
MEGJEGYZÉSEK A MAGYAR 
MAGÁNHANGZÓ-ÁLLOMÁNYRÓL

Sip tár Péter
MTA N yelvtudom ányi Intézete

Hány elemből áll a magyar nyelv mögöttes magánhangzó-rendszere? 
Milyen fonológiai kategóriák (jegyek) szükségesek és elégségesek a magyar 
magánhangzók leírásához? Releváns-e fonológiailag a felszíni [o] enyhén 
kerekített volta, valamint a hosszú-rövid magánhangzópárok tagjai között 
fennálló többi kisebb-nagyobb minőségi (nyelvállásbeli és egyéb) különb
ség? Milyen rendezési paradoxonba botlunk, ha feltételezzük, hogy az [o:] 
és az [e:] levezetett (nem kontrasztív) szegmentumok? Hogyan 
jellemezhetők a magyar magánhangzók egyértékű jegyek segítségével?

Ebben a tanulmányban azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy a 
magyar felszíni magánhangzó-állomány viszonylag pontos arti
kulációs jellemzéséhez szükséges kategóriákat (1. táblázat) ho
gyan csökkenthetjük mindaddig, amíg végül egy minimális mö
göttes rendszert nyerünk (4. táblázat), különös tekintettel a 
négy "marginális magánhangzóra" (az 1. táblázatban zárójelbe 
téve). Látni fogjuk, hogy közülük az [e], az [s:] és az [o:] mö
göttes szegmentumként mellőzhető; a nem-kerek /a/-ról viszont 
kiderül, hogy a magyar magánhangzó-rendszer egyik leggyak
rabban használatos tagja: az, amely szabályos esetben [o]-ként 
valósul meg, a nyelv egy függetlenül motivált (azaz mindenkép
pen szükséges) szabályának közbejöttével. [1]

1. Bevezetés
A magyar magánhangzók felszíni (fonetikai) osztályozása az 

1. táblázat szerint adható meg. A rendszernek tizennégy "tel-jes 
jogú" tagja van, továbbá négy további lehetséges tagja (záró
jelben), amely utóbbiak fonológiai státuszát a 2-4. pontban
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1. táblázat

Palatális Centrális Veláris
illabiális labiális illabiális labiális

felső i i: y y: u u:
felső-középső e: 0. 0
alsó-középső (e) 0 0
alsó e (e:) o (o:)
legalsó (a) a:

vizsgáljuk meg. Az 1. táblázatban megjelenő osztályozás öt 
nyelvállás-fokozatot, a szagittális (elöl/hátul) tengely mentén 
három képzési helyet, valamint két kerekségi típust különböztet 
meg. Nyilvánvaló azonban, hogy bizonyos fonetikai részletek 
eleve kiszűrhetők, mivel a magánhangzók egyéb tulajdonságai 
alapján megjósolhatok. A  felső-középső és az alsó-középső 
nyelvállás közötti különbség megjósolható (következésképp 
fonológiailag redundáns) a hosszúság alapján (akár külön 
megkülönböztető jeggyel —  [+/ -hosszu] — , akár az időzítési 
tengelyen álló W ,  ill. V elemek segítségével ábrázoljuk). [2] 
Másfelől az alsó és a legalsó nyelvállás fonológiailag egyszerűen 
összevonható (azonosnak tekinthető): az [a] és az [a:] pontos 
nyelvállása —  akárcsak centrális képzési helye —  a fonetikai 
megvalósításra tartozik, mivel (morfo)fonológiai szempontból 
(pl. a hangrend és a hosszú/rövid váltakozás tekintetébeu) az 
[a:] alsó-hátsó magánhangzóként viselkedik. így a 2. táblázat 
egyszerűbb osztályozásához jutunk (ahol a kategóriákat kétér
tékű megkülönböztető jegyek segítségével definiáltuk). Ez az 
osztályozás alkotja azt az általános keretet, amelyben a négy 
"marginális magánhangzó" fonológiai státuszát megvizsgáljuk (a 
2-4. pontban). Végül az 5. pontban levonjuk az általános 
tanulságokat és a rendszer további egyszerűsítését javasoljuk.
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2. táblázat
[-hátsó] [-»-hátsó]

[-kerek] [+kerek] [-kerek] [+kerek]
[+felső,-alsó] i i: y y: u u:
[felső,-alsó ] (e) e: » 0: 0 0:
[-felső,+alsó] 6 (e:) (a) a: 0 (0:)

2, A kerekítetlen rövid [a]
Ez a magánhangzó a felszínen (a nyelvjárásokat figyelmen 

kívül hagyva) a következő esetekben fordul elő (vö. Siptár 
1991a, Acs-Siptár 1994): (i) Nem-szóvégi zárt szótagban, mint 
az /a:/ normális (fesztelen beszédbeli) megvalósítása: általános 
[altola:noj], vásárváros [va:Jarva:ro/]; bizonyos fonetikai kör
nyezetekben (pl. gemináta előtt) ingadozással (ilyenkor az érin
tett poszt lexikális rövidülési szabály fakultatív/tempófuggő): át
tekinthető [atxkintheto:] ~ [afekintheto:]. (ii) Ugyancsak [a] ~  
[a:] szabad váltakozással a spájz, Svájc, Mozart-iéás, esetekben 
(itt azonban a "szabad váltakozás" elsősorban nem egyazon 
beszélőn belüli ingadozást, hanem beszélők közötti különbséget 
jelent), (iii) Másfelől [a] ~  [o] (beszélők közötti) szabad válta
kozással a gavott, hardver, Csajkovszkij-féle esetekben, vala
mint a telefonáláskor használt halló [halo:] szóban (ahol 
klasszikus minimális párok találhatók [o]-val és [a:]-val egy
aránt: haló [o] : halló [a] : háló [a:]).

A kérdés tehát az, hogy mi mindezen felszíni [a]-knak a 
fonológiai státusza. (A továbbiakban az /a/ átírási jelet haszná
lom a mögöttes a-típusú —  rövid, alsó, hátsó —  magánhang
zóra, kerekségi érték sugallása nélkül; az átírási jel megválasz
tását az indokolja, hogy az "a"-tól és az "o"-tól egyaránt ehérő 
karaktert akartam használni.) Számos meggyőző érv hozható fel 
arra, hogy az /a/ a magyar morfofonológiában kerekítetlenként 
viselkedik (vö. az /a:/ ~  /a/ hosszúsági, illetve az /e/ ~ /a/ hang
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rendi altemációval —  nyár ~ nyarat, kert-ben ~  ház-ban —, 
ahol egy közbülső kerekítetlen-alsó-hátsó rövid magánhangzót 
nyerünk, amelyet egy /a/ —> [o] realizációs szabály hoz felszíni 
alakjára). Miután az /a/ kerekítettsége fonológiailag irreleváns 
(nem-disztinktív), fonetikailag pedig igen mérsékelt a középső 
és különösen a felső nyelvállású hátulképzett magánhangzókhoz 
képest (bár ez utóbbi fonológiai szempontból keveset nyom a 
latban), legalábbis védhető az az álláspont, amely szerint a 
(mögöttes) /a/ általában is, tehát nem csupán váltakozásban 
részt vevő példányait tekintve, eleve kerekítetlen. Fentebb az 1. 
pontban láttuk, hogy az [a:] centrális képzése és "legalsó" 
nyelvállása fonológiailag ugyanolyan redundáns, mint az [o] fel
színi kerekítettsége. Ennélfogva az /a/ ~  /a:/ váltakozás beáll a 
többi rövid/hosszú pár közé, ahol az alternáló tagok csupán 
hosszúságban különböznek (az /e/ ~  /e:/-ről 1. a 3. pontot).

Mármost, ha elfogadjuk a fentieket, a felszíni [a]-k említett 
három csoportjáról a következőket mondhatjuk: (i) A morfo- 
fonológiai /a:/ —» /a/ szabályon kívül (nyár ~ nyarat), amelyet 
az /a/ —» [o] igazító szabály követ, van egy felszíni (posztlexi
kális) á-rövidülési szabály is ([a]lta/ános), amely — természeté
nél fogva —  az említett igazító szabálynál (jóval) később kerül 
alkalmazásra, és így kimenete kerekítetlen marad (és nyelv
állása, valamint centralhása is azonos lesz az [a:]-éval). (ii) 
Azoknál a beszélőknél, akik [Jpajz]-ot mondanak, a mögöttes 
kerekítetlen /a/ az ilyen szavakban (lexikális) kivételnek minősül 
az igazító szabály alól; más beszélőknél viszont a szótári ábrá
zolás /Jpa:jz/, amelyre a rövidülési szabály (és következésképp 
az igazító szabály) természetesen nem alkalmazható, (iii) A 
halló szó —  illetve egyes beszélőknél az ide tartozó szavak 
kisebb-nagyobb köre —  annyiban kivételes, hogy az /a/ [a]
igazító szabály alól (fakultatívan, illetve más beszélőknél
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kategorikusan) mentesül. Alternatív megoldásként az alulsza- 
bottság elméletén belül a szokványos /a/ mögöttesen megsza- 
batlan kerekség tekintetében, míg a halló stb., valamint az 
érintett beszélők esetében a spájz stb. [-kerek] jegyértéket visel; 
a kerekségi igazítás szabálya ekkor jegyérték-kitöltő (fill-in) 
szabály, vagyis nem képes megváltoztatni a jegyértékeket, 
csupán az üres értékeket betölteni; így a kívánt eredmény 
lexikális kivételjegy nélkül előáll. [3]

Összegezve: ha mindez így van, a kerekítetlen /a/ a magyar 
magánhangzó-állománynak cseppet sem "marginális", hanem 
éppenséggel egyik legközpontibb eleme; ami marginális, az 
azoknak az eseteknek a köre, amelyekben változatlanul éri el a 
felszínt.

3. A zárt [e]
A középső nyelvállású rövid [e] bizonyos vonatkozásokban 

az [a]-val párhuzamos, más szempontból attól eltérő képet mu
tat. A felszínen regionális/kulturális megszorításokkal (vagyis 
egyes nyelvváltozatokban) jelenik meg, az [a]-nál mint nyelv
járási jelenségnél jóval szélesebb, ám a szorosan vett köznyelvet 
nem magában foglaló körben. (Az /e:/ posztlexikális rövidülése, 
pl. a keménység második szótagjában, az [e]-nél feszesebb (nem 
alsó-középső, hanem felső-középső, 1. az 1. táblázatot) magán
hangzót eredményez, akárcsak az /o:/ és /o:/ ilyen rövidülése, 
pl. ócskaság, őrmester; ennek az az oka, hogy — amint az 1. 
pontban láttuk —  az [e] és [e:], az [o] és [o:], illetve az [0] és 
[0:] nemcsak hosszúságban, hanem feszességben/nyelvállásban 
is eltér egymástól.)

Ha a köznyelvben az [e] még olyan szűk körben sem 
bukkan fel, mint az [a], miért beszélünk mégis róla? Azért, mert 
a magyar morfofonológia úgy működik, m intha lenne (zárt) /e/ 
a rendszerben. A z o ~ e ~ ő  altemáció (pl. ház-hoz, kert-hez, 
föld-höz) kerekítetlen tagja (a szabály közvetlen kimenetén)
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középső nyelvállású, az á ~  é váltakozás (pl. ház-nál, kert-nél) 
elölképzett tagja, valamint az e ~  é váltakozás (pl. kefe ~ kefét) 
hosszú tagja pedig (ugyanott) alsó nyelvállású; következésképp 
szükség van egy e/é-igazító (redundancia-)szabályfa, amely az 
ilyen levezetett e-ket alsó, illetve a levezetett é-ket (felső-)kö- 
zépső nyelvállásúvá teszi. [4]

M ögöttes /e/-re azonban valószínűleg mindezek ellenére 
sincs szükség, hacsak az e-nek a magánhangzó-harmóniában (a 
hangrendben és az illeszkedésben) elfoglalt felemás helyének 
magyarázataként nem. [5] A magyar magánhangzók három har
mónia-osztályba sorolhatók: a hátulsó /a: a o: o u: u/ és elülső 
/o: 0 y: y/ mellett a semleges /i: i e:/ magánhangzók osztályába 
A  felszíni [e] olykor elülsőként, máskor viszont semlegesként 
viselkedik (a részleteket 1. van der Hulst 1985/1993-ban). 
Kézenfekvőnek tűnik a kétféle viselkedésű [e]-k szétválasztása 
a mögöttes ábrázolások szintjén egy semleges /e/-re és egy 
elülső /E/-re. Tulajdonképpen az irodalomban javasolt "öt ma- 
gánhangzós" megoldások implicit módon erre az ötletre épül
nek. Abondolo (1988, 29kk) például a következő (archi)magán- 
hangzó-rendszert tételezi fel:

I E A 0 u
középső - + - + -
hátsó - — + + +
kerek - _ + +

valamint egy (morféma-méretű) "elölségi prozódiát". [6] Terje
delmi meggondolásokból nem térünk ki az efféle megoldások 
előnyeinek és hátrányainek részletes taglalására; mindössze 
annyit jegyzünk meg, hogy —  jóllehet bizonyos kivételes szó
csoportok (pl. a hátulsó illeszkedésű, de semleges magán
hangzót tartalmazó — híd-típusú —  egyszótagú tövek) visel
kedése jól megragadható egy ilyen rendszerben — a felszíni [e]
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kétféle mögöttes ábrázolásra való visszavezetése több nehéz
séget okoz, mint amennyit megold. Ezért a továbbiakban fel
tételezzük, hogy a rendszerben csupán egy nem-felső elülső 
kerekítetlen rövid magánhangzó van. A tipográfiai egyszerűség 
kedvéért ezentúl az /e/ átírási jelet használjuk erre a szegmen
tumra; az, hogy mögöttesen középső nyelvállású-e (s így pár
huzamos a hosszú megfelelőjével, az /e:/-vel), vagy pedig alsó 
(s ezáltal megegyezik a felszíni megvalósításával, az [e]-vel), 
irrelevánsnak fog bizonyulni (1. az 5. pontot).

4. A hosszú [o:] és [s:]
Az. előző két pontban említett felszíni rövidülési szabályok 

mellett felszíni nyúlási szabályok is vannak (vö. Nádasdy-Siptár 
1989, Siptár 1991a, Ács-Siptár 1994). A szünetpótló (hezitá- 
ciós/szakaszvégi) és emfatikus nyújtás a rövid magánhangzókat 
nem hosszú páijukká alakítja, hanem vagy érintetlenül hagyja a 
minőségüket, vagy más irányban módosítja (pl. az ooolyan 
ejthető a szokásosnál nyíltabb o-val is, míg az /o:/ az /o/-nál 
zártabb/feszesebb). Más típusú felszíni nyújtások viszont az /i/- 
bői [i:]-t, az /o/-ból (feszes) [o:]-t stb. hoznak létre. így például 
az egyes betűk és hangok nevét rendszerint nyújtott formában 
idézzük, pl. Ezt rövid [i:]-ve/ kell írni, A magyarban nincs rövid 
[o:]-ra végződő szó, stb. Az [o] és [s] (felszíni) nyújtása azon
ban soha nem [a:]-t és [e:]-t, hanetp [o:]-t és [e:]-t eredményez. 
(Ez egyszerűen megmagyarázható azzal, hogy az ilyen nyújtásra 
a korábbiakban említett igazító szabályokat követőleg kerül sor, 
illetve azon a ponton, ahol a szerkezetőrzés elve már "kikap
csolt", azaz nem érvényesül.) Például pótlónyúlás eredményének 
tekinthető az erre [sirs] és arra [o:ro] első magánhangzójának 
hosszúsága, bár szigorúan taxonomikus szempontból itt önálló 
(mikro)fonémákkal lenne dolgunk, 1. az erre/ere, arra/ara mini
mális párokat
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Érdekesen bonyolult képet mutat az a és e betűk/hangok 
megnevezése. Alapesetnek tekinthetők az ilyesfélék: nagy [o:]- 
val írjuk, kétféle [e:]-ve/ beszél, stb. (Itt is találhatók minimális 
párok: a-hoz [o:hoz] : ahhoz [ohoz], e-szer [e:ser] : eszer [eser], 
a-féle [o:fe:ls] : afféle [ofe:le], e-be [E:bs] : ebe [ebe] stb.) 
Viszont a megfelelő zenei hangok neve [a:] és [e:], és maga az 
ábécé szó is arra utal, hogy az A betű neve régebben (latinos 
hatásra?) [a:] volt. A  rövidítések viselkedése még tarkább: a 7/a 
busz [he:to:], de a 7/a osztály [he:ta:] (ugyanakkor a 7/e [e:] és 
nem [e:]); az A épület [o:] is, [a:] is lehet, viszont az E épület 
csak [s:]; a geometriában az A pont [a:] vagy [o:], de az Epont 
mindig [e:], stb. A  hosszabb betűszók közül az össze nem 
olvashatók többnyire [a:]-t és [e:]-t tartalmaznak, ha az A vagy 
E elöl van bennük (AB, EKG), de [o:]-t és [E:]-t, ha hátul (MTA, 
BSE). Az összeolvashatok (USA, ELTET) ugyanúgy viselkednek, 
mintha nem volnának mozaikszavak, rövid [o]/[e] van bennük, 
amelyen szabályosan végbemegy a nyílt magánhangzók nyúlása 
(NyMNy) nevű morfofonológiai szabály ([ufa:bon], [slte:r0:l], 
vő. kupában, keféről)', szempontunkból tehát érdektelenek. An
nál érdekesebb viszont, hogy az [o:] és az [e:] soha nem beme- 
ete az NyMNy-nek, 1. a bekezdés elején felsorolt példákat.

Mármost: önálló (mikro)fonémának tekintendő az [o:] és az 
[e:], vagy szabállyal létrehozott megvalósulásai az [o]/[s]-nek? 
Az arra-féle esetek (lexikálisán kondicionált) pótlónyúlással 
megmagyarázhatók a (felszíni) minimális párok ellenére. De ha 
például az E betű nevének mögöttes alakját rövid /e/-nek (= [e]) 
tekintjük, hogyan akadályozhatja meg ennek felszíni megnyúlása 
az NyMNy morfofonológiai szabályának alkalmazását (vö. pl. 
e-nek [s:nek] *  ének [e:nsk])? Ez a gátsorrendű (bleeding) 
szabályalkalmazás (tehát hogy egy felszíni/posztlexikális szabály
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alkalmazása megelőzi — gátolja —  egy morfofonológiai/lexiká- 
lis szabály alkalmazását) tagadhatatlanul ellentmond a fonoló
giai rendszerek felépítéséről vallott jelenlegi felfogásunknak. 
Azonban az e pontban tárgyalt jelenségek periferikusak és iuga- 
dozóak: ezért az ellenkező megoldást (mögöttes /o:/, /e:/ felvé
telét) elvetjük, és feltesszük, hogy valamilyen kivétel-mechaniz
mus segítségével adunk számot a problematikus esetekről.

5. Következtetések
Láttuk tehát, hogy (i) az [o] és az [a] egyaránt mögöttes /a/- 

ra megy vissza, amelynek kerekségét nem kell megszabnunk; (ii) 
a felszíni [e] minden egyes példányát egyetlen mögöttes szeg
mentumból, az /e/-ből vezethetjük le, amelynek alsóságát nem 
kell megszabnunk; (iii) az [o:] és [s:] legtöbb (ha nem is mind
egyik) előfordulásáról számot adhatunk az [o] (<- /a/) és az [e] 
(<— /e/) felszíni nyújtása révén. Mindezek a megfigyeléseink egy 
még egyszerűbb mögöttes rendszerben összegezhetők, amely a 
3. táblázatban látható.

3 . táblázat

Hátsó
Felső i y - u

e 0 a o
Kerek Kerek

Megjegyzendő, hogy ezúttal a rövid/hosszú szembenállásról 
feltesszük, hogy az időzítési tengelyen V : W -k é n t van kó
dolva (ami nem lenne lehetséges, ha az [o] és [a:], illetve az [e] 
és [e:] közötti minőségi különbséget mögöttesen érvényes 
különbségnek tekintenénk); figyeljük meg továbbá, hogy az



90

[alsó] mint osztályozó jegy feleslegessé vált (természetesen 
továbbra is szerepel, mint fonetikai jegy, amelyre a fonetikai 
megvalósítás szabályainak utalniuk kell). Végül vegyük azt is 
tekintetbe, hogy a 3. táblázatban az egyértékű (unáris) Felső, 
Hátsó és Kerek jegyeket használtuk a 2. táblázat kétértékű 
jegyei helyett; ezáltal az /e/-nek sem középsőként, sem alsóként 
nem kell jellemezve lennie —  egyszerűen nem-felső; az /a/-t 
sem kerekítettnek, sem (kifejezetten) kerekítetlennek nem kell 
minősítenünk, elég annyi, hogy nem jellemzi a Kerek jegy; végül 
a semleges magánhangzókat táblázatunk nem sorolja az elülsők 
közé; egyszerűen kívül esnek a Hátsó jeggyel jellemzett ma
gánhangzók körén (akárcsak az elülső-harmonikus —  kerek —  
magánhangzók).

Egy másik lehetőség (amely jobban beleillik a kurrens 
fonológiaelméletek keretébe) az A I U egyértékű jegyek (vagy 
részecskék, vagy elemek) használata, ahol A = apertúra (nyílt
ság), I = palatalitás (elölség), U = labialitás (kerekség). [7] 
Ekkor a 4. táblázatban bemutatott magánhangzó-rendszerhez 
jutunk.

4. táblázat

I

i y u
A e 0 0 a

u

Bár ez a verzió elveszíti a 3. táblázat szerinti rendszer néhány 
(fentebb elsorolt) előnyét, egy vonatkozásban mégis jobb annál: 
nem hagyja a magyarban létező magánhangzók egyikét sem 
teljesen meghatározatlanul (ezzel meghagyva az üres V lehető
ségét a betoldott magánhangzók számára, amelyek minden tu
lajdonságukat a környezetükből merítik), és megfordítva, nem
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definiál olyan magánhangzót (vő. a hátsó-felső-kerekítetlen me
zöt a 3. táblázatban), amely nem létezik a magyarban.

Jegyzetek
[1] A jelen tanulmány előzményei között megemlítendő Ná

dasdy-Siptár (1987, 1989), Siptár (1990, 1991b, 1993a, 
1994b). A témakörhöz kapcsolódik még Nádasdy (1985), 
Dressler-Siptár (1989, 1992). A magyar magánhangzó-rendszer 
fonológiai viselkedésének monografikus feldolgozása Nádasdy- 
Siptár (1994).

[2] A CV-fonológiáról 1. Clements-Keyser (1983/1993)-at és 
az ott idézett irodalmat; a magyar magánhangzó-hosszúság 
részletes elemzését 1. Nádasdy-Siptár (1994) 2.2. pontjában.

[3] Az alulszabottság (underspecification) elméletéről 1. 
Steriade (1994)-et és az ott idézett irodalmat; magyarul Siptár 
(1994a) 3. fejezetét; a magyar magánhangzó-rendszer elemzé
sében való alkalmazását 1. Ringen (1988)-ban, illetve Nádasdy- 
Siptár ( 1994) 2.3.4.1. pontjában.

[4] Alternatív megoldásként a szerkezetőrzés elve (structure 
preservation) révén állhatnak elő ugyanezek a hatások, explicit 
igazító szabály nélkül. Ezt az elvet a lexikális fonológia kere
tében fogalmazták meg; erről 1. Kaisse-Shaw (1985/1993)-at, 
valamint Siptár (1993c)-t és Siptár (1994a) 4. fejezetét.

[5] A magyar magánhangzó-harmónia igen kiteijedt nem
zetközi irodalmára itt nem hivatkozunk tételesen. Magyar nyel
vű összegzése megtalálható Siptár (1984)-ben, van der Hulst 
(1985/1993)-ban, illetve Nádasdy-Siptár (1994) 2.3. pontjában.

[6] Lásd még van der Hulst (1985:279kk) hasonló, de auto- 
szegmentális keretben megfogalmazott megoldását. Az auto- 
szegmentális fonológiáról általában 1. Siptár (1994c) 1.2. 
pontját, Goldsmith ( 1976/1993)-at, Clements (1985/1993)-at 
és van der Hulst (1985/1993)-at, valamint Siptár (1994a) 6. 
fejezetét és az ott idézett irodalmat. A magyar magánhangzó
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rendszer legrészletesebb (magyar nyelvű) autoszegmentális 
elemzése Nádasdy-Siptár (1994) 2.3.2.2. pontjában található 
meg.

[7] Az A I I I  elemekre épített unáris keretről 1. van der Hulst 
(1992)-t és az ott idézett irodalmat; magyarul Siptár (1994a) 
3.4. pontját. A magyar magánhangzó-rendszer ilyen egyértékű 
jegyekkel történő leírása Nádasdy-Siptár (1994) 2.1.4.3. és 
2.3.2.4 pontjában található meg.
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