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„Hogy éreztem magam? Úgy éreztem… Hm, nem 
féltem, egyszerűen csak kizsigerelve éreztem 
magam, hogy őszinte legyek. Hogy soha többé 
nem hallom a csendet. Szeretem a csendet hé-
be-hóba. És persze szeretem a zenét is, tudod, 
és ha egyensúlyban vannak, szeretem a csen-
det is. Elég lesújtó gondolat, hogy sosem hal-
lom többé.” – eddy temple morris (volt rádiós 
Dj, tv-s műsorvezető, producer és a Brit fülzú-
gás szervezetének nagykövete)

hallásunknak nagyobb szerepe van életünk-
ben, mint azt elsőre gondolnánk. ezért érdemes 
nagy figyelmet fordítani a fülzúgásra, más né-
ven tinnitusra, mely napjainkban egyre elter-

jedtebb probléma. rengeteg káros hatás éri 
füleinket, mielőtt észlelnénk azok eredményét. 
mindehhez ráadásul nem kell különösebben za-
josnak tűnő környezetben elidőznünk. veszély 
leselkedik hallásunkra akár a városi utcazaj ál-
tal, utazás közben, koncerten, moziban, de akár 
még az edzőteremben is. a felsorolást végtelen 
hosszan folytathatnánk…

a hallással kapcsolatos zavarokat többnyire 
az idős korosztályhoz köti a köztudat. tévesen, 
hiszen ezek a problémák (fülzúgás, halláskáro-
sodás) nem válogatnak, egyaránt előfordulhat-
nak gyerekeknél, fiataloknál, fiatal felnőtteknél, 
középkorúaknál és időseknél. sőt, lassan gyak-
rabban jelentkeznek fiatalkorban. a  zeneleját-
szók fül- és fejhallgatói olyan hangerő kibocsá-
tására képesek, mely hosszabb zenehallgatás 
során kárt tehet a hallásban. emellett ráadásul 
a tinédzserek önként teszik ki magukat túlzott 
hangerőnek szórakozóhelyeken és koncerteken.

Évtizedekkel ezelőtt nem élveztek még akko-
ra térhódítást a fesztiválok, mint manapság. ha 
csak végignézzük, hogy magyarországon éven-
te hány zenei fesztivál kerül megrendezésre, 
elképesztően széles paletta tárul elénk. a nyár 

folyamán szinte minden hétvégére jut legalább 
egy többnapos rendezvény, mely felvonultatja a 
külföldi és a hazai zenészek legjobbjait, és per-
sze, hogy füleink egy percig se unatkozzanak, 
mindezt rendszerint párhuzamosan több szín-
padon teszik. hallásunk természetes védekező 
mechanizmusa rövid idő után csődöt mond, és 
átadja magát a féktelen hangerőnek, amely ko-
moly és sajnos sok esetben visszafordíthatat-
lan károkat okoz a hallószervekben.

a probléma természetesen nemcsak a feszti-
vál közönségét érinti, hanem a helyszínen dolgo-
zó hangmérnököket, pultosokat, jegyszedőket, 
biztonsági embereket stb., egyszóval mindekit, 
aki a zajforrás közelében tartózkodik, na és per-
sze magukat a fellépő zenészeket is. a halláská-
rosodás az ő esetükben különösen kényes téma, 
hiszen a hallás romlása megélhetésük forrására 
is kihat, hiszen túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
a zenészek, a hangmérnökök a fülükből élnek. 
a próbák, a gyakorlások, a kis és nagy koncertek 
alkalmával mindig komoly zajhatásnak teszik ki 
hallásukat. ennek következménye kezdetben 
„csupán” a bosszantó fülcsengés, a fülzúgás, 
az észrevétlen halláscsökkenés, idővel azonban 

HALLáSKáROSODáS

Hallani jó! Süket zenész nem zené(l)sz!
Zenés előadásokon, koncerteken, mozikban a nagy hangerő a siker mércéje. Fejlesztők ezrei dolgoznak azon, hogy a hangerő-
sítők, hangfalak, fülhallgatók minél tisztább és minél erősebb hangot produkáljanak a hallgatók örömére. A zenekari árokban 
dolgozó zenészben sem tudatosul a halláskárosodás veszélye. A cikk a halláskárosodás „hétköznapi” keletkezésére és formáira 
hívja fel a figyelmet.
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feltűnően romlani kezd a hallás, míg végül olyan 
szintre csökken, hogy a leghétköznapibb tevé-
kenységeket is megnehezíti.

a halláscsökkenést sosem annak elszenve-
dője észleli először, hanem a környezetében 
élők. a  hallássérült kevésbé könnyedén érti a 
beszédet, állandóan kénytelen visszakérdezni, 
amikor hozzá szólnak, hangosabban kell hall-
gatni a televíziót vagy a zenét, ez azonban csak 
a körülötte lévőknek tűnik fel. persze a tartós 
fülzúgáshoz hasonlóan a halláscsökkenés sem 
visszafordítható folyamat, így nincs más válasz-
tásunk, mint megelőzni annak kialakulását.

ha bármikor gyorsan múló vagy tartósabb fül-
csengést tapasztalunk, biztosak lehetünk benne, 
hogy hallásunk károsodott. a fülzúgás gyakran 

elviselhetetlen mértékű lehet, elszenvedői pedig 
utólag sajnos már nem tudnak ellene tenni. a zú-
gás, csengés a nap 24 órájában hallható, a kuta-
tók pedig egyelőre nem találtak rá gyógymódot.

„Ez nem egy fülprobléma, ez egy agyat érintő 
probléma. Ez egy agykárosodás, nem fülfájás, 
vagy ilyesmi. A fülzúgás komoly probléma” – a 
Brit fülzúgás és halláskárosodás egyesület in-
ternetes fórumán olvasottak is ezt támasztják 
alá.

„Én vagyok a legfiatalabb fülzúgásos beteg, 
még csak 17 éves. 2 hónapja hallom… már most 
is tönkreteszi az életem, és csak rosszabb lesz. 
Sírni akarok…”

„29 éves vagyok, 15 éve zúg a fülem. Egy han-

gos koncert után kezdődött, de 15 évig annyira 
enyhe volt a probléma, hogy nem zavart. Most 
hirtelen egyre intenzívebb lett, és a sötétségbe 
taszít.”

„40 vagyok, 5 hete zúg a fülem, a legutób-
bi 5 nap maga volt a pokol. Egy fekete lyukba 
süllyedek, az életemnek vége…”

a halláskárosodás az élet számtalan területén 
komoly problémákat okozhat nemcsak a zené-
szek, hanem gyakorlatilag bárki számára. csök-
kent hallóképességünkkel könnyen kieshetünk 
a társaságokból, legyen szó családi vagy baráti 
összejövetelekről. Kevésbé tudunk aktív részesei 
lenni a beszélgetéseknek, hiszen már egy kisebb 
alapzaj mellett sem értjük tisztán a beszédet, ha 
a kommunikáló fél nem közvetlenül felénk for-
dulva adja elő mondandóját. hosszabb távon 
az előbb említett helyzet különböző lelki prob-
lémákat idézhet elő a károsodott hallású sze-
mélynél. hajlamos elszigetelődni azáltal, hogy a 
csoportos társalgásban nem tud olyan formában 
részt venni, mint társai. idővel rosszabb esetben 
az elszigetelődés depresszióig fajulhat a hallás-
károsultnál. ilyenkor már csak a hallókészülék 
jelenthet megoldást. ezért rendkívül fontos a 
megelőzésre nagy hangsúlyt fektetni, amíg nem 
tapasztalunk komolyabb problémát füleinknél.

a hallás védelmére számtalan lehetőségünk 
lehet:
 halkítsuk le! sose hallgassuk túl hangosan 
zenelejátszónkat, ne azzal akarjuk elnyomni a 
környezet hangjait pl. vonaton, buszon. ugyan-
ez érvényes az otthoni zenehallgatásra.
 ha tehetjük, kerüljük az olyan helyzeteket, 
melyekben hosszabb ideig túlzott zajnak va-
gyunk kitéve.
 amennyiben erre nincs lehetőségünk, nagy 
segítséget jelenthet egy pár füldugó vagy fültok.
 ha nincs nálunk semmilyen hallásvédő esz-
köz, legalább igyekezzünk szünetet tartani. pél-
dául menjünk ki a szórakozóhelyről vagy távo-
labb a színpadtól.

mindig tartsunk magunknál hallásvédőt, és 
ha valamit hangosabbnak érzékelünk, bátran 
használjuk. többnyire a beszéd hangerejét 
meghaladó zajok már károsak lehetnek. elővi-
gyázatossággal, tudatossággal és odafigyeléssel 
elkerülhetjük a fülzúgást és a halláskárosodást.

„Amikor az orvos elmondta, a székbe roskad-
tam, és sírni kezdtem. Az orvos előtt, a nővér 
előtt, egy pár percig sírtam, mert azt mondta, 
hogy erre nincs gyógymód… Erre sírva fakadtam,   MusicSafe Pro - arany szűrőjének szűrési tartománya 

  Halláskárosodás, normál hallás
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hazamentem, és nem voltam valami boldog” – 
hollie, 26 éves. – „Emlékszem, nagyon fáradt 
voltam, mert előző héten Ibizán voltam, aztán 
meg Manchesterben buliztam, iszogattunk a ba-
rátaimmal, még többet ittunk, táncoltunk a ked-
venc számainkra, jól éreztem magam. Fél 5-kor 
a barátnőm mondta, hogy ők hazamennek. Én 
még nem akartam menni, annyira jól éreztem 
magam. Ha tudtam volna előre, hogy ez lesz, 
egyáltalán nem is mentem volna oda, soha.”

hallásvédő eszközök széles választékát talál-
juk az üzletekben, webshopokban. ha nem sze-
retnénk nagyobb összeget kiadni, választhatjuk 
a hagyományos, egyszer használatos szivacsos 
füldugókat, melyek megtalálhatóak drogériák, 
gyógyszertárak és munkavédelmi üzletek kíná-
latában. egy-egy alkalommal pár órára tökéle-
tesen megfelelnek ezek is. azonban az ilyen tí-
pusú hallásvédőket egy alkalom után dobjuk ki, 
mivel nem lehet őket tisztítani, ezért könnyen 
fülgyulladást okozhatnak.

amennyiben ennél jobban törődnénk hallá-
sunk épségével, érdemes körülnézni a speciális, 
akusztikus szűrőkkel ellátott füldugók háza 
táján. Napjainkban találhatunk köztük olyano-
kat, melyeket kifejezetten bulizáshoz és kon-
certekhez fejlesztettek ki, és különleges zenei 
szűrőkkel láttak el. az alpine füldugók között 
például megtaláljuk a kifejezetten bulizáshoz 
való termékeket, illetve a zenészek számára 
megálmodott, cserélhető szűrőjű szetteket is. 
az ilyenfajta hallásvédő eszközök az adott frek-
venciákon más mértékben tompítják a hangot, 
így maximalizálják a zenei élményt, miközben 
megfelelő mértékben védik a hallást azáltal, 
hogy a káros hangokat a fülek számára elvisel-
hető hangerejűre csökkentik.

azoknak, akiknek a megélhetésük függ a hal-
lásuktól, és igazán nagy gondot és persze pénzt 
fordítanak hallásukra, kitűnő opció a microso-
nic egyéni fülillesztéke. a vásárló füléhez tö-
kéletesen igazodik, ezért rendkívül kényelmes, 
emellett megfelelő mértékben csökkenti a zene 
hangerejét minőségi romlás nélkül.

a füldugó vagy fültok használata számos 
előnnyel bír amellett, hogy a hallás védelméről 
gondoskodik. az egyik ilyen lényeges pozitívum, 

hogy alkalmazásukkal kevésbé fárad el az ember 
figyelme. Nagy zaj esetén a fülek természetes 
védelmi rendszere bizonyos ideig ellenáll a foko-
zott hangerőnek, hosszabb idő elteltével azon-
ban ez a védelem egyre gyengül, a hallás pedig 
alkalmazkodik a környezet zajszintjéhez. a nagy, 
állandó hangerő fáradtságot, csökkenő figyel-
met és koncentrációt eredményez, ezért a zaj-
hatás kiküszöbölésével, tompításával hosszabb 
ideig tudunk éberek és frissebbek maradni.

Nem utolsó szempont, hogy megszűnik a bu-
lik, koncertek után tapasztalható fülcsengés. 
a  szórakozóhelyről kilépve azonnal tapasztal-
hatjuk ezt a zavaró jelenséget, a csendes szobá-
ban fekve pedig fokozódik a zúgás, a csengés. 
ha szerencsénk van, a bosszantó hangok más-
napra elmúlnak. ezt nem csak a zenekedvelők, 
szórakozni vágyók tapasztalhatják meg rend-
szeresen. a zenés helyen dolgozók fokozott ve-
szélynek vannak kitéve munkájukból kifolyólag, 
legyen szó pultosról vagy hangmérnökről.

sajnos a hallásvédelem témájának népszerű-
sítése elég nehéz feladat. akadnak olyanok, akik 
kifejezetten cikinek tartják a füldugók haszná-
latát, sőt, viccelődnek, ha valakinél észreveszik. 
azonban szerencsére népes tábora van már a 
hallásvédelem pártolóinak is, akik kifejezetten 
örömmel mutogatják füldugóikat és viselik azt 
szükség esetén. Ők lennének a követendő példa.

sokan nem foglalkoznak a megelőzéssel. 

főként a fiatalok nem gondolják őket érintő 
problémának. a  témához való hozzáállásban 
nagyon nagy szerepet játszanak a szülők mint 
példaképek. fontos, hogy ők is arra neveljék 
gyermekeiket, hogy a hallásuk védelmét nem 
szabad félvállról venni.

Chris Martin, a Coldplay énekese nemrég 
nyilvánosságra hozta, hogy ő is fülzúgástól 
szenved immár 12 éve. Beszélt arról, mennyire 
megbánta, hogy nem törődött a problémával, 
és nem viselt füldugót a koncertjeik alatt. Akár-
csak a rapper Plan B, ő is nyíltan támogatta 
a fülkárosodás megelőzéséért folytatott kam-
pányt, amely a tartósan nagy zaj káros hatá-
saira próbálja felhívni a figyelmet.

a hírességek között rengeteg olyat találunk, 
akik halláskárosodástól szenvednek. Néhány 
nagyobb nevet említve: phil collins, halle Berry, 
Bono, ozzy osbourne, will.i.am, Bill murrey, és 
csak hogy a nagy klasszikusokat se felejtsük el 
szóba hozni: ludwig van Beethoven. többen ki-
álltak már a sztárok közül a nagy nyilvánosság 
elé, hogy beszéljenek a problémáról, elmeséljék 
saját történetüket, és felhívják a figyelmet a 
hallás védelmének jelentőségére. a zenésze-
ket persze szakmájukból kifolyólag fokozottan 
érinti a halláscsökkenés, de ugyanúgy gondo-
kat okozhat munkájában egy színésznek is.

VARGA ZSóFIA, PAPP PÉTER



  Tinnitusz (fülzúgás) hangképei


