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Bevezetés

A Szigorú  CV-fonológia a  Kormányzás-fonológia  (angol  rövidítéssel

"GP") radikális ága, mely új típusú fonológiai vázszerkezetet vezet be.

Ebben  a  szótag  összetevői  és  az  időzítési  viszonyok  szigorúan

váltakozó  C  és  V  pozíciókból  álló  tengellyé  olvadnak  össze,  és  a

szótagszerkezet  parametrikus  különbségeit  a  szerkezet  elágazási

lehetőségei helyett az üres pozíciók engedélyezési feltételei fejezik ki.

Az  elmélet  egyik  legújabb  fejleménye  az  a  feltételezés,  miszerint

minden főbb szófajhoz tartozó szó bal szélét  egy üres CV-egység, a

hagyományosan #-tel jelölt határ fonológiai megtestesülése, mutatja. E

határjelölő  üres  magánhangzós  pozíciójának  engedélyezése  motivál

tehát számos jelenséget, mind dinamikusat (a kliticizációban jelentkező

váltakozásokat,  bizonyos  helyzetekben  a  gyengülés  hiányát),  mind

statikusat (pl. a különböző nyelvekben található, szóeleji mássalhangzó-

kapcsolatokat  érintő  fonotaktikai  megkötéseket).  Ennek a  plusz CV-

egységnek  a  megjelenése  érdekes  mód  ahhoz  vezetett,  hogy  egyes

művekben "feladták" a szigorú CV-t,  tehát elvetették a CV-vázat,  és

VC-egységekkel  helyettesítették  azt.  Emiatt  a  szó  elejének

meghatározása döntő fontosságú az egész váz szerkezetére nézve, mivel

a  CVCV  elleni  fő  érv  a  szóeleji  üres  C  pozíció  látszólagos

redundanciája,  valamint  mássalhangzóra  végződő  szavak  esetében  a

szóvégi  üres V,  amit  külön mechanizmusnak kell  engedélyeznie.  Ha

tehát bizonyíték van ezen üres pozíciók mellett, akkor ez bizonyíték a

CV-váz mellett is, a VC ellenében.
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Az értekezés megkísérel  ilyen bizonyítékot találni az angol és más

nyelvek  különféle  fonológiai  jelenségei  elemzésével.  Ezt  az  imént

felvázolt elméleti kereten belül teszi, azzal a szándékkal, hogy tesztelje

a határait egy olyan elméletnek, amely a váz univerzalitására törekedve

"tömegesen" vezet be üres pozíciókat.

A  vizsgálat  központi  tárgya  "az  angol  szóhatár  problémája".  A

kifejezés elsősorban az angol zárhangok, különösen a /t/ megoszlásának

egy bizonyos aspektusára vonatkozik, a Standard Amerikai Angolban

található  hehezet  és  ún.  tapping  leírására  fektetve  a  hangsúlyt.  Ez

utóbbi  érinti  a  /t/-t  leggyakrabban  a  hagyományosan

"ambiszillabikusnak"  elemzett  helyzetben.  A  tapping  különös

tulajdonsága,  hogy szó  belsejében  nem történik  meg,  ha  hangsúlyos

magánhangzó  követi  a  /t/-t  (amikoris  a  /t/  hehezetté  válik),  szavak

között  ellenben  ez  a  hangsúlyérzékenység  megszűnik.  A  korábbi

elemzések  vagy  az  ambiszillabicitásra  támaszkodtak,  vagy  egyéb

derivációs  eszközt  alkalmaztak  (pl.  a  lábra  vagy  más  prozódiai

egységre,  valamint  szabályrendezésre  hivatkoztak).  Ezen  lehetőségek

egyike sem használható a Szigorú CV-fonológiában.

Az  1.  és  2.  fejezet bemutatja  az  értekezés  elméleti  keretét.  Érvel

amellett, hogy a GP, pontosabban a Szigorú CV-fonológia, megfelelő

elméleti hátteret nyújt, habár több korábbi,  GP-ben (főképp Standard

GP-ben)  íródott  elemzés  önmagának  ellentmondó  kijelentéseket  tett

vagy vitatható megoldásokhoz folyamodott (mint pl. az ún. Projekciós

Elv  megsértése).  Jelen  értekezés  a  t-allofónia  olyan  leírását  kívánja

nyújtani, amely elkerüli ezeket az ellentmondásokat.
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A fejezetek a Szigorú CV-fonológia azon aspektusaira koncentrálnak,

amelyek egyszerre teszik a GP alágává és annak némely alaptanának

tagadásává.  Az  1.  fejezet  a  Standard  GP  alapvető  elveit  és  azok

implikációit  vizsgálja,  miközben  megkísérli  bemutatni,  hogy milyen

mértékben tekinthető a GP annak, aminek magát vallja, és a CV/VC-

fonológiára  mennyiben  igaz,  hogy  a  GP  alága,  mely  követi  ezen

alapvető  elveket. A 2.  fejezet  a  Kódatükör  (angol  rövidítéssel  CM)

történetét  mondja  el,  mely  végül  hozzájárult  a  fentemlített  VC-

fonológia (vagyis pontosabban a Kódatükör Plusz elnevezésű elmélet –

rövidítése CM+) megszületéséhez. Az értekezés nagyban merít mind a

CM, mind a CM+ feltevéseiből, mivel azt a nézetet követi, mely szerint

a  fonológiai  helyzetek erős  vagy gyenge voltát  két  ellentétes  erő,  a

kormányzás és az engedélyezés határozza meg, mégpedig úgy, hogy az

engedélyezés  támogatja,  míg  a  kormányzás  tönkreteszi  célpontja

inherens tulajdonságait. Emiatt ez a történet főszerepet játszik az egész

értekezésben. Végül a VC-fonológia újításai  kerülnek szembe a CV-

fonológiával,  és  a  dolgozat  megállapítja,  hogy egy  CV-váz  jobban

megfelel céljainak.

A 3. fejezet egyrészt kísérletet tesz a releváns adatok minél kimerítőbb

bemutatására,  különös  tekintettel  az  5.  és  6.  fejezetben  elemzendő

esetekre,  másrészt  felvázolja  a  korábbi  elemzéseket.  Az  első  rész

áttekinti a /t/ allofónjainak megoszlását a Standard Amerikai Angolban,

bemutatja a hehezet fokozatait, valamint tárgyalja a /t/ mássalhangzó-

csoportokban  és  szótagalkotó  zengőhangok  előtt  mutatott

viselkedésének problémáit.
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A  második  rész  kiértékeli  a  korábbi  elemzéseket  az  első  rész

megállapításainak fényében, és arra a következtetésre jut, hogy szükség

van  megfelelő  nem-derivációs  modellre,  mely  képes  leírni  az  angol

leníciós  folyamatok  hangsúlyérzékenységét  szó  belsejében,  illetve  a

hangsúlyra való érzéketlenségét szavak között.

A  4.  fejezetnek két  fő  célja  van.  Egyfelől  megvizsgálja,  hogy  a

magánhangzóval kezdődő szavak is  rendelkeznek-e határjelölővel,  és

mi a  különbség  a  mássalhangzó-  és  a  magánhangzó-kezdetű  szavak

között; másfelől arra kiváncsi, mi történik a határjelölővel folyamatos

beszédben. Először bemutatja a baloldali határjelölő jelenlétéből vagy

hiányából következő nyelvtipológiát, aztán összefoglalja a Prozódikus

Fonológia  néven  ismert  keret  meglátásait.  Feltételezi,  hogy  a

határjelölő  üres  CV-egység  általánosan  mutatja  minden  fonológiai

tartomány  szélét:  bizonyos  szabályok  önkényesen  eltekintenek  tőle,

mintegy  extraprozodikus  anyagként  kezelik.  Azon  határjelölők

azonban,  amiket  a  szabály  figyelembe  vesz,  meghatározzák  annak

tartományát, amin belül működik. Minezt számos példa illusztrálja. Ezt

követi az extraprozodikus határjelölő hatásainak tipológiája, kiemelve

azt a speciális helyzetet, amikor egy mássalhangzóra végződő szó után

magánhangzóval  kezdődő  szó  kerül.  A  fejezet  leglényegesebb

megállapítása az, hogy egy CVCV-váz, mely mellé a szavak bal szélén

határjelölő  üres  CV-egység  járul,  olyan  predikciókat  tesz  a

mássalhangzó-kapcsolatok,  valamint  a  külső  sandhi-jelenségek

előfordulását  illetően,  amelyeket  különböző  nyelvekből  vett  adatok

támasztanak alá.
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Az  5.  fejezet azt  feltételezi,  hogy  az  engedélyezés  a  CV-vázon

működik, a kormányzás pedig a szegmentumok között, valamint az ún.

nukleáris  projekción.  Kiindulási  pontja  az  ambiszillabicitás

hagyományos fogalmának vizsgálata  az  angol  nyelvben,  illetve  az  a

megfigyelés,  hogy  a  szóhatáron  átmenő  ambiszillabicitást  kizárólag

magánhangzóval  kezdődő  szavak váltják ki.  Ez  arra  utalhat,  hogy a

magánhangzó-kezdetű  szavak  tulajdonsága  a  szóvégi  mássalhangzók

magukhoz vonzása, amit az motivál, hogy ezen szóeleji magánhangzók

nem rendelkeznek szótagkezdettel,  ami miatt képtelenek kormányzási

képességüket  kifejteni.  Mivel  csupán  a  melódiája hiányzik  ezen

szótagkezdeteknek,  a  kormányzás  következésképp  a  melódiák  közti

szomszédosságra  hivatkozik.  A  mássalhangzót  érintő  magánhangzós

kormányzás tehát az illető szegmentumok melódiája között lép fel, így

a szóhatárt jelölő üres vázpontok jelenléte miatt a kormányzás másképp

működik  szó  belsejében  és  szavak  között.  Emellett  a  fejezet

átfogalmazza Dienes és Szigetvári Antipenetrációs Korlátját úgy, hogy

CV-keretben  létrejön  a  gyengülés  hangsúlyérzékenysége,  valamint

javaslatokat  tesz  a  mássalhangzó-kapcsolatok  ábrázolására.  Egyfajta

mellékhatásként további bizonyítékot találunk a VC-váz ellen. Végül a

fejezet  kissé  eltér  fő  témájától,  és  az  angol  nyelv  dialektusaiban

található  l-allofónok viselkedéséből  merít  a  fenti  elemzést  támogató

érveket.
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A 6. fejezet amellett érvel, hogy az erős és gyenge fonológiai helyzet

megkülönböztetésén kívül az angol  nyelvben bizonyítható  gyenge és

félgyenge  pozíciók  közti  különbség  is,  mely mind  a  mássalhangzó-

gyengülési,  mind  a  magánhangzó-redukciós  és  -törlő  folyamatokban

megnyilvánul, mégpedig úgy, hogy a metrikus fejet közvetlenül követő

mássalhangzó/magánhangzó gyengülésre/redukcióra hajlamosabb, mint

egy későbbi szegmentum. A Szigorú CV-fonológiában azt mondhatjuk,

hogy  az  engedélyezett  helyzet  fonológiailag  erős,  a  kormányzott

gyenge, az engedélyezett és kormányzott pedig félgyenge.

Végül a  7. fejezet  vizsgálja a kezdet-nélküli szótagok viselkedését, és

azt  találja,  hogy az  a  megfigyelés,  hogy a  nyelvek  ezen  szótagokat

másképp kezelik a szó elején és a szó belsejében, következik Szigorú

CV-fonológiás ábrázolásukból. 
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Introduction

Strict CV Phonology is a radical offspring of Government Phonology

(GP),  introducing  a  new type  of  phonological  skeletal  structure,  in

which syllabic constituency and timing are merged into a skeletal tier

consisting  of  strictly  alternating  C  and  V positions,  and  parametric

variation  in  syllable  structure  is  expressed  with  reference  to  the

licensing  of  empty  positions  rather  than  branching.  Recent

developments in this theory include another suggestion concerning the

left edge of every word of a major category, which is claimed to be

signalled  by  an  empty  CV  unit,  the  phonological  embodiment  of

traditional  #.  The  urge to  license the empty vocalic  position of  this

boundary  marker  is  then  the  motivation  for  various  phenomena,

dynamic (alternations in cliticisation, and the lack of lenition in certain

phonological  environments)  as  well  as  static  (e.g.,  the  (absence  of)

phonotactic restrictions on word-initial consonant clusters in different

languages). Quite ironically, adding this extra CV unit has resulted in

some works in "losing"  strict  CV,  i.e.,  rejecting a CV skeleton and

replacing it with VC. Therefore,  the identity of the beginning of the

word has become crucial for the structure of the whole skeleton (and,

due  to  the  special  nature  of  Strict  CV/VC  Phonology,  of

suprasegmental  structure  as  such),  since  the  major  argument against

CVCV is the apparent redundancy of the empty C at the beginning, and,

in consonant-final words, the empty V at the end of the word, which

needs special machinery to be licensed. Clearly, if there is evidence for

these empty positions at word edges, it is also evidence for CV and

against VC.
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The  dissertation  attempts  to  provide  such  evidence  by  analysing

various aspects of the phonology of English and other languages within

the  theoretical  framework sketched out  above,  with the  intention  of

testing the limits of a  theory which, aiming for  skeletal  universality,

ends up with an abundance in empty positions.

The key issue under examination is "the English cross-word puzzle",

which  primarily  refers  to  an  aspect  of  the  distribution  of stop

allophones in English, particularly those of /t/, with special emphasis on

aspirated and flapped/tapped /t/ in General American (GA), the latter

being  the  most  frequent  realisation  in  contexts  traditionally  dubbed

"ambisyllabic". A queer characteristic of GA flapping is its blocking by

a following stressed vowel within words (where it is overridden by the

aspiration  of  voiceless  stops)  as  opposed  to  the  lack  of  this  stress-

sensitivity  across  words.  Earlier  accounts  were  either  based  on

ambisyllabicity,  or  used  other  derivational  machinery  (e.g.,  making

reference to higher prosodic constituents like feet, and rule ordering),

both options unavailable in Strict CV phonology.

Chapters 1 and 2 introduce the theoretical  framework of the thesis.

They argue that Government Phonology (GP), more specifically Strict

CV phonology, is adequate for serving as the theoretical background,

although various analyses counched in  GP (especially Standard  GP)

have  made  contradictory  claims  or  resorted  to  controversial

mechanisms (e.g., violations of the so-called Projection Principle). The

thesis aims to present an account of English t-allophony which avoids

such contradictions.
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The  discussion focusses on those  aspects  of  Strict  CV phonology

which make it both a development of GP and a denial of some of its

basic  assumptions.  Chapter  1  investigates  the  fundamental  tenets  of

Standard GP and the implications thereof, trying to show the extent to

which GP is what it claims to be, and to which CV/VC phonology can

still  be  considered  its  sub-branch,  conforming  to  those  central

principles. Chapter 2 relates the story of the Coda Mirror (CM), which

ultimately contributed to the birth of VC phonology (or more precisely,

the  sub-theory  of  Coda  Mirror  Plus  –  henceforth  CM+)  mentioned

above.  The  thesis  draws  heavily  on  both  CM  and  CM+,  since  it

subscribes  to  the view that  two antagonistic forces,  government and

licensing,  determine  the  strength  of  phonological  positions;  namely,

licensing supports,  but  government spoils,  the  inherent  properties  of

their  targets.  Therefore  this  story  undeniably  plays  a  major  role

throughout the discussion. Finally,  the innovations of VC phonology

are confronted with Strict CV phonology, and it  is  stated that  a  CV

skeleton suits the purposes of the thesis better.

Chapter 3 attempts (i) to present the relevant data as exhaustively as

possible,  with  special  emphasis  on  the  subcases  to  be  analysed  in

Chapters 5 and 6; and (ii)  to sketch out the main trends in previous

accounts  of  the  data.  The  first  part  of  the  chapter  surveys  the

distribution  of  t-allophones  in  GA  in  foot-initial,  foot-internal

intervocalic,  pre-  and  postconsonantal,  and  word-final  positions.  It

identifies the degrees of aspiration, and discusses the problems posed

by /t/ in consonant clusters and before syllabic sonorants.
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The  second  part  evaluates  previous  analyses  in  light  of  the

observations  of  the  first,  and  concludes  that  an  adequate  non-

derivational  model  is  called for  which properly describes the stress-

sensitivity  of  lenition  in  English  word-internally,  and  its  stress-

insensitivity across words.

Chapter 4 has two main aims. On the one hand, it investigates whether

vowel-initial  words  also  possess  a  boundary-marker,  and  what  the

difference is between consonant- and vowel-initial words; on the other

hand,  it looks into what happens to the boundary-marker in connected

speech. First it introduces the basic language typology predicted by the

presence  vs.  absence  of  the  left-edge  boundary-marker.  Then  a

summary is provided of the insights of Prosodic Phonology, and it is

suggested and exemplified that the boundary-marker serves as a general

boundary  marking  the  edges  of  (all)  phonological  domains:  certain

phonological rules will arbitrarily decide to ignore it and treat it as a

kind  of  extraprosodic  skeletal  material.  The  boundary-markers  not

ignored  by  a  given  rule  will  delimit  its  domain  by  blocking  its

application. Then a typology of the effects of the extraprosodic (i.e.,

ignored)  boundary-marker  is  provided,  which  highlights  the  special

status  of  the  situation  when a  consonant-final  word meets  a  vowel-

initial one. The most significant finding of the chapter is that a CVCV-

skeleton  "armed  with"  an  empty  CV-span  as  the  boundary-marker

present at the left edge of words, makes such predictions concerning the

cross-linguistic distribution of consonant clusters and external  sandhi

phenomena that are supported by data from various languages.
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Chapter 5 suggests that licensing and government should be restricted

to the CV-tier and the segmental level/nuclear projection, respectively.

It  departs  from  the  examination  of  the  traditional  notion  of

ambisyllabicity  in  English  and  from  the  observation  that

ambisyllabicity  across  word  boundaries  is  restricted  to  situations

involving a vowel-initial word. What this might suggest is that it is a

characteristic of word-initial vowels (irrespective of whether they are

stressed or not) to capture word-final consonants. It is proposed that

cross-word left capture is motivated by the fact that initial vowels lack

an  onset,  which  results  in  their  inability  to  exert  their  governing

potential. Since it is only the melody of such onsets that is missing, it

follows that government makes reference to adjacency on the melodic

tier. Therefore, vowel-to-consonant government is best conceived of as

taking place between the melodies of the participating segments. This

way the empty skeletal positions signalling the division of words cause

government to operate differently within and across words. In addition,

the  chapter  reinterprets  Dienes'  and  Szigetvári's  Antipenetration

Constraint in CV phonology to derive the stress-sensitivity of lenition,

and makes suggestions as to the representation of consonant clusters.

As a side-effect,  the discussion reveals additional evidence against a

VC skeleton. At the end, it takes a slight detour and brings supporting

arguments for the analysis from the allophony of /l/ in the dialects of

English.
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Chapter 6 argues that, besides the distinction between strong and weak

phonological  positions,  a  further  dichotomy of  weak and  semi-weak

positions is justified in English, manifesting itself in consonant lenition

as well as vowel reduction and syncope. Namely, a consonant/vowel

immediately following the metrical head is more prone to lenite/reduce

than a later consonant/vowel. In Strict CV phonology, then, a licensed

position is strong, a governed position is weak, and one which is both

licensed and governed is semi-weak.

Finally, Chapter 7 investigates the behaviour of onsetless syllables, and

concludes  that  the  fact  that  cross-linguistically  they  are  evaluated

separately when word-initial and when medial, falls out naturally from

the representations of Strict CV phonology.
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