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A  re v izo r  m egjegyzése

A fordításban igyekeztem a hosszú, kötött mondatokat lehetőleg a 
magyar beszédmód szerint tartalmilag kifejezni, sok helyen ezeket két, vagy 
több' mondatra bontottam fel. Az idegen szavakat ahol lehetett, magyar 
kifejezésekkel adtam vissza, pl.:

Perception =  érzés, megérzés, felfogás
acustisch =  hallási
acusticus =  hallóideg
Vocalis =  hangzó, magánhangzó
sensitiv =  érzékeny
Empfindung, sensitive Empfindung =  érzékenység, 
sensitive Empfindung =  érzékeny felfogás
Peripherie =  (a hallószervre vonatkozólag) a hallás végkészüléke 

vagy kerületi része. —
Affection —  bánialom 
Combination =  kapcsolás 
Labirinth =  tömkeleg stb. —
Azonban mégis kénytelen voltam több idegen szót megtartani, mivel 

a hozzájuk kötött fogalmakat ezek fejezik ki a legtalálóbban, de ezeket is, 
úgy mint a magyar nyelvbe is átvett idegen szavakat magyar kiejtés szerint 
írtam pl.: revizor, patologikus, szubjektív, hisztéria, anesztézia, akusztikai, 
pszihofizkiai, mehanikus stb. —
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E lő szó .

Jelen műben az 189.4/95. tanévben a bécsi tud. egyetemen tartott 
előadásaimat óhajtom bőveblaen ismertetni a módszeres hallásgyakorlatok
nak a hallószervekre gyakorolt, hatásáról.

Tekintettel a tárgy iránti mind élénkebb érdeklődésre, remélem, hogy 
ennek bővebb fejtegetésével még szélesebb körben sikerül figyelmet kelte
nem a hallásgyakorlatok iránt.

Amint további fejtegetéseimből ki fog tűnni, a módszeres hallás- 
gyakorlatok alkalmazásához úgy a nevelő, mint a növendék részéről teljes 
odaadás és önnfeláldozó türelem szükséges. Dehát lehetne ennél magasz- 
tosabb célkitűzés, mint amellyel egy pangó érzékszervet megeleveníteni 
szándékoznak. Ki ne találná meg fáradozásának jutalmát abban, hogy egy 
látszólag teljesen siket embertársát hallásának felébresztésével és kifej
lesztésével az emberi társadalomba bevezette, kedélyvilágát kibővítette, 
életkedvét visszaadta?

Az erkölcsi jutalom mellett nem kevésbbé értékes és érdekes a dolog 
tudományos oldala is. Gazdag mezeje tárul fel itt az élettani vizsgálatok
nak úgy az első hangérzetek kikutatásában, mint a hallóérzék fejlődésének 
kezdetén jelentkező egész sereg tünetben.

Idevágó észleleteimet jelen munkámban közzéteszem, de tudatában 
vagyok közléseim hézagosságának is és tudom, hogy e téren a beható 
vizsgálatok még sok értékes eredményt fognak szolgáltatni.

Művemben először a siketnémákon és megsiketült egyéneken mulatozó- 
jelenségeket közlöm, azután az ezekre vonatkozó élettani és kórtani észle
leteimet tárgyalom, habár ezen észleleteimet nem is mindig siketnéma vagy 
megsiketült személyeken nyertem, de felsorolom azért, hogy áttekinthető 
legyen, amit e téren a tudományos vizsgálatok kitermeltek.

Forrásokul nagyobbrészben saját értekezéseimet és cikkeimet hasz
náltam fel, melyek a «Pflügers Archiv für Physiologie», «Archiv für 
Ohrenheilkunde», valamint a «Schwartzes Handbuch der Ohrenheilkunde»- 
c. folyóiratokban jelentek meg.

Ahol ezekre utalok, azt mindig megjegyzem, vagy esetleg a lap alján 
apróbetűs szedésben közlöm is. így lehetővé válik az új és hivatkozott szöveg 
¡megkülönböztetése. (Mikor a szerző csak a hivatkozási számot közli, 
nem tettem semmi megjegyzést, a fordító).

A magam részéről határozottan kijelentem, hogy előttem tisztán csak 
az ügy fontossága lebegett, úgy akkor, midőn gyakorlatilag dolgoztam, 
mint akkor, midőn ezt leírtam s ha itt-ott más szerzők felfogása ellenkezik
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az enyémmel és azt velük megvitatom, távolról sem kívánok senkit szemé
lyesen támadni. Én minden tudományos alapon nyugvó véleményt nagyra 
becsülök, azonban bizonyos körülmények között kötelességemnek tartom 
tiltakozni a tisztán elméleti és a tényeknek ellentmondó elgondolások ellem 
különösen tiltakoznom kell a hallásgyakorlatok elméleti bírálata ellen, 
mikor helyes véleményt itt csak a gyakorlati tapasztalat nyújthat. Ha valaki 
-álláspontomat és tapasztalatokból merített nézeteim védelmét igen élesnek 
találná, gondolja meg, hogy minden támadás —  és különösen ha az, egy 
még csírájában levő tudományt ér, annál veszedelmesebb, minél tekin
télyesebb helyről jön. Ezért kényszerítve érzem magam indokolt állításaim
nak legnyomatékosabb védelmére. Ismétlem, hogy távol áll tőlem minden 
személyeskedés, de kötelességemnek érzem a jó ügy védelmében a leghatá
rozottabban és elfogulatlanul síkra szállni.

Amennyiben a hallásgyakorlatok tüzetesebb vizsgálata és gyakorlati 
alkalmazása némely megállapításomat helyesbíteni fogja, vagy épen elveti, 
személyemre nem lehet káros hatással, sőt az ügynek is csak használhat, 
mert emberiesség szempontjából is lehetetlennek tartom, hogy egy kezelési 
mód, melv ha teljes gyógyulást nem is eredményez, de a siketnémák és ké
sőbb megsiketültek szomorú sorsát lényegesen megenyhíti, valaha is fele
désbe mehessen. Ezért az a legmélyebb meggyőződésem, hogy a hallás- 
gyakorlatoknak általános alkalmazásával azok általános értékelése és meg
becsülése is önként fog elkövetkezni. Boldognak érezném magam, ha jelen 
művem ehhez valamivel hozzájárulna.

x 89Ó. augusztus.

Urhantschitsch.
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B e v e z e té s .

Mikor a hallásgyakorlatoknak a hallásszervekre kifejtett hatását e mű 
keretében részletesen tárgyalás alá veszem, azt hiszem, hogy ezen vállalkozá
somat további fejtegetéseim igazolni fogják és senki sem fogja azt érezni, 
hogy ezeknek nagyfontosságát értékükön felül becsültem.

Mielőtt a módszeres hallásgyakorlatokra térnék, szeretném ezek értékét 
általános szempontból tárgyalni.”

A nehézhallás leküzdésének módja elsősorban a baj okául szolgáló 
megbetegedéstől függ, a hangvezető vagy hangérző szervek kóros elválto
zásaitól. A halláscsökkenés tehát két okból származhat: i) ha az egészséges 
hangérző szervekhez a hangvezető rész beteg elváltozása miatt igen gyengén 
jut el a hanginger; 2) ha a hangvezető rész ugyan jól működik, a” hang- 
ingereket rendesen juttatja a hangérző részhez, de az, megromlása miatt 
ezen ingereket nem bírja jól felfogni és feldolgozni. Mindkét hallási hiba 
együtt is előfordulhat, vagy pedig a hangingervezető készülék megbetege
dése miatt a hangingerek nem jutván az érző részbe, lassanként ez is 
pangásba jön s elveszti működési képességét.

Ezen elváltozásoknak megfelelően a gyógykezelés arra törekszik, hogy 
a hibásan működő hangvezető pályára hasson, vágj" a csökkent hallási mű
ködést erősítse. Utóbbi esetben az eddigi törekvések többé kevésbé hatás
talanoknak bizonyultak; de azért olyan esetekben, mikor a halló képesség 
valamely általános megbetegedes miatt csökken, a betegség gyógyulásával 
sikerül a hallószerveket is kedvezően befolyásolni. Még ritkábban lehet 
magának a halló idegnek bántalmait legyőzni, sajnos legtöbbször a villanyos 
helyi kezelés sem jár kielégítő eredménnyel. Hányszor látjuk, hogy a nehéz 
hallás minden gyógykísérlettel makacsul” dacol, sőt minden kezelés dacára 
még íosszabbodik. N ózzuk, hogy lehet-e ilyen esetekben egyáltalában 
valamelyes javulást remélni? Mi módon lehetne az eddig alkalmazott gyógy
módokon kívül a hallásműködést élénkebbé tenni?

Azt régen tudjuk már, hogy izom és idegbetegségeknél, milyen jóté
konyan hatnak a dörzsölések (masszírozások) és a megfelelő testgyakor
latok. Ezt tudva, igen közel fekszik az a gondolat, hog'y néha talán a hang
vezető, vagy hangérző szervekben keletkezett, különben már nem kezelhető 
fogyatkozásokat a megfelelő fültornával mérsékelni, ezáltal a hiányos 
hallásműködést javítani lehetne, még a hallószerv részleges elpusztulása 
esetén is.

Önként értetődik, hogy a hallóideget az összes reá ható ingerek között 
a hangingerek izgatják legjobban. Ezen feltevés helyességéről vizsgálataim
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folyamán mindinkább meggyőződtem és reményiem, hogy a hallásgyakor
latok igen fontos és változatos hatását fejtegetéseim során be is tudom 
bizonyítani.

A hallásgyakorlatoknak a hallásszervekre gyakorolt jótékony befo
lyása úgy a siketnémákon, valamint a később szerzett nehéz hallás, vagy 
siketség eseteiben határozottan kimutatható.

Habár a kezelés mindkét csoportnál lényegében azonos, mégis gya
korlati okokból külön fogom tárgyalni a siketnémák hallásgyakorlatait 
s majd azután a későbbi korban megsiketültek vagy nehézhallásúvá váltak 
kezelését.

-co-

A  m ó d s z e re s  h a l lá s g y a k o r la to k  b e fo ly á s a  a  s ik e tn é m á k
h a lló é rz é k é re .

Történeti visszapillantás.

Az a törekvés, hogy hallásgyakorlatokkal a siketnéma hallóérzékére 
hassunk, már igen régi. Archigenes időszámításunk I.-ső századában meg
állapítja már, hogy a hallócső és az erős hangok elevenítő hatással vannak 
a gyenge hallásra. Ugyanígy vélekedik Tralles a YL-ik században és Guidi- 
Guidó rö g5-ben.

Az «Academie deo Scientees de Pario» c. folyóirat 1761. évi január 2 2  (1. Boyer 
La Voix Parsi 1896. VI. Nr. 61.) Bayer elhelyezett írásából úgy tetszik ki, hogy én a 
hallásgyakorlatokról írt közleményeimben elfelejtkeztem a francia szerzőknek e téren 
szerzett érdemeiről s ez azt a látszatot kelheti, hogy én működtem először ezen a területen. 
Ennek a felfogásnak helytelensége mindjárt első közleményemből is kitűnik (Wiener 
kiin. Wochenschr. Juli 1898. ?sr. 29.), melyet a következő szavakkal kezdtem: «A hallás
gyakorlatoknak a siketnémák hallóképességére való hatása nem új gondolat», s más 
alkalmi közleményeimben és előadásaimban is kiemeltem a régibb szerzők s különösen 
Itard érdemeit.

Ernaud 1761-ben új módszerről beszél, mellyel elérhető, hogy a 
siketnémák hangokat tudnak megkülönböztetni. Ez a megállapítás azonban 
olyan siketnémákra vonatkozik, akik bár gyengén, betűhallók voltak és akik 
a gyakorlás által egész szóhallásig voltak képezhetők sőt egy ilyen egyént 
Ernaud egészen a mondathallásig- tudott kiképezni. Érdekes Ernaud azon 
állítása, hogy teljes siketség nincs és a hallócső alkalmazása a gyakorlatok 
alkalmával nem előnyös, ennek használatáról egyenesen lebeszél.

Hét évvel később Péreire azon megfigyeléseit közli, hogy csaknem
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minden síkéinéma szóhallóvá válhat, hacsak nem teljesen siket. Ő különben 
alkalmazta a hallócsövet.

Itard volt az első, aki alapos vizsgálatokat végzett azon eredményre 
vonatkozóan, mely a siketnémákon haíiásgyakorlás által elérhető. Ez a 
kitűnő megfigyelő 1802-ben azt észlelte, hogy egyes siketnémák hallásának 
fokozatos javulását lehetett észlelni, ha fülükbe gyakran vezettek hanghullá-. 
mókát. 1806-ban Itard hat siketnémán beható vizsgálatokat végzett, vizs
gálatait erősebb csengővel kezdte, a hangerősséget későbben fokozatosan 
csökkentette, majd különféle zenei hangokat, ritmikus dobpergést, fuvolát 
szólaltatott meg, azután az öt magánhangzót s végül a mássalhangzókat is 
hangoztatta. Gyakorlatait később csak három siketnémával folytatta, akikkel 
egy évig napi egy órán ily módon foglalkozott. Végeredménye a következő: 
az eg )^  növendék, aki eredetileg csak a mennydörgést és a harangzúgást 
hallotta, szóhallóvá vált. A második, kinek az elsőnél jobb hallása volt, 
még jobb eredményt ért el. A harmadiknak eredetileg a legjobb hallása volt, 
ez eleinte szépen fejlődött, de megunva a fáradságos és nagy figyelmet 
igénylő munkát, végül is lemaradt.

Itard gyakorlatait Valade. Gabel, majd ¡tarának 1838-ban bekövet
kezett halála után Blanchet folytatta.

Ügy Deleau, mint Piroux és a berni siketnéma intézet tanárai egyönte
tűen kedvezően nyilatkoztak a siketnémákon végzett hallásgyakorlatokról.

A XIX.-ik század első felében Németországban is több szakférfiú csat
lakozott a kedvezően véleményezők sorához.

Beck a következőkép nyilatkozik. A hangok csupán eszközül szolgál
nak ahhoz, hogy a hallóidegeket felébresszük velük. A különféle hangok a 
legkiválóbb ingerei a fülnek, a hallóérzék felélesztésénél szükség van rájuk. 
Ehhez felhasználhatjuk a különféle zenei hangszereket, majd a hallás foka 
szerint közelíthetjük és távolíthatjuk azokat a fültől. Üthetjük tehát a dobot 
a siketnémához közelebb, vagy távolabb, erősebben, vagy halkabban épen 
így dolgozhatunk a csengővel is. Azoknál a siketnémáknál, akik nem teljesen 
siketek, ezeket a gyakorlatokat előnyben kell részesíteni. (Itard). Jäger is 
így ért el eredményeket. Wolf rendkívül értékes módszert közöl az Ortho- 
phonikus és Orthoacustikus tanításra, mellyel a siketnéma gyermeknek 
egyidejűleg a beszédje és a hallása is fejlődik. Frank megjegyzi: hogy 
ha valamelyik siketnémánál még némi hallás észlelhető, ezt gyakorlatok által 
erősíteni kell, mégpedig naponta néhányszor csengőkkel, sípokkal és dobok
kal. Mire később ezek helyett át lehet térni a rendszeres hallásgyakorlatokra. 
Toynbee (London) lényeges javulás lehetőséget észlelt azoknál a siketnémák
nál, akik már hangzóhallással rendelkeznek. Ő két beteggel ért el lényeges 
javulást. A harmadik, akiről Toynbee beszámol egy 70 éves férfi, ez sok 
évvel előbb vesztette el a hallását, mégis el tudta vele érni, hogy hallócső 
útján mindenkivel érintkezhetett.

A következő évek azonban nemhogy fellendítették volna ezt az irány
zatot, de ez még Franciaországban is mindinkább hanyatlásnak indult s 
csak az utóbbi időben fordult az érdeklődés ismét e tárgy felé. Különösen 
Északamerikában történt ez irányban nagy megmozdulás. Gallaudet i 884- 
ben két siketnémát mutatott be, kiknél a hallásgyakorlatok nagyobb ered
ménnyel jártak. Azóta Északamerikában a s. n. intézetek félsiketjeivel
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hallásgvakorlatokat végeztek, melyek alkalmazásában különösen Currier 
Aew-yorkban és a nebraskai Gillespie tűnt ki. Az utóbbi években az észak
amerikai Egvesült Államokban bizottság alakult ezen irányban, melynek 
tagjai: Bell, Graham, Gordon és Clarké voltak. Ezen bizottság, jelentésében 
elismeréssel emeli ki az Itard-féle gyakorlatok nagy fontosságát és ajánlja 
a siketnémák részére a hallásgyakorlatok használatát. Állítólag több intézet
ben folyik is ott ilyen irányú munka. 1894-ben Gillespie vezetése alatt 
társaság is alakult azzal a célkitűzéssel, hogy a hallásgyakorlatok fontosságát 
hangsúlyozni és terjeszteni fogja. Az Északamerikában elért eredmények 
arra az elhatározásra indították Javait Párisban, (1884-ben), hogy félsike
tekből egy kis kísérleti osztályt állítsanak ilyen irányú tanulmányozásra. 
Dufo de Germane számol be 1892-ben az elért eredményről. Jelenleg a 
Páris melletti Bourg le Reine-i siketnéma intézet növendékeivel végeznek 
liallásgyakorlatokat. Úgy itt, mint több osztrák intézetben a V a rrier által 
szerkesztett hallócsövet használták, bár a gyakorlatokkal kielégítő eredmé
nyeket értek el, mégis, rövid idő múlva abba hagyták a hallócső alkal
mazását.

Dacára a sokoldalú és sikeres kísérleteknek, a módszeres hallásgya
korlatok mégsem váltak közkedveltekké és általánosakká, mert a különböző 
országok siketnéma iskoláiban csak arra szorítkoztak, hogy a hangzó
hallóknál inkább csak ajánlják, mint alkalmazzák, a hallásgyakorlatokat.

Nálunk Lehfeld mintegy 26 éve foglalkozik hallásgyakorlatokkal, sőt 
mint hangsúlyozottan kiemeli, szerinte minden siketnémaintézeti tanár fel
használja az í.-ső osztályban, a hangképzés alkalmával a siketnéma eset
leges hallását, miáltal a kiejtés szemlátomást javul. A hangképzés befejez
tével a gyakorlatok rendszerint abban maradnak, minek következtében a 
hallás jósága is visszahanyatlik, az utóbbi évek alatt alkalmam nyílt sok 
bel- és külföldi szakemberrel és siketnémával eszmecserét folytatni és 
midőn a hallásgyakorlatok felől érdeklődtem, majdnem kizárólag azt a 
választ kaptam, hogy még azokkal sem igen foglalkoznak ily' módon, 
akiknek jelentékeny hallásmaradványuk van, ha mégis, akkor sem foglal
koznak a látszólag, vagy majdnem teljesen siketekkel.

A siketnémákról, valamint az azok képzéséről szóló szakkönyvek, még 
a legújabb keletűek is, érthetetlen okból hallgatnak a siketnémák halló- 
szervéről s ha közölnek is arra vonatkozólag valamit, igen szomorú ténynek 
minősítik a hallószervek teljes elhanyagolását.

Az 1888 és 1889-es években egy siketnéma növendéken végzett hallás- 
gyakorlataimmal meglepő eredményt kaptam. Ez kezdetben csak egyes, 
hangosan a fülébe mondott hangokat tudott meghallani, környezetének 
következetes gyakorlásával lassan-lassan arra is képes volt, hogy az 1— 2 
lépés távolságról hangoztatott mondatokat meghallja és ismételje, végül 
pedig rendes iskolába járt és ott a követelményeknek meg is felelt. Ez az 
eredmény sarkalt arra, hogy a siketnémákon végzett hallásgyakorlataim
nak az eddiginél nagyobb figyelmet szenteljek. Az 1892. óta egyre több 
és több siketnémán végzett hallásgyakorlataim mindjobban kielégítettek. 
Említett anyag közt olyanok is voltak, akikről évekkel ezelőtt szaktár
saimmal együtt az akkor általánosan dívó nézetek és szempontok értelmé
ben megállapítottuk, hogy nem hallanak és pusztán csak a siketnéma inté-
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zetben való neveles-tamtasra alkalmasak. Később ezeket mint hangzóhallókat 
könyvelhettem el, míg végül arra is képesek voltak, hogy egész mondatokat 
meghalljanak. Több gyerek az első kísérleteknél teljesen siketnek mutat
kozott, mivel a hangvillával történő csont- és légvezetéses vizsgálat semmi
féle hallást sem tudott kimutatni. De meddő és eredménytelen kísérletnek 
bizonyult egyes hangok fülbe kiáltása, valamint különféle hangszerek 
megszólaltatása is.

Az első cikkeim után arra a meggyőződésre jutottam, hogy a hallás- 
g\akoliatok végzése a Del- és külföldi szakemberek előtt egyaránt, külö
nösen pedig a látszólag teljesen siketeknél való alkalmazása, nemcsak hogy 
kedvezőtlen fogadtatásra talált, hanem ennek lehetőségét egyenesen kétségbe 
vonnták. Azt vetették szememre, hogy a gyakorlatokra felhasznált idő és 
fáradság kárba veszett és elfecsérlődött, mert nem áll arányban az elért,l 
ül- elérhető eredménnyel. A német s. n. intézeti tanárok 1894. májusában 
Augsburgban tartott ÍIL-ik kongresszusán Hemnies igazgató előadást tar
tott, melyben oltalmába vette a hallásgyakorlatokat, de megjegyzi, hogy a 
s. n. intézeti tanárok véleménye szerint hallásgyakorlataim alkalmatlanok. 
Hőnigmann a gyakorlatokkal szemben tartózkodó álláspontra helyezkedett, 
annál is inkább, hogy két tekintélyes bécsi fülgyógyász is elutasította a 
dolgot.
. , Amiál nagyobb elismeréssel adózom az alsóausztriai Döbling-bécsi
intézetnek, ahol Lustkandl és Kühnel tanárok, valamint Lehfelcl igazgató 
a kísérletképpen beállított hallásgyakorlatok iránt rendkívül nagy érdeklő
déssel viseltettek. Ugyancsak ők voltak, akik részben ily módon tanított 
növendékekkel i 8g3. dec. i-én és 1894 ápr. 2 7-én" a bécsi orvosok 
szövetségében, úgyszintén 1894. szept. 27-én a term. tud. társaságban 
számos tanulóval bemutató előadást tartottak és evvel rendkívül na^v sikert 
és elismerést értek el.

Ugyancsak ebben az intézetben 60 növendéken végzett kísérletek azt 
a tényt igazolták, hogy a siketek hallásra tanítása nemcsak egyes esetekben- 
eredményes, hanem osztályokban is jelentős eredményt tud felmutatni és 
elérni, még oly gyermekekkel is, akik látszólag teljesen siketek, ill. akiket 
mi teljesen siketeknek tartunk.

Hemmes is megállapítja fentemlített előadásában a következőket: 
«siketeknek vélt gyermekekkel huzamosabb időn át folytatott kísérletek 
arról győztek meg, hogy ezeknél is lehet eredményre szerttenni.»

Hemmes tehát ezzel a kijelentésével teljesen csatlakozik 10 hónappal 
ezelőtt tett és nyilvánosan közölt adataimhoz.

Még 6 hónappal Hemmes előadása előtt arról értesít Bestic (Zágráb),.
;i bécsi eredményektől indíttatva ő is bevezette az ottani intézetben 

a hallási gyakorlatokat s egyben közli azok kedvező eredményeit ÍLsd 
később). j \ •

Nagy érdeklődést tanúsított a hallásgyakorlatok iránt a «Volta-Bureau» 
Washingtonban, s amint magánértesülésekből tudomásomra jutott Észak- 
amerika egyes s. 11. intézeteiben a látszólag teljes siketekkel is liallásgvakor- 
latokaí végeznek. De kedvező fogadtatásra találtak a hallásgyakorlatok a 
bécsi természettudományi társaságban is, sőt már több fülorvos is kísérle
tezik ezekkel. Különös örömmel köszöntőm a legutóbbi időben a s. 11.
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intézeti tanárok részéről az eziránt megindult élénk mozgalmat, mert a 
hallásgyakorlatok csak akkor fognak valójában áldásossá válni, ha a gondo
latot a s. n. int. tanárok teljes egészében magukévá teszik, sőt, mint rendes 
tárgyat az órarend keretébe felveszik. Nagy haladást és fordulópontot 
jelentett az a nap, amidőn i 8q5 febr. i-én az alsóausztriai tartományi 
gyűlésen Dumba Miklós orsz. gyűl. képviselő felszólalása alapján örömét 
fejezi ki afelett, hogy a hallásgyakorlatokat a döblingi intézetbe bevezették, 
sőt a tartományi vezetőséget is felszólította, hogy a hallásgyakorlatok be
vezetését hatékonyan szorgalmazza. Nyilvánvaló, hogy még hosszá idő fog 
eltelni addig, míg a döblingi s. n. intézetbe bevezetett hallásgyakorlatok 
teljes egészükben érvényesülni fognak. Ugyanakkor Bécsben az eljárást 
részben lesajnálják, vagy mint elavultat emlegetik. A közelmúltban meg
jelent Walther-féle szakkönyv 73. old.-án a következőt találjuk: «Az utóbbi 
időben szinte kivétel nélkül minden s. n. intézetben foglalkoznak a hallás- 
gyakorlatokkal». Ezután Hemmes előadását idézi Waltfier, majd így foly
tatja: «Az általuk elért eredmények eddig elég csekélyek».

Sajátságos, hogy 11'alther csupán Hemmesröl tesz említést, ugyanakkor 
egyszerűen elhallgatja a bécsi eredményeket. Tény, hogy a s. n. intézeti 
tanárok az 189A-iki augsburgi kongresszuson a bécsi törekvések iránt 
semmi jóakaratot sem tanúsítottak, ezek ott egyáltalán nem találtak ked
vező fogadtatásra, sőt a későbben érkező bécsi jelentéseket is csak épen, 
hogy tudomásul vették, de továbbra figyelemre sem méltatták. Walther 
elsjkbk azonban a természettudományi társaságban 1894 szeptemberében 
a döblingi s. n. iskola növendékeivel bemutatott eredmények felett is. 
Ez az eljárás mindenesetre elég furcsa, hogy ilyen fontos humánus ügy 
fölött, mint a hallásgyakorlatok oly közönbösen napirendre térnek. Már 
pusztán azért is fontos lett volna Walthernak művében ezt megemlíteni, 
hogy amennyiben azt valaki elolvassa, esetleg kedvet kap ehhez a munkához. 
Jelen esetben ezt annál is inkább elvárhattam volna, mivel Walther való
színűleg saját gyakorlati tapasztalatai alapján bátorkodott azt állítani, hogy: 
« Ezeknek a gyakorlatoknak eredménye eddig elég csekély », míg ugyanakkor a 
döblingi intézet növendékeivel rövid időn belül eléggé jelentősek voltak, 
amiről mindenki, aki az intézetet meglátogatta, könnyen meggyőződhetett 
és a szakemberek valójában meg is győződtek.

Megjegyzem, hogy a döblingi intézet a hallásgyakorlatok szempont
jából még csak a kezdet-kezdetén áll s még sok mindenen kell keresztül 
vergődnie, míg arra a biztos útra jut és azt a magas fokot eléri, mely 
végcélként előttünk lebeg.

Walthernek az a kijelentése, hogy az utóbbi időben «szinte minden 
intézetben végeznek hallásgyakorlatokat» örömmel töltene el, ha így volna, 
de amint értesülök róla, ez korántsem igaz. Ilyen gyakorlatokat talán 
inkább csak egyes esetekben és egyes siketnémákon végeznek, feltevésem 
szerint nem is nyilvánosan, inkább csak magánúton —  privátim —  s a 
siketnémák nagy többségét nem is vonják be a gyakorlatokba; de ha végzik 
is, valószínűleg lényegesen eltérnek egymástól a módszer alkalmazásában, 
mert különben Walther az általa ismert eredmények szerint nem mondotta 
volna, hogy «csekély az eredmény», míg ugyanakkor Döblingben ez elég 
jelentékeny és még egyre fokozódik.
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A hallásgyakorlatoknak a s. n. intézetekben való bevezetése, valamint 
annak látszólag teljes siketeken való alkalmazása újabb nehézséget jelent 
a s. n. intézeti tanárok hivatásának teljesítésében, mivel az teljes odaadást, 
nagy önfeláldozást és soha el nem lankadó, a végtelenségig terjedő türelmet 
igényel. Meggyőződésem szerint a sn. intézeti tanárok —  akiknek áldásos 
és nehéz munkája nem részesülhet soha elég dicséretben —  növendékeik 
érdekében mégis megfogják hozni ezt a nagy áldozatot, melynek nehézségé
ről csak azoknak van tudomásuk, akik a hallásgyakorlatok fáradságos mun
káját személyesen is végzik.

Azoknak pedig, akik eddig magukról a módszert elhárították, annak 
ellenzői, hitetlenjei voltak, vagy azt csak épen hogy ímmel-ámmal tudó- 
másul vették, kívánom, hogy tanúi legyenek annak a benyomásnak és hatal
mas változásnak, amelyet egy új érzékszerv felébresztése a sn. lelkületére 
gyakorol. Lássák meg egyszer azt az örömöt, nagy meglepetést, vagy épen 
lelkimegrendülést, utóbbit különösen a felnőtt siketnémáknál, melyet a be
széd tiszta meghallása és megértése előidéz. Győződjenek meg róla, milyen 
tülekedés van a gyermekek közt, hogy a gyakorlatok elvégzésénél előbb 
kerüljenek sorra, és milyen megfosztottnak érzi magát az, akire az idő 
rövidsége miatt nem kerülhetett sor; tapasztalják meg azt a kedvező befo
lyást és eredményes kezelést, melyet a hallásgyakorlatok a siketnémák 
sívár lelkivilágára gyakorolnak, továbbá, hogy mennyire enyhül a hallás 
javulásával a siketnémák feszült lelkiegyensúiya és elhagyatottsága, mely 
némelyiknek lelkét annyira megülte, mivel szerencsétlenségükre a halló
emberektől teljesen elkülönültek. S ha még tovább vizsgáljuk azokat a 
számos és kedvező eredményeket, melyeket a hallásgyakorlatok javára 
írhatunk, s ha a még később következő állítások helyességéről meggyőző
dünk, akkor minden kétkedésnek, hitetlenségnek és ellenállásnak el kell 
tűnnie, melyek eddig a gyakorlatokkal szemben állottak. Mivel pedig a 
sn-ák szomorú sorsa iránt meleg szívet tételezek fel, meg vagyok győződve, 
hogy sorsuk őszintén kívánt javulása érdekében idővel mindenki a gyakor
latok pártfogója lesz.

Bőséges áldás forrásává válna a módszer már akkor is, ha a siketné
máknak csak csekély részén segíthetne, ha elgondoljuk, hogy csupán 
Európában 200,000, az Egyesült államokban pedig 4o,000 siketnéma él.

Ezekután a hallásgyakorlatok tárgyalására térek; és pedig először is 
annak a módszernek a vázolására, melyet én alkalmazok. Ha úgy vélik, 
hogy ezt a következőkben túlságosan részletezem, ezt azért teszem, mivel 
magam is hiányát éreztem a gyakorlati módszernek, melyet a látszólag 
teljesen siketnémák hallásfelébresztésére első kísérleteimnél alkalmaztam 
volna. Bár az is lehetséges, hogy van ilyen módszer s csak én nem találtam 
rá. Találtam ugyan itt-ott képletes utalásokat, melyeket a történeti vissza
pillantás című fejezetben le is írtam, de ezek nem voltak alkalmazhatók. 
Hogy gyakorlati módszert nem találtam, ezt annak tulajdonítom, hogy 
látszólág teljesen siketnémákkal nem is foglalkoztak (kivéve Itardol), 
pusztán hallásmaradványosokkal és félig siketekkel. Teljesen más eljárást 
kíván a tétlen, élettelennek látszó halló-érzék felébresztése, mint a részben 
meglevő hallás további gyakorlása. Bár utóbbiaknál is türelem és kitartás 
szükséges, mégis a módszer itt önként következik és annak részletezése
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fölösleges. Találóan jellemzi Wolff az utóbbi módszert «orthofonikus és 
orthoacusticus gyakorlatnak; tehát az egyes hangokat egyidejűleg tanít
hatjuk fonetikusan és akustikusan (hallás útján).

Az évek folyamán meggyőződtem arról, hogy milyen sokat jelent a 
jó módszer még nehezebb esetekben is. Több esetet mutattak be nekem 
azzal, hogy minden, irányú hallásgyakorlat hajótörést szenvedett, és javu
lásra már semmi kilátás sincs, míg az itt leírt módszer kedvező eredményre 
vezetett, egyeseknél épen meglepő sikerrel járt. Jól tudom, hogy mindezen 
eredmények ellenére, ennek a módszernek hibái is vannak és az idők folya
mán szerzett tapasztalatok, valamint az individuálizálás még sok mindent 
fog rajta megváltoztatni.

A  m ó d s z e r  je lle m z é se .

Egy olvan esetből indulok ki, melynél látszólag teljes a siketség, 
vagy legalább is majdnem totális siketségről van szó, amit az bizonyít, 
hogy különféle hangvillák, az erősen szóló harmonika, valamint a hang
zóknak a fülbekiáltása az első vizsgálatnál, vagy egyáltalán semmi, vagy 
csak bizonytalan hallást tudott kimutatni.

Gyakorlataimat úgy kezdem, hogy a siketnémának (ki már tudott 
szájról olvasni), valamely hangzót, rendszerint az «a»-t, vagy «o»-t hango
san és nyújtva ismételten a fülébe mondom. Amennyiben több kísérlettel 
sem érnék célt, akkor valamelyik más hangzóval teszek kísérletet. Ha így 
sem veszek észre hatást, akkor a hangzókat felerősítve juttatom füléhez. 
A felerősítést úgy csinálom, hogy két kezem tenyeréből tölcsért formálok, 
melybe a hangot belekiáltom. Hallócsövet ezeknél a gyakorlatoknál sohasem 
használok, mert a hallócső lényegesen megváltoztatja a hang színezetét, 
ami a kéz által alkotott tölcsérrel nem történik. Gyakran megesik, hogy 
így az első hallás jelek mutatkoznak.

Amennyiben még így sem észlelnék hallásnyomokat, úgy a gyakor
latidé hangzónak megfelelő harmónikahangot hosszabb ideig, rendszerint 
néhány percig a fülbe szólaltatom, ami más szóval azt 'jelenti, hogy én 
vagy a beteg a hangzónak megfelelő hangot játszuk a harmonikán.

A harmonika használatának előnyei abban állanak, hogy hangja 
erősebb az emberi hangnál, másrészt kíméli a beteggel foglalkozó egyént 
mire különösen hosszat)b ideig tartó kezelésnél feltétlenül szükség van. 
Hangsúlyoznom kell, hogy a hallásgyakorlatok nagyon igénybe veszik 
a tanár fizikai erejét is, úgy, hogy a gyengébb alkatuak ennek a nehéz, 
feladatnak ritkán tudnak eleget tenni.

Vizsgáló és gyakorló eszközül nagyon hasznosnak bizonyult az álta
lam tervezett és megrendelt harmonika.

Ezen, hat oktávnyi terjedelemben E1 e4- hangok egyenként, illetve 
a hallottak megkülönböztetésének begyakorlására kettesével is megszólal
tathatók. A hang erősségét a szélládára való erősebb, vagy gyengébb nyo
más által a legerősebbtől a leghalkabbig saját magunk szabályozhatjuk. 
Ha a szélládára i / ioooo— i/ io -ig  terjedő légnyomás mérőt (manóméiért)
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szerelünk, akkor erről leolvashatjuk azt is, hogy milyen erős nyomást 
gyakorultunk a szélládára, mikor az illető a hangot meghallotta, így a 
hallásérzékenység meg is mérhető. Ez a harmonika lehetővé teszi továbbá 
minden egyes hangra nézve a hallásérzékenység tanulmányozását, valamint 
az egyes nehezen felébreszthető és megtanítható hangok begyakorlását.

Különösen a hangok begyakorlása tekintetében igen alkalmas eszköz a 
harmonika, mert a hangvillánál erősebben szólaltatható meg és ígv olyan 
esetekben is, mikor a hangvillával siketséget állapítottunk meg, ezzel be
igazolhattuk, hogy csak nehéz az illető hallóérzékének felébresztése.

A s. n. intézetekben végzendő hallásgyakorlatoknál a harmónium és 
harmonika eitekes szolgálatot tehet, mar azért is, hogy egyszerre több 
növendék gyakorlására szolgálhat. A döblingi s. n. intézetben jelenleg, 
minden osztályban több harmonika áll rendelkezésre és amint értesülök, 

különösen a hallás érzékének kezdetben való felébresztésére használják. 
A harmonika nagy hasznát az alábbi esettel is bizonyítani kívánom: Volt 
egy siketnéma növendékem, aki a hallásgyakorlat kezdetén a fülébe mondott 
hangzókat csak úgy hallotta meg, ha a hangomnak megfelelő harmonika- 
hangot megszólaltattam. Azt is tapasztaltam, hogy a beszédhallásban is 
lényeges javulás áll be a harmonikával való gyakorlatozás által. így igen 
hatásos segédeszköz lehet ez a hangszer az öngyakorlásnál is.

Még ritka kivételes esetekben is, mikor az erősebb és gyakrabban 
alkalmazott hangingerek sem jártak eredménnyel, sikerült olykor célt 
érnem, még pedig úgy, hogy egyszerre mindkét fülre hatottam hang- 
ingerekkel. Volt pl. egy betegem, akinél csak akkor észlelhettem némi 
hallást, ha egy T alakú gumicsövön át a hangot egyszerre mindkét 
fülébe bevezettem. \ olt egy másik betegem, aki csak úgy hallotta meg a 
fülébe mondott <;a -t, ha egyszerre két személy mondotta azt a két fülébe. 
Ugyanezt tapasztaltam akkor is, ha az egyik fülébe az «a» hangot szájjal, 
a másikba az «a»-nak megfelelő hangot harmonikával vezettem be. Érdekes, 
ll0gy egyes betegek fülei egymástól eltérőleg is viselkedhetnek,

Volt egy 22 éveŝ  siketnéma növendékem, aki jobb fülével eléggé jól 
megtudta különböztetni egymástól az «e, i» és <c o» hangokat, míg ugyan- 
akkoi a balfülén alig tudtam hallasi nyomokat felfedezni. Szerettem volna 
azonban, ha növendékem balfülevet is meghallotta volna az «a»-hangot. 
Eleinte sehogysem sikerült ez. Hiába mondtam az «a»-hangot, úgy a jobb, 
mint á' bal fülébe egyszerre, hiába szólaltattam meg az «a»-nak megfelelő 
harmónikahangot, egyelőre minden kísérlet meddőnek bizonyult. Érdekes 
azonban, hogy sikerült a dolog, ha a bal fülébe mondtam az «a»-t és 
egyidejűleg a jobb fülében az «a»-nak megfelel» harmonika hangot 
szólaltattam meg, holott a kísérlet megfordításakor a növendék nem hallott 
semmit.

Ellenőrző kísérletek által meggyőződtem, hogy ezen esetben nem a 
harmonika hangingerének a jobb füléből a bal fülébe való hatásáról volt 
szó, mivel a bal fülben minden hallásérzés abban a pillanatban megszűnt, 
mihelyt az «a»-hang belehangzását megszakítottam.

Az is lehetséges tehát, hogy a két fülre ható egymással ellentétes 
hanginger is erősíti a hallást, miáltal mindkét, vagy csak az egyik, 
inger meghallása előidézhető. Ezzel lehet megmagyarázni, hogy egy siket-
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néma a jobb fülével csak úgy tudta a lámpa szót meghallani, ha ugyan
akkor a másik fülébe valami más szót pl. ablak, párna stb. mondtak. 
Ha egyszerre mondták mindkét füléhe a lámpa szót, akkor egyidejűleg 
mindkét fülével hallotta, de képtelen volt meghallani, ha a füleibe külön- 
külön mondták.

Megtörténhet, hogy a binotikus hanginger által élénkített hallás 
egyideig még csak az egyik fülre gyakorolt hangingerrel is megmarad. 
Ez a közti idő természetesen néhány másodpercnyi különbséggel egyénen
ként változó. Amiből látható, hogy az élénkített ingerhullámnak egy 
kevés időre van szüksége az érvényesülésig-.

A  monotikus és binotikus hallásbeli külömbséget más helyen részletesen tárgyaltam. 
(Pflügers Archiv i 883. XXXI. a84- old. és Archiv für Ohrenheilkunde i 8g3. i 5. old.) 
és a binotikus hallásnál fellelhető fokozott hallási tevékenységet azzal magyaráztam, hogy 
ezalkalommal a kívülről érkező ingerekhez még egy k ö z p o n t i la g  f e l k e l t e t t  subjektiv inger 
is hozzájárul, melyet az egyik oldalon működésbe jövő hallási központ a másik oldalára 
gyakorol. \  izsgálataim azt is bebizonyították, hogy ilyenkor az egyik oldali hallószervet 
érő ingerek meg ha az ingerküszöbön alul is maradnak —  a másik hallószervre befo- 
lyást gyakorolnak. így aztán a binotikus (átsugárzó) hallásnál a jobban működő hallószer- 
vet a rosszabb is erősítheti. Hogy a gyengébb hallószerv az erősebbet erősítse, ahhoz 
még nem szküséges, hogy egyazon inger mindkét hallószervre hasson. Az említett erősítő 
befolyás akkor is érvényesül, ha különféle ingerek hatnak a hallószervre. Ebből követ
kezik tehát, hogy a rosszabbul halló fü l is serkentőleg hathat a jobban hallóra, ha abban, 
t. i. a rosszabbul hallóban még valamelyes hallótehetség van. Hasonló a helyzet a 
látószervnel is. Binokuláris nézésnél is támogatják egymást a szemek, s még akkor is 
jobb a látás két szemmel, .ha az egyik szem fénytörési rendellenesség következtében a 
szemlélt tárgyat nem is látja.

így folyatott kísérletezések által elérhetjük a fülek fokozottabb érzé
kenységének állandósulását, míg végül már csak egy füllel is hall az illető. 
Ha ezt elértük, a gyakorlatokat a szokott módon folytathatjuk.

Más alkalommal előfordulhat, hogy az első hallásnyomok csak hosz- 
szabb hangoztatás után jelentkeznek. Ezért találunk az első kísérletek alkal
mával látszólag teljes siketséget, vagy csak némi csekély hallást, mely 
azonban hosszabb gyakorlás után javulni kezd. Egy eredetileg teljesen 
siket férfi, aki a gyakorlat folyamán egyre jobban  ̂visszanyerte hallását, 
mondta, hogy mikor önmagával hangosan beszélget, eleinte semmitsem 
hall, később a szótagokat, majd szavakat s végül a mondatokat is.

Ezen gyakorlatok útján, melyek hála Istennek legtöbbször nem 
kívánnak túlságos nehéz munkát, a siketnémák az egyes hangok fülbe- 
mondása által egyre biztosabb és pontosabb hallásbenyomásokat szereznek, 
anélkül azonban, hogy az illető valamely hangzót pl. az «a»-t mindjárt 
«á»-nak ismerné fel, míg később ez a megkülönböztető képessége is 
megjön.

Mihelyt valamelyik hangzó egy bizonyos hallásbenyomást előidéz, 
rátérünk a következő hangzó begyakorlására. Ezt is mindaddig gyakoroljuk, 
míg az halláshatást idéz elő. Ezután a gyakorolt hangzók váltakoztatásával 
a megkülönböztetéseket gyakorolhatjuk. 'Ezt úgy csináljuk, hogy az elő
zetesen közölt sorrendben lassan és világosan mondjuk a siketnéma fülébe a 
két hangzót. Ezt addig ismételjük, míg a beteg a két hangzót jól megis
meri és határozottan egymástól megkülönbözteti.
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Ez a kitartó gyakorlás fontos,, mert igen gyakori jelenség, hogy az. 
eredetileg helyesen hallott hangzót összecseréli, ha azokat egymásután 
többször mondjuk a fülébe. Előfordulhat, hogy az eredetileg megkülön
böztetett «a, i, o» hangcsoijortból az «a>'-t pl. háromszor egymásután 
fülbemondva azt, «a», «i», «o»-nak fogja hallani.

A többi hangzók és a mássalhangzók további gyakorlása közben még 
íöbb tévedésre fogunk bukkanni. Ha a növendék a hangokat rosszul hallja, 
elcseréli, azt ajánlom, hogy úgy a helytelenül hallott, mint az általunk 
mondott hangot a különbség észrevevése céljából ismételten mondjuk a 
növendék fülébe.

Nehezen megkülönböztethető betűket különös gonddal kell begyako
rolni, úgy a könnyen összecserélhetőket is, pl.: «b, p, t, g, k, z, s», stb.; 
valamint azokat is, melyek nehezen érthetők.

Természetesen számba kell venni az egyéni különbségeket is. Yan 
beteg, aki az egyes hangok megkülönböztetését rövid időn belül el tudja 
sajátítani, míg ugyanez másoknál hetek, sőt hónapok fáradságos munkáját 
képezheti: Voltak betegeim, akikre az «a»-hang alig volt képes hallási 
benyomást tenni, míg mások pl. az «o»-t és «i»-t nem tudták meg külön
böztetni annak ellenére, hogy már négy hete gyakoroltam velük, azonban 
a további gyakorlatok során egyre finomuló hallásukkal ez a nehézség' 
kiküszöbölődött. Volt egy másik esetem is, ennél több heti gyakorlásra 
volt szükség, míg az «a»-t, nem «e», vagy «i»-nek, hanem helyesen 
«a»-nak fogta fel.

Mindebből látható, hogy néha hosszadalmas gyakorlatozásra van szük
ség, ami azzal a veszéllyel fenyegethet, hogy a gyermek a fáradságot és 
hosszadalmas gyakorlatokat megúnva, csak ímmel-ámmal és a kényszer 
hatása alatt ül a gy akorlatok elvégzéséhez. Az eljárás során tehát ügyelni 
kell arra, hogy a hallásgyakorlataink vonzóerővel fúrjanak. Ezt azzal is 
elérhetjük, hogy mikor a növendék egyes hangzókat és mássalhangzókat 
megért, megkülönböztet, könnyen megérthető kis szócskákra térünk át. 
Megtanítjuk ezeknek hallás útján való megkülönböztetését. Ilyen alkalmas, 
szócskák lehetnek: pl: mama, papa, szem, orr, stb. Az illető szót először 
közöljük a siketnémával, mivel az, első alkalommal nem érti meg, dacára 
annak, hogy a szó egyes hangjait meg tadja benne különböztetni. A külön
böző szavak begyakorlása úgy történik, mint az egyes hangoké. Egy 
bizonyos szó gyakori ismétlése által előállott (szerzett) hallásbenyomás, 
az illető szó részére hallásképet alkot, melyet a beszéd iránt, különben 
még siket személy, a többi ismeretlen szavak sokaságától meg tud különböztetni. 
Ilymódon egyre több és több új szót tudunk begyakorolni és hallás útján 
megkülönböztettetni már akkor is, mikor még a hallásképesség igen 
csekély, hasonlóan az idegen nyelvek tanulásához.

Idevonatkozólag a szerző még a következőket mondja: Minden siket egyénnek, aki 
hallásgyakorlatokat végez, füzete van. Ebbe beiratnak vele minden megtanult szót.

Ajánlatos ebben a füzetben a jól meghallott és megtanult szavakat a még kevésbbé 
begyakoroltaktól valami módon megkülönböztetni, azért, hogy tiszta képet alkossunk 
magunknak az anyag felől. Ha mindkét fülön végzünk hallásgyakorlatokat, célszerű a. 
füzet bal oldalát a balfül, jobb oldalát pedig a jobbfül szavai részére fenntartani.
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IJymódon rövid mondatocskák is begyakorolhatok, gyakori ismétlés 
által ezeket is mind könnyebben fogja meghallani és megtanulni a növen
dék. Ezzel gazdagítjuk szókincsét, míg, ha egyébként a beszéd többi, még 
be nem gyakorolt szavai iránt siket is, sőt egyéb szótagokat és betűhangokat 
sem képes megkülönböztetni.

Érdekes a korábban tanult hallási emlékképek felelevenítése, úgy
hogy a régebbi szót, vagy mondatot lassan és tisztán kiejtve a siketnéma 
fülébe mondjuk. Ilyenkor az első benyomás egészen téves lehet. Sokszor 
egye (le n hangot sem talál el, hanem helyette más tanult szavakat sóról 
elő. Csak, ha már többször ismételtük az említett szót, vagy mondatot, 
fogja azt részben, vagy egészben megérteni.

Néhány idevonatkozó esetet említek fel: Egy siketéma leány, aki többszöri fülbe- 
mondás után - többek között ezt a két mondatot: «Die Grille zirpt» és «Die Mühle 
klappért* helyesen adta vissza; az első mondatot előszűri fülbemondáskor «Die Mühle 
klappert», rögtön utána, mint «Die Grille klappert» és csak harmadízben hallotta 
helyesen.

Egy, a beszéd iránt- majdnem teljesen siket férfi ezt a mondatot: «Heute ist es 
irübí először «Lampe, Fenszter, trüby-nek hallotta és értette. Ő a lámpa és ablak szava
kat már ismerte. Ezt a mondatot: i\\ie  geht es Ihnen?» az előbb említett «Heüte ist 
cs tmbr-nek hallotta, később csak mint 4a -t és ■ o -1 jelezte. A  «Fenster»-szót ismételten 
fülébe mondva, első esetben helyesen «Fenster.-nek jelezte, másodszor azonban <:Lampe;>- 
nek hallotta. Ezt a mondatot: «Dér Bauer pflügt. egy siketnéma «Lampe, Nase»-nek 
hallotta; másnap pedig minden szót és apró mondatot első hallásra, vagy legalább is a 
másodikra hibátlanul tudott elmondani.

bókkal gyakrabban cserélik össze a hasonló hangzású szavakat és 
mondatokat, melyeket sokat gyakoroltunk. Utóbbi esetben ugyanis egyes 
hallott hangok, vagy szótagok az egész szó, vagy mondat kombinálásának 
alapul szolgálnak. Ennek igazolásául a már fentemlített «Dér Bauer 
Pflügt, Die Grille zirpt» mondatokat hozom fel. Ha a tanuló e két, előtte 
már ismert mondatot helyesen adja vissza, ez még nem bizonyítja a 
jó hallásig és azt, hogy mindent pontosan meghallott, mert meghallva 
az «ax-t és «i»-t, abból erre a mondatra következtet (kombinál) és ezt 
mondja el. Természetes, hogy még könnyebb\a mondatra következtetni, 
ha egyes szótagokat is meghallott az illető, Hogk nem is annyira hallásról, 
mint inkább következtetésről van itt szó, azt misem bizonyítja jobban, 
mint két mondat egy-egy szavának kicserélése, vagy a szórend helytelensége 
után adott téves felelet. Ha a két mondatot: «Dér Bauer pflügt, Die 
Grille zirpt» helyesen mondjuk a beteg fülébe, és arra helyes felelet(í 
kapunk, akkor ha felcserélve mondjuk a két mondat alkatrészeit: «d X  
Bauer zirpt, Die Grille pflügt», valószínűleg ismét a nyelvtanilag helyes 
feleletet fogja mondani. Ennek oka az, hogy a kísérleti személy a ztrat» 
jellegzetes szót meghallva, azonnal hozzákombinálja a/«Grille»-t, és" ehhez 
hasonlóan a «pflügt» szóhoz a «Bauer»-t.

Ilyen esetekben ajánlatos az illetőt figyelmeztetni, hogy csák írdrollásra 
támaszkodjék, mert értelem nélküli dolgokat fogunk fülébe mondani. 
Azt is megszoktam tenni, hogy a gyakorolt szavakból a kezdő hangokat, 
vagy a közbelső hangokat elhagyom és úgy értelmetlen szavak ismétlését 
kívánom meg fülbemondás után. További eljárásunk során egymástól 
nehezen megkülönböztethető szavakat kell gyakorolni, mint pl.: «Wand.
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Sand, Tand, Land, Hand, Pfand» stb. Ezek megkülönböztetése már 
nagyon nehéz, nehezebb, mint a mondatok megértése.

Gyakran meglepő, hogy milyen könnyen és gyorsan tudnak egyesek 
mondatokat, sőt hosszabb beszélgetéseket is meghallani, ugyanakkor beha
tóbb vizsgálatnál kiderül, hogy hallásuk a szavak megkülönböztetése tekin
tetében igen csekély. Voltak olyanok, akikkel hosszasan beszélgethettem 
dacára, hogy egyes hangokat, vagy szótagokat majdnem képtelenek voltak 
meghallani, még olyanokat sem, melyek az előbb lefolytatott beszélgetésben 
előfordultak. Tehát kitartóan gyakorolnunk kell a nehezen érthető hango
kat, szótagokat és hasonlóan csengő szavakat. A tanítási anyagból egy részt 
kikeli választani, mellyel a hangok megkülönböztetését finomítani törekszünk, 

Hahásgyakorlalok a gyermek első éveiben.
Á hallásnélküli vagy nagyothalló gyermekek első életéveiben a halló

érzék felkeltésére a zenei hangok, különösen a harmonika, a fuvola és 
a vonós hangszerek, a játékoknak használt hangdobozok, búgó játékok 
és csengők, valamint egyéb hangotkeltő eszközök vannak hivatva. Ha a 
harmonika használata közben észrevennők, hogy hangja túlságos erős 
és így kellemetlen hallásreakciót okoz, rikkor annak hangerősségét csökken
teni kell.

A gyermek 3— 4-ik életévében már naponta többször hangos beszéd- 
gyakorlatokat is szükségesnek tartok. Ezeket úgy képzelem el, hogy a 
gyermeknek tárgyakat mutatunk —  alkalmas erre a képeskönyv is —  és az 
egyes tárgyak nevét a gyermek fülébe mondjuk. Ezáltal hangképeket 
adunk. Később ilymódon hallás útján kisebb mondatokat is begyakorol
hatunk. A 6— ik életévtől az ortofonetikus és ortoakusztikus eljárást 
használhatjuk, miközben a hallástanítást a már jellemzett módon folytatjuk.

Hangerősség,
A hallás érzékenysége nemcsak magától a hangerősségétől függ, 

hanem attól is, hogy mennyi ideig hatott a fülre. Megtörténik, hogy 
egyenlő hangerősség (intenzitás) esetén is egyszer meghallja a tanítvány 
a hangot, másszor nem, aszerint, hogy a hang hatása hosszabb, vagy 
rövidebb ideig tartott. Megtörténhet, hogy erősen, de röviden fülbe mondott 
hang képtelen hatást kiváltani, míg ugyanaz halkabban, de hosszan nyújtva 
jelentékeny hatást ér el. Ezért a hallásgyakorlatok végzésénél a hangerős
ségre és hangtartamra egyaránt ügyelni kell.

A túlságosan erős hanginger nem szolgál az ügy előnyére. Tapasztal
tam azt is, hogy a hallás fokozása helyett a túlerős hanginger, a hallás 
kifáradását eredményezte. Egy nagyothalló mondta, hogy ha a fülébe 
nagyot kiáltanak, utána ugyan sokkal jobban hall, de azután hosszabb ideig, 
tartó nagyothallás lepi meg. A hallásgyakoliatokhoz csak olyan hangerőssé
get alkalmazzunk, amely a növendéket éppen figyelésre készteti. Ha így 
beszélünk, a gyakorlat vége felé már hallás javulást észlelhetünk; mert az 
eredetileg csak figyelemmel meghallott hangot később már erősnek találja 
a gyermek. Egyik betegem azt tapasztalta, hogy hangos szavalásnál, melyet 
hallásának fokozására végez, eleinte csak értelmetlen morajt és zajt, egy
két perc múlva egyes hangokat, majd szótagokat, végül szavakat hall s 
csak néhány perc múlva hallja meg a mondatokat.
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Éppen úgy, mint ahogy a beszédgyakorlásnál ügyelnünk kell arra, 
hogy ne beszéljünk túlságosan hangosan, azonképpen a különböző hang
szerek, mint pl.: a harmonika túlságosan erős hangoztatásától is óvakodni 
kell. Meg kell tehát minden esetben állapítani, a hallásinger kiváltására 
-okvetlen szükséges hangerősséget s figyelni kell e mellett a hangmagasság
tól függő, gyakran egészen különböző hangérzékenységre is.

A magas hangok keltésére szükséges hangerősség, pl. sok esetben 
egészen más, jóval erősebb, mint a mély hangokéra.

Amennyiben pl. a harmonika legnagyobb hangerősségével sem tudunk 
semmiféle hallást kimutatni, akkor nem egyenletesen, hanem a hang
erősség váltakozásával kell próbálkozni, mert a hallásra gyakorolt hirtelen 
hangváltozás gyakran hatásosabbnak bizonyúl, mint az egyenletes hang, 
legyen bár az még oly erős is. Itt megemlítem egyik nagyothalló betegem 
észleletét, akinek hivatala egy gépműhely mellett volt. Azt mondja, hogy 
hivatalába érkezésekor mindig tisztán hallja a gép zakatolását, de rövid 
időn belül figyelmének legnagyobb megerőltetése mellett is csak alig képes 
valamit észrevenni, mintha a gépek elnémultak volna.

A hallásnyomok felkeltésénél, fenti okokból úgy járok el, hogy az 
egyes hangzókat eleinte nem hosszan és nyújtva mondom a beteg fülébe, 
hanem lökésszerűen, hangosan. Később, ha hallásnyomokat észlelek, a nyúj
tott beszédmódra térek át.

A továbbiakban a hangos, félhangos és suttogó beszédet kell gyako
rolnunk, majd a beszélő a fültől mind jobban eltávolodva beszéljen. Ezt 
különböző hangerősség mellett, úgy csinálom, hogy a legerősebb hangot, 
a legtávolabbról, a halkabbat a fülhöz közelebb, a súgóbeszédet pedig a 
megértéshez szükséges közelségből, illetve távolságból mondom a növen
déknek. A halkabb, valamint a súgóbeszédet úgy gyakorlom, hogy előzőleg 
megmondom a betegnek az anyagot és csak a további gyakorláskor alkal
mazok ismeretlen hangokat és szavakat. Ha a beteg bizonyos hangerősségű 
szót egy bizonyos távolból jól meghallott, akkor állandó ismétlés mellett 
növelem a fül és beszélőszerv közötti távolságot mindaddig, míg az 
eleinte rosszúl érthető hangok végül teljesen érthetetlenek lesznek.

Ennek megfordítottja az az eljárás, mikor a meg nem hallott, vagy 
rosszul hallott szót közeledéssel mindjobban megérti.

Ilyen gyakorlatok alkalmával érdekes jelenségeket észlelhetünk:
Megállapíthatjuk, hogy hol van az a távolsági határ, amelyen túl 

•a beteg a hangokat már nem hallja, hogy mennyire van a fültől az a 
távolság, melynél még rosszul hall s így tovább a téves, valamint a tiszta 
hallás határtávolságaif is.

Egyik kísérletemnél a beteg pl. az «sz» hangot fülétől 70 cm. távol
ságból < d»-nek, 60— 20 cm. távolságból «dz»-nek és csak közvetlen 
közelből hallotta rendesen «sz»-nek. Mikor pedig a fülétől távolodtam, 
-előbbihez hasonlóan az «sz»-et, először «sz»-nek, majd «dz»-nek, végül 
«d»-nek hallotta.

A kísérletek alkalmával azt is tapasztaltam, hogy ha a fültől lassan 
távolodtam, a beteg nagyobb távolságból hallotta meg a hangot, mintha 
.a füléhez közeledtem.

Még feltűnőbb ez a jelenség a hangszerekkel, melyeknél, az észle
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lésből való hángérzés különböző lehet, aszerint, hogy a hallási távolságból 
annak határa felé közeledünk, vagy távolodunk. így egy leány, ki a 
legmagasabb hangok iránt siket volt, f4 és e4-től egészen g3-ig nem hallott, 
ha először a legmagasabb fekvésű hangokkal kezdtük a vizsgálatot, míg 
ellenben a g3-t, a3-t és h3-t is meghallotta, ha a kísérletet pl. c3-al 
kezdtük és fokozatosan haladtunk g3 felé.

Hasonló megfigyelést tettem több személyen is a hallásának határán 
megszólaló hangok hamis érzékelésére.

A hangos, halk és suttogó beszéd alkalmazását illetőleg szeretném 
még megemlíteni, hogy valamely szó könnyebb, vagy nehezebb megértése, 
nem mindén esetben a beszéd erősségével arányosan fogy, vagy növekszik, 
hanem ebben különösen jó liallásúaknál igen nagy különbségek lehetnek. 
Megtörténhetik, hogy egy hangosan mondott szót a beteg vagy egyáltalá
ban nem, vagy csak hiányosan hall meg, míg ugyanazt a szót, halkabban 
mondva, tökéletesen meghallja, sőt a suttogó beszédnél olyan hangokat 
és szavakat is megérthet, mélyeket előbb képtelen volt meghallani. Egy 
felnőtt korában megsiketült férfi az «e»-t és «i»-t több heti gyakorlás után 
sem tudta meghallani, míg ugyanezt egy ízben majdnem véletlenül hango
san, majd utána súgva mondottam s rögtön meghallotta.

Azóta úgy a halkabb, mint a hangosabb beszéd útján mindkettőt 
tökéletesen hallja.

Azt a tényt, hogy, a sűgőbeszédet a beteg jobban megértheti, és meg is érti„ 
különösen egy lueszes betegen igazoltam, ki a középhangosan mondott szavak iránt 
majdnem teljesén siket volt, de a súgóbeszédet 5 lépésről hibátlanul megértette.

Mint már előbb is említettem a hallásgyakorlatoknál, csak kivételes 
esetekben alkalmazom a hallócsövet és pedig azért, mert ez túlerős hang
ingerként hat. Azok, akik alkalmazzák, nem szentelnek neki elég figyelmet. 
Hátrányos a hallócső azért is, hogy kisebb-nagyobb mértékben megváltoz
tatja a hang sajátos színezetét, s így előfordul, hogy olyan beteg, kivel a 
hatlásgyakorlatokat hallócsővel végeztük, az emberi hangot egyáltalán nem, 
vagy alig képes meghallani, míg fordítva, akit hallócső nélkül tanítottunk, 
annak először meg kell szokni a hallócső útján fülbe mondott beszédet 
s csak úgy fogja azt megérteni. Használható lenne a hallócső az öngya
korlatoknál és itt-ott akkor, mikor különbséget akar a beteg tehni az q. 
hibás és a normális ember beszéde között. Ilyenkor a normális beszédű 
tanító is hallócsövet használjon a hang egyenlő színezése okából. Meg
említem, hogy inkább tudományos kísérlet, mint gyakorlatilag elérhető 
eredmények érdekében szerkesztettem háromtömlős hangvezető csövet, ezzel 
azt akartam, hogy a hang egyszerre kerüljön mindkét fülbe, és így meg
vizsgálhassam a különbséget a monatikus és binotikus hallás között.

A beszéd gyorsasága.
A hangerősség mellett a beszéd gyorsasága (sebessége) kíván leg

nagyobb figyelmet. A siketnéma a kezdet kezdetén csak a nyújtva, hosszan 
mondott szavakat képes megérteni. Minden szómondásánál tehát az egyes 
betűket nyújtva kell mondani. Ezt a szót «Nase», pl. így kell mondani: 
Nnnnaaaasssseeee», tehát minden hangot kb. négyszer olyan hosszú ideig, 
mint rendes beszédben szoktuk. Azok, akik a módszert nem ismerik, 
rendszerint abba a hibába esnek, hogy a szavak fülbemondásakor vagy csak
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az első hangot nyújtják, mint «hjnnnase» «Nnnnnaaase», vagy fordítva. 
Ez súlyos hiba lehet, mert a nem nyújtott betűk hanghatása sokkal 
gyengébb, s ezért különösen a gyakorlatok megkezdéséről nem adnak 
határozott benyomásokat. Az explozívakat, mint «p», «t» nyújtani nem 
lehet, tehát különös erősséggel kell kimondani.

Ha a beteg a nyujtóttan fülébe mondott szót meghallotta, akkor 
azt fokozatosan mind kevésbbé nyújtva, addig gyakoroljuk, mig azt a rendes, 
folyékony beszédben is megismeri. Ezt csak (javult) hallásúaknái érhetjük 
el és ott is csak gondos, nem egy esetben fáradságos munkával Idővel a 
szavak helyett rövid, később hosszabb mondatokat gyakorlunk,, még pedig 
minél előbb, amint csak lehetőség van reá. A későbbi életkorban megsike- 
tülteknél azt tapasztaltam, hogy a siketnémákkal ellentétben nem a nyújtott 
szavakat és mondatokat értik meg, hanem éppen fordítva a gyorsan mon
dottakat.

A hangmasság hatása a hallásra.
Figyelmet érdemlő jelenség a hallásgyakorlatok során a szoros össze

függi®3 a hallásingerek és a hangmagasság között, még a zeneihangok ma
gassága között is. Már Toinbee  is felemlít egy siketnéma leányt, aki a job
ban halló jobb fülén magas hangot, míg a bal fülén csak erősebb és mély 
hangot volt képes úieghallani. Magam is észleltem egyik siketnéma leány- 
betegemnél.. hogy csak a mély hangokat volt képes meghallani, míg a magas 
hangok iránt teljesen siket volt.

A siketnémák hallásának különféle hangok iránti eltérő viselkedését 
B etold  bizonyította be beható vizsgálatai alapján.

Bezold a müncheni sn. intézet növendékei között 48 teljes siketet talált; ezek között 
csak i 5 növendék volt mindkét fülére tökéletesen siket. A  többi 108 részlegesen (parciá
lison) siketnél a siketség a hangskála valamelyik, vagy mindkét végén, esetleg a hang
skála közbenső helyein különböző kiterjedésben volt észlelhető. Azt a hangtért, melyben 
csak 2̂ -/5, oktáváig terjedő szakaszon működik a hallás érzése, Bezold, «hallásszigetnek» 
nevezte el. Hangforrásul a mély hangokra hangvillákat, a felső hangokra három sípot, 
valamint a Galton-féle sípot használta. Ő 28 hallásszigetet talált. Ezek csak a kétvonalú 
oktávában fordultak néha elő, valamint a nagy oktávától egészen az ötvonalas oktáváig. 
Húsz esetben észlelt hézagokat a skálában, melyekben a hallás kihagyott, és pedig 16 
esetben egyszerűen (egyoldalúan), 4 esetben párosán (kétoldalúan) hangtól egészen 
31/5, oktáván át. Egy egyén a felső hangok iránt volt érzéketlen egészen a g 3-ig, míg 
a mély hangokat a szubkontra oktávában is hallotta. Nyolc esetben fordult élő egyide
jűleg a hangskála alsó és felső határán halláshiány. Tizennyolc esetben észlelt a hang
skála utolsó részében teljes giketséget és pedig a 41/?.— 7 oktáváig; 33 ’ esetben 
V ? — oktáváig, míg ezzel szemben mindkét esetben a hangskála felső határán csak 
lényegtelen halláshibák mutatkoztak.

ATagy álialánpsságban azt mondhatjuk, hogy a hangskála alsó részében 
gyakrabban és nagyobb terjedelemben mutatkoznak halláshiányok, mint 
a felsőn.

Egyes hangok, főként hangcsoportok iránti nagyobb halláshiányt siket- 
némákon is  ̂volt alkalmam megfigyelni, de az illető hangok különleges 
gyakorlásával ezt a hibát is ki tudtam küszöbölni. Ezek azt bizonyítják, 
hogy ilyen esetekben nem teljes hangsiketségről van szó, haneni csak 
nehezebben felébreszthető hallásműködésrői, amely hibához azonban cél
szerű gyakorlatokkal hozzá lehet férni. Ezen gyakorlatok végzésénél sem 
a hangerősségen van a fősúly, hanem ezek folytatólagos behatásain.
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Előfordulhat, hogy egyes siketnéma betegeim a rövid ideig, de 
erősen szóló hangvillát, vagy harmonikát képtelenek voltak meghallani, 
míg azt hosszabb ideig működtetve, fél, vagy több perc elteltével, egyre 
tisztábban hallották. Ha azután egyszer valamely hang tiszta meghallásig 
jutott, a következő alkalommal és azután már könnyebben érvényesült.

Hasonló megfigyeléseket tett M ágnás is, ki égy szerzett részleges 
hangsiketséget az illető hangoknak rezonátorokkal gyógyított meg.

Újólag is megállapítom, hogy a hallás felébresztésére több okból is 
alkalmasabbnak tartom, a harmonikát, mint a hangvillákat. A harmonika 
hangjai szükség esetén sokkal jobban megerősíthetők, továbbá a harmoni
kával szükség szerint jóval hosszabb ideig lehet a hangot nyújtani, mint 
a hangvillával. Ismételten találkoztam emberekkel, kiknél a hangvillával 
nem bírtam boldogulni, míg a harmonikával való gyakorlás után, a harmo
nika hangjainak megfelelő hangvillát megszólaltatva, az illetők azt meg
hallották.

Egy bizonyos hang nemcsak önmagának, de egyidejűleg a vele 
szomszédos hangoknak haílásbenyomásait (képeit) is előidézheti, úgy, hogy 
egy oktávon belül csak 3— 4 hangot kell gyakorolni és az elegendő lehet, 
az egész oktáva hangjainak megismerésére.

Bizonyos hangok gyakorlásánál ezen hangok iránt nagy érzékeny
ség- mutatkozhat. Ezzel magyarázható azon tapasztalásunk, hogy a siket- 
néma a beszélő emberek sokaságából a neki ismerősét már a hang színéről 
is felismeri és azt megérti, míg az ismeretlen beszélőt alig érti meg. Míg 
az ismert egyén beszédéből mindent megérthet á növendék, tehát jó 
mondathallónak bizonyul, ugyanakkor az idegen ember beszéde iránt 
még hangzóhallása sincs. Ezért törekszem arra, hogy hallásgyakorlataim 
alkalmával különböző egyéneket (férfiakat, nőket, gyermekeket) beszéltessek, 
amivel azt akarom elérni, hogy a beteg a különféle hangszíneket és a 
különböző beszédmódokat megismerje.

Részleges hangsiketség.
A részleges hangsiketség abban nyilvánul, hogy a fogyatékos hallású 

egyén egyes hangokat, vagy a hangskála bizonyos részeit nem hallja meg. 
Ezek kiestek a hallási területből. Ha ezek a hangok a hangskálán belül 
vannak, úgy ott néma, holt üregeket képeznek, ha pedig a hangskála alsó 
vagy felső végéből valók, úgy ezt a jelenséget a természetes hangterület, 
elszűkülésének nevezhetjük. így lehet mélyhangsiketség (Basstaubheit) és 
félhangsiketség. (Discanttaubheit).

A halláshiány rendesen csak egyes hangokra vagy a kromatikus 
skálában több egymás mellett lévő hangra terjed, de lehetséges a hangskálán 
belül egyszerre több siket köz is. így M ágnás által említett egyik esetben, 
az illető a mély hangokat jól hallotta, de f 1— Id-ig hangkimaradása volt. 
A kétvonalas oktáván belül három hangot nem hallott, majd ismét több 
jól hallott hang következett, míg végül a legfelsőbb hangokat szintén 
nem hallotta.

A  részleges (parciális) siketséget régebbi szerzők is említik már. Rozenthál idéz egy 
esetet, midőn a hallás csak egyes hangokra terjedt. Wollaston kb. !i oktávára terjedő 
siketséget észlelt. Ugyancsak nem volt ismeretlen előtte a magas hangok, vagy pedig a 
tücsök cirpelése -iránti siketség. Azt is tudta már, hogy a felfogóképesség határa igen éles.
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Ifrírd is említ részleges siketséget, bizonyos hangféleségek iránt; némely a zaj, más a 
beszéd, más a zenei hangok iránt diszponáltabb. Hehnholtz egy esetben a magas, más 
esetben a mély hangok iránti érzékenységet említi. Moos egy mély hangok iránti siketet 
talált, aki azonban nyolc nap leforgása alatt meggyógyult, Schwartze mozdonyfütty 
következtében beállott siketség esetében észlelte a magas hangok teljes kiesését, hasonló
képpen Brunner olyan esetben, mikor a siketség a fület ért pálcaütés következtében 
állott be. Knapp egyik betegénél azt észlelte, hogy hányás, szédülés és fülzúgás után 
egyik fülere a zongora hangjai iránt rövid időre elvesztette halíóképességét, és pedig 
g® g4-ig> m®s esetben az egyik fülön b3-tól, a másik fülön d4-től felfelé a magas 
hangok iránt eszlelt siketséget. Utóbbi esetben a halláshatár különösen változékony volt.

Nagyobb volt, ha a mély hangoktól a magasak felé haladott, de elszűkült, ha a 
magas hangoktól visszafelé jött a mélyekre. Tehát itt a halláshiba nagyobb volt.

Ögy Knapp, mint Jakobson olyan esetet is észlelt, mikor úgy a mag'as, mint a 
mély hangok kiestek a hallásmezőből. W olf több esetben talált az «f»-betűs szavak iránt 
siketséget, .egy esetben olyannál, aki lövés miatt, másik esetben, aki a fülére kapott 
csók miatt siketült meg.

Búméit egy esetben a c3-felett.i, Gottstein a ce-feletti összes hangokra terjedő 
siketséget észlelt, míg Politzer a «h» és «f» hangok iránti érzéketlenségről tesz említést. 
Jelenleg egy idősebb zenetanár áll kezelésem alatt, aki 20 éves kora óta ismeretlen okból 
az a4-ig terjedő magasabb zongorahangokat képtelen meghallani. Ezen felül kétéven
ként ismét újabb és újabb hang esik ki érzékeléséből, úgy hogy i5  év alatt hallás- 
határa a3-ra esett vissza, mely hangot i 865-ben még hallotta, 1868-ban a g 3, 1870-ben 
a «fis» esett ki; 189/i-ben az «as»-nál, néha f 2-nél volt a halláshatára.

A  hallás terjedelme néha igen élesen határolódik, úgy hogy a határhang gyenge 
rezdülését is élesen hallja az ember, míg a határon túl a legközelebbi hang erős zendü
lése sem jut öntudatára. Bizonyos hang iránt az érzékenység gyengülése úgy kezdődött, 
hogy néha még tisztán hallja az illető,, aztán mind gyengébben, néha pedig egy 4 
hanggal mélyebben.

Kezeltem egy zongorázó hölgyet, kit gyakran szubjektív hallási ingerek (hallu- 
cmációk) leptek meg, különösen a magas g 3-t, vagy a3-t hallotta erősen, ha pedig a 
zongorán ezekpt a hangokat megütötte, ezek csak fátyolozottan hallatszottak. Később 
betegsége javulásával a hallucinációk elmaradtak s a zongorán megütött hangokat is tisztán 
hallotta. Hasonló esetet említ Hartmann is.

Köztudomású, hogy a magas hangok kiesése az öregedéssel jár. 
Öreg emberek közül kevesen hallják a tücsök cirpelését, a denevér cinco
gását. Az öregedéssel járó magas és mély hangok kiesését Zw ardem aker 
vizsgálta részletesen.

AIbertoni hangtani daltonizmusról is beszél. Szerinte a színvakoki 
hallási zavarban is szenvedhetnek. Két, piros szín iránt vak egyén nem 
hallotta a «gx-t. A hangfelfogó készülék megbetegedése, amint azt először 
B onnafont, M oos és Lucáé  megfigyelte, magával hozta a magas hangok 
kiesését. Ugyanezt találjuk a rézműveseknél.

Bruckhardt-M erian  bebizonyította, hogy a tömkelegben (labyrinth) 
előálló nyomás, pl. a tömkeleg ablakainak megterhelése a magas hangok 
hiányos, gyengülő érzékelésével jár. Viszont a hallócsontocskák elvesz
tésének következményeként hallás határának kiterjedése mutatkozik.

A hallórostok részleges megbetegedése a hallóideg törzsében képzel
hető el, de az eddigi megfigyelések szerint mégis úgy látszik, hogy a 
betegség oka mindenekelőtt a kerületi hallóidegrostok "rendellenességében 
keresendő. H ehnholtz  elmélete szerint a csiga alapján futó idegrostok 
megbetegedése a legmagasabb hangok felfogásának zavarához vezet, míg
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a csiga hegyénél futó idegrostok betegsége a mélyebb hangok érzékelését 
?ayarja.

M oos és Steinbrügge egy, a magas hangok iránt siketségben szenvedő 
egyénnél a csiga, mellső, jobb, központi csavarodásában rákos tüneteket és 
a csiga első kanyarodásában az ideg sorvadását találta.

Buginshy szerint a csiga alapjának elváltozása a magas, csúcsáé pedig 
a mély hangok kiesését vonja maga után.

Hasonló eredményre jutott Corradi, míg Stepanow  tengeri malacokon 
kimutatta, hogy a csiga felső tekervényének kiirtása nem okozott semmiféle 
hangkiesést. H aberm ann  egy ú. n. kazánkovácssiketségi (Kesselschmidtaub- 
heit) esetben a belső fül hallóidegét vékonynak, a csiga alapját pedig 
túlságosan elváltozottnak találta. Ezen lelet H aberm ann  megfigyelését 
is igazolja, hogy t. i. kazánkovácsok, rézművesek (üstkészítők), különösen 
a magas hangok iránt nagymértékben nagyothallók lehetnek. Ezen szerző 
szerint lehetséges, hogy az említett iparosok munkája közben előálló magas, 
éles hangok állandó hatására a hallóideg elfajult, elsorvad. A hallóideg 
elváltozásánál leginkább a magas hangok kiesését észlelték, mégis ennek 
megfordított ja is előfordulhat, t. i. a magas hangok meghallása mellett 
az összes többi hangokra nézve teljes siketség.

Bezold  egy esetben a legmagasabb hangok kiesése alkalmával az 
idegek sorvadását (atrófia) az i. cochlearis tekervényben találta, míg 
egy más esetben amidőn a hangskálából csak 1 1/2 oktávot hallott a beteg, 
a sorvadást az i. és 2. tekervényben találta.

A részleges hangsiketség, mint már említettük, a hallóközpontok 
betegségéből származhat. E tekintetben pedig különös jelentősége van a 
halántéki lebenynek, amint ezt állatokon végzett kísérletekből és beteges 
esetekből is megállapították. A cerebeliumhoz közelfekvő halántéki lebeny 
hátsó részének elkopása Műnk kimutatása szerint a mély hangok elvesztésé
vel jár, míg a Fossa Sylvii közelében fekvő elülső lebeny elsorvadása a 
magas hangok elvesztését vonja maga után. (Lásd. Moos és Steinbrügge 
hasonló észletéit.)

Megfigyeltem egy vándorsiketségi esetet: A  halló jobb fülből a legmagasabb hangok 
iránti hallótehetség a siket bal fülbe kezdett áthelyezkedni, és gyors egymásutánban a 
hanglétra minden hangja átvándorolt, végre a jobb fü l teljesen megsiketült s a bal 
hallóvá lett. 5— 8 perc múlva pontosan az előbb jelzett sorrendben visszavándoroltak a 
hangok ismét a jobb fülbe. Ezen beteges állapotnak az oka a hallóközpontok elváltozásában 
volt. és nem a hallószerv végkészülékében. Gradenigó két esetet ír le, melyekben a skála 
középső hangjai voltak kiesve, a hallásból. Ennek okát a szerző az agyvelő betegségében 
keresi és azt hiszi, hogy a magas hangok hallása még jól megmarad a hallóideg 
törzsének megbetegedésekor, míg a tömkeleg megbetegedésével ezek a hangok Itilnyamólag 
a hallásból kiesnek

Habár minden hangsiketség valamely hallási zavarra (affectio) vezet
hető vissza, mégsem lehet minden hangkiesést, vagy a hangfelfogás 
gyengeségét bizonyos hangok iránti hangsiketségnek tekinteni, mert alapul
hat az vezetésbeli akadályon is, tehát fizikai természetű is lehet.

Amint beható vizsgálatokból látom, egyes hangok vezetése sajátos 
módon meggyengülhet, míg a vele szomszédos magasabb és mélyebb 
hangok vezetése semmit sem szenved.

A vezetésben beálló akadály tehát nem minden hangra nézve egyforma.
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A vezetőkészülékben előforduló rendellenességek (anomáliák) is igen külön- 
hozóképpen befolyásolják a magas és mély hangok vezetését. Burneth 
kísérletei azt igazolták, hogy a tömkelegben uralkodó nyomásnak bizonyos 
mértéken felül való fokozása a hallócsontocskák és a kerek ablak műkö
dését alászállítja, ez pedig előbb érezteti hatását a magas hangokra, mint 
a mélyekre. Lucáé  a kerekablak hártyájára gyakorolt nyomás esetén az 
alaphang fátyolozottságát észlelte.

Siebemann  a Valsalva-féle eljárásnál a magas hangok halláshatárának 
emelkedését és a legmagasabb hangok élesebb meghallását figyelte meg,

A «tensor tympani» nagyobb megfeszítésével az alaphang meghailása 
tompul, miközben a legtöbb, kutató Szerint a magas hangok —  Lucáé  
szerint a mély hangok világosan hallhatókká válnak.

Az én megfigyelésem szerint a «tensor tympani» megfeszülésének 
pillanatában a legmagasabb hangok, részben a legmélyebbek is kiesnek a 
hallásmezőből.

Részleges hangérzékenység.
Mint a részleges hangsiketség ellentéte: részleges hangérzékenység 

volna itt felemlítendő, mely abból áll, hogy már csak egyes jellegzetes 
hangok jutnak tudomásra.

Idevonatkozó esetet említ Stahl és Rosenthal. Előbbinek betege csak 
a pásztorsíp hangját, az utóbbié pedig csak a tülök-kürt hangját volt 
képes meghallani.

G radenigó leir egy beteget, aki a hangvilla hangjait nem hallotta, 
míg ugyanezeket fuvolán, vagy trombitán rögtön tudomásul vette.

A zenei hallás hiánya.
A hallás nagyon érdekes rendellenességeként a zenei hallás hiányát 

kell említenünk. Vannak, akik gye 'mekkoruktól kezdve képtelenek a 
zenei hangok megkülönböztetésére, vagy pedig harmónia és disszonánsa 
között különbséget tenni. A zenei hallás veleszületett hiánya egyes csalá
doknál, nagyon gyakori és néha csak az egyik nemre korlátozódik, 
így ismert Earle  egy családot, melynek egyetlen férfi tagja sem volt 
képes a zenei hangok megkülönböztetésére. Más esetekben előzőleg pompás 
zenei hallás is átmenetileg, vagy véglegesen tönkre mehet, elveszhet.

Észleltem a következő esetet: Nagyszerű zenei hallással megáldott fiú, gennyes 
középfülgyulladás következtében elvesztette zenei hallását, míg az óraketyegést és társalgási 
beszédet rendesen meghallotta s alig volt nagyothallónak minősíthető. A betegség lefolyása 
után a beszédet ismét rendesen hallotta, de zenei hallása csak lassan-lassán, hónapok 
múlva kezdeti javulni; végül egy év elteltével jött meg ismét. Nasse is megfigyelte, hogy 
középfülbánlalmak károsan befolyásolják a zenei hallást.

Arra nézve, am it előbb a magas hangoknak fokozatos elvesztéséről említettem, itt 
még azt jegyzem meg, hogy ezek a hangok csak színüket, jellegüket vesztik el, de 
bizonyos zenei hatásuk mégis marad s ez mindenfajta hangnál (zongora, harmonika, 
fuvola, stb.j egyforma. így, ha a hangok jelleme szerint nem is, de magasságuk szerint 
a hangok egymástól megkülönböztethetők.

A zenei hallás ilyen természetű zavarai központi eredetűek és jogos 
az a feltevés, hogy a zenei hallásnak saját (külön) pályái vannak a köz
ponti idegrendszerben; amiről K n oblau ch -m k  .vannak igen figyelemre
méltó adatai. Ennek a feltevésnek helyességét igazolják W ernicke  és Ánton
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megfigyelései a sensoricus aphasia eseteiben, a megmaradt zenei hallás 
mellett. Más esetekben a zenei kifejezés képességében mutatkoznak zavarok, 
melyek a beszéd elvesztésével egyidejűleg lépnek fel, de egymagákban, 
sohasem.

A hallás ingadozásai.
A hallás ingadozása köznapi jelenség s különböző egyéneknél csak 

fokozat szerint különbözik; tehát az egyéntől és a külső körülményektől 
függően változik. Gyakran naponként is tapasztalhatunk ingadozásokat, 
hol egészen rendszertelenül, hol bizonyos napszakokhoz kötve, oly érte  ̂
lemben, hogy vannak egyének, kik inkább délelőtt, míg mások ‘ inkább 
délután hallanak jobban. Az általános hogylét és közérzet rendesen feltűnő 
befolyást gyakorol a hallásra. A fejfájás a hallás rosszabbodásával jár 
együtt, de más egyéb természetű betegségeknek is következménye lehet a 
halláscsökkenés. A külső, kellemetlen hatások közül a nedves, esős, külö
nösen a nedves, ködös, hideg időjárás említendők. Ezek az idegesség
okozta siketek hallására éppen olyan hatással vannak, mint a fül különféle 
hurutos megbetegedései. Különösen hangsúlyozom, hogy ilyen természetű 
hallásbeli csökkenés olyan ideges megsiketülteknél is előállhat, kiknek 
középfüle semmiféle hurutos betegségben nem szenved.

Néhány esetben a halláscsökkenése több órával a kitörő zivatar előtt 
mutatkozott. Ideiglenes halláscsökkenés, vagy erősödés minden különösebb 
igazolható ok nélkül is előállhat és órákon, napokon, sőt heteken át is 
makacsul tarthat, úgy, hogy a gyógyulásra heteken, hónapokon át folytatott 
hallásgyakorlatokat teljesen kárbaveszetteknek gondolhatnék.

A tartós siketség tanár és növendékre egyaránt oly rossz, nyomasztó 
hatással lehet, hogy amint ismételten tapasztaltam, a további gyakor
latokat a helyzet reménytelensége miatt feladják. Ezért a magam részéről 
nyomatékosan kiemelem, hogy a hallásnak ily módon bekövetkezett rosszab
bodása, még több heti tartam után is csak átmenetinek tekintendő, mivel 
én magam az ilyen periodikus halláscsökkenést, sőt majdnem teljes hallás
veszteséget ugyanazon egyénnél is ismételten leküzdöttem.

Éppen ezért már eleve felhívom a figyelmet arra, hogy ha ilyen hallás
ingadozók előfordulnak, a hallásgyakorlatokat kitartóan tovább kell foly
tatni s szükség esetén azokat elölről is kell kezdeni. Ilyen hallásingadozások' 
szembetűnőbben inkább csak az igen nehéz hallásúaknái jönnek elő s a 
hallás javulásával mindinkább elmaradnak, s mégis kimutathatók a leg
fejlettebb hallásúaknál is.

Az eredetileg kevés hallásmaradvánnyal bíró gyermekek az előbb 
említett állapotban elveszíthetik még meglévő hallásmaradványukat is, 
úgy, hogy az ezen időben végzett hallásvizsgálat alapján teljes 'siketségres 
kellene következtetnünk, amely már hallásgyakorlatokkal sem javítható és 
így a beteg helyzetét reménytelennek találjuk. Ámde később végzett 
vizsgálat a hallásmaradványt újra megállapíthatja, s a megkezdett hallás- 
gyakorlatokkal jó, sőt gyakran meglepő eredményeket érhetünk el.

Az itt vázolt halláscsökkenés kétféle: vagy általános, tehát minden 
hallásinger alkalmazásakor észlelhető, vagy pedig csak mint részleges 
csökkenés, egy bizonyos hangforrásra vonatkozóan jelentkezik (beszédre, 
zörejre, zenére).
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Gyakran ugyanazon hangnemen belül is jelentkezhetik a hiányos, vagy 
nehéz hallás, pl. bizonyos zenei, vagy beszédhangokat, melyeket egy 
ideig kifogástalanul hallott valaki, most csak nehezen, vagy egyáltalában nem 
hallja meg, míg ugyanakkor a többi zenei és beszédhangokat kifogás
talanul meghallja.

A döblingi iritézetben két tanuló is van, akiket első vizsgálatom alkalmával teljesen 
siketeknek találtam. A rajtuk hosszabb időn át folytatott hallásgyakorlatok teljesen ered
ménytelenek maradtak. Az egy évvel később végzett hallásvizsgálatok alkalmával találtunk 
már hallást feltételező nyomokat, ami a rendszeresen végrehajtott hallásgyakorlatok 
következtében ma már szóhallássá fejlődött.

A részleges hangsiketséghez hasonlóan igen érdekes, részleges beszédsiketséget, 
volt alkalmam észlelni egy 2 3 éves siketnéma egyénen. Az illető a hallásgyakorlatok 
alkalmával jól hallotta az «r» hangot, amit azonban több napos fejfájás után képtelen 
volt meghallani.

Megjegyzendő, hogy ugyanekkor a többi hangot továbbra is rendesen hallotta. Több 
hetes mindennapi gyakorlással, mikoris különösen az «r»-hangra fektettem a súlyt, sike
rült ezen hangot ismét hallhatóvá tenni s I év óta nincs semmi baj vele.

Mindkét fülön végzett összehasonlító hallásvizsgálatok azt eredmé
nyezték, hogy a hallás ingadozása bizonyos esetekben csak az egyik 
fülre szorítkozik, vagy pedig az egyik fülön feltűnőbben észlelhető, mint 
a másikon; máskor változatos ingadozás áll elő, oly értelemben, hogy az 
egyik fül javulásával szemben a másik fülön a hallás csökkenése áll be, 
vagy a beálló egyik oldali halláscsökkenés a másik oldalinak javulásával jár.

Ilyen változatos hallásingadozások a középfül bántalmainál is fel
lépnek, s bár kisebb mértékben, de néha mint fiziológiai jelenségek ép 
hallószervekben is előfordulnak.

A fülek között váltakozó hallászavarok megfigyeléseim szerint úgy 
a normális, mint a patologikus körülmények között igen gyakran észlel
hetők, sőt már ezt rendes jelenségnek kell tekinteni.

Ezek a hallóképességnek és a szubjektív hallásérzésnek változásában 
mutatkoznak. Amint megfigyeléseimből megállapítható, rendes körülmények 
között is igen gyakran lépnek fel mindkét fülben egyéni hallásingadozások.

Ha pl. mindkét fülhöz valamely hangforrás hangját vezetik, annak 
ellenére, hogy mindkét fül rendesen hall, a hallott hang nem lesz egyforma 
erősségű. Megtörténik, hogy az egyik fülben erősebben, vagy gyöngébben, 
esetleg alig észlelhetően fog jelentkezni. Néha előfordul, hogy az együk 
fül lassú halláscsökkenésével a másiknál egyidejű hallásjavulás áll be, 
máskor ezek a hallásingadozások gyorsan mennek végbe. Amíg ezek az 
ingadozások rendes körülmények között gyorsan váltakoznak, sőt néha 
oszcillálva, lengésszerűen lépnek fel, addig patologikus esetekben az ingado
zások mindkét fülben hirtelen feltűnő erősséggel jelennek meg, máskor 
állandósulnak is.

Észleltem több esetet, melyek mindegyike a bilaterális, krónikus középt’ülgyuladás 
képét mutatta és erős nagyothallásúak egyik fülén már évek óta tartott; a másikon 
lényegesen kisebb volt. Ezen esetekben előfordult, hogy órákon át vagy perceken 
belül, sőt egy alkalommal pillanat alatt maradandóan átvándorolt a fogyatkozás 
egyik fülből a mStsikha. AzeK-tí; rosszabban halló fü l jobban hallott, míg az 
eredetileg jobban halló fül a rosszabbul halló fül hallásfokára szállt le. Ez a hallás
változás tartósnak mutatkozott;, pedig a páciens egyáltalán nem volt hisztérikus. 
Rendkívül érdekes volt egy 80 éves férfi betegem esete. Ez a jobb fülére -ao évig



28

beszédsiket volt, míg bal fülével a félig hangosan fülébe mondott szavakat is megértette. 
A  fül kezelese útján képtelen voltam a helyzeten változtatni. Egy éjjel ismeretlen okból 
fordulat állott be betegem állapotában, reggel a jobb fülébe félhangosan niondotí 
szavakat meghallotta, míg a bal füle mpgsiketült s ez a helyzet a négy év múlva 
bekövetkezett haláláig tartott.

Ilyen váltakozó és mindkét fülre kiterjedő hallás változás gyakoribb, mint a fent 
említett átmeneti; Gallé által megfigyelt hallásvándorlás. Éveken át megfigyelésem 
alatt álló hisztériás betegem bal testfelén teljes érzéktelenséget (anesztézia) mutatott 
minden érzékszervi behatás iránt. így a bal fülére is teljesen siket volt minden levegőn 
és csonton vezetett hangrezgésre nézve, míg jobb füle a i5 o  cm. távolságból hallható 
óraketyegést 36 cm-nyi távolságból, a középhangosan mondott szavakat 5 lépés távol
ságból is hallotta.

Ha mágnespatkót helyeztem a beteg bal (érzéketlen), vagy jobb (egészséges) 
koponyarészére, akkor az 5 perccel később általános halláscsökkenést észlelt, a halló 
jobb fülében, melyben különben állandó mormogás halluciuált. Ekkor mindjárt meg- 
gvengült a jobb fülében a magas hangok iránti érzékenység is. Ugyanakkor javulás 
állott be a bal fülön, de a mély hangokat még mindig nem hallotta vele.

A égül gyors egymásutánban a kromatikus skála hangjai szerint a mély hangokat 
is meghallotta, így a bal füle tökéletes hallás javulásával a jobb egyre rosszabbodott, 
végül is teljesen siket lett. A  bal hallószervén meghallotta tehát a beszédet, az óra- 
ketyegést, a félig hangosan mondott szavakat stb. 5— io  perc elteltével az átvándorjás 
ismét megtörtént pontosan az előbb említett sorrendben.

Tehát először a szubjektív hallásérzet, majd a magas és végül a mély hangok 
hallasa vándorolt vissza a balfüléből a jobb fülbe. A  hallásvándorlás minden további 
inger nélkül ismétlődött még kétszer, háromszor, mire azután a régi állapot állandósult, 
vagyis a beteg nő bal oldala érzéketlennek látszott, jobb fülével pedig úgy hallott, 
mint a kezelés elején.

Normális hallású egyéneken végzett vizsgálataim alkalmával azt 
tapasztaltam, hogy a halíásvándorlás jelenségeit élettani okok is elő
idézhetik. Mikor rendes hallású egyének mindkét fűiébe egyidejűleg gyenge 
hangvillarezgéseket vezettem, azt tapasztaltam, hogy az illetőkben sznbjektív 
hallásingadozások állottak elő oly módon, hogy az egyik fül hallás 
javulásával a másik fül hallás csökkenése járt, bár ez a változás nem vonat
kozott minden hangra egyaránt. Néha több, máskor csak egyetlen egy 
hangra nézve érvényesült.

Néhány esetben azt tapasztaltam, hogy hallásvizsgálat közben állott 
elő ilyen, élettani okok szülte halíásvándorlás, még pedig a kromatikus 
hangskálának megtelelő sorrendben. A binotikus hangvillavizsgálatkor az 
egyes hangok az egyik fül érzékeléséből egymásután eltűntek és másod
perceken vagy perceken át csak a másik fülükkel hallottak a kísérleti egyének, 
majd ismét visszavándoroltak a hangok a skálának megfelelő sorrendben 
az előző fülbe. Ugyanezen személyeknél más alkalommal azt észleltem, 
hogy a hallás erőssége a különféle hangvillák iránt rendkívüli ingadozást 
mutatott. Nagyothallóknál ehhez hasonló jelenségek még feltűnőbb módon 
mutatkoznak.

A hallás változásának rendkívül érdekes esetét ¡875-ben volt módomban észlelni. 
Egv középkorú férfin az első napon végzett vizsgálat a jobb oldali hallószerv teljes 
siketségót mutatta, míg a baloldali, i 5o cm.-nyi távolságból hallható zsebóra ketye
gését 20 cm. távolságból hallotta. A következő napon a siket fül 2 cm.-nyi távolságból 
hallotta az óra ketyegeset, de ugyanakkor csökkent a hal hallószerv hallási távolsága, 
A  következő napokban állandóan bővült a jobb fül hallása és romlott a bal fülé, úgy.
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hogy á i i-ik napon a bál fül teljesen megsiketült, míg a jobb fül majdnem a ba] 
lül hállóképésségét nyerte vissza. Ezután ismét javulni kezdett fokröí-fokfa a bál fül 
hallása, inig a jobb fülé természetesen fokozatosan csökkent. A  hallás ingadozása rövid 
idei megszakításokkal éveken át, az említett vizsgálat idejétől számítva io  év után 
is tartott. Ez a beteges állapot dacolt miiidénirányu kezelési módommal. A javasolt 
műtétnek a beteg nem akarta magát alávetni.

Ideiglenes és átmeneti hallásbéli ingadozások, ha nem is mindig ilyen 
szabályos módon és kifejezetten, mindkétoldali nagyothállás esetén igen 
gyakran jelentkeznek, amiről összehasonlító hallásvizsgálatokkal meggyő
ződhetünk. Hosszabb megfigyelés közben látni lehet, hogy egyideig milyen 
szabálytalanul változik a két fül viszonylagos hallása, majd napokig, vagy 
hetekig tartó alternáció következik, vagyis a hallás váltakozó gyengülése 
és erősödése a két fül között. Ezeket a szabályos hallásbeli ingadozásokat 
ezután ismét szabálytalanok válthatják fel, és így tovább.

A hallás kifáradása, ideges jelenségek.
A hallás kifáradása, vagy más ideges hallászavarok esetében nagy 

figyelmet és megfontolást kíván a hallásgyakorlatok megválasztása, illető
leg alkalmazása.

Az ideges jelenségek nyugtalanságban, ingerlékenységben, álmatlan
ságban, igen gyakran fejfájásban nyilvánulnak. Más esetben csak rövid 
ideig képes a siket személy a hallásgyakorlatoknak figyelmet szentelni és 
hol szórakozottnak, hol pedig túlságosan fáradtnak mutatkozik.

Többnyire mégis csak a hallás kifáradása jelentkezik, mely egészen 
siketSégig növekedhet, hasonlóan a látás elfáradásához. Ezen jelenség’ 
néha hullámzóan is felléphet, úgy, hogy a beteg bizonyos beSzédbeli, vagy 
zenei hangot hol meghall, hol nem, még a legerősebb hangot sem.

Ez a tünet azonban nem jelenti minden esetben a hallószerv elfára
dását, hanem, amint azt normális hallású és nagyothalló egyéneken 
kimutattam, csupán a hallás erősségének ingadozását.

A fáradság eleinte, nemritkán bizonytalan, majd helytelen, később 
a mondott beszédhangok téves hallásában jelentkezik s csak azután követ
kezik be a hallás teljes elvesztése.

Az az idő, mialatt valakinek a hallása elfárad, személyenként igen 
különböző, néha csak a beteggel való hosszabb foglalkozás után lehet észre
venni, máskor már az első percben jelentkezhet.

Néha csak az első kiejtett hangot, vagy szótagot hallja meg helye
sen a kísérleti egyén, de a következő percben az imént még tisztán hallottak 
is bizonytalanokká válnak.

Volt rá eset, hogy a siketnóma a harmonika hangját csak néhány 
másodpercig hallotta, de azután hangérzése rohamosan csökkent s utol
jára már csak a levegő áramlását érezte. Gyakran, néhány perc is elegendő 
a teljes pihenésre, máskor erre hosszabb szünet szükséges.

Ha nagy mértékben lépnek fel a fáradsági és egyéb ideges jelenségek', 
ajánlatos a hallásgyakorlatokat csak rövid ideig, 5— xo percig folytatni 
és napjában nem is többször, elég lesz egyszer is, sőt nehány napra 
egészen el is hagyhatjuk. A túlhosszú ideig tartó (több napos) pihenőt 
azonban mellőzni kell, nxert megtörténhet, hogy a gyakorlatokkal fel
fokozott hallás a hosszú pihentetés alatt csökken.
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Hallásbeli fáradság úgy az ép, mint a beteg hallószerveknél tapasztalható. Ila Dove 
szerint két ugyanazon hangú és egyforma erősséggel szóló hangvilla közül az egyiket 
folytonos zengésben az egyik fü l kagylója előtt tartjuk, a másikat pedig hangzásának 
rövid időközönkénti megszakításával a másik fül elé helyezzük, akkor utóbbin a hallás
érzés erősödik, jeléül annak, hogy az állandóan hangzó hangvilla a fület kifárasztja, 
míg az időközönkénti megszakítással zengő hang, n,em. Müller azt észlelte, hogy valamely 
hangérzet mindig üresebbnek, hiányosabbnak tűnik, ha előbb a vizsgálatra alkalmazott 
hang egyik félhangját erős hangzással vezetjük a fülbe. Az én vizsgálataim szerint, ha 
mindkét oldali, egyenlő fokú hallás mellett egy rezgő hangvillát az egyik fü l elé 
helyeztem; s ott addig tartottam, míg az illető a hangját már nem hallotta, azután hirtelen 
a másik füléhez vittem, akkor ezzel a másik fülével, nehány másodpercig, vagy pillanatig 
még hallotta a hangot.

Me'ggegjzern, hogy amit itt a kifáradásról mondottam, az pusztán csak egy meg
határozott hangra vonatkozik, mert ha más hangot vehettem az előbb kifáradt íülhöz, 
azt ismét kifogástalanul hallotta. A  fáradság tartama, a rendes hallású egyéneknél átlag 
a— 5 másodpercig terjedt. Mindkét fülön végzett összehasonlító vizsgálatokból kiderült, 
h°§y az egyik fü l hamarább is elfáradhat, mint a másik; amennyiben a két fül 
hallóképessége egyenlőtlen és eltér egymástól, akkor a jobban halló fü l fáradsága 
hamarább is bekövetkezhet.

Amint behatóbb tanulmányozás során kiderült, ,ez a folyamat a fejben levő 
szubjektív hallásmező helyzetével hozható összefüggésbe. Szubjektív hallásmezőnek azt a 
sajátságos jelenséget neveztem el, hogy a két fülbe egyidejűleg bevezetett hang a 
szubjektív hallóérzést igen gyakran sem a bal, sem a jobb fülben nem váltja ki, 
hanem a fejben. Ez a hallásmező egyenlő, vagyT legalább is hasonló erősségű hallószerv 
mellett valahol a fej középső részében lehet és innen a hangbenyomás erőssége szerint 
a jobban és erősebben halló fü l felé eltolódik. A  szubjektív hailásmező eltolódásainak 
segítségével magyarázhatjuk meg a bal és jobbfül működésének változását.

Idevonalkozóan Eitelberg megfigyelését is meg kell említenünk. Szerinte ezek a 
jelenségek sokkal gyakoriabbak a hallóideg megbetegedéseinél, mint a vezetőrendszer 
működési zavarainál.

Tapintásbeli (taktiiis) megérzés.
Siketnémáknál a taktiiis hallásnak az auditív hallástól való meg

különböztetése kezdetben már azért is lehetetlen, mivel a siketnémák 
előtt a hallásbenyomások eleinte ismeretlenek, másrészt, mert az esetleges- 
hallásbenyomásokat ők tapintásbelieknek vélvén, azokat figyelmen kívül 
hagyják. Ennek ellenére, meglevő hallásnyomok mellett, vagy ezeknek 
felkeltése esetén rendszerint sikerül a hallásbenyomásokat a tapintásiaktól 
megkülönböztetni és azokat mindjobban elkülöníteni.

Emellett a hallásérzést, nem mint olyat ismeri fel a beteg, de ez 
mégis, mint valami sajátságos, új, a tapintó érzéstől valamiben különböző 
érzés jelenik meg előtte.

Egyes megfigyelő, az arc megváltozásából, annak sajátságos képéről, 
a fej egy-egy mozdulatából rögtön következtet és félreérthetetlenül felismeri 
azt a pillanatot, amikor a benyomás valójában hallásbeli érzést váltott ki. 
Amennyire hallásmaradványa, valami hallásnyoma van a kezelt személynek 
és közelről [úvunk levegőáramot a fülébe, anélkül, hogy a hangot valójában 
ki is mondanék, egész mást fogunk rajta észlelni, mint akkor, ha a hangot 
valóban ki is ejtjük. Hasonlóképpen meg fogja tudni különböztetni az illető 
a harmonika levegőáramát az egyidejűleg szóló hangtól is. Ilyen ellenőrző 
vizsgálatok alkalmával így nyilatkozott egyik betegem: «Most csupán
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levegőt érzek: most levegőt s azonkívül még valamit érzek». Hogy ez a 
«még valami» a hallóérzés, azt a siketnéma csak a későbbi gyakorlatok 
alkalmával tanulja meg.

A két fül egyenlőtlenül fejlett hallásánál, vagy főleg csak az egyik 
oldali hallásmaradványnál, ezt a különbséget a siketnéma különösen jól 
észre veszi. A hallás fokozódó elfáradásánál is inkább a tapintó érzék lép 
előtérbe. Siket személyek, kiknek már bizonyos hallásbenyomásaik vannak, 
ezeket a tapintástól igen pontosan meg tudják különböztetni. Ha a 
siketnémák önmaguk gyakorlására hallócsövet használnak, akkor igen 
gyakran azt veszik észre, hogy az önmaguk által kimondott hangot vagy 
szótagot annak ellenére, hogy az egyforma erősségű levegőáramot észlelik, 
sőt a fülbe, illetve a hailócsőbe mondott szavakat ismerik, azokat csak 
kevésbbé jól érthetően, vagy esetleg egyáltalán nem hallják.

A hallási és tapintási érzés összecseréléséről vagy megkülönbözteté
séről pedig kétséget kizárólag meggyőződhetünk abból, hogy az illető 
a hangot akkor is meghallja, ha a hang kimondása közben a szánkból 
kiáramló levegő nem éri a fülét, (oldalt áramlik). T. i. a beszélő a 
kezét a szája elé helyezheti, vagy szája és a kisérleti személy füle közé 
valami válaszfalat pl. egy könyvtáblát tesz. Kizárja továbbá a mondottaknak 
tapintás útján való megértését az az eset is, midőn olyan távolságból 
beszélünk a kisérleti személlyel, hogy annak fülét beszédbeli légáram nen~J 
értheti. Megemlítem a hallás igazolására azokat a gyakori eseteket is, 
amidőn a fülbe mondott hang meghallása a hangmagasságtól függ. 
Eszerint majd hallja, majd nem hallja ugyanazt a hangot az illető, ha azt 
magas, illetve mély hangon mondjuk egyenlő légáramlás mellett a fülébe.

Ellenben érdekes jelenséggel kell számolnunk e helyen, mely tapasz
talásom szerint a különféle hangok gyakorlásakor kétes hallást sejtet. 
Ez a megjegyzésem a fülben vagy a fejben levő bizonyos egyénileg 
érzékeny gócokra vonatkozik, melyek segítségével bizonyos hangok, betűk, 
főként magánhangzók lesznek hallhatóvá és pedig úgy, hogy a hangok 
a fülbe hatva a fej egy bizonyos részén —  sajátos érzékenységet váltanak 
ki, melynek azonban semmi köze a halláshoz. Az ilyen sensitiv érzés, mely
nek előfordulásáról már más helyen is megemlékeztem, néha a hallási 
érzéssel majdnem egyidejűleg lép fel, máskor azonban önállóan minden 
hanginger nélkül is jelentkezik és ilyen esetben lehetővé teszi az egyes 
hangok megkülönböztetését a hallástól függetlenül is. Minden esetre éles és 
gyakorlott megfigyelőtehetségre van szüksége az illető siketnémának, hogy 
képes legyen megkülönböztetni az egyes hangzóknak megfelelő lokális 
(helyi) érzést, ha nem hívtuk fel rá különösképpen a figyelmet. Sok 
esetben elegendő figyelmeztetni az illetőt annak megfigyelésére, hogy hol 
érzi a hanghatásokat; néha különleges gyakorlatokra van szükség a helyi 
érzés beállítására, különösen akkor, midőn az egyes helyek túlságosán 
közel esnek egymáshoz, esetleg pontos határvonal nélkül részben egymásba 
folynak, és emiatt nehéz az egyes érzékietek elkülönítése. Más esetben 
ennek ellenkezőjét látjuk; mikor az egyes hangok érzéklésének helyei 
megfelelő távolságban vannak és így azok megjegyzése (megtanulása) 
könnyű.

Néha a legpontosabb megfigyeléssel és ismételt kísérletekkel sem
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lehet észrevenni a sensitiv érzések fekvésének valamelyes elkülönülését, 
mivel a különböző hanghatások, így a fülbe mondott hangzók nagyjából 
a fül vagy fej ugyanazon helyén idéznek elő sensiíiv érzéseket. Némelykor 
csak tisztán hallási benyomást lehet észre venni, míg más esetekben külö
nösen pedig nagyfokú iiagyothallás esetében csakis sensitiv érzés áll elő. 
Utóbbi eset eddigi megfigyeléseim alapján csak olyankor fordul elő, ha 
a hangingérre működésbe jövő hangérzet még nem tudatos, azonban a 
tudatmezőhöz már közel áll. A hallás félébresztésének rendszeres gyakorlatai 
során föltűnt, hogy a hallóérzés pályájának kitaposása nem ritkán a 
fülben vagy a fejben bizonyos sensitiv érzéseknek a fellépéséből követ
keztethető. Többen a későbbi korban megsiketültek közül —  tehát olyanok, 
akik mar hallási emlékképekkel rendelkeztek —  teljes határozottsággal azt 
állították, hogy a hangbehatások alatt nem hallási érzeteket, hanem rájuk 
nézve nagyon kellemetlen, sőt bizonyos mértékben fájdalmas érzeteket 
észleltek fülükben, fejükben, de különösen koponyájuk homloki részén.

Nem ritka, hogy a hallásgyakorlatok a hallás felkeltése nélkül, főfájást, 
főként pedig homlokfájást idéznek elő. Részleges hangsiketség eseteiben 
alkalmam riyilt a lassan eltűnő akusztikai ingerelhetőség tanulmányozására, 
így rájöttem és ismételten is sikerült kimutatnom, hogy a magas hangok 
iránti siketség eseteiben a halláshatárhoz közeledve, csökken az ingerel
hetőség oly értelemben, hogy a hallás határhangjának meghallása márcsak 
igen erős és hosszantartó ingerrel váltható ki. A határhangon túleső hangok 
megszólaltatása alkalmával azt mondták a páciensek, hogy hangot nem 
hallanak, de fejükben kellemetlen érzéteik támadnak. E kellemetlen érzetek 
annál erősebbek, minél közelebb fekszenek a megszólaltatott hangok a 
határhanghoz, viszont a határhangtól távolabb eső hangok a hang
skálán mért távolságuk szerint mind kevésbbé okoztak sensitiv érzé
seket, úgy hogy a ha tár hangtól nagyobb távolságra a legerősebb és leg
kellemetlenebb hangok sem váltottak ki semmiféle érzést. Megfordítva 
a dolgot és a hangskálán hangról-hangra visszafelé haladva ismét azt 
látjuk, hogy a távoleső hangok semmiféle érzést nem váltanak ki, a határ
hanghoz közelebb esők pedig sensitiv érzetekkel járnak —  míg végül az 
utolsók, a hallásh'á’tprán fekvő hangok, vagy csak magukban, mint hallás- 
ércetek, vagy slhsíttv érzetek kíséretében jelennek meg. Egy megsikerült 
leány, aki a legmagasabb hangokat vagy egyáltalán nem, vagy csak gyengén 
hallotta, a h^ ejps ós hosszas megszólaltatására némely napokon csak gyenge 
hallást jelgeft, máskor homlokmenti fájdalmakról panaszkodott; a cMől 
felfelé megszólaló hangok semmiféle érzést sem tudtak benne kiváltani. 
Egy másik majdnem teljesen siket személy az «a» hangzó legerősebb 
fülbekiáltásakor sem jelzett semmiféle különösebb érzést, míg az «0» 
fülbemondásakor valami csiklandozás félét érzett, mely érzés a fülétől 
egészen a koponya halántéki részéig terjedt, ezzel egyidejűleg néha, de 
nem mindig, tompán az «0» hangot is hallotta.

Ismeretes, hogy teljesen siket egyéneknek egyes erős hangok vagy 
zörejek igen fájdalmas érzéseket okoznak. Fontos és érdekes volna annak 
kikutatása, hogy vájjon ilyen esetben is az illetőkre nézve nem olyan 
hangok-e ezek, melyek hangórzégük küszöbén állanak.
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