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A magyar magánhangzórendszer fiziológiai 
vizsgálatához. 

A magyar nyelv magánhangzórendszerének részletes fizio
lógiai vizsgálata, jóllehet nyelvészeink e téren már több részlet
munkát elvégeztek, mindmáig nem történt meg. Ennek a fel
adatnak a teljesítéséhez szeretnék hozzájárulni jelen dolgozatom
mal. Kétségtelen ugyan, hogy a magánhangzók természetének, 
tulajdonképpeni összetételének meghatározására kiválóan alkal
mas a fizikai hanganalízis, azonban az ilyen felvételek végzésére 
alkalmas eszközök híján jelen dolgozatomban meg kellett eléged
nem azzal, hogy a magánhangzók létrehozásához szükséges 
fiziológiai helyzeteket többféle módon bemutatva, részletes tájé
koztatást adjak a kiejtésemben megtalálható magánhangzók 
„külső" viszonyairól. 

Egyik korábbi, SOVIJARVI ANirival közösen írt dolgozatom
ban már alkalmam volt arra, hogy az ú. n. felső nyelvállású 
magánhangzók ~(i-i, ü-ü, u-ü) elemzése során az akusztikai (fizi
kai) elemzés mellett az illető magánhangzók fiziológiai elemzésé
vel és ábrázolásával is foglalkozzam. így ezek a magánhangzó
párok jelen dolgozatomban csak olyan vonatkozásban tárgyaltat
nak, amelyben a SovuÁRvivel írt dolgozat nem foglalkozott velük. 
(Pl. az ajakállás frontalis szemléltetése tekintetében.) E soraim 
feladata így túlnyomórészt az ú. n. középső és alsó nyelvállású 

' magánhangzók fiziológiai elemzése. 
A felveendő anyag meghatározásakor számot kellett vetnem 

azzal, hogy kiejtésem, mint minden született s így bizonyos 
fokig valamely magyar nyelvjárásban gyökerező magyar kiejtése, 
nem lesz általánosan jellemző a magyar kiejtésre és hangállo
mányra, hanem egyrészt hiányozhatnak belőle a köznyelvi hang
állományba elvben beletartozó elemek, másrészt pedig olyan ele
méket is tartalmazhat, amelyek viszont elvben nem sajátjai a 
köznyelvi hangállománynak. Hogy e téren már az eddigi vizsgá
latokhoz mérten sem állok egyedül, bizonyítják JEAN POIBOT (ZOLNAI 
GYULA kiejtésére vonatkoztatva. Vö. SUS. Aik. XXXII, 1), GOMBOCZ 
ZOLTÁN (NyK. XXXVIII, 200— 1) és CBÜRY BÁLINT (NyK.L, 64—70) 
megállapításai. Azt is tudjuk, hogy az egyes magánhangzók ejté-r 
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sekor figyelembe kell vennünk azt a hangkörnyezetet, amelyben 
az illető magánhangzók képzésére sor kerül, mert amint a más
salhangzók képzési módjára és helyére sokszor igen lényeges 
fokig ihatnak a szomszédos magánhangzók, fordítva is tapasztal
hatjuk, hogy a szomszédos mássalhangzók hatására bizonyos 
fokig módosul az egyes magánhangzók képzése. Mivel azonban 
rűagánhangzóállományomnak az összes lehetséges, vagy akár 
csak a legfőbb és leggyakoribb mássalhangzókörnyezetekben való 
tárgyalása is az e dolgozatban igénybevett módszerekkel rend
kívül költséges lett volna, meg kellett elégednem azzal, hogy 
magánlhangzóimat — kivéve a szájpa-dlásrajzok elkészítésekor 
kiejtetteket — egyetlen mássalhangzó, az / környezetében vagy 
szomszédságában tárgyaljam. Azért választottam ezt a mással
hangzót, mert egyrészt ennek a képzésekor egyik hangképző szerv 
sincs a magánhangzóktól túlságosan eltérő, erős vagy szokatlan 
izomműködést vagy megfeszítést igénylő helyzetben, másrészt 
pedig ez az összes főmagánhangzókkal s a különböző hangtani 
helyzetekben létrejövő magánhangzóváltozatokkal Ibeszédemben 
is állandóan szerepel, s így pl. a röntgenfelvételek közben bizo
nyos esetekben szükséges és önkénytelenül is megtörténő asszo
ciációs jelenségek a magánhangzók képzésében lényeges válto
zást nem okoznak. 

Ezek előrebocsátása után térjünk rá a vizsgálatra kerülő 
hangállomány összeállításának, valamint az alkalmazott eszkö
zöknek és felvevő eljárásoknak ismertetésére. 

Anyanyelvjárásom a biharmegyei Konyár község nyelve 
volt. Bár kiejtésem gyermekkorom óta elenyésző fokig több ízben 
is módosult, valahányszor huzamosabb ideig tartózkodom falunk
ban, ezek a kis eltérések nagyrészt ismét eltűnnek. Azok a hang
tani jelenségek azonban, amelyek e dolgozat keretében tárgya
lásra kerülnek, már évek óta végzett megfigyeléseim alapján 
egyáltalán nem változtak s így kiejtésem állandó, jellegzetes 
jegyeinek tekintíhetŐk. Az itt tárgyalandó magánhangzók tekin
tetében ezek az állandp kiejtésben" jellegzetességek a következők: 

1. Kiejtésemből teljesen hiányzik az elvben köznyelvi tulaj
donnak tartott zárt e (o:é). Ennek a helyén községünkben min
den helyzetben a közkeletű nyílt magyar e hangot (o: E) ejtik. 

2. A szótagzáró l, r, j az előtte levő rövid magánhangzót 
megnyújtja. Tehát kiejtésemben a felső nyelvállású i, u, ü han-
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gokat kivéve minden rövid magánhangzónak van egy minőségi
leg, azaz hangszín tekintetében azonos, de .mennyiségileg hosz-
szabban ejtett párja. 

3. Beszédemben minden magánhangzónak (tehát a rövid 
magánhangzók hosszabban ejtett változatainak is) megvannak 
az orrhangu változatai. 

Ezek alapján a vizsgálat tárgyát alkotó magánhangzók és 
változataik a következők: e, e, e, f, e. o, ö, ö, ö, ö, ö, ö, f, ö, ö, 
a, á, á, a, «. E magánhangzókat, hogy a kiejtés természetességét 
megőrizzem, természetes szavakban ejtettem ki. Az egyes magán
hangzók keretszavait a magánihangzók artikulációs helyzeteiről 
készített képek elemzésekor külön-külön ismertetem. 

A követett eljárásra vonatkozólag megjegyzem, hogy a ren
delkezésemre álló felvételi eszközök módot nyújtottak arra, hogy 
az egyes magánhangzók képzéséhez szükséges beszélőszervi hely-

' zeteket röntgenfényképek, szájpadlásrajzok és ajakfényképek 
alapján tanulmányozzam. Bár a fiziológiai vizsgálat ma már 
azon a fokon van, hogy pl. a röntgenmozgófényképezés segít
ségével az egyes nyugalmi helyzetek közt keletkező átmeneti 
helyzeteket, illetőleg mozgásokat is tanulmányozhassuk, ettől a 
szükséges eszközök híján el kellett tekintenem. Azonban véle
ményem és .mások véleménye szerint is az ilyenfajta kérdések 
vizsgálatához a fent említett eljárások teljesen megnyugtató és 
elegendő bizonyítékot adnak. A felvételeket mindegyik módszer
rel 1942. május és június havában készítettem el. Ezzel is bizto
sítani akartam az egyöntetű kiejtés ellenőrzésének lehetőségét. 

A szájpadlásrajzok elkészítése az általánosan szokásos 
módon, ugyanannak a szabad, mesterséges szájpadlásnak a segít
ségével történt, amelyet többek között a SovuÁRvivel közösen 
végzett vizsgálatok folyamán is használtam. Ez vörös kaucsuk
ból készült, s a szájpadlás jobboldalán (az ábrák baloldalán) 
látható, beljebb nőtt fog előtt kifelé nyúló, keskeny, tehát a kiej
tést egyáltalán nem zavaró, vékony kis fémdarabkánál fogva 
vehető ki és tehető be. Így nem kerül sor, arra, hogy a szájpad
láslemez betétele és kivétele alkalmával a beszélőnek ujjaival az 
érintési felülethez kellene nyúlnia. Minden egyes felvétel előtt a 
teljesen száraz lemezt erre a célra szolgáló hintővel vékony, fehér 
színű rizsporréteggel szórtam be. A szájpadlásfelvételek készítése
kor az egyes szavakat c° hangmagasságban ejtettem. Minden 



Az 5. és 6. ábrán az ö hangról felvett röntgenfénykép kicsinyített máso
latát és az ugyané fényképlemez alapján készült vázlatos rajzot láthatjuk. 
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szóról 4—5 felvételt csináltam s csak azután készítettem el a 
végleges rajzot, amikor az egyes magánhangzók képzésekor 
keletkező myelvérintési kép már teljesen tisztán állott előttem. 
Ezen a végleges rajzon azonban — a SovuÁRvivel végzett vizsgá
latoktól kissé eltérően — nem az így kapott képek középértékét, 
ihanem a legutolsó felvétel pontos másolatát tüntettem fel, 
amennyiben az az előző érintési ^felületek képeivel^ teljes mérték
ben megegyezett. Így itt közölt szájpadlásrajzaim nem több fel
vétel alapján készített típusrajzok, hanem több felvétellel meg
egyező, de mégis egyetlen kiejtett hang nyelvérintési felületét 
bemutató másolatok. Különlben e szájpadlásrajzaim is, mint a 
korábbiak, nem az ú. ,n. kiterített sablon (cm2 nagyságú négy
szögeket jelentő pontközökkel) elve szerint készültek, hanem a 
szájpadláslemez sablonjának alakja szerint a lemezről készített 
fényképszerű projektív rajzok, azzal a különbséggel, hogy a 
domborúság perspektívája nem fejeződik ki rajtuk. A mellék
letül bemutatott szájpadlásrajzok az eredeti rajzok nagyságában 
készültek. (L. 1—4. ábra.) 

A vizsgálatra kerülő magánhangzók természeténél fogva 
csak bizonyos középső nyelvállású magánhangzókról (e, e, f. ö, 
#, ö) készültek szájpadlásifelvételek. Megfelelő alkalmas szavak 
híján e magánhangzók orrhangú változatairól nem készítettem 
szájpadlásfelvételeket. A felvételeket a következő szavak kereté
ben végeztem: be, e{l), me (== méh), mö (az m betű népi neve), 
ö(l), bö. E szavakat teljes terjedelmükben kiejtettem, kivéve az 
M és öl szavakat, amelyeknek / hangja kiejtetlenül maradt. 

A röntgenrajzok készítéséről említtessék meg a következő: 
a rajzok alapjául szolgáló röntgenfényképek felvétele 1942. május 
és június havában, a debreceni belklinika röntgenosztályán tör
tént, kb. egy-egy hetes időközökkel. Minden egyes alkalommal 
6—8 felvétel készült el. Két felvételt meg kellett ismételni, mert 
a kísérleti személy felvétel közben kissé elmozdult s így a kép 
kissé elmosódott volt. A felvételek készítésének technikai részét 
dr. Héger Flóris klinikai tanársegéd és Szmrecsányi Anna végezte 
4 ventilcsöves Siemens-Heliophos gépen.1) A röntgencső fókuszá-

*•) Rajtuk kívül hálás köszönetet mondok dr. Fornet Béla egy. ny. r. 
tanár úrnak, a debreceni belklinika igazgatójának és dr. Udvardy László 
egy. adjunktus, egy. m. tanár úrnak, a klinika röntgen-osztálya vezetőjének 
a felvételek lehetővé tételéért. 
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nak távolsága 50 cm, a mandibula és a maxilla közti résznek a 
filmtől való távolsága pedig 8 cm volt. A filmek nagysága 24X3Ö 
cm. A megvilágítás adatai felvétel közben: 75 kv, 6 ma. és 
0*62 mp. A felvételek alatt, amelyeken kísérleti személyként 
sajátmagam vettem részt, a kísérleti személy fejét úgy állítottuk 
be, hogy a lelhető legtermészetesebb tartásban maradjon, azon
ban állandóan ugyanabban a helyzetben. Ezt azzal igyekeztünk 
biztosítani, hogy a fej kellő beállítása után — amely, mint éppen 
említettem, a beszéd közben elfoglalt állandó természetes hely
zet szerint történt — az egyenesen előrenéző tekintet számára a 
szemközti falon kijelöltünk egy pontot a szemek magasságában, 
s a kísérleti személy tekintete a felvételek köziben ezen nyugo
dott. Ez az eljárás a fej állandó tartásának biztosítása érdeké
ben teljesen elegendőnek bizonyult, s így le lehetett mondani a 
kísérleti személy fejének bármiféle módon történő rögzítéséről, 
ami a természetes hangképzést bizonyos mértékig állandóan 
megváltoztatja. (Vö. E. ZWIRNER, Die Grundlagen der vergleichen-
den Sprachphysiologie und Spraohphysik. Ebiben a negyedik 
fejezet: Die quantitative Analyse der Vokalstellungen der super-
glottalen Régiómén und zentralnervösen Vorgánge des Sprechens. 
Pass.—Schaef. Beitr. 31, 161 kk.) 

A röntgenfényképek készítésekor a felvételre kerülő magán
hangzók ejtésmódját a következő szavak keretében fényképeztük: 
le, el, hlrtele, le, tele, (telén), lö, (az l betű népi neve), öl, téifölö, löt 

Zö (lön), lova, ölvás, bolö, lö, öllö (ollón), lakik, álsik, hdstdld, álar 

tála (talán). Az egyes magánhangzók, illetőleg változatcsoportok 
röntgenfényképezése alkalmával követett eljárási módok a kiej
tés tekintetében következőkép oszlottak meg. A rövid magán
hangzók fényképezésekor ugyanazt az eljárást alkalmaztam, 
amelyet SovuÁRvivel végzett kísérleteink során, azaz az illető 
kísérleti szót előbb néhányszor teljes terjedelmében kiejtettem, 
azután pedig teljesen elhagytam az illető szó képzését, csupán 
az első szótag magánhangzóját ismételtem állandóan, előbb kb. 
yí mp-nyi szünetekkel, azután pedig a szüneteket enyhén össze
kötve, hogy a hangképzés elején általában tapasztalható izom-
megfeszüléseket és lökéseket elkerüljem. Közben természetesen 
ügyeltem arra, hogy ezekben a rövid, folytatólagosan, lágy kez
dettel ejtett hangfolyamatokban az előzőkhöz teljesen hasonló 
módon őrizzem meg a kísérleti úton képzett hangsor kezdetén 
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teljes egészében kiejtett szó elsőszótagbeli magánhangzójának 
artikulációs helyzetét. Ez az eljárás már SovuÁRvivel végzett fel
vételeink során teljesen megbízhatónak bizon3'iilt, amint azt a 
magyar és finn w-w-ról készített ellenőrző felvételek is igazolták. 

A .hosszan ejtett (l, r, j előtt megnyúlt) rövid magánhang
zók és; a thosszú magánhangzók orális és naso-orális változatai
ról készített felvételek alkalmával az illető magánhangzók kép
zésének idejét kissé megnyújtottam. Ez azonban a rendes módon 
ejtett magánhangzó képzési idejénél aligha tartott tovább 1 mp-
nél, mert a felvételt végzők, amint a felvételre kerülő magán
hangzót meghallották, rögtön bekapcsolták a röntgensugarat, s 
a megvilágítás igen rövid ideig tartott. Ez a módszer, főleg pedig 
a felvevőgép teljesítő képessége és a felvételt végzők kiváló jár
tassága és gyorsasága lehetővé tette, hogy a felvett magánhang
zók legnagyobb része a legtermészetesebb körülmények közt 
került ábrázolásra. 

Hasonlóképpen ez utóbbi körülmények tették lehetővé, 
hogy semmiféle mesterséges eszközt (láncot, zsinórt, festéket) 
nem kellett használnom arra a célra, hogy a nyelvhát közép
vonalát a röntgenfényképen mutatkozó profilképen megkapjam. 
Így elkerülhettem ezeket a kellemetlen, és a beszédhangok kép
zésekor kétségtelenül zavaró és károsan befolyásoló „segédesz
közöket". Még az ú. n. kontraszt-anyagok alkalmazására sem 
került sor, mert már az első próbafelvételek alkalmával is egé
szen éles, minden részletet pontosan feltüntető képet kaptunk 
az egyes beszélőszervek helyzetéről. 

A mellékelt röntgenrajzok mindegyike két külön röntgen-
fénykép alapján készült rajz egymásra vetített, összehasonlító 
képe. A felvett fényképnegatívokról készült röntgenfényképek 
közlését azért nem tartottam célravezetőnek, mert amint már 
számos más, fonetikai célú (röntgentanulmányból kiderült, még 
a legélesebb röntgenfényképek közlése alkalmával sem kerülhető 
el, hogy egyes finom határvonalak, árnyalati eltérések a tipo
gráfiai és nyomdai munka során veszendőbe ne menjenek. Ily 
módon a végső közlés alklamával az * olvasó előtt bemutatott 
röntgenfényképek legnagyobb ,részt nem tartalmazzák azokat a 
részleteket, amelyek a filmlemezen kétséget kizáró módon fel
ismerhetők. Ilyen körülmények közt viszont felesleges és értel
metlen költséghalmozást jelentene, ha a röntgenfilmek alapján 
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készült pontos rajzmásolatok mellett — amelyeknek közléséről 
éppen az ^összehasonlító munka elvégzése és a röntgenfényképek 
fenti okokból eredő hiányosságai miatt nem mondhat le a 
kutató — ráadásul még azokat a fényképeket is közölnők, ame
lyek esetleg a fényképezők és a szerző hibáján kívül nem fogják 
tartalmazni, vagy legalább is kétséget kizáró módon bemutatni 
mindazokat a részleteket, amelyek viszont a röntgenfilmen és az 
annak alapján készített rajzokon rajta vannak. Ezek megfonto
lása után hagytuk el a SovuÁRvivel közösen készített tanulmány
ból a röntgenfényképeket, megelégedvén a röntgenfilmek alap
ján készült, pontos rajzmásolatok közzétételével, s ugyanezN a 
felfogás vezet most is, amikor e dolgozat keretében szintén csak 
a röntgenfilmek alapján készült rajzok másolatát közlöm. Hogy 
azonban e felfogásom helyességét bizonyítsam, másrészt ponto
san érzékeltessem az egyes rajzjnásolatok tulajdonképpeni tar
talmát, közlöm az egyik röntgenfelvétel fényképmásolatát (vö. 
5. áhra) s ennek pontos, minden fontos részletet feltüntető rajz
másolatát, rajta az összes mérési és távolsági vonalakkal (vö. 6. 
ábra). 

Ezeket a rajzokat a röntgenfényképek negatívlemezéről egy 
alulról megvilágított üveglapú asztalkán lehet elkészíteni. A oél 
az, hogy bennük a legfontosabb hangképző és módosító szervek 
(helyzeteinek keresztmetszete a lehető legegyszerűbb, legvázlato-
sahb formában mutatkozzék meg. Az egyes negatívokról készült 
másolatok először teljesen átlátszó másolópapíron, ceruzával 
készülnek el, majd pedig két, fiziológiai szempontból rokon, vagy 
az összehasonlításra más alapon tanulságos okot adó változat 
rajzait egymásra vetítve, e rajzokat szintén áttetsző, fehér tisz-
tázópapírra másolják át. A másolómunka alkalmával arra kell 
törekedni, hogy a beszélőszervek nem mozgó, tehát állandó 
alakúnak tekinthető részei (a felső fogsor az alveolussal és a 
kemény szájpadlással) a két, vagy több, összehasonlítás céljából 
egymásra vetített képen pontosan fedjék egymást. A többi, állan
dóan mozgó beszélőszervek képe aztán e .mozdulatlan részek 
összeillesztése után érdekes összehasonlítási alapul szolgálhat. 
(A mellékelt röntgenrajzokon a felső fogsor, alveolus és kemény 
szájpadlás nyelv felőli határvonalát a képen ezeket a beszélő
s/erveket ábrázoló vastag vonal alsó széle jelzi.) Hogy az itt 
közölt rajzok összehasonlítását semmi se zavarja a saját kiejté-
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sem felső nyelvállású magánhangzóiról a már említett dolgozat
ban korábban közölt röntgenrajzokkal, a most közölteken is a 
röntgenfényképeknek csak a legfontosabb vonásait tüntettem fel. 
Mivel a gégefő bizonyos részei kivételével mindenütt pontos 
határvonalat húzhattam, meghatározhattam a felső gégefőtér 
egységes légiterének és annak a kis térnek az alakját is, amely 
a nyelv hegye alatt képződik. Az elsőül említett tér fontossága 
éppen a most tárgyalásra kerülő középső és alsó nyelvállású 
magánhangzók hátsó nyelvállással képzett csoportja (o, o, á, a 
és változataik) megítélése szempontjából fontos. A nyelv hegye 
alatt képződő kis tér szintén különösen e magánhangzók kép
zésekor látszik világosan. Említtessék meg továbbá, hogy az orr
garatüreg elülső határvonalaként az orrüregek elválasztó falá
nak hátsó szélét jelöltem meg, amely az összes röntgenfelvétele
ken világosan látszik. A kemény- és lágyszájpadlás határvona
lául az említett szervek képének szagittális középvonala szolgál. 
Hasonlóképpen a nyelvhát rajzában is a középvonalat rajzoltam 
meg határvonalnak. Az ajkak helyzetét ábrázoló profilvonalakat 
többnyire csak elülső élpontjuknál kezdődő konvex részükön 
rajzoltam meg, ha azonban egy magánhangzócsoportban labiális 
és illabiális változatok egyaránt előfordultak (pl. a, á, a és naso-
orális változataik), a labiális hangképzés bizonyos fokú érzékel-
lelésére a profilvonalakat az elülső élpontokon túl is meghosszab
bítottam lefelé. A gégefedő profilvonalát a csúcsponton keresztül 
addig húztam meg, amíg a gégefedő helyzete világosan lát
ható volt. 

A röntgenrajzok mérésekor a ZWIRNKB által (vö. i. h.) kifej
lesztett, segédvonalakon alapuló koordináta-rendszert alkalmaz
tam. Ennek metszőtengelyei: az alsó állkapocs-vonal (mandibu-
láiris vonal, linia inferior v. x-tengely), a felső állkapocs-vonal 
(maxilláris vonal, linia superior v. x'-tengely) és az ordináta-
lengelyek, amelyek a fent említett vonalakra az alsó, ill. felső 
metszőfogak hegyén keresztül húzott merőlegesek (y- és y'-ten-
gely). A nyelvcsont helyzetét az a kis irányvonal adja meg, amely 
az alsó állkapocsvonallal nagyjából párhuzamosan húzódik. Ezt 
a nyelvcsont testének bal felső sarkától a nyelvcsont ágainak 
irányával párhuzamosan húztam. Ez utóbbi irányt úgy határoz
tam meg, hogy a nyelvcsont két említett ágának vége közti 
középpontot kötöttem össze a nyelvcsont testének már említett 



A MAGYAR MAGÁNHANGZÓRENDSZER FIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATÁHOZ ass 

pontjával. A hangszalagok szintjét annak a tengelynek az alsó 
végén találhatjuk meg, amely összekötővonal e pont és a nyelv
csont testének hal felső sarokpontja közt. Ezt a vonalat egészen 
az alsó állkapocs vonaláig meghosszabbítottam, hogy a nyelv
csont bal felső sarokpontja és az alsó állkapocs közti távolság 
világosan lássék. 

A rajzok végső kivitelére vonatkozólag még megjegyzem, 
hogy a rövid magánhangzók mozgó beszélőszervi helyzeteit 
minden rajzon vékony vonallal: — , hosszan ejtett 
változataikét és a hosszú magánhangzókét szaggatott vonallal: 

a z összes orrhangú változatokét pedig pon
tozással: . . . . . . . . . jeleztem. Mivel a hosszan ejtett rövid 
magánhangzókat nem hasonlítom össze közvetlenül a rajzokon 
a megfelelő hosszúakkal, sem pedig az orrhangú változatokat 
egymással, ez a három vomalfajta elegendő a különbségek szem
léltetésére. Az orrgaratüreg és a garatfal profilvonalát mindenütt 
vékony vonallal, a felső fogsor, alveolus és kemény szájpadlás 
profilvonalát pedig vastag vonallal jeleztem. (Az összehasonlító 
röntgenrajzok a 7—22. és 23—25. ábrán láthatók.) Az/itt közölt 
összehasonlító röntgemrajzok méretei úgy aránylanak az eredeti 
rajzokhoz, mint 1:4. 

A mellékelt fényképeket (vö. 26—54. ábra) a debreceni 
Tőkés fényképészoég készítette Leica-géppel. A felvételek, mint 
a dolgozat többi ábrái is, a szerző kiejtését szemléltetik. A rönt-
geinrajzokon csak keresztmetszetben látható és így az ajkaknak 
csak középponti távolságát, de alakját nem érzékeltető vonalakat 
ily módon akartam egész képpé kikerekíteni és így az egyes 
magánhangzók képzését még pontosabban bemutatni. Köztudo
mású, hoigy a nagyothallók, különösen pedig a süketnémák szá
mára döntő segítséget jelent az, hogy az ajkak és szájkörnyék 
mozgásaiból ki tudják olvasni a beszélt hangsorokat. Azonban a 
hallók számára is jelentős segítség, ha a hallás útján szerzett 
hangbenyomásokat keletkezési körülményeik pontos, látható 
ábrázolása révén tudatosíthatják magukban. A mellékelt fény
képek alapján igyekszem kapcsolatot teremteni az ajkaknak és 
a többi beszélőszerveknek az egyes magánhangzók képzésében 
elfoglalt helyzetei közt. A fényképekből leszűrhető tanulságokat 
az egyes magánhangzók és változataik részletes tárgyalásakor 
fejtem ki. 
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Az ajkak működését és az arcizmok helyzeteit szemléltető 
fényképek elkészítésekor az egyes hangokat ugyanazon szavak 
keretében ejtettem ki, mint a röntgenfényképek készítésekor, s 
mint bizonyos eseteklben a röntgenfelvétele^, közben is, egy kissé 
tovább- tartottam az illető magánhangzók képzését, hogy a fel
vételek elkészítője, amint a neki már előre jelzett magárihangzót 
meghallotta, elvégezhesse munkáját. A felvételeket egészen közel
ről, kb. 30 cm távolságban készítettük, s a lencse az ajkakra 
volt irányítva. A felvételekből egyet sem kellett megismételni. 

Ezek előrebocsátása után elvégezhetjük a különböző felvé
teli módszerek révén nyert eredmények vizsgálatát, az egyes han
gok és változatok képzési módjának összehasonlítását, végül le
szűrhetjük a belőlük kapható tanulságokat. Az egyes magán
hangzó- és változatpárokat a következő sorrendben tárgyálom : 
7. e-e, 8. e-e, 9. e-é, 10. f-g, 11. ö-ö, 12. ö-ö, 13. ö-ö, 14. ö-ö, 
15. o-ö, 16. o-ö, 17. ö-ö, 18.~ö-ö, 19. d-d, 20. d-q, 21. d-d, 22. a-q 
(vö. 7—22. ábra). 

7. e—é. A röntgenrajzok vizsgálata során a nyelvállásra 
vonatkozólag meg kell említenünk, hogy a nyelvhát legmagasabb 
pontjának a szájpadlástól való távolsága az e-ben 23*5 mm, az 
é-ben 24*0 mm. A különbség tehát elenyészően csekély. A nyelv
nek a két magánhangzó képzésekor tapasztalható általános elhe
lyezkedése tekintetében azt a különbséget találjuk, hogy a rövid 
változatban a nyelvhát domborúbb, a hosszan ejtett változatban 
pedig laposabb, elnyúltatob. A szájüreg és az ajkak nyíltsági foka 
a két változatban nagyjából azonos, mert a rövid változat 
nagyobb állkapocstávolságát a hosszan ejtett változat magasabb 
felső ajakállása némileg kiegyenlíti. 

A mellékelt szájpadlásirajzok szerint viszont az a kis nyelv-
állásbeli különbség, ami a két változat között tapasztalható, a 
szájpadlásrajzok készítésekor éppen fordítva mutatkozott: az e 
kissé alacsonyabb nyelvállással képződött, mint hosszan ejtett 
változata. (Vö. 1. és 2. ábra.) Hasonló helyzetet mutatott az 
f és e ajakfényképének összehasonlítása is a röntgenrajzokhoz 
viszonyítva: a hosszan ejtett változat kissé nyíltabb ajakállással 
képződött, mint a rövid. (Vö. a 26—27. ábrával.) 

E felvételek vallomásainak összegezéseként megállapíthat
juk, hogy az e és é közt a beszélőszervek helyzete, tehát az 
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akusztikai viszonyok szempontjából nincs semmi; lényegesükül 
lönbség. ; v ; •..'•.:•• .. [{ •,- ;•-..;•(•.;•; ;;•;; nr:daosii '::':'• /l.v„v: 

8. s—e. Összehasonlítva az e és e magánhangzók röntgen
rajzait,! azt tapasztaljuk, hogy az £ 23-5 mm-es; nyelvháttávol
ságával szemben az e 13'5 mm-es távolságot mutat; i A nyelv 
általános elhelyezkedése nagyjából mindkét magánhangzó kép
zésekor azonos. Az ajkak állásában is lényeges k ü l ö n b i g nyil
vánul meg, ugyanis az e képzésekor az ajaktávolság kb. felényi, 
mint a» e képzésekor. A szájpadlásrajzok a nyelvállás tekinteté
ben ugyanolyan adatokat tartalmaznak, mint a röntgenrajzpk. 
(Vö. 1. és 2. ábra.) Az ajakfényképek bizonyos tekintetben 
eilentmonidainiaká röntgénrajzoknak az ajakállás viszonyait 
illetőleg, mert az j§; ajakáHása kb. közbülső .helyzetet nrutat az 
fiése ajakállása közt. (L. a 29. ábrát.) Ez azonban annak 
tulaj donitható, hogy a rövid e képzési ideje alatt az ajkak való
színűleg nem érték el a teljes nyíltsági fokot, anlirö a hosszan 
ejtett e és e képzésékor módjuk volt; 

9. e—-e. A hosszan ejtett e és orrhangú változata a rönt
genrajzok szerint á nyelvállás tekintetében határozott eltérést 
mutat. Az orrhangú változat lényegesen magasabb nyelvállással 
képződik, mint a tiszta szájhangzó, s a nyelv általános elhelyez
kedése tekintetében sem hasonlít a lapos, elnyúlt myelvhelyzettel 
képződő e-hez. A nyelvállásbeli különbséget fokozza az a körül
mény is, hogy a fogsorok és ajkak közti távolság az orrliangú 
változatban nagyobb, mint a tiszta szájhangzóban. Hasonló
képpen lényegesen lejjebb húzódik a nyelvcsont is az orrhangú 
változatban. Így a nyelv izmainak működésében és az állkapocs, 
illetőleg az ajkak és a nyelvcsont működésében fordított ten
dencia érvényesül. 

Ez a röntgenrajzok tanúsága szerint is erősebb Mlabializá-
ció az S mellékelt ajakfényképén is kifejeződik (28. ábra). ; 

10. | ^ - e . Az összehasonlító röntgenrajzön az e nyelvihát
távolsága 13*5 mm, az orrhangú változaté pedig 9 mm. Az elő
zően tárgyalt változatpárhöz hasonlóan tehát az '. orrhanlgú vál
tozat itt is jelentősen magasabb nyelvállással képződik, mint a 
tiszta szájhangzó. A hasonlóság a többi körülmények tekinteté
ben is megvan. A nyelv magasabb állásával szemben az ajkak 
és a fogsor távolsága nagyobb az ornhangú Változatban, mint a1 

tiszta íszájmangzóban, liasoriTóképpein a nyelvcsont is-lejjehb húzó-' 
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dott, mint a tiszta szájhangzó ejtésekor. A nyelv általános elhe
lyezkedése azonban az orrhangú változatban is ugyanolyan képet 
ad, mint az e-ben. 

Az f-ről készült ajakfénykép kissé szélesebb ajakállást 
mutat, mint az e—é, tehát a röntgenrajz adatait ez is meg
erősíti (29. és 30. ábra). 

11. 0—B. A rövid és a hosszan ejtett változat közt, amint 
az összehasonlító röntgenrajzra vetett első pillantás is meggyőz
het bennünket, a nyelvállás tekintetében igen lényeges a különb
ség. A rövid változat nyelvháttávolsága 21'5 mm, a hosszan 
ejtett változaté pedig 29 mm. A hosszan ejtett változat ebben a 
párban jóval alacsonyabb nyelvállással képződött, mint a rövid. 
Ez a különbség — ellentétben az c—e változatpár arányaival — 
jelentős. A nyelv általános elhelyezkedése is eltérő a két változat 
képén. A hosszan ejtett változatban az állkapocs is alacsonyab
ban helyezkedik el, hasonlóképpen a nyelvcsont is, amelyek a 
nyelv mozgásával párhuzamos tendenciát mutatnak. 

A röntgenrajzokon tapasztalható jelentős eltérés a mellé
kelt szájpadlásrajzokon teljesen kiegyenlítődött, úgyhogy a száj-
rezonancia tekintetében a szájpadlásrajzok figyelemreméltó elté
résre nem tartalmaznak adatot. ÍV. ö. 3. és 4. ábra.) Viszont a 
röntgenrajzok alapján a hosszan ejtett változatban a szájrezb-
náncia mélyülésére kell következtetnünk. 

Az ajkak állása tekintetében azt tapasztaljuk, hogy a hosz-
szan ejtett változat kissé nagyobb ajaknyílással képződött, mint 
a rövid, azonban az alsó ajak előhbretolulása az izomműködés 
tekintetében erősebb labializációra utal. A mellékelt fényképeken 
viszont az erősebb labializáció az ö szűkebb ajakrésében nyil
vánult meg (31. és 32. ábra.) 

12. ö—ö. Az ö nyelvháttávolsága 21'5 mm, az ö hasonló 
adata pedig 16 mm. Az ö tehát magasabb nyelvállással képző
dött, mint az ő. Ezzel együttjár az is, .hogy — közbülső nyelv
állású magánhangzópárról lévén szó — a hosszú magánhangzó 
magasabb nyelvállásakor a nyelv egész teste előbbre nyomul s 
a garatüreg térfogata megnő. A magasabb nyelvállással ellentét
ben az alsŐ állkapocs kissé alacsonyabban van az ö-ben. Ezt a 
magasabb nyelvállást, valamint a nyelvnek a hosszú változat 
képzésekor elfoglalt viszonylagos elülső nyelvállását is szemlél
tetően bemutatja a mellékelt szájpadlásrajz (vö. 3. ábra), amely 
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az ö és ö nyelvállásáról készült. Ezen a szájpadlásrajzon a két 
magánhangzó közt lévő nyelvállásbeli különbség valamivel 
nagyobb, mint a röntgenfelvételeken volt. 

Az ajakállás az ö-ben szemmel láthatóan nyíltabb volt, 
mint a rövid ó-ben. Ugyanilyen bizonyítékot tartalmaznak az 
e magánhangzópárról felvett ajakfényképek is (31. és 34. ábra). 

13. ö—ö. A hosszan ejtett ö és ennek orrhangú változata, 
az ö nyelvállás tekintetében ugyanolyan tanulságokat tartogat, 
mint az előző orrhangú változatok. Az ö nyelvháttávolsága 
29 mm, az orrhangú változaté pedig 24 mm. A nyelvállás magas
ságában mutatkozó eltérés mellett azt is látjuk, hogy az orr-
hangú változat a tiszta szájhangzóhoz viszonyítva elülső nyelv
állásban van, s az utóbbi laposabb, elnyúltabb alakjához képest 
a nyelv összébb húzódott. A magasabb nyelvállással párhuzamo
san az orrthangú változat képzésekor az állkapocs is magasabban 
volt, a nyelvcsont azonban mélyebben. A rövidebb állkapocs- és 
fogsortávolsággal ellentétben az ajkak nyílása az orrhangú válto
zatban kissé — bár nem lényegesen — nagyobb. Ez a különb
ség azonban az ajakfényképeken nem tapasztalható (32. és 33. 
ábra). 

14. ö—3. Az ö-nek és orrhangú változatának összehasonlí
tása nyelvállás tekintetében a fentiekhez hasonló tapasztalatok
kal jár. A tiszta szájihangzó nyelvháttávolsága 16 mm, az orr
hangú változaté pedig 14*5 mm. A — különben csekély — emel
kedés ellenére a nyelvhez kapcsolódó s vele többnyire párhuza
mos mozgású szervek (alsó állkapocs, nyelvcsont, gégefedő stb.) 
éppen úgy, mint az #•— § és e—e viszonylatában, e változatpár 
esetében is mind alacsonyabban vannak az orrhangú változat 
képzésekor, mint a tiszta szájhangzó ejtésekor. Tehát a nyelv
hát, illetőleg a nyelv alsó része és az ehhez kapcsolódó szervek 
mozgásában az orrhangú változat képzésekor ugyanolyan fordí
tott tendencia érvényesül, mint a fentebb említett változatpárok 
esetében. Az ajkak állása mindkét változat képzésekor egyenlő 
volt. E tapasztalatunk az ajakfényképek vizsgálatakor is meg
erősödik (34. és 35. ábra). 

15. o—ö. A hátsó nyelvállású o és hosszan ejtett változata 
közt az öszehasonlító röntgenrajz tanúsága szerint némi különb
ség van a (nyelvállás tekintetében, bár a rövid változat nyelvhát
távolsága 18*5 mm, a hosszan ejtett változaté pedig csak 19 mm. 
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Ez a látszólagos ellentmondás azomban onnan ered, hogy a lágy
szájpadlás éppen az o legmagasabb nyelvhátpontja fölött lefelé 
domborul. Azonban a hosszan ejtett változat képzésekor a nyelv 
háta az elülső és középső részen általában 4—5 mm-rél volt 
alacsonyabban, tehát — amint szemmellátható — a hosszan 
ejtett változat ebben az esetben is alacsonyabb nyelvállással 
képződik. Az 0 ejtésekor a nyelv csúcsa is hátrább húzódott, s 
így az ő az o-hoz viszonyítva kissé hátsó nyelvállásban vam 
Az alacsonyabb nyelvállással párhuzamosan néhány mm-Rel ala
csonyabban van az alsó állkapocs és a nyelvcsont is. Az ajkak a 
két változatban nagyjából azonos távolságra vannak, azonban a 
rövid változat képzése alkalmával egy kissé erősebb, szűkebb az 
ajkak! nyílása, mint az ö képzése alatt. J 

Az ugyané változatokról készült ajakfényképek szerint a 
hosszan ejtett változat képzésekor erősebb a labializáció és szű
kebb az ajaknyílás, mint a rövid változat képzése alatt. Való
színűleg nincs lényeges különbség e tekintetben sem a két vál
tozat közt, legalább is erre mutat a röntgenrajzok és az ajak
fényképek látszólag egymásnak ellentmondó, de tulajdonképpen 
jelentősebb eltérést nem tartalmazó ajakképe (36. és 37. ábra). 

16. o—ö. Annál érdekesebb azonban az o és ö összehason
lításából eredő tanulság. Amint a már használt lefelé mutató 
nyílhegy is jelzi, itt fordított a helyzet a rövid és hosszú magán
hangzó között. Az o 18*5 mm-riyi'nyelvháttávolsága mellett az ft 
nyelvháttávolsága ugyan csak 21*5 mm, azonban jelen esetben 
éppúgy a lágyszájpadlás lefelé domborodó profilképének köszön
hetjük ezt az erősen zavaró számadatot, mint az előző változat
pár esetében. Az a körülmény, Jiogy a nyelv elülső és középső 
része 6—10 mm-nyire van egymástól a két változat profilképén, 
hátsó része pedig 6 mm-nyire is eltávolodik, jelentős különb
séget tartalmaz. A hosszú magánhangzó a rövidhez képest kissé 
hátsó nyelvállásban vari; a helyzet tehát éppen fordított, mint 
az elülső nyelvállású magánhangzópárok közt. Az alsó állkapocs 
érdekes helyzetét" foglalt el: hátsó része magasabban volt a 
hosszú magánhangzó ejtésekor, mint a rövidékor, így meghosz-
szabbított tengelyeik metszik egymást, viszont a nyelvcsont és 
így a nyelv tövé is sokkal alacsonyabban volt a hosszú, mint 
a rövid magánhangzó : képzésekor, i A nyelv tehát egész testével 
erősen lefelé • húzódott: • J:~ . •• -r :rír*J •<••• riyrr.; i <j;*í>; ',:> .In.;';! 
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A fogsor és az ajkak távolsága nagyjából azonos, azonban 
a rövid magánhangzó ejtésekor lazább, az ö ejtésekór pedig erő" 
teljesehb, előbbre nyúló izomműködést tapasztalunk. Még erő
sebben hangsúlyozza ezt az erősebb labiális képzési, módot az 
ő-ról készített ajakfénykép (39. ábra). , í 
?í 17. ö—ö. A két változat nyelvháttávolsága közt a lágyszáj
padlás erős orrhangúsító működése következtében igen nagy 
különbség van (19 m m és 9 mm). Ez a különbség azonban 
jórészt a nyelvhát tényleges magassági különbségéből is ered, 
amely :á két változatban a nyelvháton 4 mm, de a nyelv csúcsán 
a 10 mm-t is eléri. Az orr hangú változat képzésekor a nyelv a 
tiszta szájbángzŐhoz viszonyítva kissé elülső nyelvállásban voltJ 
A két nyelvállás közti magassági különbség hasonló arányban 
mutatkozik az alsó állkapocs és a nyelvcsont elhelyezkedésé
ben is. E téren tohát párhuzamosságot tapaszitalunk a nyelv és 
a hozzá kapcsolódó többi szerv közt. Az ajkak állásában azon
ban ez a különbség egyáltalában nem látszik. A két változat kép
zésekor keletkező nagyobb állkapocstávolságot és így az elülső 
szájüregtér megváltozott rezonanciáját a beszélő úgy igyekezett 
visszamódosítani, hogy érőteljes ajakműködéssel összeszűkítette 
az ö képzésében éppen az ö jelleget veszélyeztető széles nyílást a 
két fogsor közt. Az ajaktávolság a két változatban kb. ugyanaz. 
Ezt megerősíti az ajakfétiyképek vizsgálata is (37. és 38. ábra). 

18. ö—ö. Ez a változatpár is támogatja azt a már eddig \ 
kialakult tapasztalatunkat, hogy az orrhangú változatok maga
sabb nyelvállással képződnek, mint a nékik megfelelő tiszta 
szájhangzók. Az ö hyélvháttávolsága (még a lágyszájpadlás érős 
lefelé dombörodása ellenére is) 21*5 mm, az orrhangú változaté 
azonban csak 11 mm. Bár a két változat képzése közben a nyelv 
csúcsának és a nyelvhát középső részének helyzetei közti különb
ség csak 2 mm (mindkét helyen az orrhangú változat nyelv
állása magasabb), a nyelv csúcsának, és hátsó részeinek távol
sága (a tiszta szájhangző képződik hátrább) 10 mm-re, ill, 
6 mm-re is nő. Ez jelentős különbség a két változat közt. A tiszta 
szájhangzó hátsóbb nyelvállásának megfelelően a nyelvcsont* is 
jóval alacsonyabb helyzetben vpl|; az ő, mint az ö képzésekor. 
Az állkapocs vonala nagyjából azonos. Az ajkak működése a 
tiszta szájhangzó képzésekor jóval erőteljesebb volt; ; az ajak-i 
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fényképek tanúsága szerint azonban ilyen különbség egyáltalán 
nem volt a két változat ejtésekor (30. és 40. ábra). 

19. d—á. Az összehasonlító röntgenrajz tanúsága szerint 
az ú. n. alsó nyelvállású labiális magyar á hangunk röviden és 
hosszan ejtett változatának képzésekor 20 és 20*5 mm volt) a 
nyelvhát távolsága. Hogy a valóságban alacsonyabb d-nyelvállás 
majdnem ugyanolyan távolságra volt a szájpadlástól, mint az 
á ejtésekor, onnan ered, hogy a hosszan ejtett változat képzése
kor a lágyszájpadlás majdnem ugyanannyival lejjebb ereszke
dett, mint a nyelv. Ez alkalommal tanulságos összehasonlításul 
szolgál az a—á és az o—ö változatpárok röntgenrajzainak vizs
gálata. A nyelvállás, az állkapocs és. a nyelvcsont helyzetei még 
méreteik tekintetében is szinte teljesen azonos képet adnak az 
összes változatokról. Egyedül csak az ajkak nyílása nagyobb 
(o—ö: 6—8 mm, d—d: 19—24 mm), s a röntgenrajzok szerint 
csupán ez a körülmény alakítja ki a két változatpár közti rezo-
manciabeli különbséget. 

Az a-hoz viszonyítva az d képzésekor a nyelv kissé hát
rább is húzódott. Ez a nyelv csúcsánál 5 mm, hátsó részén pedig 
5*5 mm. Az d képzésekor az alsó állkapocs s vele párhuzamosan 
a nyelvcsont is lejjebb húzódott. Az ajakállás is kissé nyíltabb, 
mint az a-ban. 

Az e változatpárról készült ajakfémyképek viszont éppen a 
rövid változat ajakállását mutatják kissé nyíltabbnak a hosszú 
változaténál. Tehát e tekintetben sincs lényeges különbség a két 
változat közt. összevetve az e változatpárról készült ajakfény
képeket az o—ö pár hasonló képeivel, rögtön szembetűnik a 
nagy különbség a két ajakállás közt. A két változatpár nyíltsági 
fokának aránya itt is kb. 1 : 3. 

20. d—a. Ezen a röntgenrajzon oly nagy a különbség a két 
hang képzésmódja közt, mintha két egyáltalán nem azonos cso
portba tartozó magánhangzót hasonlítanánk össze. A magyar 
hangtörténet tanulságai alapján kialakult felfogás a maí?var 
nyelv kétféle a-hangjaira vonatkozólag a mai magyar nyelv 
tekintetében is fennáll, sőt e röntgenrajzok fényében új adalék
kal is bővül. Az d 20 mm-es nyelvháttávolsága mellett az a kép
zésében 31'5 mm-es nyelvháttávolságot találunk. Ez a különb
ség azt jelenti, hogy az á alsó nyelvállású magánhangzó. Ezt 
bizonyítják a nyelvcsont kivételével az összes többi szervek hely-
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zetei i s . ' Ezek az a képzésekor lényegesen alacsonyabban van
nak, mint áz a képzésekor. Az ajkak állása tekintetében azt 
tapasztaljuk, hogy az a képzésekor jóval nagyobb az ajaknyílás 
(d: 19 mm, a: 33 mm). Az ajkak alakja még ezen a profilképen 
is mutatja, hogy az a erősen előreduzzadó, összevont ajakállás
sal, az á pedig széthúzott, lazább ajakállással képződött. Erre 
vonatkozólag hasonló bizonyítékokat tartalmaznak az á és d 
mellékelt ajakfénykópei is (41. és 44. ábra). 

21. d — á. Az egyetlen kép, amelyen az orrhangú változat 
alacsonyabb nyelvállást tartalmaz a tiszta szájhangzónál, bár az 
d 20 mm-es nyelvháttávolságával szemben az d csak 16"5 mm-re 
van a szájpadlás illető pontjától. Azonban, azt hiszem, helyes 
nyomon járok, ha az orrhangú változat abszolút nyelvállás
magasságának a csökkenését (mert ebben a nyelv viszonylag 
közelebb van a szájpadláshoz, mint az d képzésekor) a lágyszáj
padlás és a nyelvcsap erős lefelébúzódásának tulajdonítom. 
Az orrhangú változatban az állkapocs is magasabban van egy 
kissé, sőt az ajkak is jóval erősebb szükülési fokot mutatnak. 
A nyelvcsont — a nyelv többi részével párhuzamosan — lefelé 
húzódott. Az egész kép azt mutatja, hogy az d hangszíne (a rezo
náló terek alakváltozásainak mérlegelése alapján) az ö felé toló
dott el. 

A mellékelt ajakfényképek szintén valamivel erősebb ajak
működésről tanúskodnak ugyan az orrhangú változat képzése
kor, de ez nem annyira az ajkak összeszűkülésében, mint inkább 
erősebb előreduzzadásában nyilvánul. Az ajkak nyílása azonban 
az d ejtésekor valamivel nagyobb volt, mint az d ejtésekor. így 
a fenti eltérés valószínűleg csak az ejtésmód pillanatnyi válto
zásának tulajdonítható (42. és 43. ábra). 

22. a—a. Ezen a röntgenrajzon az orrhangú változat a 
korábbi tapasztalatoknak megfelelően magasabb nyelvállással 
képződik. Ebhez hasonlóan egy kissé magasabb az állkapocs és 
az alsó ajak elhelyezkedése is. Ez utóbbi körülményt azonban 
— legalább is az ajakrezonanciát illetőleg — megszünteti az, 
hogy viszont az orrhangú változatban a felső ajak is feljebb 
húzódott, mint a tiszta szájhangzó ejtésekor. Érdekes a nyelv-
csont helyzete közt levő tekintélyes különbség a két változat 
ejtésekor. 
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, Az ajakfényképek szintén azt : mutatják, hogy a két válto
zatban az ajkak távolsági ,és feszültségi viszonyai azonosak. 

* Talán az <J képzésekor valamivel nagyobb az ajkak távolsága. 
Erre mutat a szájkörnyéki izmok valamivel nagyobb feszültsége; 
az orrhangú változatról készült képen. Ez azonban egyáltalán 
nem jeleml számbavehető különbséget (44. és 45. ábra)., 

A 23, 24, 25. ábrán az elülső, közbülső és hátsó nyelv
állású magáaiihangzócsopoirtok összehasonlító nyelvállásrajzait 
mutatom be. 

" 25. ' 

Hogy a kiejtésemben előforduló magánhangzókról felvett 
ajakfényképek sora teljes legyen, a fenti felvételekhez függelé
kül közlöm a felső nyelvállású maganhangzópárokról (í—f, ü-~Jü, 
u^—ú) és hosszú -örrhatígú változataikról készült ajakfélvételekét. 
E felvételeket ugyanis i ; annakidején nem közöltük SoviJAEvívél 
kiadott dolgozatunkban. (E dolgozat adatait a továbbiakbán 
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B.-S. megjelöléssel idézem.) Az ajakfényképek tanulságait a 
következőkben foglalhatjuk össze, összevetve őket a B.-S. ada
taival: '••'• 
• 146—48. i—l—:f. Az i és l közt jól látható nyelválláslbelí 
különbség vam: az f nyíltabb ajakkal képződött, mint rövid 
párja. Ezt igazolja a B.-S. II. táblájának 1. ábrája is. Az orr-
hangú változat alig észrevehetően nyíltabb ajakállással képző
dött, mint a megfelelő tiszta szájhangzó. 

49—51. ü—ü—ü. A rövid ü jóval lazább szájizomműködés
sel s nagyobb ajaknyílással képződött, mint hosszú változata, 
A B.-S. szerint az ajkak közti távolság kb. ugyanaz' volt a két 
változat ejtésekor, de az izomfeszültség nagyobb a hosszú vál
tozat képzésében. Erre mutat az. hogy a hosszú változatban az 
ajkak lejjebb húzódtak, mint a rövidben (1. uo. a 2. ábrán). 
Az orrhangú hosszú ü még a tiszta szájhangzó hosszú ^-né l is 
szűkebb ajaknyílással és erősebb izomfeszültséggel képződött. 

, 52—54. u—ü—ü. A rövid u és a hosszú^ közt szintén lehet 
különbséget találni az ajakartikuláció tekintetében. Itt is a hosszú 
magánhangzó a szűkebb ejtésű. A B.-S. szerint a hosszú magán
hangzó nem képződött szűkebb nyílással, mint a rövid, hanem 
az ajaknyílást sokkal lejjebb képezte. Ez párhuzamos volt a 
nyelv és az alsó állkapocs hasonló lefelé húzódásával, egyúttal 
pedig erosöbb szájizomműködést kívánt. Az orrhangú változat 
ajakfényképe semmi eltérést sem tartalmaz a megfelelő tiszta 
szájhangzóétól. 

Mindezeket összegezve, az egyes felvételek részletes vizs
gálata után a következő általános szabályosságokat állapíthat
juk meg: 

I. A kísérleti személy magánhangzóállományában, amelyre 
— a zárt é (d ; e) kivételével — általában a tiszántúli í-ző nyelv
járások sajátságai jellemzők, a rövid és hosszú magánhangzók 
mellett megtalálhatók (a felső nyelvállású magánhangzók kivé
telével) a rövid magánhangzók hosszan ejtett változatai is (e, ö, 
ő; 3). Ezeknek képzési módja a rövid magánhangzókétól csak 
mennyiségi szempontból tér el, minőségi szempontból azonban 
nem, legalább is nem olyan mértékben, hogy az fonetikai tekin
tetben jelentős lenne. A jelentéktelen mérvű eltérés tekintetében 
a hosszan ejtett rövid magánhangzók közös vonása az, hogy 
mindegyik kissé alacsonyabb nyelvállással és némelyik a nyelv 
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laposabb elhelyezkedésével képződik (e, ö), mint a megfelelő 
röviden ejtett változat («= 2 3 5 , e = 24, 0=18*5, ö==19, ö = 2 1 5 , 
ö==29, á = 20, ó = 20'5). 

Összehasonlítva e hosszan ejtett rövid magánhangzókat a 
megfelelő /hosszú magánhangzókkal (f, ö, ő, a), azt tapasztaljuk, 
hogy a két csoport egymástól minden tekintetben eltérő módon 
képződik. 

II. A nyelv függőleges mozgása szerint a felvett anyag 3 
csoportra tagolódik: a) felső, b) középső és c) alsó nyelvállású 
magánhangzók csoportjára. Ezek megoszlása a következő (az 
ezirányú vizsgálat során a hosszan ejtett rövid magánhangzók 
s az összes orrhangú változatok adatait mellőzöm, hogy a kér
désről világosabb képet kaphassunk): 

1 i ü ü u e ö o á ü ö e ö q 
4 5-5 6*5 9 9-5 135 16 185 20 2(V3 215 235 215 315 

(24) 
felső középső alsó 

nyelvállású magánhangzók 
4—9-5 mm 135—24 mm 31*5 mm. 

E felosztás a röntgenrajzok fenti adatainak alapján, de 
bizonyos fokig a hagyományok szellemében történt, mert éles 
határvonalat tulajdonképpen csak a felső és középső nyelvállású 
magánhamgzócsoportok közt lehet vonni. (L. erre vonatkozólag 
a 25. ábra adatait.) E tagozódás szerint azonban egy magán
hangzópár két tagja (u—ü)\ nem esik azonos csoportba. 

A magánihangzósor vizsgálata folyamán a legfeltűnőbb az, 
hogy a labiális magyar d nyelvállása kb. az o nyelvállásával 
egyezik, s a két .hang közt szinte csak az o erősebb labiális kép
zése alkot különbséget. 

Ez a magánhangzósor arról is meggyőz, hogy kiejtésem
ben a nyílt magyar « hangnak nem az e, s a labiális magyar d 
hangnak nem az a a hosszú párja. 

Ugyané tagozódás során kiviláglik, hogy egyes magán
hangzók hosszú változatai a rövid változaténál magasabb nyelv
állással (i—f, ü—#, ö—ö), másokéi pedig alacsonyabb nyelvállás
sal (u—üt o—ő) képződnek. E magánhangzók megoszlására 
vonatkozólag azonban a magánhangzóknak a nyelv vízszintes 
irányú mozgása szerint történő tagozódása vet élesebb fényt. 
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III. A nyelv vízszintes irányú mozgása szerint szintén 3 
magánhangzócsoportot különböztetünk meg: a) elülső, b) köz
bülső és c) hátsó nyelvállású magánhangzókat. (A felosztás alap
jául a nyelv hegyének és a felső fogsoron keresztül húzott 
y'-tengelynek legrövidebb távolsági adatai szolgálnak.) Ezek a 
következőképen oszlanak meg: 

l i ü ü ö e 8 e a u á ü o ö 
85 10-5 11-5 125 13 16 21 26 325 34 455 47 505 64 

elülső közbülső hátulsó 
nyelvállású magánhangzók 

8-5—12-5 mm 13—26 mm 325—64 mm. 

E felosztás alapján megállapíthatjuk, hogy az elülső és 
közbülső nyelvállású magánhangzók hosszú párjai magasabb 
nyelvállással (i—f, ü—ü, ö—ö), a hátulsó nyelvállású magán
hangzókéi pedig alacsonyabb nyelvállással (u—ü, o—ö) képződ
nek, mint rövid párjaik. Az e, e, a, á hangokról — párjuk a 
kísérleti személy kiejtésében nem lévén — e tekintetben nem 
lehet véleményt mondani. 

Azt is megállapíthatjuk, hogy a nyelv a 3 magánhangzó
csoport képzésekor 3 különböző, egymással nagyjából párhuza
mos tengely mentén mozog, s e mozgás szintén párhuzamosnak 
mondható az alsó metszőfogon keresztül az alsó állkapocsra 
derékszögben húzott y-tengellyel. 

IV. A megvizsgált ' anyag alapján is kétségtelen, hogy a 
tiszta szájhangzók mellett a megfelelő orrhangú változatok is 
megvannak. Ezek általában abban különböznek a tiszta száj
hangzóktól, hogy képzésükkor a nyelv háta jelentősen magasab
ban van, ugyanakkor azonban a nyelv töve az alsó állkapoccsal 
és a nyelvcsonttal együtt lefelé húzódik. Ez a kettősirányú nyelv
működés jellegzetes az orrhangú magánhangzók képzésére. (Az 
orrhangú magánhangzók nyelvháttávolságai a tiszta szájhang
zókhoz viszonyítva: 
f = 1 3 ' 5 , ö = 1 6 , ö = 2 9 , e = 24, ö = 19, ő = 21/5, <f = 20, 
f = 9 , 3 - 145, 5= 24, f = 185, ö = 9,' ö = 11, | = 1 6 5 , 
a=315, <£= 9'5. 

V. Az ajakműködés tekintetében 2 nagy csoportot külön
böztethetünk meg: a labiálisok (előrecsucsorodott, szűk ajak
nyílással) és az illabiálisok (a fogsorok fölött széthúzott, széle-
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sebb ajaknyílással) csoportját. A labiális ajakműködés tekinteté
ben 4 fokot különböztetünk meg: 1. fok: ü, -ü, u; % ü, ü. 2. fok: 
ö, ö, öv ö, o. 3. fok: ö, ö, ö, ö, ö. 4. fok: ű, a,- d. Az illabiális 
ajakműködés tekintetében a felvett anyagon 3 fokot különbözte
tünk meg: 1. fok: f, % i. 2. fok: é, é, e, e, f,; 3. fok: a, a. 

Ez a sorrend az ajakfényképekem tapasztalható ajaktávol
ságok s az ajkak körüli izmok különböző feszültségi fokai sze
rint alakult ki. Próbaképpen vizsgáljuk meg a röntgenrajzokon 
tapasztalható ajaktávolságokat is. (A felső nyelvállású magán
hangzókra vonatkozó adatokat a B.-S. röntgenrajzai alapján 
kapjuk meg.) A fenti magánhangzósorokhoz kapcsolódó ajak
távolságok a röntgenrajzokom a következők: 

Labiálisok: 

u, U, U. 
3-6 1-8 

ü, ü, ü. 3 . ö, 
1-8 1-8 12~5 12 

ö, ö, ö. 
12 115 8-5 

$1 Sí £ ő, o. 4. á, d, á. 
13 7-5 7 8 6 16 

Illabiálisok: 

24 19 

b' b i" 
8-4 2-7 

2. e. é. c, e, 
34 23-5 32 28*5 lf 

3 . a, a. 
34~5 33 

E kétféle felvételsor egybevetéséből azt a tapasztalatot 
szűrhetjük le, hogy: 

1. a labiálisoknál leggyengébb a labializáció a rövid magán
hangzók ejtésekor {u, U, o, á) s fokozatosan nő a hosszan 
ejtett rövid és a hosszú magánhangzók, ill. ezek orrhangú vál
tozatai ejtésekor. A rövid magánhangzóknak ez a gyöngébb lahi-
áíizációja kettős módon nyilvánul meg: a) vagy nagyobb az ajkak 
távolsága, mint a többi változatokiban s ekkor az ajkak fokozott 
elő'bbrecsucsorodásával fejeződik ki a labiális jelleg (pl. az ö, & 
képein), vagy pedig b) kisebb az ajkak távolsága, mint a hosz-
szan ejtett rövid és hosszú változatokban, de ekkor az ajakizmok 
lazábbak, s az egész ajaknyílás alakja van közelebb az illabiális 
ajakhelyzethez a rövid változatokban, mint a többiekben (pl. 
u, ü, o). Ebből következik, hogy a labiális csoportban a hosszan 
ejtett rövid magánhangók és a hosszú magánhangzók erősebb 
labiális képzésűek, mint a megfelélő rövid változatok. Bár az 
ajkak távolsága bennük fokozatosan nő a rövidekhez képest, ez 
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jórészt éppen az ajkak erősebb előrevonásának, a fokozott labiá-
lizációnak az eredménye. 

2. Az illabiálisok képzésében is azt tapasztaljuk, hogy a 
hosszan ejtett rövid és a hosszú változatok erősebb illabiális jel
leggel képződnek, mint a megfelelő rövid magánhangzók. 

3. Az orrhangú változatok általában (kivéve az á—á és ö—ö 
párt), (bár jelentéktelen mértékben, kissé erősebb labiális, illető
leg illabiális képzésűek, mint a megfelelő tiszta szájhangzók. 

Végezetül fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy az ajkak 
távolsága tekintetében a röntgenrajzokon tapasztalható ingado
zás miatt a fentebb közölt számadatoknak nem tulajdoníthatunk 
teljes, csak viszonylagos értéket. 

VI. A garatüreg méretei (a nyelvhát hátsó része s a garat
fal legközelebbi távolsági adatai alapján) a következők: 

ö á a ü o u e ö 3 e i l ü ü 
6-5 75 9 95 11 11 16 20 23-5 24v5 30 32 34 37 

hátulsó közbülső elülső 
nyelvállású magánhangzók 

65—11 mm 16—24'5 mm 30—37 mm. 

Amint e magánhangzósor csoportbeosztásából látszik, leg
nagyobb garatüreggel az elülső, közepessel a közbülső s leg
kisebbel a hátulsó nyelvállású magánhangzók képződnek. 
A hátulsó nyelvállású csoportban a hosszú változatok (ö, ü) 
szűkebb, a közbülső és elülső nyelvállású csoportban pedig 
tágabb garatüreggel képződtek (fi, \, ü). Ez azzal függ össze, 
hogy a hátulsó nyelvállásúak hosszú párjai lejjebb és hátrább, 
az elülső és közbülső nyelvállásúak hosszú párjai pedig feljebb 
és előlrébb képződnek, mint a rövid magánhangzók. 
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