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BEVEZETÉS 

Az énektanítás módszertana – I. elektronikus tananyag a TÁMOP-4.1.2B.2-13/1-2013-0012 

projekt keretében készült. 

 

Kiknek szánom ezt a jegyzetet?  

Egyetemi hallgató magánének tanárjelölteknek, pályakezdő fiatal tanároknak, tanítóknak, 

óvónőknek és mindenkinek, akit érdekel a szép éneklés, helyes hangadás, artikulált beszéd.  

Azoknak, akiknek a dalokon, áriákon, vokális zeneműveken keresztül közölni valójuk van 

embertársaik számára. 

Módszertani jegyzet, ami egy útmutató szerepét kívánja betölteni, nem ad mindenre kész 

megoldást. A nyitottságot és a kísérletező kedvet feltételezvén a jövő tanárairól, mivel renge-

teg egyedi problémával találkozunk, hiszen emberekkel dolgozunk, megismételhetetlen egyé-

niségekkel. Ebben a felemelő útkeresésben kíván támaszt nyújtani.  

A szem a lélek tükre a mondás szerint, tovább gondolván a hang a lélek tükre.  Minden érze-

lem, lelki mozzanat érződik a hangunkban, öröm, bánat, levertség, gyengédség és adott eset-

ben a feszültség, agresszivitás is. Gondoljunk csak a lélegzés (történeti-etimológiai szempont-

ból a lélek szóból képzett ige) szavunkra, a bensőkből, a lelkünkből fakadó hangokra. Nem 

tudom, eszükbe jutott-e már, hogy az emberi szervezet számára nem hasznosítható, a tüdőből 

kiáramló széndioxiddal telített levegővel a homo sapiens csodálatos dallamok megszólaltatá-

sára képes.  

 

Ez a jegyzet ahhoz ad segítséget és tippeket, hogyan használjuk testünket és a hangadásban 

résztvevő szerveinket, hogyan fejlesszük és tegyük alkalmassá technikánkat a zene által kife-

jezett gondolatok közlésére. Kezdetben a hangadásban résztvevő szervek anatómiai ismerte-

tésével majd a technikai képzéssel és annak gyakorlati megvalósításával kíván foglalkozni. 

Tisztában vagyok vele, hogy több út vezet a helyes megoldásokig. Az elődeim, nagy tanár-

egyéniségek által letisztult módszereket ötvözöm a saját 25 év tanári munka alatt megszerzett 
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tapasztalataimmal, ezt szeretném megosztani Önökkel, inspirálni és gondolkodtatni elképze-

léseimmel.  

  

A hangképzésről és a képzést irányító tanárról néhány gondolat 

Bibliai példabeszéd szól a homokra és a sziklára épült házról. Tudjuk, hogy jó alapok nélkül, 

nincs stabil építmény. Az alapozást nem lehet elég korán elkezdeni, a zeneiskolában sőt, to-

vább megyek, kisgyermekkorban már meghatározó feladat.  

A szépen beszélő és éneklő szülő, óvónő és tanítónő megkönnyíti a zenepedagógus későbbi 

munkáját. Az alapok lerakásának problémaköre a zeneiskolai oktatás idejére esik. A közös 

munka elején nem árt tisztázni a tanár és diák motivációit, hogy egymás szövetségeseivé vál-

hassanak a kijelölt célok elérése érdekében. 

Az első pillanattól a tanár önállóságra, tudatosságra nevel, azáltal, hogy biztos alapokat nyújt 

tanítványa számára. Felkészültsége, a tárgy iránti lelkesedése, igényessége és módszertani 

elképzelése inspirálóan hat növendékére. Nagyon fontos a változásra való képesség, az új 

ismeretek befogadása, esetenként nézeteinek kulturált ütköztetése. 

Az énektanár egyben pszichológus is, egyik legfőbb feladata, hogy növendékének segítséget 

nyújtson az önmagához való útkeresésben. 

A zeneiskolai képzés célja nem kifejezetten a professzionális éneklésre való felkészítés. A 

növendékek sok esetben hobbiból, önismeret szerzés, vagy terápia céljából, de lehet, hogy  

nemes egyszerűséggel az éneklés szeretete miatt jönnek tanulni. Ez nem jelenti azt, hogy kép-

zésük másképp történne, de nagyon fontos, hogy feladataikat teljesítőképességükhöz mérjük. 

Ők lesznek majdan a koncert és operalátogató vájt fülű közönség. Elképzeléseinknek és mód-

szereinknek mindig alkalmazkodni kell az adott növendékhez, mert különböző adottságokkal, 

zenei képességekkel és személyiségekkel dolgozunk. Mindenkinél meg kell találni a cél felé 

vezető saját utat. 

Soha ne a „mit és mennyit énekelünk” legyen fontos, hanem a minőségre helyezzük a hang-

súlyt. Erre is trenírozni kell a növendéket az önértékelés fejlesztésével, mert itt nagy hiányos-

ságok mutatkoznak. Gyakran hallani idő előtt megvalósított áriákat, dalokat, melyek nehéz-

ségi foka meghaladja az előadó képességeit. A kudarcélmény efféle lehetősége könnyen el-
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kerülhető, ha mindig a minőségi előadás lebeg a szemük előtt és elfogadják a tanár vélemé-

nyét, mint külső kontroll. Természetesen ez akkor tud jól működni, ha a bizalom légköre veszi 

körül a növendéket, amiben képes megnyílni és egyben befogadóvá és elfogadóvá válni. 

Amennyiben a tanár és növendék kapcsolatát partneri viszony jellemezi, ami egy elfogadó, a 

tanítvány egész lényét megismerni kívánó tanár-diák kapcsolatot jelent, amiben gátlásaik fel-

oldását segíthetjük, akkor a fent említett bizalmi légkör megteremtődik. 

A hangképzés pedagógiai értelemben a helyes hangadásra nevelés, az énektanítás részfel-

adata, amely előkészíti az emberi hangot a tanulás során jelentkező fokozódó nehézségű mű-

vészi feladatokra. A közös munka során olyan gyakorlatokat végeztetünk, amelyek segítenek 

a zenei kihívások megoldásában, természetesen szem előtt tartva a fokozatosság elvét. A zenei 

anyag nehézségei ne haladják meg a technikai tudás szintjét, összhangban, egymással karöltve 

járjanak. Kezdetben talán a hangképzés, mint előkészítés a döntő, természetesen soha nem a 

zenétől elvonatkoztatva. Ahhoz, hogy alapozó munkánkat a lehető legteljesebb felkészültség-

gel tudjuk végezni, szükségünk van testünk működésének a hangadás során való ismeretére, 

amit növendékünkben is tudatosítani kell, hogy elkerüljünk olyan tévképzeteket, mint például 

a „hasi légzés” fogalma (már a megfogalmazás is helytelen, mert összetett mélylégzésről be-

szélünk), ami sokak számára azt jelenti, hogy a hasába veszi a levegőt, az egyetlen élettanilag 

lehetséges hely, a tüdő helyett. Nem feledkezhetünk meg egy nagyon fontos tényről, hogy az 

éneklés emocionális kifejezés, így a technikának, tudatosságnak és érzelmi töltésnek együtt 

kell lennie a létrehozott hangban, az általunk előadott zeneműben. 
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A TANANYAG TANULÁSMÓDSZERTANI JELLEMZŐI 

A tananyag szerkezete a következő: 

kurzus (a tananyag egésze – tantárgy – amely modulokból áll); 

modul (a tananyag nagyobb összefüggő egysége – amely leckékből áll); 

lecke (a tananyag alapegysége – egyszeri tanulási tevékenységgel a megadott idő alatt 

elsajátítható). 

 

A tananyag alapegysége a lecke. 

A minden lecke elején megfogalmazzuk:  

a fejezet célját (a tanulás, feldolgozás után hova kell eljutni);  

azokat a követelményeket, melyeket a tanulás eredményeként el kell érni (a tartalom 

feldolgozása utáni elvárásokat);  

a tanulás becsült időszükségletét (átlagosan mennyi idő szükséges az elsajátításhoz); 

a kulcsfogalmakat (a tanuláshoz, megértéshez szükséges fogalmak jegyzékét). 

 

Bekezdésenként, nagyobb összefüggő tananyag részenként megadjuk azokat a tanulási tevé-

kenységeket, amelyek a tananyag megértéséhez, elsajátításához elengedetlenül szükségesek 

(mit és hogyan kell megtanulni). 

 

A kurzus tartalmaz:  

elméleti tananyagot; 

képeket, ábrákat, rajzokat, videó felvételeket; 

önellenőrző kérdéseket.  

 

A tananyag feldolgozásához a következőket tanácsoljuk: 

1. egyszer figyelmesen olvassa el leckénként az anyagot, majd vegyen részt a kurzus gya-

korlatain; 

2. a felsorolt követelmények és tanulási tevékenységek alapján tanulja meg a szükséges 

tényeket, fogalmakat és összefüggéseket, rajzolja le a szükséges ábrákat, tekintse meg 

a videófelvételeket; 

3. készítsen magának jegyzeteket azokról a részekről, amelyek nehezebben tanulhatók, 

vagy amelyekről további információt igényel; 
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4. a gyakorlatokon kérdezzen rá a problémát okozó részekre; 

5. oldja meg az leckéket lezáró önellenőrző feladatokat; 

6. a sikertelenül megoldott feladatoknak ismételten nézzen utána, ha szükséges kérdezzen 

rá a problémás részekre; 

 

Eredményes tanulást kívánunk!  
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1.Modul: A hang fizikája. A hangképzésben résztvevő szer-

vek anatómiája, fiziológiája. 

(Ez a modul a hang fizikai törvényszerűségeit taglalja. Az orvostudomány, az anatómiai is-

meretek szemszögéből vázlatosan vizsgálja a hangadásban résztvevő szerveket, a tüdőt, a 

gégét, a toldalékcsövet, a fej rezonánsüregeit és a fület, fiziológiájukat tekintve a hangsúlyt 

az énekesi működésre fektetve.) 
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1. lecke: A hang fizikája. A tüdő és légcső anatómiája és fiziológiája. 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató tisztában legyen a hang fizikai jellemzőivel, az emberi 

hangadásban résztvevő szervek felépítésével és működésével. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha  

 képes felsorolni a hang keletkezésének feltételeit, 

 csoportosítani tudja a hangokat rezgőmozgásuk szerint 

 képes felsorolni a hang alaptulajdonságait 

 képes felvázolni a tüdő felépítését, működését 

 ismeri a rekeszizom szerepét 

 ismeri a légcső felépítését és szerepét 

 tisztában van az élettani légzés folyamatával 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak 

 hangforrás 

 zenei hang, zörej 

 a hang terjedése 

 magasság, erősség, színezet 

 rezonancia 

 tüdőszárny, mellhártya, rekeszizom 

 léghólyagocskák, szivacsos test 

 légcső, C- alakú porcgyűrű 

 csillószőrös hámréteg 

 a légzés, mint élettani feladat, gázcsere 

 a rekeszizom süllyedése, vákuumkeletkezés 
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 belégzéskor aktív a rekesz (összehúzódás), kilégzéskor passzív (elernyedés) 

 a levegőt nem „vesszük”, hanem „beengedjük” 

 

A hang fizikája 

 

Ebben a részben kizárólag néhány alapfogalom tisztázására szorítkoznék.  

A hangot, mint fizikai jelenséget az akusztika, a beszédhangot a fonetika, a zenei hangokat a 

zenetudomány tanulmányozza. 

A hang a fül, a hallás által érzékelt inger. Fizikai jellegét tekintve valamely hangforrás (rugal-

mas test) által létrehozott rezgés, e rezgés a hangvezető közegben (folyékony, légnemű anyag 

vagy szilárd test) hullámként való tovaterjedése. 

Két nagy csoportját különböztetjük meg: 

1.Zenei hangok 

2.Zörejek 

 

 

1. A különféle hangforrások által keltett hanghullámok 

 

A zenei hang mindig egyenletesen változó mozgás, vagyis periodikus mozgás eredménye. 

A zörej egyenlőtlenül változó mozgás eredménye. 
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Mi természetesen a zenei hangokkal foglalkozunk a továbbiakban. Részletesen nem taglal-

nám fizikai jellemzőit.  A fülünk által érzékelt hangoknak a következő tulajdonságai vannak: 

  hang magassága: a rezgésszámmal egyenesen arányos, a rezgések számával nő a hang-

magasság. Ezt a rezgésszámot nevezzük frekvenciának, mértékegysége a Hz. Ha a rez-

gés frekvenciája kb. 20Hz alatti, vagy 20kHz fölötti, akkor hallásunk nem érzékeli azt, 

első esetben infrahangról, második esetben ultrahangról beszélünk. 

 erőssége: a keltett rezgés amplitúdója határozza meg 

 hangszín: az alaphanggal megszólaló felhangok, ill. részhangok határozzák meg, min-

den hangszernek sajátos hangja van, ami függ az alakjától, anyagától, méretétől, az em-

beri hang esetében a rezonánsüregek a toldalékcső milyenségétől, a csontozattól 

 rezonancia: rezgés keletkezése vagy felerősödése olyan rendszerben, amelyet a saját 

rezgésének megfelelő frekvenciával gerjesztenek 

Nézze meg az alábbi hivatkozást, mint érdekességet: 

https://www.youtube.com/watch?v=mcjTUpEnMnw  

 

A későbbiekben a hangképzés gyakorlatain keresztül a fenti három tulajdonság emberi hangra 

vonatkoztatásának fejlesztésével, a rezonáns üregek és a rezonancia kapcsolatával, a felhang 

dús éneklés elérésével foglalkozunk. 

 

A tüdő és légcső anatómiája és fiziológiája 

A tüdő (pulmo) a mellkasüregben helyezkedik el, csonka-kúp alakú szivacsos test, mellhártya 

borítja. Két szárnyból áll (jobb és bal oldali),a jobb szárny három lebenyből,ill. karéjból, a bal 

szárny két lebenyből áll, ezek a lebenyek fogják közre a mellkas üregben található másik 

szervet, a szívet. A tüdő két szárnya különálló, egymással csak a légcső, ill. hörgők által van-

nak összeköttetésben. 

https://www.youtube.com/watch?v=mcjTUpEnMnw
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2. A mellkasban, ill. mellüregben elhelyezkedő tüdő 

 

A két tüdőszárnyat borító mellhártya-zsáknak kettős fala van. A belső a tüdőhöz tapad, a külső 

a mellkashoz, ill. részben a bordákhoz és a rekeszizomhoz simul. A két hártyát az érintkező 

felületeket sikamlóssá tevő savós nedv választja el, lehetővé téve a tüdő könnyebb mozgását 

és megakadályozva a hártyafalak egymáshoz tapadását, összenövését, ami mellhártyagyulla-

dás esetén mégis gyakran megtörténhet. 

 

 

3. A mellhártya tapadását szemléltető ábra 

 



14 

A tüdő alsó részét alapnak, a felső, keskeny részét csúcsnak nevezzük. A tüdő közepe táján 

találjuk a tüdőkapukat, amelyen át a főhörgők, vérerek, nyirokerek és idegek a tüdőbe jutnak.

 

4. A tüdő 

A tüdőszárnyak szivacsos testét a léghólyagocskák alkotják. A léghólyagocskákat apró csa-

tornák kötik össze, amik egyre nagyobb ágakat képeznek, hörgőkké szélesednek. A két szárny 

hörgőinek főága a tüdőkapun kilépve a légcsőben egyesül. A léghólyagocskák falazata vé-

kony, hajszálerekkel sűrűn behálózott, ezeken keresztül történik az oxigéncsere. Az 1mm át-

mérőnél a légutak falazata porcosodni kezd, minél szélesebb átmérőjűek a légutak annál erő-

sebb a porcosodás. 

 

A légcső (trachea)  

A légcső 18-20 C alakú porcgyűrűből áll, amelyek hátrafelé nyitottak, ezen a részen falát 

vastag nyálkahártya alkotja, ami elválasztja a nyelőcsőtől.  Rugalmas cső, melynek tetején a 

gége „ül”, hossza kb.10-16 cm. Nyálkahártyáját csillószőrös hámréteg borítja, a felfelé ál-

landó mozgásban lévő szőröcskék feladata a légutakba került piszok, fertőző anyag „kisep-

rése”, eltávolítása. 
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5. A légcső  

 

A légzés 

Mindkét szerv élettani feladata a légzés, a szervezet gázcsere folyamatának lebonyolítása. Be-

légzéskor  oxigént veszünk fel,ez a tüdőhólyagocskák hajszálerein keresztül a vérbe kerül és 

eljut a szövetekhez, illetve kicseréljük a szövetekben  termelődött széndioxiddal,ami a kilég-

zéskor  távozik a szervezetből . A belélegzett levegő egy része a felső légutakban marad,onnét 

kilégzéskor ismét kikerül. Kilégzéskor a tüdő sem ürül ki teljesen, mindig marad benne bizo-

nyos mennyiségű levegő. A légzés folyamatában a tüdőszárnyak nem vesznek aktívan részt, 

csak passzívan követeik a mellkas térfogatváltozását, ami a mellhártyára tapadó rekeszizom és 

a bordaközi izmok segítségével történik. Itt kell beszéljünk a légzéskor nagyon fontos szerepet 

játszó rekeszizomról, amely elválasztja a mellüreget a hasüregtől. Kupola formájú, felülről a 

tüdő és a szív, alulról a máj, a gyomor és a lép határolják. 

 

6. Mellkas és a hasüreg az őket egymástól elválasztó rekeszizommal 

 Belégzéskor a rekeszizom összehúzódik, lefelé mozdul, így a mellkas függőleges irányba 

tágul , a bordaközi izmok emelő működése és a repülőbordák mozgása fel, hátra és oldal-
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irányba, vagyis körkörösen tágítják a mellkast,a tüdő a mellkas térfogatváltozását követi,ki-

tágul,ezáltal szívóhatás jön létre,betódul a levegő . A lefelé mozduló rekeszizom nyomást 

gyakorol a has lágy részeire,ennek következtében az övrész kitágul. 

 

7. A rekeszizom működése 

 

Kilégzéskor a rekeszizom elernyed, visszahúzódik, a tüdő eredeti helyzetébe kerül. Fokozott 

kilégzésnél a haránt hasizom jelentős szerepet játszik. 

A tüdőből kiáramló levegő a légcsőn keresztül éri el a gégét. 

 

Önellenőrző kérdések: 

Feladat 

Sorolja fel a hang keletkezésének feltételeit! 

 

Válassza ki a helyes állítást! 

1.A zenei hang mindig egyenlőtlen változó mozgás, vagyis periodikus mozgás eredménye. 
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2.A tüdőszárnyak aktívan részt vesznek a légzésben, és a tüdőhólyagocskákon keresztül oxi-

gént juttatnak a szövetekhez. 

3.A hang magassága a rezgésszámmal fordítottan arányos. 

4.A kupola formájú rekeszizom aktív fázisa a belégzés.   

Egészítse ki a hiányzó szavakkal az alábbi szöveget! 

 

1. A tüdő két szárnya különálló, egymással csak a légcső  ill. a hörgők által vannak összeköt-

tetésben.     

2. Rugalmas cső, melynek nyálkahártyáját csillószőrös hámréteg borítja.  

3. A léghólyagocskák falazata vékony, hajszálerekkel sűrűn behálózott, ezeken keresztül tör-

ténik az oxigéncsere.  

4. A légzéskor nagyon fontos szerepet játszik a rekeszizom, amely elválasztja a mellüreget a 

hasüregtől.  

 

Feladat:  

Az alábbi linken nézze meg ezt a videót: 

http://bme.videotorium.hu/hu/recordings/details/2836,Hangadasi_legzes 
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2. lecke: A gége anatómiája és a hangszalagok. A rezonánsüregek. 

Cél:  

A hallgató ismerje a gége felépítését, belső részeinek elnevezését, az éneklés szempontjából 

kulcsfontosságú két hangszalag elhelyezkedését a gégén belül és működését. Ismerje az em-

beri hang felerősítésében és színezésében szerepet játszó rezonánsüregeket. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelő módon a tananyagot, ha   

 képes elmondani mi módon kapcsolódik a gége a légcsőhöz 

 ismeri a gége 5 fő porcát, azoknak alakját és funkcióját 

 tudja a porcok egy mással való kapcsolatát 

 fel tudja sorolni a gégebelső részeit 

 fel tudja sorolni a hangszalagok jellemzőit 

 ismeri a hangszalagok működésének folyamatát (zárás, nyitás), és a folyamat működé-

sében résztvevő izmokat 

 ismeri a toldalékcső fogalmát, a rezonánsüregeket 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához kb. 70 percre lesz szüksége. 

 

Kulcsfogalmak: 

 porcok, szalagok, izmok 

 gyűrűporc, pajzsporc, 2 kannaporc, gégefedő 

 a porcok egymáshoz ízületekkel tapadnak 

 gégetornác, hangrés tájék, hangrés alatti tájék 

 csillószőrös hámréteg, laphám 

 Morgagni-féle tasak 

 hangszalag, csontfehér szín 

 háromdimenziós test 

 hangrés nyitó és záró izmok 
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 a gége függesztése 

 

A gége (larynx) 

A légcső legfelső gyűrűjéhez rugalmas szalaggal kapcsolódik a gége. Öt fő porcból áll: 

1. gyűrűporc 

2. pajzsporc 

3.-4. két kannaporc 

5. gégefedő 

 

1. A gége részei oldal és hátulnézetben 

 

1. A gyűrűporc a gége alapja, egy rugalmas rövid szalaggal kapcsolódik a légcsőhöz, teljesen 

zárt kört alkot, ellentétben a légcső „c” alakú porcaival. Oldalfalához ízesül: 

2. A pajzsporc, két pajzshoz hasonló lemezből áll, ezek előreugró összeszögellése az u. n. 

ádámcsutka. A lemezeken alul is, felül is két-két szarv található. Az alsó, u.n. kis szarvak 

alkotják az ízülete a gyűrűporccal, a felső nagy szarvak a nyelvcsontra függeszkednek a 

nyelvcsont-pajzsporc-szalaggal. A nyelvcsont a nyelvtő alatt izmok és szalagok közé ágya-

zódva helyezkedik el, a test csontozatától független, vele együtt mozog a gége. 
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2. A gége elölnézetből 

3.-4. A kannaporcok (2 db) gúla alakúak, a gyűrűporc hátsórészén, jobb- és balfelén ülnek. 

Görbült csúcsaik a kanna orrára hasonlítanak, innen az elnevezésük. Csúcsain két borsószem-

nyi puhább állományú porcocska található, a leírójukról elnevezett Santorini –porcok. Kemé-

nyebb, csontosabb alsórészük a hangszalagok, valamint a hangszalag működtető izmok tapa-

dási helye. A kannaporc háromszögletű alapjának előre mutató csúcsára tapad a hangszalag 

hátulsó része, a hangnyújtvány, az izomnyújtvány a tompább csúcs felé tekint, a hátrafelé 

forduló harmadik a hátsó rögzítőszalag tapadási helye. 

5. A gégefedő egy hosszában kettévágott körtéhez hasonló. Alapvető feladata a gége elzárása, 

befedése nyeléskor, hogy az étel a nyelőcsőbe kerüljön. A légzéskor, hangadásnál egyenesen 

áll. Felső, lekerekített széle áll szabadon, középső és alsó része a két lemez találkozásának 

szögében, közvetlenül a hangszalagok felett a pajzsporc belső feléhez tapad. 

 

A gége belseje 

A gége belsőt összefüggő nyálkahártya borítja, amely a garat nyálkahártyájának folytatása. 

Belsejét három részre osztjuk. 

 Gégetornác -- gégebemenettől az álhangszalagokig 

 Hangréstájék – az álhangszalagoktól a valódi hangszalagokig 

 Hangrés alatti tájék –a hangszalagoktól a légcsőig terjedő rész 
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3. A gége belseje 

 

A gégebelsőt általában csillószőrös hámréteg fedi, kivételt képeznek a hangszalagok, a kan-

naporcok és a gégefedő felszíne (gége felöli oldal), amit laphám fed. 

A gégefedő mindkét oldaláról egy-egy redő húzódik oldalt a kannaporcokig, ez lefelé egy 

négyszögletű lemezben folytatódik, ami a gége oldalfalát alkotja és közvetlenül a pajzsporc 

belső falához tapad. Ennek alsó része kissé duzzadt, ez az u.n. álhangszalag,vagy tasakredő. 

A valódi hangszalagoktól egy keskeny rés választja el, a Morgagni –féle tasak (v.üreg). Ebben 

mirigyek találhatók, váladékuk a valódi hangszalag és a gégebelső nedvesítésére szolgálnak. 

 

A hangszalagok 

A pajzsporc belső oldalán, az ádámcsutka alatt eredne, és majdnem vízszintes irányban a kan-

naporcok hangnyújtványaira tapadnak, ily módon egy hosszanti rés keletkezik, amit hangrés-

nek nevezünk. Ezen keresztül áramlik a levegő ki és be. A hangszalag háromdimenziós test, 

hosszúsága, szélessége és vastagsága van, részei: szalag, izom, a szalagot borító nyálkahártya, 

az u.n. hangajak. Színe csontfehér, mert a szalagokat borító nyálkahártya nagyon szoros, a 

vér nem áramlik benne, így hőmérséklete alacsonyabb, ezért a légcsőből kiáramló meleg le-

vegő páratartalma lecsapódik, és nedvesen tartja a hangszalagokat.  
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4. A gége belseje a két hangszalaggal 

Hossza: 

 férfiaknál: 18-20 mm 

 nőknél:14-16 mm 

 csecsemőknél kb. 5 mm 

 gyermekeknél 6 éves kortól a mutálásig kb. az életkorukkal egyenlő 

Minél vastagabb és hosszabb a hangszalag, annál mélyebb a hang. A hangszalagok eltérő 

hossza okozza a férfiaknak a nőknél majdnem egy oktávval mélyebb hangfekvését. 

Vastagsága egyénenként változó, 2-4- mm. 

A hangszalagok rezgésének nevezzük a kiáramló levegő útját megszakító záró-nyitó mozgá-

sok sorozatát. A hangszalagokat izmok mozgatják, megkülönböztetünk hangrés nyitó 1 pár, 

hangrés záró 5 és fél pár izmot. 

A hangrés nyitásáért felelős a hátulsó gyűrű-kannaporc izompár, a hangszalag-távolító. Ál-

landó mozgásban van, mivel a légzéshez nélkülözhetetlen a nyitott hangrés. 

 

5. A hangszalagot mozgató izmok 
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A gége mozgató izmai a porcos vázon kívül találhatók, rendeltetésük a gége mozgásának 

szabályozása és egyensúlyban tartása hangadás közben. 

 

 

6. A gége mozgató izmai 

 

Érdekesség: 

Tekintse meg az alábbi két videót! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iYpDwhpILkQ#!  

http://www.youtube.com/watch?v=qpt0kigakWY&feature=related 

 

Feladat: 

Olvassa el Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája c. könyv részletes 

leírását- 60-65.old.! 

A rezonáns üregek 

Garat-, száj-, orr-, arc-, ikcsont-, homloküreget együttes néven toldalékcsőnek nevezik. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iYpDwhpILkQ
http://www.youtube.com/watch?v=qpt0kigakWY&feature=related
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7. A garatüregek és az orrüreg 

 

A garatüreg három részből tevődik össze: 

 

1.Gégegarat - a gége körüli öböl, a szájüreg felé a nyelv a határa 

2.Szájgarat – a garatrendszer középső része, a gégegarattól az orrgaratig, előrefelé a száj-

üregbe torkollik, ez az u.n. torokszoros, melyet felül a lágyszájpad, amelynek közepén függ a 

nyelvcsap (uvula), oldalról a garatívek, alulról a nyelvgyök fogja közre. A két garatív között 

a torokmandulák találhatóak, ezek nyirokszövetből álló mirigyek, a fertőzések ellen védenek. 

Nagyságát és formáját a nyelv mozgása nagyban befolyásolja. 

3. Orrgarat – a lágyszájpadtól az orrválaszfalig tart, felülről a koponya-alap, elölről az orrüreg 

határolja. Két oldalán az Eustach kürt található, amely összeköttetésben van a középfül dob-

üregével. Itt található az orrmandula, funkciója megegyezik a torokmandulákéval, felnőtt 

korra normális estben visszafejlődik. 

 

A szájüreg 

Elöl az ajkak, elöl és oldalt az alsó és felső állkapocs és a pofazacskók, felül a szájpadlás, alul 

a szájfenék határolja. A szájfeneket lágy részek képezik, itt helyezkedik el a nyelv, ami az 

állkapocsból és a nyelvcsontból ered, hátrafelé a nyelvgyökkel, előrefelé a nyelvfékkel rög-

zített. A nyelv maximális mozgékonyságát a különböző lefutású izmok biztosítják, a táplálék 

továbbításában és az artikulációban játszik óriási szerepet. 
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8. A szájüreg 

 

A szájpadlás két része a felső fogsortól hátrafelé haladva a kemény- majd a lágyszájpad, ami 

az uvulában végződik. A lágyszájpad mozgása fontos szerepet játszik az éneklésben. Az ajkak 

a külső szájnyílást fogják közre. Izmos, félig bőrrel, félig nyálkahártyával bevont szerv, fontos 

szerepet töltenek be a hangzóképzésben. Legfontosabb izma a körkörös ajakizom. Az ajak-

mozgások nagymértékben függnek az áll mozgásától (állejtés). 

 

Az orrüreg 

 

9. Az orrüreg 

Két részből áll, amit a részben csontos, ill. porcos orrsövény választ el egymástól. Mindkét 

részben 3-3 orrkagyló, és ennek megfelelően 3-3 orrjárat található. Belülről csillószőrös hám-

réteg borítja. Élettanilag kettős szerepe van, a légzés és a szaglás. Mi a légzés szempontjából 

vizsgáljuk. Előmelegíti, szűri és párásítja a belélegzett levegőt. Ezt a feladatot az orrkagylók 

duzzadótesteinek alakváltozásával végzi. Hideg hatására tágulnak, ezáltal a légrés szűkebb 
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lesz, lassul a levegő mozgása, felmelegszik, fordított esetben, meleg hatására összehúzódnak 

elősegítvén a gyors áramlást, ezáltal a megfelelő párolgást. 

Az orrmelléküregek 

A homloküreg, arcüreg, iküreg, rostasejtek alkotják, jellemzőjük, hogy az orrüreg járataiba 

nyílnak. A homloküreg kivételével, páros szervek. 

 

 

 

 

10.Az orrmelléküregek 

 

A homloküreg a szemüreg felett az orrtő két oldalán található, rendszerint aszimmetrikus, és 

a középső orrjáratba nyílik. 

Az arcüreg az orrüreg két oldalán található, tetejét a szemüreg, fenekét a keményszájpad ol-

dala alkotja. Kivezető nyílásai (kettő) az üreg fenekénél magasabban vannak és az orrüreg 

középső orrjáratába torkollanak, így a gyulladás estén keletkezett váladék rendkívül nehezen 

ürül. 

Az elülső és hátsó rostasejtek együttes neve a rostalabirint. Az elülső a középső orrjáratba, a 

hátulsó a felső orrjáratba nyílnak, számuk és formájuk egyénenként eltérő. 

Az iköböl vagy ikcsontüreg a hátsó rostasejtek folytatásában található, a felső orrjáratba tor-

kollik kivezető nyílása. 

A rezonánsüregek az emberi hang felerősítésében és színezésében játszanak szerepet. 

 

Feladat: 

1. Mondja el, mi módon kapcsolódik a gége a légcsőhöz! 
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2. Sorolja fel a gége fő porcait, beszéljen alakjukról és funkciójukról! 

 

Egészítse ki a következő mondatokat! 

1. A lemezeken alul is, felül is két-két szarv található. 

2. A gégefedő alapvető feladata a gége elzárása, befedése nyeléskor, hogy az étel a nyelő-

csőbe kerüljön. 

3. A Morgagni-féle tasakban található mirigyek váladéka a hangszalag és a gégebelső nedve-

sítésére szolgálnak. 

4. A hangrés nyitásáért felelős a hátulsó gyűrű-kannaporc izompár. 

 

Válassza ki a helyes állításokat! 

1. A gége mozgató izmai a nyálkahártyában találhatók. 

2. A garatüreg öt részből tevődik össze. 

3. A lágyszájpad mozgása fontos szerepet játszik az éneklésben. 

4. Az orrmelléküregek a homloküreg kivételével, páros szervek. 
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3. lecke: A fül anatómiája és a hallás élettana 

Cél: 

A hallgatóval megismertetni a fül részeit és a hallás folyamatát. 

 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha 

 fel tudja sorolni a fül részeit 

 ismeri a külső fül felépítését, és funkcióját 

 tudja a dobhártya funkcióját és ismeri a közép fül felépítését 

 tudja mik azok a hallócsontocskák, mi a funkciójuk 

 ismeri a belső fül felépítését, tudja mi az egyensúly és a hallás szerve 

 ismeri a csiga felépítését és működését 

 tisztában van a Corti –féle szervben történő folyamattal 

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához kb.60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak: 

 külső fül, közép fül, belső fül 

 dobhártya 

 dobüreg 

 ovális és kerek ablak 

 hallócsontocskák; kalapács, üllő, kengyel 

 fülkürt, más néven Eustach-cső 

 tornác és a három félkörös ívjárat ;az egyensúly szerve 

 csiga—a hallás szerve 

 a csiga felépítése 

 tornáclépcső, doblépcső 

 Reissner –féle hártya 
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 alaphártya – Corti-féle szerv 

 a rezgések fizikai energiája elektromos impulzusokká alakítása a Corti –féle szervben 

 

A hanghullámokat felfogó szervünk a fül. Három részből áll, funkciója a hang vezetése, to-

vábbítása, felfogása: 

1. külső fül (auris externa) 

2. középső fül (auris media) 

3. belső fül (auris interna) 

 

1. A fül részei 

A külső fület a bőrrel bevont porcos fülkagyló és a félig porcos, félig csontos külső hallójárat 

alkotja. A hanghullámokat a hangtölcsérként működő külső fül vezeti a dobhártyához, ami 

elválasztja a külső fület a középső fültől. A dobhártya 9 mm átmérőjű csontos gyűrűbe éke-

lődő, kb.0,1 mm vastagságú rendkívül érzékeny és rugalmas lemez,a rezgésekre ill. akuszti-

kus behatásra alakját a dobhártya feszítő izom segítségével változtatni tudja, belső részéhez a 

kalapács nyele rögzül, rezgése  így a csontocskákra továbbítódik. A dobhártya közepe táján, 

az un. köldöknél befele húzódik, az alábbi képen jól látható, a dobüreg hátsó falához ezen a 

helyen kerül a legközelebb. 

 

 

2. A dobhártya 



30 

 

A középső fül három részből áll: 

1. dobüreg 

2. fülkürt, más néven Eustach-cső 

3. csecsbarlang 

 

 

3. A dobüregben elhelyezkedő hallócsontocskák 

 

A léggel telt dobüregnek a dobhártya képezi az külső és elülső falát, a többi része csontos. A 

dobhártyával szemben két hártyával fedett nyílás- a felső az ovális ablak, az alsó a kerek ablak 

található. Az ovális ablakhoz kapcsolódik a hallócsontocskák egyike, az un. kengyel. A három 

egymáshoz ízülettel kapcsolódó csontocska a kalapács, üllő és kengyel, a hangvezetésben töl-

tenek be fontos szerepet. A kalapács markolata van összeköttetésben a dobhártyával, a kengyel 

talpa pedig a belső füllel, mivel az ovális ablak hártyájába van beágyazva, kettejüket pedig az 

üllő köti össze oly módon, hogy a kalapács feje az üllő homorulatába illeszkedik, a hosszabb 

ága a kengyel fejével ízesül, a rövidebb ága pedig a dobüreg csontfalához kötődik.  

A dobüreg összeköttetésben áll az Eustach-csőn, más néven fülkürtön keresztül (melynek orr-

garati nyílása a kürthöz hasonlóan kinyílik) az orrgarattal, innen kapja levegőjét. A cső nyitása 

nyeléskor a lágyszájpad –feszítő izom, zárása a lágyszájpad-emelő izom működése által törté-

nik. 

A középfül leghátsó részét képezi a csecsbarlang a csecssejtekkel és a halántékcsont 

csecsnyújtványával. A középfül feladata a rezgések továbbítása a belső fül csigája felé a kala-

pács, üllő, kengyel által. 
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Belső fül  

Bonctanilag összefüggő, de működés szempontjából két részből áll: 

1. A tornác és a három félkörös ívjárat --- az egyensúly szerve 

2. A csiga ----a hallás szerve 

A belső fül egy csontüregrendszer amelyben egy kisebb méretű, de azonos beosztású hártyás 

rendszer található, a csontüreg részt kitöltő folyadékban, a perilymphában úszik. A hártyás részt 

kitöltő folyadékot endolymphának nevezzük. 

A tornác oldalsó falában helyezkedik el a már említett ovális és kerek ablak, hátul a három 

félkörös ívjárat nyílásai találhatók, mindegyik ívjárat mindkét végével a tornácba torkollik, 

így a falon 5 nyílás található, mivel az elülső és hátulsó ívjárat közös nyílásban találkozik. Az 

ívjáratok kiöblösödő végét ampullának nevezik. A tornác középső falának két bemélyedésé-

ben található a zsákocska és a tömlőcske. 

 

 

4. A belső fül 

   

A tömlőcskében kezdődnek az ívjáratok, úszó mészkristályokat, un. otholitokat vagy fülköve-

ket tartalmaz. Az ampullákban található szőrsejtekkel együtt a statikai egyensúly szervei. 
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5. A három félkörös ívjárat és a csiga 

 

A hallás szerve a csiga.  

A zsákocskával áll közvetlen összeköttetésben, nevét a csigaház alakjához való hasonlósága 

miatt kapta. A csigaház tengely körül csavarodik.   

 

 

6. A csiga 

 

A tengelylemez két részből, a csontos és hártyás pörgelemezből áll. Ez a lemez un. lépcsőkre 

osztja a csigát, a tornáccal kezdődőt felső vagy tornáclépcsőnek, a dobüreggel határos kerek 

ablaknál indulót alsó vagy doblépcsőnek nevezzük. A két rész a csiga csúcsánál találkozik, 

ahol kis nyíláson keresztül a lépcsőket kitöltő folyadék a pherylimpha közlekedik, ami az 

agyhártyák közötti térből származik. A tornáclépcsőt további két részre tagolja a Reissner-

féle hártya. Az alsó részen, az un. csigajárat alaphártyáján található a hallás tulajdonképpeni 

szerve, a Corti-féle szerv. 

A Corti-féle szerv szőrsejtekből és idegrostokból áll. A belső és külső szőrsejtek együttes 

száma a 28 ezret is meghaladhatja. Felette helyezkedik el a fedőhártya, a hallószőrök vezeté-

kei ebbe a hártyába vannak beágyazva. A hallóidegrostokkal dúsan behálózott szőrsejtekből 
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ingerület formájában továbbítódnak a rezgések az agy halántéklebenyébe, ahol a hang érzé-

kelése történik. A Corti –féle szerv elektromos impulzusokká alakítja a rezgéseket. A kengyel 

mozgására az ovális ablak benyomódik, a csigában található folyadék, a perilympha moz-

gásba jön, ezt a mozgást átveszik a hártyás labirintus falai majd az alaphártyáig is eljut. A 

Corti-féle szervben a hallószőrök érintkezésbe lépnek a fedőhártya alsó felületével, ekkor tör-

ténik a hangfelfogás kezdete, a rezgések fizikai energiája idegfolyamattá alakul. 

 

 

7. A csiga és a Corti-féle szerv 

 

A mély és magas hangok helye az alaphártyán bizonyítottnak vehető Helmholtz (orvos, fizi-

kus, fiziológus, a neurofiziológia területén többek között a hang magasságának és erősségé-

nek észlelésével foglalkozott, a szemfenéktükör feltalálója) elmélete alapján. A magas han-

gokra a csiga alsó kanyarulatában, a magas hangokra a felső kanyarulatában reagál az alap-

hártya.  
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8. Az alaphártya reagálása a különböző hangmagasságokra  

 

Feladatok: 

1. Sorolja fel a fül főbb részeit! 

2.  Mondja el a hallás szervének, a csigának a felépítését! 

 

Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

1. A dobhártya elválasztja a külső fület a középső fültől, belső részéhez a kalapács nyele 

rögzül. 

2. A dobhártyával szemben, a dobüregben, két hártyával fedett nyílás -  a felső az ovális 

ablak, az alsó a kerek ablak – található. 

3. A hallócsontocskák egymáshoz ízületekkel kapcsolódnak, és a hangvezetésben töltenek 

be fontos szerepet. 

4. A kalapács a dobhártyával van összeköttetésben, a kengyel talpa pedig az ovális ablak 

hártyájába van beágyazódva, kettejüket köti össze a kengyel. 

 

Válassza ki a helyes állításokat! 

1. Az Eustach-cső, más néven fülkürt a belső fülben található. 
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2. Az egyensúly szerve a tornácban található három félkörös ívjárat. 

3. A Reissner-féle hártya a három félkörös ívjáratot osztja ketté. 

4. A csiga alaphártyáján elhelyezkedő Corti-féle szerv a hallás tulajdonképpeni szerve, a 

rezgések fizikai energiája itt alakul elektromos impulzusokká. 

 

Modulzáró kérdések: 

1. Sorolja fel a tanult szerveket a hangadás folyamatába való bekapcsolódásuk sorrendjében!  

tüdő, légcső, gége, garatüreg, orrüreg, orrmelléküregek 

2. Hol és hogyan jön létre a tulajdonképpeni hangadás? A gégében, a levegő nyomása és a 

hangszalagok ellenállása során rezgés jön létre. 

3. Mi történik a rezonánsüregekben? A hang felerősödik és megkapja egyéni színezetét. 

4. A fizikai rezgések a fülben hol alakulnak elektromos impulzusokká?  A Corti -féle szerv-

ben. 
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2.Modul: A légzés és a hangszalagok funkciói, a rezonancia sze-

repe a hangadásban; Hangfajok a hangszín, hangfekvés és 

hangterjedelem tükrében; Mutálás 

(Ez a modul megismertet az éneklés során használt szabad légzéstechnikával, az emberi 

hang működésével. Foglalkozik a regiszter elmélettel, a helyes hangindítással és a rezonan-

cia szerepével a hangadásban. Bemutatja a különböző hangfajokat a hangszín, hangfekvés 

és hangterjedelem aspektusából.) 
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1. lecke: A légzés 

Cél: 

A hallgatóval megismertetni a helyes légzés és az arra épülő hangadás folyamatát. 

 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelő módon a tananyagot, ha 

 képes felsorolni a különböző légzéstípusokat 

 tudja a köztük lévő különbségeket 

 ismeri a rekeszizom és a légzésben résztvevő izmok működését a légzésfolyamán 

 tudja, hogy a légzésnek melyik fázisán történik a hangadás  

 ismeri és érti a támasz fogalmát 

 ismeri és képes bemutatni a gyakorlatokat 

 tudja a légzéshibák javítási módját 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához kb. 60 percre lesz szüksége. 

Kulcsfogalmak: 

 a légzés kettős funkciója, oxigéncsere és hangadás 

 belégzés- a rekeszizom működésének aktív fázisa 

 kilégzés-a rekeszizom működésének passzív fázisa 

 a helyes légzés a mélylégzés 

 az éneklés a kilégzésen alapul 

 váll- vagy felső mellkasi légzés; bordaközi- vagy alsó mellkasi légzés 

 a „támasz” fogalma 

 légzőgyakorlatok 

 a fojtás, és a kapkodó, hangos légzés 

 átmenetek, izomfunkció váltások- „pillanatnyi pihenés” 

 



38 

A légzésnek, mint már korábbi leckében szó volt róla (1. lecke) kettős funkciója van, élettani 

szempontból szervezetünk oxigénnel való ellátása, a gázanyagcsere a fő szerepe, mivel oxigén 

nélkül nincs élet. Működésében két szakaszt különböztetünk meg, a belégzést és a kilégzést. 

Mivel a tüdő passzív szerv, az őt működtető izmok segítségével történik a légzés folyamata. 

Legfőbb légzést segítő izmunk, a rekeszizom lefelé mozdulásával( összehúzódásával) és a bor-

daközi izmok tágító hatásával a tüdőben vákuum hatás keletkezik, betódul a levegő, megtörté-

nik a belégzés. Helyes légzés esetén jól látható a rekesz lefelé mozgása, mivel egyidejűleg a 

hasizom elernyed, hogy helyet biztosítson a rekesznek helyet adó hasi szerveknek, az övtájék 

körös-körül kitágul. Az izmok egy „pillanatnyi nyugalmi” fázis után (miközben felkészülnek 

az ellentétes irányú folyamatra) a kilégzés folyamatában vesznek részt oly módon, hogy a bor-

daközi izmok elernyednek, a rekeszizom elernyed és visszatér eredeti állapotába, miközben a 

tüdőből kiáramlik a levegő, a hasizmok összehúzódásának segítségével. A mellkas nem esik 

össze, mert a bordakosarat a külső bordaközi izmok egyenesen tartják.  

A hangadás, a beszéd és az éneklés másodlagos funkciója a légzésnek, és a kilégzés folyamatára 

épül. A fent leírt mélylégzés a legelőnyösebb légzéstípus, mert szabadon hagyja a gégét, és 

természetes, az újszülött is ezen a módon lélegzik. A két másik típusa a légzésnek a 1. váll- 

vagy felső mellkasi légzés és a 2. bordaközi- vagy alsó mellkasi légzés. Mindkettő főként az 1-

es típus a mellkas túlzott megemelésével jár, így nyomást gyakorolnak a gégére, ami akadályt 

jelent a szabad hangadásban 

Mely légzéstípus a legmegfelelőbb az éneklés szempontjából, ebben a kérdésben sokszor talál-

kozhatunk ellentétes véleményekkel. A kutatások legújabb eredményeit mindig szem előtt kell 

tartanunk. Nem biztos, hogy kizárólag egyformán működünk! Ne feledjük, hogy élő „anyaggal” 

dolgozunk. Paradoxon ugyan, de igaz, nagyon hasonlóak és mégis nagyon különbözőek va-

gyunk!! Az orvosság sem egyformán hat mindenkire. Tehát, soha ne veszítsük el a kísérletező 

kedvünket, az új utakat, módszereket alaposan tanulmányozzuk, próbáljuk ki magunkon, ha 

pozitív hatását megtapasztaltuk építsük be gyakorlatunkba! A merev módszer mentén való 

egyetlen járható út teóriáját követő tanítás helyett a megfigyelésre, kreativitásra bíztatnám a 

jövő tanárait. 

 

Mint elgondolkodtató tanulmányt kívánom szíves figyelmükbe ajánlani! 

Nádor Magda: Az erő a nyugalomban rejlik… című könyvét (2000. december, a szerző magán-

kiadása) 
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Azonban az mindenki számára egyértelmű, hogy a kilégzés irányíthatóságát kell az énekes ta-

nulóknak tanulmányaik során elsajátítani, a légzésben résztvevő izomzat összműködését uralni. 

Abban mindenki egyetért, hogy a jó éneklés alapja a jól működő légzéstechnika.  

 

Itt kell beszélnünk a támasz fogalmáról. A támasz nem egy állapot, hanem egy folyamat. Még-

pedig a kilégzés egyenletes folyamata, a hangnak levegőn tartása, folyamatos levegőáramolta-

tás, aminek egyensúlyát a vele egy időben funkcionáló belégzési izomfeszültség biztosítja. Tu-

dományosan nem leírt folyamat, rugalmas testérzetekről beszélünk. Jelszó: FLEXIBILITÁS!  

Annyi bizonyos, hogy mindenféle merevség, a kilégzésben résztvevő izmok összjátékában kárt 

tesz. 

 

A légzés gyakorlása 

 Légzőgyakorlatokon keresztül meg kell éreztetni a növendékkel a légzésben résztvevő izomzat 

munkáját. A gyakorlatok rövidek legyenek, és kevés levegővel dolgozzunk, a pukkadásig fel-

fújt mellkas felszorítja a gégét. Az első perctől tudatosítani kell a növendékekben, hogy mindig 

az énekelnivaló, a frázis hossza határozza meg a szükséges levegő mennyiségét. 

 

Gyakorlat: 

 

1. Lehetőleg ülve, alkarunkkal a térdre támaszkodva, hát homorítva, vállak leeresztve, fej 

mérsékelten felfelé tartva az orron-szájon keresztül engedjük be a levegőt, majd „sz” 

hangzóval kilégzést végezzünk. Ezt többször ismételjük, majd kezünket a csípőre he-

lyezve ellenőrizzük az övtáj tágulását és úgy gyakoroljunk tovább. 

2. A fent leírt helyzetben a „p-t-k-sz” mássalhangzók egyenletes ismételgetésével figyel-

jük meg a légzőizmok rugalmas működését. A gyakorlatot állva is végezzük el, a has-

falra tett kézzel (legyező formában kisujjunk a köldök környékén, nagyujjunk a szegy-

csont alján) figyeljük izmaink működését. 
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3. Terpeszállás, előredöntött testtartás, fej mérsékeltem felfelé tartva, kezek a csípőn, el-

lenőrzés céljából. A testtartás elősegíti a rekeszizom működésének megindulását. Be-

légzés orron át, majd kilégzés „sz” hangzóval. 

 

4. A légzőgyakorlatot kilégzéssel kezdjük, majd az orron keresztül beengedjük a levegőt, 

miközben oldalt a bordákra, elöl a hasra tett kézzel ellenőrizhetjük a körkörös tágulást. 

Majd kilégzés, levegő beengedése orron-szájon, újabb kilégzés. Ezt ismételgetjük 4-5x 

 

A rendszeres gyakorlás és önellenőrzés a helyes légzés beidegzéséhez vezet. A rekeszizom és 

a légzés működésének magyarázatához anatómiai ábrák segítségét is vegyük igénybe. 

 

Mikor jól boldogulunk a légzőgyakorlatokkal, az egyenletes kiáramoltatást hangadással egybe-

kapcsolva gyakoroljuk (rövid skálák, népdalok). A fokozatosság elvét követve növekedjen az 

egy levegőre éneklendő skála, vagy frázis hossza. Ügyeljünk arra, hogy a növendék belégzéskor 

ne nyomja le a nyelvcsontjával a gégét! Mindig figyeljünk az egyenletes áramoltatásra, mert a 

levegő visszatartása fojtást idéz elő. Mint már említettem figyeljünk arra, hogy túlzott mennyi-

ségű levegővel soha ne dolgozzunk, mert feszültséget okoz a testben, és nem a tévesen elképzelt 

hosszas áramoltatást segíti. A kapkodó és hangos légzést is a hangadás (kilégzés) görcsös me-

revsége okozza, ami visszahat a belégzésre, ez visszahat az újabb hangadásra és ördögi kört 

indít be. Éneklésünkben az egész testrészt vesz, így annak kiegyensúlyozott izomtónusban kell 

lennie. Észlelhetjük, hogy a ki-és belégzés során bizonyos átmenetek vannak, amik döntő fon-

tosságúak az éneklés során. Ezek az izomfunkció váltások a be-és kilégzés, ill. a ki-és belégzés 

fázisa közötti pillanatnyi szünetek alatt mennek végbe, szükséges uralni ezeket az átmeneteket. 

Amikor a belégzésnél aktív rekeszizom átadja a munkát a kilégzésnél aktívan dolgozó hasizom-

nak, ill. a bordákat szűkítő izmoknak, majd a hangadás után a hasizom egy pillanat alatt ellazul, 

hogy ismét aktiválódva a rekeszizom és a bordákat tágító izmok ellássák a belégzés folyamatát. 

A belégzéskor történő elengedéskor, lazuláskor, ill. pillanatnyi megpihenéskor a gége is pihenni 

tud, ami nagyon fontos lesz a későbbiekben. Ez a rendkívül harmonikus folyamatos izom össz-

játék adja a rugalmas testérzetet az éneklés során. Tehát nincs szükségünk sok levegőre az 

énekléshez,hanem kevés energiával, azaz könnyedén kell énekelnünk, hogy ne legyen szüksé-

günk sok oxigénre, mert az energiafogyasztás egyenes arányban áll az oxigén fogyasztással. 

Oxigén hiány esetén pedig levegőt veszünk. Tehát erőlködés = gyakori levegővétel = rövid 
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kilégzés. Ha gondos gyakorlás során megtanuljuk ezt a rugalmas működést, akkor kiküszöböl-

hetjük a fent említett légzéshibákat. 

 

Feladat: 

1. Sajátítsa el a légzőgyakorlatokat és mutassa be hallgatótársának! 

 

Önellenőrző kérdések: 

Válassza ki az alábbiak közül a helyes állításokat! 

1. A váll-légzés a hangadás szempontjából a legoptimálisabb légzéstípus. 

2. Mélylégzés során a mellkas túlzottan megemelkedik, és nyomást gyakorol a gégére. 

3. A rekeszizom a kilégzés során elernyed és a hasizom és a bordákat szűkítő izmok aktivi-

zálódnak. 

4. A kilégzés folyamatára épül a hangadás, ami a légzésnek másodlagos funkciója. 

 

Egészítse ki a következő mondatokat! 

1. A mélylégzés során az övtájék körös-körül kitágul. 

2. A támasz egy folyamat, a hangnak levegőn tartása, a kilégzés egyenletes folyamata. 

3. Belégzéskor ne nyomjuk le nyelvcsontunkkal a gégét. 

4. A kilégzés és belégzés közötti átmeneti fázisban a pillanatnyi megpihenéskor a gége is 

pihenni tud. 
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2. lecke: A hangadás és a hangszalagok funkciói, rezonancia 

Cél: 

A hangadás folyamatának megismertetése, a hangszalagok funkcióin keresztül. A rezonancia 

és a hangadás összefüggését ismerje, tudja, hogy a rezonátorok által színezett és erősített hangot 

érzékeli fülünk, a hangszalagok által létrejött zönge rezonancia nélkül nem hallható. 

 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelő módon a tananyagot, ha 

 ismeri a hangadás kettős idegi működés folyamatát 

 tudja, mi történik az idegimpulzusok hatására 

 ismeri a „zönge” fogalmát 

 tudja mit értünk a hangszalagok funkcióin és ismeri azokat 

 ismeri a férfiak által női magasságon megszólaló hangok képzését 

 tudja milyen az éneklésben kívánatos hangadás, ismeri a kemény hangindítás hatásait 

 tudja, hogy a test rezonánsüregei miként vesznek részt a hangadásban 

 ismeri a lágyszájpad működését 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához kb.60 percre lesz szüksége. 

 

Kulcsfogalmak: 

 hangadási szándék 

 kettős idegi működés 

 primer hang 

 hangszalagfunkciók 

 falzett funkció 

 musculus vocalis 

 fisztula-hang 
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 glottis-ütés 

 fonaszténia 

 rezonáns üregek hangoltsága 

Az emberi test hangforrása a két hangszalag. Ahhoz, hogy hangot adjunk, hangadási szándék 

kell (önkéntelen hangadás csak bizonyos kiváltó ingerek hatására történik, ilyen például a sírás, 

nevetés, nyögés). Maga a hangadás egyidőben történő kettős idegi működés folyamata. A hang-

szalagokat és a légzőizmokat működtető idegközpontból elinduló működések egymást kölcsö-

nösen egyensúlyozzák. A megfelelő idegimpulzusra a magasságnak megfelelően a hangrést 

szűkítő izmok összehúzódása következtében a megfeszült hangszalagok a tüdőből kiáramló le-

vegő nyomására periodikusan megnyílnak. Mivel a hangrés nyílik, az alatta levő légnyomás 

csökken, a hangrés zár, ez a folyamat ismétlődik a pillanat törtrészei alatt, a hangnak megfelelő 

rezgésszám fenntartására. Ezt a „verdeső kolibri szárnyra” hasonlító mozgást jól láthatjuk videó 

felvételeken. Az így létrejött zönge, ill. primer hang számunkra nem hallható, mivel csak az 

emberi test rezonánsüregei által felerősített hangot észleljük. 

A hangszalagok funkcióin a mechanikus, mozgásbeli működést értjük. A fent említett primer 

hang mechanikai jellegű, a fül által érzékelhető emberi hang tehát két részből áll, egy funkció 

adta rezgésből, és ennek a rezonátorok általi felerősítéséből. Tehát a funkció az elsődleges, a 

rezonancia pedig másodlagos tényező. 

Kétféle egészséges funkciót különböztetünk meg: 

 (Kerényi Miklós György felosztása alapján, mivel e kérdésben oly nagy a káosz és egyet nem 

értés, az ő leírását találtam a legérthetőbbnek. Talán a tudomány előbb- utóbb erre a kérdésre 

is választ ad.) 

1. teljes funkció; 2. falzett funkció 

Teljes funkció esetében valamennyi hangadásban érdekelt izom közreműködik. Természetesen 

nem csak a záróizmokról van szó, hanem az álladóan működő nyitó izomról, mivel az emberi 

hangadásnál egy állandó egyensúlyról, többszörös antagonizmusról van szó (lásd: légzés folya-

mata). Egy testes hang jön létre. 

A falzett funkció esetén a musculus vocalis, a hangszalag saját izma nem vesz részt intenzíven 

a hangadásban. Ez a hang testetlen. 

Tehát a két funkció közti különbség a hangszalagok saját izmának ellenállásában rejlik. A két 

funkció között „átjárhatóság „van. A falzett funkció nem tévesztendő össze a fisztula, ill. 
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a”kontra”(férfiak által női magasságon megszólaló) hangok képzésével. Itt egy merevítés tör-

ténik a nyelvcsont és a gégét körülvevő oldalizmok bekapcsolásával, ami által egy rövidített 

hangszalagrezgés jön létre, így a hang egy oktávot emelkedik a női hangok tartományába. Ez a 

hang nem képes törésmentes átmenetre a teljes funkcióba. 

A „piano”hangzást gyakran keverik a falzettel. Szögezzük le: a „piano” dinamikai kifejezés a 

teljes –funkció által létrehozott halk hangot jelenti, amire jellemző a testesség. A falzett ugyan 

halk, de testetlen hang, vivőereje nem egyenértékű a teljes-funkció által létrehozott „piano”-

val. 

 

Hangindítások 

Az éneklésben kívánatos a „lágy” hangindítás. Orvosok, foniáterek egyformán megegyeznek 

abban, hogy a „kemény” hangindítás, az un. glottis-ütés (coup de glotte) károsítja a hangszala-

got. Ebben az esetben a hangszalagok alatt összesűrűsödött levegő lökésszerűen éri a zárt hang-

szalagokat, így azok erős összecsapásával jön létre a rezgőmozgás. Hosszú távon ez a hangadás 

komoly hangegészségtani problémákhoz vezet, hangszalagcsomó, fonaszténia (hangszalag-

gyengeség) kialakulásához. Az énekesi készenlét, a diszpozíció már a hangadás előtt összekap-

csolja a résztvevő izmokat, megadja a kellő lendületet, azt a természetes energiát ami szükséges 

a hangadáshoz. 

Lágy hangadás úgy jöhet létre, ha a hangszalagok zárnak ugyan, de nem görcsös szorossággal, 

így az  egyenletesen vezetett levegő rezgésbe hozza őket, zönge keletkezik. Ebből formáljuk a 

magánhangzókat és a mássalhangzók egy részét.(A zöngétlen mássalhangzók a hangszalagok 

rezgése nélkül keletkeznek, ilyenkor a zörej csupán a szájüregben jön létre.) 

Nagyon jó funkciójavítók a zönge gyakorlatok. (lásd a Gyakorlatok c. fejezet alatt) 

 

A rezonancia és a hangadás 

A hangszalagok által létrejött primer hangot az emberi fül számára a természet adta rezonancia- 

a test rezonánsüregei és a szilárd csontozat- teszi megfelelő hangzásúvá, ezt a rezonancia által 

színezett és erősített hangot halljuk. A gömbfelületben minden irányba terjedő hanghullámok a 

test minden rezonátorába eljutnak, és azokat együttrezgésre bírják. Ezek a rezonáns üregek a 

fizika törvényei szerint a hangoltságuknak megfelelő felhangokat erősítik ki. A kisebb légtar-

talmú fejüregek a magasabb hangokra, a mélyebb hangokra a nagyobb légtartalmú mellüreg 
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reagál. A tapasztalatok szerint a mellüreg rezonanciája az erőt, a fejüreg rezonanciája a színt 

képviseli. A keletkező hang egy időben hozza működésbe a rezonátorokat, helyes hangadás 

esetén ezek megfelelő arányban keverednek. Ugyanaz a „levegőoszlop” szállítja az együttrez-

gést mindkét irányba. A „mell” a hangskála egész terjedelmén keresztül alaprezonátor- erősí-

tőként, a „fej”a változtatható rezonátorok működésének következtében (garat, szájüreg, 

lágyszájpad) a felhangok kierősítőjeként funkcionál. Itt kell néhány szót említeni a lágyszájpad 

működéséről. A szájüreg rezonáns terét növeli, ill. csökkenti fel és leengedésével. A nyelvvel 

összehangolt kiegyensúlyozott működése esetén szabad áramlást enged a hangnak, megakadá-

lyozza az orrüreg túlzott részvételét (nazalitás) a hangadásban. Tehát összefoglalva: helyes lég-

zés, hangadáskor helyes funkció és megfelelő lágyszájpad működtetés esetén a rezonancia-ki-

használás maximális, megfelelő arányban keveredik a fej és mellrezonancia. 

 

Tekintse meg az alábbi videót a mélyebb megértés érdekében! 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ-mUyMUE3U  

https://www.youtube.com/watch?v=fam479a0pBw 

 

Önellenőrző kérdések: 

Válassza ki az alábbi mondatok közül a helyes állítást! 

1. A hangadás folyamata egymás után történő idegi működés. 

2. A tüdőből kiáramló levegő nyomására a megfeszült hangszalagok periodikusan megnyíl-

nak. 

3. Az így létrejött zönge az emberi fül számára hallható. 

4. A falzett-funkció a fisztula hang.    

 

Egészítse ki a következő mondatokat! 

1. A kemény hangindítás, az un. glottis-ütés károsítja a hangszalagokat. 

2. A kisebb légtartalmú fejüregek a magasabb hangokra rezonálnak. 

3. A lágyszájpad a szájüreg rezonáns terét növeli, ill. csökkenti fel és leengedésével. 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ-mUyMUE3U
https://www.youtube.com/watch?v=fam479a0pBw
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3. lecke: Hangfajok, hangfekvés; Mutálás  

Cél: 

A különböző hangfajok megismerése. Hangfajon belül a hang fekvések és a rezonanciák ke-

verési módjának ismerete. A mutálás, mint élettani folyamat megismerése. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelő módon a tananyagot, ha 

 csoportosítani tudja az énekhangokat 

 ismeri a női hangok fajtáit 

 fel tudja sorolni a férfi hangfajokat 

 tudja, mit takar a szubrett és a buffo kifejezés 

 tudja kik a Wagner énekesek 

 tudja hány fekvése van minden hangfajnak 

 ismeri a keverés fogalmát és jelentését 

 ismeri a mutálás folyamatát 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátítása kb. 70 percet vesz igénybe. 

Kulcsfogalmak: 

 női és férfi hangok 

 szoprán, mezzo, alt  

 tenor, bariton, basszus 

 szubrett és buffo 

 Wagner énekes 

 a hang fekvése 

 keverés, kevert hang „voix mixte” 

 mutálás 

 

Az énekhangok három nagy csoportra oszthatók: 

 gyermek hangok 
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 női hangok 

 férfi hangok 

Tárgykörünkbe a felnőtt hangok tartoznak, ezért ezek elemzésére szorítkozom. 

Ezen belül további csoportokra oszthatók színük, terjedelmük, lágyságuk, erejük, öblösségük 

és fekvésük alapján.  

Hangszín szerint megkülönböztetünk lírai, drámai, hősies hangokat. 

Hangfekvés és hangterjedelem szerint, a hangrendszerben elfoglalt helyük alapján, magas, kö-

zép és mély fekvésű hangokat.  

Szerepkör szerint beszélünk még komikákról, azaz szubrettekről (nő) és buffokról (férfi). E 

felosztásban az alakító és jellemábrázoló készség a döntő. 

 

Női hangok 

 szoprán (hozzávetőleges hangterjedelme: a-g’’’) fényes magasság, kiegyenlített, csengő 

középhangok jellemzik 

 

- koloratúr 

- lírai 

- fiatal drámai 

- drámai 

 

 mezzoszoprán ( g-c’’’)  -széles magasság, erőteljes középhangok és jó mélységek jel-

lemzik 

 alt  ( d- a’’)   -a legmélyebb női hang, alsó hangjai dús zengésűek, erőteljesek 

A valódi altok igen ritkák, az ő szerepkörüket éneklők gyakran mezzo felé hajlók. 

 

Férfi hangok 

 

 tenor (c-d’’)  - a legmagasabb férfi hang, nagyon érzékeny 

- lírai 

- drámai vagy hőstenor 
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 bariton (A-b’) – a leggyakoribb férfihang, széles magasság, jó középhangok, megfelelő 

mélység jellemzik 

- lírai 

- drámai vagy hősbariton 

 basszus (C-f’)- a legmélyebb emberi hang, végleges kibontakozása évekig is eltart  

Említést kell tenni a Wagner énekesekről a tenor és szoprán szólamban. A tenorokat hatalmas, 

széles, időnként baritonális színezetű hang jellemzi. A szopránok hangjellege a mezzo hangra 

hasonlít, széles magasság, erőteljes középhangok jellemzik. 

Itt kell említést tenni a 17. és 18. század jellegzetes hangfajtájáról, a nemiségüktől megfosztott 

kasztráltak hangjáról. Mutálás előtt kasztrálták a fiúkat, így hangjuk megmaradt gyermeki fek-

vésben, de testük rendszerint fejlődésnek indult magasságban és kövérségben, mellkasuk jól 

fejlett, hatalmas levegőkapacitású volt. Hangjuk színben hasonlított a női hanghoz, de lényege-

sen felülmúlta annak erősségét. Egyes szülők jó pénzért eladták gyermekeiket kasztráltnak. 

Egyesek közülük nagy énekesek lettek, nagy vagyonra, befolyásra tettek szert. Működésük rá-

nyomta bélyegét koruk énekes irodalmára. Ez volt a bravúr-éneklések kora, óriási virtuozitással 

énekeltek, de a nemi jellegtelenség miatt előadásuk szenvedélymentes maradt. Hangjuk nagyon 

munkabíró volt, középkorukra kissé mélyült. A leghíresebbek közülük: Giuseppe Aprile (ének-

iskola szerző, García tanára), Caffarelli, Cusanino, Crescentini, Farinelli és még sokan mások. 

 

1. A felnőtt énekhangok felosztása a hangterjedelem függvényében  
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A tanulmányok elején óvakodjunk növendékünk hangfaját „meghatározni”, hagyjunk időt, hisz 

a képzés során változnak a hang paraméterei, értendő ez mind a hangterjedelemre és a hang-

színre egyaránt. Azt is le kell szögezni, hogy nem mindig a hangterjedelem dönti el a hangfaji 

hovatartozást, a döntő az, hogy hol énekel a legtermészetesebben, legkönnyebben a növendék. 

Drámai szopránok és mezzoszopránok hangterjedelme sok esetben megegyezik, a döntő ez 

esetben az lesz, hogy melyik fekvésben énekel könnyebben. A másik szempont a hangszín. 

Például sok esetben egy baritonnak tenor magassága van, a tenornak pedig nincs megfelelő 

magassága, a hangfajt illetően ebben az esetben a hangszín dönt.  

 

Minden hangfajnak három fekvését (Lage) különböztetjük meg: magas, közép és mély. A hang-

fejlesztésben a középfekvésből érdemes kiindulni, ahol a legtermészetesebben szól a hang. En-

nek az un. középfekvésnek a hangmagassága természetesen hangfajonként változó. A fekvése-

ket váltóhangok kötik össze, a gyakorlás során ezeket a hangokat környezetükbe építve fino-

mítjuk. Ezeknek az összekapcsolódó fekvéseknek egységes színben kell megszólalniuk, ezért a 

hangképzés során célunk a kiegyenlített, törésmentes hangzás, a „keverés”. 

A keverés a rekeszizom és a hasizom, valamint a fej üregrendszerének összjátékából, együtt-

működéséből születik. A legmagasabb hangban van a legtöbb fejrezonancia, a legmélyebb 

hangban pedig a mellrezonancia dominál. Minden hangban egyidejűleg jelen van mindkét re-

zonancia, csak százalékos arányuk más és más. A magam részéről ezt nevezem „voix mixte”- 

nek, azaz kevert hangnak. 

Énekléskor a dallam mozgása során ezt a két rezonanciát kell úgy kevernünk, hogy a hangszín 

ne változzon. Tehát a magas és mély hangok intonálásakor ügyelnünk kell az antagonista (el-

lentétes) folyamatok kiegyenlítő hatására, a „kupola” mindig marad, a test változik. A gyakor-

latban úgy valósítjuk meg, hogy figyelünk a gége nyugalmára, az optimális 0 ponton tartására, 

a belégzés izomérzetének fenntartására.  

Ebben a témakörben, mivel a hangképzésnek ez a legizgalmasabb és legvitatottabb területe, a 

legellentmondásosabb nézetekkel találkozhatunk mind a mai napig. Bár a tudomány, az akusz-

tikusok (pl.Johan Sundberg ) igyekeznek feltérképezni ezt a jelenséget, máig is nagyon sok 

tisztázandó kérdés van, amire nincs egyértelmű válasz. 

(Ajánlott szakirodalom: Johan  Sunndberg(1987):The Science of the Singing Voice ) 
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A mutálás 

A gyermekhangból a felnőtt hangba való átmenet időszakát nevezzük mutálásnak. Ez a hang-

szervi változás a pubertás korban történik10-12 éves korban és általában 13-16 éves korig tart, 

de elhúzódhat hosszabbideig is (18 -19év) ami a lányoknál gyakoribb. Gyermekkorban a gége 

porcai puhák, a záróizmok gyengék, a gége- garat izom a pajzsporc lemezeinek összeszorításá-

val hozza létre a zárlatot. A mutálás előtt a gége megnő, a pajzsporc meszesedik, megjelenik a 

férfiaknál jól látható ádámcsutka, a porcok növekedése befejeződik, felveszik végleges formá-

jukat. A hangszalagokat működtető izmok beidegződése megtörténik. Ez a folyamat együtt zaj-

lik a nemi éréssel, másodlagos nemi jelleg a hangunk. A hormonális változások hatására a gyer-

mekhang, mely nemek szerint eddig nem különült el, megkapja női és férfi jellegét. A fiúk 

hangján ez jelentősen érzékelhető, hangszalagjuk megnő, és egy oktávval mélyül, a lányok 

hangja nem mutat ilyen látványos változást, mivel hangszalagjaik nem nőnek akkorát, de ma-

gasságban ők is nyernek néhány hangot. Az intonáció általában labilissá válik, a hang nem 

engedelmeskedik a beidegződések változása miatt, a fiúk gyakran”gikszereznek”.A lányoknál 

törés hallható ahol a magasságbeli gyarapodás történt, mert ezek a hangok már az új funkcióval 

jönnek létre és diszharmóniában vannak a régi hangokkal, ahol még az új funkció nem idegző-

dött be. Ezt a funkcionális átállítódási folyamatot nevezzük mutálásnak. Ha ez megtörtént, ak-

kor van értelme az egyéni oktatásnak. A mutálás idején az énekpedagógusnak az a feladata, 

hogy átvezesse növendékét ezen a folyamaton, szükség esetén az éneklésben leállást javasoljon. 

 

Feladat! 

Olvassa el Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája c.könyv idevágó 

fejezetét (137-174 old.) 

 

Önellenőrző kérdések! 

Válassza ki a helyes állításokat! 

1. A női hangok közül az alt a legmélyebb. 

2. A férfi hangok közül a tenor a legmagasabb hangfaj, nagyon érzékeny. 

3. A Wagner tenorokat hatalmas, széles, időnként baritonális színezetű hang jellemzi. 

4. A különböző fekvéseknél nem szükséges a rezonanciák keverése. 
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Egészítse ki a mondatokat! 

1. A mutálás alatt megtörténik a hangszalagokat működtető izmok beidegződése. 

2. A fiúk hangja egy oktávval mélyül. 

3. A hang másodlagos nemi jelleg. 

 

 

Modulzáró kérdések 

1. A légzés melyik fázisában aktív a rekeszizom? A belégzéskor aktív a rekeszizom. 

2. Mit értünk a hangszalagok funkcióin? A hangszalagok funkcióin mechanikus, mozgásbeli 

működést értjük. 

3. A test rezonáns üregei miként reagálnak a különböző magasságú hangokra? A kisebb lég-

tartalmú fejüregek a magasabb hangokra, a mélyebb hangokra pedig a nagyobb légtar-

talmú mellüreg reagál. 

4. Mit nevezünk mutálásnak? A gyermekhangból a felnőtt hangba való átmenet időszakát 

nevezzük mutálásnak. 


