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SZÓ ELEJI ZÁRHANGOK ZÖNGEKEZDÉSI IDEJE: 
BESZÉDPRODUKCIÓS ADATOK AZ ÓVODÁS 

KOROSZTÁLYRA VONATKOZÓLAG 

Tar Éva 

Bevezetés 
A zöngekezdési idő (az angol voice onset time rövidítéséből: VOT) a zár-

hangok artikulációjához kapcsolódó idői paraméter; a szájüregi zár feloldásá-
nak kezdete és a hangszalagrezgés megindulása közti időintervallumot jelöli. 
Az artikulációs és fonációs működés a toldalékcsőben áramló levegő tulajdon-
ságait befolyásolja, a nyomásváltozás az akusztikai jelben megjelenik, a re-
gisztrátumon mérhetővé válik. A zönge megindulásának a zárfelpattanáshoz 
való időbeli viszonya alapján a VOT különböző típusait különböztetik meg. 
Amennyiben a hangszalagok rezgése a zárfelpattanás előtt indul, ún. előzönge 
valósul meg, a VOT értéke negatív lesz. A zárfelpattanás utáni zöngeindulás 
esetében a zárhangokat a késés időtartamától függően legáltalánosabban to-
vábbi két fonetikai kategóriába sorolják: aspirálatlan zárhang (rövid pozitív 
VOT) és aspirált zárhang (hosszú pozitív VOT) (Lisker–Abramson 1964). 

A magyar nyelvben az obstruensek közös tulajdonsága, hogy elkülöníthe-
tők a zöngésségi oppozíció mentén (Siptár–Törkenczy 2007). A zöngés 
explozívák fonetikailag előzöngével, a zöngétlenek rövid pozitív VOT-vel 
valósulnak meg (Gósy 2004). A VOT értéke szó eleji pozícióban, felnőttek 
szólista-felolvasása révén nyert adatai alapján a következőképp alakult: p = 
9,7 ms, t = 16 ms, k = 37,6 ms; b = −94,6, d = −95,1 ms, g = −89,6 ms 
(Gósy–Ringen 2009). A zöngétlen hangok VOT-értékeit a képzés helye befo-
lyásolta, a hátrébb képzett az előrébb képzettnél szignifikánsan hosszabb 
zöngekezdési idővel realizálódott; valamint a zöngés célfonémák mindegyike 
előzöngével valósult meg. Felnőtt beszélőkkel folytatott kutatások szerint a 
zöngekezdési idő tartamára további nyelvi és nyelven kívüli tényezők is hat-
nak: a zárhangot követő magánhangzó minősége (Gósy 2000), az életkor 
(Bóna 2011), a beszédtípus (Gósy 2001) és az egyéni sajátosságok (Neuber-
ger 2014). Továbbá Neuberger és Gráczi (2013) nemek közti eltérést igazolt 
a felpattanás időtartama és az explozíva teljes időtartama arányát illetően; 
Gráczi és Kohári (2002) pedig azt találta, hogy a többszörös felpattanások 
gyakoriságát (a képzési helyen kívül) az egyéni stratégia is befolyásolja. 

A fonológiai fejlődés folyamán a gyermek elsajátítja a zöngésségi kont-
rasztra vonatkozó nyelvi tudást, valamint azokat a készségeket, melyek a 
megvalósítás alapjában állnak (az artikulációs, laringális és légzési szakasz-
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ban zajló működések nyelvspecifikus koordinálását). A fejlődés évekig tartó 
folyamat. Észlelésalapú vizsgálatok nyomán tudjuk, hogy magyar anyanyel-
vű gyermekek beszédprodukciójában a fejlődés korai időszakában megjele-
nik a zöngésségi oppozíció (S. Meggyes 1971; Gósy 1984, 1998). A hiba-
elemzések azonban azt mutatják, hogy szóhatár pozícióban gyakran előfordul 
a zöngés obstruensek (köztük is leginkább a zárhangok) zöngétlenítése (Se-
bestyénné 2006). Továbbá, ez a fonetikai pozíciótól függő hibamintázat tar-
tósan fennmarad, és gyakori jelenség fonológiai zavar esetén is (Sebestyénné 
2008). A zöngésség tekintetében a nemek fejlődést befolyásoló hatására a 
magyar nyelvre vonatkozóan nincs adat. Egyéb nyelvek vizsgálatakor a ne-
mek közti különbség tekintetében ellentmondóak a vizsgálati eredmények. 
Néhány szerző nemek közti különbségről tudósít (Smit et al. 1990; So 2006), 
mások (Dodd et al. 2003) nem találtak eltérést a két nem közt a zöngésség el-
sajátítása tekintetében. 

Akusztikai (leginkább VOT-re vonatkozó) elemzések tovább árnyalták a 
szó eleji explozívák zöngéssége fejlődésére vonatkozó tudást. A fonológiai 
oppozíció megvalósulásai alapjában álló fonációtípusok eltérőek a létrehozás-
hoz szükséges motoros kontroll tekintetében, az elsajátítás mintázata a legin-
kább igénybevevő (és így legkésőbb kialakuló) felé haladva a következő: rö-
vid pozitív VOT > hosszú pozitív VOT > előzönge (negatív VOT) (pl. Gan-
dour et al. 1986). Az előzöngével képzett zárhangok a legkomplexebbek a mo-
toros koordináció szempontjából (Kewley-Port–Preston 1974). A gyermeknek 
egyrészt meg kell tanulnia a két beszédprodukciós alrendszer (a gége és a száj-
üregi artikulációs szervek) működését nyelvspecifikus módon időben össze-
rendezni, másrészt el kell sajátítania további olyan artikulációs stratégiá(ka)t, 
melyek biztosítják a fonációhoz szükséges aerodinamikai feltételeket az elő-
zönge produkciójakor. A zönge fenntartása a zárszakasz alatt ugyanis, lega-
lábbis a felnőtteknél mért időtartamban, az artikulációs szervek aktív működé-
sével érhető el. Különböző stratégiával lehet a zönge fenntartásához szükséges 
aerodinamikai feltételeket javítani, a szájüregi nyomást csökkenteni (pl. Ohala 
2011). Magyar anyanyelvű beszélőknél szó eleji helyzetben Gráczi (2012) 
svával történő indítást figyelt meg. Atipikus nyelvi fejlődésű gyermekek több 
esetben nazálisbetoldást vagy nazalizálást alkalmaztak (S. Tar 2013). 

A fokozatos fejlődést egy más szempontból közelítve Scobbie és munka-
társai (2000) a felnőttszerű kontraszt elsajátításának négy fejlődési szakaszát 
különböztetik meg: hiányzó kontraszt, felnőtt által nem észlelhető fonetikai 
különbség, éretlen kontraszt, érett kontraszt. A felnőttszerű VOT-érték az 
észlelhető különbség megjelenése után évekkel lesz csak jellemző a gyermek 
produkciójára. 

Az életkoron kívül a nemek hatását is több kutatás vizsgálta. Nemek közti 
különbséget a VOT-elemzések leginkább serdülőkor után dokumentálnak, 
amikor az eltérés biológiai okokra (pl. gége dimorfizmusa) vezethető vissza 
(vö. Koenig 2000). A gyermekkori nemek közti különbségre irányuló kutatá-
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sok száma viszonylag csekély. Whiteside és Marshall (1998), Whiteside és 
munkatársai (2004) és Karlsson és munkatársai (2004) a nem és az életkor in-
terakcióját találták a VOT időtartamára, valamint azt, hogy ez a hatás csak 
bizonyos fonémáknál és bizonyos fonetikai környezetben érvényesül. A szer-
zők biológiai tényezőknek és egyéni fejlődési útból fakadó eltéréseknek tu-
lajdonították az eredményeket. Whiteside és Marshall (1998), valamint Nis-
sen és Fox (2009) viszont azt veti fel, hogy a nemek közti különbség bizo-
nyos mintázata (pl. a zöngétlen/zöngés párok közti jelentősebb elkülönülés a 
VOT-dimenzióban) szociofonetikai hatások következménye is lehet. 

Magyar nyelvű gyermekekre vonatkozóan Bóna és Auszmann (2014) vég-
zett vizsgálatokat. A szerzők 9, 11 és 13 éves gyermekek spontánbeszéd-min-
táiban elemezték a p, t, k zöngekezdési időtartamát. A három fonetikai hely-
zetben nyert adatokat együtt elemezve azt találták, hogy az életkor szignifi-
kánsan befolyásolta a VOT-k értékét, fonémánként azonban eltérő irányban: 
p és k esetén az életkorral csökkent, a t esetében nőtt az időtartam. A képzés 
helye alapján a VOT-értékek szignifikánsan különböztek, kivéve a p és t köz-
ti különbséget 9 éves korban. A nemenkénti elemzés életkoronként és foné-
mánként eltérő eredményt adott: a p-re nem mutatkozott különbség, a t-re a 
két idősebb korcsoportban, míg a k-ra a legfiatalabb korosztályban találtak 
nemenkénti eltérést. Felnőttszerű értéket a VOT-k különböző életkorban ér-
tek el: k > p > t. 

A jelen tanulmány egy szélesebb, a 3–6 éves korosztály produktív fonológi-
ai tudásának feltárására irányuló kutatás részeként mutatja be a zöngésségre 
vonatkozó adatokat. Célja a szó eleji explozívák zöngekezdési idejében a 3;0–
3;5, 3;6–3;11 és 5;6–5;11 életkorban azonosítható sajátosságok bemutatása. 
A két fiatalabb csoport különválasztását azok a kutatási eredmények motivál-
ták, melyek a zöngésségi kontraszt elsajátításában a 3–4 éves életkori szakasz-
ban találtak nemenkénti különbséget (pl. Smit et al. 1990). Az idősebb korcso-
port kiemelt életkori kategóriaként kezelését az a tanulmány alapozza meg, 
amely szerint 5;6–5;11 éves korra a magyar anyanyelvű gyermekek elsajátít-
ják a fonológia szegmentális rendszerét (Sebestyénné 2006). A jelen tanul-
mány alapjában álló kutatásban arra kerestük a választ, hogy hogyan alakul 
különböző nyelvi és nem nyelvi tényezők hatására (i) az előzöngés explozívák 
gyakorisága, illetőleg (ii) a VOT időtartama. Figyelembe véve a fiatalabb és 
idősebb gyermekek közti nyelvfejlődésbeli különbséget, a fejlődési aspektust 
az elöl képzett zárhangokra, illetőleg a pozitív VOT-k időtartamára vonatko-
zólag vizsgáltuk. Hogy a vizsgált korosztályról teljesebb képet nyerjünk, az 
5;6–5;11 éves gyermekek beszédmintáján a velárisokra és a negatív VOT idő-
tartamára vonatkozóan további elemzéseket végeztünk. Előfeltevéseket a ne-
mek hatása tekintetében fogalmaztunk meg. Azt vártuk, hogy (i) az előzönge 
gyakorisága a 5;6–5;11 éves korcsoportban nem különbözik a fiúk és a lányok 
mintájában, továbbá (ii) a VOT időtartamában nemek közti eltérés – ha fennáll 
– csak bizonyos fonémák és bizonyos életkori csoport esetében igazolható. 
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Anyag, módszer, vizsgálati személyek 
A beszédminta kiváltása képmegnevezéssel történt. A jelen kutatásban 

elemzett adatokat egy, a fonológiai profil feltárásához összeállított, egymor-
fémás főneveket tartalmazó szólista (vö. Sebestyénné 2006) 22 tétele adta 
(1. táblázat). A zöngétlen explozívák kiváltásához öt, a zöngésekéhez lega-
lább három szót használtunk. Minden sorozat tartalmazott egy olyan szóala-
kot, melyben a szó eleji zárhangot felső állású magánhangzó követte; a cél-
hang fonetikai környezetét egyéb tekintetben nem kontrolláltuk. 

1. táblázat: Szólista  

p b t d k g 

pizsama busz tű dinnye kutya gép 

pötty bodza tehén doboz kés gomb 

pohár bohóc templom dominó könyv gólya 

perec bélyeg telefon darázs kard  

papucs bagoly táska  karácsony  

A digitálisan (Sony ICD–MS525 típusú diktafonnal) rögzített hanganyagot 
konvertálás után a Praat 5.3 szoftverrel (Boersma–Weenink 2011) elemeztük. 
Az adatolást manuálisan, a rezgéskép és a spektrogram alapján végeztük. 
A hangszínképelemzéshez széles sávú spektrogramot használtunk, 5000 Hz-
es tartományban. 

Az előzönge gyakorisága esetében az életkor, a nem, a képzés helye, va-
lamint a fonológiai zöngésség hatását vizsgáltuk. Az elemzésnek ebben a 
szakaszában a kritérium az volt, hogy a zönge a zár felpattanását megelőzően 
induljon. 

A VOT időtartamának meghatározásához a zöngétlen megvalósulásokat 
a fonológiai zöngésség és a pontosság alapján kategóriába soroltuk (p, t, k és 
zöngétlenen ejtett b, d, g). Az időtartamra vonatkozó elemzést a fentiekben 
ismertetetteken (életkor, nem, képzés helye, fonológiai zöngésség) túl kiegé-
szítettük a célszavankénti megvalósulásokra. A zöngekezdési idő meghatá-
rozásához a zárszakasz feloldásának kezdetét (többszörös felpattanás esetén 
az elsőét) és az abszolút zöngeindulást jelöltük. 

A negatív VOT időtartamainak meghatározásához azokat a megvalósulá-
sokat elemeztük, melyek alacsony frekvenciatartományban mutattak a spekt-
rogramon energiakoncentrációt. Bár az előzönge gyakorisága vizsgálatánál 
figyelembe vettük a különféle stratégiák (vö. Gráczi 2013) alkalmazásával 
létrehozott produkciókat, az időtartam vizsgálatánál törekedtünk az elemzést 
azokra a megvalósulásokra korlátozni, melyek esetében a zárt szájüreg felté-
telei mellett jelenik meg a zönge. A jelen vizsgálat elemzési módszere azon-
ban nem alkalmas arra, hogy például az orrüreg megnyitásával létrehozott 
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szóalakokat teljes pontossággal kizárja, így a negatív VOT-re vonatkozó ada-
tokat tájékoztató jellegűnek szántuk. 

A hanganyag tartalmazott néhány olyan szóalakot, melynél a felvétel zajos 
volt, illetőleg a zárhang felpattanás nélkül realizálódott, vagy frázisban hang-
zott el. Ezeket a szóalakokat nem elemeztük. 

A statisztikai elemzéshez az SPSS 20.0 szoftvert használtuk. Az adatokat a 
kiugró értékek kizárása után (mivel a normalitás feltételei továbbra sem telje-
sültek) nem parametrikus eljárásokkal elemeztük. 

A vizsgálatban 58 tipikus nyelvi fejlődésű gyermek vett részt, három élet-
kori csoportban (2. táblázat). A nemek aránya korcsoportonként közel azonos 
volt. A gyermekeket egy dél-dunántúli megyeszékhely három óvodájából vá-
lasztottuk ki. 

2. táblázat: A beszélők demográfiai adatai 

Életkor: év;hó (átlag) 
Résztvevők  

Összesen Fiúk Lányok 
3;0–3;5 (3;3) 17 18 19 

3;6–3;11 (3;8) 25 12 13 
5;6–5;11 (5;8) 16 18 18 

Összesen 58 28 30 

Eredmények  
Az előzöngés explozívák gyakorisága 
Elöl képzett zárhangok; 3;0–3;5, 3;6–3;11, 5;6–5;11 korcsoport. Az 

1. ábra a negatív és pozitív VOT-értékek számát szemlélteti fonémánként a 
teljes mintára vonatkozóan. Eltekintve a p két előzöngés megvalósulásától, a 
zöngétlen hangok pozitív zöngekezdési idővel realizálódtak, a zöngések 
VOT-i közt azonban negatív és pozitív értékek egyaránt megjelentek. A zön-
gés célfonémák megvalósulásait tovább elemeztük az életkor, a nem, a kép-
zés helye és az előzönge kapcsolatának feltárásához. A log-lineáris elemzés-
ben a háromváltozós eredményezte a végső modellt [valószínűségi hányados: 
χ

2(10) = 2,81, p = 0,99], az életkor*nem*előzönge interakció szignifikáns 
hatásával. Az elemzést követő χ2-próba a lányok esetében szignifikáns kap-
csolatot tárt fel az életkor és előzönge közt [χ2(2, N = 254) = 51,98, p < 
0,001], ami azt jelentette, hogy a lányoknál nőtt az életkor előrehaladtával az 
előzöngés megvalósulások száma. Továbbá a nem a legfiatalabb és a legidő-
sebb vizsgált korcsoportban befolyásolta szignifikánsan az előzönge gyakori-
ságát [χ2(1, N = 143) = 25,45, p < 0,001; χ2(1, N = 134) = 12,50, p < 0,001]. 
A nemenkénti eltérés iránya azonban a két életkori szakaszban eltérően ala-
kult, míg a 3;0–3;5 életkorban a fiúk (77% vs. 36%), addig 5;6–5;11 éves 
korban a lányok (62% vs. 89%) ejtettek több előzöngés explozívát. 
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1. ábra 

Az előzönge gyakorisága fonémánként 

Ahogy azt a 2. ábra mutatja, a fiatalabb korcsoportban tapasztalható jelen-
tősebb nemenkénti eltérés a d-nek a lányoknál mért alacsonyabb számából 
következik leginkább. 

   
2. ábra 

Az előzönge gyakorisága a b (balra) és d (jobbra) megvalósulásaiban 

Veláris explozívák; 5;6–5;11 korcsoport. A k minden esetben pozitív, a g 
pozitív és negatív VOT-vel realizálódott. Az előzöngés veláris explozíva 
gyakorisága az elöl képzettekre leírt tendenciának megfelelően alakul (fiúk: 
78%, lányok: 96%), ami azt jelenti, hogy a veláris esetében is a lányok ejtet-
tek több előzöngés hangot. A statisztikai elemzés a két nem adatai közt ten-
denciaszintű eltérést tárt fel [χ2(1, N = 46) = 3,07, p = 0,08]. 
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A VOT időtartama 
Pozitív VOT-k; elöl képzett explozívák; 3;0–3;5, 3;6–3;11, 5;6–5;11 

korcsoport. A 3. táblázat a zöngétlen realizációk (p, zöngétlenen ejtett b, t és 
zöngétlenen ejtett d) VOT-értékeinek korcsoportonkénti és nemenkénti leíró 
statisztikai adatait szemlélteti. A „zöngétlenen ejtett d, 3;0–3;5, fiúk” VOT 
kivételével a mediánok a rövid pozitív VOT kategóriájába esnek, az átlagos 
értékek többségében tehát aspirálatlan zárhangokat reprezentálnak. Az ábrá-
ból látható azonban, hogy számos esetben volt példa a magyar nyelvre nem 
jellemző hosszú zöngekezdési időre is. 

3. táblázat: Elöl képzett explozívák +VOT-értékei (időtartam ms-ban) 

 
p 

Zöngétlenen 
ejtett b 

t 
Zöngétlenen 

ejtett d 

 Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány 

 3;0–3;5 
N 39 40 6 21 40 41 9 25 
Átlag 22,1 27,3 26 25,5 25,0 27,0 34,6 20,6 
Medián 18,0 20,5 16,5 18,0 20,0 24,0 35,5 19,0 
Átlagos eltérés 11,1 17,9 23,6 17,3 18,0 14,9 7,9 8,6 
Minimum 10 8 10 8 9 8 21 9 
Maximum 54 79 61 79 70 73 43 39 
 3;6–3;11 
N 57 58 15 8 57 58 19 17 
Átlag 22,2 21,7 29,1 21,7 25,0 22,5 20,0 21,2 
Medián 18,0 18,0 20,0 19,5 22,0 19,5 21,0 19,0 
Átlagos eltérés 13,2 13,0 19,3 14,1 14,3 11,2 8,2 8,2 
Minimum 7 6 11 4 5 8 7 10 
Maximum 59 62 75 44 82 60 34 36 
 5;6–5;11 
N 36 39 14 6 36 34 8 2 
Átlag 21,6 20,6 21,5 12,8 28,2 17,1 17,3 12,5 
Medián 18,5 21,0 16,5 12,5 24,5 15,0 17,5 12,5 
Átlagos eltérés 10,9 11,4 11,7 3,6 16,9 6,8 5,4 6,3 
Minimum 8 7 5 9 7 7 8 8 
Maximum 52 51 47 19 70 37 25 17 

A korcsoportonkénti különbség feltárására Kruskal–Wallis-tesztet hasz-
náltunk, nemenként és fonémánként vizsgálva az adatokat. Az életkor két 
csoportban befolyásolta szignifikánsan a +VOT időtartamát: a fiúk csoportjá-
ban a zöngétlenen ejtett d, a lányoknál a t megvalósulásaiban [H(2) = 10,31, 
p < 0,01; H(2) = 11,05, p < 0,01]. Mindkét hang esetében az átlagos időtar-
tam csökkent az életkorral. 
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Mann–Whitney-teszttel elemeztük az adatokat a nemenkénti különbség 
feltárásához, a Bonferroni-korrekció eredményeképp a hatás 0,016 szignifi-
kanciaszinten kerül bemutatásra. Az elemzés alapján nemenkénti különbség a 
VOT időtartamában a következő csoportokban található: 3;0–3;5 éves korban 
a zöngétlenen ejtett d esetében, 5;6–5;11 éves korban a t esetében (U: 18, z = 
−2,85, p < 0,01; U: 400, z = −2,49, p = 0,01). Mindkét alkalommal a fiúk 
produkáltak hosszabb átlagos zöngekezdési időtartamot. 

A fonémakategóriák közti különbség feltárásához az artikuláció helye 
(p-t; b-d) és a fonológiai zöngésség (p-b; t-d) tekintetében vizsgáltuk a páro-
kat. A Wilcoxon-féle rangpróba nem tárt fel statisztikailag igazolható kü-
lönbséget egyik vizsgált paraméter esetében sem. 

A 3. ábra a p és t különböző célszavakban kapott VOT-értékeinek eloszlá-
sát jeleníti meg, az eredményeket korcsoportonként és nemenként elkülönítve 
ábrázoltuk. A célszó hatását a zöngétlenen ejtett zöngés célfonémák megva-
lósulásaira a minta kis elemszáma miatt nem vizsgáltuk. A Friedman-féle 
ANOVA-teszt a fiúk esetében tárt fel szignifikáns különbségeket. A p-re a 
célszó hatása tendenciaszintű 5;6–5;11 éves korban [χ2(4) = 8,15, p = 0,086], 
a t-re szignifikáns 3;0–3;5 és 3;6–3;11 éves korban [χ2(4) = 11,26, p < 0,05; 
χ

2(4) = 17,45, p < 0,01]. A hosszú pozitív VOT jellemzően bizonyos szó-
alakokhoz kapcsolódott (pl. táska, pohár, papucs). 

Pozitív VOT-k; veláris explozívák, 5;6–5;11 korcsoport. A k-ra és a 
zöngétlenen ejtett g-re kapott VOT-k nemenkénti statisztikai adatait a 4. táb-
lázat tartalmazza. A zöngétlenen ejtett g alacsony elemszáma miatt további 
elemzéseket csak a k-ra vonatkozóan végeztünk. A Mann–Whitney-teszt 
alapján a k VOT-értékeiben a nemek közti különbség nem volt szignifikáns. 

A k-ra kapott adatok eloszlása a 4. ábrán látható, együtt ábrázolva az ebben 
az életkorban mért (és a fentiekben már ismertetett) p-re és t-re kapott adatok-
kal. A képzési hely hatása a három vizsgált zárhang esetében szignifikáns 
[Friedman-teszt, fiúk: χ

2(2) = 25,01, p < 0,001; lányok: χ
2(2) = 39,71, p < 

0,001], a veláris értékei jelentősen magasabbak az elöl képzettekénél. 
A célszó hatása a lányok mintájában volt feltárható [χ2(7) = 11,54, p < 

0,05]. A szavak közti különbséget a legrövidebb mediánt (27,5 ms) és a leg-
alacsonyabb átlagos eltérést (5,4 ms) mutató karácsony szó eredményezte. 
A szólista további szavai némiképp kiegyenlítettebb értékeket mutattak (me-
dián, majd átlagos eltérés: kutya: 50,7 ms, 17,2 ms; kard: 40,5 ms, 13,4 ms; 
kés: 43,0 ms, 17,4 ms), kivéve a könyv szóban kapott értékeket (34,0 ms,  
24,8 ms). Az eredmény, miszerint a karácsony szóban megvalósuló k VOT-
értéke jelentősen rövidebb a többi (kivéve a könyv) szóban megvalósuló velá-
risokétól, vélhetően a szótagszámmal van összefüggésben; ebben a vonatko-
zásban érdekes eredmény, hogy a fiúk mintájában a szótagszám hatása nem 
jelentkezett. 
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3. ábra 

A p (felül) és t (alul) megvalósulások célszavankénti VOT-értékei 
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4. táblázat: Velárisok VOT-értékei (időtartam ms-ban) a 5;6–5;11 korban 

 k Zöngétlenen ejtett g 

 Fiúk Lányok Fiúk Lányok 

N 37 39 5 1 
Átlag 49,7 41,0 38,6 43,0 
Medián 43,0 39,0 40,0 43,0 
Átlagos eltérés 25,4 17,8 8,0 – 
Minimum 14 19 25 – 
Maximum 120 94 45 – 

 
4. ábra 

A p, t, k megvalósulások VOT-értékei 

Bár a beszédminta kiváltásához használt szólista a célhang fonetikai kör-
nyezetét illetően nem volt rendszerszerűen tervezve, a könyv és a kés szavak-
ban kapott megvalósulások megengedik bizonyos hatások megfigyelését. 
Nevezetesen, a követő magánhangzó ajakállása tekintetében az eredmények 
megfelelnek Gósy (2000) eredményeinek, mely szerint a velárisok zöngekez-
dési idejét a követő magánhangzó úgy befolyásolja, hogy labiálisok előtt rö-
videbbé válik a VOT értéke. 

A negatív VOT-k sajátosságai; 5;6-5;11 korcsoport. A negatív VOT-vel 
megvalósított explozívák közül csak azokat vizsgáltuk, melyek a spektrogra-
mon ellenőrizve az alacsony frekvenciatartományban mutattak energiakon-
centrációt. A két nem esetében közel azonos arányban találtunk a kritériumnak 
megfelelő megvalósulásokat az előzöngés realizáción belül (34/59, azaz 58% 
a fiúk, és 50/83, azaz 60% a lányok mintájában). Ez alapján úgy tűnik, hogy a 
lányok fentiekben bemutatott adatai, miszerint több előzöngés zárhangot ejte-
nek, mint a fiúk, abból adódik, hogy gyakrabban élnek a felnőttitől eltérő stra-
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tégiákkal, mint a fiúk. Az előzöngés realizációk további vizsgálatára van szük-
ség e feltevés pontosításához, illetőleg megerősítéséhez. 

Az elemzésben feltárt minimumértékek (p, t ≈ 7 ms, k = 14 ms, valamint b, 
d, g = −18 ms) alapján a pontosan ejtett zöngés és zöngétlen hangok a VOT-
dimenzió jól körülhatárolható tartományával elkülöníthetők. 

A zöngés realizációk VOT-értékeinek nemenkénti statisztikai adatait az 
5. táblázat tartalmazza. A mediánok közt a Mann–Whitney-teszt alkalmazásá-
val szignifikáns nemenkénti különbség nem volt feltárható. Továbbá a Fried-
man-teszt eredménye alapján nem különbözött az időtartam a képzési hely 
vagy a célszó hatásaként sem. A képzés helye a felnőttek produkciójában sem 
befolyásolja szignifikánsan a negatív VOT időtartamát (Gósy–Ringen 2009). 

5. táblázat: A zöngés megvalósulások VOT-értékei (időtartam ms-ban) az 
5;6–5;11 korosztályban 

 b d g 

 Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok 
N 7 20 14 20 13 10 
Átlag −73,2 −55,9 −53,7 −60,4 −67,7 −50,6 
Medián −69,0 −54,5 −54,5 −68,5 −61,0 −48,0 
Átlagos eltérés 23,8 23,2 21,9 25,1 27,5 21,8 

Következtetések 
A jelen tanulmány célja az volt, hogy képmegnevezés során nyert szó eleji 

explozívák zöngésség szerint produkciójában a 3;0–3;5, 3;6–3;11 és 5;6–5;11 
éves korban fellelhető sajátosságokat bemutassa. VOT-elemzéssel az előzön-
gés explozívák gyakoriságát, illetőleg a VOT-k időtartamát vizsgáltuk a te-
kintetben, hogyan változik a mintázat különböző nyelvi és nem nyelvi ténye-
zők hatására. 

Az előzöngés explozívák gyakoriságában a legfiatalabb és legidősebb 
korcsoportban nemenkénti, eltérő irányú eltérést találtunk. Első hipotézisünk, 
mely szerint az előzönge gyakorisága 5;6–5;11 éves korcsoportban nem kü-
lönbözik a fiúk és lányok mintájában, így nem igazolódott be. 

A 3;0–3;5 korcsoport mintázata közti eltérés feltehetően fonológiai fejlő-
désbeli különbséget tükröz, mely szerint a fiúk előbb sajátítják el a szó eleji 
zöngésségi kontrasztot, mint a lányok. Hasonló eredményt kaptak vizsgála-
tukban Smit és munkatársai (1990) is. A jelenség magyarázata azonban to-
vábbi vizsgálatot igényel. 

Az 5;6–5;11 éves korban tapasztalt eltérés (az előzöngés elöl képzett exp-
lozívák szignifikánsan, a velárisok tendenciaszerűen magasabb értéke a lá-
nyok mintájában) nem magyarázható fejlődési tényezőkkel; tekintve a fiata-
labb korosztályra vonatkozó, fentebb bemutatott adatokat, valamint hogy 
vizsgálati eredmények szerint ebben az életkorban már a kontrasztrendszer (a 
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produktív tudást illetően is) teljesen kiépül (Sebestyénné 2006). A fonológiai 
fejlődésen kívül álló tényezők magyarázhatják a jelenséget, hogy bizonyos 
beszédhelyzetekben a lányok nagyobb figyelmet fordítanak a gondosabb arti-
kulációra (inkább produkálják a motorosan komplexebb, nagyobb erőfeszí-
téssel járó, de fonémikusan pontos előzöngés hangot), mint a fiúk (akik 
ugyanebben a helyzetben a motorosan kevésbé összetett, könnyebben létre-
hozható, de nyelvi funkciójában nem megfelelő hangot ejtik nagyobb gyako-
risággal). Mátyus (2013) a morfológia területén tapasztalta, hogy 5 éves lá-
nyok szignifikánsan gyakrabban használják a bAn sztenderd változatát, mint 
az ugyanolyan korú fiúk (olyan szituációban, mikor a beszédpartner nyelv-
változata közelebb áll a sztenderdhez, mint az adatközlőé). Annak megvála-
szolása azonban, hogy valóban szociofonetikai tényezők állhatnak-e a feltárt 
nemek közti különbség hátterében, további vizsgálatokat igényel. 

A pozitív VOT-k időtartama. A p-re és t-re a különböző életkori csopor-
tokban kapott mediánokat a felnőttek értékeivel összevetve azt találjuk, hogy 
az időtartamok a gyermekek mintájában hosszabbak, különösen a p esetében. 
Kivételt képeznek az 5;6–5;11 éves lányok, akiknél a t-re mért értékek már 
felnőttszerűek, esetükben a zöngétlen alveoláris VOT-értéke az életkorral 
csökken. A k-ra 5;6–5;11 éves korban mért átlagos VOT a fiúk csoportjában 
lényegesebben, a lányokéban enyhén hosszabb a felnőttekre kapott adatoknál 
(vö. Gósy–Ringen 2009). Az eredmények alapján a gyermekek nagy része ún. 
éretlen kontrasztot (vö. Scobbie et al. 2000) használ a zöngésség jelölésében. 

Nemenkénti különbséget a VOT-k időtartamában a legfiatalabb és legidő-
sebb vizsgált életkori csoportban és a zöngétlenen ejtett d és a t esetében ta-
láltunk. Az eredmények megegyeznek azokkal a kutatási beszámolókkal, me-
lyek a nem, az életkor és az explozíva típusa interakcióját találták a VOT 
értékét befolyásoló tényezőnek (Bóna–Auszmann 2014; valamint Whiteside–
Marshall 1998; Whiteside et al. 2004; Karlsson et al. 2004). A VOT-k időtar-
tamát tekintve azt feltételeztük, hogy nemek közti eltérés – ha fennáll – csak 
bizonyos fonémák és bizonyos életkori csoport esetében lesz kimutatható. 
Feltételezésünk beigazolódott. 

Fonémakategóriák közti különbséget az elöl képzett explozívák közt nem 
igazoltunk. Tehát, eltérően a felnőtteknél tapasztalt, képzési helytől függően 
változó VOT-értékektől (Gósy–Ringen 2009), a (bilabiális és alveoláris) kép-
zési hely hatása a jelen vizsgálatban nem befolyásolta a zöngekezdés időtar-
tamát. Az eredmények azonban hasonlóak Bóna és Auszmann (2014) gyer-
mekekre dokumentált eredményeihez, akik szintén nem találtak eltérést a p és 
t értékei közt a fiatalabb korosztályban, a képzési hely szerinti differenciáló-
dás az elöl képzett explozívákra vonatkozóan 11 éves kortól volt jellemző. 

A jelen vizsgálat eredménye, miszerint a p és t VOT-értékei közti különb-
ség nem jelentős, a p-re kapott hosszabb időtartamból adódhat. Figyelembe 
véve, hogy a bilabiálisra nézve sem az életkornak, sem a nemnek nem volt 
befolyásoló hatása, feltehető, hogy a felnőtteknél kapott adatoktól való elté-
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rés nem (pusztán) módszertani, inkább fejlődési tényezőkkel magyarázható. 
A beszédszervi mozgás motoros szabályozásának kutatása kapcsán a bilabiá-
lis zár létrehozásával kapcsolatban jelentek meg felnőttek és gyermekek ada-
tai közt olyan különbségek, melyek indokolhatják a zöngeindulás késését a 
bilabiális esetében (pl. állkapocsmozgás sebessége, vö. Smith 2010; ajkak és 
állkapocs eltérő részvétele a zár kialakításában, pl. Green et al. 2010). 

A zöngétlen explozívák VOT-értékeinek képzési hely szerinti mintázata (az 
5;6–5;11 korcsoportban mérve) a felnőttekre dokumentálthoz abban hasonlít, 
hogy veláris képzési helyen szignifikánsan (a leg)hosszabb a zöngekezdési 
időtartam (Gósy–Ringen 2009). A hosszabb időtartam a zárfelbontásban részt 
vevő artikulációs szerv ajkaknál vagy nyelvhegynél nagyobb tehetetlenségé-
vel, kevésbé mozgékony voltával lehet összefüggésben, melynek következté-
ben a zöngeinduláshoz szükséges aerodinamikus feltételek később állnak elő, 
mint a mozgékonyabb elülső képzési helyen működő szervek esetében. A ha-
tás felnőttek beszédében is meglehetősen robosztus; az elülső képzési helye-
ken tapasztaltakkal ellentétben például beszédstílustól (Neuberger 2014) és az 
idősödés hatásától (Bóna 2011) függetlenül is megnyilvánul. 

A fonológiai zöngésség nem befolyásolta a zöngétlen realizációk időtarta-
mát, mely eredmény azt jelzi, hogy fedett kontraszt használata nem jellemző a 
vizsgált gyermekek beszédprodukciójára. A jelenséget magyarázhatja a fenti 
elképzelés, miszerint a zöngétlenül realizált zöngés explozívák jelenléte a 
vizsgált csoportban nem magyarázható a fonológiai fejlettséggel. 

A célszó hatása az elöl képzett explozívák esetében a fiúk, a k-nál a lányok 
esetében volt kimutatható. Az eredmények nem minden esetben tulajdonítha-
tók a követő magánhangzó nyelvállásfoka hatásának. A célhang tágabb fone-
tikai környezete módosíthatta a követő magánhangzó képzése nyomán előálló 
aerodinamikus hatásokat. Annak feltárása, hogy e szóalakok mely tulajdonsá-
ga járult hozzá a VOT tartamnövekedéséhez, további vizsgálatokat kíván. 

A zöngétlen realizációknak a VOT időtartamán kívüli további (a vizsgálat 
során az elöl képzett explozívák megvalósulásaiban megfigyelt, de jelen ta-
nulmányban nem elemzett) sajátossága, hogy többszörös felpattanások esetén 
a gyenge felpattanást követi az erősebb intenzitású. E mintázat ellentétes a 
felnőttekre dokumentálttal (vö. Gráczi–Kohári 2012), de 6;7 éves átlagos 
életkorú atipikus nyelvfejlődésű gyermekek beszédprodukciójára jellemző sa-
játosság (S. Tar 2013). A jelenség a levegőáramlás szabályozásának még nem 
felnőttszerű fejlettségi szintjét tükrözheti. A többszörös felpattanások rend-
szerszerű elemzése, valamint a VOT további akusztikai jegyeinek feltárása 
hasznos információval szolgálhat a zöngésségi kontraszt gyermeki produkci-
ója megismerését illetően. 

A negatív VOT sajátosságai az 5;6–5;11 éves életkori szakaszban. 
A mediánok közel abba a tartományba esnek, a maximum értékek azonban 
messze meghaladják azt az időtartamot (64 ms), melyet Ohala (1983) talált 
felnőttekkel végzett vizsgálatában a kizárólag passzív stratégia alkalmazásá-
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val nyert zöngekezdési időre vonatkozóan. Ez alapján feltételezhető, hogy a 
vizsgálatban szereplő gyermekek valamilyen aktív stratégiával (pl. állkapocs 
ejtése) éltek az előzönge létrehozásakor. Az orrüreg felé való nyitással meg-
valósuló realizációkat próbáltuk kizárni azzal, hogy csak az alacsony frek-
venciás VOT-ket elemeztük. Ahogy a bevezetőben is említettük, a jelen kuta-
tásban alkalmazott eljárás azonban nem alkalmas a zönge spektrális tulajdon-
ságainak feltárására (így a nazalitást mutató realizációk pontos felismerésére 
sem), e tekintetben további vizsgálatokra van szükség. A bemutatott eredmé-
nyeket tájékoztató jellegűnek szántuk. 

Összegezve, a jelen kutatás eredményei az életkor és a nem interakciójának 
hatását mutatták az előzönge gyakoriságára; hasonló interakciót tártunk fel a 
zöngétlen megvalósulások zöngekezdési ideje tekintetében is bizonyos foné-
mák, illetőleg bizonyos fonetikai környezet vonatkozásában. Amellett érvel-
tünk, hogy az eredmények részben a beszédmotoros készségek fejlettségi 
szintjéből adódnak, valamint hogy a VOT észlelt mintázata nem minden 
esetben magyarázható fejlődési tényezőkkel. Végül, a negatív VOT-k több 
esetben jelenítettek meg magasabb frekvenciákon is energiakoncentrációt. A 
hangminőség megállapításához, ezzel együtt az előzönge képzéséhez alkal-
mazott stratégia feltárásához további vizsgálatokra van szükség. A minta kis 
elemszáma miatt az eredmények nem általánosíthatók. 
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