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Bajkay Ágnes: 

A hangok erdejében 

 

Az emberi fül körülbelül 400 féle hangot és 325 hangerő fokozatot képes megkülönböztetni. A 

számunkra hallható tartomány 20 és 20 000 Hz között van, életkortól, nemtől és foglalkozástól 

függően. 

Az interneten elérhetőek olyan tesztek, amelyek segítségével megvizsgálhatjuk jól működik-e a 

hallásunk. Például: http://www.egopont.com/hu/hearing_tests.php?soundID=8000 

A hallható tartománynál magasabb hangokat ultrahangnak, az alacsonyabbakat infrahangnak nevezik. 

Infrahang természeti jelenségek során keletkezhet (lavina, földrengés, vulkánkitörés, villámlás, sarki 

fény) és a bálnák, elefántok, vízilovak, zsiráfok és az aligátorok is képesek infrahangot kibocsátani nagy 

távolságú kommunikáció céljából. Bálnák esetében az infrahang több száz kilométerre eljuthat, 

természeti jelenségek során pedig akár több ezer kilométeres távolságról is érzékelhető lehet az általuk 

keltett rezgés. 

A vadászok ultrahangos kutyasípot  használnak, ami számunkra nem hallható hangot ad ki, a kutyák – 

és számos más állat – füle viszont érzékeli ezt a rezgéstartományt. Vannak állatok, akik maguk is 

képesek előállítani a nagyfrekvenciás hanghullámot. A denevérek és a delfinek például ezt használják 

tájékozódáshoz. 

Nemcsak azzal jellemezhető a hallás minősége, hogy mekkora tartományt vagyunk képesek meghallani. 

Érdekes játék lehet, hogy hányféle egy időben hallott hangot tudunk megkülönböztetni egymástól. 

Városi séta: https://www.youtube.com/watch?v=cDWZkXjDYsc 

Állatkerti séta: https://www.youtube.com/watch?v=U0SJeRIIn5g 

A dobhártya 

A dobhártya a külső és középső fül között található vékony hártya (a képen pirossal van jelölve). 

Amikor valamilyen hangot hallunk, a hanghullámok a dobhártyának ütköznek, és ettől mint egy dob 

membránja, vibrálni kezd. A rezgéseket átveszik a hallócsontocskák és továbbadják a csigának, ahol a 

szőrsejtecskék a rezgéseket elektromos energiává alakítják, és agyunkba már ez az idegi impulzus 

érkezik. 

 

http://www.egopont.com/hu/hearing_tests.php?soundID=8000
https://www.youtube.com/watch?v=cDWZkXjDYsc
https://www.youtube.com/watch?v=U0SJeRIIn5g
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Szemléltessük, hogy mekkora energiával jár a hanghullám terjedése! Egy kiürült műanyag palacknak 

levágjuk az alját és ráhúzunk egy szétvágott, ráilleszthető lufit. Meggyújtunk egy gyertyát és a palack 

lufival fedett végét megütve, mint egy dobot, a száját pedig az égő gyertya felé irányítva a 

hanghullámok el fogják „fújni” a gyertyát. 

Szintén a hanghullám levegőben való fizikai terjedését demonstrálhatjuk a következő kísérlettel. Egy 

edény tetejét lefedjük folpackkal és gumival rögzítjük, majd rászórunk polisztirol gyöngyöket. Ha az 

edény közelében elég hangosan énekelni kezdünk, a fólia rezgésbe jön és táncolni kezdenek a 

gyöngyök, ezzel pedig „láthatóvá” tettük a hangokat. 

A hang terjedési sebessége 330-340 m/s a levegőben, vízben körülbelül 1400 m/s, acélban pedig 5000 

m/s. Terjedési sebessége minden anyagban nagy mértékben függ a közvetítő közeg sűrűségétől, 

hőmérsékletétől. Mivel légüres térben nem terjednek a mechanikai hullámok, egy légmentesen lezárt 

és kiszivattyúzott levegőjű búra alatt lévő csengő hangját nem halljuk. 

Hogy bemutassuk, szilárd anyag segítségével is terjed a hang, készítsünk telefont! Két üres műanyag 

joghurtos doboz alját kifurjúk annyira, hogy átférjen rajta egy kötél, egy zsinór. Az így egymással 

összekötött dobozok (telefonkagylók) használatával több méterről is beszélhetünk egymással olyan 

hangerővel, mintha egymás mellett állnánk. 

Mi terjed gyorsabban: a hang vagy a fény? Az alábbi videóból választ kapunk rá. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sp9bKDHRfsM 

Annak segítségével, hogy mekkora különbség van időben a fény és a hang között, ki is számolhatjuk, 

körülbelül milyen messze villámlott. 

Sztereo 

Köszönhetően annak, hogy két fülünk van, sztereo minőségben hallunk, 3D-ben érzékelhetjük a 

külvilágot. Füleink – tulajdonképpen az agyunk – a hang intenzitását is észleli, így meg tudjuk állapítani, 

hogy a hangforrás melyik fülhöz van közelebb. Végezzünk egy próbát! Üljünk le egy székre és álljon 

mindkét oldalunkra néhány társunk, kezükbe csengettyűkkel, kolompokkal. Felválta szólaltassák meg a 

hangszerüket hasonló hangerővel, mi pedig találjuk ki, melyik irányból érkezett a hang. 

Doppler 

Nem csak azt tudjuk beazonosítani, hogy melyik irányból halljuk a hangot, de a hang mozgásának 

irányát is észleljük, meg tudjuk határozni, hogy közeledik felénk vagy távolodik tőlünk. 

 

 

Egy szirénázó játék autót indítsunk el a terem egyik végéből, vagy valaki fusson át a termen szirénázó 

hangot adó (https://drive.google.com/file/d/0B1p_Ftg5PnZHQUFnbGw1S0tXWDA/view) telefonjával a 

https://www.youtube.com/watch?v=Sp9bKDHRfsM
https://drive.google.com/file/d/0B1p_Ftg5PnZHQUFnbGw1S0tXWDA/view
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kezében. A közeledő sziréna hangját magasabbnak érzékeljük, mint amikor távolodik. Valójában a 

kibocsátott hang magassága nem változik, csak azért tűnik úgy, mert közeledéskor gyakrabban, 

távolodáskor pedig ritkábban érkeznek a hullámok. A hullámok gyakoribb érkezése magasabb, ritkább 

érkezése mélyebb hangot jelent. Ez a jelenség a Doppler-effektus. 

Halláskárosodás 

Négy típusú halláskárosodást különböztethetünk meg attól függően, hogy a fül melyik része nem 

működik megfelelően: vezetéses halláskárosodás, idegi típusú halláskárosodás, kevert halláskárosodás 

és hallóidegi halláskárosodás. 

Vezetéses halláscsökkenéskor a hang útja van akadályoztatva, és a hang eleve kisebb hangerővel jut a 

belső fülbe. Az ilyen típusú halláscsökkenések egy része hallókészülék segítségével korrigálható, más 

részük gyógyszeresen vagy műtétileg orvosolhatóak. 

Idegi típusú halláscsökkenésről akkor beszélünk, amikor a belső fül vagy az agy felé haladó idegekben 

történik károsodás. Az idegi típusú halláscsökkenés maradandó, nem létezik rá gyógymód, viszont a 

hallókészülék segíthet a jobb hallás elérésében.  

Hallókészülékek 

A hallókészülék egy olyan elektronikus eszköz, amely felerősíti és javítja a hangokat. Egy mikrofonba 

érkezik a hang, s a mikrofon átalakítja a hanghullámokat elektromos jelekké. Az erősítő növeli a jelek 

hangerejét majd egy apró hangszórón keresztül továbbküldi a fülhöz. Az első hallókészülékek még 

minden frekvenciájú hangot egyaránt felerősítettek, mára, hála a digitális technológiának, specifikus 

beállításokat lehet létrehozni, amellyel az adott személy egyéni hiányosságait lehet pótolni. 

 

Zajszennyezés 

Mindenkinek egyértelmű, hogy a hirtelen nagy zaj mennyire zavaró vagy akár ártalmas is lehet. Arra 

viszont nem is gondolunk, hogy a város folyamatos lármája milyen kárt okozhat, sőt talán fel sem tűnik 

maga a zaj, csak akkor ha már nem vesz körbe minket. Magyarország előkelő helyet foglal el Európán 

belül a zajszennyezést tekintve: Barcelona és Szófia mögött, a harmadik legzajosabb településnek 

számít. 

A környezetünkből beszűrődő zajok főként az alvást zavarják. Elsődleges hatásuk a nehéz elalvás, az 

ébredésekkel megszakított rossz alvás. A másodlagos hatás másnap jelentkezik fáradtság, kimerültség, 

rossz közérzet formájában, amitől a teljesítőképesség is csökkenés. A zajszennyezés leginkább ismert 

hatása azonban a halláscsökkenés. 120 millió ember szenved halláskárosodásban világszerte, 

Európában pedig ez a leggyakoribb foglalkozási betegség. Halláscsökkenésről akkor beszélünk, ha a 
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hallásküszöb megemelkedett. Először a 4000-6000 Hz közötti magas hangok „tűnnek el”, majd a 2000-

4000 Hz körüli alsóbb frekvenciatartományok, ami már a beszédhangok megértésében is zavart okoz. 

A megoldás 

A legfontosabb a megelőzés lenne. A fül egy nagyon érzékeny szerkezet, ezért kímélnük kell. Három 

fontos intézkedést kell megtennük: csökkenteni kell a hangforrásokat (különösen fejhallgatón 

keresztül: napi egy óránál hosszabb ideig nem ajánlott a fülhallgató használata), védenünk kell a fület 

ha erőteljes hangoknak van kitéve (koncerten ne a hangszóró előtt álljunk meg, zajszűrő használata 

hangos környezetben végzett munkahelyen), és forduljuk szakorvoshoz már a legkisebb tünet 

észlelésekor. 

 

 

 


