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Hő gyes En d re beszéd-hallásvizs gáló készü|éke

Bevezetés

Hógyes Endre (l847-l90ó) orvos, é|eltanász, a budapesti és a kolozsvári egyetem tan&|.
igen sokolda|ú, színes egyéniség volt. Tudományos munkásságának jelentőségét fémjelzi, hoE'
bevezette és továbbfejlesztette Maryarorságon a Pasteur.féle veszettség el|eni o|tást' tanuM
nyona az asszociált szemmozgások idegi mechanizrnusát Il]. Mindezen tevékenységéröl sok-
szor hallunk és olvasunk, de jóval kevesebb említés történik sugárbiológiai és beszéÖ
audiológiai érdemeirő|. Nevezetesen anól, hory már l896-ban ,'Csontvaz-photographólas ta.
ten keresztül Röntgen szerint,,.|2l címme| ery dolgozatot közöl az orvosi Hetilapban. E köz-
|emény záradékában előrevetíti a sugárterápia lehetőségét, így méltán tekinthetjük a sugárbio.
|ógia és a sugárterápia prófétájának [3]. A másik kevéssé ismert kutatási terÜlete a hallásé|esség
vizsgálata. olyan készü|éket állított össze, mellyel meghatároáa a hallás alsó határát. Ezzel
világviszonylatban is lefektette a beszéd.audiológia alapjait [4]. Ezirányú tevékenysége sá
munkra annál is inkább jelentős, mert munkássága életének arra az időszakára tehető, amikor a
kolozsvári felsőoktatás és a Ko|ozsvári orvos-Természettudományi Társulat és nem utolsósor.
ban az Erdélyi Múzeum.Egyesület tudományos életének iellendítéséért, felvirágoaatásáért do|-
gozott.

Munkánk célja megvizsgá|ni azokat a körillményeket, amelyek |ehetővé tették a hallásmffi
készülék összeállítását, kipróbálását. Töreksztlnk a mai fudományos nyelwe átiiltetni és köz-
kinccsé tenni Hőgyes Endre munkáját. A hallásé|esség-mérö berendezés rész|etes kiértéke|és€
eddig még nem történt meg, az eredeti forrásmunka nehezen hozáférhető. A témának |exiká|is
utalásai is hiányosak.

Életrajzi adatok

Hóryes Endre l847-ben született Hajdúszoboszlón (a nagy tudós iránti megbecsülésból a
Hajdúszoboszlói Gimnázium ma Hóryes Endre nevét vise|i).

Felsőfokú tanulmányait a budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi karán vé.
geae (l865-1870). Tudós szemé|yiségének kialakulásában több tényező játszon szerepet' A
kiegyezés ( l867) után végre anyanyelven lehetett míivelni a fudományokat. Ennek köszönhet&
en jóval több d!ák iratkozott be az egyetemre, ahol valódi tudományos mÍihelyhangu|at alaku|t
ki' A beinduló diák-önképzőkör méltó keretet biÍosíton a diákok szakmai és tudományos te
vábbképzéséhez. Hőgyes Endre is itt teszi meg első |épéseit a fudományos pályán. Diákköri
tevékenységének és jó tanulmányi eredményeinek köszönhetően l87l-ben tanársegédi állást
aján|anak fel a budapesti Magyar Királyi Tudományeryetem Elméleti orvosi Tanszékén, majd
|872.t('| a Gyógyszertani Tanszéken. Ettől kezdve tudományos és tanári pá|yája magasra ivel,
l875.től l883.ig a ko|ozsvári Ferenc József Tudományegyetem Általános Kór. és Gyógyszer.
tani Tanszékének tanára [5]. Tudományos és oktatói tevékenysége mel|ett jelentős fudomány-
szervezői munkát fejten ki. l88l-tőla Magyar Tudományos Akadémia (MTA) |evelezö tagia,
majd l883.ban visszatér a Budapesti Tudomiírryegyetemre. l886-tó| az orvosi Hetilap szer-
kesaóje, l E89-ben pedig az MTA rendes tagává válasaja.

Tudományos munkásságának elismeréseként az MTA Marczibányi jutalommaltilntette ki [6].
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Hőryes Endrét l875 márciusában meghívjak a kolozsvariFerenc József Tudományegyetem
orvostudományi Karára, mely a Karolina-kórházban működött [7].

Vajon mi sarkallta arra, hogy otthagyja a fiivárost és elfogadja a meghívást? Minden bi-
zonnyal az újonnan beinduló egyetem olyan kihívást jelenten a fiatal oktató és kutató Hógyes
Endre sámára, amit nem me|lözlretett, még akkor sem, ha a koloxvári tanárok fizetése alacso.
nyabb volt a budapestiekénél. Indokolhatta döntését az is, hogy eá|tal egy |elkes fiatal oktató
és kutató közösségbe keíllt. Az eryetemen uralkodó igazi tudományos |égkört értékelve,
Hőgyes Endre kezdeményezésére l876-ban megalakul a Koloxvári orvos-Természettudo.
mányi Társu|at (KOTT) [8], melynek cé|ja.. ,,az orvosi és lermészettudományok mívelése és
terjesztése, továbbó a smlcférfiak kazaui összetartas erősítése és továbbfejlesztése,, [9]. Ekkor
válasaják meg a KOTT e|nökévé Abt Antalt és jeryzőjévé Hőgyes Endrét. A KOTT tevékeny.
ségi körébe tartoaak orvosi- és természetfudományi szakü|ések, valamint természettudományi
estélyek szervezése. Ez utóbbiakat ilrrnepélyes keretek között a Városháza nagytermében tar-
tonák (Simon Elek polgármester jóvo|tab6l), és tudománynépszenisíto szerepet tö|töttek be. A
KoTT estjein elhangzott előadásokat Értesítő néven tették közzé, me|y az etső három évben a
Magtar Polgár napilap mel|ékleteként jelent meg Hőgyes Endre szerkesaésében. Az egyestilet
hároméves tevékenységének eredményessége felvetette egy fudományos igényű' külön folyóirat
megielentetésének sztlkségességét. Ennek érdekében Hőryes Endre kezdeményezésére bizon-
ság a|akult, mely az EME.hez fordult erkölcsi és anyagi segítségért. Miír ekkor szóba kerti|t a
KOTT és az EME természettudományi szakosztá|yának egyesítése.

Az EME természettudományi szakosná|yának újraalakuló közgyrilése l878. június 22-én a
természetfudományi szakosztály elnökének Abt Antalt válasája meg, jegyzöjének pedig
Hőryes Endrét válasaonák, aki mindössze egy évig töltötte be a jegyzői tisztséget, mert | 8E0-
ban már e|nökké jelölik, ame|y tisitséget elmeneteléig (l883-ig) bettilt. Így mindkét tesftiletrrek
azonos vezetősége len, ám ea a dualiznust l884-ben felszámolják, a KoTT egyesül az EME
orvos-természettudományi szakosaályával I l 0].

E döntések a fudományos élet felpezsdülését eredményeaék a közös vitaindító estek és az
EME által masszívan támogatott tartalmas folyóirat révén. Az új szervezési forma az akadémiai
munkásságot helyeae e|őtérbe, és bizonyos fokig háttérbe szorította a múzeumi gyujto.
tevékenységet. E két nézet közöni látszó|agos ellentét rányomta bélyeget a késóbbi él,tizedekre,
bár a múzeumi gytijtő munkát előtérbe he|yezők is elismerték, hogy az új nézet az egész magyar
fudományosságnak nagy szolgá|atot te|t, ,,mely éppen önzetlenségétől fogva ktilanasen nag/ra
tartható, s az EME-re a legtabbfényt sugározta'' [l0]. A fudomány magas fokú művelése ki-
egészítette az eddigi múzeumi tevékenységet, hiszen az EME célkiriizései között ez már az a|a.
pításnál szerepelt Ill]. A folyóirat megjelentetésével a tudományos csereviszony révén o|yan
folyóiratok keril|tek a könyvtárba, amiket különben a magyÍlÍ szakemberek nem szerezhettek
volna be [|2). Ez a tudományos é|etnek is újabb lendü|etet kö|csönzött.

Hőryes Endre halláséless éget mérő kísérleteinek e|őzményei
A fudományos élet fellendülése, az egyesilleti keret optimális körülményeket jelentett a tu.

domány mÍivelésére. A havi felolvasó ü|éseken nemcsak az egyéni kutatások eredményeit mu-
tatták be, hanem a világviszonylatban új felfedezések ismertetésére is sor kerillt. Lássuk mit
jelenten ez Högyes Endre kísér|eteí szempontjából.

A mai értelemben vett ha||ásmérők e |készítését a mágneses hangszóró (Reis 1861) és a fej-
hal|gató (Bell IE76) fe|fedezése tette |ehetővé [\. Ez utóbbi felfedezésről |878. január l2-én



160 T vEREss EvA. vtRÖs ArPAx. sÁRKTzI zslzs{

Abt Antal A telephonról címmel a természetfudományi estély keretében értekezést tart [l3].
Mindössze két hónap elteltével, l878 márciusában Hőgyes Endre telefonrendszeni méréseinek
eredményeiról számol be Telephonszerű Magnetoinduktor ideg-izom izgatósokra Il4] címmel.
Mode|l-kísérleteit béka idegizom preparáfumon végezte. Előadásának végén megemlíti, hory
megkísérelte a te|efon segítségéve| szívhangok és légzészörejek hallgatását is. Egy éwe É
l879-ben megielent munkájából az is kitűnik, hogy már ekkor eljut ahhoz a gondolathoz, hory
a telefon elvét hallásvizsgálatra a|ka|mazza. Ebben valószínűleg nem kis szerepe volt Klug
Nándornak, aki ea mege|őzően, de ugyancsak az l878-as évben A hallásról értekezett, mely.
ben tisaááa aa, ,,Hogyan ha||unk?'' és,,Mit hal|unk?'' Il5]. l878 ápri|isában a szakil|ésen is.
mertetihallásmérő készülékét Il6], amelynek részletes leírása és gyakorlati alkalmazása a kci.
vetkező évi Érrcsítő.ben je|ent meg Il7].

Hőgyes Endre ha|lásvizsgáló berendezésének |eírása

A hallásvizsgáló ismertetését a mai szakirodalomban használt szakkifejezésekkel írjuk le, de
ugyanakkor a korhÍiség kedvéért zárójelben felttintetjük azokat a kifejezéseket, melyeket
Hogyes Endre és tanítványai annak idején hasmáltak.

A hal|ásélesség mérésére, a jól haIló (éles halló), a csökkent ha||ású (glengén halló) és a
hal|ássérült (nehéz hallású) egyének kisairésére szo|gá|ó készülékének e|ső vá|tozata (ábra l.
sz') főáramkörbtil és mellékáramkörből áll' A fóáramkör részei: l. beszélőtelefon (A)' 2. hall-
gató.te|efon (B). A me||ékáramkör: egy Siemens-féle híd, ame|y segítségével a hallgató.
te|efonban keletkezett hanger<i lépcsőzetesen növelhető vagy csökkenthető. Hangfonásként
metronóm szolgált'

A merésnél felmerü|ő problémák alapos átgondolását tanúsítja az, hogy rájön: a hangeró
csökkentésekor érzéki csalódás léphet ftil. Ea' úgy küszöbölte ki' hogy az ellenállási híd és a
telefon közé egy áramfordítót (Pohl-féle g/rotop) iktaton, amel|yel megszakíthatta a hal|gató
telefon áramkörét. Ha a kísér|eti alany ekkor sem je leae a hang megszűntét, a mérést megis.
mételte.

Az első kísér|eti berendezés hiányosságainak számbavétele után született meg a második
vá|tozat (2. sz.). Itt a hangforrás az A elektromágneses csengő (villanydelejes csengettyű)'
melynek hangerőssége az acélrugó kisebb vagy nagyobb kitérítéséve| váltoaatható. A mellék-
ágat egy 0,5 mm átmérőjű és lm hosszú p|atina (platin) vagy eztist drótbó| (sodrony) készült
reosaát (rheochord) képeae. A reosáát ellenállását a ,t csúszóérintkező (szánka) segítségével
Ieheteft váltoaatni. Az igy ke|etkező jel a C hallgató+elefonba jutott. Az áramköri kapcsolást a
3. sz' szemlélteti. Az e mozgatható falaphoz rögzíten rézlapocskák (o' 9' y és 6) az ábrán
(2. sz.) feltiintetett helyzetben a II-es és IV.es rézlemezekkel érintkeztek, így a reosztáton ke.
resztÍil a módosított jel a C-be juton, viszont hátratolva a falapot, az l-es és III-as rézlapocská.
kon jön léne érintkezés; így az e|ektromágneses csengő módosítatlan jele jutott a hallgatóba.

Az áramkört a 8.as érintkezés e|őtt levő r rézcsap kihúzásával szakíthatta meg az érzéki
csalódás kiküszöbölése érdekében.

A mérés elve, körülményei és cé|ja

A mai süketszoba követelményeit a kísérleti alanynak a hangfonástól nagy távolságra
(25 m) való elhelyezéséve| érte el. Gyakan kenő-négy szoba választotta el a kísérleti a|anyt a
hangfonástól, terepen való mérés során viszont külön szinten (frldszint, pince), esetleg szom-
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szédos házakban he|yeáék e| a hangfonást és a kísérleti a|any. A külső zaj kiszűrésére a tö|.
cséres kiképzésű te|efonkagyló szolgált, mely a vizsgált fulre jól rásimult, így csonwezetést
tanulmányoaak; a másik Rl|et vattáva| dugták be. A vizsgá|andó fulet mérés e|őn hozzÁszok-
tatták a hangfonás hangiáúroz.

A mel|ékiiramkör segítségéve| váltoaatható a ha|lgató-telefon által sugárzon hang intenzitá.
sa. Növe|ve aa, a kísérleti a|any jelzi, amikor már haI|ja a hangot. A hang erősségét az emberi
ftil viszonylagosan észleli, ezért cé|szeni a küszöbintenzitás meghatároását fordított irányban,
^"^? ahan$intenzitás csökkenésének irányában is elvégezrri. A kísér|eti a|any ilyenkor azt je|zi,
ha már nem hallja a hangot.

A mérések cé|ja az át|agos hallásé|esség meghatároása, il|etve a csökkent hallásúak és a
hallássérültek kiszűrése, ezért kísérleti alanyonként 3-3 mérést végeztek a hangerő növelése,
illetve csökkentése irányában. Ebbő| sámították ki a 6 mérés átlagértékét Ea az e|só berende-
zés esetében Siemens.erységekben (S.E.) fejeae ki., míg a második berendezés esetében a
reosztátból beiktaton platina. (vagy ezüst-) drót hossáva| határoaa meg. Az eredmények rep-
rodukálhatóak vo|tak. Az első esetben a mérési hiba lO%.nál kisebb, mig a második esetben a
hibahatár l-2 mm vo|t. Az eredmények statisaikai biáosítrísa érdekében nagysámú kísér|eti
a|annya| (257-e|) dolgoaak, ezek jó része diák vo|t, sót a fizikai és sze|lemi dolgozók hal|ását
is vizsgálták külön-ktllön, összehasonlítás végett. Ery mérés átlagos időtartama mindössze l5-
30 perc vo|t. A mérések színhe|ye Kolozsvár és Magyarsárd.

. 
Stemens.egység az l mm2 keresameszetű és l m hosszú 0.C hömérsékletű hrganyosz|op vezetési el|ená|lása az

iiram|ó e|ektromosságga| szembcn; l sE = 0'9434 n Il8]

t 6 t



t62 T VERESS EVA VOROS ALPAR SARXOA ZSTZ$

Az első méréssorozat e|végzése után, me|yet az | ' ábrén bemutatott készil|ékke| végzeu, u-
ra a következtetésre jutott, hogy a mérési hiba kis e|lenállású mellékág bekötésével csökkem.
hetri, melyet egy kis ellenállású reosaát alkalmaziísáva| valósított meg. Ugyanakka
számbavette azokat a feltételeket, amelyekkel a mérési pontosságot növelni lehet: l. zajmentes
hangfonás; 2' a hangintenzitás vá|toaatása folyamatos, ne lépcsőzetes legyen; 3. sá|Iítható'
könnyen összeállítható eszköz' Mindezen fe|tételeknek eleget tett azábrán látható mérőeszköz

A méréseket Hőryes Endre útmutatásával tanítványai (Kovács Lajos és Kertész János) vé.
geáék el Il9]. Az eredményekbőlkitűnik, hogy a 257 vizsgá|t személy kozül l94-et találtak jól
ha||ónak (7-l4 cm platinahuza| beiktatása szükségelteten a mellékáramkörbe), ezeknek a méÉ.
seknek a középértékéból határoaák meg a normális fiil át|agos ha|lásküszöbét. A kapon méresi
eredmények igazolták' hogy a hangerő.érzéke|és alsó határa nemcsak a jól hallókná| különbG
zik szemé|yenként, hanem ugyanazon személy esetében a jobb és a bal fiil között is eltérés le.
het. A késztilék érzékenységét mutatja, hogy meg tudtak különböztetni olyan eseteket is, amikor
az eg}én egyik ffile normális, míg a másik csökkent ha|lású volt. Meghatáronák a csökkent
hallás alsó határát, melyet 40 cm hossáságú platina-dróthosszban állapítottak meg. A hallássé-
rültek kiszriréséhez a p|atinadrótot nagyobb e|lenállású ezüstdróttal kellen felcserélni'

A mérések igazolták' hogy a ha||ás 20-25 éves korban a legélesebb, utána csökkenő ten-
denciát mutat; a sze||emi munkát végzők hal|ását jobbnak taIá|ták a fizikai munkásokéhoz vi-
szonyítva. Aa is kimutanák, hogy a zeneértők hallása élesebb.

Ez az eszköz csak minöségi és nem mennyiségi méréseke szolgált, hiszen ekkor még nem
vo|tak tisaázva a hallással kapcsolatos lényegesebb foga|mak.

Hőgyes Endre hallásmérési berendezésének előnyeit az ugyancsak l878-ban Kronecker és
Hartmann áltaI megvalósított módszerrel szemben a következőkben foglalhatjuk össze. Hógyes
metronómot, majd elektromágneses csengőt, míg Hartmann Daniel-e|em á|tal rezgésben tartott
hangvil|át hasanált hangforrásként. Mint az előbbiekben leírtuk, Hőgyes Endre kisztirte az ér-
zéki csalódások lehetóségét is, amelyre Hartmannék nem gondoltak. A Hartmann-féIe módszer
nehezen keze|hető vo|t' A Hőgyes-fé|e hallásmérő berendezés egyszenien kezelhető' és terep-
munkára is alkalmas volt. Ha|lásmérő készulékének voltak ugyan korlátai, de világviszonylat-
ban az első méréssorozatnak tekinthető. Ezért a munkájáért méltán tekinthetjilk Hőgyes Endrét
az audiometria únörőjének.
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THE FIRST MEASUREMENTS OF HUMAN SPEECH.HEARING SHARPNESS
MADE BY ENDRE HOGYES

Endre Hőgyes (l847-1906) physician, physio|ogist was a prominent personaliry ofthe Ferenc JózsefUniversity
of Sciences from Kolozsvár, the president of the Natural Science Section of the EME for three years He improved
Pasteur's anti-rabic serum.

He constructed the first human speech-hearing measuÍlng appaÍatus using a te|ephone and rheostat The presenta.
tion of this work appeared exactly l 20 yeaÍs ago, rn l 879 just two yeaÍs after Be||'s invent|on of te|ephone The appa.
ratus wí|s suitab|e for meírsuÍements outstde the laboratory, where as they studred 257 persons Endre H<igyes appIr.
ance was a world premier rn performing quickly and easily measurements to determine the audrtive sensibrlity of the
ear. Therefor we can say that he laid down the basis of modem speech-audiology. ln contrast with the Hartmann's
experiment made in the same yeaÍ, he was not tÍactable, so he could not make a series ofmeasurements.


