
Hallhatatlan 
hangok
Ma már bárhol és bármikor hallgathatunk zenét, ha 

fülhallgatót használunk. Igaz, ilyenkor kirekesztjük 

magunkat a körülöttünk lévő világból, és az 

úttesten átkelve vagy biciklizés közben ez nagyon 

veszélyes lehet. Az sem mindegy, milyen hangerőt 

állítunk be. Felmérések jelzik, hogy sok gyerek 

fülében a betontörő légkalapács hangerejével 

szól a hangszóró, órákon keresztül, ami 

halláskárosodást okoz. Persze nem azonnal, 

hanem évek alatt. Lehet, hogy a mai 

tizenévesek nagy része felnőtt korában 

hallókészüléket visel majd?

Minden hang rezgés. Rezeg a húr a 

hegedűn, rezeg a hangszálunk, amikor 

beszélünk vagy énekelünk, rezeg a 

hangszóró vékony membránja. 

A hang magassága – tehát az, hogy 

mély, mackósan dörmögő vagy 

szúnyogdöngicsélősen magas – a rezgés 

szaporaságától függ. Minél szaporább a 

rezgés, annál magasabb hangot hallunk. 

A szaporaságot az egy másodperc alatti 

rezgések számával adják meg. Ezt rezgésszámnak 

(idegen szóval: frekvenciának) nevezzük, 

és Heinrich Hertz (ejtsd: herc) német fi zikus 

tiszteletére Hz-vel jelöljük. 

A hang erősségét decibelben (dB) adják meg. 

Az erdei „csend” körülbelül 30 dB; a beszélgetés 

60, egy forgalmas városi utca 80, a légkalapács 

100 dB. A 120 dB-nél erősebb hang már fáj. 

Ez a „fájdalom-küszöb”. 150 dB hatására 

beszakad a dobhártya. 

Az emberi fül nem alkalmas bármely 

rezgésszámú hang érzékelésére. 

A 20 Hz (vagyis másodpercenként 

20) alatti rezgéseket nem halljuk, 

legföljebb rezgésnek érezzük. 

Ezt infrahangnak nevezzük. (Infra 

latinul azt jelenti, hogy ’alatta’.) 

Az emberi fül nemcsak a nagyon 

mély, hanem a nagyon magas – 

20 000 Hz-nél nagyobb rezgés-

számú – hangrezgéseket sem 

érzékeli. Ezeket ultrahangnak 

mondjuk. (Az ultra latinul ’fölötte’.)

Bár nem halljuk, ezek 

a hallhatatlan hangok is 

hatnak a szervezetünkre. 

Egy kutatóintézetben az ott 

dolgozók jelezték, hogy alighogy 

belépnek a munkahelyükre, 

megmagyarázhatatlan fáradtság 

lesz úrrá rajtuk. Műszeres vizsgálat végül 

kiderítette, hogy a szomszéd épület szellőző 

berendezése okozza a bajt, mivel működés közben 
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7 Hz rezgésszámú hanghullámokat bocsát ki. 

Az infrahangokat számos állatfaj képes 

érzékelni. Az afrikai elefánt 500 km-ről is érzékeli 

a vihar keltette infrahangokat, és arra megy, hogy 

vízhez jusson. A denevérek az ultrahangokat 

hallják, s ez nagyon fontos számukra, hiszen 

röptükben az általuk kibocsátott ultrahangok 

segítségével vadásznak apró repülő rovarokra.

Sok érdekes felhasználási lehetőség rejlik a 

hallhatatlan hangokban. Ilyen például a „hangágyú”, 

amelyet a rendőrség tömeg oszlatásához használ. 

Ez működhet infra- és ultrahanggal is. Az infrahang, 

mint egy „hallhatatlan hangorkán”, a tömeg 

tagjaiban szédülést, fejfájást, hányingert és 

görcsöket vált ki. Mivel az infrahang nem hallható, 

az emberek ilyenkor nem tudják, mi történik, 

csak azt érzik, hogy rettentő rosszul vannak és 

mindenük fáj. Ezért kitör közöttük a menekülési 

pánik, és lényegében éppen ez a rendőrség célja.

A tömegoszlató infrahang-fegyver hangerejével 

vigyázni kell, mert ha a nagyjából 7 Hz-es rezgés 

túl erősen megrezegteti a szalagokat, amelyek a 

mellkasunkban a szívünket, a hasüregünkben pedig 

a gyomrunkat, májunkat, vesénket tartják, azok 

el is szakadhatnak. Ez pedig már életveszély, s a 

„hangágyúk” alkalmazásának alapelve, hogy halált 

nem okozhatnak.

Nagy rezgésszámú, akár 100 000 Hz-es 

ultrahanggal is készülhetnek tömegoszlató 

fegyverek. Ezek a szédülés és hányinger 

mellett szinte elviselhetetlen fájdalmat, de akár 

eszméletvesztést is okozhatnak. Előfordult, hogy az 

út közepén randalírozó, „hangágyúval” lőtt tüntetők 

fejvesztve menekültek a járdákra. Ott azonban 

erős könnygáz csípte a szemüket, mégsem mentek 

vissza az útra. Úgy tűnik, a könnygáz, amely szintén 

hatékony tömegoszlató, még mindig elviselhetőbb, 

mint az erős ultrahang okozta fájdalom. 

A 20 000 Hz-nél nagyobb rezgésszámú 

hangokat tehát már nem halljuk, de ez a határérték 

az egészséges fi atalokra érvényes. Az évek 

előrehaladtával a hallástartomány lefelé szűkül. 

A harminc-negyvenévesek többsége már csak a 

15 000 Hz alatti hangokat hallja, a hatvan felettiek 

számára ez a hangmagasság is ultrahangnak számít. 

A hallástartomány szűkülésén alapszik két 

érdekes technikai alkalmazás. Ha egy nyugdíjas-

találkozót zavar a tinik nyüzsgése és zajongása, 

bekapcsolják a Mosquito készüléket, amely 17 000 

Hz-es hangon zümmög, s onnantól nyugodtan 

tudnak beszélgetni; számukra ugyanis ez a hang 

már nem hallható, a fi atalok viszont elmenekülnek, 

mert idegesíti őket az állandóan zúgó, nagyon 

magas hang. 

Ennek fordítottja, amikor a gyerekek letöltenek a 

mobiljukra egy 17 000 Hz-es sípolású csengőhangot. 

Így a szülők nem hallják, mikor szólal meg a telefon.

Vajon hogyan jut el hozzánk egy hegedű hangja? 

A húr rezgése megrezegteti a körülötte lévő levegőt, 

a levegőrezgés tovaterjed minden irányban, s 

ami a fülünkbe jut, megrezegteti a dobhártyát. 

A dobhártya továbbadja a rezgést a középfülben 

lévő kicsiny csontocskáknak (a 3 hallócsontnak), 

azok pedig a belső fülben lévő folyadéknak. 

Ennek a folyadéknak a rezgése hat az ott lévő 

idegvégződésekre, és a hallóidegen keresztül eljut 

a jelzés az agyunk egyik központjába. Tehát nem is a 

fülünkkel hallunk, hanem az agyunkkal.
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