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Bevezetés 
Az életkor előrehaladtával a szegmentális szinten bekövetkező változások 

közül a zöngekezdési idő tartamának módosulását több nyelvre is igazolták 
(Benjamin 1982; Neiman et al. 1983; Petrosino et al. 1993; Ryalls et al. 1997; 
Torre–Barlow 2009; Bóna 2012). A zöngétlen explozívák zöngekezdési ideje 
(voice onset time, VOT) az az időtartam, amely a zármássalhangzó felpatta-
násától a (követő zöngés) hang zöngekezdéséig tart (Lisker–Abramson 1964; 
Zlatin 1974; Lieberman–Blumstein 1988). A zöngekezdési idő nyelvenként 
különböző időtartamú (Lisker–Abramson 1964); a magyarban nem aspirált, 
és a képzés helyétől, a követő magánhangzótól és a beszédtípustól függően a 
zöngétlen explozíváknál átlagosan 9–69 ms időtartamú (Gósy 2000). Ezzel 
szemben például az angolban a zöngétlen zárhangok zöngekezdési idői (a fo-
netikai helyzettől is függően) 50–80 ms közöttiek (Gósy 2004: 124). Különb-
ség van a zöngés és a zöngétlen zárhangok zöngekezdési időiben is egy adott 
nyelven belül; ez a különbség határozza meg például az angolban szókezdő 
pozícióban, hogy zöngés, avagy zöngétlen hangot ejtett-e a beszélő (Gráczi 
2016). A magyarban is igen nagy a különbség a zöngés és a zöngétlen han-
gok zöngekezdési idői között, amely a zöngés zárhangoknál negatív értékű, 
mivel a két magánhangzó (vagy zöngés mássalhangzó) között (amelyek meg-
előzik, illetve követik a mássalhangzót) folyamatosan jelen van a zönge 
(Gósy 2004: 125). 

A legrövidebb zöngekezdésű zöngétlen explozíva a magyarban Gósy 
(2000) adatai szerint a [p] (a szerző a spontán beszédben 9,1–28,8 ms, átlago-
san 18,5 ms VOT-ket adatolt). A [t] zöngekezdési ideje a spontán beszédben 
átlagosan 26,59 ms (14,3–38,4 ms). A leghosszabb zöngekezdésű zöngétlen 
explozíva a magyarban a [k], ennek átlagos zöngekezdési ideje a spontán be-
szédben 35,31 ms (22,2–68,6 ms) (Gósy 2000). (A palatális zöngés és zöngét-
len explozívák képzésmódja vitatott: egyes fonetikusok palatális felpattanó 
zárhangnak, mások palatális affrikátának tartják őket; vö. Gósy 2004. A vita-
tott képzésmódjuk miatt a jelen tanulmányban nem foglalkozunk velük.) 

A zöngekezdési időt számos tényező befolyásolja, például a beszédtípus 
(különbség van például az izolált szavak kiejtésekor, illetve a spontán be-
szédben produkált explozívákban, vö. Gósy 2000; viszont a hosszabb folya-
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matos szöveg felolvasásában és a spontán beszédben mért zöngekezdési idők 
nem mutattak szignifikáns eltérést, lásd Bóna 2011); a beszélő neme (például 
Swartz 1992; Torre–Barlow 2009; Bóna–Auszmann 2014; S. Tar 2015), 
egészségi állapota, avagy betegségei (például Kent–Rosenbek 1983); hallás-
állapota (Auszmann 2014), illetve az életkora is (például Petrosino et al. 
1993; Ryalls et al. 1997; Torre–Barlow 2009; Bóna–Auszmann 2014; S. Tar 
2015). (Az egyes tényezők hatására vonatkozó kísérletekről kiváló összefog-
lalást ad Gráczi 2016.) 

Az idősödés hatása a különböző nyelvekben különféleképpen jelenik meg 
a zöngekezdési időben. Amerikai angol és kanadai francia anyanyelvűekkel 
végzett kutatások megállapították, hogy az idősek VOT-értékei szélesebb tar-
tományban szóródnak, mint a fiatalokéi (Petrosino et al. 1993; Ryalls et al. 
1997). Az amerikai angol anyanyelvű (68–82 éves) idősek szignifikánsan 
hosszabb zárszakaszt, és szignifikánsan rövidebb zöngekezdési időt produ-
kálnak, mint a (21–32 éves) fiatalok (Benjamin 1982). Más kutatásokban 
(Petrosino et al. 1993) nem találtak szignifikáns különbséget a fiatalok és az 
idősek VOT-i között. Neiman et al. (1983) eredményei szerint a 20–30 éves 
és a 70–80 éves amerikai angol anyanyelvű nők hasonló átlagidőtartamú 
VOT-ket produkálnak, de bizonyos fonetikai kontextusban (a mássalhangzó 
képzéshelyétől és a követő magánhangzótól függően) az idősek zöngekezdési 
idői szignifikánsan lerövidülnek. Torre és Barlow (2009) az életkor mellett a 
nők és a férfiak közötti különbségeket is figyelembe véve elemezték a zön-
gekezdési időt. Az elemzések szerint az idős férfiak szignifikánsan rövidebb 
VOT-ket produkáltak a zöngétlen zárhangok ejtésekor, mint a többi csoport 
(idős nők, fiatal férfiak és fiatal nők). Az idős nők és a fiatal nők VOT-i kö-
zött nem volt szignifikáns különbség. 

A magyarra vonatkozóan Bóna végzett összevetéseket 21–32 éves fiatalok 
és 70–90 éves idősek zöngekezdési idői között (Bóna 2011, 2012). Az ered-
mények szerint a magyarban a bilabiális és az alveoláris explozíva átlagos 
zöngekezdési idői hosszabbak az idősek ejtésében, mint a fiatalokéban. A ve-
láris zárhang esetében azonban az átlagos zöngekezdési idő az időseknél rö-
videbb volt, mint a fiatalok ejtésében. Az átlagos eltérés mindegyik elemzett 
mássalhangzó esetében az idősek ejtésében volt nagyobb, szemben a fiatalo-
kéval, bár az egyénenként kiszámított átlagos eltérés egyik explozíva eseté-
ben sem mutatott szignifikáns különbséget a két életkori csoport között. Ez 
azt jelenti, hogy az egyének közötti variancia nagyobb az időseknél, mint a 
fiataloknál, de az egyénen belüli variancia (ugyanazon beszélő különböző ej-
tésvariációi) hasonló mindkét életkori csoportban (Bóna 2012). 

A zöngekezdési idő életkorfüggő eltéréseit a különböző szerzők (Benjamin 
1982; Neiman et al. 1983; Petrosino et al. 1993; Ryalls et al. 1997; Torre–
Barlow 2009) az időskorra jellemző lassabb artikulációs tempóval (Hartman–
Danhauer 1976; Ramig 1983; Duchin–Mysak 1987; Smith et al. 1987; Balázs 
1993; Gocsál 2000; Menyhárt 2000; Bóna 2013), illetve a beszédszervek 
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pontatlanabb működésével magyarázzák (Bóna 2012). A korábbi vizsgálatok 
szerint ugyanis az artikulációs tempó nagymértékben befolyásolja a VOT-t: 
számos nyelvre igazolták, hogy a VOT rövidül, ha a tempó gyorsul, illetve a 
VOT nő, ha a tempó csökken (például az amerikai angolra Kessinger–
Blumstein 1998; az izlandira Pind 1995; a magyarra Gósy 2000; a svédre 
Beckman et al. 2011).  

Ugyanakkor Allen és munkatársai (2003) az artikulációs tempó hatását 
vizsgálva a zöngekezdési időkre azt találták, hogy ha statisztikai módszerek-
kel kiiktatjuk a tempó különbségeit, az egyének közötti különbségek megma-
radnak a zöngekezdési időkben. Ez azt jelenti, hogy bár a tempóértékek befo-
lyásolják a VOT hosszát, az egyéni ejtés hatása jóval nagyobb mértékű, mint 
a tempóé. Allen és munkatársai (2003) nyolc fiatal, illetve középkorú adat-
közlővel végezték el kísérletüket. Bóna (2012) olyan idősek és fiatalok zön-
gekezdési időit vetette össze, akik hasonló artikulációs tempóval beszéltek. 
A [p] és a [k] esetében az azonos tempó ellenére is szignifikáns különbséget 
talált a két életkori csoport között, míg a [t] zöngekezdési idői nem különböz-
tek szignifikánsan. Ebből arra lehet következtetni, hogy amíg a [t] VOT-ire 
nagyobb hatással van az artikulációs tempó, addig a bilabiális és a veláris 
explozívák képzését jobban meghatározzák az artikulációs sajátosságok. 

A zöngekezdési idők tartamát artikulációs szempontból egyrészt a tüdőből 
kiáramló levegő mennyisége, másrészt az izomfeszülés és a nyelvműködés 
gyorsasága, illetőleg a tágulásban résztvevő szájüregfal rugalmassága befo-
lyásolja (Gráczi–Kohári 2012). Az idős korban csökken a tüdőkapacitás, így 
a kiáramló levegő mennyisége, renyhül az izomműködés, lassul a nyelvmoz-
gás, illetve rugalmatlanabbá válnak a beszédszervek (Balázs 1993). A tüdő-
kapacitás változása egyformán hatással van mindegyik explozívára az egyes 
életkorokban, míg a hangképzés hatása az adott mássalhangzóra jellemző ar-
tikulációs gesztustól függ. A [p] esetében feltételezhetően az ajakműködés 
lassabbá válása okoz eltérést az idős korban, ez okozhatja a fiatalokéhoz ké-
pest hosszabb zöngekezdési időt. A [t] hang képzésekor a nyelvmozgás las-
sabbá válása, illetve az izomműködés renyhülése is lehet az oka a hosszabb 
VOT-knek. A [k] esetében inkább az idősek csökkent tüdőkapacitása okozta 
kisebb nyomásváltozás, illetve a pontatlanabb zárképzés lehet a magyarázat a 
fiatalokétól eltérő zöngekezdési időkre (Bóna 2012).  

A fentebb említett kutatások nagymértékben eltérő életkori csoportokat (fi-
atal felnőtteket és nagyon időseket) vetnek össze. Kérdés azonban az, hogy 
milyen életkortól mutatható ki a zöngekezdési idő megváltozása a fiatalokhoz 
képest, illetve van-e különbség az életkor szempontjából kisebb mértékben 
különböző áthajlás korában lévők, az idősödők és az idősek VOT-értékei kö-
zött. A jelen tanulmányban erre keressük a választ 20–30 éves fiatalok, 50–
55 éves áthajlás korában lévők, 60–65 éves idősödők és 75–85 éves idősek 
hangos olvasásában (az életkori határokra lásd Iván 2002). 
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A jelen vizsgálat egyik újdonsága az, hogy olyan életkori csoportokat kü-
lönítünk el és vetünk össze, amelyeket eddig nem vizsgáltunk a zöngekezdési 
idők szempontjából a magyarban. Másik (fontosabb) újdonsága azonban az a 
már említett szempont, hogy ezek az életkori csoportok közel esnek egymás-
hoz, így az életkor hatásáról árnyaltabb képet kaphatunk az explozívák kiej-
tésére vonatkozóan. 

Hipotéziseink szerint 1. szignifikáns különbséget találunk a különböző 
életkori csoportok zöngekezdési időiben (tehát a négy különböző csoportban 
adatolt VOT-k különbözőek lesznek); 2. a különböző képzéshelyű explozívák 
VOT-i eltérő módon különböznek az életkori csoportok ejtésében; a koráb-
ban a fiatalokra és az idősekre igazolt eltérések hasonló mintázatot mutatnak 
az áthajlás korában levők és az idősödők esetében is. Azt várjuk tehát, hogy a 
[p] és a [t] esetében az idősebb csoportokban hosszabb VOT-ket adatolunk, 
mint a fiataloknál, míg a [k] esetében a zöngekezdési idők rövidülni fognak 
az életkor előrehaladtával.  

Anyag, módszer, kísérleti személyek 
A vizsgálathoz a BEA adatbázisból választottuk ki 40 fő szövegfelolvasá-

sát (Gósy et al. 2012). Az adatközlők közül tíz 21–32 év közötti, tíz 50–55 év 
közötti, tíz 60–65 év közötti és tíz 75–90 év közötti személy volt, mind ma-
gyar anyanyelvű, az életkorában elvárható ép hallású személy. Mind a négy 
életkori csoportban 3 férfi és 7 nő szerepelt, mindegyikük egynyelvű, köz-
nyelvi beszélő volt. Egyiküknek sem volt ismert mentális problémája, illetve 
beszédzavara. 

Az adatközlők feladata egy 13 mondatból álló ismeretterjesztő szöveg fel-
olvasása volt. A szöveget az adatközlők papíron kapták meg, és a felvétel 
rögzítése előtt többször elolvashatták. Az adatbázis fejlesztői előre tájékoztat-
ták az adatközlőket a felolvasás tényéről (hogy az olvasószemüveg hiánya ne 
okozzon problémát), illetve a felvételkor ügyeltek a megfelelő fényviszo-
nyokra is, így a látás nem befolyásolta a felolvasást. 

A vizsgálathoz azért választottuk a szövegfelolvasást, mert így ugyanazon 
hangkörnyezetben, de hosszabb folyamatos beszédben vizsgálhattuk a zön-
gekezdési időket minden beszélőnél. A felolvasás ellenére azonban nem min-
den beszélőnél volt azonos az elemzett zöngekezdési idők száma, amit a szü-
nettartás és az artikuláció egyéni sajátosságai okoztak. A beszélők ugyanis 
nem mindig ugyanazon helyeken tartottak szüneteket, így előfordult például 
olyan eset, hogy egy, a többi beszélőnél vizsgálható CV kapcsolatban egy be-
szélő levegőt vett az explozíva után, és így az explozíva szakaszvégi hanggá 
vált. Más esetekben a felpattanáskor keletkezett zörej olyan alacsony intenzi-
tású volt, hogy nem lehetett egyértelműen megállapítani a kezdetét, esetleg a 
várt explozíva affrikálódott, vagy a követő magánhangzó kiejtése nem volt 
megfelelő stb. Összesen 4664 explozíva zöngekezdési idejét elemeztük 
(1. táblázat). 
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1. táblázat: Az elemzett explozívák száma (db) 

Életkori csoport [p] [t] [k] 

20–30 évesek 66 690 430 

50–55 évesek 66 671 409 

60–65 évesek 66 685 427 

75–90 évesek 73 670 411 

Összesen 271 2716 1677 

A szövegben mindegyik vizsgált mássalhangzó többféle fonetikai pozíció-
ban fordult elő: mondat elején #CV kapcsolatban, VCV és CCV hangkapcso-
latban is. Mivel a korábbi kutatások azt igazolták, hogy a magyarban a fone-
tikai pozíció nem befolyásolja a zöngekezdési időt (a [t]-re vonatkozóan 
Gósy 2010; a [p, t, k]-ra vonatkozóan Bóna 2011), ezért az elemzéskor nem 
soroltuk külön csoportba az eltérő pozícióban mért adatokat. 

A vizsgált mássalhangzók nem jelentek meg az összes lehetséges magyar 
magánhangzó előtt. A [t] hang az [uː] kivételével minden magyar magán-
hangzó-minőség előtt szerepelt a szövegben, a [k] kilenc magánhangzó-mi-
nőség előtt jelent meg, ezek a következők voltak: [ɔ, aː, ɛ, eː, i, iː, o, ø, y]; a 
[p] csak az [ɛ, i, o] hangok előtt jelent meg. Bár az explozívát követő magán-
hangzó minősége befolyásolja a zöngekezdési időt (Gósy 2000), mivel mind-
egyik adatközlő ugyanazon fonetikai pozíciókban produkálta az explozívákat, 
az életkori csoportok összevetésénél nem vettük figyelembe a követő magán-
hangzó minőségét. 

Mindegyik hanganyagban a Praat 5.0-val (Boersma–Weenink 1998) anno-
táltuk a beszédszakaszokat (szünettől szünetig terjedő szakaszokat) és a [p, t, 
k] mássalhangzók zöngekezdési idejét. A zöngekezdési idő mérése számos 
módszertani kérdést vet fel (ezek összefoglalására lásd Gráczi–Kohári 2012); 
a korábbi vizsgálatok eredményei alapján a legkisebb variabilitást mutató 
módszert alkalmaztuk, vagyis a zöngekezdési időt a felpattanás kezdetétől az 
oszcillogramon és a spektrogramon párhuzamosan megfigyelhető abszolút 
zöngeindulásig mértük (Beckman et al. 2011; Gráczi–Kohári 2012). 

A felcímkézett hanganyagban egy erre a célra írott szkript segítségével au-
tomatikusan megmértük a zöngekezdési idők tartamát. Megvizsgáltuk az 
egyes életkori csoportokban, hogy hogyan befolyásolja az explozíva képzés-
helye a VOT-t. Mássalhangzónként összevetettük a VOT-értékeket a külön-
böző életkorú adatközlők beszédében. Elemeztük az egyéni különbségeket is. 
Ehhez adatközlőnként kiszámítottuk az egyes explozívákra jellemző átlagos 
zöngekezdési időt, illetve azok szórását.  

Mivel az artikulációs tempó is hatással lehet a zöngekezdési időre, és az 
életkor előrehaladtával egyre lassabb tempóértékek jellemzik a beszélőket, ki-
számítottuk az adatközlők átlagos artikulációs tempóját is. A jelen vizsgálat-
ban kiszámított tempóértékek globális értékek, tehát nem mutatják az artikulá-
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ciós tempó variabilitását az egyes beszélők beszédszakaszain belül (vö. 
Fletcher 2010; Markó 2015). A lokális tempó variabilitása miatt a beszélők 
egyes beszédszakaszokat az átlagosnál gyorsabban, másokat lassabban ejthet-
nek. Mivel azonban relatíve hosszú beszédprodukciókat elemeztünk, feltéte-
lezzük, hogy a gyors és a lassú szakaszok (és a bennük mért, a tempókülönb-
ségek miatt is eltérő zöngekezdési idők) kiegyenlítették egymást. Így a globá-
lis értékek – ha nem is tájékoztatnak pontosan a tempónak a VOT-ra gyakorolt 
hatásáról (aminek vizsgálata nem is volt a kutatás célja) – iránymutatóak le-
hetnek a továbbiakban bemutatott VOT-különbségek magyarázatához. 

A statisztikai elemzést az SPSS 20.0 szoftverrel végeztük (az adatok elosz-
lásától függően UNIANOVA, Tukey post hoc test, Kruskal–Wallis-teszt, 
Mann–Whitney-próba, Friedman-teszt, Wilcoxon-próba, Pearson-féle korre-
láció) 95%-os konfidenciaszinten. 

Eredmények 
Az artikulációs tempó értékei a 2. táblázatban olvashatók. A fiatalok arti-

kulációs tempója szignifikánsan gyorsabb volt a többi életkori csoporténál 
[F(3, 37) = 11,705; p < 0,001; η2 = 0,494; a Tukey post hoc teszt szerint a fia-
talok és a többi életkori csoport között: p ≤ 0,003], amint azt a szakirodalom 
alapján feltételeztük. A három idősebb csoport tempóértékei között nem volt 
szignifikáns különbség. Mindegyik életkori csoport artikulációs tempóiban 
volt átfedés, tehát például volt olyan 75 év feletti beszélő, aki gyorsabb átla-
gos artikulációs tempóval beszélt, mint a leglassabban beszélő fiatal. Az 
egyéni átlagos artikulációs tempóértékeket az 1. ábrán tüntettük fel. 

2. táblázat: Az artikulációs tempó értékei a különböző életkori csoportokban 

Életkori csoport 
Átlagos artikuláci-
ós tempó (hang/s) 

Szórás 
Minimum–

Maximum (hang/s) 

20–30 évesek 14,3 1,1 11,9–15,3 
50–55 évesek 12,5 0,8 11,3–13,7 
60–65 évesek 12,3 1,4 9,3–14,0 
75–90 évesek 11,6 0,9 10,3–13,2 

A zöngekezdési idők értékeit a 3. táblázatban foglaltuk össze. Mindegyik 
életkori csoportban szignifikáns különbség volt a különböző képzéshelyű 
explozívák VOT-i között (a Friedman-teszt szerint a fiataloknál χ2

 = 94,182; 
p < 0,001; az 50–55 éveseknél χ2

 = 67,030; p < 0,001; a 60–65 éveseknél χ2
 = 

62,758; p < 0,001; az időseknél χ
2
 = 86,877; p < 0,001). Egy-egy mással-

hangzó összehasonlítására a Wilcoxon-próba eredményeit a 4. táblázatban 
foglaltuk össze. A próba szerint a 75–90 évesek csoportjában nem volt kü-
lönbség a [p] és a [t] zöngekezdési idői között.). A legrövidebb átlagos VOT-
t mindegyik életkorban a bilabiális explozíva esetében, míg a leghosszabbat a 
veláris képzéshelyű explozíva esetében mértük. 
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1. ábra 

Az egyéni átlagos artikulációs tempók (medián és szórás) 

Az életkor szerinti összevetés azt mutatja, hogy a [p] esetében nincs különb-
ség a zöngekezdési időkben a négy csoport között. Szignifikáns különbség 
adatolható azonban a [t] és a [k] esetében a fiatalok és a többi csoport, az 50–
55 évesek és a 75–90 évesek, illetve a 60–65 évesek és a 75–90 évesek között 
(5. táblázat). A két középső korosztály egyik explozívájának VOT-értékeiben 
sem kaptunk szignifikáns eltérést, tehát sem a [p], sem a [t], sem a [k] zönge-
kezdési idői nem különböztek szignifikánsan az 50–55 évesek és a 60–65 éve-
sek ejtésében. A [t] esetében megfigyelhető, hogy mindhárom idősebb életkori 
csoportban hosszabb az átlagos VOT, mint a fiataloknál, de a legidősebbeknél 
rövidebb, mint a két középső életkori csoportban. A [k] esetében az 50–55 
éveseknél és a 60–65 éveseknél nő az átlagos VOT-tartam a fiatalokéhoz ké-
pest, míg a legrövidebb átlagos VOT-értéket az időseknél mértük. 

Kiszámítottuk adatközlőnként is a vizsgált mássalhangzókra külön-külön 
jellemző átlagos VOT-t (2., 3. és 4. ábra), illetve az adott beszélő VOT-érté-
keinek szórását. A statisztikai elemzés szerint nem volt szignifikáns különbség 
egyik explozíva esetében sem a különböző életkori csoportok között sem az 
átlagban, sem a beszélő ejtésén belüli varianciát mutató szórásértékekben. Ez 
azt jelenti, hogy az egyes beszélők különféle zöngekezdési időket produkáltak 
ugyanazon explozívára a felolvasás során, de a saját beszédükben mért VOT-k 
szórása hasonló volt a más beszélők ejtésében mért szóráshoz. 
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3. táblázat: A zöngekezdési idők a különböző életkori csoportokban 

Életkori csoport Átlagos VOT (ms) Szórás Minimum–Maximum (ms) 

[p] 

20–30 évesek 18 5,0 9–30 
50–55 évesek 21 9,2 7–55 
60–65 évesek 22 8,8 11–51 
75–90 évesek 20 8,1 7–48 

[t] 

20–30 évesek 21 6,3 9–52 
50–55 évesek 26 8,1 10–64 
60–65 évesek 26 9,1 8–60 
75–90 évesek 23 7,7 9–95 

[k] 

20–30 évesek 36 11,4 15–84 
50–55 évesek 38 10,0 13–83 
60–65 évesek 39 12,3 17–88 
75–90 évesek 33 11,2 9–85 

4. táblázat: A Wilcoxon-próba eredményei az azonos életkori csoportokon 
belül 

Életkori csoport Z-érték p-érték 

[p] és [t] 

20–30 évesek −4,826 < 0,001 
50–55 évesek −5,433 < 0,001 
60–65 évesek −3,593 < 0,001 
75–90 évesek −1,526 = 0,127 

[p] és [k] 

20–30 évesek −7,056 < 0,001 
50–55 évesek −6,589 < 0,001 
60–65 évesek −6,602 < 0,001 
75–90 évesek −7,133 < 0,001 

[t] és [k] 

20–30 évesek −16,448 <0,001 
50–55 évesek −14,515 < 0,001 
60–65 évesek −14,376 < 0,001 
75–90 évesek −11.558 < 0,001 
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5. táblázat: A Mann–Whitney-teszt eredményei a különböző életkori 
csoportok között 

Életkori csoportok Z-érték p-érték 

[t] 

A 20–30 évesek és az 50–55 évesek között −12,077 < 0,001 
A 20–30 évesek és a 60–65 évesek között −9,814 < 0,001 

A 20–30 évesek és a 75–90 évesek között −3,917 < 0,001 
Az 50–55 évesek és a 75–90 évesek között −7,979 < 0,001 

A 60–65 évesek és a 75–90 évesek között −6,036 < 0,001 

[k] 

A 20–30 évesek és az 50–55 évesek között −3,504 < 0,001 
A 20–30 évesek és a 60–65 évesek között −3,195 < 0,001 

A 20–30 évesek és a 75–90 évesek között −5,180 < 0,001 

Az 50–55 évesek és a 75–90 évesek között −8,576 < 0,001 
A 60–65 évesek és a 75–90 évesek között −7,966 < 0,001 

 
2. ábra 

A [p] zöngekezdési időinek beszélőnkénti átlagai (medián és szórás) 
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3. ábra 

A [t] zöngekezdési időinek beszélőnkénti átlagai (medián és szórás) 

 
4. ábra 

A [k] zöngekezdési időinek beszélőnkénti átlagai (medián és szórás) 
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A korábban az összes VOT-re igazolt tendenciák az egyéni átlagokon is ki-
rajzolódtak, azaz a [p] esetében hasonló VOT-ket produkáltak mindegyik 
életkori csoport adatközlői, a [t] esetében a fiatalokénál hosszabb VOT-ket 
mértünk az idősebb csoportokban, míg a [k] esetében az 50–55 és a 60–65 
évesek a fiataloknál hosszabb VOT-ket, az idősek pedig rövidebb VOT-ket ej-
tettek. 

Végül összevetettük a beszélők átlagos artikulációs tempóit a beszélőnként 
kiszámított átlagos zöngekezdési időkkel. A Pearson-féle korreláció gyenge, 
majdnem elhanyagolható negatív kapcsolatot mutatott mindhárom explozíva 
esetében a vizsgált értékek (tempó és VOT) között. 

Következtetések 
A vizsgálatban a [p, t, k] zöngétlen explozívák zöngekezdési időit vetettük 

össze négy életkori csoportban. Arra kerestük a választ, hogy milyen életkor-
tól mutatható ki a zöngekezdési idő megváltozása a fiatalokhoz képest, és eh-
hez a WHO által meghatározott életkori kategóriákból a fiatalok mellett az 
áthajlás korában lévőktől az idősekig választottunk adatközlőket. Emellett cé-
lunk volt annak a vizsgálata is, hogy az idősebb korosztályok között kimutat-
hatók-e különbségek. 

Az első hipotézisünk az volt, hogy a négy életkori csoportban adatolt 
VOT-k különbözőek lesznek. A hipotézis csak részben igazolódott, ugyanis a 
[p] esetében nem volt szignifikáns különbség a csoportok között, és a [t] és a 
[k] esetében sem különbözött egymástól az 50-55 évesek és a 60-65 évesek 
csoportja. Az adatok azt mutatják, hogy a fiatal felnőttkorhoz képest már az 
50-es életévek elején is kimutatható a VOT eltérése, ugyanakkor ez az időtar-
tam-változás nem folyamatos, hiszen az 50-es és 60-as éveik elején járó be-
szélők hasonló tartamú zöngekezdési időket produkálnak. A valódi idős kor-
ban, 75 éves kor felett ismét kimutatható az életkor hatása már az idősödők-
höz képest is. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a beszédképző szervek 
öregedésének a hatása már 50 éves korban is megjelenik a beszédben, ugyan-
akkor az idősödés 50 és 65 éves kor között még nem olyan mértékű, hogy 
szignifikánsan befolyásolja a vizsgált paramétert. A 75. életév a WHO szerint 
is kitüntetett szerepű (ahogyan korábban már utaltunk rá, ez a valódi időskor 
kezdete, vö. Iván 2002), ekkorra a beszéd is kimutathatóan megváltozik. 
Kérdés marad azonban továbbra az, hogy a 65 és a 75 éves kor közötti beszé-
lők esetében nem találnánk-e szignifikáns különbséget a zöngekezdési idők 
tartamában. 

A második hipotézisünk, amely szerint a különböző képzéshelyű explozí-
vák VOT-i eltérő módon különböznek az életkori csoportok ejtésében, és a 
korábban kimutatott mintázatot mutatják az áthajlás korában levők és az idő-
södők esetében is, szintén csak részben igazolódott. A [p] VOT-iben – aho-
gyan azt fentebb már írtuk – nem volt szignifikáns különbség az életkori cso-
portok között, bár tendenciaszerűen nőttek az időtartamok a fiatalokhoz ké-
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pest. Ennek többféle oka lehetett: egyrészt a [p] relatíve kis elemszáma a 
vizsgált anyagban, másrészt az egyének közötti és az egyénen belüli variabi-
litás a bilabiális explozíva ejtésében. A [t] esetében már statisztikailag is ki-
mutatható volt az életkor hatása: a fiatalokhoz képest az idősebb adatközlők 
hosszabb zöngekezdési időket produkáltak. Az időtartam növekedés azonban 
nem volt egyenesen arányos az életkor növekedésével: a legidősebb csoport 
VOT-inek az átlaga bár hosszabb volt a fiatalokénál, mégis rövidebb tartamú 
volt a másik két életkori csoporténál. Magyarázatként többféle hatás feltéte-
lezhető: a fiataloknál a rövidebb zöngekezdési időket a feltehetően jobb tü-
dőkapacitásuk, nyelvmozgásuk és feszesebb izomműködésük okozhatta. 
Felmerülhet az is, hogy a többi csoporthoz képest a fiataloknál szignifikánsan 
gyorsabb artikulációs tempót mértünk, de ez a hatás a korrelációs elemzés 
szerint igen gyenge volt. Az, hogy a legidősebb beszélőknél a két középső 
csoportétól rövidebb (de a fiatalokénál hosszabb) zöngekezdési időt adatol-
tunk, az említett beszédszervek működésének nagyobb fokú elhasználódásá-
val magyarázható. A [k] esetében sem az életkorral párhuzamosan változott a 
VOT-k értéke: a fiatalokhoz képest az 50–55 éveseknél és a 60–65 éveseknél 
szignifikánsan nőtt, míg a 75–90 éveseknél szignifikánsan rövidebb lett. 
A különbségek magyarázata ebben az esetben is valószínűleg a tüdőkapacitás 
időskori csökkenése, illetve a pontatlanabb zárképzés lehet. 

Az egyes beszélőkre kiszámított átlagos VOT-értékek hasonló tendenciát 
mutattak, mint az összes adatot figyelembe vevő számítások. Annak, hogy 
ezekben az adatokban nem volt statisztikai különbség, a relatíve kis adatköz-
lői létszám mellett az lehet az oka, hogy az egyes csoportokon belül is nagy 
egyéni különbségeket adatoltunk. Mindegyik explozíva esetében volt olyan 
idős beszélő, aki hasonló (vagy akár hosszabb) átlagos VOT-t produkált, mint 
a fiatal beszélők. A három idősebb csoport egyénenként elemzett adataiban is 
nagy átfedések mutatkoztak. Ugyanakkor az, hogy az adatközlőnként kiszá-
mított szórásértékek között nem volt szignifikáns különbség, azt mutatja, 
hogy a beszélőn belüli variabilitás nem változik az életkor függvényében. 

Eredményeink rámutatnak arra, hogy a beszéd életkori sajátosságait érde-
mes lenne kisebb életkori intervallumokban is összevetni, illetve nem csak a 
nagyon idősek beszédét hasonlítani össze a fiatalokéval. Az időskorra jellem-
ző beszédbeli változások kezdetének feltérképezése, illetve a természetes 
öregedés szakaszainak megfigyelése segítheti a nem egészséges öregedés be-
szédjellemzőinek diagnosztikáját. 
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Voice onset time of voiceless plosives: The effect of speakers’ age 

In this paper, the effect of speakers’ age on voice onset time (VOT) of the 
Hungarian unvoiced stop consonants ([p, t, k]) was analysed. The durations 
of the VOTs were measured in four age groups produced by native Hungari-
an men and women (aged between 20 and 90). Results showed that there 
were no significant differences in VOTs of [p], but significant differences 
were found in the cases of [t] and [k] depending on age. VOTs of the ana-
lysed plosives were affected differently by the speakers’ age. 




