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Új audio-vizuális segédeszköz
a beszéddiagnosztikában és a
beszédtanításban
Bevezetés
A beszédhang elsődleges, nyelvi információkat képező feladata mellett a beszédet lét
rehozó apparátusról is tájékoztat. A tiszta csengő hang, tagolt, érthető beszéd jól mű
ködő beszédszervekről tanúskodik, a beszédhang megváltozása: szokatlan formánsok,
zörejelemek stb. megjelenése visszautal a struktúra hibáira vagy működési rendelle
nességeire. A hangképzés és a beszédinformáció tartalma így túlmutat elsődleges kom
munikatív célján.
A hangképzésben és a beszédben résztvevő struktúrák egymástól különböző, de
sajátos rendszer szerint együttműködő egységei, a hangképzési és beszédzavarok sa
játosságainak, kialakulásának, gyógyításának metódusai különféle tudományágak ku
tatási területét képezik. A hangképzéssel és beszéddel foglalkozó tudományágak egy
másra utaltsága tény. Új módszer, diagnosztikai és terápiás eljárás magyar nyelvre tör
ténő adaptálása és a gyakorlatba történő bevezetése interdiszciplináris feladat.
A napjainkban végbemenő technológiai fejlődés kihívást jelent a beszéddiagnosz
tika, beszédpedagógia számára is. Hogyan lehet az új információs technológia által
felkínált lehetőségeket felhasználni és hatékonyan bevonni a tradicionális diagnoszti
kai és beszédterápiás eljárások mellé?
Egyre inkább előtérbe kerülnek a beszédkorrekciós tárgyú szoftverek. A tapaszta
latok azt bizonyítják, hogy mind a diagnosztikában, mind a beszédjavításban a számí
tógépnek nagy a motiváló ereje, segítségével könnyebb bevonni a gyermeket a mun
kába. Egyértelműen fokozza a tanulási kedvet és az együttműködést, játékosan tanít,
színesíti a foglalkozásokat, kiszélesíti a lehetőségek skáláját. A szoftverek intenzív,
sokoldalú fejlesztést eredményeznek, a kép és hanganyag archiválhatósága segíti a
fejlődés nyomon követését.
Hazánkban évente 200-300 száj és/vagy ajakhasadékos gyermekszületést regiszt
rálnak, ezért nagy igény fogalmazódott meg egy hatékony diagnosztikai és beszédte
rápiás eszköz bevezetésére a nyílt orrhangzósság vizsgálatában.

A nyílt orrhangzós beszéd sajátossága
A nyílt orrhangzós beszéd (rhinophonia aperta, rhinolalia aperta, hiperrhinophonia,
hipernaz.alitás) oka a velofaringeális zárómechanizmus hiánya, gyengesége, illetve a
szájpad elégtelensége. A szájpad és a környező garatizmok diszfunkciója miatt nem
tud létrejönni a száj-, az orr- és a garatüreget elválasztó szfinkterszerű zár. Nyílt orr
hangzós beszéd tehát akkor keletkezik, ha a beteg nem tudja létrehozni a magánhang-

Új audio-vizuális segédeszköz a beszéddiagnosztikában és a beszédtanításban 45

zók és az orális mássalhangzók helyes képzéséhez szükséges velofaringeális zárat.
Funkcionális esetben többnyire a magánhangzók orrhangzósak, míg organikus elvál
tozáskor általában minden hangzó hangszíne megváltozik. A magyar beszédben a hang
zók többsége orális ejtésű. Ilyenkor a jól működő lágy szájpad-garat zár az orr- és orrmelléküregi rezonanciát megszünteti. A nyílt orrhangzósság diagnosztikájához több
metódust vesznek igénybe.
Leggyakoribb oka fejlődési rendellenesség, ezek között is elsősorban a lágy szájpad-hasadék. A VPI-nak (velofaringeális inszufficiencia) kétségkívül leggyakoribb,
legfontosabb tünete a hangképzés és a beszéd zavara. Fritz.ell(ï976) szerint: a szájpaddiszfunkció tünetei mindenekelőtt a beszéd területén észlelhetők.
A VPI-beteg beszédének legfőbb jellemzői: a beszédfejlődés megkésése, a hang
szín (a rezonancia) zavara, a levegő kiáramlása beszéd közben az orron át („nasal
escape”), artikulációs hibák gyakori arcfintorral és hiperfunkciós hangképzés (Hirsch
berg, 1986).
A hasadékosok beszédének érthetőségét az orrhangzós színezet mellett az artikulá
ció eltérései határozzák meg, amelyet a hasadék meglétén kívül sokféle tényező is
meghatározhat: a perifériális beszédszervek organikus eltérései, az aktív beszédszer
vek állapota, az esetleges centrális károsodás és következményei (mentális károsodás,
a mozgáskoordináció gyengesége, a percepció fejletlensége), halláscsökkenés, a foga
zat, illetve a harapás rendellenességei. Ezek egyenkénti vagy kombinált jelenléte be
határolja az artikuláció lehetőségeit. A kóros képzésnek többféle felosztása lehetséges
a képzés helyének eltolódása, a képzési mód megváltozása, torz ejtés típusa, színezete
szerint (V. Kovács, 2001).
Legfeltűnőbb jegye az orrhangzós színezet. Ez az élettani nazális rezonancia kóros
megnövekedése következtében jön létre. A folyamatos beszéd létrejöttéhez szükséges
levegő kiáramlása az orron és szájon egyidejűleg történik. A hangrezonancia megnö
vekedése leginkább a magánhangzók, főképp az [i] , [ü] és az [u], legkevésbé az [a]
csengését változtatják meg. A mássalhangzók közül az explozívák hallatszanak a leg
inkább orrhangzósnak. A szókezdő és a szóvégző zárhangok nagyobb mértékben orr
hangzósak, mint a szóköziek. Hanghelyettesítés is előfordulhat, a nehezen képezhető
hangot egy könnyebbel pótolja a beszélő. Az [r] képzése igen gyakran nem lehetséges.
Ilyenkor hangkihagyás fordulhat elő (V. Kovács, 1998).
Megfigyelések és röntgenfelvételek igazolták a képzési mód változásait. A magán
hangzóknak a normállal szemben minden tekintetben ellentétes ejtését az alábbiak
jellemzik: a szájpad az orrüreg felé nyitott, a nyelvgyök a garat hátsó felszíne felé
emelkedik, az áll és a gége is magasabb helyzetet foglal el. A mássalhangzók közül a
[p], a [k] és az [sz] ejtésére lehet jellemző a nyelvgyök és a garat hátsó fala közötti zár
vagy rés létrejötte. Ez a típus [p] hang képzésében zárt és nyitott ajkak mellett egyaránt
előfordulhat. Zárt ajkak esetén (pszeudoképzés), amely nagyon megtéveszthető lehet.
Kóros felismerését csak a „gombócos” színezet teszi lehetővé, ami tapasztalatot igé
nyel (V. Kovács, 2001). A [k] és a sziszegők eltérő képzései között megemlítik a gégé
ben a hangszalagok közötti „pattintás” jellegű („glottális” stop) vagy súrlódó zörejt. A
lágy szájpad és a hátsó garatfal között képződő, az orrüregen eltávozó levegő „horko
lásszerű”, jellegzetes zörejéről ismerhetőek fel (Haapanen, 1993; V. Kovács, 2001).
Mivel egy nyelvet leginkább a mássalhangzók határoznak meg, ezek hibái esetén a
beszéd érthetetlenné válhat, így a verbális kommunikáció zavart szenvedhet. A más-
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salhangzók torzulása tehát leginkább a zárhangokra, elsősorban a [p] és a [b], valamint
réshangokra vonatkozik. Azok a zárhangok, amelyeknek nazális ellenpárja van ([b] és
[m], illetve a [d] és [n]) az utóbbiakkal könnyen helyettesíthetők (Hirschberg, 1986).
Az ajak és/vagy szájpad-hasadékos gyermekek általában nem tudnak szopni, ezért
nem fejlődik kielégítően sem a nyelv, sem az ajkak izomzata. A gagyogás során a leg
több hangot nem tudja a gyermek produkálni a hasadék jelenléte miatt. Ezek a ténye
zők vezetnek a beszéd kialakulásának késéséhez (V. Kovács 1998). A beszédfejlődés
késleltetettsége a leggyakrabban észlelt tünetek egyike (Gurrier és munkatársai 1978),
azonban kevés az erre vonatkozó konkrét adat a szakirodalomban. Seeman (1974) sze
rint hasadékos betegeknél átlag fél évet késik a beszéd kialakulása.
A kialakult beszéd elmosódott, monoton, dünnyögő, ritmustalan. Jellemezheti ke
mény hangindítás, renyhe artikuláció. A légzés ritmusában is törés mutatkozhat. A kiés belégzés között nincs fiziológiás szünet. A mellkasi és a hasi légzés aszinkron (V.
Kovács, 1998). A beszédet az arcizmok rendezetlen mozgása kísérheti. Szűkül az orrcimpa, a felső ajak felemelkedik, az ajkak feleslegesen széthúzódnak vagy előre nyo
módnak. Ez a jelenség főleg a rés és a zárhangok képzésénél figyelhető meg (Hirschberg,
1986).

A nazométer
Hazánkban 12 éves késéssel nyílt lehetőségünk e vizsgáló eljárás bevezetésre. A nazo
méter 3 fő alegysége:
• Hangelkülönítő, amelyen térben elválasztva rögzítették a száj- és orrüregből ér
kező hangokat felfogó két mikrofont.
• Elektronikus egység, ez végzi a frekvenciasáv meghatározását és a mikrofonok
által felvett jelek átalakítását és továbbítását.
• Személyi számítógép, ez hivatott az adatok fogadására, az információk értékelé
sére, a nazalitási értékek kiszámítására és ezek, valamint más paraméterek meg
jelenítésére írott és grafikus („nazogram”) formában.
A nazométerrel a teljes hangenergia orális és nazális összetevőjét, egymáshoz való
viszonyát mérjük. A mért nazalitási érték a nasalance score. Ez a számadat az orron
keresztül távozó hangenergia arányát fejezi ki az összes energia százalékában:
N/(N+O) X 100, ahol N a nazális hangenergia, O az orális hangenergia
Az értékeléssel egyidejűleg a számítógépes program a képernyőn grafikusan is megje
leníti a fonáció- és beszédanalízis folyamatát. Az így kapott nazogram demonstratív,
jól elemezhető.

A nyílt orrhangzős beszéd diagnosztikája
A nyílt orrhangzósság diagnosztikájára többféle eljárást alkalmaztak, az eddigi vizsgá
latok hátránya volt, hogy csak az orrhangzósság jelenlétét tudták kimutatni, súlyossá
gának fokát nem. A beszéddiagnosztika területén is szükséges egy hatékony, már első
lépésben is nagy információerejű módszer bevezetése, amely a műtéti és beszédterá
pia hatékonyságát is nyomon tudja követni - erre hivatott a nazométer.
A nemzetközi tapasztalatok alapján a nazométer hatékonynak bizonyult az orrhang
zósság vizsgálatában egy jól összeállított teszt segítségével. Kutatásaink során össze-
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állítottunk megfelelő hangzó-összetételű vizsgálati anyagot, amely „előhívja” és szem
léletesebbé teszi az adott problémát. A normál értékek meghatározásával diagnoszti
zálhatóvá tettük a beszédbeli kóros elváltozásokat. A műszer lényege, hogy nemcsak
az elváltozást képes kimutatni, hanem annak mértékét is. Az adatok (kép, hang) archi
válhatósága miatt a beszédterápia és a műtétek hatékonysága is nyomon követhető.
Vizsgálataink során statisztikailag igazoltuk, hogy az életkor és beszédképzettség sze
rint igen eltérő különbségek vannak a mért nazalitási értékek között.
A vizsgálatok kimutatták, hogy az objektív mérés esetén is célszerű úgynevezett
orális mondatokat használni, amelyekben nem találhatóak nazális mássalhangzók. E
mondatok értékei tájékoztatnak a leginkább a nyílt orrhangzós beszéd kóros elválto
zásairól. Munkánk során a különböző típusú feladatoknak megállapítottuk a normál
értéktartományát, amely segít az ettől eltérő kóros elváltozások felismerésében. Kö
vetkeztetéseink szerint az életkor és a beszédképzettség nagymértékben befolyásolja a
mért értékeket, ezért célszerűnek láttuk ezeket a csoportbontásokat.
A következő nazogrammal bemutatjuk egy 6 éves nyílt orrhangzós kislány beszédét.

1. ábra: Műtét előtti nazogram Zsuzsi kutyája ugat mondatunk esetében

A nazogramból megállapítható, hogy minden hangzó értéke rendkívül magas. A nazo
méterrel megadott közép-, minimum- és maximumértékekből is következtethetünk a
beszédbeli kóros elváltozásra, amelyet a nazogram még szemléletesebbé tesz.
A program lehetőséget kínál a rövidebb terjedelmű hangfelvételek elemzésére is.
Figyelemre méltó rugalmasság jellemzi a szoftver adatkezelését. Adatszerkesztési
módban a felhasználó, mind a jobb, mind a bal vertikális kurzort használhatja az érté
kelésnél, attól függően, milyen terjedelmű és a megjelenített hanganyagon belül pon
tosan melyik részletre van szüksége. A beépített program ezután megjeleníti a kurzo
rok között mért nazalitási értékeket. Ily módon kivághatunk hanganyagokat, és ki is
törölhetünk olyan felvételeket, amelyekre nincs szükségünk. Ki tudunk választani egy
másik programot is, amely a kurzorok közötti adatok statisztikáját számítja ki.
Ezek a statisztikák tartalmazzák a közép-, a minimum- és maximum értékeket, az
idő intervallumát, valamint a jobb és bal kurzorok értékeit. A mért nazalitás kiírható a
feladat elvégzése után. Az értékekből megállapítható a vizsgált személy nazalitása és
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2. ábra: A Jó napot kívánok nazogramja, ahol a jobb
és bal oldali függőleges vonal (kurzor) a kivágott hanganyagot mutatja

az előzetes vizsgálataink során megállapított normál értékek alapján következtethetünk
a beszéd jellemzőire (nyílt, zárt, vegyes orrhangzós beszéd).
Az x-tengely mutatja az időt, az y tengely a nazalitás %-os értékét. Az x tengelyen
mutatott idő hosszúsága változtatható. Ez lehetővé teszi a használó számára, hogy külön
analizálja az értékeket 2, 4, 6, 8, 20,40, 60, 80 vagy 100 másodperces időintervallum
ban. Az adatok mérése a különböző időtartamokkal lehetőséget nyújt arra, hogy meg
vizsgáljuk a teljes hanganyag mért nazalitása mellett annak változásait is a válaszadás
rövidebb periódusai alatt. Ez különösen fontos és hasznos speciális funkciók értékelé
sénél, például lehetséges neurológiai zavaroknál. Ezen kívül biztosítja a nazalitás kis
mértékű változásainak felismerését is.

A beszédterápia alkalmazása során
A számítógép képernyője dinamikus nazalitást mutat az y tengelyen. Ezen kívül ott is
megtalálunk egy kurzort, amely a válasz alatt észlelt legmagasabb nazalitási értéken,
szinten áll. Ezt a lehetőséget használja ki a logopédus a terápia során. A programmal
beírható az elérendő cél, a kívánt nazalitási érték. Ezután ez megjelenik a képernyőn,
mint referenciaérték. Ennek változtatására is mód van. (Lásd a 49. lapon a felső képet.)
Az x tengelyre helyezve a nazalitási értéket, a gyermek nagyobb motivációt kap a
játékos foglalkozás keretében kitűzött feladatként: beszéljen bele a hengerbe úgy, mint
egy csacsi: „i-á”, hogy a hangjával besatírozza a képernyőt a vonalig. Cél a kóros
hipemazalitás mértékének csökkentése a hangok ejtése közben, az aktuálisan elvárt tel
jesítmény értékének megfelelően (tetszőlegesen) beállított referenciavonal elérése, illet
ve túllépése a képernyő beszínezésével. Amint az a felvételen is látható, az értékek - a
színnel kitöltött terület - növekedését várjuk, a nazalitás csökkenésével. Eközben a lo
gopédus egy „cselt” alkalmaz, mégpedig úgy, hogy a mikrofonokat megfordítja (a száj
üreg elé került az orrmikrofon, az orr elé pedig a szájmikrofon). Ezt a „cselt” azért hasz
nálja a logopédus, mert a kisebb gyermekeket erősebben motiválja egy adott érték nö
velésére irányuló törekvés, mint a csökkentés. Ilyen módon is tudjuk használni ezt a
mennyiségi indexet, mint célszintet a terápia alatt.
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Az adott feladatnál fontos tényező a két hangzó egymásra hatásának figyelembe véte
le. A kevésbé nyílt színezetű, megerősített hangzó pozitív hatását várjuk a fokozottab
ban nyílt hangzóra. Ez alapján a feladat meghatározható úgy, hogy első lépésben az
összes magánhangzót kiejtetjük, majd kiválasztjuk a legkevésbé nyílt színezetű han
got, és ezzel összekapcsolva ejtetjük a többit.
A beszédterápia során az új hangképzési folyamat kialakításáról, valamint a rossz
régi, már automatizált és stabilizált leépítéséről, törléséről van szó. Új funkciós moz
gásfolyamatok elsajátítását kell biztosítani. Ez egy tanulási folyamat, amely főleg
szenzomotoros hatáskörben érvényesül. E tanulás során állandó gyakorlás és ismétlés
révén a fiziológiás szenzomotoros csatolások stabilizálásának kell létrejönnie, illetve
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kialakulnia. Ez a gyakorlási mód állandó irányítást, ismétlést és korrekciót igényel.
A beszédterápiát tartalmilag az új beszédminták megtanulásának folyamata jellemzi.
A 49. lapon látható alsó ábra ugyanannak a 6 éves kislánynak a műtét és terápiák
utáni nazogramja, amely szemléletesen illusztrálja a javulást. Míg műtét előtt 51,12%
volt a mért nazalitási érték, addig a műtét és terápiás beszédtanítási gyakorlatok után
ez 10, 96%, amely a normál, ép beszéd értékét képviseli. A számadat és a nazogram
önmagáért beszél, a siker igazolt.
A nazométer hatékony módszert jelent a beszédkorrekció során a logopédus mun
kájában (ajak- és/vagy szájpad-hasadékos, nagyothalló, afóniás gyermekek beszédta
nítása) vizuális önkontroll segítségével.
Segítség a logopédusnak, megerősítés a gyermeknek és a szülőnek, aki kulcsfon
tosságú a terápiában.
Alkalmazásának előnyei más vizsgálati eljárásokkal szemben objektív, non-invaziv,
fájdalom- és kockázatmentes, jól dokumentálható, archiválható és reprodukálható,
ezáltal alkalmas az orrhangzósság változásainak nyomon követésére.
Egyaránt segítséget jelent az elméleti kutatók és gyakorlati szakemberek (logopé
dusok, foniáterek, orvosok) számára.

Irodalom
Fritzell B. (1976): Palatal function. In: Hinchclifte, R., Harrison (szerk.): Scientific Foundation of
Otolaryngology. D. W. Heinemann Medial Books LTD: London, pp. 484-493.
Guerrier, Y., Characon, R., Dejean, Y, Morgon, A., Freyss, G. (1978): Pathologie fonctionnelle du
voile du palais et sa réhabilitation. Librairie Arnette: Paris.
Haapanen, M. L. (1993): Honottava lapsi. In: Iivonen, A., Lieko, A., Korpilahti, P. Lapsen normaali
ja poikkeava kielen kehitys. Ykkös-Offset Oy: Vaasa, pp. 7-27.
Hirschberg Jenő (1986): Szájpad-elégtelenség. Medicina Könyvkiadó. Budapest, pp. 13-24.
Seeman M. (1974): Sprachstörungen bei Kindern. Berlin-Jena.
V. Kovács Emőke (1998): Az orrhangzós beszéd. In: U. ő. (szerk.) Logopédiai Jegyzet I. . Nemzeti
Tankönyvkiadó. Budapest, pp. 187-225.
V. Kovács Emőke (2001): Az orrhangzós beszéd. OKI kézirat.

