
BESZÉDKÉPZÉS ZÖNGE NÉLKÜL

Gósy Mária

A fonáció
A beszéd létrehozásához a beszédszerveink ép működésére és a be

szédképzés bonyolult folyamatainak megfelelő irányítására, a kívánt 
idegrendszeri működtetésre van szükségünk. Az emberi hang keletke
zésének alapja legáltalánosabban: a) a kilégzés okozta levegőáramlás, 
b) a hangszalagok fonációs beállítása, tónusa és rezgése, valamint c) a 
toldalékcső rezonátortevékenysége (Balázs 1993). Nélkülözhetetlen a 
hangképző apparátus izmainak igen pontos koordinációja.

Ha a gégefőt függőleges irányban kettévágnánk, akkor a belső fa
lon két beugró részt láthatnánk. Közülük az egyiket az álhangsza
lagok, a másikat a valódi hangszalagok alkotják. Egy üreg, az ún. 
Morgagni-tasak választja el őket egymástól, amely szabad helyet biz
tosít a valódi hangszalagok mozgásának, s emellett bizonyos rezoná
torszerepe is van. A hangszalagok nagysága egyénenként, nemenként 
és életkoronként is változik. Felnőtt férfiaknál a hangszalagok hossza 
1,9 és 2,9 cm közötti. A nők hangszalagjai rövidebbek és vékonyab
bak, kb. 1,5-2 cm-esek; a gyerekeké pedig még a nőkénél is rövideb
bek, hosszuk mintegy 1 cm (átlagosan 10 éves korig). A gégefőnek a 
hangszalagok és a kannaporcok magasságában levő köze az ún. hang
rés (glottis). A hangszalagok rezgőmozgása vízszintes irányban törté
nik, de van egy kevésbé kifejezett függőleges irányú mozgáskom
ponens is. A hangszalagrezgéskor a beidegző izmok megváltoztatják a 
hangszalagok hosszát, formáját és rezgő tömegét. A hangszalagok 
rendkívül mozgékonyak, különböző állásokat vehetnek fel, amelyek 
meghatározhatják a beszédképzés minőségét.

Az emberi hangképzés ma elfogadott elmélete az ún. mioelasz- 
tikus-aerodinámiás (vagy más kifejezéssel aerodynamiás-muscularis) 
teória, amelyet először Tonndorf fogalmazott meg 1925-ben (a neuro- 
chronaxiás vagy neuromusculáris elméletek már túlhaladottnak tekint
hetők, vö. Surján-Frint 1982). A mioelasztikus-aerodinámiás elmélet 
lényege az, hogy a hangszalagok rezgésfolyamata öngerjesztett rezgés.
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A hangképzésben a rezgő hangszalagok egy energiaforrásból szárma
zó és folyamatosan pótlódó energiát (ez a levegőáramlás) szabályoz
nak, ez az energia ugyanakkor biztosítja a hangszalagok rezgését. A 
rezgésfolyamat megindulása előtt a hangszalagok fonációs állásba 
kerülnek (ekkor megfeszülnek), s a kilégzett, hangrés alatti levegő 
nyomása nyomja szét a hangszalagokat. Amint a hangrés megnyílik, a 
levegő nyomása csökken, a hangszalagok elaszticitása következtében 
a hangszalagélek ismét érintkeznek, és a hangrés zár. Ebben a zárási 
periódusban -  a feltételezés szerint -  aerodinámiás hatás is érvénye
sül, ami a hangrés zárását elősegíti. Ez a folyamat mindaddig ismét
lődik, amíg a hangképzés tart. A hangszalagok megfelelő beállítása az 
idegrendszer szabályozása alatt áll. A hangszalagokat a belső gége
izmok mozgatják, illetve hozzák létre a fonációs beállítást. Az 1. ábrán 
a hangszalagok mozgásának egy periódusát láthatjuk.

A hangszalagrezgés következtében kialakult hanghullám a gége 
alatti és a gége feletti üregekbe kerül, és rezgéseit átviszi ezekre az 
üregekre. A toldalékcső rezonátorláncként működik, a falainak lágy 
részei kismértékben csillapítják is a hangot. A beszédlégzés, a hang
szalagok és a toldalékcső működésének folyamatai igen bonyolultak, 
ezeket egyrészt központi idegrendszeri, másrészt perifériás idegrend
szeri és reflexes tevékenység koordinálja. A hangképzés központi bei
degzésének legalsó szintjén a hallószerv impulzusai hatnak a hang
képző izmok beállítására. A hangképző szerv akaratlagos működését 
meghatározó legmagasabb szintet a nagyagykéreg képezi (frontális és 
hátsó temporális terület). A hangrés nyitási ellenállásának beállítása és 
szabályozása reflexmechanizmusok következménye (vö. Surján-Frint 
1982). A toldalékcső különböző területeinek kinesztéziás érzékelése 
különféleképpen informálja a beszélőt a lágyszájpad, a nyelv, az ajkak 
stb. működési állapotáról. A gégeizomzat hangképző tevékenységét 
szintén neurális szabályozók biztosítják.

A hangképzés alapja a fonáció, amely úgy határozható meg, mint a 
hangszalagok működésének következményeként a larynxban generált 
akusztikai energia (beleértve a zéró energiát), vö. Laver 1995, 132. 
Több száz elemzett nyelv hangzó formájának megismerése alapján a 
következő fő fonációs típusokat különböztetik meg: (i) zöngés, (ii) 
zöngétlen, (iii) suttogó. A zöngésen belül megkülönböztetjük a normá-
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lis (zöngés), recsegő (’creaky’) és a fejhangot; a zöngétlenen belül pe
dig a zéró fonációt és a hehezetes hanggenerálást (ezeknek különféle 
kombinációi is gyakran előfordulnak).

1. ábra
Fiatal férfi hangszalagjainak működéséről egy rezgési ciklus alatt 

készült nagy sebességű felvétel (vö. Tigges et al. 1999). Az első sor
ban a maximális nyitódás látható, a második sor végén bekövetkezik 
a tökéletes záródás, amit a fokozatos nyitódás követ egészen ismét a 

maximális nyitódásig (a harmadik sor végén)

A hangszalagok két szélső állása a teljesen nyitott (tág) lélegző ál
lás és a zárállás. Az ún. szűk lélegző álláskor vagy fúvó álláskor a 
hangszalagok kb. 30°-os szöget zárnak be. így lélegzőnk nyugalmi ál
lapotban, a beszédben pedig ezt a hangszalagállást a zöngétlen mással-
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hangzók képzésére használjuk fel. Számos közbülső helyzetet foglal
hatnak el a hangszalagok hangképzés közben. A [h]-állás (vagy hehe- 
zet) esetén a két hangszalag annyira közeledik egymáshoz, hogy a 
tüdőből kiáramló levegő a hangszalagszélekhez súrlódik (a rés kb. 
10°-os szöget zár be), és ez egy többé-kevésbé hallható zörejt eredmé
nyez. A zöngeállás esetén a kannaporcok érintkeznek, a hangszalagok 
ennek következtében zárt alkotnak, befedik a szubglottikus területet, 
így a hangrés alatt feltorlódik a levegő, s ez a feltorlódott levegő- 
nyomás pattintja fel a hangszalagokat (megszaggatja a levegőáramot). 
Ekkor képezzük a beszéd zöngés hangjait. A suttogó állás esetében a 
hangszalagok majdnem teljesen zártak, a hangrés hangszalag része 
zárt, a levegő csak a porcrészen tud áthaladni egyfajta súrlódási zörej 
kíséretében. Ha hangot képezünk, akkor az így létrejött hangok mind 
zöngétlenek. Ezt nevezzük suttogásnak.

A hangszalagmüködést beszélés közben akaratlagosan felfüggeszt
hetjük, vagy azért, mert suttogunk, vagy azért, mert az adott hangsor 
zönge nélküli beszédhangot tartalmaz. Előfordul azonban, hogy a 
beszélő akaratától függetlenül kényszerül arra, hogy hangszalagmű
ködés nélkül próbáljon verbálisán kommunikálni. Ez akkor következik 
be, ha az emberi gégét részben vagy egészen műtéti úton el kell tá
volítani a beteg érdekében. Ilyen esetben a fonáció minden ismert 
módja lehetetlenné válik a beszélő számára. A laryngectomia -  a gége 
teljes eltávolítása -  után a betegek egy része képes megtanulni az ún. 
nyelőcsőbeszédet (vö. özofáguszbeszéd: Sáfrán 1988; Balázs et al. 
1996), amely a hangszalagok hiányában lehetőséget biztosít a normá
lisát megközelítő kommunikációra. A nyelőcsőbeszédet megtanuló 
betegek beszédét egymáshoz, illetőleg a normál zöngéjű beszédhez 
szokták hasonlítani (Sedory et. al. 1989; Ng et al. 1997; Most et al. 
2000; a magyarra: Sáfrán 1988; Balázs et al. 1996). Akusztikus hatá
sában a nyelőcsőbeszéd emlékeztet a suttogásra, bár gerjesztésük -  
mint láttuk -  különböző.

Tudjuk, hogy a suttogott beszéd teljesen érthető (függetlenül attól, 
hogy a mindenkori körülmények korlátozhatják az érthetőséget). A 
különböző nyelvekkel, így a magyarral kapcsolatos beszédmegértési 
eredmények igazolják, hogy a nyelőcsőbeszédet használók beszéde is 
általában jól érthető. Mindez felveti a kérdést, hogy a fonáció akusz-
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tikus következménye nélküli beszéd miként biztosítja a beszéd észle
lését és a jó megértést. Melyek és milyen jellegűek azok az akusztikai 
paraméterek, amelyek lehetővé teszik a suttogott és a nyelőcsővel 
létrehozott beszéd feldolgozását a normális hangzású közlésekhez szo
kott emberek számára?

A jelen kutatás a fentiekben megfogalmazott kérdésekre próbál vá
laszolni. A zönge nélküli beszéd „természetes” és „nem természetes” 
formáit veti össze, amikor a suttogott beszéd, illetőleg az özofágusz- 
beszéd akusztikai-fonetikai vizsgálatát végzi el. A kiindulás a hallgató 
perceptuális élménye: a beszéd megszokott hangzásához képest zöre- 
jes, mégis dekódolható beszéd. A cél: a nem megszokott vagy nem 
gyakori beszéd érthetőségének objektív magyarázata.

I. A zönge hiánya: a suttogás
A hangszalagok különböző állásában képezhetők a beszédhangok, 

a zöngésségük mértéke ennek megfelelően különböző lesz. Nagyon 
ritka az, hogy a zöngeállás és a suttogó állás ugyanazon hangsorban 
jelenjen meg egy-egy magánhangzó ejtésekor. Több, mint 300 elem
zett nyelvből mégis háromban találtak olyan magánhangzókat, ame
lyek kiejtésekor nem rezegnek a hangszalagok, vagyis olyanok, mint
ha suttogva ejtenék őket (Maddieson 1984). Az egyik egy keleti szu- 
dáni nyelv, az ik, amelyben 5 zöngétlen (suttogott?) magánhangzó ta
lálható, a másik egy tibeti nyelv két nem zöngés magánhangzóval, a 
harmadik pedig egy ausztráliai nyelv, a nyangumarda. Ugyanazon ma
gánhangzófonéma előfordulhat zöngés és zöngétlen (suttogott?) válto
zatban is különböző nyelvekben, például az alaszkai tlingitben, az Új 
Guineában beszélt engában, a perui machiguengában vagy a mexikói 
totonacban (Laver 1995, 296). (Emóció hatására természetesen elő
fordulhat, hogy egy hangsoron belül zöngés és suttogott részleteket is 
ejtünk, ezeknek az elemzése azonban nem tartozik a jelenlegi tárgy
körünkbe. Nem foglalkozunk továbbá a suttogásnak azon eseteivel, 
amelyek kóros hangképzési produktumok, mint például az afónia, vö. 
Gósy 1999.)

A suttogás tehát a beszéd természetes formája, a beszédképzésnek 
egyfajta lehetősége, ami számos oknál fogva válhat szükségessé a 
kommunikáció folyamatában (ha azt a körülmények, esetleg bizonyos
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udvariassági szabályok megkívánják). (A suttogás nem azonos az ún. 
leheletes hangképzéssel, / ’breathy voice’/, ez utóbbi esetben ugyanis a 
hangrés néhány mm-es keskeny hosszanti háromszög alakban nyitott, 
vö. Ladefoged 1982. A suttogás sokkal intenzívebb, mint a leheletes 
hangképzés.) Suttogás úgy keletkezik, hogy a középvonal felé köze
lített hangszalagszélek között áthaladó levegő súrlódik. Ekkor a glottis 
ligamentosa szorosan záródik, a glottis cartilaginea területe pedig há
romszög alakban nyitva marad (Surján-Frint 1982). A glottális szűkü
leten turbulens levegőáram távozik, ami a beszédhang képzéséhez 
szükséges ún. forrást adja. Ez a fajta hangforrás tipikusan a vokális 
traktus alsó részében keletkezik, s azt eredményezi, hogy a létrejövő 
beszéd teljesen zörej es, és jelentősen alacsonyabb nyomású, mint a 
megfelelő normális fonációjú beszéd (Morris-Clements 2002). Míg 
normál hangszalagrezgés esetén a glottális terület mintegy 60-95%-át 
használjuk ki, suttogás esetén mindössze 25%-nyit. Suttogáskor meg
változnak a hangszalagok feszülési és rezgési viszonyai, a rezgés ma
ga aperiodikus, jellegzetes „dörzszörejek” tarkítják, amelyek a csök
kent szubglottikus nyomásnak és a nagyobb elhasznált levegőmennyi
ségnek (is) a következményei. A hallgató benyomása az, hogy bizo
nyos magassági változásokat érzékel, tehát például felismeri a kérdést 
kizárólag a dallam alapján is. Ez úgy magyarázható, hogy az inten
zitásváltozás, valamint a formánsok frekvenciájának és sávszélességé
nek alakulása eredményezi a magasságbeli változás élményét.

Kísérletet végeztünk a suttogott és a normális beszéd akusztikai 
szerkezetének összevető vizsgálatára magyar anyanyelvű beszélőkkel. 
Az elemzés célja az volt, hogy megállapítsuk (i) milyen összefüggés 
állapítható meg a suttogott és a normálisan ejtett hangsorok magán- és 
mássalhangzóinak akusztikai szerkezetében, valamint (ii) mik a sutto
gott magyar beszéd nyelvspecifikus sajátosságai. A szakirodalmi ada
tok szerint a magánhangzók formánsai suttogott ejtésben általában 
magasabbak, mint a megfelelő zöngés változatokéi (Joviéic 1998).

Anyag és módszer. -  15 magyar anyanyelvű (9 nő és 6 férfi) sze
mély vett részt a kísérletben (életkoruk 30 és 55 közötti volt). Minden
kinek ugyanazt a mondatot kellett elmondania normál ejtésben és sut
togott artikulációval. A tesztmondat: Sok szép játékot mutattak be a 
szeptemberi előadáson, volt, amely többféle képzésmódú és képzés
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helyű mássalhangzót, illetőleg magánhangzót tartalmaz. (Az egyes 
beszédhangok gyakorisága természetesen már mondatszinten is elté
rő.) A tesztmondatban összesen 19 magánhangzó és 23 mássalhangzó 
van, ez minden személynél kétféle ejtésben összesen 1260 előfordulás.

A digitalizálás 20 000 Hz-es mintavételezéssel történt (a felvéte
lekhez és a feldolgozáshoz a CSL 4300B típusú jelfeldolgozót hasz
náltuk). A mondatban szereplő mássalhangzókat jellegzetes akusztikai 
kulcsaik akusztikai megfeleltetésével vizsgáltuk. A magánhangzóknál 
elemeztük az első három formáns frekvenciaértékét, valamint a teljes 
közlés időtartamát. így több, mint 1700 adatot kaptunk. A formáns- 
frekvenciák meghatározása a suttogott gerjesztésű artikuláció esetén 
többféle módszerrel történt, a spektrografikus elemzésen túl LPC- és 
FFT-analízissel. A statisztikai elemzéseket (ANOVA) az SPSS 8.0 
(for Windows) programmal végeztük (95%-os szinten).

Eredmények. -  A suttogás artikulációs sajátosságainak megfelelő
en különböző a tesztmondat akusztikai szerkezete a kétféle ejtésben. A
2. ábra egy normálisan ejtett és egy suttogott mondat oszcillogramját, 
a 3. ábra pedig a hangszínképeket mutatja (4000 Hz-es tartományban).

2. ábra
Normál (felső) és suttogott ejtésű (alsó) mondat (Sok szép játékot 

mutattak be a szeptemberi előadáson.) oszcillogramja
24
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A turbulens levegőáramlás következtében létrejövő zörejkompo
nensek tarkítják a suttogott mondatról készült spektrogramot, ugyan
akkor a formánsok és egyéb jellegzetes akusztikai kulcsok egyértel
műen láthatók a hangszínképeken. Az egyébként is zöngétlen képzésű 
beszédhangok esetében ez a jellemző frekcenciakomponensek nagy
fokú hasonlóságát, illetőleg egybeesését jelenti (tekintetbe véve a be
szélő személy mindenkori ejtésbeli változatosságát).

SY STEH  CAPTURE DATA U JE U  L IN K  SHOW SPEA K  ANALYZE E D I T  TAG NACRO LOG

3. ábra
Normál (felső) és suttogott ejtésű (alsó) mondat {Sok szép játékot 

mutattak be a szeptemberi előadáson.) spektrogramja

Nem volt szignifikáns eltérés az alveoláris és postalveoláris zön
gétlen réshangok vagy a zöngétlen felpattanó zárhangok esetében. A 
nazálisok és a közelítőhangok a magánhangzókra jellemző eltérést
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mutatták. A teljes közlés intenzitása azonban lényegesen gyengébb 
volt, mint a normális fonáció esetén. Elemeztük a magánhangzók fel
hangstruktúráját 1500 Hz-es tartományban (4. ábra). A felhangszerke
zetben jól láthatók a magánhangzók formánsainak eltérései. A sut
togott magánhangzók -  a szakirodalomban leírtakhoz hasonlóan -  ma
gasabb frekvencián jelennek meg, az eltérés mind a három formáns 
esetében szignifikáns (az Fl-nél p=0,000, az F2-nél p=0,006 és az F3- 
nál p=0,004) (vö. 1. táblázat).

SY STEH  C A PTU R E DATA U1EU L IN K  SHOD SPE A K  ANALYZE E D I T  TAG HACRO LOG

4. ábra
Normál ejtésű (fent) és suttogott magánhangzók (lent) 

felhangtartalma ugyanazon mondat esetében

Elemeztük a magánhangzó minőségének meghatározása szempont
jából döntő első és második formánsok alakulását a különböző magán
hangzók esetében. Az egyes magánhangzóknál jellegzetesen eltérőek
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a formánsfrekvencia-változások a normálisan ejtett és a suttogott be
szédben. A suttogásban mért frekvenciaérték nem független a magán
hangzó minőségétől, pontosabban a nyelvállás fokától. A tendencia 
az, hogy a középső nyelvállású magánhangzók esetében a legnagyobb 
a különbség a normál ejtésű és a suttogott változat első formánsának 
értékeiben (5. ábra), míg az alsóbb és a felső nyelvállásúak esetében 
ez a különbség szignifikánsan kisebb (p=0,05).

1. táblázat: Suttogott és normál ejtésű magánhangzók formánsértékei

Formánsok
Suttogott ejtésű V-k Normál ejtésű V-k

átlag átlagos
eltérés átlag átlagos

eltérés
FI (Hz) 825,7 190,05 568,02 197,23
F2 (Hz) 1714,0 454,96 1565,45 423,18
F3 (Hz) 2663,1 345,28 2455,47 416,23

■ normál □ suttogott

5. ábra
Normál és suttogott magánhangzók első formánsai (férfi ejtés)
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A 6. ábra ugyanazon beszélő ejtésében a magánhangzók má-sodik 
formánsának alakulását szemlélteti. A különbségek valamennyi eset
ben jóval kisebbek, mint az FI esetében, bár szignifikánsak (p=0,05). 
Nagyobb különbséget mutató értékeket a palatálisok esetében talál
tunk.

■  normál □  suttogott

6. ábra
Normál és suttogott magánhangzók második formánsai (férfi ejtés)

II. A zönge hiánya: a nyelőcsőbeszéd
A gége nélküli beszéd alapja a nyelőcsőhang képzése. Az elneve

zés Seemantól származik (1926). Ekkor a nyelőcső 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 al
kot. A beszéd voltaképpen a póthangrésen formálódott nyelőcsőhang 
képzésével jön létre. A fonációs tevékenységet az eredményezi, hogy 
a nyelőcső fala a légzőmozgásokkal és az intratorakális nyomásinga
dozással összefüggően mozog. A nyelőcső nyílása belégzéskor kissé 
kitágul, kilégzéskor beszűkül. A nyelőcsőben lejátszódó fonációs je
lenségeket a nyelőcsőizomzatba kisugárzódó hangképző impulzusok
kal lehet magyarázni. A nyelőcsőbeszéd megtanulására nem minden
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beteg képes, egyharmaduk jól, egyharmaduk közepesen, míg a mara
dék harmad egyáltalán nem képes ennek a használatára.

Anyag és módszer. -  Öt betegtől (1 nő, 4 férfi) -  akik totális gége- 
mütéten estek át -  ugyanazt a mondatot rögzítettük, mint amit a sutto- 
gásos kísérletben használtunk (életkoruk 55-65 év között volt). A kí
sérletben résztvevők nyelőcsőhangbeszédét a foniáter orvos vélemé
nyezte, valamennyiüket jól beszélőknek minősített. A gégemütöttek 
közléseiről készült hangfelvételek akusztikai körülményei azonosak 
voltak a suttogásos kísérletével. Megegyeztek az elemző eljárások, va
lamint a műszer beállítási értékei is.

Eredmények. -  A nyelőcsőhanggal létrehozott beszéd rezgéské
pének periodicitása -  várhatóan -  eltér a megszokott zöngével létreho
zott közlések regisztrátumától. Saját korábbi elemzéseink és a szak- 
irodalmi adatok is azt mutatják, hogy a jó beszédű betegeknél ma
gasabb a gerjesztési frekvencia, gyorsabb a beszéd, vagyis több szó
tagot képesek azonos idő alatt kimondani, több periodikus részlet ta
lálható a jellemzően aperiodikus gerjesztésben, továbbá az intenzitás- 
viszonyok is közelebb állnak a normális fonációjú beszédben tapasz
taltakhoz (Most et al. 2000; a magyarra: Balázs et al. 1996). A jelen 
kutatásban részt vett betegek nyelőcsőbeszédének zörejes gerjesztését 
elemeztük, a mért adatokat a 2. táblázat foglalja össze. Az özofágusz 
beszédben az ép beszédhez képest lényegesen kevesebb számú inten
zív felharmonikus található (vö. 7. ábra), a zönge hiányában az aperio
dikus rezgések zöreje a teljes frekvenciatartományban látható.

2. táblázat: A nyelőcsőbeszéd gerjesztési sajátosságai

Akusztikai
paraméterek

A nyelőcsőbeszéd 
átlagértékei

Normális zöngéjű 
beszéd átlagértékei

gerjesztés
frekvenciája 185 Hz 107 H z-196 Hz

frekvenciaingadozás 3,2% 1,4%
gerjesztési

intenzitásingadozás 3,9 dB 0,6 dB

jel/zaj viszony -8,2 dB -3,4 dB
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SYSTEM CAPTURE DATA U IE U  LIN K  SHOW SPE A K  ANALYZE E D IT  TAG MACRO LOG

7. ábra
A felhangtartalom nyelőcsőbeszéd (fent) és ép beszéd (lent) esetén 

(2000 Hz-es tartományban)

A magánhangzók formánsai -  korlátozott számban azonosíthatóan 
- , de egyértelműen megjelennek. A jobban beszélőknél 2-3, a kevésbé 
jól beszélőknél 1-2 intenzív formánsszerü elem látható a hangszín
képen. A zörejes mássalhangzókat -  intenzitásuktól függően -  elfedik 
a gerjesztésből adódó zörejek, így a mássalhangzók egyes részei ne
hezen azonosíthatók. A laryngectomizált betegek magánhangzóinak 
első formánsai mintegy 20%-kal magasabb frekvenciaértéken realizá
lódnak, mint az ép beszédű személyeknél általában szokásos. A má
sodik formánsoknál nem állapítható meg egyértelműen ilyen különb
ség, mivel nem minden esetben és nem minden kontextusban értékel
hetők és mérhetők. A 8. ábra ugyanazon mondat hangszínképét mu
tatja egy kiválóan és egy gyengébben érthető beteg ejtése alapján.
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8. ábra
Jól beszélő (felső) és gyengébben beszélő (alsó) beteg mondatáról 

készült oszcillogram és spektrogram
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A suttogott mondatokkal összevetve azt látjuk, hogy a formánsok 
eltolódásának mértéke különböző. A suttogásnál az első formánsok 
mintegy 30%-kal, míg a második és harmadik formánsok alig 10%-kal 
jelennek meg magasabb frekvencián, mint normál beszéd esetében. A 
jel/zaj viszony a suttogásnál valamivel kisebb, mint az özofágusz be
széd esetében. A nyelőcsőbeszéd akusztikai szerkezete sokkal keve
sebb hasonlóságot mutat a zönge alapú beszéddel, mint a suttogás; a 
zörejek eloszlását és megjelenését tekintve azonban igen hasonló a 
suttogáshoz (9. ábra).

9. ábra
Suttogott (felső) és nyelőcsőbeszéddel képzett (alsó) mondatról 

készült felhangszerkezet (1500 Hz-es tartomány)

Elemeztük a tesztmondat elhangzásának teljes időtartamát normál 
ejtésben, suttogásban és nyelőcsőbeszéd használatakor. A 3. táblázat 
összegzi a kapott adatokat. Az időviszonyok statisztikailag igazolha
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tóan jellemzik az egyes beszédképzési módokat. Várhatóan a leg
gyorsabb tempójú a normális hangszalagmüködéssel létrehozott köz
lés. Ennél valamivel lassabb a suttogás eseteiben mért érték, de a kü
lönbség közöttük szignifikáns (p=0,036). A leglassabb természetesen 
a nyelőcsőbeszéd, hiszen a gerjesztés ekkor igényli a legnagyobb idő- 
ráfordítást, a különbség mind a suttogáshoz, mind az ép beszédhez ké
pest szignifikáns (mindkét esetben p=0,01). Jellemző, hogy az ép és a 
suttogott beszédre kapott beszédtempó-értékek közel esnek egymás
hoz, az utóbbi az átlagosnál kissé lassúbb. A laryngectomizáltak be
szédtempója azonban már feltűnően eltérő; a különbség az éphez ké
pest majdnem 4 hang/s. Ez azt jelenti, hogy a nyelőcsőhanggal be
szélők egyetlen perc alatt kb. 40 szóval ejtenek kevesebbet, mint a 
normál hangszalagműködést használók.

3. táblázat: Időviszonyok a háromféle artikulációban

Beszédképzés
Teljes időtartam

_________ (?)_________
Tempó
(hang/s)átlag átlagos eltérés

ép 3,73 0,39 11,26
suttogás 4,05 0,36 10,37

nyelőcsőbeszéd 5,65 0,98 7,43

III. A zönge hiánya: mesterséges gerjesztésű beszéd
A totális gégeműtéten átesett betegek, ha nem képesek megtanulni 

a nyelőcsőbeszédet, akkor számukra egy külső gerjesztéssel működő 
eszköz (Servox) teszi lehetővé a verbális kommunikációt. Ez a ké
szülék elektromágneses úton, membránrezgés által kelt hangot. Ez a 
hang pótolja a hangszalagok rezgésének hiányát. A beteg a készüléket 
az áll alatti lágyrészterületre nyomja, s a készülékből jövő rezgéseket a 
bőr és az izomzat a szájba és a garatba vezeti. A Servox használata 
közben a beteg némán artikulál, azaz a toldalékcsőben „képezi” a 
szükséges beszédhangokat. Az így létrehozott beszéd monoton jelle
gű, de meglehetősen jól érthető. A mesterséges gerjesztés alaphang- 
magassága 94 Hz. Egy laryngectomizált beteggel az előző kísérletek
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ben használt mondatot mondattuk be és rögzítettük a korábbiakban 
ismertetett módon. Külső gerjesztés esetén a létrejött beszéd jel/zaj vi
szonya gyakorlatilag megegyezik a nyelőcsőhang esetében mért érték
kel (-8,3 dB).

A külső gerjesztés következtében csak mintegy 3500 Hz-es tarto
mányban láthatók frekvenciakomponensek. A 3500 Hz fölötti terüle
ten csak zajnyalábok láthatók, amelyek átlagos intenzitása kisebb, 
mint a nyelőcsőbeszédet használóknál vagy a suttogásban tapasztaltak. 
A 3500 Hz-es tartományban láthatók formánsok, illetőleg az egyes 
mássalhangzókra jellemző zörejnyalábok (10. ábra). A magánhangzó 
minőségétől függően 2 vagy 3 formáns azonosítható, de definiálha- 
tatlanok a koartikulációk akusztikai következményei. A zörejes, illet
ve kevert típusú mássalhangzók nem egyértelműen kivehetők, ami 
nagy valószínűséggel azzal magyarázható, hogy a külső gerjesztés 
olyan intenzíven erősíti fel a toldalékcső üregrendszerét, hogy egyúttal 
elnyomja a fel nem erősített zörejes elemeket.

SYSTEM CAPTURE DATA U l EU LINK SHOU SPEAK ANALYZE ED IT  TAG MACHU LOG

10. ábra
Külső gerjesztéssel (Servox) létrehozott beszéd hangszínképe
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Következtetések
A kutatás a zönge nélküli beszéd akusztikai-fonetikai sajátossága

inak elemzését tűzte ki célul. A hangszalagok rezgése nélkül beszé
lünk suttogáskor, illetőleg a hangszalagrezgés hiányában másféle ger
jesztéssel kényszerülnek beszélni a laryngectomizált betegek. Utób
biak egyik lehetősége a nyelőcsőbeszéd, a másik a külső geijesztés, a 
Servox készülék használata. A feltételezésünknek megfelelően nagy 
különbségeket találtunk a normál és a suttogott beszéd akusztikai szer
kezetében, s mindkettőhöz képest további jelentős eltérést mutatnak a 
nem szokványos gerjesztésű beszéd regisztrátumai. Felmerült, hogy 
vajon a Tamóczy Tamás által (1972) kidolgozott, ún. beszédkórus 
módszerrel hallhatók-e, illetőleg szemléltethetők-e a háromféle be
szédképzési mód sajátosságai. Azt gondoltuk, hogy csak az ép beszéd 
esetén érvényesülnek az időtengely mentén kontrollált ejtési jellegze
tességek. Ez részben igazolódott, azonban a suttogásnál is tapasz
talható volt valamiféle egységességet mutató tendencia. Egyáltalán 
nem érvényesült azonban ez a laryngectomizáltak esetében, ahol az 
individuális különbségek jóval nagyobbak voltak, mint a másik két 
beszédképzés esetén (11. ábra).

Az eredmények azt igazolták, hogy a hallóideg a suttogott és a 
normál beszéd szótagjaira, illetőleg hangjaira gyakorlatilag ugyanúgy 
reagál, így feltehető, hogy a dekódolásban nincsen különbség a ger
jesztés milyenségétől függően (Stevens-Wickesberg 1999). Egy kísér
letben azt találták, hogy 200 egészséges felnőtt nő és férfi hangos be
szédében mintegy 5%-uknál fordultak elő suttogásos hangképzések 
(Laver 1995, 415). Ez a tény részben magyarázhatja azt, hogy miért 
dekódolja könnyen a hallgató a suttogott beszédet. Mint fonációs 
sajátosság, másfelől, felhasználható lehet például a beszélő személy 
azonosításában.

Feltehetően a teljes beszédpercepciós mechanizmus rugalmas any- 
nyira, hogy a gerjesztéstől gyakorlatilag függetlenül képes legyen az 
aktuálisan hallott akusztikai mintázatokat a tárolt neurális spektro- 
gramoknak megfeleltetni a legnagyobb valószínűség elvét alkalmazva. 
Ezt az állítást alátámasztja a háromféle beszédképzéssel létrehozott 
beszéd akusztikai szerkezetének hasonlósága, amit a jelen munkában 
adatoltunk. Az állítást nem gyengíti az a tény, hogy a feldolgozó rend
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szer a nem megszokott gerjesztésű beszéd pontos azonosítására nyil
vánvalóan korlátozottan képes.

11. ábra
Valamennyi adatközlő egyidejű ejtéséről (Sok szép játékot mutattak be 

a szeptemberi előadáson.) készült hangszínképek 
(ép beszélők -  fent, suttogás -  középen, nyelőcsőbeszéd -  lent).
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