  felső
-alsó -  alsó

(ii) [ ] —> [-kerek] ( i i ) [  ] —> [+kerek]

Ekkor levezetéseink a (15), illetve (16) szerint alakulnak. (A 
második esetben nincs szükség (10)-re; az o és az ö kereksé
géről egyaránt a (14bii) gondoskodik.)

(15) [+ kerek (-terjedéssel:

[-hl [-h]
A

[-hl
A

tÚz-h(Ez- (JFTK) -» tüz-h<Ez-(14ai)
I

—» tüz-höz
I1

[+k]
1

[+k]
V

l+k]

l-h] í-h] 

1 1
[-hl
A

víz-h(Ez-(14aii)-»

i
víz-hEz -  (8a) -> 

1 1
vfz-hEz-(8b) -»

V
vlz-hez

H
l-k] Hfl [-kJ [-ki I-kl [+a]

l+hj Í+H]

A
[+hl
A

hÁz-hCEz -  (JFTK) -» ház-h CEz -(1 0 )-»  ház-hoz
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(16) [-kerekj-teijedéssel:

[-h] [-h] [-h]

A  A
a. tÙz-hŒz -  (JFTK) -» tüz-hŒz -  (14bii) -> tûz-hâz.

! I I I
[+kj [+k] [+k]t+k]

b. viz-hŒz -  (14bi) —> vlz-hEz-(8a)

I IA
[-k] [-k]

[-h] [-h] [-h]

I I A
viz-hEz-(8b) -> viz-hez

V Al
[-k] [-k] [+a]

I+h] [+h] [+h]

A  A
c. hÀz-hŒz -  (JFTK) -» hàz-hŒz -  (14bii) -> ház-hoz

l-k] [-kl [-k] t+k]

Az eddigiekben követett elméleti keretben mozogva nincs 
módunk arra, hogy a fenti két megoldás között elvi alapon 
válasszunk. Ezért alapfeltevéseinket néhány ponton módosíta
nunk kell. A leglényegesebb ilyen módosítás a mögöttes ábrá
zolásokban megszabott jegyértékek radikális korlátozásából áll, 
az alulszabottság (underspecification) elmélete alapján (Arcban- 
geli 1988; vö. Steriade 1994).

Ha igazán komolyan vesszük azt a széles körben hangoz
tatott elvet, hogy a mögöttes ábrázolások, tehát a szavak szótári 
alakjai ne tartalmazzanak megjósolható jegyértékeket, a fenti
eknél is "karcsúsítottabb" mögöttes ábrázolásokból indulhatunk 
ki: ezt nevezzük radikális alulszabottságnak. Ehhez az szüksé
ges, hogy kiválasszuk a rendszer egyik elemét, amelyet mögöt
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tesen teljesen megszabatlanul (jegyértékek nélkül) ábrázolunk; 
ezt fogjuk "üres" magánhangzónak tekinteni. A többi magán
hangzó esetében csakis az üres magánhangzóétól eltérő jegyér
tékeket adjuk meg. Ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működő
képes legyen, az egyes jegyeknek csak egyetlen értéke szere
pelhet a mögöttes ábrázolásokban. Például ha a magyar (rövid) 
magánhangzók közül az /i/-t vesszük teljesen üresnek, azon az 
alapon, hogy a magánhangzókat elöl/hátulképzett párokba ren
dezve (ü/u, ö/o, e/á), az /i/ marad páratlanul, a következő 
radikálisan alulszabott mátrixokat kapjuk eredményül:

(17) i ü ö e a o u

felső _ _

alsó + +
hátsó + + +
kerek + +

A felszíni (teljesen megszabott) ábrázolásokhoz ún. foltozó- 
szabalyok (default rules) segítségével juthatunk el. Az ilyen 
szabályokat azért nevezzük "foltozó "-nak, mert "befoltozzák" a 
mögöttes mátrixok "lyukait", megadva az egyes jegyek foltérté
két (default value), azaz a természetes, jelöletlen, normális eset
ben elvárt értékeket. Ilyen foltozószabályokra már láttunk pél
dát fentebb (14aii) és (14bii) alatt. Ezúttal annyi a különbség, 
hogy nincs két, lényegében szimmetrikus választási lehetősé
günk, mint ott; ha adott az üres magánhangzó, ennek jegyérté
kei lesznek a foltértékek, és csupán az ellenkező jegyértékek 
lehetnek mögöttesen megadva. Ha üres magánhangzónk az /i/, 
mint (17)-ben, ebből az következik, hogy csak a [+hátsó] és a 
[+kerek] lehet teijedő (mögöttesen megszabott) jegyérték (míg 
a foltérték mindkét jegy esetében a mínusz); tehát a (14a)-beli
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elemzés lehetséges, a (14b)-beli pedig nem. De vajon valóban 
helyesen tesszük-e, ha az /i/-t választjuk üres magánhangzónak? 
Megtehetjük, hogy —  éppen ellenkezőleg —  az /u/-ra építjük 
alulszabott rendszerünket; ekkor az elölségi harmóniát [-hátsó]- 
teijedésként, a kerekségit pedig [-kerekj-teijedésként (vö. 
(14b)) kell értelmeznünk. Ringen (1988) mindkét említett elem
zését bemutatja a magyar magánhangzó-harmóniának (figyelmét 
az elölségi harmóniára korlátozva).

Valamely radikálisan alulszabott elemzés valódi haszna azon 
az alapon deríthető ki, hogy a magánhangzó-rendszer vi
selkedésének leírását mennyiben teszi egyszerűvé és kézen
fekvővé. Ringen (1988) elemzéséből kiderül, hogy akár az /i/-t, 
akár az /u/-t választjuk üres magánhangzónak, a magánhangzó
harmónia egyes problémáira nem tudunk kielégítő választ adni. 
Ráadásul az üres magánhangzótól azt is szívesen elvárnánk, 
hogy magánhangzó-betoldás esetén éppen ő toldódjék be a 
megfelelő helyre. Ez a várakozás a magyarban sem az /i/, sem 
az /u/ esetében nem teljesül: az (lb)-ben látott óo£or-típusú 
tövek betoldott (második) magánhangzója nem /i/, de nem is 
/u/, hanem egy [-felső] magánhangzó, amelynek elöiségéről 
és/vagy kerekségéről —  a -hoz/hez/höz-féle toldalékok analógi
ájára —  a magánhangzó-harmónia gondoskodik. Ha föltesszük, 
hogy az elölségi harmónia a [+hátsó], a kerekségi harmónia 
pedig a [-kerek] jegy terjedésén alapul (azaz hogy e jegyek a tő 
első magánhangzójáról átörökítődnek a betoldott magánhang
zóra és/vagy a toldalék magánhangzójára), akkor üres magán
hangzóként a [-hátsó, -felső, +kerek] jegyösszetételű iá/ adó
dik. Ekkor mögöttes magánhangzóink mátrixai a következők 
lesznek:
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( 18) í u o e a o u

felső + +
alsó
hátsó

+ +
+ + +

+

kerek -

Foltozószabályként pedig a következők adódnak:

(19) a. [ ] — > [-felső]
b. [ ] — > [-alsó]
c. [ ] — > [-hátsó]
d. [ ] — > [+kerek]

Az alábbiakban (John T. Jensen publikálatlan anyaga alap
ján) bemutatjuk a magyar magánhangzó-harmónia egy lehetsé
ges elemzését, amely a radikális alulszabottság elveit követi 
(egy fontos módosítással, amelyre mindjárt kitérünk). Az elem
zés, akárcsak Ringen (1988) kétféle elemzése, az autoszeg- 
mentális fonológia keretei között mozog; ám az autoszegmen- 
tális fonológia — cikkünk elején követett —  kezdeti elgondolá
sával szemben, amely szerint a harmóniát nem szabály, hanem 
univerzális (automatikus) teijedési konvenciók segítségével 
írhatjuk le, ezúttal a teijedést —  mindkét érintett jegy teijedését 
—  fonológiai szabály mondja ki. Ennek okát ezúttal nem 
részletezzük; 1. Nádasdy-Siptár (1994) 2.3.4.1. pontját.

A radikális alulszabottság elveinek részleges lazítását, 
amelyre az imént utaltunk, az ún. diszharmonikus tövek kezelé
se indokolja. Az elölségi diszharmonikus {sofőr, nüansz) és a 
kerekségi diszharmonikus {szemölcs, öreg) tövekkel egyaránt az 
a probléma, hogy esetükben a tövön belül változik a magán
hangzók harmonikus hovatartozása. Valamilyen módon meg
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kell akadályoznunk, hogy a sofőr szó ő-jére átteijedjen az o 
[+hátsó] jegye, illetve a szemölcs szó ö-jére az e [ -kerek] jegye. 
(A szigorú ciklus elve, amelyre fentebb hivatkoztunk, önmagá
ban ehhez nem elegendő; hacsak nem akaijuk a többtagú, sza
bályosan harmonikus tövek minden egyes hátulképzett magán
hangzójánál megismételni a [+hátsó] jegyértéket, illetve minden 
egyes kerekítetlen magánhangzójánál a [-kerek]-et, a tövön 
belüli teijedést valamilyen formában meg kell engednünk Erről 
1. Nádasdy-Siptár (1994) 2.3.4.1. pontját.) Lehetséges megol
dásnak tűnik az ilyen töveket kvázi-összetett szavaknak tekin
teni: tehát feltenni, hogy két magánhangzójuk egyszerűen más
más harmonikus tartományba esik. Csakhogy ez a megoldás azt 
jósolja, hogy a sofőr típus valamilyen értelemben kivételesebb, 
mint a niiansz típus; s ami még rosszabb, a szemölcs típust 
ugyanolyan jelöltnek állítja be, mint a sofőr-1, és jelöltebbnek, 
mint a nüansz-ot. Ráadásul azt vagyunk kénytelenek mondani, 
hogy a sofőr összetettszó-jellegű az elölségi harmónia szem
pontjából, de nem az a kerekségi harmónia szempontjából, a 
szemölcs pedig megfordítva. Mindezek miatt járhatóbbnak tűnik 
az a megoldás, hogy a sofőr második szótagjához mögöttesen 
hozzákötjük a [-hátsó] jegyéitéket, amely redundáns ugyan (s 
ily módon szigorúan véve megsérti a radikális alulszabottság 
elveit), de legalább jól jelzi, hogy ez a magánhangzó retesz
szegmentum (opaque segment) az elölségi harmónia szempont
jából. Ugyanígy a szemölcs második magánhangzóját a [+kerek] 
jegyértékhez kötve ábrázoljuk a szótárban. A szigorú ciklus 
elvét ekkor úgy értelmezzük, hogy morfémán belül lehetséges a 
terjedés, de lehetetlen a lekapcsolás, azaz (20a)-t az elv lehető
vé teszi, de (20b)-t nem:
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(20) a. [+hátsó]

v á r o s

b. *[+hátsó] [-hátsó]

1 '"''•-•.T 
s o f ő r

Az üres /a/-re épülő elemzésben tehát a mögöttes mátrixok 
(18), a foltozószabályok pedig (19) szerintiek. Az elölségi har
mónia a [+hátsó], a kerekségi pedig a [-kerek] teijedésén ala
pul. A két szabályt a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

(21) a. [+hátsó]

V V

-alsó
.—kerek

(Terjedjen a [+hátsó] jobbra, 
átugorva a [-alsó, -kerek] 
magánhangzókat)

b. [-kerek]

V V

-felső

-hátsó.

(Terjedjen a [-kerek] jobbra, 
nem-elágazó [-felső, -hátsó] 
magánhangzókra)

A szabályok rendezettsége (egyetemes elvek alapján) a 
következőképpen alakul: (19b) automatikusan (21a) elé rende
ződik, mivel utóbbi hivatkozik a [-alsó] jegyértékre. Ugyanígy
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(19a,c) (21b) elé rendeződik. Másfelől (19c)-nek követnie kell 
(21a)-t, (19d)-nek pedig (21b)-t. Végül az alábbi szabálynak, 
amely azá-t kerekítetlenné teszi, meg kell előznie (19d)-t:

(22) [ ] -»  [-kerek]/— —

[+alsó]

Mindezek szerint a szabályok a következő sorrendben 
alkalmazódnak: (19b), (21a), (19c), (19a), (21b), (22), (19d). 
Az alábbi levezetésekben mellőzzük a geometrikus jelölésmódot 
a könnyebb áttekinthetőség kedvéért. A (23)-ban a három sza
bályos eset egy-egy példája látható: a városhoz alakban terjedő 
[+hátsó], a gerezdhez alakban terjedő [-kerek], az örömhöz 
alakban viszont egyetlen terjedő jegy sem található.

A  (24)-beli három levezetésben különféle retesz-szegmen
tumok szerepelnek; az amőbához alakban az ő [-hátsó], a 
szemölcshöz alakban az ö [+kerek] jegyének mögöttes megjele
nése a rendhagyó. Az öreghez [-kerek]-je, valamint az amőbá
hoz második [+hátsó]-ja csak annyiban rendellenes, hogy a tő 
nem-első magánhangzójához van kötve; terjedésük egyébként 
teljesen szabályos.

A (25) alatti példákban figyeljük meg a híd lebegő [+hátsó] 
jegyét, amely csak a toldalékon érezteti hatását. A híd [-kerek] 
jegye nem tud terjedni, szemben a v/z-ével, amelynek esetében 
teljesül a szabály alkalmazásának valamennyi feltétele:



(23) v á r o s  + h V z
mögöttes: +al

+há

(19b): -al -al
(21a): +há +há
(19c): ------------------------
(19a): -fe -fe -fe
(21b): ------------------------
(22): -ke

(19d): +ke +ke
(8b); ------------------------

(24) a m ö b á  + h V z
mögöttes: +al +al 

+há -há +há

(19b): -al -al
(21a): +há
(19c):--------------------------
(19a): -fe -fe -fe -fe
(2lb):--------------------------

(22): -ke
(19d): +ke +ke +ke

(8b):--------------------------

g e r e z d + h V z  ö r ö m + h V z  
+al +al 
-ke

-al -al -al -al -al

-há -há 
-fe -fe 

-ke

-há
-fe
-ke

-há-há 
-fe -fe

-há
-fe

+ke +ke +ke
+al

i e m ö les +h V z 
+al
-ke +ke

ö r e g
+al
-ke

+ h V z

-al -al -al -al

-há -há 
-fe - fe

-há
-fe

-há-há 
-fe -fe

-há
-fe

-ke

vő

+ke
+al



(25) h í d + h V z v í z +h V z t ú z + h V z
mögöttes: +fe 

-ke
+fe
-ke

+fe

(+há)

(19b)
(21a)
(19c)
(19a)
(21b)
(22)

(19d)
(8b)

-al -al 
+há 

-há
-fe

-al -al -al -al

-há -há 
-fe 
-ke

-há -há
-fe

+ke
+al

+ke +ke

(26) p a r í z e r + h V z Á g n e s + h V z Á g n e s + h V
mögöttes: +al +fe +al +al +al +al +al

+há +há +há +há -há
-ke -ke -ke

(19b)
(21a)
(19c)
(19a)
(21b)
(22)

(19d)
(8b)

-al -al -al
+há

-há
-fe -fe -fe

-al

-há -há 
-fe -fe -fe 

-ke -ke
-fe

-há
-fe -fe 

-ke
-ke

+ke
-ke

+ke
+al +al
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Végül a (26)-ban a parízerhez levezetése példázza a 
semleges szekvenciát tartalmazó (s így nem hátul-, hanem elöl- 
képzett toldalékokat felvevő) tövek viselkedését; az Agnes- 
hoz/Agneshez pedig az ingadozó vegyes tövek kezelését mutatja 
be. Az ingadozást itt alternatív mögöttes alakok felvételével ma
gyarázzuk. Az első Ágnes e-je [+alsó, -kerek], tehát semleges, 
míg a másodiké [+alsó, -kerek, -hátsó], azaz harmonikus ma
gánhangzó (s mint ilyen, ebben a környezetben retesz-szegmen
tum). A parízerhez esetében ugyancsak mögöttes retesz-szeg
mentumot tüntettünk fel a (26)-ban, bár helyesebb lenne az ilyen 
típusú tövek viselkedéséről szabállyal, nem pedig a rendhagyó 
mögöttes alakok szaporításával számot adni. Ettől itt az 
egyszerűség kedvéért eltekintünk, de 1. Nádasdy-Siptár (1994) 
2.3.4.1. pontját, ahol Ringen (1988) kétféle elemzését össze
vetjük a fentiekben röviden vázolt elemzés egy kifejtettebb vál
tozatával.
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