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Bevezetés
Az utóbbi évtizedben ugrásszerűen megemelkedett a gégerákos meg

betegedések száma. Sajnos, az esetek egyharmad részében a daganat 
elhelyezkedése és kiterjedése miatt az egész gégét el kell távolítani 
ahhoz, hogy a beteget tumormentessé tehessük. A gége elvesztése egy
ben a beszéd lehetőségének a megszűnését is jelenti, amely egy ember 
életében rendkívüli mértékű hátrányt jelent. Míg a harminc évvel ezelőtti 
statisztikák 10 gégerákos betegből egy nőt és kilenc férfit találtak, ma ez 
az arány 3:7-hez, sőt 4:6-hoz alakult. Az életkori megoszlás is változott, 
mert harminc évvel ezelőtt a gégerákos betegek zöme 60 év feletti volt, 
ma nemritkán 28, 30, 35 éves betegek kerülnek műtétre. Az átlagéletkor 
60-ról 45-re csökkent. Az elmondottakból látható, hogy megváltozott a 
betegek összetétele; ebből következően a beszéd elvesztésének aktuális 
következményei is módosultak.

A gége műtéti eltávolításával megszűnik a hangadás, a beszéd meg
szokott, begyakorlott módja. A laryngectomia - a gége teljes eltávolítása 
- sok beteg számára nehezen megszokható, lényeges változást idéz elő a 
légutak és az emésztőtraktus viszonyában, műtét után a száj, garat, 
nyelőcső, gyomor a légutaktól különálló és teljesen elzárt csőszerű 
egységgé alakul, ahol a lenyelt vagy szájon keresztül leszívott levegőnek 
csak egyetlen kitérő útja van az orr-garat felé.

Történeti áttekintés
Az első világháború után Stern (1924) - vizsgálatai alapján - úgy 

vélte, hogy jól beszélő betegei a gégenélküli beszédhez szükséges le
vegőt a gyomorban tartalékolják. Igen nagy szerepet tulajdonított a 
gyomorléghólyag nagyságának és változókészségének. Seeman (1926) 
az özofáguszban és nem a gyomorban észlelte a levegő összegyűjtését. 
Már Stem is leírta, hogy néhány régóta beszélő betegének levegő-
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tartaléka spontán a gyomorból feljebb, az özofáguszba vándorolt. Dénes 
(1938) azon megfigyelését közölte, hogy több év óta póthangon beszélő 
betegének beszédjellege megváltozott, mert beszéd közben nem 
nyeléssel, hanem szívással pótolja a gégenélküli beszédhez szükséges 
levegőmennyiséget. Beckmann (1954) közleményében leszögezi, hogy 
annál folyékonyabb és összefüggőbb a laryngectomizált beteg beszéde, 
minél közelebb esik az özofáguszban lévő légzsák a póthangréshez és 
minél mozgékonyabb ez a "pszeudoglottisz".

Hazánkban Sáfrán Antal foglalkozott behatóan a nyelőcsőbeszéd 
sajátosságaival. Kimutatta és saját maga készítette műszerrel mérni is 
tudja a tápcsatornában uralkodó - és így a nyelőcsőbemenetre vonatkozó 
- nyomást. Ennek alapján vélelmezni lehet, hogy a beteg milyen könnyen 
vagy nehezen tud megtanulni beszélni, illetve képes-e egyáltalán nye
lőcsőhangot létrehozni (Sáfrán 1981). Összehasonlította a természetes 
beszéd, a hangprotézissel történő beszéd és az özofágusz beszéd hang
színképeit, és megállapította, hogy nyelőcsőhang kissé jobb minőségű (a 
jól beszélő laryngectomizáltaknál), mint a hangprotézissel képzett 
beszéd (Sáfrán 1988).

A nyelőcsőhang képzése
A gégenélküli beszéd alapja a nyelőcsőhang-képzés. A név 

Seemantól (1926) származik. Nyelőcsőhang-képzéskor az özofágusz 
középső és felső része alkotja a légáramlást tápláló új légzsákot,, a 
nyelőcsőbemenet pedig a póthangszalag - am . laryngopharyngeus felső
hátsó részének pámaszerű kidomborodása fonációkor - kialakulásával 
póthangrést alkot. A beszéd tehát a póthangrésen formálódott nyelő
csőhang artikulációjával jön létre.

A nyelőcső fonációs tevékenységét az hozza létre, hogy fala a lég
zőmozgásokkal és az mtratorakális nyomásingadozással összefüggően 
mozog. Ezen kívül pedig az is megkülönbözteti a nyelőcső többi 
részétől, hogy ezen a területen harántcsíkolt izomzat található, amely 
akaratlagosan működtethető. A nyelőcső lumené belégzéskor kissé 
kitágul, kilégzéskor beszűkül. Ezt Secman (i.m.) egy maga szerkesztette 
nyelőcsőszonda segítségével grafikusan is regisztrálta és a fent leírtak 
magyarázatát az özofágusz anatómiai adottságaiban találta meg. A gége
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motoros beidegzését ellátó nervus recurrens a nyelőcső falába is ad 
ágakat. A nyelőcsőben lejátszódó fonációs jelenségeket a nyelőcső- 
izomzatba kisugárzó hangképző impulzusokkal lehet magyarázni.

A nyelőcsőhang-képzés elsajátítása
A nyelőcsőhang beszéd taníthatósága, tanulási folyamatai, alkal

mazásai, illetőleg a nehézségek ismertek (lehetőleg még a műtét előtt 
ismertetni kell a beteggel a nyelőcsőhang-képzésnek és a vele kap
csolatos beszéd kialakulásának elméletét és a várható eredményt). A 
tapasztalat szerint az operált betegek egyharmada igen jól megtanul be
szélni, egyharmada szavakat, rövid mondatokat érthetően mond, egyhar- 
maduk viszont nem tudja ezt az "artikulációs folyamatot" elsajátítani.

A kifogástalan gégenélküli beszéd egyik sarkpontja, hogy a beszéd
légzés független legyen a vitális légzéstől (Kenessey 1957). A füg- 
getlenítést nem mindig könnyű megérteni, főleg létrehozni, ha a beteg 
idő előtt túlzottan gyorsan igyekszik beszélni. A hangképzési gyakor
latok a levegőnyelés megtanulásával kezdődnek: nyeléssel levegőt 
juttatunk a nyelőcsőbe. Ezt a levegőt haspréshez vagy böfögéshez 
hasonló mozdulat segítségével azonnal kinyomjuk, igyekezve, hogy a 
nyelőcsőhang létrejötte kísérje a folyamatot. A "póthang", pontosabban 
"pótzönge" lényegesen gyengébb a normális zöngénél, mivel a nyelőcső 
kapacitása is lényegesen kevesebb a tüdő kapacitásánál. Sokkal a 
mélyebb a hangszalaghangnál, kb. 50 Hz, mert vaskosabb, durvább 
felületek rezgéséből keletkezik.

A műtét utáni beszédrehabilitációnak a laryngectomizált beteg 
életében óriási a jelentősége. Noha a nyelőcsőhangot használó betegek 
beszéde minőségileg alacsonyabb rendű póthang segítségével jön létre, 
sokan kiemelkedő beszédteljesítményre lesznek képesek. Az új hang
képzés és a beszédmechanizmus megtanulása nagyon nehéz feladat. A 
beszédlégzés és a vitális légzés kettéválasztása, a frissen operált és fáj
dalmas terület használatával lelkileg is nagyon megterheli a beteget. A 
beszéd elsajátításának időtartama a beteg egyéni ügyességétől, a helyi 
anatómiai viszonyoktól és a tanár lelkiismeretességétől függ. A laryn
gectomizált betegek jelentős része még aktív dolgozó. Bármilyen munka 
vállalása ugyanakkor legalább minimális beszédet szükségessé tesz.
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Amennyiben a beteg nem tudja megtanulni a nyelőcsőhangbeszédet, 
akkor külső hangprotézis használata válik szükségessé. Ez a készülék 
elektromágneses úton, membránrezgés által kelt hangot. Ez a hang 
pótolja a hangszalagrezgés hiányát. A beteg a készüléket az áll alatti 
lágyrészterületre nyomja; a bőr és az izomzat a szájba és a garatba 
vezeti a rezgéseket. Az ily módon létrehozott beszéd közben a beteg 
némán artikulál. A Servox használata az egyik kéz szabadon tartását 
követeli meg, tehát csak egyes munkakörökben használható. (Az 
újabban külföldön egyre elterjedtebb és hazánkban is néhány esetben 
már jól sikerült, de rendkívül költséges belső hangprotézis, a Bloom- 
Singer protézis használatakor a beszélőnek egyik kezével be kell fognia 
a sipoly-nyílást, hogy beszélni tudjon.)

Fnnt a nyelöcsőbeszéd minőségének jellemzésére a beszédtanulás 
folyamán négy stádiumot különböztet meg (1982):

a) a beteg képessé válik a nyelőcsöhang létrehozására,
b) egy, két szótagból álló szavakat ejt,
c) rövid mondatokat képez,
d) folyamatosan beszél.
Jelen tanulmányunkban az oesophagus beszéd akusztikai sajátos

ságait vizsgáljuk a tekintetben, hogy az objektív adatok mennyire al
kalmasak a nyelőcsőhang-beszéd minősítésére. A cél annak a feltárása, 
hogy mik a nyelőcsőbeszéd szubjektív minősítésének és az artikuláció 
objektív akusztikai következményeinek az összefüggései.

Kísérleti anyag és módszer
Kísérletünkhöz a Szent János Kórházban 1995-ben laryngectomián 

átesett és a nyelőcső-beszédet elsajátított betegek közül nyolc 45 és 65 
év közötti férfit választottunk ki. Négyen aktív dolgozók maradtak a 
műtétet követően is, ketten már korábban nyugdíjasok voltak. (Is
kolázottságuk különböző volt.) A betegeket a foniáter beszédük szub
jektív véleményezése alapján választotta ki; voltak jól, közepesen és 
kevésbé jól beszélők. A kísérleti beszédanyag izolált szavakból (a hét 
napjai és a hónapok nevei) állt (az olvasás kiiktatása érdekében), 
valamint rövid, egyszeri hallásra megjegyezhető 10 mondatból állt. A 
mondatokat a kísérleti személyeknek az elhangzást követően azonnal
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ismételniük kellett. Egy ötvenéves, átlagos alaphangmagasságon beszélő 
férfi rögzített hanganyaga képezte az ép beszéd referenciáját.

A felvett beszédanyag akusztikai szerkezetét az MTA Fonetikai 
Laboratóriumában a CSL 50-es digitális jelfeldogozóval (különféle 
beállításokban) elemeztük. Vizsgáltuk a frekvencia- és az intenzitás
szerkezetet, az idöviszonyok alakulását, a felhangtartományt, az egyes 
beszédhangok akusztikai szerkezetét.

A 8 beszélő hanganyagát - ilyen beszédhez nem szokott - öt egyetemi 
hallgatóval hallgattattuk le. Két feladatot kellett elvégezniük, a) az első 
a szavak és mondatok érthetőségének megítélése volt; b) a második a 
beszédminőség szubjektív értékelése. 'Beszédminőségen' a hallgatóra 
gyakorolt esztétikai hatást értjük, amely relatíve független az 
érthetőségtől. A magyar iskolarendszerben használatos öt érdemjegy 
alkalmazását kértük: 5-sel a jól érthető, illetőleg a jó beszédminőségű; 1- 
sel a nem vagy alig-alig érthető, illetőleg gyenge minőségű beszédet 
minősítették.

Eredmények
1. Akusztikai elemzési adatok
A nyelőcsőhangbeszéd rezgésképének periodicitása - várhatóan - 

eltér a normál zöngéről készült regisztrátumokon látható képtől. Az el
térés mértéke azonban az egyes beszélők esetében jellemzően különböző. 
Némely esetben a rezgéskép mutat periodikus szakaszokat, más ese
tekben gyakorlatilag egyáltalán nem találhatók benne ilyen részletek. A 
részben periodikus rezgéskép a zöngéhez lényegesen közelebbi hangzás 
benyomását eredményezi, mint a zöngés szakaszokat nem tartalmazó, 
teljesen aperiodikus rezgéskép. Minél ritmikusabban, tehát közel azonos 
időszerkezeti formációban fordulnak elő a nyelőcsőhangbeszéd perio
dikus szakaszai, annál természetesebb a beszéd hangzása; annál jobb 
lesz a beszéd szubjektív minősítése.

A felhangtartomány elemzési adatai is jellegzetes eltérést mutatnak 
nem csupán az ép beszéd és a nyelőcsőhangbeszéd akusztikai megje
lenése, hanem az egyes nyelőcsőhangbeszéddel beszélők között is. A 
felhangtartományt 1200 Hz-ig vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy míg a 
normál beszéd esetében a zönge felhangjai intenzíven kimutathatók 400-
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500 Hz-ig, az adott beszédhangoktól függően, addig a nyelőcsőbeszéd 
esetén lényegesen kevesebb intenzív felhang jelenik meg. A zönge 
hiányában az aperiodikus rezgések eredménye a zörej szerű akusztikai 
szerkezet, amely azonban nem korlátozódik a 400, 500 Hz-es tar
tományra, hanem az elemzett 1200 Hz-es tartományon belül végig 
jelentkezik. A zörejszerű akusztikai jelenségek intenzitása kismértékben 
változó, jellegzetes frekvenciaeltéréseket nem mutat; időbeli eltéréseket 
azonban látunk. Ez egyszersmind az oesophagus-beszéd szaggatott
ságából is adódik. Megnéztük, milyen akusztikai eltéréseket látunk az 
1200 Hz-es felhangtartomány területén a jól érthető és a kevésbé érthető 
beszéd között (vő. 1. táblázat).

1. táblázat: A jól és a nehezen érthető nyelőcsőhang-beszéd 
akusztikai sajátosságai 100-1200 Hz-es tartományban

Paraméterek Jellemzés
jól érthető beszéd alig érthető beszéd

frckvcncia-
szerkczcé  zörejcs a teljes spektrumban 

frekvenciák szerint változó 
intenzív fel
hangoké 1 -2 beszédhangonként
intenzitás-
szerkezeté frekvcncialtiggő

200-400 Hz között 
intenzív

időszer
kezeté  szegmentumkövető

zörejes a teljes spektrumban 
frekvenciák szerint nem változó

nem kimutatható

független a frekvenciától 
200-400 Hz között 
nem intenzív

nem szegmentumkövető

A beszéd teljes intenzitásszerkezetének elemzése egyúttal a nyelőcső
beszédhez nélkülözhetetlen levegőkontroll sikerességét is jelzi. A normál 
beszéd intenzitás burkológörbéjére az jellemző, hogy a közlés kezdetétől 
közel-fokozatosan csökken az intenzitásérték a közlés végére. Noha az 
abszolút értékeket számos tényező befolyásolja, a különbség átlagosan 
30 dB. Az özofágusz beszéd intenzitás-burkológörbéje nem mutatja a 
közcl-egyenletesen csökkenő lefutást. Az intenzitásszerkezet alakulása 
ugyanakkor jellemzően különbözik a jól és a nem jól beszélők esetében.
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A jól beszélőknél kúp alakú lefutást látunk: az intenzitás kezdő értéke a 
közlés folyamán növekszik, majd közel-azonos értéken marad, s a közlés 
végefelé a kezdethez hasonló értékre csökken. A kezdő/vég és a közép 
abszolút értékeinek különbsége átlagosan 25 dB, a szórás 15-30 dB. A 
közlés közepén az intenzitáscsúcsok eltérései akár 30 dB-t is elérhetnek, 
ez az érzelemmentes, normál beszédben nem fordul elő. A nem vagy alig 
érthető beszéd intenzitás-burkológörbéje fogaskerékre emlékeztető 
vonulatot mutat. Ezen belül a kezdő és a befejező szakaszok intenzitása 
kissé magasabb a közlés közepének intenzitásánál. Az eltérés átlagosan 
30 dB. Ez az intenzitásstruktúra szinte "ellentettje" a jól beszélőknél 
tapasztaltaknak; s nagyobb mértékben tér el a normál beszédben meg
szokottól. A közlés egyes intenzitáscsúcsai között jelentős értékbeli 
különbségek vannak, amelyek a 20 dB-től egészen 60 dB-ig terjednek. A 
jól és gyengén beszélő betegek intenzitásszerkezetének fontos eltérése 
még az utóbbiak tűhegyre emlékeztető intenzitáscsúcsai, az előbbiek 
jóval kerekítettebb, tehát időben lassabban lefutó intenzitásváltozá
saihoz képest. Ez utóbbi ismét a normál beszéd intenzitásalakulását 
közelíti meg.

A nyelőcsőhangbeszédet használók feltűnően lassabban beszélnek, 
mint az ép emberek. Ez magától értetődően adódik a beszéd képzéséből. 
Az azonos közlések összehasonlító elemzéséből kitűnik, hogy az 
özofágusz-beszédet jól használók beszédtempója mintegy másfélszer 
lassúbb az ép beszédűeknél, míg a rosszul beszélőké nemritkán kétszer 
lassúbb. Az egyes szavak artikulációja az őket felépítő beszédhangoktól 
függően eltéréseket mutat. Például egy mondat teljes időtartama ép 
beszéd esetén 3,2 másodperc volt; egy a nyelőcsőbeszéddel jól beszélő 
adatközlőé 5,4 másodperc, egy gyengén beszélő adatközlőé pedig 7,7 
másodperc (2. táblázat).

A magánhangzók képzési időtartama a jól beszélő laryngectomi- 
záltaknál nagy hasonlóságot mutat az épekéhez, míg a gyengébben be
szélőknél ez nem áll. A mássalhangzók időtartamának realizálása erősen 
függ a mássalhangzó típusától valamennyi beteg beszédében.

A zönge gerjesztésű (ép) és a nyelőcsőhang gerjesztette özofágusz 
beszéd invariáns elemeinek elemzése sajátos eredményt hozott. Az 
özofágusz beszéd akusztikai szerkezetét döntően meghatározza a nagy
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mennyiségű zörej elem. Ezek a zörejek a beszédet fonetikailag tekintve 
funkciótlanok, a nyelőcsőhang gerjesztés képzési eredményei. E zörejek 
akusztikailag a teljes beszédspektrumban jelentkeznek, nagyjából azo
nos intenzitással mintegy a 100-8000 Hz-es tartományban találhatók. 
Ezek a zörejelemek megnehezítik a nyelőcsőhangbeszéd akusztikai 
szerkezetének a pontos elemzését, illetőleg adatolását.

2. táblázat: Beszédtempó-különbségek

Beszélők Beszédtempó (hang/s)
átlag szórás

ép beszélő 12 9-14
nyelőcsőbeszéd-
dcl beszélők 7 3-10
jól érthetőek 8 6-10

gyengén érthetők 6 3-8

A magánhangzók invariáns elemei, a formánsok - számukat tekintve 
korlátozottan ugyan -, de megjelennek. A normál beszédben rendszerint 
3-4 formánst különítünk el, az oesophagus beszédben 1-2, ritkán 3 
formáns azonosítása végezhető el. Természetesen a meghatározható for
mánsok száma nagymértékben előjelzi az adott magánhangzó felismer
hetőségét, ezáltal a szó, illetőleg a mondat érthetőségét Vizsgálata
inkban azt találtuk, hogy a jól beszélő betegek beszédében 2-3 formáns 
jelenik meg, míg a gyengén beszélőkében általában csak egy. A 
zörejelemek sok esetben elfedik a zörejes mássalhangzókat, így azok 
elkülönítése meglehetősen nehéz, még a jól beszélő betegek esetében is. 
A laryngectomizált betegeink magánhangzóinak első formánsai mintegy 
20%-kal magasabb frekvenciaértékeken realizálódnak, mint a hasonló 
alaphangmagasságú zöngével beszélő személynél. (Az 1. és a 2. ábrán 
egy jól és egy gyengén beszélő laryngectomizált mondatáról készült 
hangszínkép látható.)
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2 . Percepciós adatok
A szubjektív beszédminősítés kísérleti adatait a 3. táblázatban 

összegeztük. (A minősítésben használt érdemjegyeket százalékosan 
fejeztük ki: 1=0%, 5=100%.)

3. táblázat: Laryngectomizáltak szubjektív beszédminősítése

Beszélők Szubjektív beszédminősítés (%)
átlag szórás érdemj egyközelítés

1. beszélő 75,2 50-100 4
2. beszélő 73,8 50-100 4
3. beszélő 68,7 50-75 3-4
4. beszélő 56,3 25-75 3
5. beszélő 37,7 25-50 2-3
6. beszélő 35,1 25-50 2-3
7. beszélő 31,8 25-50 2

8. beszélő 29,5 0-50 2

A szórásértékek sávja azt mutatja, hogy a nyelőcsőbeszédet 
hallgatók szubjektív ítélete kevéssé különbözött egymástól; a legjobbnak 
és a leggyengébbnek ítélt beszéd esetében találtunk csak nagyobb 
szórást (három érdemjegynyi különbséget az ítéletekben). A két 
legjobban beszélő mondatainak minősítése jónak mondható, hiszen a 
kísérletben nem szakemberek vettek részt. A kísérlet második részének, 
az érthetőségre vonatkozó adatoknak az összesítését a 4. táblázat 
tartalmazza.

A két kísérlet adatait összevetve azt látjuk, hogy a beszédminősítésre 
adott ítélet rosszabb, mint az érthetőségre adott. A kettő közötti eltérés 
pontosan jelzi azt, hogy az átlagos hallgató számára a nyelőcsőbeszéd 
nem megszokott; zörejessége, szaggatottsága, egyéb akusztikai eltérései 
következtében nem tekinthető nagyon jónak.

Az adatok azonban arra is utalnak, hogy a laryngectomizáltak 
beszéde elfogadható; a beszéd 70%-osan jó minősítése csak a 75%-nál 
gyengébb érthetőség (azaz a 4-esnél gyengébbnek ítélt érthetőség) esetén 
csökken jelentősen. A minősítés és az érthetőség között óhatatlanul
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szoros a kapcsolat; a szakember szerint közel azonosan beszélő laryn- 
gectomizáltak szubjektív megítélésében a nem szakember hallgatók sem 
mutatnak lényeges eltéréseket. Ezen a módon két nagyobb csoportra 
oszthatók a kísérletben részt vevő betegek: az 1 , 2. és 3. sorszámúak a 
"jó beszélők", míg az 5., 6., 7. és 8. sorszámúak a gyenge beszélők. (A
4. sorszámú megítélése közepesnek tekinthető.) Egyetlen olyan be
szélőnk volt, akinél a beszédérthetőséget gyengébbnek találták a 
beszédminőséghez képest (8. beszélő). A két érték közötti különbségnek 
azonban nincs jelentősége. Megnéztük, mi az összefüggés a szubjektív 
minősítés és az objektív akusztikai paraméterek között egy a) "jó" és b) 
egy "gyenge" beszélőnél (vö. 1. és 8. beszélő).

4. táblázat: A laryngcctomizáltak beszédének érthetősége

Beszélők Szubjektív ítélet (%)
átlag szórás érdemjegyközelítés

1. beszélő 97,6 75-100 5
2. beszélő 97,6 75-100 5
3. beszélő 96,1 75-100 5
4. beszélő 76,3 50-100 4
5. beszélő 52,8 50- 75 3
6. beszélő 52,8 50- 75 3
7. beszélő 34,7 25- 50 2-3
8. beszélő 25,5 0- 50 2

a) A beszédminősítés eredménye: 75,2%, a beszéd szubjektív
érthetősége 97,6% (érdemjegyekkel kifejezve: 5-ös az érthetőség és 4-es 
a minőség). A kialakított nyelőcsőhang mint gerjesztés akusztikailag 
részben periodikus, azaz kvázi-periodikus szakaszok találhatók benne. 
A 100-500 Hz-es tartományban 1-2 intenzív felhang található A 
magánhangzók formánsszerkezete általában két intenzív formánst mutat 
(ritkábban egy és három is előfordul). A résmássalhangzóknál 1 vagy 2 
intenzív zörejgóc elkülöníthető. Az átlagintenzitás burkológörbéje - az 
adott mondattól függően - csökkenő vagy domború lefutású. A 
zörejelemek intenzitása a beszéd egészét tekintve átlagosan 20 dB-lel
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alacsonyabbak, mint a jelintenzitás. A beszédtempó 7-10 hang/s, vagyis 
közelíti/eléri a normál, átlagosnál kissé lassabb beszéd sebességét (1. 
ábra).

1. ábra
Jól beszélő beteg beszédének hangszínképe (az ábrázolt mondat: 

Húsvét Pünkösd után következik)

b) A beszédminősítés eredménye: 29,5%, a beszéd szubjektív 
érthetősége: 25,5% (érdemjeggyel kifejezve: mind az érthetőség, mind a 
minőség 2-es). A kialakított nyelőcsőhang mint gerjesztés akusztikailag 
aperiodikus, egyetlen mondatban sem lehetett kvázi-periodikus szaka
szokat találni. A 100-500 Hz-es tartományban 1-1 intenzívebb felhang 
látszott, ezek intenzitása azonban nem sokkal haladta meg a spektrumot 
elfedő zörejnyalábok intenzitását. A jelintenzitás és a fedő zörej
nyalábok intenzitáskülönbsége átlagosan 15 dB. A beszédhangok 
akusztikai szerkezete nehezen volt elkülöníthető a gerjesztő hang 
zörejeitől, amelyek részben folyamatosan, részben szakaszosan,
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nagyjából azonos intenzitással lefedték a teljes beszédtartományt. A 
magánhangzóknál általában egyetlen formáns volt elkülöníthető 
biztonsággal. A résmássalhangzóknál egy intenzívebb zörejgóc 
megjelent, de nem függetlenül az adott kontextustól. Az átlagintenzitás 
burkológörbéje kivétel nélkül homorú lefutású, a kezdet és a vég között 
jelentősen mértékben változó intenzitáscsúcsokkal. A beszédtempó 
lassú, a normál köznyelvi beszéd sebességét nem közelíti meg, az 
áltagérték: 6 hang/s (2. ábra).

2. ábra
Gyengén beszélő beteg beszédének hangszínképe (az ábrázolt 

mondat: H úsvét Pünkösd után következik.)
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Az elemzett akusztikai adatok és a percepciós kísérlet eredményei jól 
korrelálnak.egymással (3. ábra).

gerjesztés
periodikus------------ részben periodikus------ aperiodikus

felhangtartomány
100-500 Hz: in- 
tenzív elemek—------1-2 intenzív elem- ----- nincs intenzív elem

12 hang/s--------
időtartam

----- 8 hang/s------------- —6 hang/s

formánsok 
mássalhang- 
zó zörejek-------

invariancia

— FI és F2, 1-2------1- 1 formáns, zörej sáv

ereszkedő

zörejgóc

intenzitás

görbe görbe

jo------------------
érthetőség

--elfogadható------------- -gyenge

3. ábra
Az objektív akusztikai adatok és a szubjektív ítélet összefüggései 

Következtetések
Az elmondottak alapján következtetéseinket pontokba foglalva 

összegezzük. 1. Minden laryngectomizált beteget érdemes megtanítani a
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nyelőcsőhang-beszédre; a hallgató szubjektív értékelésének eredményei 
ezt megerősítik. A beszédérthetőségre kapott eredmények ugyancsak 
arra utalnak, hogy az átlagos hallgató feldolgozási folyamatai ezt 
lehetővé teszik a nyelőcsőhang-gerjesztésü beszéd dekódolását. 2. Az 
emberi beszéd oly mértékben redundáns, hogy a tökéletlenebb akusztikai 
szerkezetű beszéd is érthető marad. 3. A tumor kiterjedése erősen 
befolyásolja a későbbi beszédet, mert a heges özofágusz-bemenet 
nehezebb nyelést és eructatiót eredményez, így a beszéd szaggatottságát 
idézi elő. Még az ennek következtében gyengébben beszélő betegek 
beszéde is alkalmas a társadalmi érintkezésre. 4. Eredményeink klinikai 
alkalmazást is lehetővé tesznek, amely segítséget ad a fomátemek, hogy 
saját szubjektív véleményét objektív adatokkal egészítse ki. Egyetlen - 
megfelelően kialakított - mondat bemondatása és rövid ideig tartó 
akusztikai elemzése alapján objektiven is minősíthető a kialakított 
beszéd (vö. 1. ábra). Az ábra akár klinikai alkalmazásra is megfelelő, 
hiszen az adott beteg beszéde jól jellemezhető a két végpont között.
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