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Hő gyes En d re beszéd-hallásvizsgáló készü|éke
Bevezetés
Hógyes Endre (l847-l90ó) orvos, é|eltanász,a budapesti és a kolozsvári egyetem tan&|.
igen sokolda|ú,színes egyéniségvolt. Tudományos munkásságánakjelentőségétfémjelzi,hoE'
bevezetteéstovábbfejlesztette Maryarorságon a Pasteur.féleveszettségel|eni o|tást' tanuM
nyona az asszociált szemmozgások idegi mechanizrnusát Il]. Mindezen tevékenységérölsokszor hallunk és olvasunk, de jóval kevesebb említéstörténik sugárbiológiai és beszéÖ
audiológiai érdemeirő|.Nevezetesenanól, hory már l896-ban ,'Csontvaz-photographólasta.
ten keresztül Röntgen szerint,,.|2l címme|ery dolgozatot közöl az orvosi Hetilapban. E közígy méltán tekinthetjük a sugárbio.
|eményzáradékábanelőrevetíti a sugárterápia lehetőségét,
|ógia ésa sugárterápiaprófétájának[3]. A másik kevéssé
ismertkutatásiterÜletea hallásé|esség
vizsgálata. olyan készü|éketállított össze, mellyel meghatároáa a hallás alsó határát. Ezzel
világviszonylatban is lefektettea beszéd.audiológiaalapjait [4]. Ezirányú tevékenysége
sá
munkra annál is inkább jelentős, mert munkássága életénekarra az időszakára tehető, amikor a
kolozsvári felsőoktatásésa Ko|ozsvári orvos-Természettudományi
Társulat ésnem utolsósor.
ban az Erdélyi Múzeum.Egyesülettudományoséletének
iellendítéséért,
felvirágoaatásáértdo|gozott.
Munkánk célja megvizsgá|ni azokat a körillményeket, amelyek |ehetővétettéka hallásmffi
készülékösszeállítását, kipróbálását. Töreksztlnk a mai fudományos nyelwe átiiltetni és közkinccsétenni Hőgyes Endre munkáját. A hallásé|esség-mérö
berendezésrész|eteskiértéke|és€
eddig mégnem történt meg, az eredeti forrásmunka nehezen hozáférhető. A témának|exiká|is
utalásai is hiányosak.

Életrajzi adatok
(a nagytudós iránti megbecsülésból
Hóryes Endre l847-benszületettHajdúszoboszlón
a
Hajdúszoboszlói
Gimnáziumma Hóryes Endrenevétvise|i).
Felsőfokútanulmányaita budapestiMagyar Királyi Tudományegyetem
orvosi karán vé.
geae (l865-1870).Tudós szemé|yiségének
kialakulásában
több tényezőjátszon szerepet'A
( l867) utánvégreanyanyelven
kiegyezés
lehetett
míivelnia fudományokat.
Ennekköszönhet&
enjóval több d!ák iratkozottbe az egyetemre,
ahol valódi tudományos
mÍihelyhangu|at
alaku|t
ki' A beindulódiák-önképzőkörméltókeretetbiÍosítona diákok szakmaiéstudományos
te
vábbképzéséhez.
Hőgyes Endre is itt teszimeg első |épéseit
a fudományospályán.Diákköri
tevékenységének
ésjó tanulmányieredményeinek
köszönhetően l87l-ben tanársegédi
állást
aján|anakfel a budapestiMagyar Királyi Tudományeryetem
Elméletiorvosi Tanszékén,
majd
|872.t('|a GyógyszertaniTanszéken.
Ettől kezdvetudományoséstanári pá|yájamagasraivel,
l875.től l883.ig a ko|ozsváriFerencJózsefTudományegyetem
ÁltalánosKór. ésGyógyszer.
tani Tanszékének
tanára[5].Tudományosésoktatóitevékenysége
mel|ettjelentősfudomány(MTA) |evelezötagia,
szervezőimunkátfejtenki. l88l-tőla MagyarTudományos
Akadémia
majd l883.banvisszatéra BudapestiTudomiírryegyetemre.
l886-tó|az orvosi Hetilap szerkesaóje, l E89-benpedigaz MTA rendestagává válasaja.
Tudományosmunkásságának
elismeréseként
az MTA Marczibányijutalommaltilntette
ki [6].
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a kolozsvariFerencJózsefTudományegyetem
meghívjak
Hőryes Endrétl875 márciusában
működött [7].
orvostudományiKarára,mely a Karolina-kórházban
a
fiivárost
éselfogadjaa meghívást?Minden biVajon mi sarkalltaarra, hogy otthagyja
jelenten
a fiatal oktató éskutató Hógyes
kihívást
beinduló
egyetem
olyan
zonnyalaz újonnan
tanárokfizetésealacso.
koloxvári
sem,
ha
a
még
akkor
amit
nem
me|lözlretett,
Endre sámára,
eá|tal
egy |elkesfiatal oktató
az
is,
hogy
Indokolhatta
döntését
nyabbvolt a budapestiekénél.
tudományos
|égkört értékelve,
igazi
uralkodó
közösségbe
keíllt.
Az
eryetemen
és kutató
orvos-Természettudo.
a
Koloxvári
l876-ban
megalakul
Hőgyes Endre kezdeményezésére
mívelése
és
mányi Társu|at(KOTT) [8], melynek cé|ja..
,,az orvosi éslermészettudományok
továbbfejlesztése,,
Ekkor
és
a
smlcférfiak
kazaui
összetartas
erősítése
terjesztése,
továbbó
[9].
válasaják mega KOTT e|nökévé
Abt Antalt ésjeryzőjévéHőgyes Endrét.A KOTT tevékeny.
valaminttermészettudományi
szakü|ések,
ségikörébetartoaak orvosi- éstermészetfudományi
tarkeretekközött a Városháza nagytermében
Ez utóbbiakatilrrnepélyes
estélyekszervezése.
jóvo|tab6l),éstudománynépszenisíto
szerepettö|töttek be.A
tonák(SimonElek polgármester
néventettékközzé, me|yaz etső háromévbena
KoTT estjeinelhangzottelőadásokatÉrtesítő
jelentmegHőgyesEndreszerkesaésében.
Az egyestilet
Magtar Polgár napilapmel|ékleteként
felvetetteegy fudományosigényű'külön folyóirat
hároméves
tevékenységének
eredményessége
bizonHőryes Endre kezdeményezésére
sztlkségességét.
Ennek érdekében
megielentetésének
Miír ekkor szóba kerti|ta
ság a|akult,mely az EME.hez fordulterkölcsi ésanyagisegítségért.
egyesítése.
szakosztá|yának
KOTT ésaz EME természettudományi
újraalakuló
közgyrilésel878.június22-éna
Az EME természettudományi
szakosná|yának
természetfudományi
szakosztályelnökénekAbt Antalt válasája meg, jegyzöjénekpedig
mert |8E0Hőryes Endrétválasaonák,aki mindösszeegy évigtöltötte be a jegyzőitisztséget,
(l883-ig)bettilt.Ígymindkét
tesftiletrrek
elmeneteléig
banmár e|nökkéjelölik, ame|ytisitséget
len, ám ea a dualiznustl884-benfelszámolják,a KoTT egyesülaz EME
azonosvezetősége
orvos-természettudományi
szakosaályávalI l 0].
a közös vitaindítóestekésaz
eredményeaék
E döntéseka fudományoséletfelpezsdülését
Az újszervezésiformaaz akadémiai
EME által masszívan
támogatotttartalmasfolyóiratrévén.
munkásságothelyeae e|őtérbe,és bizonyos fokig háttérbeszorítottaa múzeumigyujto.
tevékenységet.
E kétnézetközöni látszó|agosellentétrányomtabélyegeta késóbbiél,tizedekre,
hogyaz újnézetaz egészmagyar
bár a múzeumigytijtőmunkátelőtérbehe|yezőkis elismerték,
nagyszolgá|atotte|t,,,melyéppenönzetlenségétől
fudományosságnak
fogva ktilanasennag/ra
kitartható,s az EME-re a legtabbfénytsugározta''[l0]. A fudománymagasfokúművelése
között ez már az a|a.
az eddigi múzeumitevékenységet,
hiszenaz EME célkiriizései
egészítette
révén
o|yan
pításnálszerepeltIll]. A folyóiratmegjelentetésével
a tudományoscsereviszony
szakembereknem szerezhettek
folyóiratok keril|teka könyvtárba, amiketkülönben a magyÍlÍ
kö|csönzött.
volnabe [|2).Ez a tudományos
is újabblendü|etet
é|etnek

Hőryes Endre halláséless
e|őzményei
égetmérőkísérleteinek
A fudományoséletfellendülése,az egyesilletikeret optimális körülményeketjelentetta tu.
domány mÍivelésére.
A havi felolvasó ü|ésekennemcsak az egyénikutatások eredményeitmutatták be, hanem a világviszonylatban új felfedezésekismertetéséreis sor kerillt. Lássuk mit
jelenten ez Högyes Endre kísér|eteí
szempontjából.
A mai értelembenvett ha||ásmérőke|készítését
a mágneseshangszóró (Reis 1861) ésa fejhal|gató (Bell IE76) fe|fedezése
tette |ehetővé[\. Ez utóbbi felfedezésről|878. január l2-én
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Abt Antal A telephonról címmel a természetfudományiestély keretébenértekezésttart [l3].
Mindössze kéthónap elteltével,l878 márciusábanHőgyes Endre telefonrendszeniméréseinek
eredményeiról számol be TelephonszerűMagnetoinduktor ideg-izom izgatósokra Il4] címmel.
béka idegizom preparáfumonvégezte.Előadásának végénmegemlíti,hory
Mode|l-kísérleteit
szívhangokés légzészörejekhallgatását is. Egy éwe É
a te|efon segítségéve|
megkísérelte
is
l879-ben megielentmunkájából az kitűnik, hogy már ekkor eljut ahhoz a gondolathoz,hory
a telefon elvét hallásvizsgálatra a|ka|mazza.Ebben valószínűleg nem kis szerepe volt Klug
mely.
Nándornak, aki ea mege|őzően,de ugyancsakaz l878-as évbenA hallásról értekezett,
ben tisaááa aa, ,,Hogyan ha||unk?''és,,Mit hal|unk?''Il5]. l878 ápri|isábana szakil|ésenis.
mertetihallásmérőkészülékét
Il6], amelynek részletesleírásaés gyakorlati alkalmazásaa kci.
vetkező éviÉrrcsítő.benje|entmeg Il7].

|eírása
Hőgyes Endre ha|lásvizsgálóberendezésének
a mai szakirodalombanhasználtszakkifejezésekkelírjukle, de
A hallásvizsgáló ismertetését
ugyanakkor a korhÍiségkedvéértzárójelben felttintetjük azokat a kifejezéseket, melyeket
Hogyes Endre éstanítványaiannak idejénhasmáltak.
A hal|ásélesség
mérésére,
a jól haIló (éleshalló), a csökkent ha||ású(glengénhalló) ésa
e|ső vá|tozata(ábra l.
hal|ássérült(nehézhallású) egyénekkisairéséreszo|gá|ó készülékének
sz') főáramkörbtil ésmellékáramkörből áll' A fóáramkör részei:l. beszélőtelefon(A)' 2. hallgató.te|efon (B). A me||ékáramkör:egy Siemens-félehíd, ame|y segítségével
a hallgató.
te|efonban keletkezett hanger<ilépcsőzetesen növelhető vagy csökkenthető. Hangfonásként
metronóm szolgált'
az, hogy rájön: a hangeró
A merésnélfelmerü|ő problémákalapos átgondolásáttanúsítja
csökkentésekorérzékicsalódás léphetftil. Ea' úgyküszöbölte ki' hogy az ellenállási híd és a
a hal|gató
telefon közé egy áramfordítót(Pohl-féleg/rotop) iktaton, amel|yel megszakíthatta
telefon áramkörét. Ha a kísér|etialany ekkor sem je leae a hang megszűntét,a méréstmegis.
mételte.
Az első kísér|etiberendezéshiányosságainakszámbavételeután születettmeg a második
vá|tozat (2. sz.). Itt a hangforrás az A elektromágneses csengő (villanydelejes csengettyű)'
váltoaatható. A mellékmelynek hangerősségeaz acélrugókisebb vagy nagyobb kitérítéséve|
ágat egy 0,5 mm átmérőjűés lm hosszúp|atina(platin) vagy eztist drótbó| (sodrony)készült
reosaát (rheochord) képeae.A reosáát ellenállását a ,t csúszóérintkező(szánka) segítségével
jutott. Az áramköri kapcsolásta
Ieheteftváltoaatni. Az igy ke|etkezőjel a C hallgató+elefonba
3. sz' szemlélteti.Az e mozgatható falaphoz rögzíten rézlapocskák(o' 9' y és 6) az ábrán
(2. sz.) feltiintetetthelyzetbena II-es és IV.es rézlemezekkelérintkeztek,így a reosztátonke.
resztÍila módosítottjel a C-be juton, viszont hátratolvaa falapot,az l-es ésIII-asrézlapocská.
kon jön léneérintkezés;
ígyaz e|ektromágneses
csengő módosítatlanjele jutott a hallgatóba.
Az áramkört a 8.as érintkezése|őtt levő r rézcsapkihúzásával szakíthattameg az érzéki
csalódás kiküszöbölése érdekében.

A méréselve, körülményei éscé|ja
alanynaka hangfonástólnagy távolságra
a kísérleti
A mai süketszobakövetelményeit
(25m) való elhelyezéséve|
el a kísérleti
a|anyta
szobaválasztotta
érteel. Gyakan kenő-négy
hangfonástól,terepenvaló mérés
soránviszontkülön szinten(frldszint,pince),esetlegszom-
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l szelsóváltozat,
i:n;::''ilÍ:TÍ:r:effiÍtr-

Yáltozat
áÍamköÍe

szédosházakban he|yeáék e| a hangfonást ésa kísérletia|any. A külső zaj kiszűrésérea tö|.
cséres kiképzésűte|efonkagyló szolgált, mely a vizsgált fulre jól rásimult, így csonwezetést
tanulmányoaak; a másik Rl|et vattáva| dugták be. A vizsgá|andó fulet mérése|őn hozzÁszoktatták a hangfonás hangiáúroz.
váltoaatható a ha|lgató-telefonáltal sugárzon hang intenzitá.
A mel|ékiiramkörsegítségéve|
az emberi
sa. Növe|ve aa, a kísérletia|anyjelzi, amikor már haI|jaa hangot.A hang erősségét
ftil viszonylagosan észleli, ezértcé|szenia küszöbintenzitás meghatároását fordított irányban,
^"^?ahan$intenzitás csökkenésénekirányában is elvégezrri.A kísér|etia|any ilyenkor azt je|zi,
ha már nem hallja a hangot.
meghatároása, il|etve a csökkent hallásúakésa
A mérésekcé|jaaz át|agoshallásé|esség
hallássérültek kiszűrése,ezért kísérletialanyonként3-3 méréstvégeztek a hangerő növelése,
Ea az e|só berendeilletve csökkentéseirányában.Ebbő| sámították ki a 6 mérésátlagértékét
zés esetébenSiemens.erységekben(S.E.) fejeae ki., míg a második berendezésesetébena
reosztátból beiktaton platina. (vagy ezüst-) drót hossáva| határoaa meg. Az eredményekreprodukálhatóakvo|tak.Az első esetbena mérésihiba lO%.nál kisebb, mig a második esetbena
hibahatár l-2 mm vo|t. Az eredményekstatisaikai biáosítrísaérdekébennagysámú kísér|eti
a|annya|(257-e|) dolgoaak, ezek jó részediák vo|t, sót a fizikai és sze|lemi dolgozók hal|ását
is vizsgálták külön-ktllön, összehasonlítás végett.Ery mérésátlagos időtartama mindössze l5színhe|yeKolozsvár ésMagyarsárd.
30 perc vo|t.A mérések
.

vezetési
hrganyosz|op
el|ená|lása
az
az l mm2keresameszetűésl m hosszú0.C hömérsékletű
Stemens.egység
szembcn;l sE = 0'9434n Il8]
iiram|óe|ektromosságga|
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Az első méréssorozate|végzéseután, me|yet az | ' ábrénbemutatottkészil|ékke|végzeu,ura a következtetésrejutott, hogy a mérésihiba kis e|lenállásúmellékágbekötésévelcsökkem.
hetri, melyet egy kis ellenállású reosaát alkalmaziísáva|valósított meg. Ugyanakka
amelyekkel a mérésipontosságotnövelni lehet: l. zajmentes
számbavetteazokat a feltételeket,
hangfonás; 2' a hangintenzitásvá|toaatása folyamatos,ne lépcsőzeteslegyen; 3. sá|Iítható'
elegettett azábrán látható mérőeszköz
könnyen összeállíthatóeszköz' Mindezen fe|tételeknek
A méréseketHőryes Endre útmutatásávaltanítványai(Kovács Lajos és Kertész János) vé.
geáék el Il9]. Az eredményekbőlkitűnik,hogy a 257 vizsgá|tszemélykozül l94-et találtakjól
ha||ónak(7-l4 cm platinahuza|beiktatásaszükségelteten
a mellékáramkörbe),ezeknek a méÉ.
határoaák meg a normális fiil át|agosha|lásküszöbét.A kapon méresi
sekneka középértékéból
alsó határa nemcsak a jól hallókná| különbG
eredményekigazolták' hogy a hangerő.érzéke|és
ugyanazon
személy
esetében
a jobb ésa bal fiil között is eltérésle.
zik szemé|yenként,
hanem
hogy
meg
tudtak
különböztetni
het.A késztilék
érzékenységét
mutatja,
olyan eseteketis, amikor
az eg}énegyik ffile normális, míg a másik csökkent ha|lásúvolt. Meghatáronák a csökkent
állapítottakmeg. A hallásséhallás alsó határát,melyet 40 cm hossáságú platina-dróthosszban
rültek kiszriréséhez
a p|atinadrótotnagyobbe|lenállásúezüstdróttalkellen felcserélni'
A mérésekigazolták' hogy a ha||ás20-25 éveskorban a legélesebb,utána csökkenő tendenciát mutat;a sze||emimunkát végzők hal|ásátjobbnak taIá|táka fizikai munkásokéhozviszonyítva.Aa is kimutanák,hogy a zeneértőkhallása élesebb.
Ez az eszköz csak minöségi ésnem mennyiségimérésekeszolgált, hiszen ekkor mégnem
vo|taktisaázva a hallással kapcsolatoslényegesebb
foga|mak.
Hőgyes Endre hallásmérésiberendezésének
előnyeit az ugyancsak l878-ban Kronecker és
Hartmann áltaI megvalósítottmódszerrel szembena következőkben foglalhatjukössze. Hógyes
metronómot,majd elektromágnesescsengőt,míg HartmannDaniel-e|emá|tal rezgésbentartott
hangvil|áthasanálthangforrásként.
Mint az előbbiekben leírtuk,Hőgyes Endre kisztirte az érzéki csalódások lehetóségét
is, amelyre Hartmannéknem gondoltak.A Hartmann-féIe
módszer
nehezenkeze|hetővo|t' A Hőgyes-fé|ehallásmérőberendezésegyszenien kezelhető' ésterepvoltak ugyan korlátai, de világviszonylatmunkára is alkalmas volt. Ha|lásmérőkészulékének
ban az első méréssorozatnak
tekinthető.Ezérta munkájáértméltántekinthetjilkHőgyes Endrét
az audiometriaúnörőjének.
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oktatásévszázadaEnlékkönyv' Budapest,|996,23_37
K, Az ErdélyiMúzeum.Egycs0|et,
Az erdély nagiar felsőoktatósévszózadaEnlékkany,v,
Budapest,
Sebestyén
t996. t3-22
az EME {élévszázados
ünnepére,Kolozsvár,
Ke|emenL , Az Erdé|yrMúzeum.Egyesu|et
története,Emlékkany't942,5-79
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l0. Ű'.AzEMEorvos.természenudományi
szakosaályal884évi.Má.;usll.éntartonkÖzgyii|ésénekjegyzőktnyve'
orv Term.Ért,s (0), l884, l. orvosi szakftlzete,|80-18l
l l SzabóT A, Az EME története
ésfeladatai,
EME kiadásaKolozsvár,|942,36'
12 ApáthyI, Je|entés
az ErdélyiMúzeumállattárafelő|az l89ó évben,
orv Term Ert, 22(19),1897,lI Termé.
szenudományiszak fuzete,73'
l3 Abt A, A te|ephonrÓl,
Ertesitö,3' l878' IIl Természenudományi
Estélyek
filzet'l-4
l4. Högyes E, Te|ephonszerkezetü
Magnetoinductor
ideg.izomizgatások4 Ertesítö,3' |878' l' owosi szaku|ések
fllzete,5-7.
l5. K|ugN, A hallásrót,orv' Term.Ert.,4(l), l879, III.Népszerű
elóadások-fflzet'
93-|2|.
l878,I orvosiszakülések
ló. HőgyesE.,MódszerahallÓerónektelephonáltal
valómeghatározásáraErtesítő,3,
l2
l7 Hógyes E, Módszer a halló erőnck telephonáltal való meghatározásár4
Ertesítő,4(l)' l879' l orvosr szak filze.
tc.90.
t 8 . ||. A Pa|lasnagylexikon4Pal|asirodalmiésnyomdaiR. T, Budapest,14' l894' l092
t 9 . Kovács L, KertészJ , A hangerö felfogása|sóhatárarte|ephonrkus
a|apján'orv Term Ert . s(2),
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THE FIRST MEASUREMENTS OF HUMAN SPEECH.HEARING SHARPNESS
MADE BY ENDRE HOGYES
personaliry
EndreHőgyes(l847-1906)physician,physio|ogist
was a prominent
ofthe FerencJózsefUniversity
of Sciencesfrom Kolozsvár, the presidentof the Natural ScienceSectionof the EME for threeyears He improved
Pasteur'santi-rabicserum.
He constructedthe first humanspeech-hearing
appaÍatus
measuÍlng
usinga te|ephoneand rheostatThe presenta.
tionof thisworkappeared
The appa.
exactlyl 20 yeaÍsago,rn l 879just twoyeaÍsafterBe||'sinvent|on
of te|ephone
ratuswí|ssuitab|efor meírsuÍements
whereas theystudred257 personsEndreH<igyes
outstdethe laboratory,
appIr.
ancewasa worldpremierrn performingquicklyandeasilymeasurements
to determine
theaudrtivesensibrlity
of the
ear. Thereforwe can say that he laid down the basis of modemspeech-audiology.
ln contrastwith the Hartmann's
experimentmadein the sameyeaÍ,he was not tÍactable,
so he could not makea seriesofmeasurements.

