
Észrevételek a m a g y a r kettőshangzók eszközfonetikai 
elemzéséhez 

1. ,,A magyar nyelvatlasz munkamódszere" című, nemrég megjelent 
tanulmánygyűjteményben (Budapest, 1955., szerk. BÁECZi GÉZA) tartalmas 
értekezés látott napvilágot HEGEDŰS LAJOS tollából: ,,Eszközfonetika a 
nyelvatlasz szolgálatában" (221 — 319) címmel. Az értekezés túlnyomóan 
nagy része a magyar nyelvjárási kettőshangzók fonetikai elemzését tartal
mazza, s ennek keretében feleletet igyekszik adni kettőshangzóink legfon
tosabb fonetikai problémáira. A több tekintetben úttörő tanulmány s rajta 
keresztül maga a magyar eszközfonetikai kutatások történetében meglehető
sen újszerű, de nyelvjáráskutatásunk szempontjából rendkívül fontos téma
kör föltétlenül megérdemli, hogy HEGEDŰS problémafölvetéseivel és meg
állapításaival részletesebben foglalkozzunk. Az ez irányú kettős kutatás további 
sorsa érdekében is szükséges alaposabban megvizsgálnunk, mit kapott és 
mit nem kapott meg a magyar nyelvjáráskutatás HEGEDŰS tanulmányá
ból, mi az, amit e téren a jövőben várunk és kérünk az eszközfonetika hazai 
szakembereitől. 

2. Az említett tanulmány egészének a megítélésében nem szabad 
figyelmünk elől tévesztenünk, hogy a magyar eszközfonetika — ha nem kis 
részében éppen HEGEDŰS jóvoltából vannak is bizonyos eredményei — 
már csak meglehetős fiatalsága és művelőinek csekély száma miatt' sem nőtt 
még föl teljesen nyelvtudományunk fejlettebb ágaihoz. Ez okból eszköz
fonetikai jellegű tanulmánnyal szemben jelenleg még nem léphetünk íel olyan 
magas fokú kívánalmakkal, mint azt esetleg más tárgykörbe tartozó meg
nyilatkozásokkal szemben tennők. Be kell látnunk, hogy nyelvtudományunk
nak ez a fiatal hajtása nem tud máról^holnapra erős fává növekedni, nem tud 
a reá váró igen nagy mértékű gyakorlati feladatoknak azonnal tökéletesen 
megfelelni. — Kétségtelen, hogy napjaink fejlett nyelvjáráskutatása, a 
most folyó hatalmas arányú nyelvatlasz-munkálat nagyon sok fontos kér
désben azonnali segítséget remél az eszközfonetikától; így nem utolsósor
ban várja azt, hogy a gyakorlati fonetika egyik legnehezebb kérdésében: 
a kettőshangzók vizsgálatában sürgősen megoldja az emberi fül teljesítő 
képességét túlhaladó problémákat. Bármennyire sürgős is azonban a minden
napos nyelvjárási gyakorlat szempontjából ez a feladat, az eszközfonetikai 
kutatások egyszeri vagy kétszeri nekirugaszkodásra természetesen nem 
tudják teljesen tisztázni még ezt az aránylag szűkebb részletkérdést sem. 
H a tehát HEGEDŰS e téren nem tudott egyszerre annyit adni, amennyit 
abszolút mértékkel mérve várnánk, az a mondottak alapján meglehetősen 
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érthető, s a hiányosságokat nem szabad az érdemes szerző kimondott hibáiul 
felrónunk. Mindennek tudata persze nem ment fel bennünket attól, hogy 
a tanulmány egyes hiányosságaira, illetőleg a magasabb követelmények 
lehetőségeire — éppen a jövő érdekében — rámutassunk. 

Elöljáróban föltétlenül meg kell mondanunk azt is, hogy HEGEDŰS 
tanulmánya e g é s z é b e n a maga — jórészt érthető — hiányosságaival 
együtt is föltétlenül előremutató, pozitív értékű. A szerző a kettőshangzók 
bonyolult fonetikai sajátságainak nem egy kérdését alapos vizsgálattal vilá
gítja meg, gyakran az apróbb finomságokat sem hagyva figyelmen kívül. 
Föltétlenül közelebb visz például a kettőshangzók sajátságainak a megisme
réséhez az a viszonylag nagy nyelvi anyag vizsgálatából leszűrt tapasztalata, 
hogy e hangelemek felépítése nemcsak egy-egy kisebb nyelvjárási egységen, 
hanem még ugyanazon egyén beszédjén belül is meglehetősen nagy ingado
zásokat mutat, hogy a mondanivaló tartalmától, a beszédhelyzettől, a beszélő 
lelkiállapotától stb. függően a kettőshangzók az egyén nyelvében is több
féle, egymástól kisebb-nagyobb mértékű képzésmozzanatokban eltérő varián
sokkal jelentkeznek. Nagyon meggondolkoztató és a további kutatások során 
figyelmen kívül nem hagyható ezzel kapcsolatban HEGEDŰS ama megálla
pítása, hogy a kettőshangzók nyomaték- és időtartamviszonyai más-más 
módon alakulnak elszigetelt, egyedül álló szavakbán és folyó beszédben, 
azaz egész mondatban. Egy-egy adott esetben szépen mutat rá a szerző 
a nyomaték és az időtartam sajátos összefüggéseire is. Igen jelentősek melódia
mérései : konkréten rávilágítanak arra a már korábban is sejtett tényre 
(vö. N y K . LIV, 41, 45), hogy a kettőshangzók felépítésében nem kis szerep 
jut a hanglejtésnek. — Bőven sorolhatnám még azokat az értékes részlet
észre vételeket, amelyekkel HEGEDŰS a magyar kettőshangzókról való ismere
teinket gyarapítja, kiegészíti vagy módosítja; — de minek ezeket egyen
ként mind sorra venni, amikor a hozzáértő olvasó magából a tanulmányból 
jól kihámozhatja őket, 

3. Ideje lesz most már a figyelmet HEGEDŰS tanulmányának problemati
kusabb részletei felé fordítani. Elsőnek a h a n g h a t á r kérdését vegyük elő. 

MEXZEBATH elmés kísérletei és ezekből leszűrt megállapításai (Der 
Diphtong, Bonn—Berlin, 1941.) óta biztosan tudjuk, hogy a kettőshangzó 
két elemét nem a kapcsolóhangok hosszú sora választja el egymástól — mint 
ahogy azt korábban hitték —, hanem a két (magánhangzó-) elem közvetle
nül kapcsolódik egymásba. Az eszközfonetikai mérések kiértékelésének egyik 
súlyos problémája a két magánhangzó-elem közti hanghatár megállapítása, 
azaz annak a pontnak a megjelölése, ahol az első elem végződik, s a második 
kezdődik. Az első elem kezdetének és a második elem végének a megállapítása 
korántsem ilyen problematikus, hiszen a kettőshangzó vagy szó elején, ille
tőleg szó végén, vagy mássalhangzó előtt, után, illetőleg között áll, s így magá
nak az egész kettőshangzónak (két hangelemének együtt) a hanghatára álta
lában kielégítően kirajzolódik az egyes méréstípusokban külön-külön is. 
A két, egymáshoz képzés szempontjából sokszor meglehetősen közel álló ket
tőshangzó-elem azonban a különböző mérőműszereken nem ad egymástól 
annyira eltérő képet (vokálisprofilt), hogy a hanghatár kijelölését minden 
esetben biztos alapokon lehetővé tegye. 

HEGEDŰS tanulmányának hiánya, hogy ő a hanghatár meglehetősen 
kényes és a nyomaték-, időtartam-, hanglejtés- stb. mérésekben döntő jelen-
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tőségű problémáját nem világítja meg kellő részletességgel, s nem ad meg
felelő tájékoztatást arról sem, hogy az egyes konkrét esetekben a hanghatárt 
milyen módszerrel állapította meg. A különböző típusú méréseiről közölt 
képekben mindenütt kijelöli (ponttal) a hanghatárt, de ez a kijelölés az olvasó 
számára sokszor nem megnyugtató, mert nem lehet tudni, hogy az adód
ható többféle lehetőség közül miért éppen a tőle felvetettet választotta. 
A kérdés tüzetesebb megvilágítására tucatszámra idézhetnők a példákat 
HEGEDŰS képei alapján. Helykímélés céljából elégedjünk meg ez alkalommal 
csak néhánnyal. Nyomásmérései közül a 8., 16., 19., 20., 21., 29., 30., 33., 
34., 36., 40. stb.,stb. kép mindegyikén több nyomásvölgy kínálkozik a hanghatár 
megállapítására. Szeretnők tudni, vajon milyen meggondolások alapján 
választotta ki a szerző az egyik lehetőséget, s vetette el a többit. Ugyan
így kérdéses lehet, hogy az időtartam-méréseket szemléltető 19/a, 45/a, 86/a, 
156/a, 158. stb., stb. képeken, ahol a vokálisprofilok egyáltalán nem vál
nak el élesen egymástól, és többféle megoldásra is lehetne számítani, miért 
döntött a szerző a tőle kijelölt hanghatár mellett. A kívülről szemlélő bizony
talanságát csak fokozza, hogy egyes esetekben a hangnyomásmérés és az 
oscillográf vagy kimográf segítségével végzett időtartammérés képein ugyan
annak a kettőshangzónak a hanghatára nem vág teljesen egybe (pl. 86. és 
86/a) kép; itt különben az is feltűnő, hogy az oscillogramm az 4w kettős
hangzó % elemét mutatja hosszabbnak, a nyomásmérés után az időtartam
értéket mégis így adja meg a szerző: % = 16 y és 9 = 18 y). 

Ügy látom, hogy a különböző típusú mérések egymagukbán nagyon 
kevéssé adhatnak megbízható támpontot a hanghatárok kijelölésére. Leg
kevésbé lehet alkalmas erre a nyomásmérés, ahol az egymás után következő 
nyomás völgyek sorozata melegágya lehet a téve'déseknek. Valamivel kedve
zőbb a helyzet az időtartam-mérésnél, mivel az oscillogiammokon és a kimo-
grammokon a vokálisprofilok bizonyos esetekben segítenek valamit az elhatá
rolásban ; de hogy a tévedéseknek mennyire ki vagyunk itt is téve, azt HEGE
DŰS effajta képei bizonyítják a legjobban, amelyeken ugyanannak a magán
hangzónak nem egy esetben megdöbbentően különböző ,,profil"-ja van. 
Ügy látszik, a hanglejtés-mérésekre lehet a hanghatár tekintetében talán 
leginkább támaszkodnunk, mivel a kettőshangzó két eleme közt jelentkező 
melódia-minimumot az ilyen típusú felvételek elég jól mutatják; sajnos 
azonban, eddig e területen ez a legjáratlanabb út, s HEGEDŰS néhány ilyen 
vonatkozású felvétele — bár önmagában is sokat mond — nem elég biztos 
alap az általánosabb következtetésre. A külön-külön mérésekből eredő nagy
fokú bizonytalanságot mindenesetre jelentősen csökkenthetnők azáltal, 
ha az egyes kettőshangzó-méréseknél a legaprólékosabban összevetnek a 
nyomás-, időtartam-, és hanglejtés-mérések eredményét, s minden esetben 
így jelölnők ki a hanghatárt. Ez a módszer nyilván tömérdek munkát és mű
szaki anyagot kíván, de a tömeges vizsgálatkor sem szabad visszariadnunk 
tőle, mert a hanghatár pontos kijelölése a kettőshangzó-elemzés alapvető 
feltétele, s az itt elkövetett bármilyen mértékű pontatlanság az elemzés további 
folyamának minden eredményét illuzórikussá teheti. 

4. HEGEDŰS tanulmánya beszél ugyan általánosságban a h a n g s z í n 
kérdéséről, de sajnálatos módon megkerüli a kettőshangzók speciális hangszín
problémáit. -Sőt egyik — korábbi cikkemre vonatkozó — jegyzetéből (236. 
1. 31. jegyz.) valami olyasmi csendül ki, ami a kettőshangzók hangszínével 

104 



kapcsolatos számos igen fontos kérdés bizonyos globális elintézésének a lát
szatát kelti. Az ide vágó problémák részletező tárgyalásának a hiányát 
csak fokozza az, hogy a szerzőnek a magyar nyelvterület különböző részei
ről felhozott kettőshangzó-példáiban szinte nyomát sem találjuk a hangszín 
pontosabb megjelölésének: a kettőshangzók elemeinek nyelv- és ajak
működés szerinti mozgásáról rendszerint sem szóbeli, sem fonetikai jelölés
ben' említés nem történik. A nyugati veláris labiális típusban például HEQE-
DŰSnél minden kettőshangzó egyöntetűen %o, a palatálisban mindegyik %ö 
stb., noha jól tudjuk, hogy a valóságban nem ez a helyzet. 

Világos, hogy alaposabb kettőshangzó-elemzésekben a hangszín kér
déseinek ilyen mértékű elnagyolása semmiképpen sem célszerű: nemcsak 
a hangszín tekintetében vezetheti félre az elemzés kiértékelőit, hanem káro
san befolyásolhatja az egész munkálat megbízhatóságát. Igaz, hogy a hang
szín bizonyos elemeinek az objektív elemzése különféle nehézségekbe ütkö
zik : a szerzőnek például nem állott rendelkezésére spektrográf, amely a fel
hangok kimutatásával az egyes elemeknek a nyelv függőleges irányú moz
gásával kapcsolatos változásait jelezhette volna. De még e nehézségeket 
leszámítva is nagy előnyére vált volna kettőshangzó-elemzésének legalább 
néhány röntgenfelvétel (erre a szerző korábbi műveiben szép példákat talá
lunk), s oda kívánkoztak volna a hangzóssági mérések is (erről alább még 
lesz szó). H a mégis mindezt nem lehetett megvalósítani, pótolni kellett volna 
a szubjektív: füllel való elemzéssel, hogy a hangszínbeli finomságok legalább 
az emberi fül teljesítőképességének a határain belül el ne sikkadjanak. 

Szükségtelen itt külön hangsúlyozni, mennyire és miért fontosak szá
munkra a kettőshangzók hangszínbeli sajátosságai. E témakörben tehát 
— inkább a figyelem felkeltése végett — csupán egy-két részletmegjegyzést 
teszek. 

Aligha tévedünk, ha azt hisszük, hogy a kettőshangzók nyomaték
és hangszín viszonyai szoros összefüggésben vannak egymással (vö. N y K . 
LIV, 41). Szeretnők tudni például, hogy a gyengébb vagy erősebb nyomaték 
miként befolyásolja a nyelv vízszintes és függőleges irányú mozgását és az 
ajakműködést; de ezt persze csak akkor tudhatjuk meg, ha a pontos nyo
másmérésekkel a nyelv-és ajakműködés finomságainak a megfigyelése is páro
sul. — A nyomaték és a hangszín összefüggése természetesen nemcsak a kettős-
hangzók sajátos problémája, hanem minden hangelemé. Érdemes volna 
eszközfonetikusainknak e kérdésre az eddiginél nagyobb figyelmet fordíta
niuk. Bár nyilvánvaló, hogy a magyarban a hangsúlyviszonyok nem okoz
nak vagy okoztak olyan jelentős hangszínbeli eltolódást, mint sok ide
gen nyelvben (orosz, német stb.), mégis aligha lehet kétséges, hogy nem egy 
magyar hangtörténeti fejlemény csak a hangsúlyviszonyok figyelembevéte
lével oldható meg sikeresen, s mai nyelvünkben (nyelvjárásainkban) is szá
mos esete van a hangsúly okozta hangszínbeli eltolódásnak. 

Szeretnők tudni azt is, hogy a kettőshangzó-elemek nyelvállásának 
lejjebb vagy feljebb tolódása mennyiben befolyásolja a nyomaték- és idő
tartamviszonyokat (ez az előbbi esetnek némiképp a fordítottja). A szerző 
a Hosszúpályiban ejtett kettőshangzók közt megmér ugyan egy-egy ao-t 
és ee-t, azaz az o% és et főtípus alacsonyabb nyelvállással ejtett variánsát — 
de ez édeskevés. E két eset alapján ugyanis a nyomaték- és időtartamviszo
nyok esetleges eltolódására szinte semmi következtetést nem vonhatunk le; 
nem is beszélve arról, hogy teljesen meg van kerülve az a kérdés, mi a helyzet 
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az o% és <%o, 6» és ee közti sok variánssal, és miért nem szerepel a mérésben 
egyáltalán az ö# lejjebb csúszott artikulációjú eö variánsa (a közbeeső átme
netekkel). — Eddig inkább csak sejtjük, mint tudjuk, hogy a nyelvállás 
lejjebb vagy feljebb tolódásakor a nyomaték- és időtartamértékek alakulá
sában a kettőshangzóknak megfelelő köznyelvi hosszú monoftongusoknak a 
nyelvjárási diftongálásra tett hatása is fontos szerepet játszik (vö. I. Oszt. 
Közi. VII, 504). Pontos szubjektív elemzéssel párosuló eszközfonetikai mé
rések itt is tiszta vizet önthetnének a pohárba, s egyúttal véglegesen meg
oldhatnának egy régóta vajúdó fontos gyakorlati jelölési problémát. 

Ismeretes, hogy a nyugati kettőshangzók második eleme sokszor annyira 
elmosódott hangszínű, hogy nemcsak nyelvállásfoka, de palatális vagy velá
ris jellege sem állapítható meg világosan, s így például a labiális palatális 
és labiális veláris (azaz wo és #ö alaptípusú) kettőshangzók második eleme hang
szín szempontjából — legalábbis a fül számára — azonos hangelem benyo
mását kelti (vö. N y K . LIV, 41). Sőt Vas és Sopron megye egy részén a labiális 
veláris (köznyelvi ónak megfelelő) kettőshangzó második eleme szinte tel
jesen a palatális képzésmódba csap át (egyes nyelvatlasz-kutatóink %6-vel 
és %e-vel is jelölik). E probléma helyes megítéléséhez és végleges eldöntéséhez 
is nyilván az eszközfonetika adhatja meg számunkra a pontosabb felele
tet. HEGEDŰS elemzéseiben szerepel ugyan egy-két %9-vel jelölt kettőshangzó, 
de ennek pontosabb hangszínbeli meghatározását a szerző nem adja meg. 

Érdemes volna megvizsgálni, hogy az imént csak kis részben emlí
tett, de valójában igen nagy számú hangszínbeli probléma megítélésében 
számíthatunk-e, és ha igen: mennyiben a kimogrammok és oscillogrammok 
vokálisprofiljainak határozott vallomására. Akár igen, akár nem, az eszköz
fonetikusok feladata, hogy spektrográf és más műszerek felhasználásával ide 
vonatkozó szubjektív megállapításainkat vagy sejtéseinket különféle objek
tív elemzésekkel is alátámasszák. 

5. ÜEQEDŰs kettőshangzó-elemzéseinek középpontjában az úgyneve
zett n y o m á s m é r é s e k állanak. Rendkívül nagy érzékenységű mérő
műszer segítségével a szerző tized-belnyi pontossággal állapítja meg a kettős
hangzók elemeinek hangerejét. Amennyiben valamelyik hangelem 2—3 
decibellel nagyobb nyomáserejű a másiknál, a kettőshangzót esőnek, illető
leg emelkedőnek veszi, ha ellenben a nyomáskülönbség nem nagyobb 2—3 
decibelnél, lebegő kettőshangzóról beszél. 

Véleményem szerint nem ilyen egyszerű a kérdés. Ismeretes, hogy a 
hangerő maga is két fő felépítő tényezőn: a nyomatékon és a hangzósságon 
alapul, melyek közül az első a beszélő révén tetszés szerint adagolható, míg 
a második állandó tartozéka a hangnak, azaz a nyomaték mintegy pluszként 
járul hozzá az „ alaphangerő "-höz : a hangzóssághoz. Mármost a kettőshang
zók eső, lebegő vagy emelkedő jellegét az eddigi fonetikai irodalom általában 
a nyomatékviszonyok és nem a teljes nyomáserőviszonyok alapján állapítja 
meg, vagyis a kettőshangzó két elemének nem az abszolút hangerejét viszo
nyítja egymáshoz, hanem abból indul ki, hogy a beszélő a kettőshangzó első, 
illetőleg második elemének hangerejét mennyivel növelte a kérdéses hang 
átlagos hangzósságához képest. Tehát eső kettőshangzóknak például az 
olyan hangalakulatot szokás nevezni, amelyikben az első elem hangerejét 
a beszélő jobban növelte, mint a másodikét, vagyis amelyikben az első elem 
nyomatékosabb a másodiknál. 
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Érdekes, hogy a kifinomodott emberi fül a nyomatékviszonyok megálla
pításában bizonyos vonatkozásban fölényben van a gépi berendezésekkel 
szemben. A fül ugyanis úgy-ahogy tudja érzékelni azt a nyomástöbbletet 
vagy nyomáshiányt, ami egy-egy hangelem átlagos hangzóssága és adott 
esetben az átlagosnál nagyobb vagy kisebb hangereje között van, azaz képes 
a viszonyításra. Ezzel szemben olyan elektro-akusztikai gépünk tudtommal 
nincsen, amelyik külön a nyomatékot mérni tudná. A nyomatékmérést 
ezért természetesen HEGED űstől sem kérhetjük számon, ő a rendelkezésére 
álló eszközökkel csak a teljes hangerőt tudta megállapítani. A teljes hangerő 
azonban — mint mondottuk — nem adhat megbízható képet a kettőshangzók 
valódi nyomatékaira vonatkozóan, s ezért mérésének adatai alapján — bár
mennyire tanulságosak is azok általánosságban — az eső, lebegő és emelkedő 
csoportokra való tipizálás nem lehet kielégítő. 

Elsősorban az eszközfonetikusoknak kell a fejüket törniük azon, hogy 
hogyan lehet e bajon teljesen kielégítő módon segíteni. Az mindenesetre 
bizonyos, hogy a puszta nyomásmérésnél nem szabad megállni. Jelen pilla
natban talán kielégítő módszemek látszik az, hogy azoknak a nyelvjárási 
szövegeknek az alapján, amelyekből a vizsgált kettőshangzók valók, decibe
lekben meg kell határozni a hangsúlytalanabb helyzetű magánhangzók hang-
zóssági átlagát. Az így nyert hangzóssági adatok és a kettőshangzó-elemek 
mérésekor kapott teljes nyomásadatok felhasználásával hozzávetőlegesen 
megállapítható lenne az egyes elemek nyomatéktöbblete, s nyilván elfogadha
tóbb lenne a kettőshangzó-típusok nyomatékviszonyok szerinti kategorizálása. 

A hangzóssági viszonyoknak az elemzésbe való belekombinálása a 
puszta nyomásméréssel nyert kategóriák komolyabb eltolódását eredményez
heti ; ezt nemcsak idegen nyelvi (angol, német stb.), de nem utolsósorban 
magyar hangzóssági mérések (vö. FÓXAGY IvÁN: A L H . IV, 383—423) 
is sejtetik. Nézzünk meg ebből a szempontból közelebbről néhány nyomás -
elemzést HEGEDŰS tanulmányaiból. Mivel a kérdéses kettőshangzókkál azonos 
nyelvtípusok, nyelvjárások hangzóssági statisztikája nem áll rendelkezé
sünkre, vegyük egyelőre alapul FÓNAGY idézett köznyelvi hangzóssági méré
seit, megjegyezve, hogy a magyar köznyelv és nyelvjárások hangzóssági » 
viszonyai között aligha lehet akkora eltérés, amely számításaink realitását 
erősebben befolyásolná. — Vegyük példának az % és o színezetű elemekből 
álló kettőshangzókat. FÓNAGY a rövid o és % hangzóssága között mintegy 
5 % decibel különbséget állapít meg az előbbi javára, a hosszú ó és ?& között 
pedig mintegy 5 decibelt szintén az előbbi javára (i. h. 420). így — tekintve 
az időtartam-ingadozásokat — az o színezetű hangokat körülbelül 5 — 5 % 
decibellel hangzósabbaknak vehetjük a magyarban az % színezetűeknél. 
— HEGEDŰS a 18. képen közölt, a Zala megyei Bakodról fölvett azwpmót szó 
kettőshangzóját lebegőnek jelzi, mivel mind az w, mind az o elem 22 decibel 
nyomáserejű. Figyelembe véve azonban a hangzóssági különbséget, világos, 
hogy a kettőshangzó %-jára mintegy 5 % decibellel nagyobb nyomatéknak 
kellett esnie ahhoz, hogy a két elem teljes nyomásértéke kiegyenlítődjék. 
A azwp?M(t kettőshangzója tehát valójában nem lebegő, hanem határozottan 
eső. — A 9. képen közölt, ugyancsak Bakodról fölvett öorgwof szókettős
hangzójában az 2t 30, az o 35 decibel nyomású, s ennek alapján a szerző emel
kedőnek veszi a hangkomplexumot. H a azonban az értékelésbe belekombi
náljuk — mint ahogy bele kell kombinálnunk — a hangzósságot, a kettős
hangzó egyszeriben lebegő jellegűvé válik. 
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Az itt vázolt körülmények magyarázhatják meg számunkra, miért van 
HEGEDŰS elemzéseiben a nyugati nyitódó típusok közt annyi emelkedő jel
legű kettőshangzó, s miért olyan nagyok a nyomásérték-különbségek az első 
elem javára a záródó eső kettőshangzók között. Bár ezek után sem akarom 
teljesen kétségbe vonni a szerző ama megállapításának helyes vagy legalábbis 
meggondolkoztató voltát, hogy a kettőshangzók nyomatékeloszlását a beszéd
helyzet befolyásolja, az elmondottak mindenesetre közelebb visznek annak a 
ténynek a megállapításához, miért jegyeztek föl a korábbi nyelvjárásgyűjtők 
a nyugati nyelvterületről szinte kivétel nélkül emelkedő kettőshangzókat, 
s miért hallanak m a a nyelvatlasz-gyűjtők ugyanott majdnem teljesen egyön
tetűen eső vagy lebegő kettőshangzókat. Ezt az érdekes jelenséget HEGEDŰS 
azzal magyarázza, hogy a régebbi gyűjtők összefüggőbb beszédegységek 
alapján dolgoztak, míg a nyelvatlasz munkatársai izolált, hangsúlyos sza
vakat figyeltek meg. Á m d e ezt az okoskodást már eleve fenntartással kell 
fogadnunk, hiszen nyilvánvaló, hogy mindkét gyűjtőgárdának alkalma volt 
mindkét beszédtípust megfigyelnie (mint ahogy a nyelvatlasz-gyűjt ők nem 
is merítik ki fonetikai megfigyeléseiket csupán a kérdésre adott feleletek 
észlelésében); de az izolált szavak hangsúlytalan szótagjainak, szóvégeinek 
kettőshangzóit különben sem igen befolyásolhatja a szó első szótagjának 
nagyobb nyomatéka. A kérdés nyitja alighanem abban rejlik, hogy az 
abszolút hangerőnek, a hangzósságnak és a nyomatéktöbbletnek a saját
ságos viszonya az emberi fül számára többféle viszonyítást is lehetővé tesz. 
A gyűjtő a hallott abszolút hangerősséget érzékelheti a kettőshangzó két 
elemének egymáshoz való viszonyításában, de érzékelheti a kérdéses hangok 
szokásos hangzósságával való egybevetés alapján is. A gyakorlottabb fül 
nyilvánvalóan érzékenyebb az utóbbira, s ezért a nyugati területekről való 
kettőshangzók felső nyelvállású elemeinek nagyobb hangerőtöbbletét a 
sokkalta tapasztaltabb és országos viszonylatban is kifinomult hallású atlasz
gyűjtők — persze tudat alatt — jobban tudták érzékelni. Kissé azonban ők 
is sematizáltak, mert a tényleges nyomatékviszonyok figyelembevétele — 
mint ahogy az HEGEDŰS méréseiből is kiszámítható — sem szünteti meg tel
jesen a nyugati emelkedő kettőshangzó-típust. 

A kettőshangzók hangerő-, illetőleg nyomatékviszonyait nagymérték
ben befolyásolja a szó- és mondathangsúly alakulása. Ezért nem mindegy, 
hogy a vizsgált kettőshangzó milyen helyzetben van : a szó elején, a szó bel
sejében hangsúlytalan szótagban vagy a szó végén van-e, illetőleg hogy mondat
hangsúly, emfatikum stb. növeli-e a hangerőt vagy sem. A különböző helyze
tekben való többrendbeli mérések összehasonlítása és az abból leszűrt követ
keztetések nyilván növelték volna a szerző tanulmányának értékét. Az ilyen 
természetű vizsgálatok a nyelvtörténet számára is szolgáltathatnának érde
kes adalékokat, mert valószínűnek látszik, hogy a magyar kettőshangzók 
nyelvünk története folyamán nem fejlődtek teljesen egyformán a különböző 
szó- és mondathelyzetekben, s e vonatkozásban esetleg sok mindennek 
nyitjára juthatnánk a mai kettőshangzókból leszűrhető eredmények alapján. 
Ez persze nemcsak a hangerő-, hanem az időtartam-mérésekre is vonat
kozik. 

6. A kettőshangzó fonetikai meghatározásában kezdettől fogva nagy 
szerepet játszott a hangerő, illetőleg a s z ó t a g kérdése. A mindvégig ural
kodó és m a is általában elfogadott meghatározás szerint a kettőshangzó 
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két hangelem (magánhangzó) egyszótagos kapcsolata ; bár időnként íel-fel-
tűnt egy-egy olyan nézet (JESPEESEZf, SiEVEBS, ScHMiTT, FoBcnnA]\iMEB), 
mely szerint a kettőshangzó adott esetben lehet kétszótagos is (a klasszikus 
meghatározás szerint azonban az ilyen hangkapcsolat már ab ovo nem kettős
hangzó). H a még azt is tekintjük, hogy a szótagkérdés m a is egyike az általá
nos fonetika legvitatottabb részeinek, s bizonyos vizsgálattipusoktól (pl. 
melódia viszonyok) még sok újat várhatunk ezen a téren, azt kell mondanunk, 
nem kis fába vágta a fejszéjét HEGEDŰS, amikor olyan tételt állít föl, mely 
szerint a magyar kettőshangzók egy része a két elem közti nyomásesés követ
keztében kétszótagú. 

Kétségtelen, hogy a szerző érdekes nyomásfelvételei közt nem egy 
olyan akad, amelyikben a két kettőshangzó-elem közt kisebb-nagyobb nyo
másvölgy jelentkezik. Az a kérdés, elegendő kritérium-e ez a kétszótagúság 
elméletének fölállítására ? — N e m volna most itt értelme a szótag problé
máiba részletesebben belemenni, annál is inkább nem, mert aligha tudnánk 
e téren valami újat, eddig nem ismertet nyújtani. De még ha a nyomás
alakulást fogadnánk is el a szótaghatár egyedüli kritériumaként, HEGEDŰS 
tételét akkor is kissé merésznek kell tartanunk. Igaz, hogy a szerző több 
nyomásfelvételén (29., 52., 54., 60., 66., 77., 85., 89. stb. kép) a szokásos
nál valamivel mélyebb nyomásvölgy mutatkozik; de csak a 85. képen, a 
aztep szóban éri el az esés az 5—6 decibelt, a többin 3—4 decibel körül mozog. 
H a viszont e felvételeken a tényleges, általánosan elfogadott szótaghatárokat 
tekintjük, ott az előbb jelzetteknél rendszerint jóval nagyobb nyomásmini-
mumokat találunk. Tehát a puszta nyomásértékek alapján sém látszik a két
szótagúság bizonyítottnak. — A 85. kép aztey szavában észlelhető mélyebb 
nyomásvölgyet az emfatikum okozta; itt legföljebb arról lehet szó, hogy a 
hangkapcsolat a sajátos beszédhelyzet következtében kilépett eredeti jellegé
ből, s alkalmilag megszűnt kettőshangzó lenni, azaz a hiátusos magánhangzó
kapcsolatokhoz vált hasonlóvá f6W, #6^, &oáca stb.). 

N e m ártott volna, ha a szerző e kérdés megítéléséhez bővebben, nagyobb 
fonetikai áttekintéssel kifejtette volna, és konkrét elemzésekkel illusztrálta 
volna a szótagról alkotott véleményét; akkor talán közelebb juthatott volna, 
vagy legalább is alaposabb megokolást nyújthatott volna tételének bizonyítá
sához. Azt gondolom, hogy e téren HEGEDŰS elemzéseiből leszűrt végső 
eredményt valahogy óvatosabban így lehetne megfogalmazni: bizonyos nyu
gati típusú kettőshangzók a két elem képzése közt bekövetkező nyomás
csökkenés folytán többé-kevésbé közelednek a kétszótagúság felé, bár azt lénye
gében el nem érik. Az utóbbi félmondatot annál is inkább ajánlatos a tétel
hez hozzáfüggeszteni, mert a kérdéses Zala megyei kettőshangzó-típusok 
az emberi fül számára is messze vannak a kétszótagúságtól: a hallás eléggé 
biztosan egyszótagos kapcsolatoknak fogja fel őket. — Figyelmébe aján
lom azonban a szerzőnek a Vas megye északi részén hallható lebegő kettős-
hangzókat, melyekben a kétszótagúsághoz való közeledés füllel is elég jól 
érzékelhető; noha természetesen valódi kétszótagúságról itt sem beszél
hetünk. 

Csak éppen megjegyzem, hogy a nyugati kettőshangzók egyes típu
sainak ,,kétszótagúsága" a nyelvtörténet oldaláról is cáfolható : nincs példánk 
arra, hogy korábbi monoftongusból lett kettőshangzó két eleme közé hiátus-
töltő hang iktatódott volna be, mint ahogy ez a kétszótagos hiátusos magán
hangzó-kapcsolatokban éppen nem ritka eset. 
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7. HEGEDŰS többször hangsúlyozza, hogy az oscillogrammokon és 
kimogrammokon az egyes hangok i d ő t a r t a m - é r t é k e i nagyon 
könnyen és nagyon pontosan: ,,kétséget kizáró módon" meghatározha
tók (302, 305, 308 stb.). Azt 'hiszem, nem ártana ebben a tekintetben kissé 
nagyobb óvatosság. A szerzőnek a X X I . és XXII. táblán közölt kimogrammjai 
eléggé bizonyítják, hogy az egyes magánhangzók, valamint a zöngés mással
hangzók képe sokszor annyira összefolyik, hogy a ,,biztos" elhatárolás nem 
emeli túlságosan a mérések hitelét. Mindez összefügg a hanghatár már említett 
kérdésével, i 

Első pillantásra igen zűrzavarosnak látszik a szerző időtartam-jelölése. 
Rövidnek veszi például a 22. kép 13 y-nyi %-ját, a 36. kép 14 y-nyi #-jét 
stb., ugyanakkor hosszúnak jelöli a 41. kép 13 y-nyi e-jét, a 69. kép 14 y-nyi 
á-ját stb. A rövid és hosszú időtartamok ilyen rendszerű jelölését látszólag 
még inkább tarkítják a félhosszúság időtartam értékei: 89. kép: 14 y-nyi 
o, 111. kép : 12 y-nyi », 134. kép : 12 y-nyi e stb. E „következetlenségek"-et 
azonban HEGEDŰS tanulmánya elején megmagyarázza: a századmásod
perces abszolút időtartamokat a jelölésmódban a relatív időtartamok fel
tűntetése váltja fel. Ez természetesen nem helytelen eljárás; egy nehézsége 
azonban van: az olvasó nem tudhatja, milyen átlag időtartamú környezet 
alapján keletkeztek a relatív időtartam-megjelölések, azaz nincs semmifele 
lehetősége a jelölések valóságának ellenőrzésére. A dolgon segíteni lehetne 
úgy, hogy a szerző az időtartam-elemzésekben valamilyen formában utalna 
a beszédtempóra, a környezet időtartam-viszonyaira. — A 3—4 y-nyi hang
elemeknél mind az abszolút, mind a relatív időtartam-jelölésben ajánlatos 
volna az ultrarövidséget feltűntetni: e, o, & stb. A fölemelt jelölésmód (*̂  
w stb.) főként a kettőshangzókban több szempontból nem megfelelő (vö. 
N y K . LIV, 46). — Itt említem meg, hogy a hangtörténeti kutatások számára 
nagyon fontos lenne a nyelvjárási sva-hangok tüzetes eszközfonetikai elem
zése, nemcsak az időtartam, hanem a hangszín és a nyomaték szempont
jából is. 

Eddigi ismereteink alapján (vö. DEME: A magyar nyelvjárások néhány 
kérdése 64) ugyan kissé meglepő, de a közölt adatokat tekintetbe véve két
ségbe alig vonható HEGED űsnek ama megállapítása, hogy a kettőshangzó
nak, illetőleg a kettőshangzó két hangelemének együttes időtartama rend
szerint hosszabb, mint variánsának: a megfelelő hosszú magánhangzónak 
az időtartama. N e m ártana ezt a tételt speciális összehasonlító mérések
kel adatszerűen igazolni. 

Vitás kérdést érintenek HEGEDŰS időtartam-mérései a kettőshangzók 
elemeiben a nyomaték (nála: abszolút nyomáserő) és az időtartam össze
függésére vonatkozóan (vö. D E M E i. m. 60 kk.; BENKŐ: N y E . LIV, 42, I. 
Oszt. Közi. VII, 504). Mivel a nyomáserőt és az időtartamot mindenütt 
mérte, a rendelkezésére álló nagyszámú adat alapján lehetősége nyílott volna 
ennek a gyakorlat szempontjából nem lényegtelen kérdésnek részletes tag
lalására, nem egy értékes megállapítás levonására is. Méréseiből az látszik, 
hogy a kettőshangzókban a nyomaték és az időtartam, ha nem is függ-

^ Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy FÓNAGY IvÁN eszközfonetikai elemzései
ben (i. h.) az oscillogrammokon és nyomásgörbéken az élesen megállapítható hang
határok folytán az időtartam-értékek igen jól mérhetők; — de e mérésekben általában 
olyan hangtestű szavak szerepelnek, melyekben magánhangzók és zöngétlen mással
hangzók váltogatják egymást. 
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vényszerű, de meglehetősen szoros összefüggésben van egymással. A szerző 
nyilvánvalóan gondol arra, hogy e problémával kapcsolatos megállapításai
val — esetleg még nagyobb anyag vizsgálata alapján — nem marad majd 
végleg adós. 

8. HEGEDŰS elemző és közlő módszerének általános vonatkozásaihoz 
fűzök a továbbiakban néhány megjegyzést. 

Igen helyes, hogy a szerző általában megadja azt a mondatot, amely
ben a vizsgált hangtani jelenség szerepel. Még jobb lenne azonban, ha az 
egész vizsgált szöveget közölné, és a mérési adatokat a szöveg sorrendjé
ben szerepeltetné. Jelenlegi közlési módszeréből ugyanis sok minden nem derül 
ki : hány beszélőtől származnak az egy-egy helység anyagából való mérések ?; 
a vizsgált jelenség minden egyes szövegbeli előfordulása mérve van-e, vagy 
valamilyen szempontból válogatás történt?; a beszéd nagyobb összefüggései
ben milyen képet mutat a vizsgált jelenség ?; hogyan helyezkednék el a 
variánsok?; stb., stb. Mivel az ilyenfajta kérdésekre az olvasó a mostani 
közlési módszerből nem kap felvilágosítást, nem tudhatjuk, hogy a szerző 
tulajdonképpen minek az alapján is dolgozik, mit vett be méréseibe és mit 
hagyott el, milyen arányú és milyen sorrendű közölt vagy nem közölt példák 
támogatják leszűrt eredményeit, vagy esetleg milyen arányú közölt vagy n e m 
közölt ellenpéldák alapján cáfolhatók, illetőleg módosíthatók ezek az ered
mények. 

Bár HEGEDŰS többször is helyesen hangoztatja, hogy a kettőshang
zók fonetikai természetére vonatkozó tanulságok csak sok rendbeli és nagy
számú elemzésből vonhatók le, mégis nem egyszer beleesik abba a hibába, hogy 
egy-egy méréseredményből messzebbmenő következtetéseket von le. Pél
dául egyetlen árva dp kettőshangzónak a Aap%ajo szóban való megmérése é& 
egyetlen árva ee kettőshangzónak az eea kötőszóban való megmérése alapján 
következtetéseket von le az ilyenfajta hangelemek jellegét illetően, és össze
hasonlítást tesz saját eredménye és a Hosszúpályiban járt nyelvatlasz-gyűjtők 
feljegyzése közt. Ezzel a módszerbeli eljárással természetesen nem lehet 
egyetérteni. Inkább a vizsgált jelenség körét korlátozzuk erősen (kevesebb 
helyről, kevesebb típust stb.), de az elemzés minél nagyobb azonos jellegű 
anyagót öleljen föl, hogy a nagy pontosságot és módszerbeli biztosságot meg
követelő következtetések minél szélesebb körű mérésanyagra épülhessenek. 

Eszközfonetikai mérések közlésében természetesen elsősorban a szám
adatok pontosságára kell törekedni. E vonatkozásban nyilván nincs is baj a 
szerző adataival. De gondolni kell arra is, hogy a különféle vonatkozású sajtó
hibák megnehezíthetik vagy lehetetlenné tehetik a legpontosabb mérésadatok 
felhasználását is. Az ilyenféle sajtóhiba HEGEDŰS tanulmányában bizony n e m 
kevés. A 27. kép anyagában például meglepetve veheti észre az olvasó, hogy 
a /%Őzm/% szó szövegben /%ozm/t-nak hangzik, sőt tovább menve a szerző 
elmondja, hogy az %o kettőshangzó (kétszer is így!) milyen hangszínű, hogy 
# és o (!) eleme milyen időtartam-értékű, stb. — N e m gátolja ugyan a meg
értést, de mégis zavaró, illetőleg a pontatlanság látszatát keltő a szerző némely 
jelölési bizonytalansága. A félhosszú é például szerepel e-ként', é-ként és &-ként;. 
a félhosszú ö és % mindig ő és '%, a fiáihosszú á mindig <%; stb. 

9. N e m kétséges, hogy HEGEDŰS kettőshangzó-elemzései — főként ha 
módszere tovább csiszolódik — nagy gyakorlati segítséget fognak nyújtani 
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nyelvjáráskutatásunk számára, az időszerű feladatokat tekintve elsősorban 
a készülő magyar nyelvatlasz gyűjtéséhez, ellenőrzéséhez és szerkesztéséhez. 
A szerző tanulmánya a gyűjtőket és ellenőrzőket mindenekelőtt további óva
tosságra, a sematikus, elnagyoltságra hajló kettőshangzó-íeljegyzésmód 
minél erősebb kiküszöbölésére kell, hogy intse. Hogy a nyelvatlasz szerkesz
tési munkálataiban a gépi segédlettel rögzített és eszközfonetikailag kiértékelt 
anyag hogyan lesz technikailag felhasználható, az m a még nyitott kérdés, 
hiszen egyrészt a feljegyzett, másrészt a lemezre vett, gyakran más-más 
adatközlő más-más nyelvi anyagának kartográfiai egybehangolására ezideig 
még nem tettünk kísérletet. Korántsem akarván e meglehetősen problema
tikus feladatnak elébe vágni, csupán megjegyzem, hogy a rendes gyűjtés 
és ellenőrzés során feljegyzett anyagnak a gépre vett anyaggal való elke-
verését sem elvi, sem gyakorlati szempontból nem látnám szerencsésnek. Talán 
leghelyesebb lenne minden egyes kutatópontról külön közölni egy-egy gépre 
felvett szöveget, illetőleg annak objektíven és szubjektíven kiértékelt, nagy 
fonetikai pontosságra törekvő átírását. 

10. HEGEDŰS LAJOS tanulmányához fűzött észrevételeim — melyek
ben kétségtelenül túlteng a kifogásolás, vitatkozás, más módszerekre való 
javaslattevés — első pillantásra talán egyrészt a kérdéses cikk leértékelé
sének, másrészt az eszközfonetikával szemben való maximaiizmusnak a 
látszatát kelthetik. Valójában persze nem ez a helyzet. Készséggel elismerem 
ugyanis, hogy a szerző egyetlen tanulmányában a legjobb akarattal sem tehe
tett volna eleget az itt felhozott összes szempontoknak, kívánalmaknak. 
Hogy jelen cikkem mondanivalója mégis mindvégig HEGEDŰS eme egyet
len művéhez kapcsolódik, annak a szerzőre nézve nem kedvezőtlen, hanem 
éppen kedvező oka van: a tanulmány igen jó és konkrét alapanyagul szol
gál arra, hogy az eszközfonetikusok és a nyelvjáráskutatók közös problémái
nak egy bizonyos részlegét a további együttmunkálkodásra gondolva kifejt
hessük, hogy az e téren követendő helyes út kialakítását elősegíthessük. 
Ebben az útkeresésben HEGEDŰS műve nagyon is pozitív szerepű, a jövő 
szempontjából igen bíztató, s úgy gondolom, nem is kell külön rámutatnom 
arra, hogy fölhozott kifogásaim, ellenvéleményeim nem sokat vonnak le a 
szerző tanulmányának több tekintetben úttörő érdeméből. 

BENKŐ LOBÁND 
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