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§zabó Gilinger'Eszter és Koütfa Miklós

Gonrolfelhő és iurticiklul

A Magyal Televízió l-es csitornáján kö.iilbelü] 2004 óta hauhaLó Rei§z A dlás
(RA) idójárásjelenrése, akinek az ebbe! a hivatalo§ kijzn)elvi regiszlerben huszníll
nyelvjálása igencslk nagt felrtinést kelleLL - DcDnis Preslon szavaivál élve
nonílis ós nelr no.mális (va8yis taikus és nyelvész) körökben, BríáLi és
lnu kahelyi beszélgetésck, ilrLcroetes fórunok, videómegosziók,a feltöltótt
idójárásieleniésekhez fúzötl megie8y7-éSek ielzik az elvárt és nregtapasztalt regiszter
kíilöDL}sége l'ólött óüett csodálkoz,íst és iiómöt. A televízióban ha]lható
nyelvha§znál gydkori kiliká lfugya ügyanilyen taikus beszélgetésekben, RA.
e§etében azonban nEgelégedettnek iÜntek az emberek.

RA .yelvluszoá]ata viszoot az clnúlt évekb€n negváltozott, ós cz a vállozás
szintún fölltínt nemcs* nekünk, íús ak is. A változást. vagyj§ i staDdard télé
mozdulást már neAatívnak élték nteg az €mbe.ek: valaoli é.tókes elveszítéscként. A
jelen dol8ozntbau aúa nem víllalkoz nk. hogy RA palóc nyelvjáíásának
percepcióját és a rak változisát vizsgáljuk, aür azDnban igo!, üo8y néhány
kaíaktere§ mágánhangzójárflk váItozását dokuDlentáljuk, iIletve. hogy buddpe§ti
adlLkö7-Iők ttAnyehhaszoálaúr! aonaikozó íiéleteit megvizsgliljuk.

A mrgónhlngzók 8küszükáiá
Mint a b€vezÉtóbóI Kderüll. l forctika e8yik ágl, a perc€Pció motiválta
kutaLásunkat- Mivel a7onban nefi állt rendclkczésiinke a negfel€ló aíiikulációra
vonatkozíj ad lha]nraz, így kutakisünk elsó felét B Ionetika hiímadik, akusztikával
foglalkozó iig!íra építcttiik, Az akusziikai fonetika, a bes7rjdhan8ok tizikai
lulajdoDságah :il]ítja középpontbn; esclünkben cz a megfigyett nra8ínhaDgzók, í.l
és ía|] egyet]en .jel]enzójére korlítozódott: két hang lbíúOséltékeiiEk
viágálntíu[ A foünánsok,,a zülgónck a rezonátorürcgbelr feleó§ödólt
felhanónikusai" (Gósy 2004: 99), meIyeker F-fel jelöLünk, ,,é§ sorszámoznk
lsze.jDt, hogy milye! tívol§áglr n vannak az úaphaogiól" (Gósy 2004: l00), Bá. á
folniinsok a cgycs bcsádhnngoka jellemzó jeuegzetes értékekkel é§ x]akkaL
rcldelkezneli llisren x7 a.iiklláció közbcn, a loidalékcső nrérete és alakja a]akítja
ókét és ,,a szíjürcsbóI távozó modülált lcvegó laít lmrzza rz aLlorl lralsIa jelleMő
kópzési tonliguráció ö§s7§s aku§ztikíi kóve&ezményél" (Gósy 2004: 100), lrégi§
i8el tlagy vállozatossíg jellem7j őket (Gósy 2004: 115), Eu!éI is nagyobbak n
kü]önbségek ,,ha tóbb beszéló ejtését vizs8áljuk" (oósy 2004: l18), hisres
,,kúlónltlc beszó]ők liö7-ötti akusztikai_fonetikai kiilönb§égek mindig nagyobbak,
mntt az ugyanazon beszéló különböző időpootban [..,] 6Bzített ejtései esetéb€."
(Gósy 2004: ll9). De ugyanazo! be§7-élö ntég akfu ha§onló stílu§ban .ögzített
eitései is igenjelenlós szórás( ínutalDak a lormánsíekvencia idatok lükében (Gósy
2004: 119), Ezek alapiá egyért€lmű, hogy alár ugyanenlrek a jelelsó8nek



xlaposabb és töIJb Észletrc kjteljedő vizsgáIatához cél§zeítbb lenDe sűiiisöilési
eUtxzisek készíÉsc és azok elemzése (lísd mé8 Di Paolo et a], 20loj l03).

MioL lent en ítettük, igcn szolos az ósszetilggés a7 artikulliciós mozdulat és
az aküsztikai jellemzők kózött, Ez maglínhangzók e§etében azr jetenti, hogy ,,!
nvely t'ü88Őleges mozgása ij§szefiiggéSt mütai az F] éíókévcl. tr4inél alacsonyabb
.z Fl, annál mnga§ibb nyelvátlású a m8gíúlr ngzó" (Gósy 2004| l01) Ezzel
sz-elnben, ,.l másod;k tbímáns a nyelv vízszinles no7gásával ho7na6 kapcsol lb{,
A hítül képzelt magánhlngzóknak alncsonyabb, z clöl kcpzctieknek ma8a§abb
frekvenci.éúékíi F2je vdn" (Gósy 2004: 102). Végiil pedi8 ,,a7 ajakés€s
magánlun8zók nísodik lbrmínsa ]s magasabb frekvenciájtí, ninr az
,,jJk],e1.1,ile\e.eIi" (CÁ.y ]l]01, l07\

A mr8yar kiiznyelvi ti] ltátu] kópzett, alsó nyelvlillísú, 1abiílis, és 6vid, az

[al Pedi8 hátul kéPzetr, legalsó lyelvállású, illrbiíli§. és hos§7í (Gósy 2004: 67,
68). Jellenző, de nem kizáújltgos akus7Likai értékeik aZ 1, láblázatban láthatók, A
Palócba|, mint közismelt, a köznyclvi /d/ fonénrán.Lk lab;ális [r] lealizációjn van. a
kljznyelvi /a/ tbnémínak pedi8 i]hbiális [d] realizációja,

uHz 12 Hz F3 Hz

h] 600 t 100 2400

t;,l 8oo 1400 2500

l,lábl,izlt,A kózDyolvi [.] ús lal lonnáns,iock lijékoáaló tditd (cósy2004: ] 16)

A kövctkcző hipotéziseket fogxlmazhik !beg: mjvel RA beszédére a köznyelv i'e]é
nrozduló vÁlLozísjel]enrzó a !e..e!ció szintjén, ez aítik lÁ.ió szompontiából az 1.1
eselében a hátrdtolódásn, az ai*kerekítésre, és l fötfeLé nrozgás.a, i]le(!e az [a:]
esetében az elöíeés lclelé üroz8áya !lal, amilek lkusztiklilag llrcsonyabb F2 i'ele]
mer 1z iJl .\elen i§ ll a8r,J.b F2 0/ 1.1:le,elebrn

R'A magánhnngzóil a nav^.hü és az mlv,hu videótáruk s€gítségóvel vizsgáltuk, Akét
onliDe videó,adalbázis lehetőséget nyütott daa, bógy e8észen 2006 i8
visszamehessitik az adit8yűjlésben, olyan tblvéte]eket kerestiink, afinkben olyan
s7a!á1' han8zanak et, melyekbeí I.] és [a:] hang is tá]álható, így valószínűsítve,
hogy a két hang köZötti ]eheiő l€gnagyobb kü]önb§éget találjük,

Avideó felvételeket aDdio_fájlokká aLakítothü a Praat beszédelemzó progTan
segítségével, és szilrtén ezL n Pro8ramot hászDálva Íllapítoüuk nre8 a vizsgáli
Va\: ,b n J/ |tr| e§ |r|1 h"ngok lormánséllelell, \4i\el \amunfua RA liej!é§eb(n
b€kóvetkezeit víltozás volt á l€8fontosabb, és n§m RA régebbi, illetve íú,tbb
nyelvváliozatát kíYánfuk dokumentálni, ezéít bár a szürodalom áz egy hangon
belü]i több mintavételt javnsolja (Di Paolo et a]. 20Lü 90). mi megelégedtii* a
Pí|rll program tllapbeall,ií.alenl kapoll, ll!n8köfnbol \7íííü'loll
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A 2006_0§ felvctelbó] ltiindUlv.i o1yu 20lo-es l'elvéte]cket k.rcslirrk.
Amelyekben u8yanazok i szflvak, vagy lras ló szót.gs2elkezerű szdvak
tálálhatóak, Lz a vártnáljóval nehezebbnek bizonyulL - hiába az alaPvetóen i8cn
behaífult témaköl, az idójílís mégiscsak Lúl vá]toz tos| Kényle]enek loltlnk így
o1yan §zavakat is me8vizsBálii, n)e]yekbelr [.] h.li8 Laláll]anj, lülvín 1 dva, ho§ {
vizsgált Dngánllangzót meg€Iózó Ir] l maginhaDgzó F2 iítékét ko olyan
bct'olyásolhatja (Di PaoIo eL al- 2010: 87), De nrivel üi az t.] és Jál hMgot
tbímánséfiékeil nem ós§zcsítve vetjiik egylre, hnneln n hasonló köíiyezelból
§zármflzó 200ó,os édékekeI | 2í)]Desekkel, így e?t a koa.Liknláciiis kőlnvezeiel
á]laldóDak, tchít a ninket óldekló vliltozíst nelr befolyáso]ó iényezőtrel(

Áküsztikai eredmény€k: foünáosok
Négy o]yan s?ótövet la]áltunk, anely€kből kjindLtlvn i'sszchásinrlílható §zótngokrt,
és tenniik a ker§seL! [5] és [a:] hüngok t l ]ákunk, A következő §7avakat Vizsgálluk:
|ó/ho!ó, szánítahi és száúit|l1lulnk. halású, halámi k, és naf,.(rt"1, és végül
s?ófu., slí]flzabb és .túruzabbra. Bí a Praaí Progldnr lehetóvé ieszi a
magánhangzók l'ormínsszerkezete több értékének magadását is, l.iclen dolgozalban
csak az első ketiő.e fo8unk hivatkozni (vö. Di Paolo et íl 2010 és Gósy 2004 i 1 I 5 ),

Az első szó.sopoí a Jz.ir]íkni igéhez kapcsolódi]i a 2, tdblá?at és iz 1, iibra
muiaLj az L.] és |a:l haigokra vonntko?ó lormtínsórlékeket,

l , á1,1a A szlimíhni Vó [.] és Lá: I lraDPealirlciói 200ó_bin és 20l0 bco

200ó '- 
lilI,I T?

6,15 l4l]6 657
,l04 l345

801]

692 \141

802 ]380

820 1367

184 1314
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]F2

z. lábli,,Lrl. 
^ 

!. dhl íkuri, súinútl ld hulk, s. ónlítdni és sun líldki szö! e g§znvakban t líl h tó |.]
és L J ltltgok Fl é5 !2 éLtókci llz,ben

A7 /./ escLébe! változatlan F2 értekek nellett, tlz Fl érték 2006-11(]2 képest
c§ókkeDéSt mutat, ana utatva, ho8y a köznyelvi /./ hangké t értelmezhetó [.]
leljet]b került, núg aZ [a:j eselében rz Fl értéke nelll változott, de az F2 á,téke flótt,

vagyi§ a kóP7és h.lyc etórébb csú§zott 2010 íe. lvíind a két han8 esetében tehát a
kijznyelvi nor a felé mo7du]t el a képzés helye.

Á ]] tíblí7lLbrd a ll/nfu szó két lél. 2006,os és 20]0 €s e]ófuldllísíból
lyert 1oNánsódékekel líthaÜük,

,s,
9l.DiF]tl

§qTi,

2006 2010

Fl B2 ll1 F2

"eLIrato
112 1z35 689 l2,71

í;,12 l254 I?36

788 1380 789 1264

734 1298 1,1l l440

]], tlilrl.iznl, Á,n,/írn szóbaD találhaló í,|és ta:] hlngokFl ésF2érlékeiHZ ben

'lhlál aZ [rl- ek lulajdo!ítható, dc scm cgyik hang, §em egyik tbmán§ eserében
netn mlrialiú al éíókek lállrdió kcudcí,

A 4, lábláZat a kövellrczó .soPort t.] és |a|1 hangiainak megl§leló
íbrnrfu séltékeket mutatja,

Jln
211

21106 20l0

Fl I2 Il í2
] l35 84l 1130

,112 l216
,l25 1265 ,199 1]56

763 lz23

4.I^b|^LaL A.lelású, haki.raiht é§ /,dút,u,//dn szavakL]an ialálhitó [.] és [r:lha!8ok lr] ó§

F2 éItékei ltz ben

Az elóZő adatok!ól eltéróen iti az t.] hoz k.}pc§olódó Fl érték 2010-ben nngasabb,
üni lyílLabb hingra uhi, az érzékelt stúdardizálódÁst nem támaszivl alá] ü F2
é.tékck pedig ncm nül ntü változásL, Az ta:] esolében a?,onban a 20l0,es
forüián§érték€k e8y kicsit magasabbak ninl, a 2006,osak, miDd uz Fl, lnind aZ F2

értékek vizsgálat^ esetótr, tehát a haog kóp#si helye lejjelrb csúszotl. az F2 Pcdig
szin(én íltgasabb, vagyi§ nemcsak lcjjebb, de elóróbb is ltlo,du]t a képzóSi hclyi
núnd a kettó a köznyelvi taljcllemzóje.

A2 5, lalblázat a Jidrdz §zóhoz kap.soLódó értékeket n latja,

2006 20l0

í1 F,2 Fl l|z

662 137,1 69] 1382

636 l,!86

172 ],ll6 80ó 1435

1453

5.|Áll]lnlar, L\ iótdz. szá.ovlb' é§ si'ldaiirria szövegsáVnkbau található [.] és lal hangok

Fl ó5

AZ /c/ ebben az esetben i
elóijbb képzctt hangot TüJaL]

,ón 17 F2 lü nrínsénék növekedé§e
,lvi eitésrc ntnl /\l laj e?,zel
a köznyclvi Dorna felé,rozdult

ban. be97él?" A válaszokat

§zemben mind rz FL,lnint] azF2
el e8y kicsiti u Fl értékeÍ piöiVeliiffáliiiá6t [, L€hát lejjel,b c§úsz-ott i kcpzési
iély, aZ F2 pedigszjntóo kjssé magasa§gl!3gyisielőréblr is nozdult ahang.

eredetile8 öl]lokú skál|i

?005 ó§zén e8y budapesti .-;hintától (N = 200) egyebek
L:é§ ' !évécsato.nán az osyikmellett megkérdeztiik azt ]

oEteoto]ógüsnak (Rdi§z Andr
azt, ho8y egy D]eteoíolÓ8us
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Antikor c21 a ví]tozót ítkódoljtlk háíomt'okúra (t+2, 3, 4+5. vagyis: helyte]enítem,
minde8y, hetyeslem), a kereszttíhlák általában neü mlltatnak je]entős

összeftggéseket. pádáül nincs stxti§ztikaitag jele,rtó§ ö§szetiiggé§ a vál szok és tl
s7ü]etési be]y (Budapcst máshol), a társada]mi mobi]itás (lefeló mobil immobi]

fellelé mobil), v.rgy a nyelvfl,űvelö javak 1bgya§ztásán* 8yakorisága (8en -
ritkán - gyakían) között. Az ÉLETKOR3 változó azonbnn ö§szefügg a vílaszokká],
amint 2, ábra mutatja:

2, ábr., Büd.Pestiek vélc.ú ye 2005-bcn a televíziós idiljúrísjelentésb€n hal]lrató
nyelviliftlsias (p óc) beszédól, élerko.i honlísban

Azt ]átjuk| hogy Inenné] fiatalabbak a válaszndók. anná1 na8yobb arÁnyb§n
helytelenítik á meteorológu§ beszéilét,'s mennél idós€bbek, unál na8yobb aránybnn
helyeslik. EZ iiz öSszet'üggé§ majdnem szignit'jkíns 5% os §zinten: N = 189, khi_
iégyzet (f=4) = 9,640, p < 0,05, de a 9-bó] egy cellában 5,né] kisebb n vírt
gyakoriság, ami a khi_négyzel-píóba üa§znílatái aggályossá leszi. AZ íté]eteknek eZ

212

Gósy Márja 2004. Fonetika. a be§zÉd tudomáüyn. osiLis Kitldó, Bldrpe§t.
Di Pao]o, Marinnna,Ma]cah Yaeger Dror Ali.it Beckfurd Wl§sink, 2010,

Analy7ing vowels, In: ]li Paolo, MílianDa Mrlcáh Yaegef,Dlo( G7eík,)
sociophonetic§, A§tUdent's guide, Rootledge, London, 87 l06

l - kinrondothn helvLelenitem 8 válaszo]ó

2 - kissé helytel€níLen ] 5 vÁlaszo]ó

3 §zerintem niDdegy

4 inkrlbb hélvé§eíl

5 - kimondotian helyeslen

liék !éleménve 2005_b€n a leIevíziós időiárásielcntóslren hllIlr
ny.lviárásias (pilóo beszédtól

az éleLkori nlintázata a líLszólalos ő Yizsgálnt iltLpjin azl mul.|tjl, bogy x
meteoro]ógus palli.os beszédéDck mc8ítelés. (re de .iís7eriie!) egyle
kedvezótlenebbé vílik Budapesten,

Tisztálrdn Vagyunk ázzal, hogy kár egy szcnrély nyclvhasalíIatainnk leíláslílroz j§

jóval több adai §Zük§éges, nrint amenryi jelen helyziLben € delkezésűnkre állt.
ezérl ercdmónyei.k, és mé8 inkábtJ az ezekből ]eYonl kövelkeztetések ncm

szabályoha, szabályszeríl önkénlelen vagy fudato§ dóntéscbe ulalií,k, halen egy
oly.}n treddrc i.línyítjaik a ligye]mel, xmi |r percepció szempontjábó] tetten óúetó, és

most ezt iküsztilQihg is bizonyítani tudtlk. Az aku§ztikai adrtok azt ü]lltlLják,

ho8y r 2006 os és 20l0-e§ ejtésekeL összehasonlílva, a 20l0 es /ajl nrogvnlósu]ások

.endlc l ktj7nyelvi nornra fe]é v^ló elDozdulást jelzik, bit az /./ nI. neol úntar
iLyen egyérte] tű képet. Mindazonáltt]l k]jclenthetjük, Irogy a r.ndelkezésiinke áIló

adatok fl]apján, lL{ /./ j é§ /a]-i a7 idójáű§jelentósekben egy pa]ócosnbb változ t

lblól e8y kőznyelvibb felé mozdultak el,
Azélt ó.Lteke§ ez a vállo7ás, jnelt az atijtüdiná]i§ adatok alapjín t budapesti

közöns{g Dagy résZe po7itívan, il]etve nem ncgxlívan &ékeli .l lalóco§
idójáúsjelenté§1, bár az életkol erőteljes Váliozónnk bizonyu]l.

VéAúl lísuk, honnM veltíik sándol Annál kószöntó í,áSUnk címétI A 2()()6-

os íelvételen kétszcr hangzik el a ,,gomolyt'elhő" szó] egysz.t qohloVelhő kél\l, és

ÉEysz.l gonab|clhő-kéir, 
^ 

későbbi t'elvéte]eken nzonlrln a nelll köZnyelvj ejléS
nlá. eltűnik, Aki tehái né8 egy két ,,iá]ájmcnti flí8y" ot (aZ indcx,hU rclevíns
thrunán0k névadóia) é§ .,áDticiklini'-t szeretne hallani, gyoman üLjön a

tlethasznÁlt irodalóm

2l]


