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Palatogramm-mérés. 
Röntgensugár segítségével a kutató szem elől elrejtett 

artikulációs mozgások nagy részét gondosan tanulmányozhatjuk. 
Különösen értékes kincs a fonetikus és nyelvbúvár számára 
a beszéd közben készített röntgenfilm (v. ö. KABSTLE, RIEDER und 
ROSENTHAL: Über kinematographisch aufgenommene Röntgeno-
gramme der inneren Organe des Menschen. Münch. med. 
Wchschr. 1909, Nr. 6; u. a.: Die weitere Ausgestaltung der 
Röntgen-Kinematographie und die mit derselben erzielten Resultate. 
Verh. d. Deutsch. Röntgen-Gesellschaft, 7/1909.), sőt most már 
a megvalósult beszélő-röntgenfilm is (R. JANKER 1932-től kezdve 
készített néhány beszélő-röntgenfilmet; az elsőt a koppenhágai 
nyelvészkogresszuson mutatta be. Azóta már a lassított röntgen
hangosfilmet is megvalósította, amennyiben a másodperc alatt 
felvett képek számát csaknem 75-re emelte). Egy ilyen beszélő
röntgenfilm lepergetése lenyűgöző élményt jelent. Szemünk előtt 
szűnnek meg az elméleti hangzóállások, látjuk a beszéd lelkét: 
a lüktető életet, az egyidejű mozgások csodálatosan gazdag 
komplexumát. Észrevesszük, hogy egy-egy hangképzőszerv elmoz
dulása a hangképző mechanizmus legtávolabbi pontjá.n is érezteti 
hatását. A nyelv elmozdulása pl. magával vonja a nyelvcsont, 
gégefő stb. elmozdulását, s evvel együtt a hangmódosító üregek 
térfogatának pillanatról-pillanatra való változását. A tipikus, az 
izoláltan ejtett hangokra nézve jellemző állások eltűnnek s egybe
olvadnak az átmeneti mozgások finom hullámzásával. 

De bármilyen remek megfigyeléseket szűrhetünk le egy-egy 
ilyen röntgen-hangosfilm szemléletéből (ahol a kiejtéssel egyide
jűleg a látási képzetek ellenőrizhetik a hangképző és módosító 
szervek működését), a régi megfigyelési módszereket mégsem nél
külözhetjük a mindennapi vizsgálódások folyamán. A nyelv 
artikulációs működésének vizsgálatánál pl. még mindig sok és 
értékes megfigyelésre nyújt alkalmat a palatografikus eljárás. 
Nélkülözhetetlenségét két fontos ok támasztja alá: 1. A röntgen-



1. ábra. 
á képzése közben készült stereo-felvétel. 

2. ábra. 
e képzése közben készült stereo-felvétel. 
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3. ábra. 
k képzése közben készült stereo-íelvétel. 
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felvételek a nyelv artikulációs mozgásainak megfigyelésénél csak 
a középvonal helyzetére adnak megbízható támpontot. Pedig 
kétségtelen, hogy a hangszín pontos meghatározása céljából 
nemcsak a nyelvhát középvonalának helyzetét, hanem a nyelv 
peremének viselkedését is ismernünk kell. A nyelv szélei ugyanis 
éppen úgy, mint a nyelvhegy, emelhetők és süllyeszthetők. Ez 
által a nyelv tömege bizonyos mértékben homorú vagy domború 
formát ölthet, s így a szájpadlás különböző részein különböző 
jellegű érintkezési felületeket alkothat. Ezeket az érintkezési felü
leteket a röntgenfelvételek természetes okokból (fedés, takarás) 
nem mutathatják. 2. Igen sokat nyom a latban az is, hogy a rönt
genfelvételek (röntgenfilm, röntgen-hangosfilm) készítése túlságo
san költséges, a mellett ügyelnünk kell arra, hogy a kísérleti 
személy röntgenfény-adagolása ne lépje túl a megengedett határt, 
mert különben a vizsgálódás egészségének rovására történik. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a felvételezés csupán néhány másodpercig 
(5—6 mp.) tarthat. 

Éppen ezek a körülmények késztetnek bennünket arra, 
hogy egyes nyelvterületek hangállományának vizsgálatánál még 
ma is a palatografikus eljáráshoz folyamodunk (v. ö. CBÜRY BÁLINT, 
Szamosháti palatogrammok: NyK. L, 64—70. 1.). A haladás és 
tapasztalat szempontjait azonban itt is érvényesítenünk kell. 
Éppen ezért néhány megjegyzést szeretnék ehhez az eljáráshoz 
fűzni. 

a) A mesterséges szájpadlást, melynek ma már gyors előállí
tási lehetőségei is megvannak (WETHLO, Sofortige Herstellung eines 
„künstlichen Gaumens": Vox 16/1930, 4—5. 1.), legjobb használat 
előtt feketére lakkozni, mert így a finoman ráhintett fehér por éles 
kontrasztot ad. Fedésre a rizspor nem bizonyult alkalmasnak, 
mert hamar pépesedik, s a gyorsan száradó pépet az egymásutáni 
vizsgálatoknál kényelmetlen eltávolítani. Sokkal jobb szolgálatot 
tesz a magnéziumpor, az előbb említett okon kívül azért is, mert 
szemcséi finomabbak s a fedés egyenletesebb. 

b) A mesterséges szájpadlás felületén 10 mm-es távolságra 
fúrjunk lyukakat a természetes mélységi viszonyokhoz alkalmaz
kodva. Ezen eljárásunknak igen sok hasznát látjuk az érintkezési 
felületek megrajzolásánál, mert az egyenlő távolságban elhelyezett 
lyukak biztos támpontot nyújtanak a rajz helyes és pontos elké
szítéséhez. 

Nyelvtudományi Közlemenyek. LI. 5 
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4. ábra. 
o; a szaggatott vonal ö. 

6. ábra. 
„ (M)í(nii)4*; a szaggatott vonaJ 

a hosszú I határát jelzi. 

8. ábra. 

„Z(ap)«. 

5. ábra. 

,e(b)a; a szaggatott vonal 
a „(b)éa határát jelzi. 

7. ábra. 

9. ábra. 
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10. ábra. 
„(á)M(á)a. 

11. ábra. 
,(a)r(a)£í; a szaggatott vonal 

az (a)rr(a)" határát jelzi. 

12. ábra. 
„(e)&(e)"; a szaggatott vonal 

az „(e)#(e) határát jelzi. 

14. ábra. 

13. ábra. 
„(Mi)7c(i)a. 

15. ábra. 

„&(úp)". 
5* 
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c) Eddig minden fonetikus elismerte, hogy a palatogramm-
nak a szájpadlás természetes viszonyait kell feltüntetnie és vissza
tükröznie. Ezért nem szabad ideális, asszimmetrizált vagy stilizált 
formát adnunk (v. ö. GOMBOCZ, Magyar palatogrammok: NyK. 
XXXVIII, 195). Sokan úgy vélik e célt elérni, hogy a szájpadlás 
derékszögű mértani vetületét adják. Ha azonban a dolgot köze
lebbről vesszük szemügyre, meg kell állapítanunk, hogy ez az 
eljárás nem kielégítő. A szájpadlás ugyanis nem valami lapos, 
hanem erősen domborodó téridom, melynek mélysége helyenként 
a 20 mm-t is meghaladja. Az érintkezési felület tehát, éppen a 
domborúság folytán, jóval nagyobb a valóságban, mint azt a 
derékszögű vetület mutatja. A b) pontban említett 10 mm-es ter
mészetes beosztás tehát ezt a hibát is kiküszöböli, mert a palato-
gramm megrajzolását ennek a beosztásnak figyelembevételével 
könnyen megtehetjük. 

d) A pontos palatogramm-alaprajzról legcélszerűbb klisét, 
erről pedig lenyomatot készíttetni. így azután elvesznek az után-
rajzolással járó hibák is. 

e) Ha az érintkezési felületek nagyságát meg akarjuk hatá
rozni, akkor ezt a célt a görbe felületek mérésére szerkesztett 
planiméterek segítségével érhetjük el. Ezek a hengereken vagy 
kerekeken gördülő és számlálólapokkal ellátott mérőeszközök cm2, 
ill. mm2-ben adják meg a kívánt felület nagyságát. A különböző 
érintkezési felületek mm2-ben kifejezett arányszámai azután biz
tosabb alapot szolgáltatnak egyes hangok képzése közben kelet
kezett érintkezési pontok összehasonlítására, mint a pusztán látási 
képzetekkel történő értékelés. Planiméterrel történő területméré
seknél figyelemmel kell lennünk néhány gyakorlati szempontra is. 
Területmérésnél ajánlatos mindig két mérést végezni, az egyiket 
pozitív, a másikat pedig negatív körüljárással. A kettős mérés fő
célja az, hogy kiküszöböljük azokat a hibákat, melyek a szerkezet 
belső súrlódásaiból és holt mozgásaiból származnak. A kettős 
mérés előnye továbbá az is, hogy az esetleg elkövetett durva hibát 
(helytelen pontba való visszaérkezést, leolvasási elnézést) fel
fedezhetjük és kiküszöbölhetjük. Ehhez azonban okvetlenül szük
séges, hogy a két mérés egymástól teljesen független legyen, 
azaz a megismétlés új kezdeti leolvasással történjék. 

A planimétert lehetőleg úgy helyezzük el, hogy alapvonala 
a palatogramm közepén menjen át, de a nélkül, hogy az valahol 
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a határvonal közelében avval párhuzamos lenne. A belső súrló
dások és holt mozgások ugyanis legjobban az alapvonal közelé
ben érvényesülnek, tehát el kell kerülnünk, hogy az alapvonal 
a határvonal valamely részével parallel legyen, mert akkor ezen 
a szakaszon a fordulatszámot kisebb pontossággal kapjuk meg. 

A palatogramm körüljárását egyenletes sebességgel — ne 
túlságosan gyorsan," de ne is túlságosan lassan — végezzük. A na
gyon lassú vezetés ugyanis növeli a belső súrlódásokból és ellen
állásokból származó hibákat, a túlságosan gyors vezetés pedig a 
kerék (vagy henger) szabatos mozgását ronthatja. (Részletesen 
tárgyalja a planimétereket OLTAY KÁROLY, Geodézia I. k. Budapest 
1919, 132—165. 1.) 

Tájékoztatásul közlöm néhány palatogrammon végzett méré
sem eredményét. Kiejtésem nyelvjárás-mentes, közmagyar kiejtés. 
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felület 

nagysága 
mm2-ben 
kifejezve 

A hang 

Az érintett 
felület 

nagvsága 
mm2-ben 
kifejezve 
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O 130 #(ege) , 1300 nn (anyja) 2140 3350 
0 - 190 k (eke) 1600 n (nyanya) 2540 mm2 

e(eb) 650 k (Miki) 1700 z (záp) 1500 
f(bé) 950 k' (ki) 2700 s(sava) 1750 
ö(bő) 450 & (kúp) 300 ^(Zsazsa) 1550 
ü 1400 r\g (engem) 1800 s (Száva) 1550 
i (Mimi) 1500 f\g (inge) 1800 d (adó) 1200 
/ (alá) 460 t'% (atya) 2100 j (Jáva) 1550 
/(lap) 1150 tt'i (atyja) 2240 /(jó) 1650 
/(Ili) 1700 ií (tyű) 2950 Í (fája) 1350 
/ (állá) 1050 dj (agya) 1950 ts (apáca) 1240 
T (ara) 1050 d'd'j (adja) 2040 ts (csáp) 2260 
r (arra) 1380 n (anya) 1890 dz (bodza) 920 

Az á és a magánhangzóknál a nyelv kissé domborodva fek
szik el a szájban, a nélkül azonban, hogy a szájpadlás valamely 
részét érintené. Ezt láthatjuk az 1. ábra stereo-felvételén. A többi 
magánhangzónál a nyelv már felemelkedik és a szájpadlás külön
böző részeit érinti. A 2. ábra az e képzése közben készült stereo-
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16. ábra. 
,{e)ng(em)u. 

18. ábra. 
„ty(űr. 

17. ábra. 
„(a)í?/(a)"; a szaggatott vonal 

az „(a)tyj(a) határát jelzi. 

19. ábra. 
,(a)#í/(a)a; a szaggatott vonal 
az „{aí)dj(a)u határát jelzi. 

20. ábra. 
„(a)m/(a)"; a szaggatott vonal 
az „(a)m/yi(a)0 határát jelzi. 

21. ábra. 
„ny (anya)' 
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22. ábra. 

;*(áp)". 

24. ábra. 

„Zs(azsa)". 

23. ábra. 

^(ava)" 

25. ábra. 

„<7(áva)*. 

26. ábra. 
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felvételt mutatja. Ha e képeket stereoszkóp alá téve nézzük, akkor 
a mélységi viszonyok plasztikusan elevenednek meg szemünk 
előtt. A 3. ábra a nyelvnek a k záralkotásához való emelkedését 
mutatja. 

A palatogramm-mérés érdekes jelenségekre mutat rá. Vilá
gosan kitűnik a táblázatból, hogy szókezdő zár- vagy réshangok 
képzésénél a szájpadláson tapasztalható érintkezés nagyobb 
mérvű, mint szóközi helyzetben. Míg az alá szó kiejtése közben 
az érintett felület nagysága csak 460 mm2-t tesz ki, addig a lap 
szónál már 1150 mm2-t. Hasonló a helyzet más hangzók képzésé
nél is: atya = 2100 mm2 » íyű = 2950 mm2; anya = 1890 mm2 

co nyanya = 2540 mm2 stb. 
Növekszik az érintkezési felület akkor is, ha a zár- vagy 

réshangot magas nyelvállású magánhangzó követi. Különösen fel
tűnő a növekedés az i magánhangzó szomszédságában. Világosan 
kitűnik ez a kúp és ki szavak palatogrammjának összehasonlítá
sából. Az első esetben a k hangképzésének helye kissé hátra
húzódik a hátsó nyelvállású ü magánhangzó hatására. A második 
esetben azonban éppen a fordított helyzetet találjuk. A zárképzés 
helye az elülső nyelvállással képzett í hatására teljesen előre
húzódik, és a zárképzés pillanatában a szájpadlás nagy része 
érintkezik a nyelvháttal, miáltal t. k. már a hangszín is megvál
tozik. Ha egymásután ejtjük ki e két előbb említett szót, akkor 
tisztán hallhatjuk, hogy a 7a* esetében már palatalizált le'-val van 
dolgunk. Ennek a ténynek figyelembevétele azért fontos, mert sok 
nyelvtörténeti változásra ill. hangfejlődésre vethet fényt. Könnyen 
válik ugyanis í hatására a í > ^=- t%-\é, a g =- g'>- d'j-vé stb. 

De a most említett két megfigyelés másra is rámutat. Meg
magyarázza a palatalizáció bizonyos eseteit. Kézenfekvővé teszi 
az i szomszédságában elhelyezkedő szókezdő zár- és réshangok 
könnyű palatalizálódását. A palatogrammok alapján könnyebb 
pl. egy lik ^ lyik fejlődést elképzelni, mint egy lyik ^ lik-féle 
depalatalizációs folyamatot. (V. ö. GOMBOCZ, Magy. tört. nyelvt. II. r. 
Bp. 1925, 54. 1.) 

Kitűnik továbbá a táblázatból az is, hogy rövid hangzók 
érintkezési felülete mind magánhangzók, mind mássalhangzók 
esetében kisebb, mint a hosszúaké: o = 130 mm2 °° ö = 190 mm2, 
alá = 460 mm2 oo állá = 1050 mm2, ara = 1050 mm2 eb arra = 
1380 mm2, atya = 2100 mm2 oo atyja = 2240 mm2, agya = 1950 
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mm2 oo adja = 2040 mm2, anya = 1890 mm2 oe anyja = 2140 mm2 

stb. Hosszú hangzók képzése közben tehát az ajak-, nyelv- és 
szájüregizmok feszülése nagyobb, s innen a nagyobb érintkezési 
felület. 

Megfigyelhetjük azt is, hogy zöngés zár- és réshangoknál a 
zár vagy rés képzése közben tapasztalható érintkezési felület 
kisebb, mint zöngétleneknél: ege = 1300 mm2 «> eke = 1600 mm2, 
záp = 1500 mm 2 » Száva = 1550 mm2, Zsazsa = 1550 mm2 <» 
sava=l1b0 mm2, bodza = 920 mm2 oo apáca = 1240 mm2 stb. 
Ennek az érdekes jelenségnek az okát a kompenzációs elvvel 
magyarázhatjuk meg. Minden mozgás erő kifejezése és meg
nyilatkozása. Erő és mozgás pedig bizonyos, matematikailag 
meghatározható, viszonyban áll egymással. Az egy-egy beszéd
hang képzéséhez szükséges energia elosztódik az artikulációs 
szerveken. Az egyes artikulációs szervekre eső energiamennyiség 
azonban nem mindig egyforma nagyságú, tehát a megfelelő 
artikulációs mozgások sem egyformák. Az egyensúly azonban 
nem bomlik meg, mert öntudatlanul is kiegyenlítődés áll be az 
artikulációs mozgások között. Az ilyen fajta kiegyenlítődést 
nevezzük kompenzációnak. [MÜLLER, Über die Kompensation der 
physischen Kráfte am menschlichen Stimmorgan, Berlin 1839; 
MOLL, Die Kompensation der physischen Kráfte: Passow—Schá-
fers Beitr. 29 (1931), 112—128. 1.; ESSEN, Das Kompensations-
prinzip beim Sprechvorgang: Vox 1934, 67—107. 1.)] 

A z akusztikai értéke: a z ö n g e pl. kiegyenlítődik az s (sz) 
szűkebb csatornaképzéséhez szükséges fokozottabb izommunká
val. Szűkebb csatornán nagyobb erővel 'átpréselődő levegőáram 
ugyanis élesebb hangkvalitást ad és így a zönge előállításához 
szükséges artikulációs energiával kiegyenlítődik. 

Hamburg, 1939. Panconcelli Galzia fonetikai laborató
riumában. 
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