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1. Motiváció 

A metrikus fonológia, a hangsúlyrendszerek tudománya kb. 25 évvel ezelőtt jelent 

meg mint önálló tudományág, és az évek folyamán számos univerzális és nyelv-

specifikus szabályszerűség felfedezésével járult hozzá a nyelvi rendszerekkel 

kapcsolatos ismereteinkhez. A nyelvészet más területeihez hasonlóan azonban itt sincs 

teljes egyetértés a kutatók között még a legalapvetőbb megállapításokat illetően sem, 

illetve abban sem, hogy hogyan kell elképzelni és modellezni a metrikus fonológia 

jelenségeit. 

Az angol és a magyar nyelv különös nehézségeket tartogat a metrikus fonológia 

számára. 

 Bár az angol nyelv hangsúlyrendszere bővelkedik nyilvánvaló 

szabályszerűségekben, mégis, amint egy általánosítást megfogalmazunk, 

meghökkentő kivételek bukkannak fel egymás után. Nem ezek puszta léte a 

probléma, hanem az, hogy ezek a kivételek is szabályosnak – csak másképpen 

szabályosnak – tűnnek, így újabb és újabb általánosítások megfogalmazására 

sarkallják a nyelvészt. Ebből azután néha hihetetlenül bonyolult rendszerek 

keletkeznek, melyek több problémát vetnek fel, mint amennyit megoldanak. 

 A magyar nyelv szó-belseji hangsúlyrendszerét illetően mostanáig rendkívül 

ellentmondásos nézetek láttak napvilágot, és ebben az irányban kevés módszeres 

kutatás folyt. Vannak, akik szerint a magyarban egyáltalán nincsenek szó-belseji 

hangsúlyok; mások szerint a magyar szó-belseji hangsúly szótagsúly-érzéketlen 

(tehát az elsőt követően minden második szótagra hangsúly esik); míg a kutatók 

harmadik csoportja szerint a magyar hangsúlyrendszer részben szótagsúly-

érzékeny. 

A disszertáció két fő célt tűzött maga elé: 

 az angol nyelvre vonatkozó elemzéseken keresztül bemutatni és összehasonlítani a 

metrikus elemzés módszereit és elméleteit 
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 megalkotni a magyar nyelv új, teljesen szótagsúly-érzékeny szó-belseji hangsúly-

elméletét, az optimalitás-elmélet keretei között. 

2. A kutatás fő kérdései 

A disszertáció az alábbi kérdésekre kíván válaszolni: 

A metrikus fonológia és az angol szóhangsúly elméletére vonatkozó kérdések: 

 Összefüggnek-e a szegmentumok nyúlási ill. rövidülési jelenségei a metrikus 

szerkezettel? 

 Melyik elméleti keret a legalkalmasabb a metrikus fonológia jelenségeinek 

megragadására? 

 Melyik az angol nyelv legkevésbé problematikus elmélete? 

 Mik az angol szóhangsúlyról szóló három legújabb (és legfejlettebb) elmélet 

(Burzio 1994, Halle 1998, Hammond 1999) hiányosságai? 

A magyar nyelvre vonatkozó kérdések: 

 Vannak-e szó-belseji hangsúlyok a magyarban? 

 Szótagsúly-érzékeny-e a magyar? 

 Milyen típusú szegmentális jelenségek függenek össze a metrikus szerkezettel; 

mely jelenségek használhatók a metrikus szerkezet meglétének bizonyítására? 

 Milyen szabályszerűségek határozzák meg a szavak metrikus szerkezetét? Mi ezek 

rendszere? 

3. A disszertáció rövid áttekintése 

A disszertáció az angolban és a magyarban a metrikus szerkezettel összefüggő 

szegmentális jelenségeket, különösen a magánhangzó- és mássalhangzó-nyúlásokat és 

rövidüléseket vizsgálja meg alaposan. Mivel a két nyelv metrikus rendszere nagyban 

eltér egymástól, a disszertáció tulajdonképpen – elkerülhetetlen módon – két, 

alapjaiban különböző hangsúlyrendszerről szóló tanulmány egy dolgozatban: az angol 

hangsúlyé (3. fejezet) és a magyar hangsúlyé (4. fejezet). A disszertáció a szó-belseji 
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(másod-) hangsúlyokra koncentrál, és egyes nézetekkel szemben azt állítja, hogy ilyen 

hangsúlyok a magyarban léteznek; hogy azok befolyásolják a szegmentumok 

realizációját; valamint hogy azok rendszere az optimalitás-elmélet keretei között 

elemezhető. 

Az angol szó-belseji hangsúlyok tanulmányozása sokkal kellemesebb feladat, mint 

ugyanez a magyarban: az angolban ezek könnyűszerrel azonosíthatók, még laikus 

anyanyelvi beszélők számára is. A magyarban ugyanakkor a szó-belseji hangsúlyok 

csak nagyon csekély – bár a disszertáció szerint mégis felismerhető – fonetikai 

változásokat idéznek elő a szegmentumokban. Ezért van az, hogy ezek helyét – 

sokszor puszta létét is – sokan vitatják. 

A disszertáció két fő része (a 3. és a 4. fejezet) közötti különbség nem csak a vizsgált 

nyelvben, hanem a két rész központi témájában is megmutatkozik. 

 A 3. fejezet, mely az angol hangsúlyrendszer különféle leírásait és elemzéseit 

mutatja be, a metrikus rendszerek elméleti vonatkozásaira koncentrál, és az elmúlt 

három évtized angol szóhangsúlyról szóló irodalmának kritikus áttekintése során 

megpróbál rávilágítani a különböző megközelítések előnyeire és hátrányira, 

különös tekintettel a legfrissebb művekre1 

 A 4. fejezet, a magyar szó-belseji hangsúlyok elemzése inkább az ezen hangsúlyok 

létét és helyét igazoló bizonyítékokra koncentrál, valamint egy olyan 

megszorítás-rendszer előállítására, amely képes ezeket megjósolni. A 4. 

fejezetben bemutatott bizonyítékok három forrásból származnak: univerzális 

jelenségekből2, a magyarral foglalkozó nyelvészek feltételezéseiből és 

megfigyeléseiből, valamint a szerző saját (bevallottan szubjektív) intuitív 

megfigyeléseiből és hipotéziseiből. 

A kutatás eredményei, a disszertáció egyéb vonatkozásaihoz hasonlóan, eltérőek a két 

fő részben. 

                                        
1 különösen Burzio 1994, Halle 1998 and Hammond 1999 
2 Hayes 1995 
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 Az angol metrikus fonológia elméleteinek vizsgálata ahhoz a következtetéshez 

vezet, hogy a megszorítás-alapú elméletek (pl. Burzio 1994) jobban képesek 

megragadni az angol szóhangsúlyok kivételekkel tarkított világát, mint a 

szabályalapúak. A szabályalapú elméletek, mint az a dolgozatból egyértelműen 

kiderül, több lexikális kivételt hagynak, és kevésbé képesek jól megalapozott 

általánosításokra – ez még a legutóbbi ilyen kísérletre, Halle 1998-as munkájára is 

igaz. 

 A magyar nyelv elemzésére vonatkozó legfőbb állítás másfelől az, hogy a magyar 

szótagsúly-érzékeny, tehát metrikus rendszere a szótagsúlyon alapszik. Ezt sokféle 

jelenséggel és több, a magyarral foglalkozó nyelvész nézeteivel lehet igazolni. Ezt 

az állítást és más bizonyítékokat használ fel azután a disszertáció arra, hogy 

megalkossa azt a megszorítás-rendszert, mely a szótagsúly alapján képes a szó-

belseji hangsúlyok helyének megjósolására. 

4. Elméleti háttér 

A disszertáció 2. és 3. fejezete részletesen bemutatja a metrikus fonológia elméleteinek 

evolúcióját – különösen az angollal összefüggésben –, és ez szolgál elméleti hátteréül 

a 4. fejezetnek, mely a magyart elemzi. A dolgozat a megszorítás-alapú elméleteket 

tartja a megfelelő elméleti keretnek mind az angol, mind a magyar nyelv elemzése 

céljából, és a magyarra javasolt rendszer is az optimalitás-elméleten alapszik, mely  

eredetileg Prince & Smolensky (1993) nevéhez fűződik. A megszorítás-alapú 

elméletek csak a szabályalapú rendszerekkel történő több évtizedes kísérletezés után 

jelentek meg, és egyes nyelvészek (különösen Halle 1998) még mindig a szabályalapú 

rendszereket tartják „felsőbbrendűnek”. Az angol hangsúlyra vonatkozó, legnagyobb 

hatású szabályalapú elméletek: Chomsky & Halle (1968), Liberman & Prince (1977), 

Selkirk (1984), Halle & Vergnaud (1987), valamint Halle (1998). Az angol 

szóhangsúly két legalaposabb, megszorítás-alapú elmélete pedig Burzio (1994) és 

Hammond (1999). 

A szabályalapú és a megszorítás-alapú elméletek közötti fő különbség, hogy míg a 

szabályalapú elméletek a felszíni alakokat mögöttes reprezentációjukból rendezett, „A-
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ból B lesz C környezetben” típusú szabálysorral generálják, a megszorítás-alapú 

elméletek minden elméletileg lehetséges alakot generálnak, majd ezek közül rangsorolt 

megszorítások segítségével szűrik ki a legkevésbé nemkívánatos – azaz létező – 

alakokat. 

A szabályalapú elméletek univerzalitása azon szabályok vagy szabálytípusok 

megtalálásában rejlik, amelyek a lehető legtöbb nyelvben ugyanúgy vagy ugyanolyan 

sorrendben működnek, míg a megszorítás-alapú elméletek esetében ugyanezt azon 

megszorítások megtalálása jelenti, amelyek a lehető legtöbb nyelvben jelen vannak 

vagy ugyanúgy rangsorolódnak. 

A különféle elméletek más-más hangsúly-modellekkel és „objektumokkal” dolgoznak, 

melyeken a szabályok/megszorítások működnek. 

 Chomsky & Halle (1968) hangsúlyszabályai numerikus értékeket rendelnek az 

egyes hangsúlyfokozatokhoz; Liberman & Prince (1977) azonban bevezeti a 

metrikai fát és a metrikai rácsot, mely az önálló metrikus fonológia kezdetét 

jelzi. A kettő közül, főleg Prince-nek (1983) köszönhetően az utóbbi fut be 

nagyobb karriert, s fejlődik tovább a későbbi szabályalapú elméletekben. 

Kezdetben a metrikai rács csupán rácsjelek (ikszek vagy csillagok) oszlopainak 

sorozatából állt, melyek magassága (tehát az egymás fölött tornyosuló ikszek vagy 

csillagok száma) a hangsúly fokozatait reprezentálta, később azonban a rács a 

lábakat reprezentáló zárójel-párokkal egészült ki (Halle & Vergnaud 1987), és a 

különböző „szinteken” (rácsjel-rétegeken) különböző szabályok működtek. A rács-

reprezentáció későbbi megújítása a magányos (pár nélküli) zárójel, amilyet Halle & 

Idsardi (1995) használ. 

 A megszorítás-alapú elméletekben nincs rács, van viszont hangsúlyjel (fő- és 

másodhangsúly), láb, valamint előfordulnak absztrakt szegmentumok 

(szisztematikusan beillesztett képzeletbeli szegmentumok) a reprezentációban. 

A hosszúság ill. szótagsúly reprezentációjának elméleti háttere a moraelmélet. (Hayes 

1989, Harris 1994, Hammond 1999).  
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A 4. fejezetben, a magyarral összefüggésben gyakorta található utalás Hayes (1995) 

univerzális metrikai nyelvtipológiájára is. 

5. Az egyes fejezetek tartalmának részletes összefoglalása 

Az 1. fejezetben található Bevezető után a 2. fejezet a hosszúság 

reprezentációjának különböző módjait mutatja be és hasonlítja össze, Chomsky & 

Halle (1968) [±hosszú] jegyétől a moraelméletig (Hayes 1989, Harris 1994). 

Hammond (1999) legutóbbi, az angol szótagszerkezetre vonatkozó moraikus 

elemzését egy alfejezet részletesen tárgyalja, és számos gyakorlati és elméleti 

problémát fogalmaz meg. Ez az alfejezet azzal a következtetéssel ér véget, hogy a 

morák használata szegmentumok együttes előfordulási korlátainak jellemzésére 

szótagrímekben Hammond módszerével komoly kérdésekhez vezet a morák 

természetével, sőt magával a mora definíciójával kapcsolatban is. Mivel azonban a 

moraelmélet nem központi témája a disszertációnak, az további részletekbe nem 

bocsátkozik. 

A 3. fejezet az angol nyelv metrikus szerkezetére vonatkozó elméleteket mutatja be 

igen részletesen, különös figyelemmel a metrikusan kondicionált magánhangzó-

nyúlási és rövidülési folyamatokra (abban a reményben, hogy később, a 4. fejezetben 

hasonló jelenségeket jogosan lehet majd felhasználni a magyar nyelv metrikus 

szerkezetének igazolására). Ez a fejezet az elméleteket azok megjelenésének 

időrendjében tárgyalja, és több célja is van: 

 bemutatni az angol metrikus fonológia kialakulását és fejlődését Chomsky & Halle 

(1968) pre-metrikus elemzésétől Hammond (1999) legújabb, optimalitás-elmélet 

alapú leírásáig; 

 felhívni a figyelmet az elméleti problémákra mindegyik rendszerben; valamint 

 elméleti hátteret biztosítani a 4. fejezet magyar nyelvvel kapcsolatos elemzéséhez. 

A legnagyobb figyelmet a három legújabb elmélet kapja, melyek mindegyike jobbnak 

mondja magát a megelőzőeknél. 
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Az alfejezetekben először az angol szóhangsúly Chomsky & Halle-
féle (1968) pre-metrikus leírása kerül sorra, különös tekintettel az 
azzal kapcsolatban megfogalmazódott kritikákra (Prince 1983, Selkirk 
1984). Ezután Liberman & Prince (1977) úttörő metrikus faelmélete 
következik – ebben történik meg először, hogy szegmentális 
jelenségeket egy önálló törvényszerűségekkel rendelkező metrikus 
szerkezet kondicionál. Ezt követi Prince (1983) reprezentációs újítása, 
a kizárólag a metrikai rácsra hagyatkozó elemzés, mely kisebb 
módosításokkal a mai napig a szótagprominencia-jelölés elfogadott 
módszere. Ezután Selkirk (1984) elemzésének bemutatása következik, 
melyben már a Prince-féle metrikai rács a reprezentáció eszköze. A 
következő alfejezetben Halle & Vergnaud (1987) komplex rács- és 
lábalapú elméletének erősen kritikus bemutatása következik, a kritika 
tárgya a nem csupán nagy számú, de típusaiban is sokféle kivétel-
kategória és az ezzel összefüggő, túlzottan sokféle lexikai jelölés. 

Ezt követi az angol szóhangsúly három legújabb nagy elméletének 
hosszabb, részletesebb és még kritikusabb bemutatása. 

Az első ezek közül Halle (1998) szabályalapú elmélete, melynek 
reprezentációs újdonsága a magányos (pár nélküli) zárójelek 
használata az eredetileg Halle & Idsardi (1995) által leírt elvek szerint. 
Az elmélettel kapcsolatban belső ellentmondásokra és egyes szavak 
esetében többféle elemzés lehetséges voltára derül fény, sőt, az is 
kiderül, hogy egyes szavak (pl. a horizontal „HORIZONTÁLIS” a rövidült 
második magánhangzójával) a Halle-féle rendszerben 
deriválhatatlanok. 

Ezután az angol szóhangsúlyról szóló legkorábbi átfogó, megszorítás-
alapú elmélet bemutatása következik, Burzio 1994-es, radikális „Az 
angol szóhangsúly elvei” c. művéé. Burzio rendszere elszakad a 
metrikai rácstól és más, azzal együtt kialakult fogalmaktól (pl. 
hangsúlytörlés, rétegösszevonás), és lábsémákkal, absztrakt 
szegmentumokkal és a hangsúly lexikális jellegének a korábbiaktól 
némileg eltérő értelmezésével operál. Mindezekkel együtt Burzio 
elméletének gyengeségeire is fény derül (azon veszélyekre, amelyek 
egy-egy szó több lehetséges elemzésből fakadnak). 

Az elméletek bemutatása az első átfogó, optimalitás-elmélet alapú 
angol szóhangsúly-elmélettel ér véget: Hammond 1999-es angol 
fonológiájával. Bár ez a legújabb elmélet, érdemei elismerése mellett 
ezt is bőséges kritika éri ad hoc megoldásaiért és a lexikális kivételek 
önkényes használatáért. 
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A 4. fejezet a magyar szó-belseji hangsúlyok erősen vitatott témáját tárgyalja. Két fő 

részből áll: a 4.1. alfejezet „Érvek a szótagsúly-érzéketlenség ellen” alaposan 

átvizsgálja és összehasonlítja egymással a magyar hangsúllyal kapcsolatos korábbi 

nézeteket, majd hat olyan, főként felszíni jelenséget mutat be, amelyek elvileg 

összefügghetnek a metrikus szerkezettel. A disszertáció feltételezése szerint ezen 

jelenségek mindegyike érzékeny a szótagsúlyra, valamint az adott szó megnyilatkozás-

végi vagy megnyilatkozás-belső helyzetére. A 4.2. alfejezet olyan koherens 

megszorítás-rendszert fejleszt ki, amely úgy képes a szó-belseji hangsúlyok 

kijelölésére, hogy az teljes összhangban legyen a 4.1. fejezetben tárgyalt 

jelenségekkel. Ez a rendszer nyolc rangsorolt megszorításból áll, melyek szótagsúly-

érzékeny alapon képesek a szavakat két- illetve három szótagos lábakra osztani. Az 

alfejezetet rövid statisztika zárja, melynek tárgya a valóságban előforduló szavak 

hossza, valamint a jelen kutatás eredményeinek statisztikai összehasonlítása a 

korábbiakéval.  

A 4.1.1. alpont a szótagsúly-érzékenység fogalmát vizsgálja, és annak 
alapos gyanúját fogalmazza meg, hogy Hayes (1995) a magyart 
tévesen kategorizálta a szótagsúly-érzéketlen nyelvek közé. A 4.1.2. 
alpont bemutatja azokat az egymásnak ellentmondó elméleteket, 
amelyek a magyar szó-belseji másodhangsúlyokkal (és lábakkal) 
kapcsolatban eddig napvilágot láttak. Míg egyesek (Balassa 1980, 
Kerek, 1971, Hall 1938, 1944 és mások) a szótagsúly-érzéketlen, 
mechanikus másodhangsúlyok mellett érveltek, mások (Szinnyei 1912 
és Lotz 1939) részlegesen szótagsúly-érzékeny másodhangsúlyt véltek 
felfedezni. Szerintük bizonyos esetekben, ha a szó harmadik szótagja 
könnyű, a szó első lába három szótagos lehet. A 4.1.2. alpont végső 
megállapítása az, hogy a magyar szó-belseji hangsúlyok hollétének 
kérdésében nincs egyetértés. 

A 4.1.3. alpont részben az irodalom áttekintésével, részben a magyar 
fonológia tényeinek intuitív feltárásával a metrikus szerkezet 
lehetséges nyomait kutatja a szegmentumokon. Ezeket csak a felszíni 
jelenségekben lehet megtalálni, ám a felszíni jelenségek illékonyak, 
dialektusonként, sőt, időről-időre is változhatnak, emiatt ezek 
bizonyítékként történő felhasználása nem könnyű. Ezt segíti elő 
egyfelől – lehetőség szerint – a más szerzők megfigyeléseire való 
hivatkozás, másfelől pedig inkább az intuitíve lehetetlen, mint a 
lehetséges alakokra való koncentrálás. A lehetetlen alakok indoklását 
hivatott elősegíteni a javasolt absztrakt beszédsebesség-rendszer is. 
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Ezen alpontban az alábbi hat, feltehetően hangsúlyfüggő jelenség 
tárgyalására kerül sor: 

 magánhangzóközi hosszúmássalhangzó-rövidülés (VCV → 
VCV) 

 magánhangzóközi mássalhangzó-gyengülés vagy törlés  
(pl. e[dy]etem → e[j]etem) 

 szegmentum-csoportok törlése (pl. szoc[]zmus → 
szoc[]zmus), 

 az í hosszúsága az ít-re végződő, toldalékolt szavakban 
magánhangzóval kezdődő toldalékok előtt (pl. seg[it] → 
seg[i]tőkész), 

 a szóvégi ú, ű hosszúsága toldalékolt szavakban (pl. egyszer[y] 
→ egyszer[y]ség) 

 r előtti magánhangzó-nyúlás r-re végződő szótagokban  
(pl. csüt[]rtök → csüt[]rtök) 

Ezen jelenségek vizsgálatára gyakran egymással való 
összefüggésükben is sor kerül, sőt, néha egymástól való függésük is 
kiderül, pl. a frissítő szóban az [] rövidülése az í rövidülésétől függ: 
a *fri[][i]tő alak nem lehetséges.  

A 4.1.4. alpont további érvet szolgáltat a szótagsúly-érzékenységre: az 
alkalmazkodó ritmusú népdalok ritmusa kimutathatóan pontosan a 
szótagsúlyhoz alkalmazkodik. 

A 4.2. alfejezet azon elvek összefoglalásával kezdődik (4.2.1. alpont), 
amelyek a magyar szó-belseji hangsúlyok új elméletének 
megalkotásakor követendők, ha a metrikus rendszer által környezetet 
kívánunk szolgáltatni a 4.1-ben tárgyalt jelenségekhez. A 4.2.2. és a 
4.2.3. alpontokban megfogalmazódnak a megszorítások (ezek listáját 
ld. alább a 6. pontban), és a motivációjuk további érvekkel és 
adatokkal egészül ki. A magyarban eszerint a következő 
megszorítások érvényesülnek: a szó első szótagja hangsúlyozásának 
követelménye (INISTRESS), a szomszédos szótagok hangsúlyozásának 
tilalma (NOCLASH), megszorítás a lábak lehetséges méretére 
(FTMAX), a nehéz szótagok hangsúlyozása az első láb után (HPROM), 
két szótagsúly-érzékeny megszorítás a megnyilatkozás-végi szótagok 
hangsúlyozásáról (ENDMAIN, ENDSUB), valamint két alulra rangsorolt 
megszorítás a lehetséges leghosszabb láb igényéről (INIFT, INTFT). A 
disszertáció állítja, hogy a felsorolt nyolc megszorítás képes előállítani 
bármely magyar szó belső hangsúlymintáját. 

A 4.2.6. alpont statisztikái összehasonlítják a jelen elemzés 
eredményét a szótagsúly-érzéketlen (mechanikus) elemzéssel; az 
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összehasonlítás eredménye pedig az, hogy az esetek 90%-ában a két 
elmélet a hangsúlyokat ugyanott jelöli ki. Mindez azonban nem 
csökkenti a két elmélet közötti különbségek jelentőségét. 

A 4. fejezetet egy Függelék és egy Illusztráció támogatja. A Függelék egy 

számítógép által generált optimalitás-emléleti táblázatsor, melyről leolvasható a nyolc 

megszorítás által előállított szótagsúly-szerkezet bármely magyar szóra 7 szótagig, 

mind megnyilatkozás-végi, mind megnyilatkozás-belseji helyzetben. Az Illusztráció 

egy CD-ROM, melyen a 4.1. alfejezetben tárgyalt szegmentális jelenségek egy része 

hallható – az illusztráció papíron és hangszalagon is hozzáférhető. 

 

6. Eredmények: válaszok a kutatás fő kérdéseire 

A metrikus fonológia és az angol szóhangsúly elméletére vonatkozó kérdések: 

 Összefüggnek-e a szegmentumok nyúlási ill. rövidülési jelenségei a metrikus 

szerkezettel? 

A szegmentumok nyúlása és rövidülése bizonyos esetekben hatással 
lehet a szótagsúlyra, és ez szótagsúly-érzékeny metrikus 
rendszerekben kihat a metrikus szerkezetre. Szótagsúly-érzékeny 
rendszerekben minden nyúlási- és rövidülési folyamat esetében 
felmerülhet a metrikus szerkezettel való összefüggés kérdése. 

 Melyik elméleti keret a legalkalmasabb a metrikus fonológia jelenségeinek 

megragadására? 

A disszertációban leírtakból egyértelműen kiderül, hogy a 
megszorítás-alapú elméletek erre a célra alkalmasabbak, mint a 
szabályalapúak. 

 Melyik az angol nyelv legkevésbé problematikus elmélete? 

Burzio 1994-es elmélete, különösen, mert kitűnően bánik olyan 
szavak tömegével, amelyek más rendszerekben lexikai kivételjegyet 
hordoznak; ezenfelül magyarázó erővel képes kezelni a 
dialektusonként eltérő vagy variábilis hangsúlyozású szavakat is. 
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 Mik az angol szóhangsúlyról szóló három legújabb (és legfejlettebb) elmélet 

(Burzio 1994, Halle 1998, Hammond 1999) hiányosságai? 

Halle 1998: belső ellentmondások, többféle lehetséges elemzés és 
deriválhatatlan szavak; Burzio 1994: egyazon szónak többféle 
lehetséges elemzése; Hammond 1999: ad hoc megoldások (részletesen 
ld. feljebb az 5. pontban). 

 

A magyar nyelvre vonatkozó kérdések: 

 Vannak-e szó-belseji hangsúlyok a magyarban? 

Igen, mint ebben sokan egyetértenek. 

 Szótagsúly-érzékeny-e a magyar? 

Igen, ezt igazolják a szótagsúly-érzékeny jelenségek. 

 Milyen típusú szegmentális jelenségek függenek össze a metrikus szerkezettel; 

mely jelenségek használhatók a metrikus szerkezet meglétének bizonyítására? 

Minden felszíni erősödési és gyengülési folyamat: hosszú 
mássalhangzók rövidülése, mássalhangzó-gyengülés, magánhangzó-
rövidülés vagy nyúlás ill. ezek hiánya. 

 Milyen szabályszerűségek határozzák meg a szavak metrikus szerkezetét? Mi ezek 

rendszere? 

A disszertáció szerint a magyarban az alábbi nyolc rangsorolt 
megszorítás határozza meg a szó-belseji hangsúlyok helyét: 
INISTRESS, NOCLASH >> FTMAX >> HPROM >> ENDMAIN >> 
ENDSUB >> INIFT >> INTFT 

Részletesen: 

INISTRESS  
 A szavak első szótagja hangsúlyos. 

NOCLASH  
 Szomszédos szótagok nem lehetnek hangsúlyosak. 
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FTMAX  
 Egy láb legfeljebb 3 szótagból és 4 morából állhat. 

HPROM  
 A szó első lábát követő nehéz szótagok hangsúlyosak. 
ENDMAIN  
 Megnyilatkozás-végi helyzetben az első láb után az utolsó előtti 

szótag hangsúlyos, ha nehéz, egyébként pedig az utolsó.  

ENDSUB  
 A megnyilatkozás utolsó szótagja hangsúlyos. 

INIFT  
 A bal szélső láb olyan hosszú, amennyire csak lehet. 
INTFT  
 Két szomszédos láb közül mindig a bal oldali a lehető leghosszabb. 
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