
A magyar hangok képzése. 
Stomatoskopikus vizsgálódások alapján. 

I. 

Az élő emberi szervezet vizsgálata alkalmával nagy nehéz
ségekbe ütközünk, melyeket gyakran alig tudunk legyőzni. A holt
testen is vizsgálhatjuk ugyan az ember szervezetét, csakhogy az 
ilyen vizsgálódás csupán az egyes szervek elhelyezéséről, nagysá
gáról és alakjáról tájékoztat, de a mi még fontosabb, működésük
ről semmi felvilágosítást sem nyújt. Pedig ma már a nyelvtudo
mány is annyira haladt, hogy nem elégszünk meg az irott nyelv 
tanulmányozásával, hanem mindig az élő, beszélt nyelvet kell 
vizsgálódásaink alapjává tenni. S ebből a czélból ismernünk kell 
az emberi szervezet mindazon részét, mely a hangok létrehozására 
szolgál. Tehát ismernünk kell az ember beszélő szervezetének 
anatómiáját és physiologiáját. 

Ha mi az ember beszélő szervezetét a holt testből kivágott 
gégén kezdjük tanulmányozni, megismerjük alakját, egyes részei
nek egymáshoz való viszonyát, láthatjuk az utat, a melyet a lehel
let megtesz, a míg a tüdőből kiindulva, mint kész hang a szabad 
levegőre jut. A feladat nehezebb része azomban még ekkor nincs 
megoldva. Ismerjük ugyan a hangot létrehozó hangszalagokat, 
tudjuk milyen a lágy és a kemény íny, látjuk a nyelvet s bonczo-
lás által megismerhetjük az őt mozgató egyes izmokat is; de arról 
még mitsem tudunk, hogy hogyan működnek ezek az egyes részek 
egyik vagy másik hang képzése alkalmával. E nélkül pedig tudá
sunk nagyon is hiányos. Az emberi ész gondoskodott végre olyan 
eszközökről, melyeknek segítségével megfigyelhetjük az élő ember 
beszélő szervezetének működését is. Ezek az eszközök nagyban 
elősegítették a phonetikai vizsgálódást és segítségükkel ma már 
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minden egyes hangról pontosan megállapíthatjuk képzésének he
lyét és módját. 

Az első ilyen eszköz a gégetükör (laryngoskop) volt, mely
nek segítségével egész pontosan megfigyelhetjük a hangszalagok 
működését beszéd közben, s láthatjuk helyzetüket a zöngekópzés 
alkalmával, susogó beszédnél vagy lélekzet vételekor.1) 

A gégetükör segítségével tett megfigyelések alapján osztjuk 
a hangokat zöngehangok, zöngések és zöngenélküliek csoportjára. 
Hanem a gége még csak az első műhely, ő csak zöngévé változ
tatja a puszta lehelletet s ez a zönge csak ezután jut az igazi 
átalakító műhelyekbe. A száj és az orrüreg külömböző alakja és 
működése folytán lesz belőle egy bizonyos hang. melyet minden 
másiktól világosan megkülömböztethetünk. Az orrüreg vizsgála
tára ugyancsak a gégetükör szolgál; ezt, más hajlást adva a tükör
nek csak felfelé kell fordítanunk s megfigyelhetjük vele az orrüre
get (rhinoskopia). A lágy íny működésének megfigyelésére Czer-

• mak tett külömböző kísérleteket, melyeket a bécsi tud. akadémia 
értekezéseiben irt le.2) 

Ezek után az ember beszélő szervezetének már csak egy része 
volt elzárva a vizsgálat elől, a szájüreg. Azt hinnők, hogy a szájüreg 
működéséről, mely a beszélő szervezetnek a külvilággal leginkább 
érintkező része, legkönnyebben szerezhetünk tudomást egyszerű 
beletekintés által. Csakhogy a legtöbb hang képzése alkalmával a 
szájüreg bezárul s éppen e zárás hozza létre az illető hangot (p, in, 
t, s, sz stb.). Vannak ugyan hangok, melyekuek képzése alkalmá
val a szájüreg nyilt, tehát ha más valaki képezi a hangot, egy
szerű beletekintés, ha magunk képezzük, egy kis kézi tükör hasz
nálata tökéletesen tájékoztat a képzés módjáról. Ilyen hangok a 
nyíltabb magánhangzók (a, á, e) s egy két mássalhangzó (k, g, rj). 
A többi hangoknál nem elégséges az ilyen külső megfigyelés. 

x) A gégetükör használatára nézve 1. C z e r m a k , Physiologisclie 
Untersnchungen mit Garcia's Kehlkopfspiegel, Wiener Sitzungsber. math-
natw. Cl. B. X X I X ; u. a., Populáre physiologische Vortriige (TII. Stimme 
und Sprache), Wien, 1869; és u. a., Der Kelilkopfspiegel und seine Verwen-
dung für Physiologie und Medizin. 2. Ausg. Leipzig, 1803. 

-) Ueber das Verhalten des weiebon Gaumens bei Hervorbringung 
der reinen Vocale. Wiener Sitzungsber. matb. natw. Cl. B. XXIV; ós Uber 
reine und nasalirte Vocale, u. o. B. XXVIII . 

9* 
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Sokan talán azt is gondolják, hogy éppen nem nehéz do
log, megfigyelni, mit teszünk szájunkkal, a midőn beszélünk; 
pedig a mindennapi tapasztalat megtanít rá, hogy a phonetikailag 
nem gyakorlott ember soha sem tud számot adni az egyes száj-
részek működéséről. Az izomérzet hosszú gyakorlása szükséges 
ahhoz, hogy a nyelv helyzetét, alakját és működését az egyes han
gok képzése alkalmával biztosan erezhessük. S erre a pontos izom
érzetre szert kell tenni mindenkinek, a ki phonetikával foglalkozni 
akar, mert csak így lesz képes új, idegen hangok képzését meg
tanulni, s a megtanultat bármikor pontosan ismételni. 

Teljesen az izomérzetben sem lehet megnyugodnunk, mert 
könnyen tévedhet s nincs módunkban a tévedést helyreigazítani. 
Tehát kellett oly eszközről vagy módról gondoskodni, hogy egész 
biztosan állíthassuk szemünk elé a nyelv működésének módját. 
Ezt a czélt el is érték az amerikai N o r m a n W. K i n g s l e y és 
F. T e eh m er, lipcsei egyetemi tanár, a kik feltalálták a kutatás
nak azt a módját, melynek segítségével maga a nyelv rajzolja le a 
saját működését s ezt nevezik s t o m a t o s k o p i á n a k . * ) 

Kingsley eljárását részletesen le fogom 
írni a következőkben, úgy a mint magam 
végeztem megfigyeléseimet, hogy a magyar 
hangok képzésének stomatoskopikus képeit 
nyerhessem. Megfigyeléseimről alább fogok 
beszámolni. 

A fogorvosok a hibás szájpadlás ki
javítására gyakran használják a vulkanizált 
kaucsukot. Egy bizonyos viasz masszából 
készül a száj formája, erről készítik a gipsz 
mintát, mely a szájpadlásnak hű mása. 
A gipszmintáról azután könnyű a szájpadlás 
bármelyik részét vulkanizált kaucsukból el-

Kingsley mesterséges készíteni. Ilyen módon én is elkészíttettem 
szájpadlása. fekete vulkanizált kaucsukból saját száj

padlásom hű mását, s ez szolgált a későbbi megfigyelések alapjául. 
A mellékelt rajz Kingsley mesterséges szájpadlásának képe, melytől 

*) L. K i n g s l e y czikkeit és rajzait, The New-York Med. Jonru. 
July 1879, és Internationale Zeitschrift í'ür allgemeine Sprachwiesenschaft, 
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az enyém csak annyiban tér el, hogy hátsó része nincs annyira 
kivágva, úgy hogy a szájpadlás hátulsó részein történő artikulátiók 
is elég jól láthatók rajta. 

A ki evvel a mesterséges szájpadlással kísérletet akar tenni, 
először hozzá kell szoknia, hogy azt szájában megtűrje; gyakorol
nia kell magát abban, hogy ép oly könnyen ós természetesen ejt
sen ki bármely hangot, ha ez a kaucsuk lap benn van a szájában, 
mintha nem volna ott. Ha ebben a tekintetben teljes könnyüségre 
és biztosságra tett szert, csak akkor foghat a hangok képzése mód
jának megfigyeléséhez. Csakhogy ezen kívül még más nehézségek 
is állanak a vizsgálódás útjába. A mesterséges szájpadlás elülső 
része nem fog nehézségeket okozni, csak ott lesz baj, a hol a moz
gékony lágy ínyt a szilárd és mozdulatlan kaucsuk lap helyette
síti. Ha a rajzon látható nyúlvány lefelé függ, mint az enyémen, 
ez az állás megfelel a lágy íny helyzetének az orrhangok képzése 
alkalmával, csakhogy ilyenkor a mozgékony nyelv könnyen bele
ütközik, lelöki az egész szélpadlást s meghiusítja a megfigyelést. 
Ha ellenben ez a vége egiÉpnes folytatása a kemény ínynek, s 
úgy áll, mint a lágy íny a*szta száj hangok képzése alkalmával, 
akkor pedig a lágy íny működését akadályozza. Csakis a megszo
kás segíthet ezeken a bajokon; tehát az első próbálgatások siker
telensége ne ijessze el az embert. Kingsley olyan szájpadlást is 
csinált, a melynél ez az egész hátsó rész hiányzik; az elül képzett 
hangokat nagyon jól meg lehet ezen figyelni, a hátul képzettek 
azomban egyáltalán nem láthatók rajta. 

Ha a megfigyeléshez fogok, finom porrá tört krétát leöntök 
alkohollal s evvel a péppel bekenem a szájpadlás egész homorú 
felületét. Az alkohol gyorsan elpárolog s a finom krétaréteg ott 
marad. Ezután helyére illesztem a szájpadlást, pontosan, világo
san kiejtem a kérdéses hangot s kiveszem a szájpadlást. A hol a 
nedves nyelv érintette a kaucsuk lapot, ott leveszi róla a krétát s 
láthatóvá lesz a fekete felület; ez mutatja a nyelv és a természetes 
szájpadlás érintkezésének helyét. Többszöri megfigyelés által egész 
pontosan megtudhatjuk minden egyes hang kiejtésének helyét és 
módját. Ilyen módon nyertem a következő oldalon összeállított 

I I I : 225. —• T e c h m e r az ő eljárása módját leírta l'lionetikájában (Leipzig, 
1880) ós az ő folyóiratának, az Internat. Zeitschriftnak I. és IV. kötetében. 
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rajzokat, melyek egész pontosan mutatják az egyes magyar han
gok képzésének helyét s így ismeretükre sok tekintetben új vilá
got vetnek s a hangképzés módját mindenesetre világosabbá ós 
érthetőbbé teszik. 

Techmer más módon végzi ezt a vizsgálódást. 0 eljárását, 
mely pontosabb ugyan, de nehezebb és fáradságosabb is, ((termé
szetes módw-nak nevezi, mert a nyelv magán a természetes száj
padláson rajzolja le a hangok képzésének helyét. 0 jó fekete tust 
használ, melyet főtt keményítővel és gummi arabicummal kever; 
evvel a péppel befesti a nyelvet s így ejti ki az egyes hangokat. 
A hol a nyelv a szájpadlást érinti, a fekete tus ott hagyja nyomát 
s az így létre jövő rajzokat másokon egyszerű beletekintéssel, saját 
magán pedig gégetükör segítségével figyeli meg. 

A stomatoskopikus képek *) megértésére azt kell még meg
jegyeznem, hogy az ott feketével bevont helyek jelölik a nyelv és 
a szájpadlás érintkezését. Természetes, hogy ez az érintkezés min
den egyes hangnál nem egy ponton történik, hanem kisebb na
gyobb területre terjeszkedik ki. Hogy hol van tulajdonképpen a 
képzés főhelye, azt ezekből a rajzokból nem tudhatjuk mindig 
meg; erre nézve a tapintás, az izomérzet és a tükör használata fog 
útba igazítani. E rajzok még egy dolgot illetőleg nem tájékoztat
nak : hogy a nyelv melyik része érintkezik a szájpadlással. Pedig 
ez nagyon külömbözővé teszi a rajzaikban nagyon is hasonló han
gokat (pl. 11 és 12; 8 ós 17). Erre nézve ismét főleg az izomérzet 
fog ̂ tájékoztatóul szolgálni. 

* Ezen rajzok először Tecbiner Internationale «Zeitscbrift für allge-
meine típi'achwissenschaft» ez. folyóiratának IV. kötetében jelentek meg 
((Phonetik der ungarischoii Spracbe» ez. czikkemhez. Az egyes rajzok alatt 
lévő betűk közül a számoktól balra eső dőlt betűk Tecbiner plionetikus 
írásának megfelelő jegyei, a számoktól jobbra eső álló betűk pedig az illető 
hangoknak szokásos magyar jelölései. 
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II. 

A következőkben számot adok arról az eredményről, a melyre 
a magyar nyelv hangjainak stomatoskopikus vizsgálata által ju
tottam. 

1. Magánhangzók. 

A magánhangzók képzési helye az egész szájüreg s nem a 
szájpadlásnak egyik vagy másik része : a hangot az egész szájüreg 
alakja módosítja és pedig főleg a nyelv helyváltoztatása által. B a 
nyelv oly állásokat is foglalhat el, a melyek alkalmával a száj
padlást érinti, tehát nyerhetünk róla stomatoskopikus képet, a 
mely sok tekintethen szintén tanulságos. 

A magánhangzókat képezve a nyelv felülete mindig dom
ború ; a szájpadlást csakis hátsó részének szélei érinthetik, elülső 
része és felülete azomban mindig szabadon marad. A magyar nyelv 
magánhangzói közül ón csak ötnek képzése alkalmával nyertem 
stomatoskopikus képet (1. 1—5. rajz). A nyelv hátuljával s a száj
üreg hátsó részében képzett, vagyis a mélyhangú magánhangzók 
képzése alkalmával az egész nyelv hátrahúzódik, úgy hogy nem 
érinti a szájpadlást, csakis a legfelsőbb állással képzett u, ú-iiál 
jut a nyelv egy kissé a lágy íny szóléhez. A nyelv elejével s a száj
üreg elülső részében képzett magánhangzók közül csak a nyilt e 
képzése alkalmával nem nyertem stomatoskopikus képet, mert 
ekkor a nyelv a szájüreg aljára fekszik s szélei csupán az alsó fog
sort érintik. A többi magas hangzó képzése alkalmával azomban 
egész világos képet kaptam, mely tájékoztat bennünket képzésük 
módját illetőleg. Az é alacsonyabban képződik, mint az (, tehát 
a nyelv kisebb részben érintkezik a szájpadlással, mint emennél; 
ugyan ezen okból kisebb az ő érintkezési helye, mint az ü-é. 

E képeket vizsgálva sajátságosnak tetszhetik az a jelenség, 
hogy az egyforma nyelvállással képzett hangok, mint é és ő vagy 
í és ü, melyeknél csak az ajak állása okozza a külömbsóget, mégis 
külömböző stomatoskopikus képet adnak. Ennek magyarázatát 
abban kell keresnünk, hogy az ajakhangzók képzése alkalmával 
létre jövő ajakzárás (Lippenrundung) az egész szájüreget gömbö
lyűvé teszi és meghosszabbítja (Mundhöhlenrundung; Sweet inner 
rounding-n&k nevezi). A szájüreg ezen belső kigömbölyödése kö~-
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vetkeztében a nyelv egy kissé lehúzódik, de csupán hátsó részében, 
a mi csak széleit vonja egy kissé magával, míg a hangot módosító 
felület változatlan helyzetben marad. Tehát az ajakhangzóknál 
ugyanazon helyzetben is kevésbbó érintkezik a nyelv a szájpadlás
sal, mint a nem ajakhangzóknál. 

Phonetikámban említettem a magyar magánhangzóknak azt 
a sajátságát is, hogy a rövidek szóles, a hosszunk szűk ejtésűek. 
Ez az ejtés azomban nincs befolyással az illető hangok stoma
toskopikus képére; ez a rövid és hosszú hangzóknál teljesen 
ugyanaz, mert hiszen a szűk hangok képzésénél csakis a nyelv 
háta változik, míg széle ugyanabban a helyzetben marad. (L. Pho-
netika elemei, 40. 1.) 

Techmer összehasonlította az én stomatoskopikus képeimet 
az övéivel, melyeket a német és franczia magánhangzók képzése 
alkalmával nyert s az észlelt külömbsógeket közölte velem egy 
levelében (v. ö. Internat. Zeitschrift IV, 134). 0 a természetes mó
dot használva a német o ejtése közben is nyert stomatoskopikus 
képet, ott a hová az én mesterséges szájpadlásom már nem terjed; 
továbbá szerinte a magyar é, í, ö, ü nem képződnek annyira elül, 
mint a franczia nyelv megfelelő hangjai, az é, í még annyira elül 
sem, mint a németben. Viszont, ha Kingsleynek az amerikai angol 
e és ?-ről közölt rajzaival (Internat. Zeitschrift, III, 231) hasonlí
tom össze az enyéimet, azt látom, hogy a magyar hangok jóval 
előrébb képződnek, mint az övéi. 

2. Mássalhangzók. 

A mássalhangzók egyik fontos osztályozása a képzés helye 
szerint történt, s erre a képzés helyére, valamint a képzés módjára is 
igazi világot csakis a stomatoskopikus képek vethetnek. A mással
hangzóknak az az osztályozása, melyet Phonetikámban felállítot
tam, most némi változást fog szenvedni. Mindenek előtt bővíteni 
kell a mássalhangzók általános táblázatát az újabb vizsgálódások, 
különösen Techmeréi szerint. Továbbá némi csekély változást a: 

magyar hangok rendszerén is kell tennünk ép ezen stomatoskopikus 
vizsgálódásaim alapján. A mássalhangzók általános rendszerére itt 
nem terjeszkedhetem ki, de a magyar hangok jobb megértése czél-
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jából szükséges lesz egyetmást az általános osztályozásról is el
mondani. 

Hogy a mássalhangzók képzése módját az olvasó könnyeb
ben megérthesse, a következő oldalon lévő rajzot szerkesztettem, 
melynek alapját az emberi beszélő szervezet egyik legfontosabb 
részének, a szájüregnek Techmer által készített schematikus rajza 
képezi (v. ö. Zur Veranschaulichung der Lautbildung, 6. L). Ezen 
a táblán Techmer magukat az illető hangokat helyezte el, én azon
ban czélszerűbbnek tartottam, hogy stomatoskopikus vizsgálódá
saim alapján oszszam a szájüreget olyan egyes részekre, melyek a 
hangok képzése alkalmával szerepet játszanak. 

A nyelv külömböző részében érintheti a szájpadlást, s ebből 
a szempontból négy főrészt jelöltem meg rajta: I, a nyelv hátulja, 
II, a nyelv közepe, III, a nyelv eleje és IV, a nyelv csúcsa; a két 
elül eső rész nem ugyanazon a helyen érinti mindig a szájpadlást, 
tehát ezeknél kisebb részeket is meg kellett külömböztetnem 
(1, 2), úgy hogy a IVj-vel jelölt részről mondhatjuk, hogy az a 
nyelv legeleje, a IV2 pedig igazán a nyelv csúcsa vagy hegye. A 
nyelvnek két hátrább eső része (I és II) csakis a szájüreg hátsó 
részében, a két előrébb eső rész (III és IV) pedig csak a szájüreg 
elülső részében működik. Ez a két elülső rész ugyanazon egy he
lyen is érintheti a szájpadlást s ilyenkor külömbsóget szokás tenni 
a nyelv hátával (elejével, III) s a nyelv csúcsával vagy hegyével 
(IV) képzett hangok között; az előbbit nevezik d o r s a 1 i s, az 
utóbbit c o r o n a 1 i s képzésnek (v. ö. Phonetika elemei, 29. 1.). 

Ép így részekre osztottam (1—8) a szájpadlást is, megjelölve 
a helyeket, a hol a nyelv valamelyik része érinti.*) 1—3, jelöli azo
kat a helyeket, a melyeken az úgynevezett dentalis hangok kép
ződnek, és pedig: 1. felső fogsor (interdentalis); 2. a foghús (alveo-
laris); 3. foghús mögötti rész (postaiveolaris); ezen túl vannak: 
4. a kemény íny közepe, a hol az úgynevezett palatális (vagy 
kakuminalis) hangok képződnek; 5. a kemény íny hátsóbb része 
(palatum médium); 6. a kemény és lágy íny határa (palát, poster.); 
7. a lágy íny (velum); 8. az uvula. Ezeken kívül hang képzésére 
szolgáló helyek még az alsó (a) és a felső ajak (b). 

*) A szájpadlásnak ugyan ezen részei a stomatoskopikus rajzok elsê  
jén (új is meg vannak jelölve. 
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A szájüreg átmetszete. 
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A mássalhangzók osztályozását alapíthatjuk vagy a nyelv 
működésére s ekkor a képzés helyét csak másod sorban vesszük 
tekintetbe, vagy pedig a képzés helyét veszszük osztályozási alapúi 
s a nyelv működését tekintjük másodrendűnek. Én, hogy a ma
gyarban eddig szokásos osztályozástól s elnevezésektől nagyon el 
ne térjek ez utóbbi elv szerint osztályozom a magyar nyelv más
salhangzóit, s így jönnek létre, a régi elnevezést használva, a gut-
turalis (torok), palatális (íny), dentalis (fog) és labiális (ajak) 
mássalhangzók. A nyelv külömbözö működése hozza létre ezen 
osztályozáson belül a külömbözö hangsorokat. Ezek a régi elneve
zések éppen nem találók, mégis inkább használom őket, semhogy 
újak behozatala zavart idézzen elő. A fődolog az, hogy a képzés 
helyével és módjával legyen teljesen tisztában, a ki nyelvészettel 
foglalkozik. 

A g u t t u r á l i s hangok a magyarban két helyen képződ
nek, magas hangok mellett előrébb, a mély hangok mellett hátrább, 
a mint azt a 6. és 7. rajz világosan mutatja, s a mint azt a tükör 
előtt bárki saját magán is megfigyelheti. A hátsó k, g, rj képzése 
alkalmával a nyelv hátulja oda szorul, a hol a kemény és lágy íny 
érintkezik (I—6), az elülső k>} g>} rj> képzésénél pedig a nyelv kö
zepe szorul a kemény ínyhez valamivel előbbre (II—5). Az illető két 
rajzon ezen hangok képe sokkal hátrább terjed, mint a mily felü
leten a nyelv valóban érinti a szájpadlást; ennek az az oka, hogy 
a mesterséges szájpadlás vége, mint már fentebb is említettem, 
kissé lefelé hajlik, úgy hogy a nyelv ott is hozzá tapad, a hol a 
természetes lágy ínyt nem érintené. Én a rajzokon szándékosan 
nem változtattam semmit, s e tekintetben nem is kellett, mert az 
ezen hangoknál igazán fontos elülső határ azért tisztán és ponto
san látható. 

A p a l a t á l i s hangok közül a nyelv hátával képeztetnek a 
gy, ty, ny (Phonetikámban használt jelölés szerint D, T, N) és a j 
(1. 8, 9, 10. rajz). A nyelv eleje fölfelé görbül s a szájpadláshoz 
szorul a közepén, míg a nyelv csúcsa lefelé hajlik s az alsó fogsort 
érinti (III,—4). A gy, ty és ny egy és ugyanazon a helyen képződ
nek és stomatoskopikus képeik közö'.t csakis a hátsó behajlás tesz 
külömbséget: a gy, ty-nél hegyes csúcsban fut össze, míg az ny-nél 
hajlított vonal. Ezt a külömbséget talán úgy lehet megmagyarázni, 
hogy az orrhang képzése alkalmával a lágy íny lefelé hajlik, ezért 
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szorul ekkor a nyelv hátulsó része is lefelé, hogy helyet hagyjon a 
lebocsátott lágy ínynek. A j képzésénél természetesen nincs elzárva 
a szájüreg, nyitott csatorna áll a zönge útjába, melyen végig kell 
mennie; csakhogy ez a csatorna oly szűk, hogy ott is keletkezik 
hang. Ha a j rajzát összehasonlítjuk az í-ével (3. rajz), láthatjuk, 
hogy e két hang között képzésre nézve csakis az a külömbség, 
hogy a j-nél a nyelv magasabban áll, jobban odaszorul a száj
padláshoz, tehát a csatorna szűkebb, a kijövő zönge súrlódik s 
ezáltal keletkezik a mássalhangzókra nézve jellemző hang a 
szájban. 

A palatális hangok közé soroztam a zs, s-t is, mert azt hit
tem, hogy ugyanazon a helyen képeztetnek, mint a ty, gy, ny; 
stomatoskopikus vizsgálódásaim azomban kimutatták, hogy e két
féle hangsor nem egy és ugyanazon a helyen képződik, a mennyi
ben a zs, s képzési helye valamivel előrébb esik, egészen a foghűs 
mögé (postalveolaris, 3). Azomban szoros határvonalat húzni az 
íny és a foghangok között teljes lehetetlen, hisz a kemény íny a 
fogakkal együtt egységes területet alkot s a rajta képzett hangok 
szétválasztásánál mindenesetre némi önkényt kell használnunk. 
Tehát a zs, s hangokat is nevezhetjük ínyhangoknak, mert hisz 
valóban a kemény íny szolgál képzési helyül s akusztikailag ép 
úgy, mint a nyelvtörténet szempontjából e kétféle palatális han
gok állanak egymáshoz legközelebb (v. ö. ném. ieh és s, j és zs, 
ty és cs, gy ós ds gyakori váltakozását a legkülömbözőbb nyel
vekben). 

A zs, s (£, s) hangok képzésére (12. rajz) a nyelv csúcsa szol
gál, mely lapjával — nem hegyével — érinti a szájpadlást a foghús 
mögött (IV,—3), Ezen a rajzon is világosan látható a nyilt csa
torna, mely a folytonos hangok képzésére nézve oly jellemző. 

A d e n t a l i s hangok között is külömbséget teszünk a sze
rint, hogy a nyelv háta (eleje) vagy csúcsa szolgál-e az illető hang 
képzésére. A nyelv elejével képezzük a z, sz (z, s) hangokat (11. rajz), 
csakhogy nem ugyanaz a része működik, mint a gy, ty képzésénél, 
hanem annál valamivel előbbre eső rész (IIIá), s ez a foghúshoz 
szorul, míg csúcsa lefelé hajlik s az alsó fogsor felső végét érinti 
(TII2—2). A többi dentalis hangok, melyeket mind a nyelv csúcsá
val képezünk, sem egészen úgy képeztetnek, mint a hogy azt régeb
ben állítottam. Az l (13.. rajz) ott képeztetik, a hol a zs, s, csakhogy 
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a nyelv hegye szorul egyenesen a 
foghús mögé (IV2—3), a nyelv széle 
nem zárja el a szájüreget, úgy hogy 
két oldalt szabadon marad a zönge 
útja. Valószínűleg ugyanitt képezte
tik az r is, úgy hogy a nyelv széle 
szorul a szájpadláshoz, hegye szaba
don áll és rezeg, tehát a szájüreg 
középső része szolgál a zönge út-
jául. Ezen hang stomatoskopikus 
rajzát nem adhattam; a helyett ide 
mellékelem az r-nek azt a képét, me
lyet róla az amerikai Kingsley nyert 
(megj. Internat. Zeitschrift III, 245). 

Ez a magyar r-től csakis annyiban külömbözik, hogy képzési helye 
a postalveolaris területtől valamivel hátrább esik. 

A többi dentalis hangot ugyanott képezzük, a hol a z, sz-t, 
csakhogy a nyelv csúcsa érinti a szájpadlást. Az n képzése alkal
mával (14. rajz) egyenesen a fogak mögött, a foghúson (alveolaris) 
zárja el a nyelv hegye és egész széle a szájüreget (IVa—2). A d, t 
hangokat eddig interdentalisoknak neveztem, mert képzésük alkal
mával a nyelv a két fogsor közé szorul s ott világosan látható is. 
E hangok stomatoskopikus rajza (15. rajz) azomban világosan mu
tatja, hogy nemcsak a fogak között zárjuk el a szájüreget, hanem 
a nyelv odaszorul az egész foghúsra is, tehát érinti mind az inter-
dentalis, mind az alveolaris területet (IV2—1 +2) , és így az osztá
lyozásban nem is kell őket az alveolaris w-től külön választani. 

Az utolsó két rajz (1G, 17) a mássalhangzó diphthongusokra 
(ez, dz és cs, ds) vonatkozik. Természetes, hogy ezek a rajzok nem 
mutatják a diphthongusnak mind a két részét, hanem csakis első 
elemét, a néma hangot, míg második részük, a folytonos hang 
nem más, mint a közönséges z, sz és zs, s. Tehát a 16. rajz a nyelv 
elejével a foghúson (IIIá—2) képezett d, t-t (d>} T>), a 17. rajz pe
dig a nyelv csúcsával a foghús mögött (IV t—?>) képzett d, t-t (d, x) 
jelent. 

Az ajakhangoknak természetesen nincs stomatoskopikus ké
pük, mert képzésüknél a nyelvnek nincs aktív szerepe. A nyelv 
ezeknél a hangokál vagy nyugodtan marad, vagy előre fölveszi a 
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következő magánhangzó képzésére szolgáló alakját. Csakis az egye
sített articnlatióval képzett angol w, wh-nál működik a nyelv is. 

Ezen stomatoskopikus vizsgálódások alapján újra összeállítot
tam az előbbi oldalon a magyar mássalhangzók táblázatát. E táblá
zatban ugyanazt a jelölést használom, mint Phonetikárnban, csak 
a számok helyett alkalmazom a világosabb > < jeleket; > jelenti, 
hogy az illető hang a szokottnál valamivel előrébb, < pedig, hogy 
a szokottnál valamivel hátrább képeztetik. A «képzés módja» 
ezímű rovat számai a szájüregnek fentebb közölt rajzán látható 
számokra vonatkoznak, s az illető hang képzése alkalmával együtt
működő részeket jelölik. Két hang van e táblázatban, a mely Pho-
netikámban még nem volt megemlítve, az JV> és az n<; a magyar 
nyelv ezeket is ejti zs, s, ds, cs illetőleg z, sz, dz, ez mellett. (L. Pho-
netik der ung. Sprache. Intern. Zeitschrift, IV, 140). A [ ] közé tett 
hangok csakis bizonyos mássalhangzók mellett fordulnak elő, a () 
közöttiek pedig csakis mint a mássalhangzó diphthongusok részei. 

BALASSA JÓZSEF. 


