
Magyar palatogrammok. 

Az első magyar palatogrammokát BALASSA JÓZSEF közölte a 
TECHMEK-féle Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprach-
wissensehaft IV. kötetében (Phonetik der ungarischen sprache, 
130—157. 1.). Ugyanezek a rajzok megjelentek a NyK. 21:135. 
lapján és a Magyar Fonetika második kiadásában is (1904, 
85. 1.).*) BALASSA czikkétöl indíttatva a folyóirat szerkesztője, 
TECHMEK is megvizsgálta egy 
Lipcsében tartózkodó magyar 
embernek, BÁcz LAjosnak a ki
ejtését («természetes*) módszer
rel, mesterséges szájpadlás nél
kül) s BALAssÁéitól némileg el
térő eredményeiről a czikkhez 
függesztett «Nachschrift»-ben 
számol be. 

Ezenkívül tudtommal csak 
BOUSSELOT tett közzé «Princi-
pes de phonétique expérimen-
fcale» czímű alapvető munkájá
ban néhány magyar palatogram-
mot is (609., 611. 1.). Hogy mé
diuma ki volt, nem tudom; min
denesetre feltűnő, hogy a jésített 
hangok között a közbeszédből 
hiányzó t rajza is szerepel. 

Ezek után talán feleslegesnek látszhatnék e kérdésre még 

1. ábra. 
I . alveolaris, I I . praBpalatalis anterior, 
I I I . praepalatalis posterior, IV. medio-

palatalis, V. postpalatalis terület . 

*) BALASSA rajzait közli W H E E L E R SCRIPTURE is fonetikai kézi
könyvében (The elements of experimentál phonetics, 306. 1.). 
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egyszer visszatérni, ha két körülmény nem indítana mégis arra, 
hogy a magam rajzait is közzétegyem. 

Először is BALASSA sorozata nem teljes; az r hang egé-

2. ábra. 
o; a pontozott vonal ö. 

3. ábra. 
u; a pontozott vonal az n ha

tárát jelzi. 

4. ábra. 
(b)e [be] 

5. ábra. 
?(ö) [eb] ; a pontozott vonal a 

(6)| [bé] határát jelzi. 

szén hiányzik belőle, a fonetikai helyzettel együtt járó ejtés-
beli külömbségeket nem tünteti fel; az egyes hangokra vonat
kozó megfigyeléseim is nem egy pontban annyira eltérnek 
BALAssÁéitól, hogy a külömbséget alig merném az egyéni kiejtés 
rovására írni. 
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Másodszor B. palatogrammjai nem természetes, hanem 
ideális szájpadlásba rajzolt, stilizált, asszimmetrizált palato
grammok. A valóságban sem olyan szabályos szájpadlás, sem 

6. ábra. 
(m)i(m)i [Mimi]; a pontozott 

vonal %{m) [ím]. 

7. ábra. 
ü; a pontozott vonal (b)Ti [bű]. 

8. ábra. 
a pontozott vonal (b)5 [bő]. 

9. ábra. 
német i (VIETOR) ; — német e 

(VIETOR) ; franczia ü (ROÜSSELOT). 

olyan szabályos palatogrammok nincsenek, a milyeneket B. kö
zöl. A felső fogsor vonala mindig többé-kevésbbé torzult, aszim
metrikus, a szájpadlás homorodása sem tökéletesen egyenletes. 
Természetes tehát hogy a palatogrammok is szabálytalanok, 

13* 
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aszimmetrikusak, de egy egyén kiejtésén belül szabálytalansá
gukban is meglepően állandóak. Hiszen éppen az egyéni kiejtés-

10. ábra. 11. ábra. 
(vá)l(á) [vala]. l(áp) [lap]. 

nek ez a relativ állandósága a stomatoskopikus eljárás tudomá
nyos értékének egyik legfőbb biztosítéka. Az olyan palatogram-
moknak, a milyeneket pl. BREMER is közöl fonetikájában, s a 

milyenek BALASsÁéi is, a melyek 
t. i. a nyelv lenyomatát nem 
híven, hanem szabályossá téve, 
asszimmetrizálva közlik, lehet 
ugyan demonstratív, didaktikai 
hasznuk, de tudományos érté
kük vajmi csekély. 

A V*—Va mm. vastag vul
kanizált kaucsukból készült mes
terséges szájpadlás, a melyet 
Kísérleteimnél használtam, csak 
az utolsó zápfogak vonaláig, te-

12. ábra. hát kb. a kemény íny határáig 
(i)l(i) [Ili]. nyúlt. Igaz, hogy ezáltal a post-

palatalis artikulácziók egy részé
ről le kellett mondanom, de e veszteségért bőven kárpótolt az a 
körülmény, hogy ez a rövidebb szájpadlás a természetes beszé
det semmiben sem gátolta, míg a KiNOSLEY-BALASSA-féle hosz-

A 
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szabb szájpadlás, a mely a lágy íny alá is benyúlik, vagy a 
lágy íny, vagy a nyelvtő működését akadályozza. Eövidebb száj
padlást használtak az újabb kutatók is valamennyien. 

13. ábra. 
(á)rr(á) [arra]. 

14. ábra. 
német r (VIETOR) ; angol 

r (KINGSLBY). 

15. ábra. 
{á)g(á) [Aga]; a pontozott vonal 

(ba)k(á) [baka]. 

16. ábra. 
(e)g(e) [ege]; a pontozott vonal 

(«)&) [eke]. 

A kaucsuk-szájpadlás bal szólére (a rajzban a jobb oldalon 
látható fogköz felső szélén) alkalmazott ezüst kapocsnál fogva, 
a mely az utolsó szemfogra csúszott, a szájpadlást kényelmesen 
be lehetett tenni és ismét kivenni, a nélkül hogy a beporozott 
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belső felületet meg kellett volna érinteni. A rendes alkoholos 
krétapor helyett rizsport használtam, a mely a kaucsuk-szájpadlás 
belső, száraz felületét egyenletes, hajszálvékony fehéres-szürke 

19. ábra. L20. ábra. 
t{a), d{a); a fehér vonal a t ha- Magyar d' variánsok 

tárát je lz i . (ROUSSELOT, Principes de phonétique 
expérimentale, 609. L). 

réteggel vonta be, s a nyelv legkisebb érintésére levált. A rizs
port annyiban is alkalmasabbnak találtam, mert a határvonalak 
élesebbek, mint krétaporral, s a mi fő, órák múlva sem mosódnak el, 
mert a száraz rizspor megakadályozza a nyálka továbbszívódását. 
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Az egyes hangokat nem izolálva, hanem hangsorokban 
ejtettem; természetesen csupa olyan szót kellett választanom, a 
melyekben a megvizsgálandó hangon kívül csak b, p, v, / , m, 

21. ábra. 
(á)t'(á) [atya]. A fehér vonal a t 

határa. 

22. ábra. 
(ba)t'{a) [bátya]. 'A jfehér vonal 

afl határa. 

23. ábra. 
(a)cl(á) [ágya]. A fehér vonal a 

cl határa. 

24. ábra. 
di(á); — a cl határa. 

a és á fordul elő, mert ezeknél a nyelv nem érinti a száj
padlást. A közölt rajzok a palatogrammokat eredeti nagysá
gukban tüntetik fel. 

A közölt rajzokhoz, a melyek voltaképpen önmagukat ma
gyarázzák, csak néhány megjegyzést akarok fűzni. 



200 GOMBOCZ ZOLTÁN. 

M a g á n h a n g z ó k . BALASSA szerint (NyK. 21 : 137.) a 
magyar «szűk» (gespannt, narrow) és «széles» (ungespannt, 
wide) magánhangzók stomatoskopikus képei azonosak. En éppen 

25. ábra. 
n(dk) [nyak]. A fehér vonal az 

n határa. 

26. ábra. 
Párizsi á{a) (ROUSSELOT) ; olasz 

n(q) (FREEMAN M. JOSSELYN). 

27. ábra. 
(á)n(a) [anya]; a pontozott vo

nal az n határa. 

28. ábra. 
(k)ön(v) [könyv]; — a n, — az 

n, a k határa. 

az ellenkező eredményre jutottam; különösen feltűnő a szűk és 
a széles ejtésű magánhangzók közti külömbség a palatális sor
ban, pl. az ö és az o, az e és az e között (1. a 8. és az 5. ábrát). 
Megjegyzem, hogy mint dunántúli születésű, az e hangot gyerek-
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korom óta ismerem és használom. Hogy az w-nál a nyelv na
gyobb területen érintette a szájpadlást, mint az o-nál, a magasabb 
nyelvállással függ össze. Ugyanilyen palatogrammokat közöltek 

29. ábra. 
j(avá) [Jáva]; (bá)jj(a) [bajjá]. 

30. ábra. 
(&&)$, (bá)i{á) [baj, baja]; a pon
tozott vonal (áp)i(á), (káp)i(á) 

[apja, kapjál. 

31. ábra. 
i(ává) [sava] 

32. ábra. 
z{á)í{á) [Zsazsa] 

e két hangról M. KOLLER és F . WANNER is (München, Deutsches 
Museum, akusztikai osztály). 

Már BALASSA is észrevette, hogy szembetűnő külömbség 
van az illabiális i, t, «, e és a megfelelő labiális ü, u, ö és g 
között, a mennyiben ez utóbbiaknál a vokálikus rés jelentéke-
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nyen szélesebb (vö. az 5. és a 8., a 6. és a 7. ábrákat). Az i 
és ü hangoknál a viszony körülbelül 1 : 2 , az e és ö hangoknál 
2 : 3 . Ez a külömbség külömben a magánhangzók időtartamá
ban is visszatükröződik. Ha a magánhangzókat átlagos időtarta
muk szerint rendezzük, a következő két sort kapjuk. 

A rövid magánhangzók: 

t 
11-8 

u 
13'4 

u 
14-0 

o 
14-1 

e 
14-4 

o 
16-0 

A hosszú magánhangzók: 

s 
16-1 

a 
17'0 

* U 3 Ü 0 ö 
24-9 27-1 27-3 27-6 28*8 29' 

a 
30*3 

A magánhangzók időtartama tehát, — ceteris paribus — 
függ az illető magánhangzó jellemző nyelvállásától, olyanformán, 

33. ábra. 
s(ává) [szava]. 

34. ábra. 
z{ap) [záp]. 

hogy a legmagasabb nyelvállásnak a legrövidebb, a legalacsonyabb 
nyelvállásnak a leghosszabb időtartam felel meg.*) A két soro
zatban mármost az ii és az ö az i ill. e után, az u és az 5 
pedig az £ ill. e után foglal helyet. 

M á s s a l h a n g z ó k . A mássalhangzók artikulácziójának 

*) Lásd bővebben E. MEYER és Z. GOMBOCZ, Zur ungarischen pho-
netik, Le Monde Orientál, 1908. Az adatok az én ejtésemre vonatkoznak. 
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erőfoka a magyarban két tényezőtől függ. Egyrészt a fonetikai 
helyzettől, a mennyiben a hangsúlyos magánhangzót megelőző 
mássalhangzó képzése rendszerint energikusabb, mint a hang-

35. ábra. 
(a)t(á) Tata]; a pontozott vonal 

t{áb) [Tab]. 

30. ábra. 
(a)d{d) [Ada]; n(áp) Lnap]; a pon
tozott vonal a d(ab) [dáb] határa. 

37, ábra. 
ts(ap) [czáp]. 

38. ábra. 
ts(ap) [csáp]. 

súlytalan magánhangzót megelőző vagy szótagzáró mással
hangzóé. Másrészt a zöngétől, a mennyiben a homorgán mással
hangzók közül a zöngétlen tenuis artikulácziója a legerősebb, a 
nazálisé a leggyengébb. A zöngés média a kettő között foglal 
heylet. E kettős függést a palatogrammok is világosan mutat-
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ják; a foghangoknál pl. (35. és 36. ábra) legenergikusabb a 
szókezdő t képzése; a hangzóközi t palatogrammja kb. megegye
zik a szókezdő d-ével; a hangzóközi d-é a szókezdő w-ével. 
A fortis és a lenis spiránsok palatogrammjai között alig van 
külömbség, míg a praspalatalis hangoknál a fonetikai helyzettel 
együttjáró külömbség szembetűnő (1. pl. a 29. és 30. ábrákat: 
java, bájjá, de : bái, báiá, ápiá). Érdekes, hogy nálam az erösebb 
palatalizáczió mindig jobbról (a rajzokon balról) indul ki (1. a 
21., 22., 23., 27. és 28. ábrákat), a minek az eredménye azután 
az, hogy a baloldalon gyakran kis sziget marad, a hol a nyelv 
nem érinti a szájpadlást (1. a 19. ábrát; hasonló palatogram-
mok ROUSSELOT, Principes 610. és 611. lapjain). A liquidák kö
zül az l (a mely nálam rendszerint unilateralis) veláris mással
hangzók előtt kissé hátrább, palatálisok előtt kissé előbbre kép
ződik. Az r kissé postalveolaris. 

Végül csak azt jegyzem meg, hogy rajzaim a kaucsuk
szájpadlás erősen homorodó belső felületén keletkezett palato-
grammok sík vetületei, tehát a vetítéssel együtt járó torzulást, 
a mely különösen a zápfogak mentén elég tetemes, mindig 
tekintetbe kell venni. 
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