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Vékás D om okos  
ELTE Fonetikai T an szék

Bevezetés
Dialektológiai célú informatizálással régen megálmodott lehető

ségeket teremthetünk meg, új kutatási eszközöket hozhatunk létre. A 
multimédiás archívumokba rendezett hanganyagok a képernyőn meg
jelenő térképlapokról gyorsan elérhetőkké és könnyen megszólal- 
tathatókká válnak, továbbá azonnal rendelkezésünkre állnak fonetikai 
(akusztikai) elemzésekhez is. E lehetőségek és egyben feladatok újab
ban alapot teremtenek fonetika és dialektológia szoros együttmű
ködéséhez külföldön és itthon egyaránt (pl. Bruce et al. 1999; Vékás 
1999; Juhász és mtsai 2000).

Fölmerül azonban a kérdés: a hagyományos papír-nyelvatlaszok és 
nyelvföldrajzi szótárak meg nem szólaló és akusztikailag nem vizs
gálható, ám nagy mennyiséget kitevő adatai —  megfelelő számítógé
pes rögzítés és rendszerbe illesztés után —  felhasználhatók-e hangtani 
kérdések megválaszolásában?

A továbbiakban a még csak részben megjelentetett A romániai 
magyar nyelvjárások atlasza két informatizált kötetét korpusznak 
tekintve kíséreljük meg a 136 kutatópont magyar magánhangzó
rendszerét kvantitatív módon vizsgálni. A településenként közel két
ezer magánhangzónyi adatállomány informatizálása és feldolgozása a 
fejlesztés alatt álló Bihalbocs számítógépes program segítségével 
történt. Az atlasz a nyelvterület egy jelentős és változatos részét fogja 
át, a tíz magyar nyelvjárási régióból hat teljesen vagy részben bele
tartozik. Hagyományos (papír) változatának kiadása jelenleg is folyik 
Juhász Dezső irányításával, elkészültekor tizenegy kötetével az egyik 
legnagyobb nyelvjárási adattár lesz (bővebben lásd pl. Murádin-Ju- 
hász 1995, 17-18;Juhász 1997).

Vizsgálódásunk során központi feladatnak tekintjük a rövid-hosszú 
szembenállás szilárdságának feltárását a fonetikus lejegyzések által
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hordozott információ számbavételével és értelmezésével. Ezzel össze
függésben bemutatjuk az alsóbb nyelvállású (rövid és hosszú) magán
hangzó-minőségek együtt járását, rámutatva a félhosszúként lejegyzett 
magánhangzók és a diftongusok szerepére is.

A lejegyzések pontossági szin tje  és használhatósága
A gyűjtést és fonetikus lejegyzést minden kutatóponton ugyanaz a 

nyelvész, Murádin László végezte, ezért az adatok egybevetésre ki
emelkedően alkalmasak.

Ha informatizált adatok állnak rendelkezésünkre, könnyen kiszá
moltathatjuk az egyes hangzóárnyalatok arányát, szótagolási „szabá
lyok” formalizálásával pedig (a megvalósíthatatlanságig hossza
dalmas manuális munkát megtakarítva) informatikai úton juthatunk 
szótagviszonyokra lebontott adatokhoz.

Lejegyzett adatok informatizálása során megkerülhetetlen a lejegy
zési rendszerek (elsősorban az IPA és az egyezményes hangjelölés) 
dialektológiai használhatóságának a kérdése. Nagyban egyszerűsítené 
ugyanis a feladatot, ha csak a hagyományos vonulat alapján működ
tetnénk az informatikai rendszerünket, a másik legfeljebb úgy jöhetne 
szóba, mint az eredményeknek (állítható konverzió utáni) egyik pre
zentációs változata, elsősorban nemzetközi fórumokon. Számos konk
rét kérdés azonban, például az á mellékjelezése, egyszerre jelent fo
netikai és informatizálási problémát. Ha az á (morfonológiai, tolda- 
lékolási okokból) velárisnak minősül, zártabbnak jelölt változata az a- 
t közelíti. Márpedig az á IPA-szimbólumának [a:] a besorolása egy
értelműen palatális; ha mellékjellel egy enyhén magasabb nyelvhátra 
utalunk, az eredmény az e felé mutat, nem az a felé. Az ilyen problé
mák egyelőre megoldatlanok, ezért is használunk egyezményes szim
bólumokat az informatizálási munkafolyamatokban.

Informatikai szempontból a finoman mellékjelezett lejegyzések 
azért értékesek, mert nem sematikus fonetikus átírás eredményei. A 
magyar hangtani-nyelvjárástani hagyományt éppen az jellemzi, hogy a 
nyelvi valóságot a mozgás és változás sokféleségében ragadja meg, az 
éppen elhangzó megvalósulást rögzíti, illetve több rokon fonetikai 
alakot dokumentál. A lejegyzés így kevesebb interpretációt, és ezért 
kevesebb önkényes értékelést tartalmaz, kevesebb elméletfüggő meg
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oldással jár, ezáltal pedig alkalmasabb az igényes feldolgozásra. Egy 
település nyelvváltozatáról így nem azt tudjuk meg (elsősorban), hogy 
funkcionálisan hány magánhangzót állít szembe, hanem például azt, 
hogy mekkora a köznyelvi e-nél egy-két árnyalattal nyíltabb minő
ségűnek ítélt e-féleségek (palatális, illabiális, alsó nyelvállású vagy 
még nyíltabb magánhangzók) aránya. Márpedig feltételezhetjük, hogy 
minél gyakrabban észlel a lejegyző nyíltabb változatot a különböző 
beszélőközösségekben, annál nyíltabb e hangtípus jellegzetes megva
lósulása a szóban forgó nyelvjárásokban. Ha a viszonyítási alapul 
szolgáló köznyelvi (pontosabban: köznyelvinek tartott) hangzó- 
minőségek spektrális jellegzetességeit ismertnek vesszük, akkor az 
egyes hangárnyalatok gyakorisága alapján megjósolható az eltérések 
mértéke, a várható formánsértékeket pedig akár számszerűen is meg
becsülhetnénk. A lejegyzett változatok arányából tehát az egyes 
hangtípusok minőségére következtethetünk: mennyiségi adatokból 
becsült minőségi adatokhoz juthatunk. A továbbiakban a vizsgált 
nyelvváltozatokat egy-egy magánhangzó kvantitatív módon becsült 
nyíltsági mértéke szerint (várható formánsértékek szerint) fogjuk sor
rendezni.

Egy klasszikus kérdés: van-e „zárt e” a magyarban?
Induljunk ki egy klasszikus, magánhangzó-rendszert (és a külön

böző hangtáblázatokkal szembesülő kisiskolások és egyetemi hallga
tók tömegeit) érintő kérdésből: van-e „zárt e” a magyarban? A klasz- 
szikus válaszoknak két fajtáját ismerjük: igen, mert a nyelvterület 
nagyobbik részén a beszélők jelentős része, főleg az idősebbek, meg
különböztetnek egy nyíltabb és egy zártabb változatot; illetve: nem, 
mert a legtöbb beszélő, főleg a fiatalabbak, nemigen érzékelnek ilyen 
különbséget.

Egy árnyaltabb válasz megfogalmazásához figyelembe vehető, 
hogy korpuszunk azon nyelvjárásaiban, ahol lényegében csak egy e- 
árnyalat van, annak minősége nem zártabb, mint a viszonyítási minő
ség. Márpedig a köznyelvi e minősége is inkább nyíltabbnak tekint
hető: kontrasztív vizsgálatokban magasabb FI- és alacsonyabb F2- 
értékeket mutat, mint például a középső és alsó nyelvállású illabiális 
palatálist egymástól megkülönböztető francia vagy olasz (toszkán)
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nyíltabb változata (pl. Herman 1984). Ha nincs is meg a „zárt e”, a 
rövid magánhangzók rendszerében a helye megvan: a hangminőség
beli különbség e és i között nem két szomszédos magánhangzóra vall, 
és az űr megmaradni látszik: az e nem záródik, nem nyomul a szabad
dá vált akusztikai-percepciós terület felé.

A fenti gondolatmenet azt feltételezi, hogy a rövid magánhangzók 
rendszere önálló, és a hosszú magánhangzók nem játszanak jelentős 
szerepet a rövid minőségek akusztikai-percepciós elhelyezkédésében. 
Valójában a rövid e nem csak az esetleg meglévő középső nyelvállású 
rövid szomszédjával, de például a hosszú é-vel is versengésben áll, 
különbségükben a minőség releváns szerepet játszik (a köznyelv vo
natkozásában vö. pl. Kovács 1998). A „zárt e” helyzete talán éppen 
ott tekinthető bizonytalanabbnak, ahol —  a rövid-hosszú szembenál
lás felbomlásának folyamatában —  például e és é elkülönülésében is 
egyre nagyobb szerepet játszik a minőség, az időtartam rovására.

Hogyan függ össze rövid és hosszú m agánhangzók minősége?
A magánhangzó-kvantitás megléte klasszikus értelmezésben azt je 
lenti, hogy minőségükben azonosnak tekinthető magánhangzók pusz
tán időtartamuk alapján különbözhetnek. Ez csak részben áll a ma
gyarra. Gyakran előfordul, hogy egy nyelv történetében a rövid és 
hosszú vokálisok szembenállását minőségi különbségek erősítik: 
ilyenkor az oppozíció fonetikailag akár stabilabbnak is tekinthető. A 
rövid-hosszú megkülönböztetés ugyanakkor törékennyé is válhat: az 
elkülönülő minőségek önmagukban is biztosíthatják a különbségtételt. 
A legjobban ismert példát a latin vokalizmus története szolgáltatja, 
ahol szempontunkból legalább három szakaszt szokás elkülöníteni: az 
első (latin) tisztán kvantitáson alapul, a másodikban (preromán) 
együtt él a kvantitás és a minőség, a harmadik (román) szakaszt kizá
rólag az utóbbi jellemzi (Hagége— Haudricourt 1978, 53-54). E sza
kaszolási kísérlet azt szemlélteti, hogy hosszúságok és minőségek 
történetileg változó súllyal vesznek részt a magánhangzó-rendszerek 
kialakításában. Engstrand (1986) eszközfonetikai vizsgálataira tá
maszkodva kifejezetten hosszúsági/spektrális kontinuumról ír, amely-
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nek különböző pontjain helyezhetők el az egyes nyelvek1. Spontán 
beszéd vizsgálata is hasonló eredményeket mutat (Engstrand— Krull 
1994). A továbbiakban feltételezzük, hogy a különböző magyar 
nyelvváltozatok is e fonetikai kontinuum egy-egy (nem feltétlenül 
azonos) pontjához tartoznak.

350 ----------------------------------------------

köznyelvinél zártabb a

köznyelvinél nyíltabb e

köznyelvinél zártabb á 
köznyelvi minó'ségű a

köznyelvi minőségű á

1 2 3 4 5 6 7
Kutatópont-csoportok (1-től 7-ig) a köznyelvinél zártabb 

a-k előfordulásának növekvő sorrendjében

I. ábra: egyes magánhangzó-változatok együtt járása

1 "... a phonetic quantity typology with Finnish and Czech near one end of a 
duration vs. spectrum continuum, and with Swedisli near the other end."
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Korpuszunkat elemezve az alacsonyabb nyelvállású magánhangzó
minőségek összefüggéseit fedhetjük fel. Az 1. ábra 7 kutatópont
csoporthoz tartozó, magánhangzó-mennyiségekre vonatkozó átlagér
tékeket mutat: a 136 települést a zártabbnak minősített a-k száma
ránya szerint sorrendeztük, és emelkedő sorrendben 7, egyenként 
mintegy 20 településből álló csoportot határoltunk el. A zártabb a-k 
előfordulásának növekedésével együtt jár a nyíltabb e-k és a zár
tabbnak jelzett a-k mennyiségi növekedése. Statisztikailag e három 
mennyiség (és vonatkozó minőség) egymással szignifikáns mértékű 
pozitív korrelációban áll (a korrelációs együttható d és e vonatko
zásában r = 0,953; a és d. r = 0,788; a és e: r = 0,781). Az ábrán lát
ható a köznyelvi minőségű a és d változatok ellentétes irányú, tehát 
csökkenő mennyiségi alakulása is. Az egyes lejegyzett árnyalatok ará
nyából a várható jellegzetes minőségekre következtethetünk: balról 
jobbra haladva fokozatosan egyre zártabb a-kat, egyre nyíltabb e-ket 
és egyre inkább az a irányába mozduló d-kat feltételezhetünk.

A vizsgált nyelvjárásokban tehát az e minőségét (nyíltsági árnya
latát) jó eséllyel megjósolhatjuk az a minőségéből, de az d minősé
géből is: a hosszú d is részt vesz az alacsonyabb nyelvállású magán
hangzók minőség-átrendeződésében, amelynek lényege egy optimális 
hangminőségbeli távolság fenntartása lehet. Ez a most nagy mintán 
grafikusan is bemutatott és statisztikailag is igazolt összefüggés nem 
ismeretlen a hagyományos dialektológiában sem, ám nevet nem ka
pott: az egyezményes hangjelölés mögötti fonetikai szemlélettel in
kább csak az artikulációs terminológiával kifejezhető tendenciák kép
zelhetők el (például: nyíltabbá válás, labializáció). Itt azonban olyan 
jelenséggel van dolgunk, ahol nyíltabbá válás és zártabbá válás együtt 
jelentkezik. A hagyományosan különböző irányúnak tekintett eltéré
sek közös lényegét viszont jó l megragadhatjuk egy egyszerű beszéd
akusztikai elem, a második formáns (F2) segítségével. Az alacso
nyabb nyelvállású magánhangzók (e , d, a) bármelyikének F2 süllye- 
dése/emelkedése a másik két magánhangzó azonos irányú és hasonló 
mértékű F2-változásával já r  együtt: F2-eltolódásról beszélhetünk 
(amit még kísérleti úton is pontosítani szükséges).

Megjegyzendő, hogy veláris irányban a tendencia a középső 
nyelvállás magasságában megáll: az o nemigen záródik záródó a hatá-
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A hosszúként lejegyzett magánhangzók aránya (fekete körcikkek) 
az összes előforduló magánhangzó között, 136 kutatóponton



sára, így több településen —  szintén a mennyiségi adatokból követ
keztetve —  a  és o között nem éles a határ.

3. ábra
Hosszúként lejegyzett magánhangzók 

(és ezen belül a diftongusok) aránya kutatópontonként

Mennyire nyugszik szilárd fonetikai alapokon a magán
hangzó-kvantitás?

Láttuk, hogy az alacsonyabb nyelvállású magánhangzók —  tekin
tet nélkül időtartamukra —  egym áshoz képest optimálisan elkülönülő 
minőségűek. E megfigyelés érvényessége igen változatos nyelvjárá
sokra terjed ki, tehát a magyar m agánhangzórendszer(ek) lényeges 
tulajdonságáról van szó: a magyar nem  lehet túl közel a korábban 
idézett hosszúsági/spektrális kontinuum  hosszúságot maxim alizáló 
végéhez. Az informatizált nyelvjárási korpusz lehetőséget ad az idő
tartamon alapuló m agánhangzó-kvantitás fonetikai szilárdságának 
tesztelésére is. Nem a szembenállás puszta fonológiai tényét vizsgál
juk (ami szinte minden magyar nyelvváltozatra igaz), hanem a foneti
kai hátteret. Egy ilyen oppozíciót akkor tekinthetünk ugyanis szilárd
nak, ha rövid és hosszú m egvalósulásból is kellő mennyiséget talá-

82



lünk, és ha a félhosszúnak ítélt magánhangzók száma alacsony, ugya
nis ezek is homályosíthatják, tompíthatják a szembenállást, amennyi
ben a rövid és a hosszú kategória időtartam szerinti nagyobb mértékű 
átfedését jelzik.

Általánosságban az mondható el (2. és 3. ábra), hogy a vizsgált te
lepülések legnagyobb részében korpuszunk 20% feletti (nemritkán 
25% feletti) fonetikailag hosszú magánhangzó-arányt mutat, de szá
mos kutatóponthoz jóval kisebb, 1 1 esetben pedig 5% alatti értékek 
tartoznak. Utóbbiaknál a rövid-hosszú szembenállás megbomlásának 
többé-kevésbé előrehaladott állapotát feltételezhetjük. Nem szerepel 
az ábrán, de említést érdemel, hogy a rövidülési tendenciával szemben 
legellenállóbb magánhangzó az á, amelynek inherens hosszúsága és 
intenzitása jól ismerten a legnagyobb.

Kutatópont-csoportok a hosszú magánhangzók előfordulásának növekvő 
sorrendjében, 7 fonetikai helyzetben

hosszú magánhangzók 
(diftongusok is)

diftongusok

fél hosszú 
magánhangzók

4. ábra
Hosszú és félhosszú magánhangzók, valamint diftongusok aránya 

1. minden helyzetben, 2. hangsúlytalan szótagban, 3. hangsúlytalan, 
zárt sz.; 4. hangsúlytalan, nyílt sz.; 5. hangsúlyos szótagban; 6. hang

súlyos, zárt sz.; 7. hangsúlyos, nyílt sz.
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A 4. ábra hét fonetikai helyzetet jelenít meg (az első rész minden 
helyzetet összesít). A 136 települést a hosszúnak minősített magán
hangzók számaránya szerint sorrendeztük, és emelkedő sorrendben 6, 
egyenként mintegy 22 településből álló csoportot határoltunk el. Mind 
a hét fonetikai helyzetben e csoportokra jellemző, magánhangzó-kate
góriák számarányára vonatkozó átlagértékeket olvashatunk le. Jól 
látható, hogy az egyes helyzeteket bemutató részábrákon belül balról 
jobbra haladva, a hosszú magánhangzók arányának növekedésével a 
félhosszú magánhangzók aránya csökken, a diftongusok (a hosszú 
magánhangzók egy részhalmaza) előfordulása nő. Statisztikailag a 
negatív (r = -0,596) és a pozitív (r = 0,533) korreláció szoros össze
függést mutat.

Kiemelendő, hogy a hangsúlyos és a hangsúlytalan helyzetre egya
ránt igaz: zárt szótagban található arányosan a legtöbb hosszú reali
záció, akár kicsi, akár nagy a hosszú vokálisok abszolút száma, jó lle
het más nyelvekben a fonetikailag (nem fonológiailag) hosszú magán
hangzók inkább nyílt szótagban tekinthetők természetesebbnek. Az 
eltérés azzal függhet össze, hogy a magyar vokalikus rendszer alap
vetően mégiscsak az időtartam szerinti szembenállásra épül: a hosszú
ság arányos (és inkább az univerzálisnak tekinthető tendenciákkal 
szembemenő) disztribúciója eleve kizárja a szótagviszonyok szerinti 
reinterpretálásának lehetőségét.

A diftongusok jelenléte összefügg a hosszú és félhosszú magán
hangzók számával, végső soron az oppozíció stabilitásával: minél 
több a diftongus, annál több hosszú magánhangzóra számíthatunk. 
Úgy tűnik, a diftongusoknak kérdésünk szempontjából stabilizáló 
szerepük van, esetleg azért is, mert a két artikulációs célpontot is 
megvalósító kettőshangzók kevésbé lehetnek hajlamosak a rövidülés
re, és e tulajdonságuk (időzítési jellegzetességük) áttevődhet más 
hosszú magánhangzók produkciójára is.

Mi várható a köznyelvben?
A nyelvjárási tendenciák alapján a köznyelv változási irányaira is 

hipotéziseket állíthatunk fel. Egyrészt a köznyelvben nem tartunk 
számon diftongusokat, amelyek szilárdítanák a vizsgált szembenállást.
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Másrészt az e minősége más magyar nyelvváltozatokhoz képest nem 
túl nyílt, márpedig nyíltabb e-t nagyobb számban tartalmazó nyelvvál
tozatokban rendre nagy mennyiségű (19% feletti) hosszúnak lejegy
zett magánhangzót, és feltevésünkkel összhangban az időtartamon 
alapuló szilárdabb szembenállást találunk. E nyelvjárásokban nyíltabb 
e-vel a „zárt e” nagyobb vitalitása járhat együtt: eggyel több magán
hangzó-minőség jelentkezik egy rendszeren belül, s több magánhang
zó nyilván nehezebben különíthető el pusztán minőségi alapon. így a 
tényleges időtartam-különbségek szerepe is nagyobb lehet, a rövid
hosszú szembenállás stabilabb marad. Az e nagyobb nyíltsága sem 
érvényes azonban a köznyelvre, amely ezért a rövid-hosszú magán
hangzó-szembenállás lassú felbomlásának folyamatában inkább inno
vatív nyelvváltozatnak minősül.

Vizsgálatunkban azt szerettük volna példázni, hogy nagyobb 
mennyiségű informatizált nyelvjárási adat kvantitatív elemzése elmé
leti fonetikai vonatkozásban is figyelmet érdemelhet. Még nagyobb 
korpuszon (és lehetőleg kísérleti fonetikai ellenőrzéssel) minden bi
zonnyal további összefüggések is feltárhatók vagy pontosabban meg
ismerhetők lesznek.
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