
Adalékok a magyar magánhangzók időtartamához* 

I. 

A magyar magánhangzók időtartamának gazdag szakirodalma van, 
éppen a nyelvünkben oly fontos jelentés-megkülönböztető szerepe, fonológiai 
funkciója miatt . Az idő vonatkozásában beszélhetünk objektív időről és idő
tartam-relációkról, de beszélhetünk az idő szubjektív észleléséről, az ún. 
pszichológiai időről is (vö. G. SIMONDON, La perception de longue durée. 
Journal de Psychologie normale et pathologique 66. 1969. No 4.). Az, amit a 
fonetikában mérnek és amiről a nyelvészetben beszélnek nem tisztán objektív 
idő. Objektív időnek fogható fel a hangok abszolút, fizikai időtartama, emellett 
azonban lényegesebb szerepet kap az ún. relatív idő, az egyik hangnak a 
másikhoz viszonyított időtartama. A nyelvészetben tárgyalt időkategória 
másik oldala a nyelvi időtartam vagy fonológiai idő, amely az egyes nyelvi 
jeleket megkülönbözteti egymástól. Ez az ún. hangminőség jellegű rövidség
hosszúság, amely több hang jellemző együttes hatásának eredménye. A fizikai 
és a nyelvi időtartam összefügg, de nem azonos egymással. Ennek az össze
függésnek a felderítésére már több vizsgálat történt azokban a nyelvekben, 
ahol az időtartamnak fonológiai funkciója van. MEYER az angol magánhangzók 
hosszúságának megállapítására végzett vizsgálatot (Englische Lautdauer. 
Uppsala-Leipzig, 1903.), ZWIRNER, a kiváló fonometrikus pedig egy német 
hanglemez alapján próbálta számszerűen is meghatározni a fizikai és a nyelvi 
időtartam összefüggését (L'opposition phonologique et la variation des phonè
mes. Arch. f. vergl. Phon. I I , 1938. 135—144). Ugyancsak a német magán
hangzók időtartam-viszonyait vizsgálta BRÜCKE is (Die physiologischen 
Grundlagen der neuhochdeutschen Verskunst, Wien, 187 1.). 

A magyar nyelvre vonatkoztatva először GOMBOCZ ZOLTÁN mérte 
MEYER-rel közösen a magyar magánhangzók időtartamát (MEYER—GOMBOCZ, 
Zur Phonetik der Ungarischen Sprache. Uppsala, 1909.). MAGDICS KLÁRA 
vizsgálódási körébe már a mássalhangzókat is bevonta (A magyar beszéd
hangok időtartama. NyK LXVIII , 125 — 239; ós A magyar beszédhangok 
akusztikai szerkezete. NytudErt . 49. 1965.). Ezek a tanulmányok a magyar 
magánhangzókat a lehető legteljesebben vizsgálták, igen nagy gondot fordítva 
a mássalhangzós környezetre.1 

* Köszönetet mondok mindazoknak, akik elméleti vagy gyakorlati segítségnyúj
tásukkal hozzájárultak e dolgozat létrejöttéhez. 

1 A reprezentatív bibliográfián túl lásd még: B. MALMBERG, Die Quantität als 
phonetisch-phonologischer Begriff. Eine allgemein-sprachliche Studie. Lund-Leipzig, 
1944. Gleerup-Harrassowitz. 103; M. DURAND, Voyelles longues et voyelles brèves. Essai 
sur la nature de la quantité vocalique. Paris, 1946. Klincksieck. 195. 
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Az utóbbi időben egyre több tanulmánnyal találkozunk, amelyek azt 
bizonyítják, hogy napjainkban a magyar magánhangzóknál a fonológiai 
időtartamok rendszere megrendült. Különösen érezhető egyfajta rövidülesi 
tendencia a felső nyelvállású hangokban és a középső nyelvállásúakban abszo
lút szóvégen és bizonyos ragokban. Ezt a rövidülesi tendenciát vizsgálta meg 
elsőkéntaz [i:], [u:] , [y:] hangoknál egyrészt és a -ból, -bőlragok [o:], [0:]hang-
jainál másrészt FÓNAGY IVÁN (Über den Verlauf des Lautwandels. ALH VI, 
1 — 3). E vizsgálatból kiindulva MAGDICS KLÁRA több szempont figyelembe 
vételével dolgozta fel ugyanezen hangokat (A szóvégi magánhangzók rövidülése 
a köznyelvben. NyK LXII , 301 — 320). Ez a dolgozat egy ponton kifogásolható. 
MAGDICS KLÁRA a generációkat rosszul értelmezi, mert azok nem egymásra 
rétegeződnek, hanem egymásba kapcsolódnak, tehát nem lehet éles határ t 
vonni közéjük. 

Tudomásunk szerint azonban még eddig nem mérték a magánhangzók 
időtartam-viszonyait minimális párokon belül, tehát olyan szavakban, amelye
ket pusztán a magánhangzó-kvantitás különböztet meg egymástól. Ezért 
dolgozatunk elsődleges célja az volt, hogy megállapítsuk, tükröződik-e ez a 
változás a minimális párokon belül is, és ha igen, eszközök segítségével hogyan 
mutatható ki. Az ugyanis, hogy a magánhangzók hosszúsága bizonyos ragok
ban és pozíciókban megrendült, sok tényező együttes hatásának lehet a követ
kezménye anélkül, hogy a rendszer egészét érintené, és nem bizonyíthatja, 
hogy a magánhangzók mennyiségi rendszere felborult. Ha azonban ugyanez 
kimutatható minimális párokon belül is — ahol a mennyiség a legnagyobb 
fontosságot kapja — már feltételezhető, hogy nem szórványosan jelentkező, 
elszigetelt ténnyel állunk szemben. 

A vizsgálat alapgondolatát ezen az okoskodáson túlmenően az adta, hogy 
1968 márciusában a párizsi Fonetikai Intézetben az egyik fonetikai szeminá
rium témája — amelyen magam is részt vettem — a magyar nyelv fonológiai 
rendszere volt. A magyar nyelvet egyáltalán nem ismerő francia egyetemi 
hallgatók az informátorok — magyar egyetemi hallgatók — által kiejtett sza
vak és mondatok alapján próbálták a rendszer egészét megismerni és a disz-
tinktív jegyeket megállapítani. A fonológiai hosszúság-rövidség illusztrálására 
minimális párokat hoztunk. A francia hallgatók a szavak elhangzása után 
azonnal közölték észrevételeiket. (Természetesen a kísérlet pusztán auditív 
volt). A szeminárium végén a következő megállapításokat tették: 

1. A legzártabb hangoknál a hosszú-rövid oppozíció alig észlelhető. 
2. Úgy tűnik, hogy a hangsúlytalan nyílt szótagban abszolút szóvégen 

nincs hosszú-rövid megkülönböztetés, mintha it t a disztinktív jegy neutralizá-
lódna. 

3. Ez inkább egy kérdés: milyen alapon állít a magyar nyelv párba két 
olyan magánhangzót a hosszúság-rövidség szempontjából, amelynek a hang
színe már önmagában elegendő a megkülönböztetésre? 

Ez utóbbi kérdés azért is vetődött fel, mert a hallgatók szinte egyáltalán 
nem észlelték az időtartam-különbséget az [e] és [e:] hangok között. A fele
letet is megadták a kérdésre mintegy önmaguknak: valószínűleg azért, hogy 
a rendszer szimmetrikus legyen. 

Azt mondhatnánk, hogy ezek a megállapítások egyáltalán nem helyt
állóak, mivel a franciák „nyelvi tudata (conscience linguistique)" elsősorban 
az ő nyelvükben releváns hangszínbeli különbségekre van beállítva, tehát 
elsődlegesen ezt veszik észre. Ez azonban csak részben igaz, mert bár észre-
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vettek hangszínkülönbséget olyan hangoknál, amelyeknél a magyar beszélő
nek eszébe sem jutna feltételezni, hogy a hosszú pár zártabb lehet a megfelelő 
rövidnél, a középső nyelvállású labiális hangoknál egyértelmű volt a meg
állapítás, hogy a megfelelő hosszú pár lényegesen hosszabb a rövidnél. Hogy 
ez a bizonyos nyelvi tudat ellenkező előjellel, tehát a hosszúság-rövidségre 
vonatkoztatva a magyaroknál is érvényes, D E M E LÁSZLÓ megállapításával 
támasztható alá: „Az időtartamok megkülönböztetése a belső hallás számára 
megtörténhet úgy is, hogy kifelé nem érzékelhető." (DEME, Kiejtésünk vitatott 
kérdései, Egri kiejtési konferencia anyaga, 41. o.). 

E megállapításoktól ösztönözve kezdtük el figyelni a köznyelvi magyar 
magánhangzók időtartamát, és néztünk utána a kérdésnek a szakirodalomban. 
Az a tapasztalatunk, hogy nagyonis reális ténnyel állunk szemben. Erre utal 
egyebek közt G. VARGA GYÖRGYI korreferátuma, amely az 1967. évi egri kiej
tési konferencián hangzott el (A budapesti köznyelv és a kiejtési norma), 
valamint WACHA IMRE összefoglaló értékelése (WACHA, AZ 1967. évi Kazinczy 
kiejtési verseny tapasztalatai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967), és MAGDICS 
KLÁRA már említett tanulmánya (A szóvégi magánhangzók rövidülése a köz
nyelvben). De a rádió és a televízió mindennapos gyakorlata is azt a tényt 
látszik bizonyítani, hogy a magánhangzó-kvantitás stabilitása megrendült. 
A rövidülési tendenciát a felső nyelvállású hangoknál az írógép hatásával 
próbálják magyarázni (MOLNÁR IMRE, Az írógép és a kiejtés, Helyes kiejtés, 
szép magyar beszéd. Az egri kiejtési konferencia anyaga. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1967), de nem ez az igazi ok. 

Mi a vizsgálatunkat igen szűk körre korlátoztuk. Kizárólag minimális 
párokon — ahol ilyet nem találtunk, azonos fonetikai struktúrájú szavakon — 
belül vizsgáltuk az időtartam alapján megkülönböztetett magánhangzópáro
kat . A vizsgált magánhangzóknál eltekintettünk a hangkörnyezettől, mint a 
magánhangzó hosszúságát befolyásoló tényezőtől. Kritériumként a hangsú
lyos és hangsúlytalan helyzetet, valamint a nyílt és zárt szótagot vettük figye
lembe. Tehát egy magánhangzó fonéma négyszer fordult elő a négyféle pozí
ciónak megfelelően. A kísérlet céljára összeállított szójegyzék egymástól füg
getlenül ejtett, közlésként funkcionáló, kérdésre felelet alakjában összeállított, 
2—3 szótagból álló egyszavas mondatokat tartalmaz, számszerint 56-ot, 

A kísérletben felhasznált szójegyzék: 
[à] [a:] 

Papa 
Lap 
Monda 

Pápa 
Láp 
Monda 

Fogat Fogát 
[i] 

Eke 
- M 

Eke Kert Kért 
Hite 
Éket 

Hité 
Ékét 

[i] 
Nyilas 
Irt 

[i:] 
Nyílás 
írt Kyri 

Ferit 
Kirí 
Terít 
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M [o:] 
Oda Óda 
Sok Sók 
Nono Vonó 
Hordod Hordód 

[ce] [0=] 
Böge Bőg-e ? 
Öt Őt 
Egy „fö" Egy fő 
Ütök Ütők 

[u] [u:] 
Lugas Lúgos 
Húsz (János) Húsz 
Falu Falú 
Basszus Bosszús 

[y] [y:] 
Tüzet Tűzet 
Büntet Bűntett 
Tütü Tű-tű 
Esszük Ez szűk 

Ezt a szóanyagot négy adatközlő mondta magnetofonszalagra, normális beszéd
tempóban. (Az értelmezés megkönnyítésére mellékelt zárójeles kérdések — 
amelyek közlésétől i t t eltekintünk — lehetővé tették, hogy mind a beszéd
tempó, mind pedig a hanglejtés nagyjából azonos legyen a közlőknél. A kér
dések tartalma általában csak egyfajta hanglejtést engedett meg). A négy kí
sérleti személy közül kettő nő és kettő férfi volt. Foglalkozásukat tekintve 
mindnyájan értelmiségiek, tanárok és tudományos munkatársak. Az egyik női 
adatközlő hivatásos színész. Életkoruk 25—40 év között van. Mindnyájan a 
művelt köznyelvet beszélik. Csupán az egyik férfi közlőnél volt enyhén észlel
hető a dunántúli származás, mert egy-két esetben a magánhangzókat a köz
nyelvi átlagnál rövidebben ejtette, főleg ott , ahol a dunántúli nyelvjárás is 
ingadozik. Hogy a közlők figyelmét eltereljük az oly nyilvánvaló minimális 
párokról, a szavak sorrendjét szándékosan felborítottuk. A kísérleti szemé
lyek ismerték a szóanyagot, de nem tudták pontosan, hogy voltaképpen mire 
terjed ki a vizsgálat. 

A szalagra rögzített szavak hangnyomásgörbéit Brüel-Kjaer 2304 típusú 
hangnyomás-szintíróval készítettük el. A gép vágófrekvenciája 20 Hertz, 
potenciométere 50 decibel. A szalagra az írófej 500 mm/mp-es sebességgel írt. 
A kísérlet időpontjában a Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának 
a szonagráfja nem működött, így azt nem tudtuk igénybe venni. (Ennek akésőb-
biekben lehet ellenőrző szerepe). A görbéken először elhatároltuk és lemértük a 
hangokat, majd a mért távolságot átalakítottuk íblővé. Az egyes hangok elha
tárolásánál az adott mérőeszköz esetében problémát jelentettek a bilabiális 
zárhangok és a likvidák. A közlés végén viszonylag könnyű volt a dolgunk, 
mert a felpattanási zörej világosan jelezte a zárhang végét, szó elején azonban 
mind a zárhangok, mind a likvidák esetében kénytelenek voltunk egy konstans 
számmal dolgozni, amit hozzáadtunk a közlés mért hosszúságához. Sajnos, a 
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szókezdő [h] hangnál még ez a módszer sem vált be, így négy esetben el kellett 
tekintenünk e hang elhatárolásától. 

A távolságból nyert idő-adatokkalhozzákezdtünk a számoláshoz. Az ered
ményt minden esetben grafikonon ábrázoltuk a könnyebb áttekinthetőség 
végett. 

1. Az elszigetelt minimális párokon belül kiszámítottuk a hosszú és 
rövid magánhangzók százalékos arányát, a hosszú magánhangzó mért (abszo
lút) időtartamát 100 százaléknak véve. így olyan mutatókat kaptunk, ame
lyek a magánhangzópár két tagjának egymás közti arányát mutatják, és 
függetlenek egyéb zavaró tényezők hatásától. Minél nagyobb ez a százalékos 
mutató, a két hang annál közelebb van egymáshoz, tehát a rövid változat 
annál jobban közelít a hosszúhoz és fordítva. 

A minden magánhangzópárra és minden helyzetre kiszámított arányt 
kivetítettük grafikon formájában közlők szerint és a négy közlő átlagát. I t t 
nyugodtan számolhattuk a négy közlő átlagát, mivel minden átlag azonos 
számú adatból keletkezett.2 Ezekből a grafikonokból illusztratív jelleggel 
közlünk néhányat (1. és 2. ábra). 

hangsúlyos nyílt szótag hangsúlyos za'ft szalag 
(papa-pap a) ( lap - láp ) 

100 

50 

10 -

65,80 9-SS 62,8$ 62.99 « « s3'89 

«70 

50 

VI KI Sxf SzL átlag 

90,91 91,69 

72,06 
79,36 

83,63 

% 
100 

SO . 

10 

hangsúlytalan nyllfszótag 
(monda-mondó) 

72.67 77,77 

56M 

71 68,93. 

100 

50 • 

10 

hangsúlytalan zart szótag 
(fogat- fogai) 

77,36 

53.38 

SW 61.89 

1. ábra. A magánhangzópárok aránya beszélők szerint és a négy beszélő átlaga (a—á) 

2 VÉRTES O. ANDRÁS, A magyar hangok időtartam vizsgálatának néhány adatá
ról. NyK LIX [1957], 170-172. 
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hangsúlyos nyílt szótag hangsúlyos zárt szótag 
(oda- óda) (sok-sok) 

100 

SO 

10 

54 
47,33 

1*3,33 59,87 S0.37 

•»il 
100 

l so 

VI KI SzF SzL átlag 

92,62 

72.0* 

kÉ,65 
43,65 

60,1*2 

1 
hangsúlytalan nyiltszótag hangsúlytalan zart szótag 

g. i (nono-vonó) % i (hordod-bordód) 
100 - 100 

50 

73, S2 

63,53 63,32 

1*3,32 
50 

60.5* 

1*3,52 1*7,56 
55 

Y 
2. ábra. A magánhangzópárok aránya beszélők szerint és a négy beszélő átlaga (o — ó) 

2. A következőkben csak a négy közlő átlagát ábrázoltuk grafikonon 
összesítve, a hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetnek, valamint a nyílt és 
zárt szótagnak megfelelően (3. ábra). A grafikon számszerű adatait az 1. táb
lázatban rögzítettük. 

3. Kiszámítottuk és ábrázoltuk a négy beszélő átlagát úgy is, hogy elvo
natkoztattunk a szótag jellegétől, így megkaptuk, hogy a hangok hogyan reagál
nak a hangsúlyosság illetőleg hangsúlytalanság tenyéré (4. ábra). 

4. Ezek után azt is meg akartuk nézni, hogy milyen kapcsolat van a 
magánhangzó-hosszúság és a szótag természete között. Ezért elvonatkoztat
tunk a hangsúly tényétől. Ennek a számításnak az eredményeit ábrázoltuk 
az 5. grafikonon (5. ábra). 

5. Végül kiiktattuk mind a hangsúlyt, mind pedig a szótag természetét 
és a magánhangzópárokat elszigetelten vizsgáltuk. Ezt az eredményt tartal
mazza a 6. grafikon (6. ábra). 
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1. táblázat 

Magánhangzó 

hangsúlyos 
nyílt szótag 

hangsúlyos 
zárt szótag 

hangsúlytalan 
nyílt szótag 

hangsúlytalan 
zárt szótag 

Magánhangzó 
abszolút 

szám % abszolút 
szám % abszolút 

szám % abszolút 
szám % 

a 

á 

16,46 

25,76 
63,89 

25,41 

30,36 
83,69 

18,66 

27,08 
68,93 

18,00 

29,08 
61,89 

e 

é 

15,98 

23,38 
68,34 

24,02 

25,42 
94,49 

11,76 

25,96 
45,30 

17,80 

21,00 
84,76 

i 

í 

10,20 

17,22 
59,23 

22,14 

27,84 
79,52 

14,54 

23,42 
62,83 

10,60 

22,30 
47,53 

o 

ó 

11,94 

23,70 
50,37 

15,59 

25,80 
60,42 

16,02 

25,30 
63,32 

15,50 

28,18 
55,00 

ö 

ő 

13,76 

27,32 
50,36 

17,22 

27,16 
63,40 

17,44 

25,66 
67,96 

15,80 

28,70 
55,05 

u 

ú 

12,88 

24,42 
52,74 

12,50 

20,76 
60,21 

12,52 

22,76 
55,00 

11,92 

18,12 
65,78 

ü 

ű 

13,04 

23,20 
56,10 

14,82 

26,54 
55,84 

18,92 

29,20 
64,79 

12,06 

19,66 
61,34 

Max.-min. 
különbség % 17, 98 38, 65 23, 63 37,23 

A grafikonokról a következő megállapítások olvashatók le: 
1. Minél magasabb a százalékos mutató, annál közelebb van az ún. 

rövid és hosszú változat egymáshoz. Ez a megállapítás fordítva is érvényes, 
tehát minél alacsonyabb a mutató, annál nagyobb az időtartam-különbség a 
rövid és hosszú magánhangzó között. 

2. A legmagasabb százalékos arányt az (E) fonéma éri el (95%), utána az 
(A) (84%), majd az (I) (79%), mindhárom hangsúlyos zárt szótagban. 

3. A különböző pozíciókban elért százalékos arányok között (maximá
lis-minimális) legnagyobb különbség az (E) esetében van, utána az (A) majd az 
(I) esetében. 
(E): 50% az eltérés a hangsúlyos zárt és a hangsúlytalan nyílt szótag értékei 

között. 
(A) : 23 % az eltérés a hangsúlyos zárt és a hangsúlytalan zárt pozíciókban levő 

magánhangzók között. 
(I): Az elért maximális (hangsúlyos zárt szótag) és minimális (hangsúlytalan 

zárt szótag) százalékos arányok között az eltérés 32 %. 
4. Zárt szótagban a különböző hangok százalékai között a különbség 

nagyobb, mint nyílt szótagban (1. az 1. táblázat eredményeit). Legkisebb a 

12 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII/1. 
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3. ábra. A négy beszélő átlaga a négy pozícióban 

különbség a százalékos mutatók között a hangsúlyos nyílt szótagban. Úgy 
tűnik, hogy a hangsúlyos nyílt szótag kedvez az ejtés stabilitásának. Ebben a 
helyzetben az arány megközelítőleg 1 : 2 . 

5. Nagyjából egyformán monotonok az (U), (Ü), (O) és (Ö) archifonémák. 
Ezek a fonémák a már említettekkel ellentétben éppen a hangsúlytalan nyílt 
szótagban érik el a legmagasabb százalékos arányt. Ennek feltevésünk szerint 
az lehet az oka, hogy a magyarban egyáltalán nem gyakori a szóvégi [o], [ce] 
és [y] hang. Ebben a pozícióban a fonémapár nem terhelt, szükségtelen tehát 
az időtartam-különbséget olyan szigorúan megtartani, mint a többi — meg-
terheltebb — pozícióban. A magyar nyelv szóvégmutató szótára (Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1969) 13 rövid [o]-ra végződő szót említ (287. o.), többsé
gükben olasz zenei kifejezések. Rövid [œ]-re egyetlenegy szavunk végződik, 
a hohoho (311. o.). Rövid [y]-re végződő szavunk a szótár szerint 16 van (510. 
o.). 'Ezek közül a szavak közül egyikhez sem találtunk minimális párt , ezért 
hasonló struktúrájú szóval állítottuk párba őket. Ezek az adatok bizonyítani 
látszanak a francia egyetemi hallgatók 2. megállapítását, amely szerint abszo
lút szóvégen az időtartam-különbség neutralizálódik. 

6. A szótag nyílt vagy zárt jellegére legerőteljesebben az (E) fonéma 
reagál időtartamban. Zárt szótagban az időtartam variánsok gyakorlatilag 
egyformák, nyílt szótagban a különbség 1 : 2-höz. 

I. következtetés: úgy látszik, hogy az időtartam-különbségnek az (E) 
fonémák megkülönböztetésében nincs tényleges szerepe, funkciója ritmikai. 
Az (E) fonémák időtartambeli ingadozása valószínűleg visszavezethető arra, 
hogy a két fonéma között egy teljes fok a nyelvállásbeli különbség, s úgy tűnik, 
ez az eredetileg másodlagos jegy kap elsődleges disztinktív funkciót. Esetleg ana
lógiát lehet feltételezni az időtartam-különbségeken alapuló. szimmetrikus 
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latin magánhangzó-rendszer felbomlásával (vö. HERMÁN JÓZSEF, A francia 
nyelv története. Gondolat, Budapest, 1966, 35—36). 

7. A másik végletet alkotják az u/u:; y/y:; o/o: és ce/0: párok, tehát 
általában a labiális hangok, amelyeknél az időtartam a szótag jellegére csak 
csekély mértékben reagál. 

I I . következtetés: fel kell tételezni, hogy ezeknél a hangoknál az idő
tartam-különbség funkciója elsődlegesen fonológikus. 

8. A két véglet között átmeneti helyet foglalnak el az (E) archifonémán 
kívüli illabiális hangok, illetőleg az enyhén labializált elemet tartalmazó 
á/a: oppozíció. Ezeknél hangsúlyos szótagban az időtartam-különbség és a 
szótagidőtartam nagyjából fordítottan arányos, hangsúlytalan szótagban 
azonban nem. 

I I I . következtetés: feltételezhető, hogy ezeknek az esetében a szó rit
mikai alkata szempontjából lényegesebb hangsúlyos szótag hat. A ritmikai 
tényező erőteljesebben befolyásolja a különbséget, a hangsúlytalan szótagban 
azonban a különbség elsősorban fonológiai tényezőként érvényesül. 

Űgy érezzük, hogy eredményeink lényegesen módosítják PALKÓ ISTVÁN 
alábbi megállapítását, amely szerint: „Magánhangzóink hosszúságának oka 
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/ nyHt szótag 2. zárt szótag 

5. ábra. A magánhangzópárok aránya, tekintet nélkül a hangsúlyra 

nem a hosszan ejtés, nem a hosszabb időtartam, hanem valami más tényező, 
amelyet eddig nyelvtudományunk, fonetikánk nem derített ki. Beszédhang
jaink hosszúságát, illetőleg rövidségét nem az időtartam határozza meg, hanem 
a létrehozásához szükséges képzési erő (203. o.)." (Hozzászólás BENCÉDY 
JÓZSEF ,,Az anyanyelvi műveltség és iskola" című előadásához. 200—204, Anya
nyelvi műveltségünk. Budapest, i960.). 

9. A 6. ábra adatai átfogó és elég általános képet adnak a magánhangzó
párokról. Eszerint a veláris párok között az arány 1 : 1,75, a palato-velárisak 
között 1 : 1,69 és a palatális-illabiális magánhangzópárok között pedig átlago
san 1 : 1,47. 

palatális-illabiális 
párok 

palato-veláris 
párok 

veláris 
párok 

1 : 1,47 1 : 1,69 1 : 1,75 

\ 
A fenti megállapítások kapcsán felvetődik a kérdés : mivel magyarázható 

a különbség a labiális hangok között egyrészt, az illabiális vagy részben illa-
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6. ábra. A magánhangzópárok aránya, tekintet nélkül a hangsúlyra és a szótag termé
szetére 

biális fonémák között másrészt ? Ennek magyarázatául artikulációs szempont
ból elképzelhető, hogy a labiális hangoknál az időtartam-különbség eggyel 
több artikulációs mozgással korrelativ, mint az illabiális hangoknál (a labiális 
hangoknál a hosszú pár erősebben labializált, mint a rövid [vö. SZENDE 
TAMÁS, A köznyelvi magyar ejtésnorma felé. NyK LXXI , 373; KASSAI ILONA, 
A francia és magyar magánhangzók képzésének kontrasztív vizsgálata. NyK 
1971. előkészületben]), és ez az erőteljesebb artikulációs strukturáltság az 
időtartam-különbséget ellenállóbbá teszi. 

A másik magyarázat az lehetne, hogy a veláris zónán a nyelvnek nincs 
nagy tere a mozgásra, (vö. A. MARTINET, Économie des changements phonéti
ques, 4. Économie: Inertie et asymétrie des organes, 4.3 95—96, Francke S. A. 
Berne, 1964.) ami minőségi különbséget eredményezhetne a hangok között, 
ezért i t t a magánhangzó-mennyiség stabilan tartja magát, lévén ez az egyet
len számottevő megkülönböztető jegy. A palatális zónán azonban tág tér 
nyílik a nyelvmozgásra, ezért ingadozóbb a kvantitás, mint a velárisak eseté
ben. A két zóna között átmenetet képeznek a palato-veláris hangok, amelyek 
mindkét zóna sajátosságait tükrözik. 

I I . 

Az időtartam nem tiszta produktum, hanem több hang jellemző együttes 
hatásának az eredménye, s függ pl. a magánhangzó szóban elfoglalt helyétől, 
a szó mondatbeli helyzetétől, a környező hangok minőségétől, a hangsúlyos
ság illetőleg hangsúlytalanság tényétől, a beszédtempótól, a közlés hosszú-

J 
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«ágától stb. Dolgozatunk első részében megvizsgáltuk, hogyan alakul az idő
tar tam egyszavas mondatokon, minimális párokon belül. Ebben a második 
részben arra vagyunk kíváncsiak, hogy módosul-e és mennyiben módosul a 
magánhangzók időtartama, ha hosszabb mondatban ejtik ki őket. Ezért az 
első részben felhasznált minimális párokat mondatba foglaltuk úgy, hogy a 
szóhangsúlyt mondathangsúllyal cseréltük fel. Az így összeállított mondat
anyag a következő: 

1. Ezt a papa tudja. 
2. A pápa. 
3. Lap van benne. 
4. Vigyázz, láp van itt . 
5. Egy régi monda azt monda 
6. Fogat fogért. 
7. Kihúzták a fogát. 
8. Az eke. 
9. Éke — a tollazata. 

10. Kert . 
11. Igen, kért. 
12. Az ő hite nagy dolog. 
13. A babona a hité. 
14. Beverte az éket. 
16. Nyilas. 
17. Nyílás. 
18. I r t . 
19. í r t . 
20. Ambrus Kyri. 
21. Kirí a tömegből. 
22. Megvárom Ferit. 
23. Ma Kati terít. 
24. Oda menjetek ! 
25. E vers műfaja: óda. 
26. Sok ez már nekem. 
27. Sók. Ásványi sók. 
28. Nono, szólt a diák. 
29. Például egy vonó. 
30. J ó ha hordod a sapkát. 
31. Szétesett a hordód. 
32. A böge kiesett. 
33. Y a J o n bőg-e még? 
34. Öt fiam van. 
35. ő t hívták. 
36. Egy „fö" kisfiam. 
37. Csak egy fő. 
38. Vigyázz, ütök ! 
39. Jók ezek az ütők. 
40. Lugas. 
41. Nem. Lúgos. 
42. Húsz János. 
43. Húsz nő. 
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44. Ez régi falu. , 
45. Festett falú. 
46. A basszus. 
47. Apa bosszús. 
48. Tüzet szüntess. 
49. Tűzet. 
50. í tél és büntet. 
51. Bűntett ez a javából ! 
52. Tütü. 
53. Tű-tű. 
54. Vajjal esszük a kiflit. 
55. Igen, ez szűk. 

Természetesen a felvételnél a vizsgált magánhangzókat tartalmazó mon
datok nem ilyen nyilvánvaló sorrendben követték egymást. Sok mondathoz 
az értelmezést segítő kérdést mellékeltünk, amelynek a közlésétől i t t eltekin
tünk. A felvétel módja, a közlők és a magnetofonszalagra rögzített mondatok 
feldolgozása azonos volt mindkét részben, tehát i t t is elkészítettük a mondatok 
hangnyomásgörbéit, ezeken lemértük a mondatokat, majd ezen belül elhatá
roltuk és lemértük a vizsgált magánhangzókat. Ezt a távolságot (mm) számí
tot tuk át idővé. A szóanyag és a mondatanyag lehallgatásakor azonnal fel
tűnt , hogy a mondatokat erős érzelmi és logikai hanglejtéssel ejtették a közlők, 
szemben a szavak közlő stílusban történt felvételével. Ez természetes és a 
mondatokkal velejáró sajátosság, de nagyban módosítja a magánhangzók idő
tar tamát , sőt hangszínét is megváltoztathatja. 

1. Az idő-adatok alapján elsőként kiszámítottuk az elszigetelt rövid és 
hosszú magánhangzók arányát. Ezt az arányt az abszolút számokkal együtt 
a 2. táblázatban foglaltuk össze, majd az arányokat a szemléletesség ked
véért grafikonon ábrázoltuk (7. ábra). 

2. Elvonatkoztattunk a szótag természetétől és csak a hangsúlyosságot, 
illetőleg hangsúlytalanságot vettük figyelembe. Az így kialakult arányokat a 
8. ábra grafikonja tartalmazza. 

3. Elvonatkoztattunk a hangsúlyosságtól illetőleg hangsúlytalanságtól, 
így azt kaptuk, hogyan reagál az időtartam a szótag természetére (9. ábra). 

4. Végül minden kritériumot kiiktattunk és a magánhangzó-párokat 
elszigetelten vizsgáltuk, ezáltal meglehetősen „tiszta" képet kaptunk a külön
böző magánhangzó párokról. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az így kiala
kult kép nem túl jellemző, mivel a valóságban a beszéd folyamatában egyik 
tényezőtől sem lehet elvonatkoztatni (10. ábra). 

A grafikonokat szemlélve az alábbi megállapítások kínálkoznak: 
1. A különböző pozíciókban elért százalékos mutatók között a legna

gyobb különbség az (O) fonéma esetében tapasztalható (61,12% a hangsúly
talan nyílt szótag és a hangsúlytalan zárt szótag értékei között). Erre egyedül 
azt a magyarázatot tudjuk adni, hogy a mondatban szereplő nono indulatszót 
a közlők erős emfázissal ejtették, amelynek hatására a szóvégi magánhangzó 
erőteljesen megnyúlt. (Az emfázis hatására megnyúlt magánhangzó különö
sen gyakori a francia nyelvben, de nem ritka a magyar nyelvben sem, pl. 
bö: r^astö, 0: rylet, re:mes). 

Egyébként az o/o: pár a többi három pozícióban a vártnak megfelelően 
viselkedik, tehát a különbség fonológikus. Hangsúlyos nyílt és zárt szótagban 
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2. táblázat 

Magánhangzó 

hangsúlyos 
nyűt szótag 

hangsúlyos 
zárt szótag 

hangsúlytalan 
nyílt szótag 

hangsúlytalan 
zárt szótag 

Magánhangzó 
abszolút 

szám % abszolút 
szám % abszolút 

szám % abszolút 
szám % 

a 11,49 
54,77 

16,32 
68,05 

13,62 
68,51 

15,03 
77,40 

a 20,97 23,98 19,88 19,42 

e 15,12 
80,20 

20,83 
103,44 

9,29 
47,46 

13,99 
78,51 

é 18,86 

14,60 
77,90 

20,13 

15,45 
104,06 

19,59 

10,19 
82,92 

17,82 

9,25 
81,93 

í 18,74 14,85 12,28 11,29 

o 10,69 
52,61 

11,09 
50,86 

15,74 
100,63 

7,43 
39,51 

ó 20,31 21,81 15,64 18,79 

ö 10,63 
62,13 

13,33 
60,60 

16,09 
74,52 

15,80 
80,50 

ő 17,11 22,00 21,58 19,63 

u 10,46 10,15 8,78 9,46 
49,99 64,93 74,07 72,17 

ú 20,93 15,63 11,85 13,10 

ü 10,02 
55,64 

13,33 
72,02 

16,14 
67,12 

7,10 
42,31 

Û 18,02 18,50 24,05 16,78 

Max.-min. 
különbség 30,21 53,20 53,17 42,42 

%-ban 

az arány 1 : 2-höz, hangsúlytalan zárt szótagban pedig 1 : 2,5-hez. I t t valószí
nűleg „túlhosszú" hanggal kell számolnunk. Ennek a magyarázata az, hogy 
ha két fonetikailag majdnem azonos szó között tudatosan ki akarjuk emelni 
a jelentésbeli különbséget, akkor a közöttük levő egyetlen megkülönböztető 
jegyet — jelen esetben az időtartamot — túlozzuk. Példánkban a hordodjhordód 
szópár szerepelt egymást követő mondatokban, ezért is adódott a tudatos 
különbségtétel lehetősége. 

Erőteljesek a különbségek még az (E) és (I) fonémák esetében. Az e/e: 
párnál mint az első részből kiderült, ez természetes, hiszen a két magánhangzó 
között az elsődleges megkülönböztető jegy nem az időtartam, hanem a nyelv -
állásbeli különbség. I t t a rövid magánhangzó átlagosan 90 %-a a hosszú magán
hangzónak. Az (E) fonéma görbéje tükörképe az (O) fonémáénak azzal a 
különbséggel, hogy az (E)-nél a magas százalékos mutató a természetes és az 
alacsony a szokatlan (47,46 % hangsúlytalannyílt szótagban). Az (I)archifonéma 
két variánsa között az arány 1 : 1,14-hez. Ez azért lehetséges, mert az i/i: pár 
esetében a nyelv nagyon kevés számú szópárt különböztet meg az időtartam
különbséggel, ezért ennek a kihasználása nem rendszeres, csak esetleges. 



ADALÉKOK A MAGYAR MAGÁNHANGZÓK IDŐTARTAMAHOZ 185 

* " — 4 

hangsúlyos hangsúlyos hangsúlytalan hangsúlytalan 
nyílt szó tag Tart szó tag nyitt szótag zárt szótag 

7. ábra. A négy beszélő átlaga a négy pozícióban 

A többi fonémapár viszonylag természetesen reagál, rövid magánhang
zók hangsúlyos helyzetben távolabb vannak hosszú párjuktól, mint hangsúly
talan helyzetben. 

Mondatainkban az a/a: pár nem viselkedik olyan feltűnően, mint az 
izolált szavakban. A legkisebb és a legnagyobb százalékos értékek közötti 
különbség mindössze 20 %, a két hang közötti arány pedig 1 : 1,5-hez. 

8. grafikon: 
Az à/a:, u/u:, œ/0: és o/o: párok tagjai hangsúlytalan szótagban közelebb 

vannak egymáshoz, tehát a rövid változat hosszabb, mint hangsúlyos szótag
ban. Ezzel szembenállnak az [y], [e], és [i] hangok, amelyek hangsúlytalan 
szótagban lényegesen távolabb állnak hosszú párjuktól. Legkirívóbban az 
e/e: pár viselkedik, ahol a hangsúlyos és hangsúlytalan szótag közötti különb
ség 30%. 
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8. á&ra. A magánhangzópárok aránya, tekintet nélkül a szótag természetére 

Az összképből azonnal kitűnik, hogy az értékek hangsúlytalan szótag
ban jobban szóródnak, mint hangsúlyos szótagban. Ebben a helyzetben 
kevésbé egyöntetű az ejtés, ezért kedvez a fonetikai változásoknak, míg a hang
súlyos szótag igyekszik megőrizni az érvényben levő fonetikai állapotot, bizto
sítani az egyensúlyt. 

9. grafikon: 
Az előbb említett tendencia figyelhető meg a szótag természetére való 

reagálással kapcsolatban is. Az [a], [u], [œ], [e] és [i] hangok zárt szótagban 
közelednek hosszú párjukhoz. Ez legerősebben az e/e: párnál jelentkezik, ahol 
a két szótag értékei közötti különbség 28 százalék. Az o/o: párnál homlokegye
nest ellenkező a helyzet. I t t pontosan a nyílt szótagban leghosszabb a rövid 
magánhangzó, s a két szótag közötti különbség 27,9%. Ez megfelel annak, 
amit az o/o: párról az előzőekben mondtunk. A zárt szótagban az értékek 
jobban szóródnak, mint nyílt szótagban. Ez érdekes jelenség, hiszen éppen 
nyílt szótagban lenne lehetőség a magánhangzó időtartamának a változására. 
Igaz ugyan, hogy a mindennapi beszédgyakorlat hozta példák is az általunk 
megfigyelt tendenciát illusztrálják, pl. kőrút, előtt, posta stb. 
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9. ábra. A magánhangzópárok aránya, tekintet nélkül a hangsúlyra 

10. grafikon: 
Minél magasabb nyelvállással képzett a magánhangzó-pár, a palatális

illabiális hangok esetében a rövid változat annál közelebb van a hosszúhoz. 
Az /o/ hang tűnik a legrövidebbnek, azaz i t t a legnagyobb a magánhangzópár 
két tagja közötti különbség. Az o/o: pár tagjai túlnyomó többségben több
szavas mondat elején szerepeltek, s ez rövidítőleg hat a magánhangzó időtar
tamára. Az o/o:, œ/0:, u/u: és y/y: párok tagjai között az arány megközelítőleg 
1 : 1,6-hoz, az a/a: pár aránya 1 : 1,5-höz, az sje: páré 1 : 1,29-hez és az i/i: 
páré pedig 1 : 1,15-höz. Mindez táblázatban: 

magánhangzópárok 
magánhangzó-párok 

a magánhangzó-párok 
tagjai közötti arány 

a/á 
e/é 
i/í 

1 : 1,5 
1 : 1,29 
1 : 1,15 

o/ó 
ö/ő 

1 : 1,6 
u/ú 
ü/ű 



188 KASSAI ILONA 

fo 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

kO 

30 

20 

10 

86.58 

77,62 

67,01 69,53 
63,16 

58,71 60,23 

4 
ő 

j f 
ù ' f f i 1 

10. ábra. A magánhangzópárok aránya tekintet nélkül a szótag jellegére és a hangsúlyra 

Az i/i: párnál ez a rendkívül alacsony arány valószínűleg onnan is ered az 
előbb elmondottakon túl, hogy a két variáns hangsúlyos helyzetben egyszavas 
mondatokban szerepelt, hangsúlytalan helyzetben pedig több szóból álló 
mondat végén. És mindkét pozícióban sokkal hosszabb a hang, mint mondjuk 
többszavas mondat közepén vagy elején. 

Ha összehasonlítjuk az első rész 6. ábráját a második rész 10. ábrájával, 
látható, mennyire befolyásolja a magánhangzó időtartamát a mondatban 
elfoglalt helyzete, és mennyire megváltoznak az arányok, mihelyt nem egy
szavas mondatokban szerepelnek a vizsgált magánhangzók. Ez utóbbi táblázat 
sokkal kevésbé egyértelmű és sokkal inkább tükrözi a hangok megváltozását 
a folyamatos beszédben. 

A mérési eredmények azt bizonyítják, hogy a magyar nyelv időtartam
rendszerének nyelvi hasznosítása nem egyenletes valamennyi magánhangzó
párnál, hanem: 

a) ahol hangszín-különbség van, ott az időtartam-különbség nem fono
lógiai, hanem inkább ritmikai tényezőként érvényesül; 

b) ahol jelentős hangszín-különbség nincs a hangok között, ott az 
időtartam-különbség elsősorban fonológiai funkciót tölt be. Nem arról van 
tehát szó, hogy az időtartam-rendszerünk felbomlik, hanem egyéb hang
tulajdonságokkal harmonizál, korrelativ kapcsolatba kerül. 

Érdekes tényre világít rá A. SAUVAGEOT a magyar nyelv időtartamáról 
írott cikkében (A. SAUVAGEOT, Rôle de la quantité en hongrois, Études Finno-
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Ougriennes, Paris, 1964, 7—17). Azt írja, hogy a köznyelvben, főként Buda
pesten, megfigyelhető egy olyan tendencia, amely az időtartamot megpróbálja 
hangszín-különbségre változtatni. Ahol ez a hangok közötti csekély fonetikai 
különbség miatt nem lehetséges ([i], [u], [y]), ott egyszerűen elmarad a hosszú -
rövid megkülönböztetés és nem lép helyébe semmilyen más különbség. Ennek 
a tendenciának az a fonológiai tény ad érvényesülési lehetőséget, — írja a 
szerző — hogy az időtartam-rendszerünk távolról sem szimmetrikus. A felső 
nyelvállású hangok esetében például az időtartamkülönbség jelentősége sokkal 
kisebb, mint a középső nyelvállásúaknál. És pontosan a kis kihasználtsági 
fok miatt a különbségtétel elhanyagolása a közlést nem zavarja. Ez a tény 
kapcsolatban van a nyelvek belső ökonómiájával is, amelynek célja az, hogy 
a lehető legkevesebb energiával a legtöbb információt szolgáltassa. 

A. SAUVAGEOT fenti megállapításai tapasztalati tényeken alapulnak. 
Érdemes lenne azonban megvizsgálni, milyen mérvű e tendencia jelentkezése 
és hatóköre, és vajon nem a nyelvjárásainkban itt-ott meglevő hangszín
különbséget veszi-e át a köznyelv. 
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Contributions à l'étude de la quantité des voyelles hongroises 

Il parait que la stabilité du système de la quantité vocalique s'est ébranlée au 
cours des dernières années. Le but de la présente étude a été d'examiner si l'abrègement 
des longues s'opère aussi à l'intérieur des paires minimales où la quantité a une fonction 
distinctive très marquée. 
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Au Laboratoire Phonétique de l 'Institut Linguistique de l'Académie Hongrois 
des Sciences 54 mots isolés et autant de phrases ont été enregistrés sur bande magnétique 

selon la prononciation de quatre informateurs. L'enregistrement a été ensuite développé 
à l'aide de l'appareil Brüel-Kjaer 2304. 

Nos expériences ont abouti aux résultats suivants: 
I. Il semble que dans le cas du phonème (E) la différence de quantité entre les 

variantes brève et longue a plutôt un rôle rythmique. C'est la différence de timbre qui 
est le trait distinctif essentiel. 

I I . Dans le cas des voyelles vélaires d'aperture maximall et moyenne la différence 
de quantité reste phonologiquement pertinente. 

I I I . Abstraction faite du phonème (B), les autres voyelles illabiales et l'opposition 
â/a: forment une sorte de transition entre les deux groupes de voyelles mentionnés plus 
haut. Pour ces voyelles en syllabe inaccentuée la différence quantitative reste phonolo
gique alors qu'en syllabe accentuée cette même différence a un rôle rythmique. 

IV. Le rapport moyen des brèves et des longues se chiffre à 1,64. 
Il s'ensuit que dans la langue hongroise l'utilisation linguistique de l'opposition 

quantitative n'est pas systématique pour toutes les voyelles, mais plutôt occasionnelle. 
Il est encore à signaler que dans l'usage normale il existe une tendence à éliminer 

la quantité comme trait distinctif et à la remplacer par d'autres traits phonétiques, par 
exemple par le timbre vocalique. Il ne serait donc pas sans intérêt d'examiner, au moyen 
de la phonétique expérimentale, s'il ne s'agit pas ici de l'influence des différences de 
timbre de certaines voyelles dans le patois hongrois. 
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