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Bevezetés

Az élettartam meghosszabbítása az emberiség régi vágyai közé tartozik. A 
betegségek megelőzése, a tünetek korai felismerése és az egyre nagyobb hatásfo
kú gyógykezelés évről-évre emeli az emberi életkor felső határát. Az ember öre
gedésével, öregkorának problémáival egyre több tudományág foglalkozik. A leg
régibb és a legfejlettebb közöttük a gerontológia, az "öregségtudomány", amely 
minden lényeges biológiai, pszichológiai és társadalmi szempontból vizsgálja az 
időskort. Az öregedés ugyanis mindazon kémiai, fizikokémiai és morfológiai 
változásoknak az összessége és kölcsönhatása, amelyeken az élő szervezet élete 
során átmegy és amelyek következtében élettani egyensúlyának állandó szintjét 
megtartani mind kevésbé képes. A gerontológia, mint az élettan egy része, elein
te az egész test morfológiai és funkcionális változásaival foglalkozott. Később 
áttért egyes szervek speciális öregedésének vizsgálatára. Legrégibb példája en
nek a presbiopia -  az öregkori látásromlás -  és a presbiacusis -  az öregkori hal
lásromlás kutatása. A WHO meghatározása szerint az öregkor 65 éves korral 
kezdődik. Hazánkban a 65 éven felüli lakosok aránya 18,5%.

Az öregedést Max Bürger határozta meg a legkorszerűbben: "Az öregedés bi
ológiai folyamat. Az öregedés életfok, irreversibilis, amelynek oka és mechaniz
musa van" (vö. Spellenberg 1988). A biomorfózis szakaszainak sorrendje meg
változtathatatlan és az idős szervezet megfiatalítása megoldatlan probléma. Ezért 
a gerontológiai kutatások és a geriátriai klinikum legfontosabb célkitűzése a mi
nél hosszabb, ugyanakkor minél egészségesebb időskor elérése.

Hangképzőszervünk velünk együtt öregszik, ezért fontos, hogy ismerjük az 
egészséges öregkornak megfelelő hangképzési sajátságokat és a hangminőség 
változásait.

Foniátriai alapfogalmak

A hangképzés bonyolult folyamatának előfeltétele az idegrendszeri irányítás 
és ennek eredményeképpen a hangképző apparátus izmainak igen pontos koordi
nációja.

Az emberi hang keletkezésének alapja:
1 . a kilégzés okozta levegőáramlás,

2 . a hangszalagok fonációs beállítása, tónusa és a hangszalagok rezgése,
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3. a toldalékcső rezonátori tevékenysége.
A hang minőségét konstitucionális, hormonális és pszihés tényezők befolyá

solják.
Az emberi hang képzésének kérdése a mai napig sincs teljesen tisztázva. Két 

nézet terjedt el:
1 . a régebbi, de ma inkább elismert aerodynamiás-muscularis elmélet és a
2 . neurochronaxiás vagy ncuromuscularis elmélet.
Az aerodynamiás-muscularis elmélet alapján a hangszalagok rezgése önger

jesztett rezgés. A fonációs állásban lévő hangszalagok megfeszülnek. A tüdőkből 
jövő levegő nyomása a hangrést periodikusan megnyitja. A hangszalagok megfe
lelő beállítása idegrendszeri hatás következménye.

A gége, vázizomzatának működésével, a hangszalagok rezgőképessége foly
tán és az egész gégeváz finom mozgásai által látja el hangképző munkáját. A 
belső gégeizmok mozgatják a hangszalagokat, illetve létrehozzák a hangszalagok 
fonációs beállítását. A tüdőkből kiáramló levegő a hangszalagokat rezgésbe hoz
za és hang keletkezik. A hangszalagok rezgőmozgása vízszintes síkú, de van egy 
kevésbé kifejezett függőleges komponens is.

A hangszalagrezgés következtében kialakult hanghullám átterjed a gége alatti 
és feletti légtelt üregekbe és rezgéseit rákényszeríti azokra. A toldalékcső hang- 
átalakításában az alábbi szerveknek van szerepük: a trachea és a bronchusok, a 
Morgagni-tasak, a garat, a nyelv, a lágyszájpad, az orrüreg és az orrmellékürc- 
gek. A toldalékcső rezonátorláncként funkcionál, de falainak lágyrészei ugyan
akkor egy kissé csillapítják is a hangot (l.ábra).

A rekedtség a hang tisztaságának zavara, akkor hallható, amikor a hangsza- 
lagrczgés által képződött tiszta zöngehanghoz zörcjelemck társulnak. A zörejeié
inek a hangképzés folyamatának periodicitás-zavara miatt keletkeznek. A nem 
harmonikus rezgéskép kialakulásának két alapvető oka van: a hangszalagrezgés 
zavara és az áramló levegő turbulenciája.

A rekedtség vizsgálatát a szokásos fül-orr-gégészeti vizsgálaton kívül stro- 
boszkópiával, glottográfiával és hangszínkép-elemzéssel: szonagráfiával végez
zük. A hang dinamikájának vizsgálatára a fonetográfia szolgál.

A hangképzés változása

A gége működése, egyben hangképzésünk, egész életünkben hormonális be
folyásolás alatt áll. A megszületett gyermekek gégéje tekintet nélkül arra, hogy 
fiúk vagy lányok, egyforma nagyságú. A kisgyermekek hangmagassága, hang
színe, hangterjedelme és átlagos beszédhangfekvése lényegében egyforma. Ez a 
"gyermekhang".
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A hangszalagok és a gégeváz ízületi mozgásainak térbeli ábrázolása

A változás a pubertás korában, a hormonális éréssel egyidőben történik: a 
mutációval elkülönül egymástól a női és a férfihang. A férfiak hangja egy oktáv
val mélyebb, férfias csengésű lesz, jellegzetesen eltérővé válik a női hangtól. 
Gerhardt Böhme és Minor Gudrun vizsgálatai alapján ez az úgynevezett "fel
nőtthang a pubertástól a 60. életévig hallható. A hatvanadik év után pedig évről- 
évrc fokozatosan csökken a két nem hangminőségének távolsága -  a férfiak és 
nők hangszíne, hangfekvése, valamint énekhangjuk milyensége -  közeledik egy
máshoz. A női hang magassága csökken, a jellegzetesen "nőies" hangszín kopik. 
A férfihang zengő érce halványodik, a férfias mélységek fokozatosan eltűnnek, a 
beszédhangmagasság emelkedik. Az idős emberek hangját "öreghangnak" ne
vezzük.

A presbiopia és a presbiacusis jelenléte az öregkorban jól ismert, a presbifó- 
nia szintén az öregkor velejárója. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk azt sem, hogy az életkor előrehaladtával az idős embereknek nemcsak a be
széd képzése, hanem a beszéd megértése is zavart szenved. így vizsgálatainkban 
az egész szervezet valamennyi szervének kölcsönhatását kell szemügyre ven
nünk.
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Az idős emberek hangjának változását mennyiségi és minőségi jellemzők 
adják. Az emberi hangképzést, a hangerőt, a hang tiszta csengését, színét, átlagos 
beszédhangmagasságát és az ember hangterjedelmét a hormonháztartás fizioló
giás és patológiás folyamatai befolyásolják. A szervezet általános elhasználódása 
következtében, a természetes érelmeszesedéssel, az izomzat működő tömegének 
csökkenésével, az idegrendszer fáradásával, valamint a csendesebbre állított, de 
összehangoltan működő belső elválasztású mirigyrendszer vezérlésével, lényegi 
különbségek tapasztalhatók az emberi hangban.

Mik ezek a változások?
A légzőrendszer öregedése következtében a tüdőkapacitás csökken, a szív 

munkája romlik. Tehát a gyengébben működő "pumpa" és az aerodinámiás fak
tor hanyatlása miatt a hangerő csökken. Ehhez járul még hozzá a renyhébben 
dolgozó hangszalagzáró izomzat miatt csökkenő szubglottikus nyomás. Érthető 
módon ezek után a hangtartás is megrövidül. Ezért az idős ember hangja lénye
gesen halkabb, beszéd közben sűrűbben kell levegőt vennie. Az időskori hang- 
képzésre a kisebb-nagyobb fokú erőtlenség a jellemző, amely miatt a hang resz- 
ketővé válik. A külső gégcizomzat leépülése, valamint a hangszalagokban vég
bemenő változások miatt a hangmagasság és a hangterjedelem is változik. A 
szövetekbe beépülő mész megváltoztatja a stroboszkópos rezgésképet is. A 
hangszalagok rugalmasságának csökkenése az elasztikus rostok tönkremenetele 
miatt a hangterjedelem beszűkülését okozza. Ez férfiaknál a mély hangok terüle
tére esik: hangfekvéstől függően a F,G,A,H hangokra, mig nőknél a hangterjede
lem felső részére vonatkozik a c2 , d2 , c2  hangokra. így idős korban ismét a 
gyermekhangra jellemző bő 1 oktáv hangterjedelmet találunk, ellentétben a fel
nőtthangra jellemző, átlagosan 2 oktáv hangterjedelemmel szemben. A beszéd
hangmagasság a férfiaknál 1 - I 1 / 2  hanggal emelkedik, míg nőknél vagy nem 
változik, vagy 1 / 2  hanggal mélyül.

Itt kell szót ejtenünk a dohányzás ártalmáról! A dohányzás miatt az évek alatt 
kialakuló kisebb-nagyobb megvastagodás, amely még nem tekinthető betegség
nek, de a hangszalagok rezgő tömegét növeli, a hang mélyüléséhez vezet.

Változások a toldalékcsőben

A hangszalagrezgés következtében kialakult hanghullám a toldalékcsőbcn 
alakul át az egyénre jellemző hanggá ügy, hogy saját rezgését rákényszeríti a 
hangszalagok alatt és felett elhelyezkedő rezonáns üregekre. A toldalékcsőben 
végbemenő változások tehát a hang minőségének változásához vezetnek.

A trachea és a bronchusok izomzatának és porcának mcszesedése a mellka
si rezonancia mennyiségét és minőségét változtatja meg.

A Morgagni-tasak rugalmasságának csökkenése a hang akusztikai jellemzőit 
rontja.
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A nehézkesebb nyelés és a recessus piriformisok részleges megnyílása a 
hangszínt fátyolosítja.

A garat és gégeizomzat fáradt működése részben a rezonanciát rontja, rész
ben a hangszalagok fonációs állását gyengíti.

A nyelv mozgásának nehezítettsége az artikulációt rontja. Ezenkívül a gége 
vázának alkalmazkodását -  az emelkedést a magas hangok képzésénél és a süly- 
lyedést a mély hangoknál -  is nehezíti a hangmagasság változtatásánál.

A lágyszájpad mozgása idős korban fokozatosan renyhül, így kisebb-na- 
gyobb nyílt, sokszor kevert típusú orrhangzós színezet alakul ki az idős emberek 
beszédében.

Az orrüregben általában a nyálkahártya sorvadása figyelhető meg, amely 
szintén a rezonanciás viszonyok megváltozásához vezet.

A hangminó'ség változásai

A toldalékcsőbcn létrejövő, az öregkorban fiziológiásnak számító változások 
mind a hang tiszta csengését rontják. Akusztikai analízissel megállapítható, hogy 
a szonagramon a hangszínkép lényeges változása figyelhető meg. Sedlackova és 
a Gósy Máriával végzett saját vizsgálataink alapján az időskori hangra az a jel
lemző, hogy az alaphang kissé változik, és a szonagramon az élesen elhatárolt 
formánssávok helyett elmosódott szélű sávokat látunk. A harmonikusok száma 
csökken, a spektrum a magas frekvenciák irányába sokkal kevésbé terjed ki. A 
magánhangzók formáns-területén zörejelemek láthatók. Minél idősebb az ember, 
annál jellemzőbb a magas magánhangzó, főleg az [e] és az [i] harmonikus ele
meinek felbomlása és a zörejelemek megjelenése. (Ennek okát a gerontológia a 
presbiacusis tényében látja, tehát a magas hangokon jelentkező halláscsökkenés
sel, a minőségi hallásváltozással és a tökéletlen akusztikai visszacsatolással ma
gyarázza.)

A glottogramon az intenzitás-idő függvényében az alaphangban olyan inten
zitásváltozások vannak, amelyek azt mutatják, hogy a zöngék energiaviszonyai
ban lökésszerű változások jelentkeznek. Jellegzetesen rövidülnek az amplitúdó
kitérések, és a rezgéskép a kifáradó izomzatra jellemző formát adja. (2 . ábra).

A hang dinamikája is csökken. A fonetogram alakja, Wendler vizsgálatai 
alapján, érdekes módon a mutatióban látható alakváltozásra jellemző: a hangter
jedelem és a hangerő csökken (3. ábra).
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2 . ábra
72 éves nő beszédhangjáról készült regisztrátumok 

(a=intenzitás, b=glottogram, c=alaphang)

G, A, C E G  A c e  g o c ’ e 1 q ' o '  c z e ? g 7 o 7 c J e :‘ g !
49 55 65.5 82.5 98  110 131 165 196 220 262 330 392 440 524 660  /Ö4 880 1048 1320 1568 H ,

3. ábra
Időskori beszéd fonctogramja (vonalkázott terület) 

egy átlagos, ép beszéd fonetogramjához viszonyítva 
(a szaggatott vonalak az átlagos beszédhangmagasságot jelölik)
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Az a nagyon bonyolult folyamat, amely a beszédlégzésben, a hangszalagrez
gésben és a toldalékcső működésében hangadás alatt fennáll, egyrészt koordinált 
központi idegrendszeri, másrészt perifériás idegrendszeri és reflexes tevékenység 
következménye. Az életkor növekedésével az agyban lévő degeneratív elváltozá
sok, másrészt a perifériás idegrendszer kopása megértési zavarokat is eredmé
nyez. A látencia idő megnövekedése a hangképzés és a beszéd minőségi romlá
sát okozza. Az idős ember beszéde ezért kevésbé dinamikus, a beszéd színtele
nebb, monotonabb. Az emóciók kevésbé színezik a mondanivalót, bár ez egyes 
esetekben erősen személyiségfüggő. Magára a beszédre az egysíkúság és a pon
tatlan artikuláció jellemző. A beszéd állandóan elhalkul, feltöredezik. Ennek ma
gyarázata Wendler szerint a szenzoros, extrapiramidális és limbikus-rendszer 
hangképzés irányításában történő csökkenő tendenciájában található.

Kísérletet végeztünk a beszédmegértéssel kapcsolatban, annál is inkább, mert 
hajlamosak vagyunk az idős emberek megértési nehézségeit aktuális halláské
pességüknek, a presbiacusisnak betudni, illetve minden esetben hallászavart (is) 
feltételezni. Húsz, 70-80 év közötti idős emberrel rövid szövegrészt hallgattat
tunk meg egy meséből, majd öt kérdést tettünk fel nekik a hallott szöveggel kap
csolatban. A kérdéseinkre adott helyes válaszaik arányát az 1. táblázatban foglal
tuk össze. Eredményeink azt mutatják, hogy a beszédmegértési nehézségek meg
lehetősen nagyok idős korban (természetesen adott életkortól, a tényleges hallás
állapottól és intelligenciától, valamint a logikai készségtől is függenek a helyes 
válaszok). Ott, ahol a 25 éves átlagéletkorú kísérleti kontroll csoport 90-100%- 
os átlagteljesítményt nyújtott, ott a 70 év fölötti idősekből álló csoport átlagosan 
alig 51%-ot teljesített ( 1 . táblázat).

1 . táblázat
Időskori beszédmegértés

Kérdés Helyes válasz (%)
mikor? 16,6
miért? 91,6
hol? 87,5
mennyi? 33,3
mi az oka? 25,0

Összehasonlító vizsgálatok

Tudjuk és tapasztaljuk is nap mint nap, hogy milyen hangzású az idős embe
rek beszéde. Ritkán vagy talán soha nincs azonban alkalmunk egymás után meg
hallgatni ugyanazon embernek a fiatal- és az időskori hangját.

Vizsgálatunkban módunk volt a Magyar Rádió segítségével meghallgatni és 
analizálni két színész fiatalkori és öregkori beszédhangját. Páger Antal hangfel
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vételei 1957-ben és 1985-ben, Dajka Margit felvételei pedig 1937-ben és 1983- 
ban készültek.

Nézzük meg, mit jelent akusztikailag a beszédben és a beszédhangban bekö
vetkezett változás?

A 2. táblázatban a legfontosabb akusztikai jellemzőket összegeztük a két szí
nész beszédének alapján (f. a fiatalkori, ö. az öregkori beszéd elemzéséből átla
golt adatokat mutatja). A tempó változása szembetűnő: szavakban kifejezve ez 
azt jelenti, hogy Páger Antal fiatalkorában mintegy 40, Dajka Margit mintegy 20 
szóval mondott többet egyetlen perc alatt.

Az alaphangmagasság a férfi ejtésben 15 Hz-cel emelkedett, a női ejtésben 
160 Hz-cel csökkent időskorban.

Igen jellemző, hogy a túlsúlyban használt beszédhangok idős korban Páger 
Antalnál 500, Dajka Margitnál 1500 Hz-cel keskenyebb frekvenciasávban jelen
tek meg, mint fiatalkorban.

Igen jellegzetes a szünettartás alakulása: ha a férfi beszédének átlagos szünet
számát y-nak vesszük, látható, hogy időskorukban egyikük ötször, másikuk 
nyolcszor annyi szünetet használt beszéd közben.

2 . táblázat
Vizsgált jellemzők Kor Páger Dajka

tempó f. 12,3 13
(h/s) ö. 8 , 6 1 1

alaphang f. 90 280
(Hz) ö. 105 1 2 0

beszédfrekvencia f. 2500 3000
(Hz) ö. 2 0 0 0 1500

szünettartás f.
ö.

y
____

X

5x

Nyomdatechnikai nehézségek miatt az eredeti hangszínképek helyett egyetlen 
sematikus ábrában igyekszünk szemléletesen összefoglalni az idős, illetve fiatal
kori beszéd akusztikai sajátosságait (4.ábra). .

A felső hangszínkép-imitáció jelzi az erőteljes beszédhang komponenseket, a 
formánsok és a zörejösszetevők a mássalhangzók esetében kontúrosak, jól látha
tók, megfelelően elkülönülnek egymástól, a teljes frekvenciasávban megjelen
nek. Ezek a fiatalkori beszéd akusztikai jellemzői. Az időskori beszéd akusztiku- 
mát reprezentáló alsó regisztrátum jelzi a formánsok intenzitásának csökkenését, 
a teljes bcszédhullámon végigvonuló zörej elemeket, a bizonytalan formánsmeg- 
jelenést és az elmosódó kontúrokat.
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kHz

kHz beszéd 
S \

öregkori
beszéd

4. ábra
A fiatalkori és az időskori beszéd akusztikumának sematikus ábrázolása
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Megbeszélés

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szervezet elhasználódásá
val együtt öregkorra nemcsak a hallás és a látás romlik meg, hanem a szépen 
csengő beszédhangunk is fátyolosabb, színtelenebb, reszkető és fáradékony lesz. 
Az élettartam meghosszabbításával ugyanakkor bizonyos emberi képességek 
nem csökkennek, sőt az egyén jó tulajdonságainak előtérbe kerülése biztosítja a 
tartalmas öregkort.

Irodalom

Balázs Boglárka: Hangképzési zavarok időskorban. Referátum. Miskolc. A Magyar Fonetikai, Fo- 
niátriai és Logopédiai Társaság kongresszusa, 1992.

Balázs Boglárka -  Gósy Mária: A beszéd vizsgálata gerontológiai szempontból. Debrecen. Előadás 
a Magyar Fül-Orr-Gége Orvosok nemzetközi kongresszusán, 1992.

Balázs Boglárka -  Gósy Mária: A beszédérthetőség és a beszédmegértés összehasonlítása idős 
korban. Nagykanizsa, Audiológiai vándorgyűlés, 1990.

Bőhme, G. -  Hecker, G. (Minor, G.): Gerontologische Untersuchungen über Stimmumfang und 
Sprechstimmlage. Folia Phoniatria 22. 1976, 176-184.

Childers, D. G. -  Smith, A. G. - Moore, G. P.: Relationship between Electroglottograph, Speech 
and Vocal Cord Contact. Folia Phoniatrica 36. 1984.

Frint Tibor -  Surján László: A hangképzés és zavarai, beszédzavarok. Budapest 1982.
Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája. Budapest 1985.
Nadoleczny, M.: Untersuchungen über den Kunstgesang. Berlin 1923.
Schilling, A. -  Karthaus, K.: Entwicklungsbeschleuningen und Stimmwechsel. HNO 9. 1960/61, 

271-275.
Schulz-Coulon, H.-J.: Die Diagnostik der gestörten Stimmfunction. Archiv für Ohren-Nasen und 

Kehlkopfheilkunde 227. 1980, 1-2.
Sedlaökova, E.: Das Altern der Stimme. 7. Internat. Kongr. Geront. Wien 1966. Kongr. bericht Bd. 

4, p. 469.
Spellenberg, S.: A geroaudiológia és a gerootoneurológia aktuális kérdései. In: Az orvostudomány 

aktuális problémái. Budapest 1988.
Wendler, J. -  Seidner, W.: Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig 1987.


