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Bevezetés 

A jelen disszertáció két dolgot tűz ki célul: első célja a Szigorú CV fonológia 
alkalmazhatóságának megvizsgálása a középangol (KA) kvantitatív hangvál-
tozásokra vetítve, azaz a ’nagy középangol kvantitatív összeesküvés’ fogal-
mának tisztázása. A második cél egy új elemzési lehetőség bevezetése a KA 
nyelvre. Ez a templatikus elemzés. A disszertáció egyes KA hangváltozások 
templatikus elemzésének lehetőségére tesz kísérletet, és bemutatja a 
templatikus elemzés eredményességét egyes hagyományos (szótag- és lábala-
pú) elemzésekkel szemben. Annak lehetőségét, hogy a KA nyelvet egy CVCV 
templátum jellemzi, az óangol (ÓA) egyes folyamatainak templatikus jellegze-
tességeiben kell keresni. A KA nyílt szótagbeli nyúlás az ÓA CVCV 
templátum folytatásának tekinthető annyiban, amennyiben ezért ennek a 
templátumnak a második magánhangzós pozícióját érintő parametrikus válto-
zás tehető felelőssé. Annak a lehetősége is felmerül, hogy az ÓA (és így érte-
lemszerűen a KA) egy germán templatikus jellegzetességnek a folytatását tük-
rözi. 

Az 1. és 2. fejezet a Kormányzásfonológia (’Government Phonology’, 
azaz angol rövidítéssel ’GP’) radikális ágának, a Szigorú CV fonológiának a 
bemutatását és annak eredményeit vázolja fel röviden, továbbá a CV fonológia 
jellegzetességeit tárgyalja, és összeveti ezeket a hagyományos szótagelméleten 
alapuló elemzésekkel, valamint a Kormányzásfonológiával. A szótagszerkezet 
elemeinek és ezek időzítési viszonyainak összeolvadásából egy új típusú váz-
szerkezet áll elő: ez a vázszerkezet csak szigorúan váltakozó C (mássalhang-
zós) és V (magánhangzós) pozíciókból tevődik össze. Ez a vázszerkezet egy 
univerzális elemzési hátteret biztosít, mivel minden főbb lexikális kategória 
CV egységek egy-egy sorából épül fel. Az univerzalitásnak a CV egységek 
szigorú váltakozására levetített képe azonban nem tesz minden nyelvet 
templatikussá. Azt a nyelvet tekinthetjük csak templatikusnak, amelyben 
egyes folyamatok bizonyos nagyságú kereten belül működnek csak. Ennek a 
keretnek a nagyságát ebben a megközelítésben a CV egységek sora adja ki. Az 
ÓA-ban és KA-ban a keret nagysága két CV egységből áll (ez a CVCV 
templátum). A 3., 4. és 5. fejezetben ennek a templátumnak a jogosultságát 
vizsgálom meg az ÓA segítségével. 
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 Ez a leegyszerűsített és redundanciáktól mentes vázszerkezet két ma-
gánhangzós ’erőt’ feltételez: az egyik rontó hatással bír az általa megcélzott 
pozícióra (ez a kormányzás, angolul ’government’), a másik támogatja a cél 
lexikálisan adott jellegzetességeit, azaz inherens tulajdonságait (ez a jogosítás, 
angolul ’licensing’). A kormányzás és jogosítás metaforikus terminusok, ame-
lyek azt az elméleti felfogást tükrözik, hogy egyes folyamatok jellegzetesen 
csak bizonyos helyzetekben fordulnak elő, így pl. a mássalhangzók melódiájá-
nak csökkenése, amely tipikusan szóvégi helyzetben fordul elő, és kevésbé a 
szóeleji pozícióban. A CV fonológia másik jellegzetes vonása, hogy lényegét 
tekintve reprezentációs jellegű. A deriváció, mint a lexikálisan adott melódia 
és/vagy prozódiai szerkezet manipulálásának eszköze, nem létezik ebben a 
keretben. Ez az elmélet a lexikális ábrázolások jólformáltságának elmélete: 
egyes szerkezetek jólformáltak, megengedettek, lehetségesek, azaz grammati-
kusak, mások viszont nem. 

Az 1. ÉS 2. FEJEZET a CV fonológia által engedélyezett két féle ma-
gánhangzós kategóriát tárgyalja egyes nyelvek adatain bemutatva. A követke-
ző két alapkategóriáról van szó: (i) TELJES MAGÁNHANGZÓK, amelyek mindig 
jogosítani és kormányozni tudnak és (iii) ÜRES MAGÁNHANGZÓK, amelyek 
lehetnek (i) SZÓ BELSEJI ÜRES MAGÁNHANGZÓK (angolul ’internal empty 
nuclei’, azaz IEN), amelyek nem rendelkeznek kormányzási és jogosítási tu-
lajdonságokkal; (ii) SCHWÁK (vagyis a nem kiejtett/szinkópált magánhangzók-
kal váltakozó magánhangzók), amelyek jogosítási és kormányzási tulajdonsá-
gai parametrikusan (és egymástól függetlenül) kontrolláltak és (iii) SZÓVÉGI 

ÜRES MAGÁNHANGZÓK (angolul ’final empty nuclei’, azaz FEN), amelyek 
vokalikus tulajdonságai úgyszintén parametrikusan (és egymástól függetlenül) 
kontrolláltak.  

A két bevezető fejezet azt is bemutatja, van-e bizonyíték arra, hogy lé-
teznek egyszerre kormányzott és jogosított mássalhangzók. Úgy tűnik, erre 
nincs meggyőző bizonyíték. A hangsúlyos magánhangzók kormányozva van-
nak (egy kiejtett mássalhangzón keresztül) a soron következő kiejtett magán-
hangzó által. Ez a fennállás nyílt szótagbeli nyúláshoz vezethet. Ezt az olasz 
(tonikus nyúlás), a török és a KA nyelv is bizonyítja (ez utóbbit ’Middle Eng-
lish open syllable lengthening’-nek, azaz MEOSL-nek, ismeri a szakiroda-
lom). Egy ilyen fennállásban elhelyezkedő mássalhangzó szükségszerűen 
kormányozva lehet csak. Egy olyan mássalhangzó, amelyet két hangsúlytalan 
magánhangzó vesz körül, vagy kormányozva, vagy jogosítva van. Az ilyen 
mássalhangzók félgyenge helyzetben vannak egyes elemzések szerint, és az 



Tézisek 

 4 

ilyen pozícióban megfigyelt mássalhangzós alternációk, így pl. a standard 
Amerikai angolban a tap, az aspirálatlan zöngétlen mássalhangzó és az aspirált 
zöngétlen mássalhangzó között, abból adódnak, hogy az ilyen mássalhangzók 
jogosítva és kormányozva vannak egyszerre. 

A KA templátum (előzmények) 

Ahhoz, hogy a KA templátum működését megértsük, az ÓA templátumot kell 
közelebbről megvizsgálnunk. A templátum fogalma még mindig egzotikusnak 
hangzik egy indoeurópai nyelv fonológiájában (egyes lépések azonban már 
történtek a cseh nyelv főnévi és igei paradigmáinak templatikus megközelítése 
irányába). A cseh templátum bemutatása helyett az ÓA templátumot mutatom 
be tüzetesen. 

A 3. FEJEZET a zárt rövid magánhangzók (az *-i és *-u) ÓA kor előtti 
törlését vizsgálja (angolul ’High Vowel Deletion’, azaz HVD). A két zárt szó-
végi magánhangzó akkor törlődik, ha egy nehéz (N) szótag előzi meg őket, ill. 
egy olyan szótag-szekvencia, amelynek az első tagja könnyű (K), a második 
pedig vagy K vagy N. Az N = K X egyenlet (ahol az X vagy egy könnyű, vagy 
egy nehéz szótagot jelöl) működését a következő példák mutatják be: *fēti > 

fēt ‘lábak’ és *werudu > werud ‘hadseregek’ (kontra *skipu > scipu ‘hajók’). 
A zárt magánhangzók törlésének szükséges feltétele a hangsúly hiánya, de ez 
nem az elégséges feltétele (a *skipu és a *fēti szavakban a magánhangzók 
egyaránt hangsúlytalanok, de csak az törlődik, amelyet egy nehéz szótag előzi 
meg). Az egyik elképzelés, az ún. ’Germán Láb’ (’Germanic Foot’) szerint az 
óangol láb egy egyenetlen trochaikus láb, amelynek a bal ága minimum két 
morát kell, hogy domináljon, míg a jobb ág legfeljebb egyet. A ’Germán Láb’ 
csak úgy tud elszámolni az zárt magánhangzók törlésével, ha feltételezi, hogy 
a hangsúly két magánhangzóra terjed ki. Ezt az elfogadhatatlan elképzelést a 
történeti adatok se támogatják.  

Ebben a fejezetben definiálom először az ÓA templátumot. A 
templátum két CV egységet ölel fel, a templátumm feje egy teljes magánhang-
zó, a templátum második magánhangzója lehet egyaránt teljes és üres. A más-
salhangzók lehetnek teljesek vagy üresek. A templatikus megközelítés magya-
rázatot ad további ÓA folyamatokra (így pl. a szinkópálódás elmaradására egy 
könnyű szótag után), valamint rámutat arra, miért csúszhatott el a hagyomá-
nyos megközelítés olyan irányba, hogy azt állítsa, a hangsúly két egymást kö-
vető szótagra is kiterjedhet az ÓA-ban. Az ÓA templátumot nem támadhatja 
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meg kívülről a kormányzás. Ennek az állításnak az egyes következményeit 
további óangol adatokkal kíséri végig a fejezet. 
 A 4. FEJEZET kiterjeszti a templatikus elemzést az ÓA elsődleges és 
másodlagos hangsúly kiosztásának mechanizmusára. A fejezet azt az állítást 
vizsgálja meg, hogy mennyire tartható az elsődleges hangsúly kvantitatív ala-
pú kiosztása. A másodlagos hangsúly mindig egy nehéz szótagnyi (vagy annak 
megfelelő KX) ’távolságra’ helyezkedik el az elsődlegestől (ezt többek között 
az ÓA költészetre alapozva lehet kijelenteni). A fejezet leszögezi, hogy amíg 
az elsődleges hangsúly nem kvantitatív alapú, és független a kormányzástól és 
jogosítástól, a másodlagos hangsúly a CVCV templátum fejére osztódik ki 
(azaz a teljes magánhangzóra) akkor, ha a templátumot jogosítás támogatja 
meg. Így a CV1Cv2CV3Cv4CV5 szekvenciában a másodlagos hangsúly a V3-ra 
esik (amely a második CVCV templátumnyi nagyságú vázszerkezet feje, ame-
lyet itt keretezés jelöl). A másodlagos hangsúly csak azért lehetséges, mert ezt 
a CVCV szekvenciát a V5-tel jelölt kiejtett magánhangzóból származó jogosí-
tás támogatja meg. Az elsődleges hangsúly az első templátum fejére esik (a 
V1-re). (Az első templátumnyi nagyságú területet árnyékolással jelöltem.) Az 
elsődleges hangsúly kiosztása ezen a ponton egybeesik a nehéz szótaggal. Ez 
szolgálhatott alapot annak a meggyőződésnek, hogy az elsődleges hangsúly 
kiosztása a szótagsúly függvényében történik. A templatikus elemzés a hang-
súlykiosztást a szótagsúlytól függetlenül kezeli, és ezáltal egy tágabb keretbe 
helyezi el a másodlagos hangsúlykiosztást is. 
 Az 5. FEJEZET a Sievers-i Öt Típus elmélet templatikus megfogalma-
zását kíséreli meg. A Sievers-i elmélet az ÓA költészet félsorainak öt típusát 
írja le, amelyek a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok eloszlásán alapulnak. 
Az ÓA félsorok további bizonyítékot szolgáltatnak az ÓA CVCV 
templátumhoz. A fejezet a Sievers-i elméletet teljesen új fényben mutatja be: a 
legősibb félsorok (így pl. a Beowulfban) azt mutatják, hogy a félsorok négy 
’dobozból’ épülnek fel. A hangsúlytalan dobozok akárhány szótagot tartal-
mazhatnak, a hangsúlyosak pedig csak egy CVCV templátumnyi kiterjedésűek 
lehetnek. A félsorok templatikus elemzése így az akronometrikus elméletek 
csoportjába tartozik, amely szerint a félsorok a dobozok nem egyenletes 
temporális elosztásán alapul. Ha hangsúlyos egy doboz, akkor annak kiterje-
dése csak CVCV nagyságú lehet, míg ilyen megszorítás nem érvényes a hang-
súlytalan dobozokra.  

További megszorításokról is szó van: míg az elsődleges szótagok szó-
tagnyitányai az alliteráció alapját képezik, a másodlagos és a harmadlagos 
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hangsúllyal bíró szótagok metrikai megkülönböztetésére nincs bizonyíték. A 
másodlagos és harmadlagos hangsúly megkülönböztetése csak morfológiai 
alapon történhet: a másodlagos hangsúly az összetett szavak második elemén, 
míg a harmadlagos hangsúly a derivációs és inflexiós végződéseken található 
meg a hagyományos elemzések szerint. A félsorok metrikai szerkezetében a 
hangsúlyok megkülönböztetése háromfokozatú lehet csak: elsődleges, másod-
lagos és hangsúlytalan. A fejezet további bizonyítékokat hoz fel az ÓA 
templátum mellett: az összetett szavak morfológiája és az i-umlaut azt bizo-
nyítják, hogy a hosszú magánhangzók és diftongusok akadályként léptek fel a 
CV egységek ’számolásában’ az összetett szavak képzésében, valamint az 
i-umlaut terjedésében. Ez azt látszik bizonyítani, hogy a hosszú magánhang-
zók ’előgyártott’ formában már kielégítették az ÓA templátumot, és ennek 
következményeként megakadályoztak egyes folyamatokat. 

A középangol templátum 

A 6. FEJEZET az első olyan fejezet, amely a KA hangváltozásokat mutatja be 
nyelvtörténeti kontextusban: homorgán nyúlás (’Homorganic lengthening’, 
angol rövidítéssel HOL), nyílt szótagbeli nyúlás (MEOSL), amelynek ellené-
ben a háromszótagos rövidülés hatott (’Trisyllabic shortening’, azaz TRISH), 
valamint a mássalhangzó csoportosulás előtti rövidülés (’Shortening before a 
consonant cluster’, azaz SHOCC). Egyes hagyományos elemzések ezeket a 
változásokat egy nagy KA hangtani konspirációnak tekintik. A fejezet kimerí-
tően tárgyalja a különböző KA nominális paradigmák felépítését és a MEOSL, 
valamint a TRISH rájuk gyakorolt hatását.  

Kiderül, hogy a TRISH helye a KA fonológiában problémás, és hogy 
nincs meggyőző bizonyíték a TRISH jelenlétére az angol egyetlen korszaká-
ban sem.  A TRISH egy post hoc lexikális szabály, amely az egyenként 
lexikalizált elemek után történt dedukció eredményeként állt elő (azaz a 
TRISH nem egy nyelvtörténeti, diakrón megalapozottságú szabály). A vane ~ 
vanity típusú etimológiailag összetartozó szavak nem bizonyítják, hogy a 
TRISH az angol nyelv aktív szabálya lett volna: a vane hosszú magánhangzó-
val lexikalizálódott, a vanity röviddel, a kettőjük közti etimológiai kapcsolatot 
felfedő lexikai ’szabályszerűség’ pedig a TRISH. A TRISH fonológiai eszkö-
zökkel történő megragadása mindig is problémás volt. Minden jel arra utal, 
hogy a TRISH azért került bevezetésre a KA fonológiába, mert nem létezett 
olyan szabály, amellyel meg lehetett volna ragadni a MEOSL ellenében ható 



Tézisek 

 7 

szabályszerűséget, így pl. azt, hogy a modern angol saddle ’nyereg’ miért rö-
vid magánhangzóval maradt fenn, holott hosszú magánhangzós párja is volt 
(KA sādel NESZ ~ sădeles GESZ; TSZ). Miután kizártuk a TRISH-t a KA fo-
nológiai szabályok közül, a MEOSL-t vizsgáljuk meg.  A MEOSL-lel kapcso-
latban is problémák merülnek fel. Az egyetlen olyan helyzet, amelyben műkö-
dött a MEOSL az volt, amelyben a rövid magánhangzót egy schwa követte 
nyílt szótagban (CVC\ > CVVC\). A MEOSL nem következik be, ha a rövid 
magánhangzót nyílt szótagban egy nem-schwa követte (pl. belly, fallow). A 
MEOSL akkor sem következik be, ha a rövid magánhangzót emelkedő 
szonoritású (TR) mássalhangzó kapcsolat követette. Így a CVTR\ szekvenci-
ákban nem következik be a nyúlás (**CVVTR\). Ez élesen megkülönbözteti a 
MEOSL-t az olasz tonikus nyúlástól (Tonic Lengthening), amely a hagyomá-
nyos értelemben vett nyílt szótagokban következett be (azaz a V.CV és 
V.TRV szekvenciákban a hangsúlyos V nyílt szótagban van). Ehhez társul az 
a KA rövidülés is, amely a hosszú magánhangzókat TR-kapcsolat előtt érintet-
te (VVTRV � VTRV). Így a TR-kapcsolat előtti rövidülés ugyanabba a cso-
portba tartozik, mint a TT-kapcsolatok előtti rövidülés, amely hagyományosan 
már egy másik szabály hatókörébe tartozik (ez a SHOCC). Látjuk, hogy mind 
a TRISH, mind a MEOSL problémákat vet fel. 
 A 7. FEJEZET a KA nyílt szótagbeli nyúlást elemzi a CV fonológia 
eszközeivel. A templatikus nyúlás lehetőségét vizsgáljuk meg. Az, hogy a 
nyílt szótagbeli nyúlás csak a CVC\ környezetben következik be, a KA 
CVCV tempátum feltételezésével nyer magyarázatot. Az ÓA és a KA CVCV 
templátum között csak egy lényeges különbség fedezhető fel: a templátum 
második V pozícióját a KA-ban csak teljes magánhangzók tölthették be (az 
ÓA templátum második V pozícióját egyaránt üres és teljes magánhangzó is 
kielégíthette). Ez magyarázza a belly-típusú szavakban a nyúlás elmaradását. 
A CVC\-típusú szavakban bekövetkezett nyúlást (tăl\ > tāl\ ’mese’) a KA 
templátumnak a szó egyetlen teljes magánhangzójára való illeszkedése magya-
rázza. Ez az illeszkedés azonban csak akkor következhet be, ha a templátumot 
jogosítva van (amely a schwa feladata ebben az esetben). Az a tény, hogy a 
belly-típusú szavakban elmaradt a nyúlás, azt mutatja, hogy a KA templátum 
mindkét pozícióját csak teljes magánhangzók tölthették ki (itt fontos leszögez-
ni, hogy a teljes magánhangzók jogosítási/kormányzási potenciálja nem lehet 
kisebb a schwáénál; a teljes magánhangzók minden rendszerben jogosítani és 
kormányozni tudnak, a schwa (és FEN-ek) ilyen potenciálja viszont paramet-
rikusan szabályozott). Amíg a hagyományos elemzésben a sădeles rövid ma-
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gánhangzójáért a TRISH volt a felelős, az itt úgy értelmeződik át, mint a jogo-
sítás hiányában elmaradt nyúlás a szinkópálódás következményeként (sădl\s): 
a hangsúlyos magánhangzó zárt szótagban helyezkedik el. A schwa szinkópá-
lódását függetlenül a fentiektől a jambikus (penta)metert szabályzó metrikus 
templátum is alátámasztja. A szinkópálódás következményeit a KA fonológiai 
rendszerében eddig egyetlen egy tanulmány sem taglalta, holott ez a folyamat 
a metrikus skandálás egyik alapvető mozzanata, és így nagy valószínűséggel 
szerepe is lehetett a KA hangváltozásokban. A szinkópálódás magyarázatot ad 
az ún. ’betüremkedő mássalhangzók’ megjelenésére is: pl. Hum\r NESZ ~ 
Hum[b]res ’Humber folyó’ GESZ; TSZ. A szinkópálódás feltételezése a kü-
lönböző KA nominális paradigmákban feleslegessé teszi a TRISH-t, és egy új 
elképzelésnek ad teret. Azt a tényt, hogy a TR-kapcsolatok előtt nem követke-
zik be a nyúlás, a TR-kapcsolat mássalhangzói által körbefogott üres magán-
hangzós pozíció láthatóságával magyarázom. A TR-kapcsolat előtt magán-
hangzó zárt szótagban van, azaz nem érheti el a jogosítás. Ezzel magyarázható 
a nyúlás elmaradása a TR-kapcsolatok előtt: pl. gădr\(n) ‘gyűjt’ vs. tăl\ > tāl\ 
‘mese’).  

A fejezet a FEN-ek jogosítási viszonyaira is kitér (a KA-ban nincs szó-
végi magánhangzó-rövidülés, ha egy mássalhangzó követi a hosszú 
magánhangzót). A fejezet végén egy rövid elemzést találunk arról a 
periódusról, amelyben még nem volt aktív a KA CVCV templátum, azaz még 
nem következett be a nyúlás a CVC\ típusú szavakban. Ezt a ritka pillanatot a 
korai KA korból a Poema Morale segítségével kísérjük végig, amely a nem 
alliteratív septenarius hagyományában íródott. Ebben a költeményben még 
tetten érhető az OA CVCV templátum folytatása. Ez az egyetlen olyan 
költemény, amelyben a CVCV templátum metrikus alkalmazhatósága is 
látszik.  A későbbi költészetben, a jambikus metrum egyre szélesebb körben 
bekövetkezett elterjedése következményeként, a belly típusú szavakat a 
metrikus költészet már csak bélly̽-nek látja (azaz egy hangsúlyos és egy 
hangsúlytalan szótagként értelmezi és így már a szó két metrikai pozíciót 
foglal el a jambikus metrum templátumában), és nem bélly-nek, ahogy ezt az 
ÓA és korai KA költészet metrikai szabályai tették volna. A későbbi KA kor 
metruma már nem szolgáltat további bizonyítékot a KA CVCV templátum 
mellett, így ezt a templátumot csak a hangtörténeti fonológia tudja 
megragadni: a belly-típusú szavakban a nyúlás elmaradása, ill. a 
tale-típusúakban a nyúlás kivétel nélküli bekövetkezése. 
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 A 8. FEJEZET, az eddigi fejezetek eredményeit felhasználva, a KA 
CVCV templátumot kiterjeszti a késői ÓA, valamint a KA korban bekövetke-
zett rövidülési folyamatokra, azaz a mássalhangzó kapcsolatok előtti rövidü-
lésre (angolul ’Shortening before consonant clusters’, azaz SHOCC). Ezek a 
folyamatok ölelik fel a hagyományos értelemben vett zárt szótagbeli rövidü-
lést. A fejezet a középangol nominális és verbális paradigmák egyes nem ana-
litikus formáit vizsgálja meg a CVCV templátum segítségével. 
 A fejezet második felében a homorgán mássalhangzó kapcsolatok (an-
golul ’Homorganic lengthening’, azaz HOL) előtti nyúlást vizsgálom meg a 
KA CVCV templátum segítségével. A Szonoráns + mássalhangzó (azaz nazá-
lis vagy likvida plusz mássalhangzó) kapcsolatok előtti nyúlás diakrón szem-
pontból az első KA (és utolsó ÓA) kvantitatív változás: pl. ÓA wĭndan > KA 
wīnde(n) ’tekerni’, hŭnd > hound ’eb’, gŏld > Gould ’arany’, stb.). A HOL 
környezetben bekövetkezett nyúlások nagyrészt felszámolódtak, és így csak 
nyomokban találhatóak meg a mai (standard) angolban. Míg a HOL hagyomá-
nyosan részét képezi a ’nagy középangol kvantitatív összeesküvés’-nek, annak 
környezete azonban egyáltalán nem hasonlítható a többi KA hangváltozás 
környezetéhez. A fejezet sorra veszi azokat a pontokat, amelyeket a 
templatikus elemzés nem tud megragadni, és azt a következtetést vonja le, 
hogy a HOL nem része a KA templatikus nyúlásoknak. Ezért került az első 
KA nyúlás az utolsó helyre. 
 A disszertáció a következő ÓA és KA folyamatokat érintette és 
értelmezte át a templatikus CVCV szemlélet jegyében: 
• az ÓA elsődleges és másodlagos hangsúly (ezek közül csak az utóbbi függ 

a jogosítástól, és mindig egy CVCV keretnyi távolságra helyezkedik el az 
elsődlegestől; egyik sem kvantitatív alapú), 

• a HVD csak a rövid magánhangzók törlését jelentheti, és csak akkor kö-
vetkezik be, ha a rövid magánhangzó nem kapcsolódhat egy CVCV keret-
hez, 

• az ÓA költői sorok CVCV ’dobozokban’ történő megragadása, 
• az ÓA templátumot nem támadhatja meg a kormányzás (ez magyarázza 

meg Sievers szinkópálódási szabályát, amely eddig csak a megfigyelés 
szintjén létezett, azaz nem következett az ÓA egyetlen megszorításából 
sem), 

• a ’nagy KA kvantitatív összeesküvés’ a CVCV templátum további műkö-
dését mutatja, 

• míg az ÓA hosszú magánhangzók jobb-fejűek, a KA ilyen magánhangzói 
bal-fejűek, azaz külső jogosítási forrástól függnek, 

• a KA MEOSL a CVCV templátum alapú METEL-ként ragadható csak 
meg sikeresen. 
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