
OPTIMÁLIS HIÁTUSTÖLTÉS 

Siptár Péter

Bevezetés
A hiátushelyzetet, vagyis két közvetlenül szomszédos szótagmagot 

alkotó magánhangzó egymásutánját a nyelvek általában kevéssé ked
velik, és rendszerint különféle lépéseket tesznek annak érdekében, 
hogy lehetőleg ne forduljon elő bennük hiátus, vagy ha mégis előfor
dul, akkor legalább a fonetikai megvalósítás szintjén eltűnjön.

Ebben a tanulmányban, amely egy folyamatban lévő nagyobb ku
tatás egy részének eredményeiről számol be, először áttekintem azokat 
a lehetőségeket, amelyek elvben rendelkezésünkre állnak a hiátushely- 
zet megszüntetésére, példát hozva rájuk a magyarból, ha van ilyen 
példa, majd pedig a kérdéskör egy szeletéről, a hiátustöltés jelenségé
ről adok tömör elemzést. Az elemzés keretét a ma legbefolyásosabb 
fonológiaelmélet, az optimalitáselmélet szolgáltatja.

A hiátushelyzet megszüntetésének módjai
Ahhoz, hogy két (nem ugyanazon szótagmagban álló) magánhang

zó közvetlen szomszédossága megszűnjék, elvben háromféle dolgot 
tehetünk: töröljük az egyik vagy a másik magánhangzót, közéjük il
lesztünk egy mássalhangzót, vagy pedig a két magánhangzó egyikét 
átalakítjuk fél magánhangzóvá.

E három lehetőség mindegyikének további alesetei is megkülön
böztethetők. (Mindezen jelenségeknek az itteninél részletesebb tár
gyalása és különféle nyelvekből vett példákkal való további szemlél
tetése Siptár (2002a)-ban megtalálható.)

A törlés érintheti az első magánhangzót (ez történik például a mel
léknévből igét képző -ít, -ul/-ül és -odik/-edik/-ödik toldalékok előtt: 
tiszta, tiszt-ív, fakó, fak-ul; szomorú, szomor-odik; fekete, feket-edik, 
1. Siptár-Törkenczy 2000, 218-219; Törkenczy-Siptár 2000, 69), de 
érintheti éppen a második magánhangzót is (a magyarban szintetikus 
morfémahatáron ez a szokványos eljárás, például hajó + Unk —> ha
jónk, kocsi + On -V kocsin, kesztyű +■ Vk -» kesztyűk).

A betoldott mássalhangzó lehet az adott nyelv „dzsóker”-mással- 
hangzója, amelynek minősége tehát nem függ a környező magánhang
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zókétól (erre az esetre nyilvánvaló példát a magyarban nem találunk),1 
de lehet olyan is, amelynek minősége a környező magánhangzók egyi
kétől vagy másikától függ, bizonyos értelemben „abból származik” (ez 
a hiátustöltés klasszikus esete, ami például magában a hiátus [hijaituj] 
szóban is megfigyelhető; erről részletesebben lásd a következő pon
tot). További alesetei a hiátus betoldással való megszüntetésének a le
begő mássalhangzóval való kitöltés és az analógiás mássalhangzó-be
toldás. Az első szerint elemezhető például az a/az váltakozás. Ha fel
tesszük, hogy egyrészt a határozott névelő szótári ábrázolásában a /z/ 
lebegő, azaz időzítési ponthoz (vázponthoz) nem kötött mássalhang
zóként van jelen, másrészt a fonetikailag magánhangzóval kezdődő 
szavak legelején tulajdonképpen nem a magánhangzó, hanem -  előtte 
-  egy üres vázpont (vagy üres szótagkezdet) áll, akkor azt mondhat
juk, hogy a lebegő /z/ ráterjed erre az üres vázpontra (az ész), illetve 
megvalósítatlan marad, ha a következő szó nem üres vázponttal (ha
nem mássalhangzóval) kezdődik (a rész).1 2 Analógiás mássalhangzó- 
betoldásról beszélhetünk például a karcsúsít, állandósul, felforróso
dik, illetve falusi, tanyasi típusú esetekben, mivel ezek elemzésekor 
figyelembe kell vennünk a házasít, megsebesül, elhomályosodik stb., 
illetve a városi szóalak analógiás hatását.3 Felmerülhet a kérdés, miért 
ne elemezhetnénk ezeket a példákat is lebegő mássalhangzóval, a ha
tározott névelő mintájára. Ne feledjük azonban, hogy a névelő z-je 
minden magánhangzóval kezdődő szó előtt automatikusan megjelenik, 
míg az s csupán az -ít, -ul/-ül és -odikJ-edikJ-ödik igeképzők (illetve, 
még kisebb körben, az -i melléknévképző) előtt. Ha az .v-et felvennénk 
lebegő mássalhangzóként az olcsó, karcsú stb., illetve a falu, tanya

1 Vago (1989) elemzése alapján ilyen lenne a v-betoldás, amely az eszközha
tározói - v a l/v e l (s ó - v a l , m é z-ze l) és a transzlatívuszi - v á /v é  (só -v á , m é z-zé )  
esetében lépne működésbe (vö. Siptár 2002a). Azonban, amint már Siptár- 
Törkenczy (2000, 273) is rámutat, aligha szerencsés olyan általános (default) 
szabályt felírni, amely mindösszesen két toldalék élére toldana be v-t (és főleg 
ennek alapján kijelenteni, hogy a magyar default mássalhangzó a v).

2 Részletesebben vö. Szigetvári (2001,43-47).

3 Az analógia hagyományos fogalmának a modern fonológiába való bevezeté
séről (illetve időközben elveszített jogaiba való visszahelyezéséről) vö. Myers 
(1999).
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szótári elemek végére, nem tudnánk megmagyarázni, hogy vajon miért 
nem jelenik meg például az olcsóak (*olcsósak), karcsúért (^karcsú
sért), faluig (*falusig), tanyául (*tanyásul) szavakban. Ráadásul pél
dául a sűrű szó az ü törlését választja a sűrít, de az 5-betoldást vá
lasztja a sűrűsödik alakban; ha azt állítanánk, hogy mondjuk a karcsú
sít esetében a lebegő 5 akadályozza meg az ú törlését (*karcsít), akkor 
a sűrű végén lebegő s miért nem tudja elejét venni az ü törlésének a 
sűrít- ben?

Végül a félmagánhangzósodás ismét kétféle lehet: az első magán
hangzó -  szillabikusságát elveszítve -  a második magánhangzó előtt 
elágazó szótagkezdetet alkothat az őt megelőző mássalhangzóval, 
vagy pedig a második magánhangzó veszíti el szótagalkotó voltát, és 
vagy elágazó szótagmagot (diftongust) alkot az elsővel, vagy pedig 
szótagzárlatot alkotva csatlakozik hozzá. Ez a magyarban részben az 
iV és Vi szekvenciáknál figyelhető meg, például Mária [ma:rjo], ka
leidoszkóp [kolsjdoskoip], részben pedig az irodalomban már sokat 
tárgyalt aw/ew-szavak esetében (mint autó, Európa, vö. Nádasdy-Siptár 
1994, 173; Siptár 1998, 362-365; Siptár-Törkenczy 2000, 17-18 és az 
ott idézett további hivatkozásokat). Különféle tesztekkel megállapít
ható, hogy az owtó-féle szavak au-\al írt része egy vagy két szótag-e 
(azaz diftongus-e, vagy pedig hiátus).4 A lényeg az, hogy a felszínen 
ingadozást találunk a difitongusos és a hiátusos megvalósítás között; 
ha mármost feltételezzük, hogy az érintett szekvenciák mögöttesen hi- 
átust tartalmaznak, az /o/ + lui -» [ow] megvalósítási szabály pedig 
egyes beszélőknél megvan, más beszélőknél nincs meg, ismét mások
nál pedig fakultatív, akkor éppen azt a mintát jósoljuk meg, amit a va
lóságban is kapunk; ráadásul az egész jelenség iskolapéldája a hiátus 
félmagánhangzósítással való megszüntetésének.

4 Kassai Ilona a hivatkozott helyeken általam javasoltaknál talán kevésbé 
körmönfont kísérletet talált ki, de azt végre is hajtotta: egyszerűen megkérde
zett mintegy száz egyetemi hallgatót és száz pedagógust, hogy a megadott 
szótagolások közül melyiket tartja természetesebbnek (Kassai 1999, 145). A 
kalauz szót három szótagúnak minősítette a diákok 86,6%-a, illetve a tanárok 
66,4%-a; az autó szót pedig a diákok 58,8%-a, míg a tanároknak mindössze 
37,2%-a (vagyis 62,8%-uk véleménye szerint diftongus van benne).
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A hiátustöltés
A fenti lehetőségek közül a továbbiakban a hiátustöltésre korlátoz

zuk a figyelmünket, vagyis egy olyan mássalhangzó (vagy félmagán
hangzó) betoldására, amelynek forrása a két érintett magánhangzó 
egyike vagy másika. Mindazokra a hiátusokra, amelyeket nem szün
tetett meg az egyik vagy a másik magánhangzó törlése vagy félmagán
hangzóvá gyengítése, sem pedig valamilyen default, lebegő, vagy ana
lógiásán megjelenő mássalhangzó betoldása, kétféle sors egyike vár: 
vagy megmaradnak hiátusnak (fáraó), vagy pedig, ha a környező ma
gánhangzók ezt lehetővé teszik, hiátustöltő/-vei töltődnek ki.

A hiátustöltő /  megjelenése tehát, szemben a fentiekben számba- 
vett folyamatok többségével, nem függ a morfémahatártól: a kiáltás és 
a kiállítás egyaránt /-vei jelenik meg, a Bea és a beadás egyaránt /' 
nélkül. Mindig kitöltődik a hiátus, ha egyik vagy másik oldalán / vagy 
i áll: di[\]éta, si[\]et, pi[)]óca, fi[\\ú; la['}]ikus, nő\\\i; sí[)\el, dicső[)]ít. 
Az d-vel alkotott (és persze ///-1 nem tartalmazó) kapcsolatok esetében 
a kép tarkább. Ha az é áll elöl, a/-betoldás elfogadhatósága kétséges 
(kettéoszt ~ ketté[\\oszt, melléáll ~ mellé[\\áll); ha az é a kapcsolat 
második tagja, az első magánhangzó minőségétől függ, hogy műkö
désbe lép-e a/-betoldás: rá[j]ér, oda[j\ég, po[j\én; áruért ~ áru['\]ért, 
de *le[)]óg, *szökő[\]év. Végül, ha mindkét oldalon alsó vagy kerek 
magánhangzó áll, a hiátus megmarad, nem töltődik ki: ráadás, ideális, 
kalauz, neon, oázis, oboa, műút, fluor.

Két azonos magánhangzó között -  a fentiekkel összhangban -  van 
/-betoldás, ha a két magánhangzó i, például ki[\]iktat, kocsi[\]ig, lehet 
/'-betoldás, ha mindkettő é, például eléér ~ elé\f[ér, keféé ~ kefé[j\é, 
végül megmarad a hiátus minden más esetben: faarc, aláás, teendő, 
kooperál, állóóra, mezőőr, vákuum, hosszú út.5 A következőkben a 
hiátustöltés jelenségének optimalitáselméleti elemzésére kerül sor; 
ehhez azonban először egészen röviden szólnunk kell az elemzés el
méleti keretéről.

5 Alternatív megoldásként (gyors/lezser beszédben) a két azonos magánhang
zó egyetlen hosszúvá olvadhat össze (kooperál [ko:psra:l]), sőt akár egyetlen 
rövid magánhangzóvá is (koordináta [kordina:to], vákuum [va:kum], kiiktat 
[kiktot]). A hiátustöltés jelenségének részletesebb tárgyalása (és levezetéses, 
tehát nem optimalitáselméleti elemzése) megtalálható Siptár-Törkenczy 2000 
282-286. oldalán.
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Az optimalitáselmélet
Ebben az elméleti keretben (Prince-Smolensky 1993; McCarthy- 

Prince 1993) a fonológia nem alkalmaz semmiféle szabályokon alapu
ló levezetést és nem definiál semmilyen közbülső (tehát a szótári szint 
és a felszíni fonológiai ábrázolás, azaz a bemenet és a kimenet kö
zötti) szintet. Egy optimalitáselméleti nyelvtan három fő összetevőből 
áll: a szótárból, amely (egyéb információk között) a nyelv valamennyi 
szavának/morfémájának mögöttes fonológiai ábrázolását tartalmazza; 
az úgynevezett generátorból, amely minden bemenő alakot kimenet
jelöltek (egymással versengő, lehetséges kimenetek) egy végtelen hal
mazára képez le, valamint egy kiértékelő komponensből, amely ezen 
lehetséges kimenetek közül kiválaszt egyet, az úgynevezett optimális 
alakot, amely az adott bemenetnek megfelelő valóságos kimenet lesz. 
Az értékelőt rangsorba állított korlátok (megszorítások) alkotják; ezek 
a korlátok az Univerzális Grammatikához tartoznak abban az értelem
ben, hogy minden emberi nyelv pontosan ugyanazokat a korlátokat 
tartalmazza; amiben az egyes nyelvek eltérnek egymástól, az a korlá
tok rangsorolása. A korlátok áthághatók, ami azt jelenti, hogy a kime
neti alak megsérthet bizonyos megszorításokat, ám ez még nem teszi 
az adott alakot feltétlenül vesztessé ebben a versenyben.

A korlátoknak két fő típusa különböztethető meg: vannak jelöltségi 
korlátok, amelyek azt írják elő, hogy a kimeneti alakok kizárólag je
löletlen (a lehető legegyszerűbb) elemekből álljanak (például: „min
den elülső magánhangzó kerekítetlen” = nincsenek elülső kerekített 
magánhangzók; ez láthatólag olyan korlát, amelyet számos optimális 
magyar alak áthág, tehát amely a magyarban a rangsorban eléggé alul 
helyezkedik el), valamint hüségességi korlátok, amelyek a bemenet 
valamilyen megváltoztatását büntetik (például: „minden bemeneti 
szegmentumnak meg kell, hogy feleljen valamely kimeneti szegmen
tum” = törölni tilos; ez sem áthághatatlan a magyarban, amint láttuk).

A kimeneti jelölteknek a korlátok segítségével történő értékelését 
úgynevezett táblákban szemléltetjük, amelyeknek az első oszlopában 
felsoroljuk a (releváns) jelölteket, s amelyekben a többi oszlop egy- 
egy korlátnak felel meg, mégpedig balról jobbra rangsor szerint elhe
lyezve, kezdve a legmagasabbra rangsorolt (releváns) korláttal. Csil
laggal jelöljük azt, ha valamely jelölt áthágja az érintett korlátot, fel
kiáltójellel pedig azt, ha ez a korlát-áthágás végzetes, vagyis olyan, 
amelynek következtében az adott jelölt a versenyben ettől kezdve nem
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vesz részt. A tábláknak azokat a részeit, amelyek már nem érdekesek, 
mert az érintett jelölt már kiesett a versenyből, árnyékolás jelzi a 
szemléletesség kedvéért. Jobbra mutató kezecske jelzi az optimális je
löltet, azt az alakot, amely a valóságos kimeneti alak lesz:

KORLÁT, KORL.At2
®" alaki *

alak? *!

Az (1 ) táblában a második alak áthágja a magasabbra rangsorolt korlá
tot, és így veszít. Az első alak hiába hágja át az alacsonyabb rangú 
korlátot, mégis ez lesz az optimális kimenet.

Ha minden jelölt egyaránt áthág vagy tiszteletben tart valamely 
magasabbra rangsorolt korlátot, a döntés továbbadódik a következő 
korlátnak, ahogyan a (2) és (3) tábla mutatja:

(2) KORLÁT, KORLÁT2

alak. *
alaki * *!

( 3 ) KORLÁT, KORLÁT2

alaki
alak2 *i

Az elmélet részletesebb magyar nyelvű ismertetése megtalálható Rebrus 
(2001)-ben; lásd még Archangeh-Langedoen (1997), Kager (1999), 
McMahon (2000), McCarthy (2002) és az ezekben a munkákban idé
zett irodalmat.

Közelítve mármost a hiátussal kapcsolatos elemzésünkhöz szük
séges eszközökhöz, ezek között elsősorban az alábbi három korlát ját
szik meghatározó szerepet:

(4) a. Kezdet Minden szótag tartalmaz kezdetet.
b. M ind Minden bemeneti szegmentumnak van megfelelője

a kimenetben (törölni tilos).
c. Csak Minden kimeneti szegmentumnak van megfelelője a

bemenetben (betoldani tilos).
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Ha egy nyelvben a MIND és a CSAK korlát egyaránt a KEZDET korlát 
fölé van rangsorolva, ez többek között azt jelenti, hogy a nyelvben 
lesznek hiátusok, amelyeket sem törlés, sem betoldás nem old fel. (A 
továbbiakban a félmagánhangzóvá alakítástól az egyszerűség kedvéért 
eltekintünk.) Ezt mutatja sematikusan az (5) tábla; a szaggatott vonal 
azt jelzi, hogy a M ind és a CSAK korlát egymáshoz képest nincs rang
sorolva; < > jelzi egy szegmentum törlését, vastag betű pedig egy 
szegmentum betoldását (a szótaghatárt pontjelöli):

/cvv/ Mind Csak Kezdet
cv.v *
c<v>v *!
cv<v> *! ' : -, ' '  ■ ■ 8 ! •

cv .cv *! ■ ' * ‘

Ez a rangsor tehát megfelelne a magyarra vonatkozóan, ha csak a fá 
raó típusú adatokról kellene számot adnunk; de a többi eset (így az el
ső magánhangzó törlése, például szomor-ít, a második magánhangzó 
törlése, például hajó + Unk hajónk, valamint a hiátustöltés, például
fiú  [fiju:]) kezeléséhez másfajta rangsorra és/vagy újabb korlátok be
vezetésére van szükség.

A hiátusok betoldással történő megszüntetéséhez az kell, hogy az 
adott nyelvben a Csak korlát legyen legalulra rangsorolva:

/CVV/ Mind Kezdet Csak
cv.v *!
c<v>v *!
cv<v> *!

«- cv .cv *

Láttuk, hogy ez a megoldás a magyarra nem illik; a betoldás különféle 
speciális esetei léteznek ugyan (az ész, karcsúsít, fiú  [fiju:]), ám ezek 
kezeléséhez nem megfelelő eszköz a Csak korlát legalulra rangsoro
lása. A lebegő mássalhangzó betoldásával és az analógiás betoldással 
ezúttal nem foglalkozunk; a hiátustöltésre alább visszatérünk.

A törléses esetek kezeléséhez a Mind korlátnak kell a legalulra 
rangsorolva lennie:
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/cvv/ Csak Kezdet Mind
cv.v
c<v>v *

«- cv<v> *
cv.cv *!

Ez az általános elrendezés látszólag megfelel az első magánhangzó 
(szomorú + ít -» szomorít), illetve a második magánhangzó törlésével 
(hajó + Unk —> hajónk) járó esetek kezeléséhez. Arról, hogy mikor 
melyik magánhangzót kell törölni, természetesen újabb korlátok segít
ségével kellene számot adnunk, de ezzel ezúttal szintén nem foglalko
zunk.6 Mindenesetre így, ahogy van, ez a rangsor mégsem jó a magyar 
esetében, hiszen azt jósolja, hogy például a fáraó és fiú  típusú esetek
ben is valamelyik magánhangzó törlésére kerül sor.

Leszögezhetjük tehát, hogy a magyarra a három alapeset közül az 
(5) alatti rangsor a legmegfelelőbb. Az összes speciális eset kezelésé
hez további megoldásokra lesz szükség, ezúttal csupán a hiátustöltés 
elemzésére teszünk javaslatot.

A hiátustöltés optimalitáselméleti elemzése
Azt mondtuk, hogy általában sem a betoldás, sem a törlés nem jön 

számba a magyarban a hiátusok megszüntetésére. Azonban figyeljünk 
fel arra, hogy az (5) alatt sematikusan megadott jelöltek az elvben 
végtelen számban generált alakoknak csupán töredékét képviselik. A 
generátor ezeken kívül még számtalan alakot előállít, igaz, hogy ezek 
legnagyobb része eleve elbukik az értékelés során. Azonban van egy 
módja a hiátus megszüntetésének, amelyre eddig nem gondoltunk: az, 
hogy a környező magánhangzók melódiája (= szegmentális anyaga) 
kiterjed az üres kezdet-pozícióra, ezáltal megszüntetve annak üressé
gét anélkül, hogy valamely mássalhangzót oda a szó szoros értelmé
ben betoldanánk. Mivel a generátor képes bármely magánhangzót az 
üres pozícióra átterjeszteni, mégpedig akár jobbról, akár balról, a 
megfelelő korlátoknak és azok rangsorolásának a dolga lesz a nem 
létező lehetőségek kiszűrése. Amint az adatok bemutatásánál láttuk,

6 Casali (1997) pontosan ezt a kérdést vizsgálja egy 87 különféle nyelv átte
kintésével nyert hatalmas adathalmazon, és optimalitáselméleti megoldást ja
vasol a felmerülő univerzális törvényszerűségek megragadására.
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azokban az esetekben, amelyekben a terjedő magánhangzó [alsó] 
(= [a:, o, e]) vagy [kerek] (= [o, o(:), 0(:), u(:), y(:)]), a létrejövő ala
kok nem lehetnek optimálisak. A se nem alsó, se nem kerek magán
hangzók közül a [felső] jegyű [i]/[i:] és a [nemfelső] jegyű [e:] terje
dése egyaránt [j] megjelenését eredményezi, csakhogy az [i]/[i:]-ből 
eredő [j]-t tartalmazó alak az egyetlen optimális kimenet, míg az [e:]- 
ből eredő [j]-s alakot és a terjedés nélküli -  a KEZDET korlátot áthágó 
-  alakot egyaránt meg kell engednie a nyelvtannak, mint optimális 
kimenetet. (Az egyszerűség kedvéért tekintsünk el az é V és Vé szek
venciák viselkedésében fentebb megfigyelt különbségektől; vegyük 
úgy, mintha minden ilyen szekvencia esetében fakultatív volna a hiá- 
tustöltő megjelenése.)

Eszerint a következő további korlátokra lesz szükségünk:

(8) a.

b.

c.

d.

*[alsó]C

* [kerek]C 

*[nemfelső]C

* [felső]C

Mássalhangzó-pozícióhoz nem kötődhet 
[alsó] jegyet tartalmazó magánhangzó. 
Mássalhangzó-pozícióhoz nem kötődhet 
[kerek] jegyet tartalmazó magánhangzó. 
Mássalhangzó-pozícióhoz nem kötődhet 
[nemfelső] jegyet tartalmazó magánhangzó. 
Mássalhangzó-pozícióhoz nem kötődhet 
[felső] jegyet tartalmazó magánhangzó.

A (8a) és a (8b) korlátnak a fentiek értelmében a Kezdet fölé kell 
rangsorolva lennie, a (8d)-nek alája, míg a (8c) korlát és a KEZDET 
között nem áll fenn rangsor. Ekkor pontosan a megfelelő eredménye
ket kapjuk:

( 9 )
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A (9) tábla első jelöltje, a bemenethez teljesen hü alak áthágja a KEZ
DET korlátot, ami végzetesnek bizonyul. A második és harmadik je
lölt, amelyben a második, illetve az első magánhangzó törlésével pró
bálnánk elkerülni a hiátushelyzetet, a MIND korlátot hágja át, míg a 
negyedik, amelyben valamely tetszőleges mássalhangzó betoldásával 
próbálkozunk, a Csak korlátot. A hatodik jelöltben a [w] azt jelzi, 
hogy az [u:] a maga [kerek] és [felső] jegyeivel átterjed az üres pozí
cióra; ez az alak a *[ker]C korlátot hágja át (meg a *[fel]C korlátot is, 
de ez már mindegy). A hetedik jelöltben az [e] azt igyekszik érzékel
tetni, hogy az üres helyre betoldunk egy [alsó] jegyű félmagánhang
zót.7 Mivel ennek a félmagánhangzónak esetünkben egyik szomszédos 
magánhangzóban sincs forrása, a betoldással a CSAK és az *[al]C kor
látot egyaránt áthágjuk (ez a két korlát egymáshoz képest nincs rang
sorolva, ezért mindkét csillag mellé felkiáltójelet írunk -  mindegy, 
hogy melyik áthágást tekintjük végzetesnek). Végül az ötödik jelölt 
csupán a legalulra rangsorolt *[fel]C korlátot hágja át, és ennek kö
vetkeztében ez lesz az optimális kimeneti alak.

Most nézzük a fáraó szót, amelyben nem történik hiátustöités:

( 10)

/ f a : r o o  :/ M ind C sak ♦fallC *[ker]C K ez d . ♦ l n n e n fe l ]C

^ f a i r o o : ♦

fa :ro *!

fa :ro : * !

fa ir o to : *!

fa ir o jo : *! *

f a i r o w o : *! *

fa : r o Bo: *! *! *

Ezúttal a második, harmadik, negyedik jelölt ugyanúgy és ugyanazért 
esik ki a versenyből, mint az előbb. Az ötödik jelölt esetében a [j] nem 
tud honnan terjedni, tehát csak betoldással kerülhet oda, amivel vi

7 Ilyen szegmentum a magyarban nem létezik ugyan, de a generátor -  mint 
tudjuk -  szabadon létrehozhat bármit, vagyis az ilyen eleve reménytelen jelöl
tek kiszűréséről is gondoskodnia kell az értékelőnek. Éppen erre szolgál a 
*[alsó]C korlát.
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szont áthágja a CSAK korlátot. A hatodik és a hetedik jelöltnek van 
honnan vennie a [kerek], illetve az [alsó] félmagánhangzót,8 ezért a 
CSAK korlátot nem, csupán a *[ker]C, illetve az *[al]C korlátot hágják 
át, de ez is elég ahhoz, hogy kiessenek. Marad az első jelölt mint opti
mális alak; igaz, hogy ez meg áthágja a KEZDET korlátot, de addigra 
az összes vetélytársa elbukott és így a teljesen hűséges alak győz.

Végül vegyük a kettéoszt alakot, amelyben a hiátustöltés fakultatív. 
Láthatjuk, hogy korlátáink és rangsorunk ebben az esetben is a várt 
eredményt adják:

( 1 1 )

/ - e :o - / M ind C sak *fallC *[ker]C K ezdet *[nf |C *[fel]C
-e :o - *

- e : - *!
-0- *!

- e : t o - *!

- e : jo - *

- e :w o - *! '*'* ' V v  * *

- e : Bo- *! *! *

Itt a végeredmény döntetlen, ami azt jelenti, hogy az első és az ötödik 
jelölt egyaránt optimális, vagyis a kettéoszt és ketté[\\oszt egyformán 
helyes, közöttük szabad váltakozás van. A többi jelölt sorsa hasonló a 
fent tárgyaltakhoz.

Összegzés
Ebben a tanulmányban először is áttekintettük a hiátushelyzet meg

szüntetésének lehetséges módjait és példákat soroltunk fel az egyes 
típusokra a magyarból. Ezután vázlatos optimalitáselméleti elemzését 
adtuk a kérdéskör egy szegletének, a hiátustöltés jelenségének. Továb
bi kutatás szükséges ahhoz, hogy a hiátushelyzet elkerülésének többi 
esetére (vö. szomorít, hajónk, az ész, karcsúsít, autó) is megoldást ta
láljunk az optimalitáselmélet keretén belül.

8 A [w] forrása az [o:], a [B] forrása pedig az [o], vagyis a hatodik alak a 
*[nf]C korlátot is áthágja, a hetedik pedig az *[al]C mellett a *[ker]C-t és a 
*[nf]C-t is.
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