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1. Általános elızmények
A latin nyelv szinkrón, vagy szinkrón kitekintéső diakrón fonológiájának több fejezetét tárgyalta az elmúlt egy
évszázad szakirodalma. A mássalhangzós fonotaktika és a szótagszerkezet többé-kevésbé átfogónak szánt
tárgyalása Zirin (1970), Pulgram (1975), Devine és Stephens (1977), Ballester (1996), Lehmann (2005), Touratier
(2005), valamint saját habilitációs dolgozatom (Cser 2009c) és még egy tanulmányom (Cser 2012). Ezen a tágabb
témakörön belül gyakran tárgyalt kérdés a félhangzók viszonya a nekik megfelelı magánhangzókhoz, ld.
Husband (1910), Kent (1912), Sturtevant (1912), Hoenigswald (1949a), Godel (1953), Biville (1994), Cser (1999a).
Kapcsolódik ehhez a labioveláris zárhangok ([kw gw]) státusza, ld. Sturtevant (1939), Zirin (1970, 29–40), Devine és
Stephens (1977, 13–104), Touratier (2005), Watbled (2005), Cser (megj. elıtt a). Többen tárgyalták a mássalhangzóhasonulásokat, ld. García González (1996), Prinz (1949) és (1953), valamint azokat az egyéb kérdéseket, amelyeknek
a metrika vagy a felirattan szempontjából jelentısége van (a muta cum liquida, más néven az összetett
szótagkezdetek problémája, a szókezdı [s] + zárhang csoportok, egyéb szótagolási problémák), ld. Dennison
(1906), Sturtevant és Kent (1915), Hoenigswald (1949b), Ward (1951), Stephens (1980), Bakkum (1989), Moralejo
(1991), Hoenigswald (1992), Mester (1994), Sen (2006). Természetesen a latin fonológia számos kérdését érintik ilyen
vagy olyan formában a nagy nyelvtörténeti kézikönyvek és kisebb összefoglalások, úgymint Kent (1932),
Niedermann (1953), Leumann (1977), Sommer és Pfister (1977), Sihler (1995), avagy a témában írott tankönyvek,
úgymint Palmer (1954), Baldi (2002), Meiser (1998), Clackson és Horrocks (2007), Adamik (2009), illetve a
klasszikus Allen (1965).
2. Saját korábbi munkáim a témában
A klasszikus latin nyelv fonológiájáról nemzetközi fórumon elıször a Glottában publikáltam (Cser 1999a). Ebben
a cikkben strukturális alapon bizonyítottam, hogy a latinban diftongusoknak nevezett fonológiai objektumok
nem diftongusok, hanem VC-szekvenciák. Ugyanebben az évben jelent meg egy cikkem a Theoretical Linguisticsben, amelyben egyebek mellett bizonyos latin mássalhangzós jelenségeket elemzek a folyamatosság mint
fonológiai jegy szempontjából (Cser 1999b). A [j] mássalhangzó bizonyos problémáival foglalkozik Szende és
Cser (2002). A latin magánhangzó+zengıhang kapcsolatok viselkedésének elemzését adja Cser (2009a), a
reduplikáció fonotaktikai elemzését Cser (2009b). Az extraszillabikus [s] kérdését elemzi Cser (2010a), Cser
(2010b) pedig elsıként írja le helyesen a fonológusok által sokat – és korábban mindig tévesen – hivatkozott
-alis/-aris allomorfia fonológiai környezeteit, egyszersmind elméleti összefüggésbe helyezve a jelenséget. Egy igen
sajátos, számos nyelvtörténeti, filológiai és fonológiaelméleti érdekességet nyújtó jelenséget, a gn-kezdető tövek
viselkedését elemzem Cser (2011a)-ban. Cser (2011b) egy másik, kisebb jelenséget elemez, a hely nélküli nazálist.
Cser (2012) a hangzósság szerepét tárgyalja a latin mássalhangzós fonotaktikában. Cser (megj. elıtt b) egy fejezet
a 2014 elején megjelenı (Oxford) Handbook of Historical Phonology-ban, melynek témája nem elsısorban a latin
fonológia, de számos latin jelenséget érint.
Habilitációs dolgozatom, melyet 2009-ben védtem meg, a klasszikus latin mássalhangzós fonotaktika
innovatív, elektronikus korpuszon alapuló, autoszegmentális keretbe ágyazott átfogó leírása, amely kitér a szők
értelemben vett fonotaktikán felül több, fonológiailag fontos mássalhangzós jelenségre is.

3. A tervezett munka vázlata és szinopszisa
A vendégkutatói ösztöndíj idıtartama alatt korábbi idevágó munkám szerves folytatásaként,
részben habilitációs dolgozatom kibıvítésével szeretnék The Phonology of Classical Latin
címmel monográfiát írni. Vázlata az egyes fejezetek rövid szinopszisával a következı:
0. Introduction
a nyelvi változat és a kor lehatárolása, az adatok, a korpusz, az íráskép, a holt nyelvek
fonológiai leírásának sajátosságai és nehézségei; az alkalmazott fonológiai modell és
ábrázolások bemutatása (jegyek és infraszegmentális szerkezet), a fonológia és a
morfológia viszonyának konkrét problémái a latinban

1. The segmental inventory
1.1. Consonants
a mássalhangzókészlet, a legalapvetıbb eloszlási szabályszerőségek, a vitatott
besorolású elemek (labiovelárisok, félhangzók), a szóvégi helyzetre vonatkozó
megszorítások
1.2. Vowels
a magánhangzókészlet, a legalapvetıbb eloszlási szabályszerőségek, az ún.
diftongusok kérdése, a magánhangzók és a félhangzók viszonya, a nazális
magánhangzók, a hiátusra vonatkozó szabályszerőségek
1.3. The representation of the segments
a szegmentumkészlet teljes leírása a bevezetésben bemutatott fonológiai modellben
2. Vowels: alternations and rules
2.1. Length alternations
a magánhangzók hosszúsági váltakozásai, azok környezetei és szabályszerőségei;
morfológiailag meghatározott váltakozások, a Lachmann-törvény státusza a szinkrón
fonológiában
2.2. Other alternations
a magánhangzók minıségi váltakozásai, az ún. magánhangzó-gyengülés és annak
szinkrón státusza; a nazális magánhangzók váltakozásai; lexikalizálódott és
morfologizálódott váltakozások
3. Consonants: alternations and rules
3.1. Voicing alternations
a zöngésségi hasonulás mőködése a klasszikus latinban, általánossága és környezetei;
a hasonulást kiváltó és elszenvedı szegmentumok; a hasonulási folyamatok
összefüggése a morfológiai szerkezettel
3.2. Place assimilations
a hely szerinti hasonulás szabályszerőségei, a képzési helyek hierarchiája, a
hasonulás által elıidézett váltakozások, különös tekintettel a prefixumokra és a
prefixum–tı határon lejátszódó folyamatokra
3.3. Manner assimilations/Total assimilations
a mód (fıkategória) szerinti hasonulás, illetve a teljes hasonulás szabályszerőségei, a
hangzósság szerepe a hasonulásokban, a hasonulás által elıidézett váltakozások; a
nazálisok és a likvidák kitüntetett szerepe a mód szerinti és a teljes hasonulásokban
4. Syllables and phonotactics
a szótagszerkezet általános törvényszerőségei, a hangzósság szerepe a
szótagszerkezetben; a szótagmag és a szótagvég között mőködı megszorítások, a
szótagkezdetre és a szótagvégre vonatkozó megszorítások; a szótagillesztési
szabályszerőségek deskriptív általánosításai; szótaghatárok, szótagillesztések és
átszótagolás prefixum–tı határon; a szótagszerkezetet megváltoztató fonológiai
mőveletek; az extraszillabikus [s] kérdése

4. További megjegyzések a módszerrıl és az elméleti háttérrıl
A latin nyelv fonológiájára vonatkozó szakirodalomban megfigyelhetı, hogy sok esetben
még a deskriptív általánosítások sem helytállóak, illetve nem teljesek. Ennek okai többfélék
lehetnek, de az egyik minden bizonnyal a megfelelı kvantifikációt lehetıvé tevı
adatbázisok, illetve technikai eszközök korábbi hiánya volt. A tervezett munkában, ahogyan
2009-es habilitációs dolgozatomban is, az általánosítások alapja a Brepols korpusz elsı kötete
(CLCLT-5 – Library of Latin Texts by Brepols Publishers, Release 2002, vol. 1), amely szinte a
teljes fennmaradt ókori latin nyelvő szöveganyagot tartalmazza. Ez lehetıvé teszi az egyes
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fonológiai jelenségtípusok szöveggyakoriságának pontos felmérését, valamint lehetıvé teszi
– bár jóval körülményesebben – lexikális gyakoriságuk kimutatását is.
A munka elméleti kerete egyfelıl szabály-alapú, vagyis a fonológiai
szabályszerőségek egy részét folyamatokként írom le, amelyek bemenettel és kimenettel
rendelkeznek. Ugyanakkor a mögöttes ábrázolásokban az absztrakciót a minimálisan
szükséges mértékre igyekszem szorítani. Mindennek célja éppen az, hogy állításaim
különbözı keretekben értelmezhetıek legyenek. Másfelıl az ábrázolási kérdések
tekintetében a munka bizonyos tekintetben szándékosan alulspecifikált, illetve közel áll a
hagyományosnak nevezhetı strukturalista elıföltevésekhez. Ilyen a szótagszerkezet kérdése,
ahol a ma már klasszikusnak nevezhetı hierarchikus háromosztatú (kezdet–mag–vég)
szótagmodellt alkalmazom. Az infraszegmentális szerkezet esetében egy olyan modellt
alkalmazok, amely alapföltevéseit tekintve közel áll a Clements–Hume (1995)-ben
kifejtetthez, bár attól bizonyos pontokban el is tér. Amellett érvelek, hogy a latin fonológia
számos jelensége kiválóan alátámasztja azt a jegygeometriai hipotézist, miszerint a
mássalhangzók és a magánhangzók helyjegyei nem ugyanazon csomópont alatt
szervezıdnek, és ez formálisan korlátozza a helyjegyek közötti kölcsönhatásokat.
Kimutatom azt is, hogy a mássalhangzókat érintı fonológiai folyamatok közül több
is, elsısorban a mód szerinti hasonulások, valamint a teljes hasonulások, fonotaktikailag
motiváltak, és kimeneteik fonológiai jellemzıi statikus fonotaktikai megszorításokkal
magyarázhatók. Ez elvezet ahhoz az általánosabb, tipológiai jellegő kérdéshez, hogy a latin
nyelvben milyen mértékben írhatja felül a morfológia a fonológiai szabályszerőségeket. Az
adatok túlnyomórészt, de nem kizárólagosan azt mutatják, hogy a latinban a morfológiailag
összetett alakokra kevés kivétellel ugyanazok a megszorítások vonatkoznak, mint az
egyszerő alakokra, tehát a morfológia erısen szintetikus jellegő. Az ez alóli kivételek
(kicsinyítı képzés, szóvégi SingNom -s toldalék zárhangú tövek után, a prefixum-tı határon
történı átszótagolás elmaradásából adódó esetek) érdekes fonológiai problémát jelentenek,
modellezésük a fonológia és a morfológia kölcsönhatására vonatkozó konkrét hipotézisek
segítségével oldható meg.
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