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Bevezetés 
A zeneterápia széles körű alkalmazásának lehetőségei jól 

ismertek a modern gyógyításban. Az alvásmedicinához kapcsolódó 

gyógyszeres kezelések mellett egyre szélesebb körben alkalmazzák a 

nonfarmakológiai eljárásokat az alvásproblémák kezelése során. 

Érdemes ennek kapcsán megemlíteni az alváshigiénét és az 

alvásedukációt, a kognitív viselkedésterápiát, az alvásmegszorítás 

alkalmazásával történő kezeléseket, a különböző relaxációs 

technikákat, valamint néhány klasszikus pszichoterápiás módszer 

alkalmazását – és végül, de nem utolsó sorban a zeneterápiát. 

            Szubjektív teszteken alapuló alvásvizsgálatok 

Több tanulmány vizsgálata tárgyául választotta a zene 

hatásait az alvásminőség változására. Szubjektív alvástesztekkel 

végzett vizsgálatok szignifikánsan kimutatták a zenehallgatás alvást 

elősegítő hatásait. Zimmermann (1996) tanulmányában a 

zenehallgatás hatásait vizsgálta 96 bypass-műtéten átesett beteg 

fájdalomérzetére és alvásminőségére. Két tanulmányban gyerekek 

szerepeltek vizsgálati alanyként. (Field 1999; Tan 2004). Field 

tanulmányában a vizsgálati csoport tagjai délutáni pihenőjük ideje 

alatt hallgattak klasszikus gitárzenét, míg Tan tanulmányában 

délután és lefekvés előtt. Három tanulmány az időskori populációt 

vizsgálta (Mornhinweg és Voignnier, 1995; Johnson, 2003; Lai és 

Good, 2004). Lai 60 idős személyt vizsgált (60-83 év), akik enyhébb 

alvásproblémákkal küzdöttek.  
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Habár a tesztek eredményei alapján a zenehallgatás kivétel 

nélkül minden vizsgálatban szignifikánsan javította az 

alvásminőséget, a probléma az említett vizsgálatok tekintetében 

egyrészt az, hogy a teszteken alapuló mérések nincsenek 

alátámasztva poliszomnográfiás, vagy más fiziológiai mérésekkel, 

másrészt a kontrollcsoport ezekben a vizsgálatokban nem 

megfelelően kidolgozott.  

Poliszomnográfiás méréseken alapuló vizsgálatok 

Levin és munkatársai  58 inszomniás beteget vizsgáltak, 

alvásukat electroencephalográffal (EEG) rögzítették, majd az 

elektronikus jeleket egy speciális eljárás segítségével zenei hangokká 

alakították („brain music”). Gitanjali (1998) egy klasszikus indiai 

rágát (Neelambari) hallgattatott alvásproblémákkal küzdő betegeivel, 

amiről az a monda járta Indiában, hogy hallgatása javítja az alvást. 

Iwaki és munkatársai (1999) a vizsgálati személyek által preferált 

zene hatásait vizsgálta az alváslatenciára. Lasic quantitatív EEG-

analízis segítségével vizsgálta a zenehallgatás akut hatását az 

alvásminőségre. 

Levin a „brain music” alvásminőségre gyakorolt pozitív 

hatásait írta le az inszomniás betegek több mint 80%-nál. Iwaki 

tanulmányában a második alvásfázis eléréséhez szükséges idő  (stage 

2 latency) rövidebb volt a zenét hallgató csoportban, mint a 

kontrollcsoportban. Gitanjali (1998) és Lazic (2007) nem találtak 

pozitív eredményekre a zenehallgatás alvásra gyakorolt hatásait 
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illetően. Az objektív vizsgálatok eredményei nem támogatják 

egyértelműen a szubjektív tesztekben kapott pozitív eredményeket.  

Célkitűzések 
1.A korábbi vizsgálatokban, szubjektív (alvástesztek) mutatókkal 
kapott eredmények megismétlése 

2.A zenével mint beavatkozással kapcsolatos előzetes elvárások 
kizárása a vizsgálati alanyok részéről 

3.A szubjektív eredmények alátámasztása objektív 
pszichofiziológiai vizsgálatokkal 

Hipotézisek 

Három vizsgálat készült, melyek közül az első szubjektív 

teszteken alapult a Pittsburg Sleep Quality Index magyar 

változatának felhasználásával. A második vizsgálatban a lassú 

klasszikus zene és a hangoskönyv akut hatásait vizsgáltuk a 

szorongás csökkentésére. A harmadik vizsgálatban aktigráfiás 

felvételeket készítettünk, hogy objektív méréssekkel is megerősítsük 

a zene és a hangoskönyv alvásminőség változására gyakorolt 

hatásait, melyet az első vizsgálathoz hasonlóan három héten 

keresztül monitoroztunk. 

Hipotézisünk szerint a lassú klasszikus zene hallgatása 

szignifikánsan javítja az alvásminőséget és csökkenti a szorongást a 

hangoskönyv hallgatásával szemben, mind a szubjektív (PSQI), 

mind pedig az objektív pszichofiziológiai vizsgálatok mutatóiban 

(HRV, aktigráfia).  
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Módszerek 
1. vizsgálat: A zenehallgatás terápiás hatásainak vizsgálata az 
alvásproblémák csökkentésében 
 

Résztvevők 

Kilencvenhárom egyetemi hallgató vett részt a vizsgálatban, 

73 nő és 21 férfi. Az átlagéletkor 21,6 év volt (SD: 2,83; range 19-

28). A vizsgálati alanyokat random besorolással osztottuk három 

csoportba. Az első csoport  (n=35) zenét hallgatott, a második 

csoport (n=30) hangoskönyvet, míg a harmadik csoportnál (n=29) 

nem történt beavatkozás. 

Vizsgálat menete 

A vizsgálat kezdetén minden résztvevővel felvettük a PSQI-, 

BDI- és ESS-teszteket, majd random módon három csoportba 

soroltuk őket A zenét hallgató csoport tagjai részére a 

vizsgálatvezetők felajánlották a korábbi vizsgálatban is használt két 

compact discből (CD) álló klasszikus zenei kompozícióból való 

válogatást, amit 3 egymást követő héten keresztül minden este 45 

percig hallgattak A másik csoport hangoskönyvet hallgatott, mint 

beavatkozás. A csoport tagjai tizenegy órára elegendő hanganyagot 

kaptak magyar szerzők novelláiból. A Karinthy Frigyes, Krúdy 

Gyula, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond és Babits Mihály műveiből 

tartalmazott válogatást szintén lefekvés előtt 45 percig hallgatták 

három egymást követő héten keresztül, hasonlóan a zenét hallgató 
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vizsgálati csoporthoz. A harmadik (kontroll-) csoportnál nem történt 

beavatkozás. 

 

1. ábra. Folyamatábra a zenehallgatás terápiás hatásainak 
vizsgálatáról 

ELŐTESZTEK
Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI)
Beck Depression Inventory (BDI)
Epworth Sleepness Scale (ESS)

95 
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28)
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osztás 
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ELŐTESZTEK
Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI)
Beck Depression Inventory (BDI)
Epworth Sleepness Scale (ESS)

95 
résztvevő
(életkor 19-
28)

3 csoportra 
osztás 
random
módon

Telefon 1x
Tesztek

Telefon 1x
Tesztek

Telefon 1x
Tesztek

1.HÉT 2. HÉT 3. HÉT

PSQI PSQ
I

PSQI
BDI

PSQI

1.csoport 
Zenehallgatás elalvás 
előtt 45 percig

2.csoport Hangoskönyv 
hallgatása elalvás előtt 
45 percig
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UTÓTESZTEK a 3 csoportnál

 

Mérőeszközök 

A Pittsburgh  Sleep Quality Index (PSQI):  A 19 kérdés 7 

komponenst mér 0-3-ig terjedő pontszámokkal, melyeket összeadva 

kapjuk meg az összpontszámot (global PSQI), mely 0-21 pontos 

skálán helyezkedik el. Az egyes komponensek elnevezései a 

következők: szubjektív alvásminőség (subjective sleep quality), 

alváslatencia (sleep latency), az alvás időtartama (sleep duration), 

alváshatékonyság (habitual sleep effiency), alvászavarok (sleep 

disturbances), (megjegyzés: az éjszakai alvást zavaró tényezőkre 
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vonatkozik, nem a diagnosztikai értelemben vett alvászavarra), 

altató-használat (use of sleeping medication), nappali diszfunkciók 

(daytime dysfunction). A magyar változat belső konzisztenciáját 148 

személy által felvett teszteken ellenőriztük (Cronbach alfa= 0,79) 

Beck Depression Inventory (BDI): A skála a depresszióhoz 

kapcsolódó tünetek fennállását és intenzitását becsüli meg. A 

rövidített verzió 9 szakaszból áll (item) melynek magyar változatát 

Rózsa és munkatársai (2003) validálták egy repzentatív mintán 

(Cronbach alfa=0,5). Epworth Sleepness Scale-t (ESS), mint 

szűrőtesztet használtunk a nappali aluszékonyság kiszűrésére.  

  Statisztikai elemzés 

Főként parametrikus próbákat használtunk az eredmények 

statisztikai elemzése során (függő- és független t-próba), valamint 

háromtényezős ANOVA került bemutatásra. 

 

2. vizsgálat: A zenehallgatás terápiás hatásainak 
pszichofiziológiai vizsgálata a szorongás csökkentésének 
tekintetében. 
 

          Résztvevők 

A vizsgálatban huszonhét egészséges, fiatal felnőtt vett részt. 

A résztvevők átlagéletkora 32,3 év volt (SD=3,80; range 27-39). A 

nemek aránya egyenlően oszlott meg, 11 nő és 10 férfi került be a 

vizsgálatba. A vizsgálati személyek közül senki sem volt 

professzionális zenész, nem részesültek a vizsgálatot megelőző egy 
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hónap során gyógyszeres kezelésben, és egyik résztvevő sem 

dohányzott. 

 

A vizsgálat menete 

Három darab lassú, klasszikus zenei tételt választottunk ki a 

vizsgálat zenehallgatáshoz kapcsolódó részéhez (The Most Relaxing 

Classical, Virgin 1999). A hangoskönyv Karinthy Frigyes egy 

noválláját tartalmazta „A férfiak némaságáról”  címmel. Mind a 

zenei blokk, mind pedig a hangoskönyv hallgatása tíz percig tartott. 

Mindkét vizsgálati periódus előtt és után a vizsgálati személyek 

jelentést adtak az állapothoz kapcsolódó szorongás mértékéről a 

STAI-S skálán.  

Mérőeszközök 

Spielberger Stait-Trait Anxiety Inventory (STAI): A 

mérőeszköz tulajdonképpen két skálát tartalmaz, amely 

megkülönbözteti a vonás- (STAI-T) és az állapotszorongást (STAI-

S). Mind a zenehallgatás, mind a hangoskönyv-hallgatás alatt 

fiziológiai méréseket végeztünk, úgymint elektrokardiogram (EKG) 

jobb és a bal mellkasra rögzített elektródákkal, frontális 

elektromiogram (EMG). 

Statisztikai elemzés 

Parametrikus próbát (páros-t próbát) alkalmaztunk a két 

stimuláció közötti eredmény összehasonlítása során. A fiziológiai 

méréseknél páros t-próbával hasonlítottuk össze a zenehallgatás és a 

hangoskönyv hallgatása alatt felvett adatokat, az EMG- és az EKG-
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paramétereket, úgymint szívritmus (heart rate HR) és a szívritmus-

variabilitáshoz kapcsolódó frekvenciasávok: high frequency (HF) és 

low frequency (LF), valamit az LF/HF-ráció. Kéttényezős ANOVA-t 

használtunk a STAI-S elemzésére. 

 

3. vizsgálat: A zenehallgatás terápiás hatásainak aktigráfiás 
vizsgálata 

 

Résztvevők 

17 egészséges fiatal felnőtt vett részt a vizsgálatban, 11 nő és 

6 férfi, átlagéletkoruk 27, 87 év volt (SD: 5,66; range: 21-38). A 

vizsgálati alanyokat random besorolással osztottuk két csoportba. Az 

első csoport (n=8) zenét,, a második csoport (n=9) hangoskönyvet 

hallgatott. 

A vizsgálat menete 

A vizsgálat kezdetén minden résztvevővel felvettük a PSQI-, 

BDI- és ESS-teszteket, majd randomizálva két csoportba soroltuk 

őket. Ezután egy héten keresztül viselték az Actiwatchot, a 

résztvevők a beavatkozás előtt, tehát hét éjszaka került rögzítésre az 

aktigráfon, mint „baseline periódus”. A következő héten 

megkezdték a zenehallgatást vagy a hangoskönyvek hallgatását, 

mint beavatkozást. A zenét hallgató csoport tagjai részére a korábbi 

vizsgálatban is használt két compact discből (CD) álló klasszikus 

zenei kompozícióból való válogatás hallgatását ajánlották fel a 

vizsgálatvezetők (Most Relaxing Classical, edited by Virgin 1999),  
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amit 3 egymást követő héten keresztül minden este 45 percig 

hallgattak. A másik csoport hangoskönyvet hallgatott, mint 

beavatkozás.  

Fiziológiai mérés: aktigráfia 

A nem domináns kéz csuklójáról mért aktivitást vizsgáltuk 

egy Actiwatch elnevezésű műszerrel (Model AW2, Cambridge 

Neurotechnology Ltd.).Az aktigráffal végzett alvásanalízis során a 

következő paraméterekkel dolgoztunk: az ágyban töltött idő (time 

in bed), a feltételezett alvásidő (assumed sleep), aktuális alvásidő 

(actual sleep time), aktuális ébredési idő (actual wake time), az 

alvás hatékonysága (sleep efficiency), az alvás latenciája (sleep 

latency), a mozdulatságban töltött percek száma (immobile 

mins),a mozgással töltött percek száma (moving mins). Minden 

általunk megadott paraméternek a hét napra vonatkozó 

átlagértékével számoltunk a statisztikai analízis során.  

 

Statisztikai analízis 

Nem parametrikus próbákat alkalmaztunk az aktigráfiás mutatók 

összehasonlítására a két csoport között (zene és hangoskönyv). 

Mann-Whitney-próbát alkalmaztunk a csoportok közötti 

különbségek statisztikai elemzése során, és Wilcoxon-próbát a 

csoporton belüli különbségek feltárására a beavatkozás előtt és után.  
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Eredmények 

 

1. vizsgálat: A zenehallgatás terápiás hatásainak 
pszichofiziológiai vizsgálata a szorongás csökkentésében. 

 

PSQI és BDI eredmények az utótesztekben 

Az ANOVA-val végzett statisztikai analízis során (repeated 

measures) nem találtunk szignifikáns főhatást a CSOPORT 

tekintetében. Szignifikáns főhatás mutatkozott viszont a az IDŐ 

tekintetében (F=87, 157; P<0,0001) továbbá szignifikáns interakció 

mutatkozott a az IDŐ és a CSOPORT között (F=14, 784; P<0,0001). 

A Post hoc összehasonlítás során (Bonferroni correction) a preteszt 

és a harmadik héten felvett utóteszt pontszámainak különbségei azt 

mutatták, hogy a zenehallgatás szignifikáns mértékben javította az 

alvásminőséget (P<0,0001). Nem találtunk viszont szignifikáns 

változást sem hangoskönyvet hallgató csoportban, sem pedig a 

kontrollcsoportban, ahol nem történt beavatkozás (2. ábra). 

Szignifikáns különbséget találtunk az eredményekben a két 

vizsgálati csoport között a második és harmadik héten (hét 2: 

P=0,0002; hét 3: P=0,0004). A zenét hallgató csoportban az 

alvásminőség folyamatosan javult a beavatkozás három hete alatt, 

így elmondható, hogy zenehallgatásnak összeadódó hatása van az 

alvásminőség javulásának elősegítésében. (2.-3. ábrák).  
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2. ábra ANOVA (repeated mesure): Előteszt és 

utóteszt a Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) 
összesített pontszámainak (global PSQI) 
alakulása a zenét és hangoskönyvet hallgató, 
valamint a kontrollcsoportoknál. (Konfidencia 
intervallum 95%). 

 

A depresszív szimptómák szignifikáns csökkenést mutattak a 

zenét hallgató vizsgálati csoportban (t=6,124; P<0,0001), 

ugyanakkor nem találtunk szignifikáns változást a hangoskönyvet 

hallgató csoportnál a BDI tekintetében (4. ábra). 
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3.ábra. PSQI pontszámok (global PSQI) átlagainak hetenkénti 
alakulása. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

PSQI_előteszt PSQI_ 2.hét

HANGOSKÖNYV ZENE

* *

*Satisztikailag szignifikáns különbség. (P< 0,05). 

BDI_előteszt BDI_előtesztBDI_utóteszt

BDI_utóteszt

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

BDI_előteszt 5,70 5,40

BDI_utóteszt 5,13 2,66

HANGOSKÖNYV ZENE

 
4.ábra.  Beck Depresszió skála pontszámainak alakulása két 
vizsgálati csoportban* Szignifikáns különbség a BDI-
pontszámokban a csoporton belül (P<0,05). 
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A zenét hallgató csoportnál statisztikailag megerősíthető 

különbséget találtunk mind a hat PSQI-komponens tekintetében a 

vizsgálat során, már az első héten. Páros t-próbát alkalmaztunk, 

hogy összehasonlítsuk a preteszt, az első (1. hét), a második (2.hét) 

és a harmadik (3.hét ) eredményeit, mind a zenét, mind pedig a 

hangoskönyvet  hallgató csoportnál. A zenehallgatás szignifikánsan 

javította a szubjektív alvásminőséget (subjektív sleep quality), 

csökkentette az alváslatenciát (sleep latency), alváshatékonyságot 

(sleep efficiency) csökkentetette az alvászavarokat (sleep 

disturbances) és a nappali diszfunkciókat (daytime dysfunction) 

hétről hétre. Egyedül az alvásidő (sleep duration) tekintetében 

mutatkozott egyfajta késleltetett hatás, mert csak a második (t=4,98; 

P<0,0001) és a harmadik (t=4,428; P<0,0001) héten jelent meg 

statisztikailag szignifikáns különbség (5. ábra). 

Egyáltalán nem találtunk szignifikáns különbséget a 

komponensek tekintetében a hangoskönyvet hallgató csoportnál az 

első két héten, a harmadik  héten azonban szignifikáns különbség 

mutatkozott a szubjektív alvásminőség (t=2,340; p=0,026), az 

alvászavarok (t=2,504; p=0,018), és a nappali diszfunkciókat 

(t=2,904; p=0,007) jelölő komponensek esetében. 
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ZENE CSOPORT

0,00
0,50
1,00
1,50

alvásminőség alvás
időtartama

alvászavarok

előteszt 1. hét
2. hét 3. hét

5. ábra. PSQI-komponensek heti változásai a zenecsoportban 

2. vizsgálat: A zenehallgatás terápiás hatásainak vizsgálata a 
szorongás csökkentésében 

Szignifikáns különbséget csak egy mutató esetében találtunk. 

Az EMG-aktivitás szignifikánsan magasabb értéket mutatott a 

zenehallgatás alatt, összehasonlítva a hangoskönyv hallgatása alatt 

felvett értékekkel (t=2,210; P=0,039) (6.ábra). Nem mutatkozott 

szignifikáns különbség sem a HR-, sem az LF- és HF-komponens 

esetében, habár a hangoskönyv hallgatása alatt magasabb érték 

(455,67 ms2) mutatkozott, mint a tízperces zenehallgatás alatt 

(428,33 ms2) (7.ábra). 
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6. ábra. A frontális EMG átlagai (microvolt/sec) a zenehallgatás és a 
hangoskönyv hallgatása során. 

 
7. ábra. A Szívritmus variabilitás eredményei (high frequency és 
low frequency komponens) a zenehallgatás és a hangoskönyv 
hallgatása alatt. 
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STAI-S kérdőív eredményei 

A kéttényezős ANOVA-val végzett analízis során 

statisztikailag szignifikáns különbséget találtunk a KONDÍCIÓ 

(zene /hangoskönyv) mint fő faktor (F=13,758; P=0,002), és az IDŐ 

mint fő faktor tekintetében (F=7,250; P=0,018) az állapotszorongás 

mérése során, bár nem mutatkozott statisztikailag szignifikáns 

interakció az IDŐ és a KONDÍCIÓ között ( 8.ábra)  
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8.ábra. A STAI-S állapotszorongást mérő kérdőívének 

eredményei a beavatkozások előtt és után  
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3. vizsgálat: A zenehallgatás terápiás hatásainak aktigráfiás 

vizsgálata 

 

Az aktigráfiás mutatók közül az ágyban töltött idő (perc) 

(time in bed), a feltételezett alvásidő (perc) (assumed sleep), az 

aktuális alvásidő (perc) (actual sleep), az aktuális ébredési idő 

(perc) (actual wake time), az alváshatékonyság (%) (sleep 

efficiency), az alváslatencia (perc) (sleep latency), a 

mozdulatlanságban töltött percek száma (numbers of immobile 

minutes), és végül a mozgással töltött percek száma (numbers of 

moving minutes) került statisztikai elemzésre. Mann-Whitney tesztet 

alkalmaztunk a beavatkozás előtti és utáni különbségek elemzésére a 

két csoport között. Sem a beavatkozás előtt, sem utána nem volt 

szignifikáns különbség egy aktigráfiás mutató tekintetében sem. A 

Wilcoxon-teszt segítségével figyeltük a csoportokon belüli 

különbségeket a beavatkozás előtt és után a fent említett aktigráfiás 

mutatókat illetően. Sem a zenét hallgató csoporton belül, pedig a 

hangoskönyvet hallgató csoporton belül nem volt szignifikáns 

különbség egy aktigráfiás mutató esetében sem.  

         Megbeszélés 

Az első vizsgálatban igazolódott előzetes hipotézisünk, 

miszerint az elalváskor hallgatott lassú klasszikus zene javítja az 

alvásminőséget. 
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A második vizsgálatban előzetese hipotézisünk nem 

igazolódott abban a tekintetben, hogy a zenehallgatás akut módon 

csökkentené a fiziológiai arousalt.Önmagában véve ez a tény még 

nem írja felül azokat az eredményeket, amelyek a zenehallgatás 

hosszabb távú hatásait illeti az alvásminőség tekintetében, hiszen 

korábban Lai és Good (2005) is leírták, és a saját vizsgálatunk is 

megerősítette a zene összegződő (additív) hatását az alvásminőségre, 

mely hatás kifejlődéséhez több nap, vagy esetleg egy-két hét is 

szükséges lehet.  

A harmadik vizsgálatban nem találtunk különbséget az 

aktigráfiás mutatók tekintetében sem a két vizsgált csoporton belül, 

sem a csoportok között a beavatkozásokat követően. Véleményem 

szerint a zenehallgatás terápiás hatásait szükséges további 

poliszomnográfiás vizsgálatokkal tanulmányozni – de nemcsak az 

alvás makrostruktúrájában bekövetkező változásokat kell 

figyelemmel kísérni, hanem a mikrostruktúra változásaira is 

figyelmet kell fordítani, csakúgy, mint a ciklikusan változó 

mintázatokra (cyclic alternating pattern CAP). 
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