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Bevezetés
A Magyar Televízió l-es csatornáján k rtilbeli.il 2004 óta hallható Reisz András
(RA) id járásjelentése, akinek az ebben a hivatalos k znyelvi regiszterben használt
nyelvjárása igencsak nagy felttinést keltett - Dennis Preston szavaival élve -
normális és nem norrnális (vagyis laikus és nyelvész) ktirtikben. Baráti és
munkahelyi beszélgetések, internetes fórurnok, videómegosztókra felt ltott
idójárásjelentésekhez fiiz tt meg|egyzések jelzikaz elvárt és megtapasztalt regiszter
kiil nbsége t-ol tt érzett csodálkclzást és romiit. A televízióban hallható
nyelvhasználat gyakori kdtika tárgya ugyanilyen laikus beszélgetésekben, RA
esetében azonban megelégedettnek tiintek az emberek,

RA nyelvhasználata viszont az elm lt években megváltozott, és ez a változás
szintén fóltíint nemcsak nekiink, tnásnak is. A vltltozást, vagyis a standard felé
mozdulást már negatívnak élték rneg az emberek: valamj értékes elveszítéseként. A
jelen dolgozatban ara nern vállalkozunk, hogy RA palóc nyelvjárásának
percepcióját és annak változását vizsgáljuk, arra azonban igen, hogy néhány
karakteres rnagánhangzójának változását dokumentáljuk, illetve, hogy budapesti
adatkozlok RA nyelvhasználatára vonatkozó ítél'eteit megvizsgáljuk.

A magánhangzók akusztikája
Mint a bevezet b l kideriilt, a forretika egyik ága, a percepció motiválta
kutatásunkat. Mivel azonban nem állt rendelkezésíinkre a rnegfelel artikulációra
vonatkozó adathalnraz, így kutatásunk elso í'elét a íbnetika harmadik, akusztikával
foglalkozó ágára építettiik, Az akusztikai fbnetika, a beszédhangok fizikai
tulajdonságait áIlítja kozéppontba; esetijnkben ez a megfigyelt magánhangzók, [c]
és [a:] egyetlen jellemzójére korlátozódott: a két hang formánsértékeinek
vizsgálatírra, A fonnánsok ,,a ztingének a rezonátorüregben í'eler<istjdott
felhamónikusai" (Gósy 2004: 99), rnelyeket F-fel jeloltink, ,,és sorszámozzuk
aszerint, hogy milyen távolságban vannak az alaphangtól" (Gósy 2004: l00). Bár a
tbrmánsok az egyes beszédhangokra jellemz jellegzetes értékekkel és alakkal
rendelkeznek, hiszen az artikuláció ktizben, a toldalékcs mérete és alakja alrrkítja
oket és ,,a száji,iregbol távozó modulált levegtí íartalmazza az adott hangra jellemz
képzési konfiguritció tlsszes akusztikai kijvetkezményét" (Cósy 2004: l00), mégis
igen nagy változatosság iellemzi oket (Gósy 2004: 1l5). Ennél is nagyobbak a
kiil nbségek ,,lra tobb beszéló ejtését vizsgáljuk" (Gósy 2OO4: 118), hiszen
,,kiil nféle beszélok koz tti akusztikai-fonetikai kiilonbségek mindig nagyobbak,
mint az ugyanazon beszélti kiilönbtiz id pontban [...] r gzített ejtései esetében"
(Gósy 2004: ll9). De ugyanazon beszélo még akár hasonló stílusban rógzíteít
ejtései is igenjelent s szórást rnutatnak tr formlrnsíiekvencia adatok tiikrében (Gósy
2004: 1l9). Ezek alapján egyértelrníí, hclgy akiir ugyanennek a jelenségnek
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alaposabb és t bb részletre kiterjed vizsgálatához célszeriibb lenne siiriisodési
ellipszisek készítése és azok elemzése (lásd rnég Di Paolo et a|. 2010: 103).

Mint fent említettíik, igen szoros az sszefiiggés az artikulációs mozdulat és
az akusztikai jellemzrik kózóíí. Ez magánhangzók esetében azt jelenti, hogy ,,a
nyelv ftigg leges mozgása tisszeftiggést mutat az Fl értékével. Minél alacsonyabb
az Fl, annál magasabb nyelvállásri a magánhangzó" (Gósy 2OO4: I0I), Ezze|
szemben, ,,a rnásodik fbrmáns a nyelv vízszintes mozgásával hozható kapcsolatba.
A hátul képzett magánhangzókrrak alacsonyabb, az eltjl képzetteknek magasabb
frekverrciaértékíi F2-je van" (Gósy 2004: 102). Végiil pedig ,,az ajakréses
magánlrangzók másoclik íbrmánsa is magasabb íiekvenciájri, mint az
aj akkerekítéseseké" (Gósy 2004: 1 O2').

A magyar k znyelvi [c] hátu1 képzett, alsó nyelvállásri, labiális, és rovid, az

[a:] pedig hátul képzett, legalsó nyelvállás , illabiális, és hosszti (Gósy 2004: 67*
68). Jellernz , de nem kizárólagos akusztikai értékeik az 1. táblázatban láthatók, A
palócbarr, mint ktjzismert, a k znyelvi lál fonémának labiális [á] realizációja van, a
k znyelvi /a/ fonémárrak pedig illabiális [ri] realizációja.

l. íáblí.7,aL, A kiiznyelvi [c] és [a:] formánsainak tájékoztató adatai (Gósy 2004: 116)

A kcjvetkez hipotéziseket fogalmaztuk meg: mivel RA beszédére a kciznyelv í'elé

rnoztluló vlrltozás jellemzti a percepció szintjón, ez artikuláció szempontjából az [c]
esetében a hátratolódásra, az ajakkerekítésre, és a f lfelé nrclzgásra, illetve az [a:,|

esetében az el re és leí'elé mozgásra utal, aminek akusztikailag alacsonyabb F2 felel
nreg az [c] esetén és magasabb F2 az lail esetében,

Adat és rnódszer
llA magánhangzóit a nava.hu és az mtv.hu videótárak segítségével vizsgáltuk. A két
online videó-adatbázis lehet séget nyiijtott arra, hogy egészen 2006,ig
visszanrehesstink az adatgyíijtésben. Olyan felvételeket kerestiirrk, amikben olyan

szirvak hangzanak el, melyekben [c] és [a:,l hang is található, így valószínrisítve,
lrogy a két hang ktlzotti lehet legnagyobb kiil nbséget találjuk.

A vicleó felvételeket audio-fájlokká alakítottuk a Praat beszédelemz program
segítségével, és szintén ezt a programot hasznílva állapítottuk meg a vizsgált
szavakban az [c] és [a:] hangok folmánsértékeit. Mive| számunkra RA kiejtésében
bektivetkezett változás volt a legfontosabb, és nem RA régebbi, illetve jabb
rryelvváltozatát kívántuk dokumentálni, ezért bár a szakirodalom az egy hangon
beliili tobb rnirrtavóte|t javasolja (Di Paolcl et al. 2010: 90), mi megelégedtiink a

Praat program alapbeállításaként kapott, hangk zépbtil szárnított
íbrmánsértékekkel.
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A 2006-os felvételbol kiindulva olyan 20lO-es í'elvételeket keresttink,
amelyekben ugyanazok a szavak, vagy hasonló szótagszerkezetíí szavak
találhatóak. Ez a vfutnál jóval nehezebbnek bizonyult - hiába az alapvetoen igen
behatárcllt tómakor, az idójárás mégiscsak t l változatos! Kénytelenek voltunk így
olyan szavakat is megvizsgálni, melyekben [r| hang található, tudván tudva, hogy a
vizsgált magánhangzót rnegel z [r] a magánhangz F2 értékét konrolyan
belblyásolhatja (Di Paolo et al.20t0: 87). De mivel mi az lc] és [a:] hangok
formárrsértékeit nem osszesítve vetjiik egybe, lranern a hasonló kornyezetb l
szátmazó 2006-os értékeket a 20lO-esekkel, így ezt a koartikulációs k rnyezetet
állandónak, tehát a minket érdekló változást nem befolyásoló tényezorrek
tekintetttik.

Akusztikai eredmények: formánsok
Négy cllyan szóttjvet találtunk, amelyekb l kiindulva sszehasonlítható szótagokat,
és bennlik a keresett [c] és [a:] hangokat találtunk. A k vetkez szavakat vizsgáltuk:
vdrható, sz,áruítani és slimíthatunk, lntósti, hatóra.ink, és latdroztlttan, és vógtil
száraz, száraabb és szárazabbra. Bár a praat program lehet vé teszi a
magánlrangzók íbrmánsszerkezete t bb értékének rnagadását is, ajelen dolgozatban
csak az elso kett re tbgunk hivatkozni (v . Di Paolo et al. 20 10 és Gósy 2004: 1 l 5).

Az elso szócsoport a szómítani igéhez kapcsolódik, a 2. táb|ázat és az l. ábra
mutatja az [c] és [a:] hangokra vonatkozó formánsértékeket.

l, ábra. A számítani szó [c] és [a:] hangrealizációi 2006-ban és 201O-ben
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2, táb|ázaL A számítani, számítlntunk, számítani és számííani sz vegszavakban található [c]

és [a: l hangok F'l és F2 értékei Hz-ben

Az lcl esetében változatlan F2 értékek mellett, az Fl érték 2006-hoz képest
cs kkenést lnutat, arra utalva, hogy a k znyelvi /c/ hangként értelmezhet [c]
leljebb kertilt, míg az [a:l esetében az Fl értéke nem változott, de a,zF2 értéke n tt,
vagyis a képzés helye el rébb cstiszott 20l0-re. Mind a két hang esetében tehát a
koznyelvi norma f'elé mozdult el a képzés helye.

A 3. tlrblázatban a várható szó két-két, 2006-os és 2010-es eltiíbrdulásából
nyeít fbrmánsértékeket láthatjuk.

2006 2olo

Fl F2 F1 F2

732 l235 689 l27 1

6"12 l254 674 l236

788 1380 789 1264

784 I298 7,7l I44o

3.tábláz,at, Avtirható szóban található [c] és [a:] hangok Fl és F2 értékei Hz-ben

Talán az [r]-nek tulajdonítható, de sem egyik hang, sem egyik formáns esetében
nem mutatnak az értékek lírtható trendet,

A 4. táblázat a kcivetkez csoport [c] és [a:] hang|ainak megt'elel<i

íbrrnárrsértékeket mutatj a.
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4. táb|ázat. A hatásLi, határaink és határozotttltl szavakban tallrlható [c] és la: I hangok F l és
F2 értékei Hz-ben

Az el z adatoktól eltéróen itt az [c]-hoz kapcsolódó F1 érték 20tO-ben magasabb,
arni nyíltabb hangra utal, az érzékelt standardizálódást nem támasztva a\á: az F2
értékek pedig nem mutatnak változást. Az [a:] esetében azonbatl a 20l0-es
formánsértékek egy kicsit magasabbak mint a 2006-osak, mind az F1, mind az F2
értékek vizsgálata esetén, tehát a hang képzési helye lejjebb cs szott, az, F2 pedig
szintén magasabb, vagyis nemcsak lejjebb, de el rébb is mozdult a képzési hely;
mind a kett a ktiznyelvi [a:] jellemzóje.

Az 5. táblázat a szártlz szóhoz kapcsolódó értékeket mutatja.

2006 2010

Fl F2 Fl F2

s7aía7, 662 l371 693 t382

636 1486

szaraz 7,12 l 1416 806 l435

795 L453
5. táblázat, Asztíraz,, száraz.abb és száraz,abbra sztjvegszavakban található [c] és [a:] hangok

Fl és F2 értékei Hz-berr

Az lc/ ebben az esetben is problematikusabb, hiszen az F2 formánsérték ncivekeclése
el rébb képzett hangot rnutat, ami nem a koznyelvi ejtésre utal. Az la.l ezze\
szemben mind az Fl, mind az F2 értékeket tekintve a koznyelvi norma felé mozdult
el egy kicsit: az F1 értékek picivel magasabbak, tehát lejjebb cs szott a képzési
hely, az F2 pedig színtén kissé rnagasabb, vagyis el rébb is mozdult a hang.

Attitiidinális eredmények: Hogyan ítélték meg a budapestiek Reisz András
beszédét 2005-ben?

2005 i5szén egy budapesti rétegzett reprezentatív mintától (N = 200) egyebek
rnellett megkérdeztiik azt is, hogy ,,Az M l -es tévécsatornárr az egyik
meteorológusnak (Reisz Andrásnak) nyelvjárásias a beszéde, kiejtése. Ön helyesli
azt, hogy egy meteorológus a te|evízióban nyelvjárásban beszél'?" A válaszokat
eredetileg otfokri skálán adhatták meg adatkiizloink:
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| - kimondottan helytelenítem 8 válaszoló

2 - kissé helytelenítem 1_5 válaszoló

3 - szerintem mindegy 66 válaszoló

4 - inkább helyeslem 47 válaszoló

5 - kimolrdottan helyeslem 53 válaszoló

6. táblázat. Budapestiek véleménye 2005-ben a te[evíziós id járásjelentésben hallható
nyelvjárásias (palóc) beszédr l

Amikor ezt a váIíozót átkódo|.iuk háromfbkr]rra (I+2,3,4+5, vagyis: helytelenítem,
mindegy, helyeslem), a kereszttáblák általában nem mutatnak jelent s

cisszefiiggéseket, például nincs statisztikailag jelentos sszeíiiggés a válaszok és a
sztiletési hely (Budapest - rnáshol), a társadalmi mobilitás (lefelé mobil - immobil

- felfelé rnobil), vagy a nyelvmiivel javak fogyasztásának gyakorisága (nern -
ritkán - gyakran) kriz tt. Az Br-BrrOn: váItozó azonban osszefiigg a válaszokkal,
aínint a 2. ábra rnutatja:

2. ábra. Budapestiek véleménye 2005-ben a televíziós idójárásjelentésben hallható
nyelvjárásias (palóc) beszédrril, életkori bontásban

E}rrda p est iek t ti letlté,trye t"iletkol szeL irit ] 0i]"s -b err N: l 89 )

Azt látjuk, hogy mennél fiatalabbak a válaszadók, annál nagyobb arányban
helytelenítik a meteorológus beszédét, s mennél id sebbek, annál nagyobb arírnyban

helyeslik, Ez az rjsszeftiggés majdnem szignifikáns 5olo-os szinten: N = l89, khi-
négyzeí (í:4) = 9,640, p < 0,05, de a 9-b 1 egy cellában 5-nél kisebb a várt
gyakoriság, arni a khi-négyzet-próba használatát aggályossá teszi. Az ítéleteknek ez

2l2
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az életkori mintázata a látszólagosid<i-vizsgálat alapján azt mutatja, hogy a

meteorcllógus palócos beszédének megítélése (tendenciaszerűren) egyre
kedvez tlenebbé válik Budapesten,

kiivetkeztetések
Tisztában vagyunk a7,zal, ho1y akár egy személy nyelvhasználatírnak leírásához is
jóval t bb adat sztikséges, mint anrennyi jelen lrelyzetben rendelkezésiinkre állt,
ezért eredményeink, és még inkább az, ezekból levont kiivetkeztetések nem
szabályokra, szabályszení tjnkéntelen vagy tudatos dtjntésekre utalnak, hanem egy
olyan trendre irányítják a tigyelmet, ami a percepció szempontjából tetten érheto, és

nost ezt akusztikailag is bizonyítani tudtuk. Az akusztikai arlatok azt mutatják,
hogy a 2006-os és 20lO-es ejtéseket cisszehasonlítva, a 2010-es /a:i megvalósulások
rendre a k znyelvi norma felé való elrnozdulást jelzik, bár az lcl már nem tnutat

ilyen egyértelmri képet. Mindazclnáltal kijelenthetjiik, hogy a rendelkezésíinkre álló
adatok alapjálr, RA /c/-i és la,.l-i az idójárásjelentésekben egy palócosabb változat
felól egy kóznyelvibb í'elé mozdultak el.

Azért érdekes ez a változás, meft az attittidinális adatok alapján a brrdapesti
kozönség nagy része pozitívan, i|letve nem negatívan értékeli a palócos
idójárásjelentést, bár az életkor eroteljes változónak bizonyult,

Végi.il lássuk, honnan vetttik Sírnd<lr Annát koszonto írásunk címét! A 2006-
os felvételen kétszer hangzik el a ,,gomo|yf'elh " szó: egyszer gomolfelló-ként, és

egyszer gomoly.felh -ként, a késobbi felvételeken azonban a nem koznyelvi ejtés
már elt rrik, Aki tehát még egy-két ,,tálájmenti íágy"-ot (az index.hu releváns
fórumának névarlója) és ,,ánticiklon"-t szeletne hallani, gyorsan i.ili n a

tévékésziiték elé!

Felhasznált irodalom
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209. oldalon a 2. táblazat, a 27 O.-enpedig az 1,. ábra így helyes :

2. táblázat. A számítani, számíthatunk, számítani és számítani szövegszavakban található [c] és [a:]
hangok F1 és F2 értékei Hz-ben

,Fí
t5B§ +450 ,1,400 t3s
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I. ábra. Aszámítanl szó [c] és [al] hangrealizációi 2006-ban és 201O-ben

számitani


