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A [p, t, k] MÁSSALHANGZÓK ZÖNGEKEZDÉSI IDEJE 
IDŐSEK ÉS FIATALOK SPONTÁN BESZÉDÉBEN 

ÉS FELOLVASÁSÁBAN

Bóna Judit

Bevezetés
A zöngétlen explozívák zöngekezdési ideje (voice onset time ’VÖT’) az az 

időtartam, amely a zármássalhangzó felpattanásától a követő zöngés hang 
zöngekezdéséig tart (Lisker-Abramson 1964; Zlatin 1974; Lieberman-Blum- 
stein 1988). A zöngekezdési idő nyelvenként különböző (Lisker-Abramson 
1967), a magyar a japéz nyelvvel mutat hasonlóságot (Gósy 2004).

A magyar zöngekezdési időt vizsgálták szavak felolvasásakor és a spontán 
beszédben is (Gósy 2000a, 2000b; Gráczi et al. 2009). Az eredmények szerint 
a VÖT függ a mássalhangzó képzési helyétől, a követő magánhangzótól, illet
ve a beszédtípustól is. A képzési hely úgy befolyásolja a zöngekezdési időt, 
hogy minél hátrébb van a zárhang képzési helye, annál hosszabb a VÖT idő
tartama. A követő magánhangzó mind a négy képzésjegye hatással van a más
salhangzó zöngekezdési idejére. A nyelv vízszintes mozgása különbözőkép
pen befolyásolja az eltérő képzéshelyű explozívák VOT-jét: a bilabiális felpat
tanó zárhangok esetében az elöl képzett magánhangzók előtt rövidebb. mint a 
hátul képzettek előtt; míg az alveoláris és a veláris zárhangok zöngekezdési 
ideje hosszabb az elöl képzett magánhangzók előtt. A nyelv függőleges moz
gása szerint is változik a VÖT: minél magasabb a nyelvállás, annál hosszabb a 
zöngekezdési idő. Eltérően hat az ajakműködés is a különböző képzéshelyű 
explozívába: a bilabiális és alveoláris zárhangok esetén a labiális magán
hangzók előtt hosszabb, míg a velárisok esetében az illabiálisok előtt nő a 
zöngekezdési idő. Minél hosszabb időtartamú magánhangzó követi a zárhan
got, annál hosszabb a VÖT (Gósy 2004). A spontán beszédben eltérő időtar
tamban és módon realizálódnak a felpattanó zárhangok (és zöngekezdési ide
jük), mint szólisták felolvasásakor (Gósy 2000a, 2000b; Gráczi et al. 2009).

Gósy Mária (2000a, 2000b) öt budapesti nő beszédében a következő VOT- 
értékeket adatolta: a [p] zöngekezdési ideje a spontán beszédben átlagosan 
18,51 ms (szórás: 9,1-28,8 ms); a szólistában 24,64 ms (szórás: 13,2- 
34,8 ms). A [t] átlagos zöngekezdési ideje a spontán beszédben 26,59 ms (szó
rás: 14,3-38,4 ms); a szólistában 23,3 ms (15,4-37,6 ms). A [k] átlagos zön
gekezdési ideje a spontán beszédben 35,31 ms (szórás: 22,2-68,6 ms); a szó
listában 50,17 ms (szórás: 32,6-65,8 ms). A kétféle beszédtípusban adatolt 
VOT-értékek között szignifikáns különbséget kaptak, ami két okra vezethető
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vissza: 1. az artikulációs tempó a felolvasáskor lassabb volt (9,2-9,9 hang/s), 
mint a spontán beszédben (10,6-12,3 hang/s); 2. a felolvasásra a gondozott 
beszéd, míg a spontán beszédre a lazább artikuláció jellemző (Wacha 1974). 
Felolvasáskor ugyanis nincs szükség a felsőbb beszédtervezési szintek mű
ködésére (vö. Levelt 1989), így a beszélő nagyobb figyelmet fordíthat az ar
tikulációra. Az artikulációs tempó és az artikuláció pontossága tehát befolyá
solja a zöngekezdési időt. Mivel e két paraméter jelentősen változik az élet
kor előrehaladtával (Balázs 1993; Gocsál 2000; Menyhárt 2000; Bóna 2009, 
2010), feltételezhető, hogy az idősek és a fiatalok VOT-értékeiben különbsé
get találunk.

Több külföldi kutatás ismeretes elsősorban angol anyanyelvű, különböző 
életkorú beszélők zöngekezdési idejére vonatkozóan. Megállapították, hogy a 
lassabb artikulációs tempó miatt az idősek VOT-értékei szélesebb tartomány
ban szóródnak (Petrosino et al. 1993; Ryalls et al. 1997), mint a fiatalokéi; 
ugyanakkor a különböző vizsgálatok eltérő eredményeket hoztak a statiszti
kai különbség meglétére vonatkozóan a két életkori csoport zöngekezdési 
idői között.

Egyes kutatásokban azt találták, hogy az angol anyanyelvű idősek szignifi
kánsan hosszabb zárszakaszt és magánhangzó-időtartamokat, de szignifikán
san rövidebb zöngekezdési időt produkálnak, mint a fiatalok (például Benja
min 1982). Más kutatások nem találtak szignifikáns különbséget a két életko
ri csoport VOT-értékei között (Petrosino et al. 1993). Egy 20-30 és 70-80 
éves angol anyanyelvű nőkkel végzett vizsgálat szerint a két életkori csoport 
tagjai hasonló VOT-ket produkálnak, de bizonyos fonetikai kontextusban (a 
mássalhangzó képzéshelyétől és a követő magánhangzótól függően) az idő
sek zöngekezdési idői szignifikánsan lerövidülnek (Neiman et al. 1983).

Egy nagyobb létszámú (27 fiatal és 59 idős), amerikai angol populáción 
elvégzett kutatásban az életkor mellett a nemi különbségeket is figyelembe 
véve elemezték a zöngekezdési időt. A statisztikai elemzés szerint az idős 
férfiak szignifikánsan rövidebb VOT-ket produkáltak a zöngétlen zárhangok 
ejtésekor, mint a többi csoport (idős nők, fiatal férfiak és fiatal nők). A zön
gés zárhangok esetében nem találtak különbséget a két életkori csoport között 
(Torre III-Barlow 2009). Mivel az angol zöngétlen explozívák zöngekezdési 
idői az aspiráltság miatt jóval hosszabbak a magyar zöngekezdési időknél (az 
említett kutatásban a mássalhangzótól függően a fiatalok ejtésében 76-99 ms 
átlagidőtartamokat mértek; vö. Torre III-Barlow 2009), feltételezhetően a 
magyarra nem azonos tendenciák jellemzőek.

Az említett idegen nyelvű kutatások felolvasott szavakban, mondatokban, 
illetve szövegekben vizsgálták a zöngekezdési időket. A jelen kutatásunk célja 
az, hogy a magyar nyelvre vonatkozóan elsőként megvizsgáljuk, hogyan vál
tozik a zöngekezdési idő az életkor előrehaladtával. Elemezzük továbbá, hogy 
milyen különbségek vannak a felolvasásban és a spontán beszédben adatolha- 
tó zöngekezdési idők között az idősek és a fiatalok ejtésében. Hipotéziseink
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szerint különbséget találunk: 1. az idősek és a fiatalok VOT-értékeiben; 2. a 
különböző beszédtípusokban mért adatokban; illetve 3. lesznek olyan idős be
szélők, akiknek a zöngekezdési idői inkább a fiatalokéra hasonlítanak.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
Kutatásunkhoz tíz női adatközlő beszédprodukcióját választottuk ki a BEA 

adatbázisból (vö. Gósy 2008). Közülük öt 70-80 év közötti, öt 22-32 év kö
zötti volt, mind magyar anyanyelvű, életkorának megfelelően ép hallású 
személy. A felvételekből a spontán narratívákat és a szövegfelolvasást ele
meztük, összesen mintegy 60 percnyi hanganyagot.

Minden hanganyagban annotáltuk a beszédszakaszokat és a [p, t, k] más
salhangzók zöngekezdési idejét #CV, VCV és CCV kapcsolatban (1. ábra).

1. ábra
A [k] VOT-je az eke VCV kapcsolatból (a zöldségeken szóból)

Ezután kiszámítottuk mindegyik beszélő artikulációs és beszédtempóját 
(az artikulációs tempót minden beszédszakaszra és a teljes beszédre is meg
határoztuk), végül egy erre a célra írott szkript segítségével automatikusan 
megmértük a zöngekezdési idők tartamát. A szkript a manuálisan felcímké
zett VOT-k időtartamait egy Excel fájlba gyűjtötte ki. Összesen 2502 darab 
VOT-értéket mértünk; ebből 589 az idősek felolvasásában, 743 az idősek 
spontán beszédében; 593 a fiatalok felolvasásában, 577 pedig a fiatalok spon
tán beszédében szerepelt. Az egyes mássalhangzótípusok száma a kontextus 
szerint az 1. táblázatban olvasható.

Mássalhangzónként és beszédtípusonként összevetettük a VOT-értékeket a 
fiatalok és az idősek beszédében. Megvizsgáltuk, hogy hogyan hat a fonetikai 
kontextus a zöngekezdési időkre; majd elemeztük az egyéni különbségeket. 
A [p] hang bizonyos fonetikai pozíciókban csak nagyon ritkán vagy egyálta
lán nem fordult elő, ezért a kontextus vizsgálatánál ezeket az adatokat nem 
elemeztük statisztikai módszerekkel.
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1. táblázat: Az elemzett mássalhangzók száma a kontextus szerint (db)

# cv
Idős
v c v c c v #cv

Fiatal
VCV CCV

Olvasott
[p] 2 22 13 0 25 13
[t] 9 177 148 7 182 152
[k] 7 165 46 4 166 44

Spontán
[P] 0 31 8 1 13 5
[t] 18 215 178 13 164 156
[k] 17 168 108 11 136 78

Az annotálást és a méréseket a Praat 5.0 szoftverrel (Boersma-Weenink 
2009), a statisztikai elemzést az SPSS 13.0 szoftverrel végeztük (egytényezős 
ANOVA és Tukey post hoc teszt). Az egyes beszélőket a fp, t, k] VOT- 
eloszlásból számított jellemzőkkel írtuk le (ezek voltak a jellemzővektorok: 
átlag, szórás, ferdeség, csúcsosság, minimum, maximum; ezt mindhárom 
mássalhangzóra vonatkozóan megadtuk). Hierarchikus klaszteranalízis segít
ségével megnéztük, hogy ezen jellemzővektorok alapján mely beszélők tar
toznak egy csoportba. A klaszteranalízis során alkalmazott beállítások a kö
vetkezők voltak: legközelebbi szomszéd (nearest neighbour method) és négy
zetes euklidészi távolság; az adatokat 0-1  közé normalizáltuk.

Eredmények
A zöngekezdési idők elemzése előtt megvizsgáltuk a beszélők beszéd- és 

artikulációs tempóját. A 2. ábráról leolvasható, hogy két beszélő kivételével 
(Idős2 és Idős5) mindegyik adatközlő a felolvasásnál produkált gyorsabb be
szédtempót. Bár az idősek átlagos beszédtempója mind a felolvasás 
(9,8 hang/s), mind a spontán beszédnél (9,5 hang/s) lassabb volt, mint a fiata
loké (felolvasás: 11,3 hang/s; spontán beszéd: 9,8 hang/s); az egyéni különb
ségek azt mutatják, hogy volt idős (Idős5), aki gyorsabban beszélt, mint több 
fiatal.

Hasonló tendencia figyelhető meg az artikulációs tempók tekintetében is 
(3. és 4. ábra). Az idősek átlagos artikulációs tempója mindkét beszédtípus
ban lassabb volt (felolvasás: 11,5 hang/s; spontán beszéd: 11,7 hang/s), mint 
a fiataloké (felolvasás: 13,3 hang/s; spontán beszéd: 12,7 hang/s). Ugyanak
kor mindkét beszédtípusban voltak idősek (Idős4 és Idős5), akik gyorsabban 
artikuláltak, mint több fiatal. Az idősek és a fiatalok, illetve a beszédtípusok 
között szignifikáns különbség volt az artikulációs tempó tekintetében [F(3, 
1094) = 43,754; p  < 0,001], A Tukey post hoc teszt szerint az idősek felolva
sásában és spontán beszédében adatolt tempóértékek között nem volt szigni
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fikáns a különbség, de az idősek mindkét beszédprodukciója szignifikánsan 
különbözött a fiatalokétól (p = 0,024 és p < 0,001), illetve a fiatalok felolva
sása a fiatalok spontán beszédétől is (p < 0 ,001).

Idösl 
Idős2 
Idős3 
ldős4 
ldős5 

Fiatall 
Fiatal2 
Fiatal3 
Fiatal4 
Fiatal.“)

0 5 10 15

Beszédtempó (hang/s)
I____________________________________________

2. ábra
A beszédtempó beszélőnként a beszédtípus függvényében

A felolvasásban adatolt zöngekezdési idők eloszlása az 5. ábrán olvasható. 
Mind a zárhangok képzéshelye, mind a beszélők életkora hatással van a zön
gekezdési idők tartamaira. A bilabiális és az alveoláris zárhangok esetén az 
idősek ejtésében hosszabb, a veláris zárhang esetén viszont a fiatalokénál rö- 
videbb átlagos VOT-kat adatoltunk. Az egytényezős varianciaanalízis szerint 
a csoportok között szignifikáns különbség van [F(5, 1175) = 99,397; p < 
0,001]. A Tukey post hoc teszt szerint az idősek és a fiatalok között mindhá
rom mássalhangzó esetében szignifikáns a különbség (a [p] esetében p -  
0,008; a [t] esetén p  < 0,001; a [k] esetén p  < 0,001). Az eltérő képzéshelyű 
mássalhangzók VOT-értékei között azonban nem minden esetben szignifikáns 
a különbség, így a [p] és a [t] között egyik életkorban sem, illetve az idősek [p] 
hangjaiban és a fiatalok [t] hangjaiban mért zöngekezdési idők között.

Bár az átlagidőtartamok csak két mássalhangzó esetében voltak hosszab
bak az idősek ejtésében, az átlagos eltérés mindhárom mássalhangzó esetén 
az időseknél volt nagyobb (2. táblázat). Ez azt jelenti, hogy az ő beszédpro
dukciójukban szélesebb tartományban szóródtak a zöngekezdési idők értékei.

Hasonló tendenciák figyelhetők meg a spontán beszédben is (6 . ábra). 
A bilabiális és az alveoláris zárhangok esetén az idősek ejtésében ebben a be
szédtípusban is hosszabb, a veláris zárhang esetén viszont a fiatalokénál rö- 
videbb átlagos VOT-ket adatoltunk. Az egytényezős varianciaanalízis szerint 
a csoportok között szignifikáns különbség van [F(5, 1314) = 90,898; p <

□ spontán ■  olvasott
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0,001; a Tukey post hoc teszt szerint azonban az idősek és a fiatalok között 
csak két mássalhangzó esetében szignifikáns a különbség (a [p] esetében 
nem: p = 0,428; míg a [t] esetén p  < 0,001; a [k] esetén p < 0,001)]. Az eltérő 
képzéshelyű mássalhangzók VOT-értékei között itt sem minden esetben szig
nifikáns a különbség, a fiatalok [p] és a [t] hangjainak VOT-értékei között 
nincs statisztikai különbség. Annak, hogy a fp] esetében nincs statisztikai kü
lönbség sem az életkorok, sem az eltérő képzéshelyű (alveoláris) mással
hangzó között, az lehet az oka, hogy a fiatalok spontán beszédében lényege
sen kevesebb [p] hangot adatoltunk, mint az időseknél, illetve a másik két 
képzéshelyű mássalhangzóból.

12 13 14 15 FI F2 F3 F4 F5

3. ábra
A beszédszakaszonként számított artikulációs tempók szórása a felolvasásban 

(hang/s) (I = idős, F = fiatal)

A beszédszakaszonként számított artikulációs tempók szórása a spontán 
beszédben (hang/s) (I = idős, F = fiatal)
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Idős Fiatal Idős Fiatal Idős Fiatal 
[p] [p] ft] [t] [k] [k]

5. ábra
A felolvasásban adatolt VOT-k az életkor függvényében

2. táblázat: A felolvasásban adatolt VOT-k: átlag és átlagos eltérés 

Idős Fiatal
Átlag (ms) Átl. élt. (ms) Átlag (ms) Átl. élt. (ms)

[p] 24 9,8 17 5,95
[t] 27 8,5 21 6,6

[k] 32 11,7 37 10,5

6 . ábra
A spontán beszédben adatolt VOT-k az életkor függvényében
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A spontán beszédben mért átlagos VOT-k és az átlagos eltérések a 3. táb
lázatban olvashatók. A [p] és a [t] esetében az időseknél, a [k] esetében a fia
taloknál adatoltunk kissé nagyobb átlagos eltérést.

3. táblázat: A spontán beszédben adatolt VOT-k: átlag és átlagos eltérés

Idős Fiatal
Átlag (ms) Átl. élt. (ms) Átlag (ms) Átl. élt. (ms)

[p] 23 7,7 18 5,6
[t] 27 7,8 23 7,5
[k] 32 10,0 38 12,0

Összevetettük a felolvasásban és a spontán beszédben adatolt VOT-értéke- 
ket. A statisztikai elemzés szerint egyik életkorban sincs különbség az egyes 
mássalhangzókra kapott felolvasott és spontán adatok között (a fiataloknál 
szignifikánsan különböző tempóértékek ellenére sem).

Nincs különbség egyik életkori csoportban sem a különböző fonetikai po
zíciójú, tehát abszolút szakasz eleji (#CV), VCV és CCV pozícióban szereplő 
VOT-k között. Hasonló eredményt kapott a [t]-re vonatkozóan fiatal nők és 
férfiak beszédét elemezve Gósy Mária (2010).

Elemeztük az egyéni különbségeket is. Mivel az idősek között volt olyan, 
akinek a beszéd- és artikulációs tempója a fiatalokéhoz volt hasonló, azt vár
tuk, hogy a zöngekezdési idők tekintetében is lesznek „fiatalosabb” idősek. 
A 7. és a 8 . ábrán megfigyelhető, hogy nagy egyéni különbségek vannak az 
adatközlők között. Ha összevetjük az artikulációs tempókkal az adatokat, azt 
kapjuk, hogy nem egyértelmű az összefüggés az artikulációs tempó és a zön
gekezdési idők között. Például a fiatalok között a Fiatal4-es beszélő volt az 
egyik leggyorsabb artikulációs tempójú, ugyanakkor ő produkálta majdnem 
minden mássalhangzó esetén és mindkét beszédtípusban a leghosszabb VOT- 
átlagokat.

A hierarchikus klaszteranalízis, amellyel a beszélőket csoportokba osztot
tuk, nem várt eredményt hozott. A nagyon változatos egyéni átlagok ellenére 
egyértelműen elkülönült a két életkori csoport mindkét beszédtípusban (9 . és 
10. ábra). A dendrogramokon jól látszik, hogy mind a felolvasásban, mind a 
spontán beszédben volt egy-egy adatközlő, aki külön csoportot alkotott a töb
biektől. Ennek az az oka, hogy az ő beszédprodukciójukban (a felolvasásnál: 
Idős3; a spontán beszédnél: Fiatal4) nem adatoltuk a [p] hangot. (A dendro
gram olyan fastruktúra, amelyen a különböző tulajdonságok szerinti együvé 
tartozás ábrázolható. A legközelebb a legszorosabb hasonlóságot mutató ele
mek -je len  esetben az egyes személyek -  kapcsolódnak össze.)
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Idősl 
Idős2 
Idős3 
Idős4 
Idös5 

Fiatal 1 
Fiatal2 
FiataB 
Fiatal4 
Fiatal5

10 20 30 40 50
Átlagos VÖT (ms)

7. ábra
Az egyéni VOT-átlagok a felolvasásban

I[pl a m  ■  [kl

H tp] □  [t] ■  [k]

Idősl 
Idős2 
Idős3 
Idös4 
Idös5 

Fiatall 
Fi atal 2 
FiataD 
FiataM 
Fiatal5

50

Átlagos V Ö T (ms)

8. ábra
Az egyéni VOT-átlagok a spontán beszédben
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* * t  t  « » H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R  A N A L Y S I S « ' * * * *

Dendrogram  u s i n g  S i n g l e  Linkage

R e s c a le d  D i s t a n c e  C l u s t e r  Combine 

C A S E  0 5 10 15 20
Labe l Num

f i a t a l l 1
f i a t a l 3 4
f i a t a l 2 3
f i a t a l 4 7
f i a t a l 5 8
idős2 S
id ő s4 9
id ő s 5 10
i d ő s l 2
idós3 6

9. ábra
A beszélők csoportosítása a felolvasáskor mért VOT-k alapján

« • ' ' ' « H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R  A N A L Y S I S * * * * * *

Dendrogram u s i n g  S i n g l e  Linkage

R e s c a le d  D i s t a n c e  C l u s t e r  Combine

C A S E
L ab e l  Num

id ős2  5
id ó s 5  10
i d ő s l  2
id ő s3  6
id ő s 4  9
f i a t a l l  1
£ i a t a l 5  8
f i a t a l 2  3
f i a t a l 3  4
f i a t a l 4  7

10. ábra
A beszélők csoportosítása a spontán beszédben mért VOT-k alapján 

Következtetések
A tanulmányunk elején megfogalmazott hipotézisek részben beigazolód

tak. Az idősek és a fiatalok ejtésében mindhárom zöngétlen explozíva zönge- 
kezdési idői szignifikáns különbséget mutatnak. Az angoltól eltérő módon a
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bilabiális és az alveoláris zárhangok az idősek beszédprodukcióiban szignifi
kánsan hosszabbak, mint a fiataloknál; aminek az időseknél adatolt szignifi
kánsan lassabb artikulációs tempó lehet az oka. Ugyanakkor a veláris más
salhangzónál ellentétes módon alakultak a zöngekezdési idők: az idősek szig
nifikánsan rövidebb VOT-kat produkáltak a fk] hang ejtésekor. Ennek hátte
rében a lágy szájpadlás mozgásának a renyhülését, illetve a nyelv nehezített 
mozgását feltételezhetjük (vő. Balázs 1993).

A különböző beszédtípusokban mért adatok között nem találtunk különb
séget, így a második hipotézisünk nem igazolódott. Az eredmények kétféle 
magyarázatát tartjuk lehetségesnek:

1. A zöngekezdési idő nem az artikuláció pontosságától függ, a beszélők 
kevésbé tudják tudatosan kontrollálni azt.

2. a) A BEA-adatbázis jelen vizsgálathoz kiválasztott adatközlői gyakorlat
lanok a hangos olvasásban, így bár a magasabb tervezési szintek működésére 
nem volt szükség a felolvasáshoz, nem tudtak pontosabban artikulálni.

2.b) Az adatközlők olyan pontosan artikuláltak a spontán beszéd közben, 
hogy emiatt nem volt különbség a felolvasás közbeni artikulációtól.

Végül feltételeztük, hogy lesznek olyan idős beszélők, akiknek a zönge
kezdési idői inkább a fiatalokéra hasonlítanak, azaz a klaszteranalízis a fiata
lok csoportjába sorolja őket. Ezt az artikulációs és beszédtempók relatív 
gyorsasága miatt tételeztük fel, hiszen voltak idősek, akik a fiatalokhoz ha
sonló tempóval beszéltek. Ez a hipotézisünk sem igazolódott be: a hierarchi
kus klaszteranalízis egyértelműen besorolta az időseket és fiatalokat a maguk 
életkori csoportjába. Ez azt mutatja, hogy nemcsak a tempóértékek meghatá
rozóak a zöngekezdési idők alakulásában, hanem a beszédszervek rugalmas
sága, működése, azaz az artikuláció pontossága is szerepet játszik benne.

A jelen vizsgálatunkat tíz adatközlő beszédprodukcióján végeztük el, így 
az adatokból széleskörű következtetések nem vonhatók le. De a személyen
ként nagyszámú adaton elvégzett elemzés, illetve a statisztikai számítások 
jelzik a magyar zöngekezdési idők változását az életkor előrehaladtával. Ku
tatásunk eredményei az időskori beszéd pontosabb megismerése mellett 
olyan gyakorlati alkalmazásokban is felhasználhatók, mint például a krimina
lisztikai fonetika (beszélői profilalkotás).
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