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A magyar hanghasználati karakter  

Bevezető
*
 

„Az alkalmazott fonetika egyik legizgalmasabb kérdése, hogy vajon a beszéd 

mennyire jellemző az emberre” fogalmazza meg Gósy Mária. (Gósy, 2001) 

Ahogyan a kommunikáció verbális útja összeköti az embereket, úgy egyben meg 

is különbözteti őket egymástól. A beszéd agyunk idegi szerveződésének termé-

ke, amely bár spontán módon fejlődik ki (erőfeszítés és célzott tanítás nélkül), 

nem szabad figyelmen kívül hagyni a személyiséget és a környezetet, mely né l-

kül nem alakulna ki a beszédre való késztetés és a helyes hangképzés, a nyelv 

helyes használata. Amikor beszélünk az egész személyünk jelen van, minden 

apró tulajdonságunkkal, lelki habitusunkkal, vérmérsékletünkkel együtt. Az em-

ber egyediségét épp úgy kifejezi beszédével, hangjával, mint öltözködésével, 

stílusával, érdeklődési körével, tevékenységeivel, ugyanis a beszéd egy olyan 

kifejező tevékenység, amely által a lelki tartalmak külső jelekben – beszédhang-

ok sorozatában – fejeződnek ki, melyet a környezet érzékel. (Subosits, 2002) 

A beszéd azonban nem csak belső érzelmi világunkat tükrözheti. Gocsál a 

beszéd akusztikumában megjelenő egyéni jellemzőket Traunmüller alapján két 

fő csoportra osztja, az organikus és az expresszív tulajdonságokra. Organikus 

például az életkor és a nem, expresszív pedig az érzelmi állapot és a személyi-

ségjegyek. (Gocsál, 2010) Tehát nem vizsgálhatjuk a hangot anélkül, hogy ne 

vennénk figyelembe a hang tulajdonosának, a beszélőnek fiziológiai és 

személyiséglélektani tulajdonságait egyaránt. 

Vajon a beszéd során mennyit, hogyan és mire használjuk a hangunkat? Elé-

gedettek vagyunk a hanghasználatunkkal? Mitől függ az, hogy milyen a han-

gunk? Milyen hangképzési problémáink adódhatnak? Ezek hogyan változnak az 

életkor függvényében? Tudjuk kezelni ezeket?  Tudjuk-e hova fordulhatunk 

problémáinkkal? Képesek vagyunk-e megváltoztatni a hangunkat, ha erre pato-

lógiás vagy egyéb okok „kényszerítenek” bennünket? 

Téma indoklása, aktualitása 

Témám a hangképzési zavarok logopédiai szempontú megközelítése, amelyet a 

felnőttkori logopédiai ellátás szabályozatlansága és kiépületlensége ihletett. Ku-

tatásom célja a felnőtt hanghasználók önértékelésének és hangképzési zavara i-

nak felderítése. Valamint a magyar hanghasználati karakter jellegzetességeinek 
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leírása. Terveim között szerepel a magyar felnőtt népesség logopédiai hangterá-

piás szükségleteinek feltárása, valamint a felnőttek hanghigiénés tájékozottságá-

nak feltérképezése. 

Irodalmi áttekintés 

A hanghasználat kutatása a huszadik század utolsó évtizedeiben kezdett kibonta-

kozni. A 80-es évektől az alkohol, a dohányzás, a gyógyszerek (Wendler, 1983) 

és a pszichés tényezők hatását (Frint-Surján, 1982) vizsgálták a hanghasználatra. 

Kicsit később az időskor hanghasználati kérdése került előtérbe. (Balázs, 1993) 

A 90-es évektől az allergia (Stepper, 1999) és a hormonműködés (Mészáros - 

Kovács, 1999) összefüggéseit vizsgálták. A foglalkozásokról, mint szervi árta-

lomról Frint beszél először. (Frint, 1991) A foglalkozás és hangképzési zavarok 

vizsgálata Svédországban is előtérbe került. Egy foniátrián kezelt 1212 beteg 

közül legtöbben női tanárok, szociális munkások, ügyvédek és papok voltak. 

(Fritzell, 1996) Az utóbbi 20-25 évben egyre inkább a stressz, a környezetszeny-

nyezés (Balázs, 2008), életkor és a hanghasználat összefüggéseire mutattak rá. 

Ezek a vizsgálatok azonban elsősorban a foniátriai gyakorlatra épülő kutatások 

voltak. Utah, Kentuchy államban 117 idős, 65 év feletti személyt vizsgáltak,  

47%-uknál az időskor volt a fő ok a hangképzési zavarok hátterében, ráadásul 

29%-uknak a kutatás idején is fennállt hangképzési zavar. (Roy et. al, 2007) 

Magyarországon az orvosi vizsgálatokon kívül elsősorban fonetikai kutatások 

indultak. (Gósy, 2008) Az utóbbi néhány évben az ELTE BGGYK Fonetikai és 

Logopédiai Tanszékének egyre több foniátriai és logopédiai szakdolgozati kuta-

tása indult a pedagógusok hanghasználata illetve foglalkozás és hanghasználat 

témakörében. (Fischborn, 2010, Weisz, 2011, Túri, 2011, Udvarhelyi, 2009)  

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának Gyógypedagógiai alprog-

ramjában is folyik PhD kutatómunka a foniátriai betegek beszédállapotának 

vizsgálatáról. (Fábiánné, 2009) 

Ember és hang 

„A beszédre minden embernek szüksége van, bármilyen környezetben él és do l-

gozik. A beszéd gondolataink kifejezésének eszköze. Érthető tehát, hogy a civi-

lizált társadalomban, a szocializáltság magas fokán az interperszonális kapcsola-

tok beszéd nélkül nem alakulhatnak megfelelően” írja teljesen jogosan Balázs 

Boglárka egyik cikkében. (Balázs, 2009. p 20.). A fonáció az egyén személyi-

ségkivetítésének egyik módja, így természetes, hogy a neurózis a hangképzés 

zavarában is megnyilvánulhat. A beszédorvoslás gyökerei a messzi múltba tekin-

tenek vissza. Az embert az emeli ki minden élőlény közül, hogy beszélni tud, 

vagyis a gondolatait szavakban ki tudja fejezni. Maga a person szó, a per sono 

összefüggésből alakult ki, ez magyarul annyit jelent, hogy „hang által”. A be-

szédgyógyítás is kétoldalú dolog, hiszen bizonyos esetekben a gyógyítás orvosi 

munka, bizonyos esetekben viszont tanári feladat, fogalmazza meg a kitűnő 

szakember. (Balázs, 2009) Ugyanerre vetít rá már száz évvel korábban Hegedűs 

Gyula: „...nem tanítják a beszélést, amit pedig lehet, és mindenek felett kell tan í-



Kalmár Andrea 

108 

tani. Fundamentum kell, hogy tovább tudjunk építeni” (Fischer idézi Hegedűst,  

1955. p. 7.). 

Hang és nem 

Egyes embereknek magas a hangja, másoknak mély. Ez attól függ, hogy milyen 

hosszúak a hangszalagok. Minél hosszabbak, annál lassúbb rezgést végeznek, 

vagyis akinek hosszú a hangszalagja, az mély hangú, akinek rövid az pedig ma-

gas hangú. A gyermekek hangja ezért magasabb a felnőttekénél. A nők méretei 

mindig kisebbek, mint a férfiaké, ezért az ő hangjuk magasabb. Ezt természete-

sen valamilyen szinten tudjuk befolyásolni, mélyíteni vagy magasítani de csak 

egy bizonyos határon belül. (Montágh, 2001) 

Hangfajokat tekintve a férfihangot basszus, bariton és tenor hangra osztha t-

juk a nőit, pedig alt, mezzo és szopránra. A hangfajt a szín dönti el, nem pedig 

az, hogy milyen magasan vagy mélyen beszélünk. 

Hang és életkor 

A mutáció befejeztével a hang az öregkorig változatlan marad, ha működését 

nem befolyásolja a szervezet általános egészségi állapotának romlása vagy hor-

monális diszfunkciója. Időskorban a női és a férfihang differenciáltsága egyre 

kevésbé kifejezett. A nők természetes beszédhangfekvése sokszor mélyebb lesz, 

a férfiaké magasabb, vagy a nőké virilizálódik a férfiaké pedig feminizálódik, a 

magas hangok képzésének képessége pedig beszűkül. 

A öreg hang hátterében élettani-morfológiai változások sora áll, melyek az 

egész hangképző szervet érintik. A gége ízületeinek merevsége, a porcok foko-

zott meszesedése és a hangképző izmok tónusának csökkenése a hang gyengülé-

séhez, szaggatottságához vezet. A légzés kevésbé folyamatos és sima, s a  hang-

nak tremoló jellege van. Az időskori hang, presbyphonia komplex psychofizikai 

történésen alapul és a már említett klimaktériummal kezdődik.  A nemi mirigyek 

működése megváltozik és ezzel párhuzamosan a mellékvesekéreg-funkció túl-

súlyba kerül, így a korral előrehaladva kialakul a vox senium, aggkori  hang. A 

vocalis izomzat atrophiája miatt a hangrés záródási ideje csökken. Ezenkívül 

csökken még a hangtartási idő, a hangerő és a hangszín fátyolossá válik. Megf i-

gyelhető még a nyálkahártya atrophiája, ami nemcsak a gégét, hanem a garat  és 

egyéb rezonátor üregrendszereket is érint. Csökken a nyáktermelés, amely a 

nyálkahártyák szárazságát, diszkomfort érzést vált ki a  garatüregben. (Pap - 

Lampé, 1993) 

Hang és személyiség 

„Szólalj meg és megmondom ki vagy!” visszacseng fülünkben a mondás, de 

vajon tényleg így van ez? Az biztos, hogy személyiségünk egész megjelené-

sünkben tükröződik. Ahogyan járunk, ahogyan tarjuk magunkat, ahogy öltözkö-

dünk, ahogyan megjelenünk, amilyen gesztusokat, mimikákat használunk, és 

ahogyan beszélünk, az mind együttesen alkot rólunk egy képet. 

Magában a beszédünkben is tükröződik a személyiségünk. Ezt először az 

1920-as években vetette fel Edward Sapir. (Sapir, 1971) Amikor valamit köz-
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lünk, akkor akarva vagy akaratlanul is önmagunkat ábrázoljuk. Pillanatnyi 

pszichikai állapotunk az a beszédünk belső forrása. Hangunkat továbbá befolyá-

solják jellembeli tulajdonságaink, vérmérsékletünk és aktuális érzelmi állapo-

tunk. Épp e tulajdonságokból kifolyólag Subosits „pszichikai lakmusz”-ról be-

szél, vagyis a beszéd egy olyan indikátor, mely kifejezi személyiségünket. A 

magyar nyelvben először Fónagy Iván mutatott erre rá, amikor arról értekezett, 

hogy a verbális üzenet mellett a beszéd a beszélő személy más belső, lelki ta r-

talmait is megjeleníti, melyek a beszéden belül mintegy második szólamot ké-

pezve értelmezik, módosítják, felerősítik, vagy éppen gyengítik a verbális nyi-

latkozatot. (Fónagy, 1957) 

Hang és önkép 

Amikor beszélünk, visszahalljuk hangunkat. Így kialakul másokban is és ma-

gunkban is egy kép a saját hangunkról. Véleményt alkothatnak mások arról, 

hogy milyennek hallják hangunkat, és ugyanígy mi is elmondhatjuk, hogy mi-

lyennek halljuk azt. A visszajelzési információk több forrásból érkezhetnek, 

melyek a következők: külső hallási visszajelzés, belső hallási visszajelzés, tapin-

tás és az izomérzés. A külső hallási visszajelzés Subosits szerint a beszédkör-

nyezet ingerhatásaihoz van kötve. Ez ahhoz is kell, hogy elsajátítsuk a hibátlan 

beszédet. 

A belső hallási visszajelzés során a beszélő saját hangjáról kap hangérzetbeli 

információkat. A hallás útja csontvezetéses, melynek során a hangrezgések a 

koponyacsontokon keresztül a hallójárat és a hallócsontocskák megkerülésével 

jutnak el a belső fülhöz. Ehhez köthető az is, hogy beszédünket felvételről visz-

szahallva idegennek halljuk, legalábbis másnak, mint amit belülről hallunk. 

A központi idegrendszerünknek köszönhetően a saját hangunk által kiváltott 

hangérzetet akaratlanul is összehasonlítjuk a külvilágból jövő hangérzettel. Ha a 

kettő között jelentős különbség érződik, automatikusan korrigálni próbáljuk. Így 

lesz a fejlődés során egyre tisztább és helyesebb a beszédünk. A visszajelző in-

formációk harmadik csoportja a taktilis vagy tapintási receptoroknak köszönhe-

tők. Szerepük van a zöngés és zöngétlen hangok érzékelésében, és abban, hogy 

meg tudjuk különböztetni egymástól a hangokat képzési módjuk és helyük sze-

rint. Az izmainkban, inakban, izületekben így a hangképzéshez szükséges be-

szédszervek izmaiban is receptorok vannak, melyek az izomérzést hozzák létre. 

A proprioceptív érzékelés által érzékeljük a beszédszerveink elmozdulását, ez 

által meg tudjuk ítélni az izmok tónusát, feszültségét és a szervek térben elfog-

lalt helyét. (Subosits, 2002) 

Gósy a visszajelző információk két fajtájáról beszél: A rejtett monitorozás-

ról, vagyis a beszéd tervezése során végbemenő kontrollról és a felszíni monito-

rozásról, ami a saját kiejtett közléseink folyamatos ellenőrzése a beszédmegértés 

révén. (Gósy, 2008) 

Hang és beszédtechnika 

A beszélő elsősorban a beszéd hangzó oldalának tisztaságára figyel, ebből kifo-

lyólag fontos számára a beszéd hangzásbeli alakja. Subosits így vélekedik róla 
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„a beszédkészség a beszédtechnikai eleme a jó magyar kiejtés (helyes beszéd, 

ortopédia) elveinek figyelembevételével való, tisztán artikulált, értelmesen tagolt 

és árnyaltan, kifejező hangsúlyozással mondott szóbeli megnyilatkozás” 

(Subosits, 2002. p. 13.). 

A beszédtechnika szempontjából négy ismeretkört kell megemlíteni, mégpe-

dig a kiejtés, a hangadás, a beszédfolyamat változásai és a beszéd hibái. A kie j-

tés alatt értjük az egyes hangok képzését, a hangkapcsolatok megoldását, a 

hangmagasságot, hanglejtést vagy dallamot, a hangszínezetet, a hangerőt, tem-

pót, ritmust és a hangsúlyt. A hangadás magába foglalja a légzést, hangindítást 

és a testtartást. A beszédfolyamat változásai pedig azok a modulációk, melyek a 

hang magasságának, erősségének és színének változásában nyilvánulnak meg, 

ugyanígy a gyorsaság vagy tempó, ritmus váltásai és a hangtartás. (Subosits, 

2002) Itt kell megemlítenünk a szép beszéd esztétikáját és etikáját. Az esztétikai 

mozzanatról így ír Balázs Géza: „az egészséges, természetes, jó rezonanciájú 

beszédhang rokonszenvessé teszi a beszélőt továbbá az indulatmentes beszédben 

a középhangsávon ajánlott beszélni, melytől felfelé vagy lefelé – értelmi vagy 

érzelmi okokból térhetünk el”. (Balázs, 2000) 

Hangképzés 

A továbbiakban a hangképzésnek azokat a mozzanatait fogom bemutatni, ame-

lyeknek ismerete feltétlenül szükséges a kutatás értelmezéséhez. Először a hang 

létrehozásának módját mutatom be, az ehhez szükséges légzés folyamatával.  

A rekeszizomra támaszkodó levegőoszlop a kiindulópontja a hang megszó-

laltatásának. Az izmoknak köszönhetően a levegő a tüdőből a légcsövön keresz-

tül a gégéig jut, ahol a hangszalag zsilipszerűen elzárja az utat. Ez egy tudatos, 

akaratlagos működésünk. „A záró két hangajak között a levegő könnyebben, 

vagy szorosabban jut keresztül és eközben a rugalmas hangajkakat rezgésbe 

hozza. Ez a rezgés (keresztrezgés) rezgésbe hozza a kiáramló levegőt (hosszanti 

rezgés), és keletkezik a zönge vagy más néven: a hang.”  (Fischer, 1995. 32. p) 

Kilégzésnél a tüdőben felhalmozott levegő keresztüláramlik a gégén is. Eközben 

a hangszalagok állásától függően vagy akadálytalanul távozik, vagy az áramlás 

rezgésbe hozza a hangszalagokat. Az utóbbi esetben hang keletkezik, olvashat-

juk Frint könyvében. 

Hangképzéskor a hangszalagok rugalmas szelepként elzárják a levegő áram-

lásának útját. A légnyomás növekedése közben egy bizonyos határon túl, mikor 

a hangszalagok már nem képesek zárva maradni, szétnyílnak, és utat engednek a 

keletkezett résen a levegő kiáramlásának. Eközben a légnyomás csökken, így a 

hangszalagok ismét képesek a rugalmas záródásra. Megakadályozván a levegő 

kiáramlást, ismét kezdődik a nyomásfokozódás, s a jelenség ciklikusan követi 

önmagát. A folyamat során periodikus töltődés-kisülés jelleggel relaxációs rez-

gések keletkeznek, ez a primer gégehang. Az öngerjesztett rendszereknél a rez-

gési frekvencia elsősorban a rezgő test tömegétől és rugalmasságától függ. A 

hangszalagok tömege adott, így a rezgések frekvenciája, mely a beszéd- vagy 

énekhang magasságát megszabja, elsősorban a hangszalagok rugalmas feszültsé-
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gétől függ. A levegőnyomás erőssége csak kismértékben befolyásolja a hangma-

gasságot. A hang erőssége viszont attól függ, hogy milyen amplitúdóval rezeg-

nek a hangszalagok. A nagyobb amplitúdó létrehozásához nagyobb levegőnyo-

másra, vagyis több levegőre van szükség. (Frint, 1982)  

Hang és zavarai 

A beszédhang létrehozásában, a gége képleteinek munkáját tekintve, nagyon sok 

kórélettani tényező szerepet játszik. A hangképző izmok természetellenes, foko-

zott használata ideig-óráig tünetmentes, további erőltetés következtében viszont 

az izom kifárad, és elégtelen működés következik be. A hangképzés zavarát 

organikus elváltozás is okozhatja, például hangszalag túltengés, hangszalagcso-

mó. És hibás lehet a hangképzés tisztán pszichés okokból, külső neurotizáló 

tényezők hatására. 

A rekedtség napjainkban egyre gyakoribb jellemzője beszédhangunknak. Ez 

a hangminőség egy hallható elváltozása, hangunk tisztaságának zavara. Általá-

ban nem jár egyedül,  így egy tünetegyüttesként diszfóniának neveződik. A tüne-

tek között említhetjük a rekedt hangszínt, a rossz légvezetést, a nem megfelelő 

hangmagasságot, a görcsös nyakizomzatot, a hangerő csökkenését, a megröv i-

dült hangtartást, a helytelen hangindítást, a krákogást, harákolást, és idegentest 

érzést a torokban. Tehát a rekedtség csak egy tünete az egész tünetegyüttesnek. 

A kiváltó okok között említhetjük a hangképzés automatizmusának zavarait, az  

általános megbetegedéseket, a hangképző szerv gyulladásos betegségeit, a külső 

neurotizáló tényezők befolyását, a hallászavar okozta ellenőrzés hiányát, és a zaj 

hatását a hangképzésre. 

Két csoportra oszthatjuk az alapján, hogy milyen eredetű a diszfónia: orga-

nikus vagy funkcionális. Organikus lehet a veleszületett, a gyulladásos, dagana-

tos, az ideg-, endokrin- vagy traumás eredetű. (Balázs, 2009) Ha a gége vizsgálat 

során semmiféle elváltozást nem észlelnek, akkor a rekedtség hátterében valam i-

lyen funkcionális eltérés lehet. Funkcionális diszfónia a fonoponózis és a 

fononeurózis. Az előbbi a hang túlerőltetése és helytelen használata következté-

ben alakul ki. Az utóbbi pedig egy neurotikus alapon kialakuló hangképzési 

zavar. (Balázs, 1990) 

Hang és szakemberei 

A beszéddel és az emberi hanggal számtalan tudományág foglalkozik, így a fizi-

ológia, a fonetika, az akusztika, az audiológia, a nyelvtudomány, a lélektan, a 

filológia és a filozófia, a közléskutatás és a zenepedagógia stb. Azonban a felso-

rolt szakmák egyike sem hivatott a patológiás hang és a hibás beszéd kérdéseit 

megoldani. Ezzel a problémakörrel az egymástól függetlenül kialakult tudo-

mányág kezdett behatóan foglalkozni: a logopédia és a foniátria. (Hirschberg, 

1979) 

A logopédia a gyógypedagógia egyik ágaként a hang- és beszédhibák felis-

merésével, megelőzésével és javításával foglalkozik. A logopédus elsajátítva a 

patofiziológiai, pszichopatológiai és nyelvtudományi ismereteket, pedagógiai, 

pszichológiai és gyógypedagógiai jellegű metódusokat alkalmazva, az orvostu-
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domány diagnosztikai megállapítására támaszkodva végzi munkáját. Hazánkban, 

a mai értelemben vett foniátria a különböző szakmájú orvosok, köztük fül -orr-

gégészek, ideggyógyászok, fogorvosok, valamint gyógypedagógusok, nyelvész-

fonetikusok, énekpedagógusok, pszichológusok, akusztikusok együttes  munkája 

által jött létre (Hirschberg – Frint – Pataki, 1988) A foniátria az orvostudomány 

egyik ágaként a fül-orr-gégszetből eredt és a hangképzés gégei folyamatában 

tapasztalt eltérések megszüntetését végzi különböző hangterápiás eljárások által. 

A hangképzési zavarok megfelelő terápiája a két fő tudományág közreműködését 

feltételezné. 

A kutatás 

Előzetes tanulmányaim alapján és a szakirodalmi áttekintés folyamán a követke-

ző kérdések fogalmazódtak meg bennem. Vajon egy átlagos felnőtt hány órát 

beszél egy nap? Mennyire kíméljük, vagy terheljük túl a hangunkat? Milyennek 

gondoljuk, halljuk hangunkat? Mennyire jellemez az bennünket? Hangunk kife-

jezi-e a személyiségünket? Milyen hangképzési zavarokkal találkozik egy átla-

gos felnőtt a mindennapokban? És hogyan orvosolja azt? A továbbiakban ezekre 

a kérdésekre próbálok választ találni. 

Hipotézisek 

Hipotéziseim a magyar lakta területek (magyarországi és határontúli magyarok) 

felnőtt korosztályának hang-önkép és hang terheltséggel kapcsolatos kérdéseire 

vonatkoznak. 

– Legfőbb hipotézisem, hogy a vizsgálati csoport válaszai által megrajzolódik 

egy olyan nemi hangkarakter, amely megfelel a közép-európai női és férfi 

ideálnak, azaz meg fognak jelenni a nőies nő és a férfias férfi közép-európai 

hangjellemzői. A „hangkarakterológia” mint kutatási terület Fónagy Iván tol-

lából származik, aki a személyiségvonások és a beszédakusztikai paraméte-

rek összefüggéseit vizsgálta. (Fónagy, 2005) A beszélő neme, hétköznapi ta-

pasztalataink alapján is, differenciálja a beszéd akusztikai jellegét, különösen 

az alaphang magasságát - írja Gocsál. (Gocsál, 2010) 

Egyben azt is feltételezem, hogy az életkori csoportok függvényében is kör-

vonalazódni fognak azok a speciális jellemzők, amelyekből egy korosztályi pro-

fil megrajzolható. Fujimura kijelentette, hogy a hanghullámok a nyelvi informá-

ciók mellett bizonyos fizikai tulajdonságokról is hordoznak információkat. 

(Fujimura, 1972) Hozzá hasonlóan Gocsál az életkor és a hang összefüggését 

kutatva megállapította, hogy életkorunk befolyásolja hangunk milyenségét. 

(Gocsál, 1998) A hang tulajdonságai az élettani és morfológiai változások kö-

vetkeztében az életkor előrehaladtával megváltoznak. (Pap – Lampé, 1993) 

– Következő hipotézisem a hangszalag terhelhetőségére vonatkozik. Előfelté-

telezésem szerint az felnőttek többsége legalább három, de legfeljebb 6 órát 

beszél egy nap. Feltételezéseim szerint a legtöbbet a fiatalabbak fognak be-

szélni. És egy átlagos napot tekintve a dolgozó illetve tanulói és dolgozói 

státuszban is lévők használják huzamosabb ideig a hangjukat. Továbbá felté-

telezem, hogy a nők átlagosan többet beszélnek a férfiaknál. (Macrae, 2006)  
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– Feltételezem, hogy a nagyvárosban vagy fővárosban több hangképzési za-

varban érintett személy fogok találni. Ez a nagyvárosok szmog és zajárta l-

maival magyarázható, melyről több kimutatást is végeztek már. (Pap, 2002, 

Balázs, 2008) Valamint feltételezem, hogy a fiatalabbaknak több hangképzé-

si deficitjük lesz, mint az idősebbeknek. Illetve, azok, akik dolgoznak, vagy 

tanulnak, illetve tanulás mellett dolgoznak, azok több hangképzési gonddal 

küzdenek, mint a nyugdíjasok, vagy a munkanélküliek, hiszen ők több riz i-

kótényezőnek vannak kitéve. 

– Utolsó hipotézisem, hogy a hangképzési zavarok kezeléséhez szükséges 

szakember kiválasztása a lakóhely függvényében változik, vagyis, azok a 

személyek, akik faluban vagy városban laknak, nem feltétlenül tudják, hogy 

ki az a szakember, akihez fordulhatnának fonációs problémájukkal. Ők azok, 

akik inkább nem is akarnak senkihez sem fordulni, míg ezzel szemben a 

nagy- illetve fővárosi válaszadók sokkal szélesebb körű megoldási lehetősé-

geket ismernek hangképzési zavaraik gyógyítására. Feltételezem még, hogy 

iskolai végzettség és a szakemberek megkeresése között összefüggést fogok 

találni, azaz minél alacsonyabb iskolai végzettségű valaki, annál kevésbé fog 

szakemberhez fordulni. 

Módszer 

Kutatásomhoz az írásbeli kikérdezés módszerét választottam, melynek lényege, 

hogy egy kutatás keretében kérdések segítségével információkat gyűjtsünk és 

azok alapján következtetéseket vonjunk le. Az írásbeli kikérdezés eszközének 

összeállítása során több tényezőre is tekintettel kell lenni. Például a kérdezettek 

tematikus kompetenciájára, érdeklődésére, teherbíró képességére – írja Nádasi. 

Mindezek befolyásolják a tartalmat, a nyelvi színvonalat, a hangnemet és a ter-

jedelmet. (Nádasi, 1993) Mivel nagy tömeget terveztem megkérdezni egy adott 

témával kapcsolatban, így az írásbeli kikérdezésen belül az egyéni kikérdezés 

által a kérdőíves felmérést választottam. Ez az egyik legelterjedtebb kutatási 

mód, mellyel rövid időn belül sok adatot lehet gyűjteni különböző nézetekre, 

véleményekre, motívumokra, szokásokra, munka- és életfeltételekre vonatkozó-

an. 

Kutatás menete 

Az írásos kikérdezés módszeréhez egy 18 kérdésből álló online kérdőívet készí-

tettem a Google Dokumentumok űrlap készítő funkciójának segítségével. A kér-

dések között nyílt és zárt típusúak egyaránt szerepeltek. Az elején néhány fonto-

sabb demográfiai adatra kérdeztem rá, mint a nem, életkor, végzettség stb. Ezu-

tán jöttek a témát összefogó célzott kérdések. Több esetben a válaszadóknak egy 

kötött listából kellett egy vagy több rájuk jellemzőt kiválasztani. Elsősorban 

családom, barátaim, ismerőseim, évfolyamtársaim körében osztottam meg, arra 

kérve mindenkit, hogy ha csak teheti, küldje tovább ismerőseinek. Ezen kívül 

több internetes portálon, közösségi oldalon népszerűsítettem, levelezőlistákra, 

különböző csoportokat összefogó címekre továbbítottam felkérésemet. A kitöltés 

feltétele csupán a 18. életév betöltése volt. 
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Vizsgálati csoport 

Vizsgálati csoportomat véletlenszerűen választott 18 év feletti önkéntes kitöltők 

alkotják. A kérdőívet 2011 szeptembere és 2012 márciusa között 890 személy 

töltötte ki. Nemek szerinti eloszlást tekintve 569 nő és 321 férfi szerepel a min-

tában. 

Életkor szerint a legtöbben 18 és 30 év közöttiek voltak, átlagos életkoruk 

pedig 30,22 év. A legfiatalabb kitöltő 18 a legidősebb pedig 73 éves volt. A vá-

laszok alapján a legtöbben az év legnagyobb részét a fővárosban töltik (43%), 

további 31% kisvárosban, a maradék 14% illetve 12% pedig nagyvárosban vagy 

faluban lakik. Legtöbben dolgozói státuszban vannak, iskolai végzettségüket 

tekintve pedig érettségizett esetleg alapképzést vagy főiskolát végzett felnőtt.  

Eredmények 

Az általános eredmények után szeretném bemutatni hipotéziseim bizonyítását. 

Legfőbb hipotézisem a hang-önkép meghatározására vonatkozott. Bizonyítá-

saim során azt próbáltam feltárni, hogy az, hogy milyennek gondoljuk általános-

ságban a hangunkat tükrözi életkorunkat és nemünket. Az eredményeket a kö-

vetkező ábrák szemléltetik. Láthatjuk, hogy a férfiak általában férfiasnak, mély-

nek, érettnek és hangosnak gondolják hangjukat. Ezzel ellentétben a nők nőies-

nek, csengőnek, szintén érettnek, magasnak, és ami nagyon érdekes, a nők több 

mint 20%-a mélynek és hangosnak érzi hangját. Ezt magyarázhatja Vértes felté-

telezése még 1979-ből, amikor azt mondta, hogy a nők hangfekvése mélyült. 

(1979) A nemeket összehasonlítva a férfiak inkább hallják rekedtesnek és érces-

nek a hangjukat, mint a nők. (lásd 1. ábra) 
 

 

1.ábra: Hang-önkép a nemek függvényében 
 

Életkor szerint 5 csoportra osztottam a válaszadókat: 18–20, 21–30, 31–40, 

41–50, és 50 felett. Az 41 év felettiek jellemzően érettnek, hangosnak és reked-

tesnek találják hangjukat. A fiatalabbak körében megoszlanak a vélemények. 

Ami említésre méltó, hogy a 18-20 évesek válaszolták legtöbben azt, hogy ma-

gas és érces a hangjuk. A 41 és 50 évesek közöttiek esetében kimagasló a gyen-
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ge és erőtlen válaszadások száma, ez jól tükrözi az életkor előrehaladtával bekö-

vetkező változásokat a hangképzési apparátusban. 

A következő feltételezésem a hang kihasználtságára vonatkozott. Ennek több 

összehasonlítási kísérletét végeztem el. Elsősorban a nemek szerinti csoportos í-

tást alkalmaztam, amely során egyértelműen kiderült, hogy a nők többet beszé l-

nek, mint a férfiak. Vagyis a nők többsége 3-4 vagy annál több órát beszél egy 

nap, míg a férfiak többsége 3-4 órát vagy kevesebbet használja a hangját. (lásd 

2. ábra) 
 

 

1. ábra: Beszélt órák száma naponta a nemek függvényében 
 

Az életkor tekintetében a feltételezésem szerint a fiatalabbak beszélnek leg-

többet. Ezt a 3. ábra megcáfolja. Ugyanis jól látható, hogy a 30 és 50 év között i-

ek beszélnek legtöbbet. Ezután következnek az 50 év felettiek. Majd a 30 évnél 

fiatalabbak. 
 

 

2. ábra: Beszélt órák száma naponta az életkor függvényében 
 

A legszemléletesebb eredményeket a következő ábra (4. ábra)  mutatja, ahol 

láthatjuk, hogy azok akik dolgoznak és mellette tanulnak legalább 3-4 órát vagy 

annál többet beszélnek egy nap. A munkanélküliek és a nyugdíjasok többsége 

viszont legtöbb 4 órát, de inkább csak 1-2 órát terhelik naponta a hangjukat. 
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3. ábra: Beszélt órák száma a státusz függvényében 
 

Harmadik hipotézisem a hangképzési zavarok előfordulásának gyakorisága 

köré épült. Az eredmények a következő képpen alakultak. Nemek tekintetében a 

nőknek sokkal több hangképzési zavara van, mint a férfiaknak, ami a beszél t 

órák számából adódóan is várható volt. (lásd 5. ábra) 
 

 

4. ábra: Hangképzési zavarok átlaga a nemek függvényében 
 

Valamint életkor függvényében a fiatalabbak találkoznak több hangképzési 

zavarral. Ezt a 6. ábra bizonyítja, melyen jól látható, hogy a 30 év alattiak köré-

ben van legtöbb probléma. 
 

 

5. ábra: Hangképzési zavarok összpontszámának megoszlása 

az életkorok függvényében 
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Lakóhelyek szerint két nagy csoportra osztottam a vizsgálati személyeket. 

Az egyik csoportban azok voltak, akik faluban vagy kisvárosban élnek, a másik-

ban pedig azok kerültek, akik nagyvárosban vagy a fővárosban töltik az év nagy 

részét. Minden hangképzési zavar esetében a nagyobb helységben élők több 

zavarral találkoznak. 

A következő szempont az állampolgári státusz volt. Itt is bebizonyosodott az 

eredmény, miszerint azok, akik dolgoznak, vagy tanulnak és melette dolgoznak 

több hangképzési zavarral találkoznak. 

Utolsó hipotézisem arra a kérdésre keresi a választ, hogy a vizsgálati szemé-

lyek hova fordulnának hangképzési gondjaikkal. Legtöbben orvoshoz vagy fül-

orr-gégészhez fordulnának, orvoshoz leginkább a faluban vagy nagyvárosban 

élők, fül-orr-gégészhez pedig a fővárosiak. Továbbá nagyon magas azok száma, 

akik senkihez sem fordulnának. Elsősorban a kisvárosiak jelölték meg ezt a vá-

laszt. A fővárosiak többsége logopédust vagy foniátert keresne fel. Az „egyéb” 

választ a fővárosiak közül jelölték legtöbben, és a következő válaszokat írták: 

„énektanárhoz fordulnék”, „megnézném az interneten”, „megoldanám önma-

gam”, „hangképző tanárt keresnék fel”, „spirituális megoldást keresnék”, 

„kineziológushoz fordulnék”, illetve „pszichológus véleményét kérném”. Jól 

látható, hogy nagyobb helység lévén több lehetőség adott és ismert a problémák 

megoldására. Végül iskolai végzettség alapján a következő válaszok alapján a 

legalacsonyabb és a legmagasabb végzettségűek leginkább senkihez sem fordul-

nának. Logopédust leginkább a főiskolai illetve egyetemi végzettségűek (BA, 

MA) keresnének fel. 

Összefoglalás 

Kutatásommal a magyar nyelvet használó felnőtt korosztály hanghasználatáról 

alkotott véleményét szerettem volna feltárni. Online kérdőíves felmérésemmel 

közel 1000 tizennyolc év feletti felnőttet sikerült megkérdeznem saját hangjával 

kapcsolatban. Véleményekre, tapasztalatokra, szokásokra kérdeztem rá felderítve 

az átlagos felnőtt korosztály hanghasználati szokásait. 

Az eredményekből kiderült, hogy előfeltételezéseim többnyire alátámasztást 

nyertek. A közép-európai nemi ideálok a hanghasználatban is tükröződnek. Nő i-

es női hangokkal és férfias férfihangokkal találkozhatunk. A felnőtt nők többet 

beszélnek és ezzel párhuzamosan több hangképzési zavarral küszködnek, mint a 

férfiak. Minél több dologgal foglalkozunk, vagyis dolgozunk és tanulunk egy-

szerre, annál nagyobb a hangunk mindennapi terheltsége. Ez rizikótényezőként 

hat és egyenesen arányos a hangképzési zavarokkal. Hangképzési gondjaink 

számát az is befolyásolja, hogy hol lakunk. Vagyis minél nagyobb településen 

élünk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy hangunk károsodik, viszont több 

lehetőség tárulkozik elénk annak megoldására. 

Lehetséges megoldások 

Mint kiderült a magyar felnőtt nemzedék napi szinten legalább 4 vagy annál több 

órát beszél. Ennek függvényében kisebb vagy nagyobb mértékben, de minden-

képp akadnak hangképzési gondjaik. Sajnos a megoldáshoz vezető út viszont 
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még kitaposatlan. Az eredmények igazolják, hogy a logopédiai, foniátriai ellá-

tásnak helye lenne a magyar felnőtt társadalomban. Célszerű lenne ismerette r-

jesztő előadásokat tartani, illetve különböző hírportálokat bekapcsolni egy közös 

projektbe, melyben a hangképzési zavarok típusait ismertetnék és megelőzésé-

nek lehetőségeit népszerűsítenék. 

Abban az esetben, ha már kialakult problémáról van szó, fel kellene hívni a 

felnőttek figyelmét a hangképzési zavarok súlyosságának veszélyére. Arra, hogy 

melyek azok az intézmények és szakemberek, akikhez fordulhatnak gondjaikkal. 

A megfelelő ellátás biztosításában lényeges szempont a szakemberek együttmű-

ködése, melyet Hirschberg is hangsúlyoz, hisz a különböző beszéd- és hangkép-

zési zavarok terápiájában és kezelésében több szakma együttes munkája nélkü-

lözhetetlen. (Hirschberg, 1979) Külön figyelmet kellene fordítani a kisebb tele-

pülésen élő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőkre, akikhez kevésbé ju t-

nak el az információk. Nekik is lehetőséget kellene adni arra, hogy új ismerete-

ket szerezhessenek a hangképzési zavarok megelőzésének érdekében. 
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