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AZ IDŐS ÉLETKOR TÜKRÖZŐDÉSE 
A MAGÁNHANGZÓK EJTÉSÉBEN

Bóna Judit

Bevezetés
Életünk során beszédünk folyamatosan változik. Az öregedés nemcsak a 

beszéd, hanem a nyelvhasználat minden területén megnyilvánul. Az idősek 
szóhasználata az életkor előrehaladtával eltér a fiatalok szóhasználatától; il
letve a fiatalabbak számára régiesnek tűnhet. Az idősekre jellemző az időben 
korábbi nyelvhasználat szavainak pontosabb ismerete, és gyakran nem értik 
meg az új keletkezésű szavakat (Libárdi 2001; Kiss 2002). Nemcsak a szóis
meretben, hanem a lexikális előhívásban is másképp teljesítenek az eltérő 
életkorú személyek: az idősek gyorsabbak az igék előhívásában, mint a fiatal 
felnőttek, míg a köznevek esetében többször fordul elő szóelőhívási nehézsé
gük (Gósy 2001). Az idősek, hasonlóan a fiatalokhoz, a lexikális hozzáférés 
során nagyobb mértékben használják fel az aktuális hangzást, mint a fiatal és 
a középkorú felnőttek; azaz ha fonetikailag torzított hangsort hallanak, ponto
sabban képesek az eredeti szavakat kontextus nélkül is felismerni. Ennek va
lószínűleg az lehet a magyarázata, hogy az idősek a bizonytalanabb beszéd
észlelésük miatt gyakrabban kényszerülnek pontatlanul észlelt szavak azono
sítására (Gósy 2000).

Az életkor befolyásolja a megakadásjelenségek gyakoriságát is (Menyhárt
2003). Egy a „nyelvem hegyén van” jelenséget vizsgáló kísérlet eredménye 
azt mutatja, hogy az idősek hosszabb reakcióidővel képesek a kívánt szót 
előhívni, illetve gyakrabban hívnak elő téves szót (Horváth 2006).

A hormonális változások, illetve a szervezet öregedése, elhasználódása 
mind az alaphangmagasságra és a zöngeképzésre, mind az artikuláció pontos
ságára hatással vannak. A gyermekhang a pubertáskori hormonális változá
sok hatására válik felnőtthanggá, majd a 60. életév után (szintén hormonális 
okok miatt) a hangminőség ismét nagy változáson megy keresztül, és kiala
kul az öreghang (Balázs 1993).

A szervezet elöregedése minden beszédképző szervet érint. A légző rend
szer öregedésének következtében csökken a tüdőkapacitás, ami a hangerő 
csökkenését vonja maga után. Megrövidül a hangtartás is, a hang reszketővé 
válik. A hangszalagok rugalmatlanabbá válnak, a gégeizomzat leépül, az 
alaphangmagasság a férfiaknál emelkedik, a nőknél alacsonyabb lesz. Beszű
kül a hangterjedelem is: a felnőtthangra jellemző, átlagosan 2  oktáv hangter
jedelemmel szemben az időseket bő 1 oktáv hangterjedelem jellemzi. Nehezí
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tetté válik a nyelv mozgása, ami az artikuláció pontatlanságát vonja maga 
után. A lágy szájpad mozgásának renyhülése pedig orrhangzós színezetet 
okozhat az idős emberek beszédében (Balázs 1993).

Több kutatás igazolta a beszédtempó lassulását is az életkor előrehaladtá
val. A felnőttekre jellemző magyar köznyelvi átlagos artikulációs tempó 
12,5-14 hang/s, idős korban ez átlagosan 10,0 hang/s (Gósy 1997). Két szí
nész, Páger Antal és Dajka Margit fiatalkori és időskori hangjának összeveté
se a következő eredményt hozta: Páger Antal idős korában 3,7 hanggal. Daj
ka Margit pedig 2 hanggal ejtett kevesebbet másodpercenként (ez mintegy 
40, illetve 17 szó különbséget jelent percenként). Páger idős korában nyolc
szor, Dajka ötször annyi szünetet tartott, mint fiatalon (Balázs 1993). Hason
ló eredményekre jutott Menyhárt Krisztina (2000) és Gocsál Ákos is (2000), 
utóbbi adatai azonban nem mutatnak szignifikáns összefüggést az életkor és a 
szünettartás között.

Egy magyar nyelvű longitudinális vizsgálatban arra keresték a választ, 
hogy a szegmentális szinten milyen változások következnek be 25 év eltelté
vel ugyanazon beszélők beszédében. A kutatás tárgya egyetlen magánhangzó, 
az [e] volt, amelynek az első 7 formálisát, formáns-sávszélességét, illetve idő
tartamát vizsgálták, és elemezték mindegyik beszélő alaphangmagasságát is. 
A beszélők az első felvétel készítésekor 23, 30 és 32 évesek voltak; a máso
dik felvételkor 48, 55 és 57 évesek. Az eredmények azt mutatták, hogy az 
alaphangmagasság és az életkor összefüggése egyénenként változó mértékű: 
a beszélőknél részben erőteljes csökkenést, részben változatlanságot tapasz
taltak. Az F| és az F2 (a hangminőséget biztosító formánsok), illetve az F4 ér
téke állandóságot mutatott, míg az F5, az F6 és az F7 helye jellegzetesen meg
változott. A formáns-sávszélességek átlagosan 20-40%-kal nőttek 25 év el
teltével, ugyanakkor az F4 esetében a sávszélesség minden helyzetben és 
minden beszélőnél szűkült. A hangidőtartamok az idősebb korban egyértel
műen megnyúltak (Gósy-Nikléczy 2000).

A magánhangzók akusztikai szerkezetét vizsgálták egy amerikai angol 
anyanyelvűekkel végzett kutatásban fiatalok és idősek beszédében. Az ered
mények szerint az fj szignifikáns eltérést mutatott az idősek és a fiatalok ej
tése között minden magánhangzónál; míg az F2-ben a hátul képzett magán
hangzók esetén találtak szignifikáns eltérést (Watson-Munson 2007).

Egy másik, szintén amerikai angol anyanyelvüekkel végzett kutatás azt 
hangsúlyozza, hogy az életkori változásokat a nemek, illetve a hallásállapot 
függvényében kell vizsgálni. 27 fiatal és 59 idős személy beszédében elemez
ték az alapfrekvenciát, az első három formánst, illetve a zöngekezdési időt 
(VÖT). A nemek és életkorok szerint differenciált csoportok között az Fo, az 
F, és a VÖT értékeiben találtak szignifikáns eltérést, de az egyes paraméterek 
erősen függtek a vizsgált beszédhangok minőségétől is (Torre-Barlow 2009).

A jelen tanulmányunk célja 1. annak bemutatása, hogy hogyan változik a 
magánhangzók frekvenciaszerkezete az időskori beszédben; 2 . kimutathatók-
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e az angolhoz hasonló változások a magyarban is, és 3. ha igen, mely akusz
tikai paraméterekben jelennek meg. Mivel a magyarban a magánhangzók 
(szinte) mindig zöngések, ezért további célunk 4. a magánhangzók formánsai 
mellett a zönge minőségének elemzése is. Hipotéziseink szerint a fiziológiai 
változásoknak megfelelően a vizsgált paraméterek mindegyike mutat válto
zást az életkor előrehaladtával.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
Vizsgálatunkhoz a BEA (vö. Gósy 2008) hanganyagaiból választottuk ki 

nyolc idős (életkoruk 70-80 év) és nyolc fiatal (életkoruk 20-32 év) női 
adatközlő spontánbeszéd-felvételét. Mindegyik beszélő az életkorának meg
felelő ép hallással rendelkezett, beszédhibája egyiknek sem volt. A felvételek 
csendesített szobában, digitálisan lettek rögzítve. A kutatáshoz adatközlőn
ként mintegy egy perces hanganyagot elemeztünk; a beszédprodukciókban 
összesen 3971 magánhangzót adatoltunk. Mivel a magánhangzók gyakorisá
ga igen eltérő a spontán beszédben, ezért kutatásunkban csak azokat a ma
gánhangzókat vettük figyelembe, amelyekből összesen legalább 1 0 0  db szere
pelt a vizsgált beszédprodukciókban. így az [o, a:, e, e:, i, o, 0 , u] magánhang
zók formálisait elemeztük. A vizsgált magánhangzók darabszáma az 1. táblá
zatban olvasható.

1. táblázat: A vizsgált magánhangzók darabszáma
V [3| [a:| lel 1«1 loi Ül M lui
db 737 394 1089 500 498 313 114 103

A hanganyagokban a Praat 5.0 szoftverrel (Boersma-Weenink 1998) ma
nuálisan felcímkéztük a magánhangzókat, majd egy erre a célra írt script segít
ségével automatikusan megmértük a beszédhangok Fi, F2 és F3 értékét, a be
szédhangokban mért alaphangmagasságot (F0), illetve a zönge minőségére 
vonatkozó adatokat: a jittert, a shimmert és a jel/zaj viszonyt. (A jitter a hang
szalagrezgések frekvenciaingadozását, a shimmer a hangszalagrezgés ampli
túdóingadozását, a jel/zaj viszony pedig a zönge és a levegőáramlási zörej ará
nyát jelzi.) A beszélőkre jellemző, átlagolt F0-értékek meghatározásánál nem 
vettük figyelembe a glottalizált ejtésű magánhangzók alapfrekvenciáját.

A script 20 ms-ként adatólta a hangminta tulajdonságait, majd az annotált 
időtartamokba eső eredményeket átlagolta. Az automatikus mérések eredmé
nyeit ezután manuálisan ellenőriztük. Az automatikus mérésnek köszönhető
en egy hangot nem egyetlen időpillanatban mértünk, így pontosabb eredmé
nyeket kaptunk. Az adatokon statisztikai elemzést végeztünk az SPSS 13.0 
verziójával (egytényezős varianciaanalízis és Tukey post hoc teszt). (A kis 
elemszám miatt az egyéni különbségek statisztikai elemzését az [0 ] és az [u] 
hangok formánsainak esetében nem tudtuk elvégezni.)
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Eredmények
Először a zönge minőségére vonatkozó adatokat elemeztük. A 2. táblázat

ban az egyes adatközlők beszédében mért jitter, shimmer és a jel/zaj viszony 
értékei olvashatók.

2. táblázat: A zöngeminőség jellemzői (i = idős; f = fiatal)

Beszelő Alaphangma
gasság (Hz) Jitter (%)

Shimmer
(dB) Jel/zaj (dB)

il 168 4,39 0,15 4,63
i2 166 2,44 0,09 7,68
i3 163 2,31 0,12 7,48
i4 183 1,94 0,10 8,37
i5 180 5,53 0,17 3,11
i6 145 4,54 0,13 2,96
i7 209 3,10 0,14 7,45
i8 155 5,35 0,16 1,32
f9 202 1,10 0,11 12,39

flO 151 1,65 0,09 8,64
fii 150 1,78 0,14 9,37
fi 2 187 1,83 0,12 10,28
fi 3 238 3,16 0,14 7,92
fi 4 184 2,05 0,11 10,56
fi 5 198 2,70 0,16 7,48
fi 6 206 1,20 0,10 11,25

Már a zöngére jellemző átlagos adatok is jelzik az életkori különbségeket. 
Az alapfrekvencia átlagos értékei a fiataloknál tendenciaszerűen magasabbak, 
mint az idősek beszédében, de két fiatal beszélőnél igen alacsony F0-értékeket 
adatoltunk. A legnagyobb eltérést a jel/zaj viszony értékeiben találjuk a két 
csoport között: az idősek beszédében alacsonyabb értéket mutat, azaz az ö be
szédük zörejesebb, mint a fiataloké. (Minél alacsonyabb a jel/zaj viszony érté
ke, annál jobban elfedi a levegőáramlási zörej a zöngét.) A jitter átlagos érté
kei az idősebbeknél a magasabbak; ez azt jelenti, hogy a zöngeképzésük „sza
bálytalanabb”, mint a fiataloké. Az egytényezős varianciaanalízis eredményei 
mind a négy értékben szignifikáns különbséget mutatnak az idősek és a fiata
lok között: az Fu tekintetében F (l, 3496) = 345,904; p < 0,001 a jel/zaj viszony 
esetén F(l, 3613) = 913,893; p < 0,001; a jitter esetén F(l, 3911) = 264,604; 
p < 0,001 ; a shimmer esetén F( 1, 3887) = 8,252;p = 0,004.

Bár a két életkori csoport adatai szignifikánsan különböznek a zönge 
akusztikai sajátosságainak tekintetében, nagyok az egyéni eltérések. Az idő
sek között vannak a zöngeképzés szempontjából kimondottan „fiatalos han- 
gúak” (például i4), és a fiatalok között is vannak olyanok, akiknek a zönge- 
képzése „szabálytalanabb” a kortársaikénál (fi 3 és fi 5).
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A két életkori csoportban az egyes hangokra jellemző formánsok átlagérté
keit a 3. táblázatban, a formánsok szóródását a 4. táblázatban foglaltuk össze. 
Az Fi átlagos értékei (a nyelv függőleges mozgására vonatkozó adatok) -  a 
legalsó nyelvállású magánhangzó kivételével — a fiataloknál magasabbak. Az 
F2-értékek (amelyek a nyelv vízszintes mozgásától függnek) a fiatalok ejtésé
ben a beszédhangtól függően vagy magasabbak, vagy közel azonosak az idő
seknél adatolt értékekkel; a felső nyelvállású hátul képzett magánhangzó ([u]) 
esetében az átlagos F2 alacsonyabb a fiataloknál, mint az időseknél. Az F3 át
lagértékeit tekintve csak az [i, 0 , u] hangok ejtésében találunk jelentős kü
lönbséget a két csoport között.

3. táblázat: A formánsok átlagértékei a két életkori csoportban
Magán
hangzó Fi (Hz)

Idősek 
F2 (Hz) F3 (Hz) F, (Hz)

Fiatalok 
F2 (Hz) F3 (Hz)

M 606 1474 2790 639 1593 2806
[a:] 738 1664 2820 725 1876 2812
[e] 608 1917 2853 628 1941 2882
[e:] 437 2288 2936 474 2182 2916
[>] 399 2231 2931 437 2063 2829
[o] 480 1430 2727 534 1475 2746
[0] 466 1790 2688 480 1818 2717
[u] 413 1663 2672 451 1535 2737

4. táblázat: A formánsok szórása a két életkori csoportban
Magán
hangzó F, (Hz)

Idősek 
F2 (Hz) F3 (Hz) F, (Hz)

Fiatalok 
F2 (Hz) F3 (Hz)

M 300-838 906-2637 1862-3655 333-1225 1075-2230 2070-3459
[a:] 375-940 1075-2110 2211-3610 384-1029 1014-2303 1901-3394
[e] 373-828 1531-2383 2312-3668 363-1011 913-2374 2159-3553
[e:] 257-567 1538-2958 2280-3781 332-986 831-2809 2274-3381
[i] 335-622 1492-2625 2324-3457 259-1121 895-2791 2258-3348
[o] 324-659 791-2691 2189-3749 351-847 877-2170 2053-3644
[0] 410-559 1598-1955 2297-3103 382-603 1431-2104 2216-3237
[u] 342-510 1049-2356 2225-3259 355-1620 851-2189 2177-3262

A magánhangzók minősége jelentősen befolyásolta azt, hogy statisztikai
lag volt-e eltérés a két csoportban mért formánsértékek között. A hátul kép
zett magánhangzók közül az [o] hang esetében az F| és F2 (1. ábra), az [a:] 
magánhangzó formánsai közül az F2 (2. ábra), az [o] hang ejtésében pedig az 
F| értékei között találtunk szignifikáns eltérést (3. ábra). Az [u] formánsérté-
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keiben nincs szignifikáns különbség az idősek és a fiatalok között. A statisz
tikai elemzés szerint az [o] magánhangzó F i értéke esetén az idősek és a fiata
lok között F( 1, 735) = 26,412,p <  0 ,0 0 1 ; az F2 esetén F( 1 , 735) = 58,014, /> < 
0,001. Az [a:] magánhangzó F2-értékeire vonatkozóan F(l, 392) = 151,532,/) 
< 0,001. Az [o] hang ejtésében pedig az F| értékei között F (l, 496) = 97,762,
p<  0 ,0 0 1 .
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Az [o] magánhangzó F i értékeinek szórása (Hz)

Az elöl képzett magánhangzók közül az [e] és az [i] magánhangzók mind
három formánsa szignifikánsan különbözik az idősek és a fiatalok ejtésében 
(4., 5. és 6 . ábra). Az [e] esetében Fr re F(l, 1087) = 15,897,/> < 0,001; F2-re 
F(l, 1087) = 6,884, p = 0,009; F3-ra F(l, 1087) = 4,476, p  = 0,035. Az [i] 
esetében F,-re F (l, 311) = 20,695, p  < 0,001; F2-re F( 1, 311) = 22,998, p < 
0,001; F3-ra F(l, 311) = 16,356, p < 0,001. Az [e:] magánhangzó esetében az 
Fi és az F2 értékek (7. ábra) mutattak szignifikáns eltérést az idősek és a fiata
lok között: F,-re F{ 1, 498) = 56,173, p < 0,001 ; F2-re F{ l , 498) = 18,252, p < 
0,001. Az [0 ] formánsértékeiben nem találtunk szignifikáns eltérést a két 
életkori csoportban.
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4. ábra
Az [e] és az [i] magánhangzók F i értékeinek szórása (Hz)
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5. ábra
Az [ e ]  és az [i] magánhangzók F2 értékeinek szórása (Hz)
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6 . ábra
Az [e] és az [i] magánhangzók F3 értékeinek szórása (Hz)

Az egyes beszélők között nemcsak a zöngeminőség, hanem a formánsok 
tekintetében is nagy különbségek voltak mindkét csoporton belül. Az egyté
nyezős varianciaanalízis szerint mindegyik vizsgált magánhangzó (kivéve az 
[0 ] és az [u]) mindhárom formálisában szignifikáns eltérést találtunk a beszé
lők között (minden esetben p < 0,001). A Tukey post hoc tesztek eredményei 
szintén azt mutatták, hogy voltak idős beszélők, akiknek a formánsai majd
nem minden fiatalétól szignifikánsan különböztek, és voltak olyanok is, 
akiknél csak kis számban találtunk szignifikáns eltérést a másik életkori cso
port beszélőitől. Összevettük a legidősebb (80 éves) és a legfiatalabb ( 2 0
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éves) beszélő magánhangzóinak első és második formálisait. A 8 . és a 9. áb
rán ezeket az értékeket ábrázoltuk, jelöltük a sűrűsödési ellipsziseket is.
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7. ábra
Az [e:] magánhangzó Fi és F2 értékeinek szórása (Fiz)

Az adatok között vizuálisan is igen nagy az eltérés. Bár mindkét beszélő 
formánsértékei igen széles tartományban szóródnak, a fiatal beszélő ma
gánhangzói jobban elkülönülnek egymástól, mint az idős beszélőéi. Az idős 
beszélő sokkal centralizáltabban képzi a magánhangzóit, amelyek a nyelv 
függőleges mozgása szerint (Fi értékek) lényegesen kisebb különbségeket 
mutatnak a fiatal beszélőnél. A nyelv vízszintes mozgására vonatkozó adatok 
(F2 értékei) azt mutatják, hogy az idős beszélő magánhangzói valamivel hát
rébb képzettebbek, mint a fiatalabb beszélő hangjai.

A legidősebb beszélő magánhangzóinak formánsai
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A legfiatalabb beszélő magánhangzóinak formánsai

Ezt az összevetést elvégeztük minden idős és minden fiatal beszélő összes 
magánhangzójára is ( 10. és 11. ábra), amelyben hasonló eredményre jutottunk.
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10. ábra
Az összes idős beszélő formánsai

fiatalok
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11. ábra
Az összes fiatal beszélő formánsai
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Összegzés
Vizsgálatunkban nyolc 70 évesnél idősebb női beszélő magánhangzóinak 

akusztikai szerkezetét vetettük össze nyolc 20-32 éves női beszélő magán
hangzóival. Kiinduló hipotézisünk, amely szerint mind a zöngeképzésben, 
mind a formánsértékekben különbséget találunk a két életkori csoport között, 
igazolódott. Az időskori hormonális változások hatására a zöngeminőség je
lentősen megváltozik, a hang erőtlenebb, zörejesebb (ezt bizonyítják a jel/zaj 
viszony alacsonyabb értékei), „szabálytalanabb” lesz (amint azt a jitter és a 
shimmer eltérései is mutatják) -  ezt statisztikai adatokkal is alátámasztottuk.

A nyelv mozgásának lassulása, nehézkesebbé válása pontatlanabb artikulá
cióhoz vezet, ezt az objektív akusztikai adataink, azaz az F|, F2 és F3 értékei 
is bizonyították. A vizsgált magánhangzók közül a legritkább előfordulású 
hangokban [0 , u] nem találtunk különbséget a két csoport között. Ennek való
színűleg elsősorban az az oka, hogy ez a két magánhangzó igen kis számban 
fordult elő az elemzett anyagban. A többi beszédhang esetében -  a magán
hangzó képzési jegyeitől függően -  találtunk szignifikáns eltérést az egyes 
formánsértékek között. A nagy egyéni különbségek ugyanakkor azt jelzik, 
hogy az életkori változások eltérő módon jelentkezhetnek az egyes beszélők 
ejtésében.
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