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2. Az aktív hallás koncepciója 
„Az egész testemmel hallok“ – els  olvasatra talán ezoterikus kijelentésnek hat a 

kijelentés Don IHDE (2007, 44.) tollából, amikor hozzáteszi: „füleim csupán a hallásra 
legjobban fókuszálható (focal) érzékszervek.“ Kiindulópontunk nem is az állítás, hanem 
az általa kiváltott kétely: mi illethetné a hallást olyan kitüntetettséggel, amely akár egész 
lényünket fülként nevezné meg? (NANCY 2007, 4.) Hiszen a hallást úgy ismerjük, mint 
egy tompa és révedez  információcsatornát (ADORNO 1985, 34.), amelyet egy másik 
érzékszervnek kell igazolnia; leszámítva a zenei hallást, amelynek tárgyát viszont épp 
tárgyiatlan mivolta miatt nem tudjuk értelmezni.  

—A hallás értelmezése és értékelése ebben a diffúz állapotban kezd dött, és 
haladt párhuzamosan filozófiai és zenei utakon. Mindkett  kölcsönös labilitása 
egymásrautaltsággá vált, amikor a nyugati zene története az el adás interpretációként 
történ  felfogásától a 20. század során a hallgató megértési folyamatai felé fordult 
(ROWE 2001, 235). Ebben nagy szerepe volt a hallás átértékel désének, ami egyrészt a 
többi érzékszervvel szemben foglalt helyének megváltozása, másrészt a hangzó jelek és 
a nyelvi tartam kapcsolatának átértékel désében mutatkozott. Ez a folyamat els ként a 
hallás autonómiáját vetette fel, kés bb pedig a többi modalitás mellett elfoglalt 
egyenérték  pozíciója mellett horgonyzott le. Mindkét folyamat egy-egy olyan 
m vészeti irányzatban tornyosult, ami nemcsak a hallás szerepének kulturális 
átértékel dését, hanem a hallás mint érzékszerv cselekv képességét is felvázolta. A 
fejezet a zenetörténetet és a zenér l való gondolkodás történetét annak fényében mutatja 
be, ahogy a hallás és hallgatás m élvezetb l tevékenységgé alakult. Ennek részeként 
tárgyaljuk a hallás és látás kapcsolatait, a m vészetként-hallás folyamatának 
kiszélesedését ( 2.1), a hangm vészet helykeresését zene és leképezési formái között 
( 2.2), valamint a diszkurzív jegyek megjelenését a szónikus m vészetekben ( 2.3). 
 

2.1. A hallás mint cselekv  észlelés 

„Sound come into its own” 
(Christian Wolff6)  

2.1.1. Hallás és hallgatás 

Hallás és hallatszódás, hallgatás és hallgatózás: a fogalompárok jelzik, hogy az 
érzékszervnek tulajdonított diszkurzív és megismer  szerep mellett a hallás aktív 
szerepet játszik a közlésben is. A beszéd (vagyis a hallatás) és a hallgatózás (a hallás 
fókuszálása arra a helyre, amit nem hallhatna) mindennapi reflexiók a hallás sajátos 
m ködésére.  

Sajátos kulturális jelenség, hogy a vizualitás átvette a hang kialakított nyelv 
feletti hatalmat, írássá némítva azt, ezzel a hallásnak tulajdonított közlés zömét adattá, 
információvá formálta, a “hasznosíthatatlan” hangzást pedig értelmetlen jelként 
(DERRIDA 1973, 8.), zajként nevezte meg. Míg a nyelvi jelek és jelentés 
posztstukturalista szétválásában a zaj az értelmezhetelenség szinonímájává vált,7 addig 

6 Forrása: CAGE 1961, 68. 
7 Vö. Steven Knapp és Walter Benn Paul de Man értelmezésével, “a jelentés nélküli zaj, »Marion«, 
csupán hasonlít a »Marion« jelöl re, mint ahogyan a »Marion« hang véletlenszer  kiejtése is csak 
hasonlít  Marion megnevezésének beszédaktusára”, U k, “Az elméletírás ellen” 241. old,  ford. Török 
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Jacques ATTALI (1985, 6.) a zaj és politika kapcsolatáról írott tanulmányában mondja ki: 
“a zenével együtt megszületett a hatalom, és vele annak ellentéte, a felforgatás.”8 A 
közeg váltása egy természetes folyamat része, melyet a hallástevékenység az emberiség 
történetében folyamatosan végez: ritmusból zene, beszéd, majd nyelv lesz, 
(világ)harmóniából hangrendszerek és hangszerek, a hallgatás mint benne-lét és 
felfedezés csendben-létté alakul. A hallgatás által közölt érzetek is egy hasonlóan 
természetes rendez  folyamat eredményeként alakulnak folyamatosan zenei formákká 
és vissza; híven ábrázolja ezt a mindent l független folyamatot Christian Wolff: „Mit 
sem számít, hogy mi mit csinálunk, a végén mégiscsak dallamos lesz,”9 kétértelm en 
utalva arra, hogy a folyamatos esztetizálódás avantgarde tendenciái egyben a nem zenei, 
nem kommunikatív és nem funkcionális hang autonóm létét gyengítik. 

A hallás-kultúra (auditury culture) fogalom megszületése a 20. század második 
felére tehet , amikor a harmóniától, hangrendszerekt l elszakadóban a hang és 
m vészete autonómiáját képviseli. „[K]ultúránk, melyet eddig dönt en a látás 
határozott meg, úton van az auditív kultúra irányában; és ez egyaránt kívánatos és 
szükséges is“ – el legzi meg Wolfgang WELSCH (1997, 150.) Peter Sloterdijk nyomán 
1997-ben,10 s ezért az akusztikus barbarizmussal szemben felvázolja az akusztikus 
kultúra vonalait, mely a látás és a hallás szerepe között egyenl ségjelet tesz (im. 159-
160). Érvelésének kiindulópontja az ie. 5. század el tti antik görög világ értékrendjéb l 
indul ki, melynek világképét a hallott ismeretek és különösen a zenei szellemiség 
határozta meg. Ennek ellenében azonban Hérakleitosz, Püthagorász majd Platón az 
ismeretek megszerzésében mind jobban alárendelte a hallást a látásnak,11 melynek 
nyomán Arisztotelész teljes bizonyossággal jelenthette ki a Metafizika els  soraiban: 
“valamennyi érzékünknél többre becsüljük a látást,”12 s a hallással együtt annak 
m vészete, a zene is a tánc kísér jévé vált WAGNER (1995, 85.) pozitív el jel  
leírásában. Welsch mindezekkel szembehelyezi, hogy miként a jelentés referenciális 
értelmezése a 20. században Heidegger és Wittgenstein nyomán a használati-
kommunikatív szerepre tolódott át, úgy meger södött a kommunikáció, így különösen a 
hallás által szerzett ismeretek használati értéke is (WELSCH, im. 155).13 Mivel érvelése 
igen töredékes, ezért annak alátámasztása érdekében a következ kben áttekintjük, hogy 
a hallást, az ember érzékszerveinek legfinomabb egységét milyen kritika sorolta a 

                                                                                                                                          
Anita, In:  Testes könyv II., szerk Kis Attila Atilla, Kovács Sándor és Odorics Ferenc, Ictus-JATE, 
Szeged, 1997, pp. 223-253. 
8 MEGJEGYZÉS: a törzsszövegben idézett idegen nyelv  forrásokat – ha külön nem jelölöm – saját 
fordításban, az eredeti – vagy jelen esetben az elérhet , rendszerint angol fordításra történ  – hivatkozás 
megjelölésével közlöm. 
9 Idézi CAGE 1999, 449, vö. [AC] 6: “it is the constant effort to codify and stratify noise and silence, 
which, for their part, always threaten it from without.” valamint pszichológiai kísérletek igazolása 
nyomán HURON 2007, 131. 
10 Vö. Peter Sloterdijk, Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung, Frankfurt, 
Suhrkamp, 1987, 86. “die Fernsehmacher müssen sich vom Radio-Theoretiker  [Joachim-Ernst] Berendt 
sagen lassen, daß sie einem blinden visuellen Imperialismus in die Hände arbeiten, während von Musik 
und Radiokultur die Impulse für die Zukunft einer überlebensfähigen, intelligenten, eher auditiven Kultur 
ausgehen könnten.” 
11 A felsorolásban Püthagórász neve t nhet különösnek, de fényt vet a kérdésre Zielinski 2006, 109.: 
“One of the duties of the Pythagoreans, it is claimed, was to smooth their bed sheets after rising in the 
morning so that all impressions of their bodies disappeared.” 
12 Arisztotelész, Metafizika, 980a21, ford. Halasy-Nagy József, Szeged, Lectum, 2002, 37. 
13 A szerz  érvelése nem tekint ki arra a tényre, hogy amennyiben a kommunikatív jelleg er sbödése a 
hallás emancipációját vonzza magával, úgy már azt megel z leg, a filozófia nyelvi fordulata – miként az 
olvasás néma hallás – is ezt kellett volna magával vonzza. 
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háttérbe, és ez milyen válaszokat váltott ki az „auditív fordulat“ érzékfenomenológiai, 
pszichoakusztikai és filozófiai regisztereiben.14 

2.1.1.1. A hallás érzékfenomenológiai kritikája 

A hallás érzékszerveinek kereteit legpontosabban annak kritikáin keresztül 
tapinthatjuk ki. A hallás önálló létét megkérd jelez , így annak feleslegessége mellett 
érvel k között egyik legradikálisabb példa a zenetörténetben az ie. 5. században élt 
kínai Mo Ti), aki pusztán annak háttérben munkáló, kizárhatatlan morális ereje 
miatt javasolta a zene betiltását.15 Zene és hallás azonosítására, s így az érzékszerv 
megítélését övez  tárgyalásmódra általában jellemz , hogy épp ez a tulajdonság az, 
melyet a jelenkor elméletei a hallás el nyeként kezelnek, csak egy leírást idézve: „a 
hang egy látszólag kifinomult játékon keresztül ront be, miközben mélyen beássa magát 
az idegekbe“ –  írja Brandon LABELLE (2005, 5). Mo-Ti esete mutatja, hogy miként 
bontakozik az a kezdeményezés, ami az érzékszerv eredend  sajátosságából 
hasznosíthatatlan hátrányt kovácsol. Az okulárcentrikus hagyományt megörökölt 20. 
századi fenomenológia fel l tekintve Hans Jonas adja mindezek kimerít  
összefoglalását, amikor az érzékszervek összehasonlítása során figyelmet fordít a látás 
és a hallás kapcsolatára is: 

„A sokrét  szintézise által megcélzott egységek szigorúan id beliek és az objektív 
id mértékük megegyezik magával az érzék-aktiválódás idejével: [1] a hallott hang 
tartama pontosan a hallás tartamával egyenl . [2] A tárgy kiterjedése így egybeesik 
az észlelésének kiterjedésével. Amit a hang közvetlenül feltár, az nem egy tárgy, 
hanem egy [3] dinamikus történés a tárgy helyén, és ezzel közvetve az az állapot, 
amelyben a tárgy a történés pillanatában van. Egy állat neszezése a lombok között, 
egy ember léptei, egy elhaladó autó zaja e dolgok jelenlétét fedi fel a 
tevékenységük által. A hallás közvetlen tárgya maga a hang, de ez valami másra 
mutat, nevezetesen arra az eseményre vagy cselekvésre, amely ezt a hangot 
el állította: és csak harmadsorban mutatja fel a hallás élménye a létrehozót, mint 
létez  szubjektumot, amely [4] függetlenül van attól a hangtól, amelyet el állít.“ 
(JONAS 2002, 110., sorszámozás és kiemelés t lem) 

Az érzékszerv ismertetését záró passzus következtetése pedig így hangzik:  

„a hallás az eseményre és nem az egzisztenciára, az alakulásra és nem a létre 
vonatkozik. Így a hallás az [5] egymásutánhoz kötött, és nem nyújtja a tárgyak 
egyidej  koordinált sokrét ségét, a szabadság vonatkozásában alatta marad a 
látásnak, amely ugyanis birtokolja ezt.“ (im. 112.) 

Jonas összefoglalása a fenomenológiai kritika teljes fegyverzetét felvonultatja: 
[1-2] kétségbevonja a hang id beli és fizikai természetének objektív jellegét, vagyis a 
hang észlelésének aktusát és az érzékelés tartalmát egyesíti, [4-5] a hangot függetleníti a 
kauzalitástól, helyette egy szabadon, az oksági folyamatoktól független elemként 
tekinti; de [5] az ezzel kapott szabadsággal mégsem tud kezdeni semmit, tekintve, hogy 
az eddig neki tulajdonítottak alapján nem képes egységet teremteni az általa közvetített 
érzetek között. Mindezekhez adalék a Jonas szövege után néhány évvel írott érzékszervi 
összevetés Hans Blumenberg tollából: míg a szem keres, válogat, megközelít, addig a 

14 A felvetés párhuzamos az orvostudományban lejátszódott hasonló fordulattal, mely a 19. században 
indult kezdemények nyomán rehabilitálja a a hallás útján szerzett diagnózis módszereit. Lásd b vebben 
Lachmund, Jens, “Making Sense of Sound: Auscultation and Lung Sound Codification in Nineteenth-
Century French and German Medicine”, In: Science, Technology, & Human Values, Vol. 24, No. 4 
(Autumn, 1999), pp. 419-450. 
15 Mo Ti, “A zene elítélése”, In: T KEI 1984, pp. 7-15.  
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fül várakozik arra, hogy megszólítsák: „A látás elhelyezi a dolgokat; a hallás el van 
helyezve.“ (BLUMENBERG 1993, 48.)  

A kritikusok kiindulópontja tehát rendszerint a hallás irányíthatatlan, 
kiiktathatlan, dinamikus természete, a távolságra vonatkozó információ hiánya 
(PLESSNER 1995, 209.), a kauzalitás folyamatainak felismerésére vonatkozó 
képtelensége. Ezek egyik része a hallás tárgyainak és a valóság között fennálló 
kapcsolat labilis viszonyát (kauzalitás, perspektíva-probléma, dinamizmus), másik része 
a hallás kvalitatív ismereteinek szelektálhatatlanságát  (esztetizáltság), harmad része 
pedig  a hallás nyelvi dominanciáját okozza. A számtalan felsorolt kritikai pont 
megcáfolási kísérlete helyett az alábbiak során ezeket részletezve látjuk meg, hogy a 
kritizált jelenségek miként fordulnak mégis az érzékszerv el nyére. 

a. Kauzalitás és referencialitás 
A Jonas által felvázolt referencialitás-kérdéskör több helyen olyan funkciókat 

vár el ett l az érzékszervt l, melyeket az általa el térbe helyezett vizualitás sem képes 
önmagában ellátni. A vizuális ismeretek kauzalitásba helyezése közvetve már Platón 
barlang-hasonlata során is megtörtént, az empirizmus valamint a fenomenológiai 
epokhé kezdeményei óta pedig teljes bizonytalanság övezi az érzéki ismeret és a 
valóság viszonyát. Ha megfigyeljük például a Molyneux-kérdés által kiváltott, Berkeley 
és Locke által megnyitott vitákat,16 nemcsak azt tapasztalhatjuk, hogy a néz pontok 
látás és tapintás érzékszervei között fenntartott kapcsolat alapján válnak szét, hanem azt 
is, hogy a megismeréselmélet az érzékszerveknek automatikusan a tapintás 
jellegzetességeit tulajdonítja. Jonas esete is arra utal, hogy a hallástól a tapintás 
képességeit várja el (NOË 2004, 17.), s így figyelmen kívül hagyja a modalitás 
sajátságait, nevezetesen a távollét és résztvev  jelleg egységét. A hallás esetén ezzel 
ellentétben Roger Scruton ebb l a bizonytalanságból, mintegy a valóság létének 
igazolásaként hozza létre az általa írott zeneesztétika alapvetését. A szerz  árnyalt 
megfogalmazása az ok-okozat és az empirikus megismerésr l zajló filozófiatörténeti 
viták frontvonalára helyezi a hallást: 

„A hangok mindamellett nem másodlagos kvalitások, abból az okból, hogy 
voltaképpen egyáltalán nem kvalitások. A dolgoknak nincs oly módon hangjuk 
ahogy színük: nem sugározzák a hangokat. Felismerhetünk egy hangot akkor is, ha 
elvétjük a forrását, és semmi abszurd nincs abban, ha valahol egy hang hallatszik 
bármiféle beazonosítható forrás nélkül.17 Ha azt mondjuk, hogy a hangnak 
mindennek ellenére okkal kell rendelkeznie, és az okság metafizikai szemléletét 
fogja tükrözni, (nevezetesen azt, hogy minden, vagy minden bizonyos fajta 
esemény okkal rendelkezik), és nem azt a meggy z dést, hogy a hangok 
kvalitások. Mindamellett, még ha minden hangnak kell is legyen oka, ebb l még 
nem következik az, hogy a hangot annak oka adja ki, vagy hogy a hangot önmaga 
oka hangjaként kell értelmezni.“ (SCRUTON 1997, 2., kiemelés t lem) 

Az elmélet hátterében az ismeretelmélet évszázados vitája áll arról a kérdésr l, 
hogy a észlelés miként kapcsolódik a kauzalitáshoz, vagyis az érzékel  személy (X) 
által észlelt események (A) és az események mint valós események (B) miként 
függenek össze. A hallás esetében Jonas a reprezentacionizmust, Scruton iménti idézete 

16 A kérdés felvetésér l lásd BERKELEY (1998, 117.), tárgyalásáról a keresztmodalitás lehet ségeit illet en 
b vebben lásd 3.1 valamint az ahhoz f zött jegyzetet. 
17 Vö. HUSSERL 1922, 380., V/§14, melyben Husserl Paul Natorp-ot idézi: “Ich kann zwar wohl den Ton 
für sich oder im Verhältnis zu anderen Bewußtseinsinhalten betrachten, ohen sein Dasein für ein Ich 
weiter zu berücksichtigen, aber ich kann nicht mich und mein Hören für sich betrachten, ohne an den Ton 
zu denken.” 
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pedig a realizmust képviseli. A kés bb ismertetend  ökológiai pszichológia ( 2.1.2.4.) 
mutatott rá arra, hogy a környezeti hatások (C) szerepe a megismerésben 
kulcsfontosságú. Ez utóbbi, indirekt realista felfogás azonos Paul Grice 
kauzalitáselméletével, amely azt mondja ki: egy dolog észleléséhez szükséges, hogy az 
észlelt dolog „kauzálisan felel“ azért, hogy bizonyos környezeti körülmények között 
megjelenjen el ttem: pl. „ha megfelel  fényben kezemre tekintek, kezem kauzálisan 
felel azért, hogy úgy jelenjen meg el ttem, mint egy kéz“ (GRICE 1961, 143., kiemelés 
t lem). A „megfelel  fény“, vagyis C, elt nni látszik Peter STRAWSON (2008, 80-81.) 
kritikájában, aki körbenforgó bizonyításként formalizálja Grice elméletét: „egy, X által 
érzékelt objektum számára elégséges, ha kauzálisan közrem ködik az érzékel  személy 
bizonyos érzékelés-impresszióinak létrehozásában, olymódon, hogy ha X érzékeli az 
objektumot, az objektum kauzálisan felel (vagy kauzálisan közrem ködik) X érzék-
impresszióiban“. Pedig maga Strawson is abban lát megoldást, hogy az M-érzékelés 
(ahol M a materiálisra vonatkozik) sosem lehet teljesen azonos M-élménnyel 
(STRAWSON im. 83.), különösen a már említett hibás észleletek és hallucináció leírása 
esetén (im. 86-87). Ezért azt veti fel, hogy az „M-élmény leírása tartalmazzon egy M-
tömb leírást is, és vonja maga után általánosabb M-élmények leírásának sorozatát, 
amelyek általánosabb M-tömbök leírását tartalmazzák“ (im. 87.), ahol az „M“ a 
materiális, vagyis tárgyra vonatkozó élményt és ismeretet jelenti. Strawson kiemeli a 
hangok és hallás esetét, ahol annak anyagnélkülisége miatt kevés lehet ség kínálkozik 
arra, hogy a megszólaló, kizárólag önmagában létez  hangzás (a szerz  
szóhasználatában audibilia) felel sséget vállaljon az t megszólító eseményért. Emiatt 
arra a következtetésre jut, hogy a kauzalitás itt ismertetett formája a pusztán 
jelenségekre (fenoménekre) vonatkozó esetben nem alkalmazható (im. 93.), s ezzel 
maga a kauzalitás kérdésköre újrafogalmazandó. 

Hallás és látás mind a referencialitás, mind a kommunikációban elfoglalt pozíció 
által gyökeresen más státuszt képvisel az érzékszervek között. Jonas állításai 
védhetetlenek (bár PLESSNER im. 208. megpróbálja védeni nyelv és hallás 
párosításával), ugyanakkor épp a védhetetlenség igazolja a hallás tárgyának sajátos 
jellegét. A szerz  egy korábbi írásában a látást úgy jellemzi, mint az érzékelés 
dinamikus jellegét leginkább semlegesíteni képes érzékelést (JONAS 1950, 321). Mivel a 
dolgok mögött az általuk kifejtett er  és cselekvés maga nem látható, ezért elismerend  
az a kétely, melyet Hume állított fel a kauzalitást illet en. A hallás esetén azonban, a 
fentiek nyomán csak maga a cselekvés hallható. 

A „hátrányokból“ – kauzális bizonytalanság, dinamizmus, fókuszálhatóság, 
érzékszervi párbeszéd-jelleg – az érzékszerv közvetlenné válik mind a társas interakció 
mind a cselekv  észlelés számára. Leigh Eric SCHMIDT (2000, 34.) Jonas ellenében azt 
veti fel, hogy a hallás és a tapintás a megfigyelésen túllépve résztvev vé, egy dialógus 
partnerévé teszi azt. 

b. Fókuszálhatóság és perspektíva 
A korábbi nézetek szerint a hallás nem rendelkezik a távolság mozzanatával: 

„Függetlenül attól, hogy közeli vagy távoli hangot hallunk, hogy zörgést vagy 
csilingelést, heged t vagy szaxofont – a hang távolság nélkül behatol“ a fülünkbe, 
említi Helmuth PLESSNER (1995, 209.) érzékantropológiai áttekintésében. Ellentétben 
áll ezzel a tény, hogy a hallás limitált keretei között nemcsak az irányt, de a hangszín és 
a környez  zengés elemzésével a távolságot is közvetíti (PIERCE 2001, 96.), dinamikus 
természete pedig lehet vé teszi a fókuszálhatóságot is: a pszichoakusztikában hallás-
perspektívaként is ismert fogalom megjelenése és tudatos felhasználása a hallás 
m vészetében John Cage nyomán jelent meg, amikor elvetette az ideális hallgatói 
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pozíciót, és a (koncertteremben vagy azon  kívül) elfoglalható összes helyet egy-egy 
lehetséges, önálló zenei befogadó perspektívának tartotta. 18 Alva Noë enaktív (enact: 
act it out, vagyis cselekv ) megközelítésében a hallás a hangforráshoz közelítve-
távolítva változtathatja annak hangerejét.19 Miközben a modern m vészet a 
panorámában, a körkörös perspektíva leképezésében látta meg a perspektíva 
felszabadítását (DINKLA 2008, 84-85.),20 addig ennek folytatása lett a virtuális 
környezetekben megvalósult, pozíciótól függ  s így szabadon variálható zene, vagy épp 
a fizikai modellezés azon típusa, mely a pozíciótól függetlenül ugyanazt a hallásélményt 
modellezi a hallgató számára. A hallás fikció jellegét, az általa közvetített információ 
megtéveszthet ségét, ugyanakkor mindennek m vészi jelent ségét elemzi John 
Chowning: 

 

„A perspektíva tehát úgyanúgy megjelenik a hallórendszerben, mint a látásban. 
Nem meglep , hogy a két rendszer úgy alakult ki, hogy a külvilág feldolgozása 
során kerülje az érzékelési módok ütközését: sok vizuálisan észlelt tárgy egyben 
hangforrás is lehet. Az ilyen források és helyzetük azonosítása különösen nagy 
szerepet kaphat a túlélésben: az anya hangja, az oroszlán üvöltése, vagy egy gyors 
autó közeledése. Bár nem mindig a legnagyobb pontossággal észleljük, a hang 
térbeli elhelyezkedése, a hallásperspektíva fontos akusztikai és pszichoakusztikai 
dimenziókból áll.“ (CHOWNING 2009, 165-166.) 

 
A jelenség egyben lehet vé teszi a térbeli hallást, a differenciálatlan, 

kizárhatatlan és folyamatos érzékelés pedig nemcsak a túlélésben játszik szerepet, 
hanem a hangforrás definiálatlansága által a mi? és milyen? kérdések esztétikai 
élményként összeadódnak. Ez az állapot nemcsak azért fontos, mert bizonyítéka annak, 
hogy a hallás folyamatosan hat a tudatra és tudatalattira (lásd a zenei hallás kognitív 
értelmezéseit, különösen SLOBODA 1985, 1-10. és KRUMHANSL 1990),  ugyanakkor az 
ouir, vagyis az okozati rendszerbe helyezett hang („valami leesett“) és az entendre,21 a 
kizárólag esztétikailag ítélkez  („érdekesen koppant“) ilyen mérték  
szelektálhatatlansága igen fontos a zenetörténet folyamatos megújulásai szempontjából 
( 2.1.3), s ez a folyamat a zene társadalmi tükröz dését is felveti nemcsak abban a 
formában, ahogy a  zene a civilizáció fejl déséhez adaptálódik (CROSS 2003), hanem 
akár aképpen is, ahogy folyamatosan megújítja a technikai fejl dést (PACEY 1999, 
2.2.3), vagy ahogy maga hoz létre olyan társadalmi folyamatokat.  

c. Esztetizálódás a hallás által 
Általános nézet, hogy a zenei hallás nem a zenére, hanem a zenét hallgató 

egyénre, önmagára irányul: „megfordul az én és a másik viszonya, mert miközben a 
zenét hallom, rajta keresztül magamat hallgatom, így a lélek és a test viszonyának 
megfordításával a zene bennem éli meg magát.“ Claude LÉVI-STRAUSS (2001, 39.) 

18 A fókuszálásról b vebben vö. NYMAN 2005, 62-63. “A hallgatónak nyitott, szabadon áramló elmével 
kell rendelkeznie ahhoz, hogy a maga módján tudja befogadni az olyan típusú zenét, amely nem 
befejezett, el re kiszámított, kötötten fókuszált zenei viszonyok és jelentések sorából áll.” 
19 NOË 2004, 1 – kérdés: a tárgy szempontjából valóban cselekszünk az enaktív észleléssel? Észlelésünk 
érethet en visszahat rá, azon túl, hogy “az aszfaltot érint  cip sarkam minden egyes koppanására az 
egész körülöttem lev  környezet megrezdül, majd eredeti állapotába szinte azonmód vissza is tér”? 
(MERLEAU-PONTY 2007, 19) 
20 Vö. MANOVICH 2001, 17, számára a panoráma valamint a filmszínház a néz  teljes elmerülését célozza 
meg. 
21 Pierre Schaeffer nyomán lásd WINDSOR 2000, 8. 
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Rousseau-elemzése az azonosítást és azonosulást állítja el térbe, és ebben bennevan a 
negatív zenehallgatás paradoxona: el ször a szimpátia, affektusok által azonosulnom 
kell azzal amit hallok, majd ezt követ en nyílik lehet ség a zene által közvetített 
jelentés megélésére. Brandon LABELLE (2001, 62-63.) leírása szerint a zene maga 
visszahat a hangra, mozgásba lendíti (enact) annak hordozóját. Elfogadhatjuk ebben az 
állításban azt, hogy a hang zenévé akar válni, esztetizálódni akar: az egymás után 
rendezett hangokat sokszori ismétl déssel, a köt dés kialakulásával dallamként halljuk, 
az egyébként fragmentált egységeket összetartozó formaként jeleníti meg az egymást 
követ  jelleg. A hallás értelmezésénél igen fontos kérdéskör a zenei befogadás 
változásainak követése. Az agy m ködése eredend en magasabb szintek felé rendez, 
összekapcsolja a különálló vagy akár nem is létez  egységeket. Ez az a tulajdonság, ami 
akár a tiszta zörejben is pusztán az egyidej ség okán ritmust vagy harmóniát fedezhet 
fel, és így képes a „zenei“ hangokon kívül is zenei formákat találni. Pedig a hallás nem 
keres, és ez különbözteti meg az amúgy hasonlóan m köd  látástól: 

A szem mindig az er feszítésnek, a munkának, a figyelem összpontosításának a 
szerve, mindig egyértelm en fog fel egy bizonyos dolgot. Ezzel szemben a fül 
inkább szétszórt, passzív. Nem kell el bb tágra mereszteni, mint a szemet. A 
szemhez képest a fülben van valami tompaság, révedezés. Erre a révedezésre 
vonatkozik viszont a tabu, amellyel a társadalom a lustaságot általában tiltja. A 
zene mindig is ezt a tabut próbálta kijátszani. 

- hangzik ADORNO (im. 34.) önidézete, ahogy a zenét a passzív jelleg, a 
kontempláció ürügyén a „lustaság,“ vagyis a teljes érték  figyelem legitimációjaként 
alapozza meg. A zene belopódzik, akaratlanul behatol a tudatba, ennek a kéretlen 
információnak önkéntelen hasznosítását a PLESSNER (im. 210.) elnevezésével 
akusztomotoros er  végzi el: ritmust és harmóniát teremt, tevékenységének célja pedig, 
hogy ne csak befogadja, hanem produkálja is ugyanazt a formát: Plessner hallás-
eszteziológiájának kulcsa, hogy az esztétikai képességben összekapcsolódik a receptív-
produktív tevékenység (im. 215).  

d. A hallás irányítottsága és diszkurzív jellege 
A legalapvet bb leképezési rendszer a beszélt nyelv és a kommunikáció. Ha azt 

kérdezi valaki: “Hallasz?” – a kérdés maga hordozza a kérdés aktusát, valamint a 
válasz egyértelm ségét: ha azt válaszolom: “nem”, az nem a kérdés nem-hallására, 
hanem a kérdést megel z  kijelentések értelmezhetetlenségére vonatkozik. Ha a 
kérdésre nem válaszolok, az maga a kérdésre történ  faktikus válasz: “Nem hallak.” – 
csupán egy példa arra, hogy a hallgatás gyakorlata folyamatos, különböz  regisztereken 
keresztül hatoló (kommunikatív) verifikáció alatt áll, s t, rávetül más, nem-verbális 
kommunikációs formákra (pl. a kopogás), valamint a m vészi el adásra (zene mint 
kommunikáció koncepciója pl. NATTIEZ 1990 esetén) is. Ihde kimutatja, hogy a hallani 
(hearing) és szót fogadni (obey) fogalma egy t b l ered (ez a latin obaudire) (IHDE,  im. 
81). BLUMENBERG (im, 48.) az Ige értelmezésekor a „szót fogadni“ kifejezés értelmét a 
hang irányított, s ezzel megkérd jelezhetetlen természetéb l meríti. 

A verbális  kommunikáció általi teremtés a legtöbb archaikus teremtéstörténet 
alapja is egyben. Ezek között eltérést mutat Atum, az ókori Egyiptom egyik nagy 
teremt  istene, aki születése után saját végtagjaival beszélgetve teremti meg a világot 
(ASSMANN 2007, 19-20). A köznyelv a jelenkorban is úgy tekinti az eseményeket, hogy 
azokat az ket kísér  hangok el zték meg – hiszen az esemény megtörténtére ez hívja 
fel a figyelmet. Az önmagában vett hallás a szubjektum számára a priori ismereteket 
közöl, melyek igazolását vagy az oksági rendszer, vagy más érzékszerv, vagy a 
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megszerzett ismeret kommunikatív értéke biztosítja. Ez utóbbi esetben a hallás 
visszavetül környezetére (PLESSNER 1995, 210., 214.), beszéddé válik, és ezáltal nyeri el 
performatív erejét. Szociális és társadalmi értelemben a kommunikáció valóban a 
cselekvés alapja, és ezért a hangzás igazságát kivetíti az aktiválódásra. 

Douglas KAHN (2001, 5-8.) leírásában elemzi Lautréamont „Maldoror énekei“ 
cím  szövegének egy helyét, melyben a süketként született narrátor arról számol be, 
ahogy egy tragikus esemény következtében megszületik hallása. „Hallását saját 
kiáltása hozta létre,  hasonlóan ahhoz a síráshoz, amit a születés el tti vajúdás okoz. 
Els  alkalommal kapcsolódik össze a hang és hallása, beteljesítve hangképzés és 
hallóérzék körforgását, amit elfogad a hallható világ.“22 Míg FOUCAULT (2000, 115.) 
számára az üvöltés, a hallás értelmezésekor GADAMER (2000b, 5.) számára is a 
diskurzus az, ami nyelvel tti struktúrával bír, a fokozatosan kialakuló megértés (legyen 
az a hallás vagy az olvasás útján közvetített) a nyelv segítségével történ  együtthaladást 
fedi. A hallás és hangképzés összekapcsolását mozgató visszacsatolást Rousseau 
nyelvtörténete részletezi, amikor rámutat, hogy az artikulálatlan kiáltás miként 
kapcsolódik össze a hallás által teremtett visszacsatolással, és ennek körforgásában 
(valamint a klíma és a társadalmi tényez k által okozott hatásokban) egyesülve alakítja 
a nyelveket, majd a zenét (ROUSSEAU 2007, 13). Rousseau már sokhelyütt megcáfolt 
nézeteit igazolja az állatok emberekkel való kommunikációjának alakulása. Michael 
TOMASELLO (2008, 34-38.) megfigyelése szerint az emberi környezetben nevelt 
csimpánzok képesek olyan gesztusok (figyelemfelkelt  rámutatás objektumokra) 
kifejlesztésére, amit az emberek egymás között használnak. Ezeket a mozdulatokat 
azonban egymás irányában nem, hanem kizárólag emberek felé alkalmazzák, hiszen 
tudják, hogy segítséget csak t lük kaphatnak. 

A kommunikatív önigazolás önm ködésének jele a bels  hang kialakulása: „a ki 
nem mondott gondolkodás is beszéd, csakhogy a másik, akivel ekkor beszélek, én 
magam vagyok“ – mondja GADAMER (2001, 27.), míg Don Ihde részletezi a jelenséget. 
Érvelése szerint a bels  hang nem fedi le teljesen a bels  hallást, ahogy a gondolkodás 
sem teljes egészében nyelvi, ezzel nem más, mint a nyelvi kommunikáció 
visszaképez dése az intencionalitásra a halláson keresztül történ  megismeréssel (IHDE, 
im. 137). Rousseau nézete szerint a gondolkodás nem kommunikatív tevékenység, 
hanem akaratlan, az ideák sokszín ségéb l ered  összehasonlító játék (ROUSSEAU, im. 
28.),23 amely folytatását és betet zését találja Jacques DERRIDA (1991, 58.) 
definíciójában: „a szó (vox) már egysége értelemnek és hangnak, fogalomnak és 
hangzásnak, avagy, szigorúbban ragaszkodva a saussure-i nyelvezethez, jelöltnek és 
jelöl nek.“ Fontos azonban, hogy a hallás nyelvszer sége ellenére az érzékszerv 
értelmezése ne váljék kizárólag a nyelv és a nyelvhasználat elemzésévé. Míg Plessner 
(1995, 211.) az ehhez hasonló feltevéseket nem tudja „sem alátámasztani, sem 
elutasítani“, addig a kés bbiek során látható lesz egy nyelv-jelleg  koncepció vázlata, 
ami nem a hallást rendeli a kommunikáció alá, hanem fordítva. 

e. A hallás igazodó jellege 
A hang felismerésének következ  fázisában az ismeretlen hangok és 

kommunikációs, m vészi vagy mindennapi jelleg ként történ  megismerésük, 
megszokásuk között egy újabb sajátos esemény történik, mely a sorolt funkciót nem 
maga a hallás, hanem – és most fordul az ismeretek Jonas által sorolt rendje – a hang 
járulékos szervei, különösen a látás által sorolja be. Egy másik, archaikus módszer a 

22 KAHN im. 6., kiemelés t lem 
23 Nyelv- és zenefelfogásának elemzése b vebben 2.2.1. 
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természeti visszaigazolás keresése, lásd az ókori püthagóreus vagy kínai-konfuciánus 
hagyományban.24 Itt is érezhet , hogy hallás és affektus között a „kívülálló“ természeti 
világ teremt átjárást. 

Mindezek nyomán kijelenthetjük, hogy a hallás nemcsak „járulékos“ percepció, 
hanem szubjetíve szelektálhatatlan jellege miatt küls  ismeretekre, általános 
összefüggésekre kell hagyatkoznia ahhoz, hogy az egyén eldönthesse, éppen hall – 
vagyis értelmezi-e az információt –, vagy hallgat-e –  vagyis keresi az információt –, 
s így egyáltalán kiválaszthassa, milyen céllal érkez  hango(ka)t hall. A hallás módjai 
között megkülönböztethet  az analitikus és szintetikus észlelés. A szintetikus figyelem a 
hangforrásokat összegében észlel , az analitikus pedig a bejöv  jeleket értelmez .25 A 
két módozat egymással nem szembenálló, a hallás fókuszának meghatározása ezek 
egyensúlyával, a helyes egyensúly pedig a gyakorlás által érhet  el. Ezzel a hallás maga 
lesz az esztétikai szubjektum, aki egy egy m vészeti el adás során a „mi“ és „milyen“ 
kérdésköre mellett a hogyan? kérdésre is választ adni képes. „A beszédhez 
lehet ségként tartozik hozzá a hallás és a (néma) hallgatás“– mondja Heidegger a 
hallásról (HEIDEGGER 1967, 161., §34). A hallgatás, vagyis a reflektálás folyamatos 
kényszere nemcsak a szónikus megismerési folyamatnak, hanem a zenévé válás 
folyamatának ill. a zene mediális kereteinek szakadatlan újraszabásának motorja. 
Utóbbiak nyomán kezdeményezhet , hogy enaktív megközelítésben (észlelés-cselekvés 
által) az észlelés szintjén a hallás egyben tevékenységgé váljon. 

 
A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy míg az érzékfenomenológia 

kritikája az érzékszervek egységéb l tekint ki és azok mércéje alapján ítélkezik, addig a 
hallás értéke vagy önmagában vagy pedig a többi érzékszervhez igazodó mivoltában 
ragadható meg. Ha a hallás „értékére“ irányuló kérdést annak passzivitása helyett 
türelmessége, nyitottsága helyett szabadsága, referencianélkülisége helyett önrendez d  
jellege formájában tesszük fel, úgy a megközelítés máris pozitív irányba fordul. A 
további áttekintés során megvizsgáljuk, hogy milyen helyet foglal el a többi érzékszerv 
között. 

 

   
a) b) c) 

2/1. ábra: a látás, tapintás és hallás kapcsolatai 
a) alárendelés: a modell valamely érzékszervet egy másik viselkedése alapján ítél meg (pl.Husserl,  

Jonas, Noë) 
b) érzékszervek egysége: újdonság, hogy az érzékelési csatorna (modalitás) különválik az érzékszervt l 

(Plessner, Merleau-Ponty) 
c) diszkurzív modell (pl. Diderot, Gibson) 

 

24 Mindkét esetben a hangsor temperált (egyenl ) felosztása mögött keresend k a források. Míg  
püthagórász a kozmikus harmóniából merítette a frekvenciaarányokat, addig a kínaiaknál a számszer  
rend okozza a harmonikus világrendet. Vö. Kárpáti János, Kelet zenéje, Budapest, Gemini, 1998, 70. 
valamint  Platón, Az állam, VII: 530D. 
25 Helmholtz nyomán idézi BREGMAN 1990, 315.;  lásd még: WILLIAMS 1994, 98-99. 
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2.1.1.2. A hallás helye az érzékszervek között 

A hallás, tapintás és látás egymáshoz való viszonyának elhelyezésére az alábbi 
szétválasztást javaslom: (2/1. ábra) 

 
 a) alárendel  viszony: egy kiemelt modalitás m ködése szerint helyezzük el a 

többi érzékszervet; 
 b) érzékszervek egysége: az érzékszerveket egy mentális (avagy kognitív) mez  

egyesíti, ez tart közöttük kapcsolatot; 
 c) diszkurzív modell: az érzékszervek között direkt kapcsolatot feltételez, 

közvetít  leképezési rendszer nélkül. 
 
A továbbiakban ezen szétválasztás mentén haladva helyezzük el a hallást. 

a) Alárendel  viszony 

A fenti érzékfenomenológiai kritika kiindulópontja az az általános jelenség, 
hogy a látást magasabb rend nek tartjuk a hallásnál. Jonas utóbb ismertetett szövege 
mellett általános jelenség, hogy a látás, a fény az igazság metaforája (BLUMENBERG 
1993) vagy a gondolkodás szinonímája (MERLEAU-PONTY 2002, 65.), természetes 
attit d, hogy ami a látásra vonatkozik, az a többi érzékszervre is érvényes (LEWIS 1988). 
Stephen HANDEL (1989, 1.) felvetése azonban – ha választanod kellene, a süketség vagy 
a vakság mellett döntenél? – rámutat arra, hogy míg hasznos jelenléte nem felt n , az 
érzékszerv hiánya sokkal kevésbé kárpótolható a hallás esetén. Ez mutatkozik meg a 
süketek és vakok fejl désének asszimetriájában, az utóbbiak javára (MIRZOEFF 2004, 
39). A fallácia abban rejlik, hogy a hallás, vagyis az auditív rendszer fizikai-
pszichológiai összetev i26 által közvetített információ nem referenciális, vagyis önállóan 
nem képes ismereteket hordozni. Felmérések szerint míg a vizuális vagy audio-vizuális 
ábrázolás hatásfoka 70-80%, addig az auditív ábrázolás esetén ez csupán 50-60% 
(ELDRIDGE 2006, 266).  

b) Érzékszervek egysége 

A felvetés alapja az, hogy az érzékszervek nem egymásnak vannak alárendelve, 
hanem egy kívülálló entitás felé tartják a kapcsolatot. Ez az entitás pedig leggyakoribb 
esetben az érzékel  egyén saját teste, egy feltételezett közös tudás (common sense), 
vagy pedig maga a nyelv. E három sorrendben épp visszafelé merült fel Plessner 
érzékantropológiájának vizsgálata, akinek felvetése szerint folyamatosan ki kell lépnünk 
önmagunkból ahhoz, hogy megfelel  módon érzékeljünk (PLESSNER 1995, 250). Jelen 
esetben csak a hallás elhelyezésére szorítkozhatunk (a további intermodális átjárásokat 
3.1. tárgyalja), ezért csak annyit emelnék ki a leírásból, hogy a szerz  az 

érzékszerveket és az érzékelés csatornáit függetlenítva a szenzomotoros rendszerre, 
vagyis a test receptív és cselekv  tulajdonságainak összehangoltságára helyezte a 
hangsúlyt. Egyben ez szolgál kiinduolópontként Merleau-Ponty érzékfenomenológiája 
számára (bár id ben megel zte azt) is, aki a motoros viselkedés mellett feltételezett 
további, az érzékszervekkel kapcsolatban nem álló autonóm rendszereket is (2/2. ábra) 
 

26 Ezek részletezése kívül esik az értekezés hatókörén, valamint magyar nyelven kimerít en taglalja 
DANCZI 2004. 
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2/2. ábra: érzékelés és test összekapcsolódása Merleau-Ponty-nál 
Az ábra forrása CLIFTON 1983, 67. 

 

c) Diszkurzív modell  

Denis Diderot  a következ képpen fogalmaz, amikor 1749-es, vakokról írott 
levelében az érzékszervek egymást kiegészít  jellegér l beszél:  

Kapcsold a tapintást a látáshoz, amikor a szem is untig elég, annyi ez, mint 
hozzákötni két amúgy is élénk lóhoz egy harmadikat el fogatnak, amely ellenkez  
irányban húzna, mint a másik kett . (DIDEROT 1983, 20.) 

- következtetve arra, érzékszerveink nemcsak egymást er sítik, hanem együtt 
akár gyengíthetik is egymást holott egymás nélkül akár helyettesíthetnék is a másikat. 
Ez a vélemény már kimozdulást jelent az el z , érzékeket egyesít  állapotból, 
ugyanakkor az egyes modalitások szétválasztása a gyakorlatban olyan hatékony, hogy  
egyik modalitás a másik kiegészítése (nem alárendeltje!) lehet: „Azért n sült meg, hogy 
tulajdon szemei legyenek” – írja másutt a puisaux-i vakról, és valóban: a diszkurzív 
modell megalapozását az egyes érzékszervek kizárását megfigyel  vizsgálatok tették 
lehet vé: ezek eredménye ugyanis nemcsak az, hogy az érzékszervek sajátos módon 
bár, de helyettesíthetik egymást (vö. vakok  megoldásait a szem pótlására, pl.  DIDEROT 

1983, 19.), hanem hogy érzékelési rendszereket képezhetnek le egymás között. A 
kés bbiekben kifejtend , James Gibson által kezdeményezett ökológiai irányzat  az 
empirizmus nyomán, a fent említett két elmélet kiegészítéseként nem feltételez 
közvetít  réteget az egyes érzékelési csatornák között, hanem az utóbbi két modell 
sajátos szintézisét. Az elkövetkez k során mi a diszkurzív modell mellett érvelünk, és 
annak lehet ségeit vizsgáljuk mind az amodalitás (érzékszervi kizárások), szubsztitúció 
(érzékszervi helyettesítés), mind az intermodalitás (az érzékelési rendszerek 
kiterjesztése) területén.  

 
~ 

 
Habár a három modell egymástól függetlennek, egymást kizárónak t nik, mégis 
mindegyik tartalmaz általánosítható tulajdonságokat, amelyek összekötik ket. A 
fentiek összegzéseként kiindulópontul használjuk Wolfgang WELSCH (im. 157-159.) 
összegzését, aki az érzékszerveket ugyan a hallásnak alárendelve képzeli el, de 
elképzelései kisebb módosításokkal kiterjeszthet k a többi kontrukcióra is: 
 

1. Tartósság / t nékenység: A látás a térbeli, a hallás az id beli 
jelenségekre irányul. A látás tárgya az id ben folyamatosan, a hallásé 
elmúlóként, az eseményhez köt d en létezik, így a látás is folyamatosan és 
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ontológiai mélységében közvetíti a létez t, a hallás viszont a létez b l 
születik; 

2. Távolság / ragaszkodás: miközben mindkét érzékszerv széles táv 
szemléletére képes, a látás megtartja a dolgokkal fennáló objektív távolságát, 
a hallás folyamatosan igazodik a külvilághoz és befogadja azt. Merleau-
Ponty meghatározásában ugyanez a szétválasztás a látás önmagát elidegenít  
tevékenységére utal: “A látás [...] az az eszköz, amely megadja nekem, hogy 
magamtól távol kerüljek, hogy bels  részesévé váljak Lét felhasadásának, 
amelynek végén egyszer en visszazárulok önmagamba.” (MERLEAU-PONTY 
2002, 74.) 

3. Érinthetetlenség / sebezhet ség:  a látást kizárólag tárgyai érinthetik 
meg, minimális fizikai érintettséggel (nincs testi kontaktus szem és látott 
dolog között, ugyanakkor a látás kiiktatható). A fül viszont kizárhatatlanul 
beengedi a világot, és ezzel maximálisan sebezhet vé teszi a hallás alanyát: 
“Az emberi fül nem csupán a testen, hanem a fejben is egy lyukat kínál.” 
(KAHN-WHITEHEAD 1994, ix.) 

4. Egyéniség / közösségi jelleg:  a látás egyéni, szubjektív, ugyanakkor a 
megfigyelések evidensek. A hallás jelenségei a közösséghez köt dnek, a 
túléléshez értelmezésre szorulnak. Ezt b víti Jean-Jacques Rousseau leírása, 
aki az ember által keltett hangzásokat a közösségi lét kialakulásával 
azonosítja, valamint megemlíti a magányra ítélt emberek nyelv-felejtését is 
(ROUSSEAU, im. 30).  

 
A fentiek alapján ehhez hozzátehetjük a következ  szétválasztást is: 
 

5. Statikus modalitás /  intermodalitás: a látás alapvet  
meghatározottsága miatt kizárólag a szem érzékéhez kötött; a hallás ellenben 
utat talál más testrészeken, pl. 20-1000 Hz között a b rön keresztül is.27 Ez a 
sajátosság adott alapot arra, hogy a hallást a többi érzékszerv 
cselekv képességét meghatározó érzékszervnek tartsuk. 

 
A fentieket a leginkább talán azzal demonstrálhatjuk, ha az alábbiakban 

megnézzük az auditív és vizuális „csend” észlelésének különbségeit. A nem hallható 
dolgok ábrázolásának lehet ségére a festészettel szemben ROUSSEAU (2007, 54) hívta 
fel a figyelmet, az intencionális csend lehetetlenségének vizsgálatát pedig John Cage 
4’33 c. m ve és a hozzá kapcsolódó szöveg (CAGE 1961) nyitotta meg. A vizuális és 
auditív (vagy akusztikai) csend Ihde értelmezésében két különálló, egyenrangú, egymást 
kissé átfed  horizont (lásd 2/3. ábra). A csend a nem hallható, de vagy látható, vagy 
nem is látható dolgok horizontja, tehát megkockáztathatjuk, hogy a látáshoz tartozik. A 
csendet a mozgás töri meg, és tart kapcsolatot az auditív és vizuális horizont között. 
Ugyanakkor az auditív horizont is tartalmaz olyan hangzó elemeket, amelyek nem 
láthatóak, hiszen forrásuk ismeretlen vagy a körülmények, a látószög stb. nem teszi azt 
lehet vé. A hallás Jonas által említett dinamikus, eseményszer  s így a mozgáshoz 
kötött jellege e ponton nyer magyarázatot: a hallásérzék egy másik, észleléssel nem járó 
modalitást, explicit mozgást  követel, ellentétben a látással, amely az észlelés során 
elfedi mozgásra történ  hagyatkozását. 

 

27 Vö. a vibrotaktilis komponálással GUNTHER ET AL 2002 valamint Hans JONAS 1950, 321-322. 
értelmezésével. 
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2/3. ábra: auditív és vizuális horizont 

Bal oldalon: auditív; jobb oldalon: vizuális mez  (forrás: IHDE 2007, 53.) 
 

2.1.1.3. A hallgatás módjai 

A (zenei) figyelem a fent említett mozgás, vagyis a tárgy, a csend irányába 
történ  közelítés által adott fogalmi keretek között tematizálható. Eszerint figyelembe 
vehetünk zenefilozófiai-esztétikai (KIVY 2002, SCRUTON 1997), fenomenológiai (IHDE 
2007,  CLIFTON 1983, NANCY 2007; 2.1.1.4.), strukturalista (NATTIEZ 1990, AGAWU 

2009, TARASTI 1994; 2.2.1.), hermeneutikai (J. KRAMER 1981; 2.2.4.1.), 
zeneszociológiai (MEYER 1967, DENORA 2004, ATTALI 1985, MCCLARY 1991; 2.2.1.), 
pszichoakusztikai (HANDEL 1989, BREGMAN 1991, COOK 2001; 2.1.2.2.), kognitív 
(DELIÉGE-SLOBODA 1997), funkcionális és ökológiai (CLARKE 2005; 2.1.2.4.) 
szempontokat. A szempontok között els  ízben szétválaszt az a kérdés, hogy zenei, 
verbális vagy mindennapi  értelemben vett hangok hallásáról van-e szó. Mivel a 
megközelítések többsége a zenei hallásból indul ki, szem el tt kell tartanunk, hogy 
következtetéseik nem egyértelm en alkalmazhatók az aktív hallás általában vett 
koncepciójának kidolgozása során; ugyanakkor egyben segíthetnek is majd a hallás 
medializált megközelítésében ( 2.2.4). Másodrészt ezért szétválasztjuk a 
megközelítéseket annak függvényében is, hogy a hallgatást passzív, vagyis befogadó 
vagy aktív, tehát keres , konstruktív tevékenységnek tekintik-e? Emiatt a hallás mint 
figyelem típusai a szubjektív attit d (fókuszálás, ignorálás, keresés, saját hang 
felismerése, nyelvkeresés) nyomán bonthatók csoportokra.  

Mindezek figyelembevételével javaslom, hogy mindezen fenti csoportokon 
kívülr l keressünk felosztást. Michel CHION (1994, 25-34.) rendszerezése szerint a 
figyelem kauzális, szemantikus és redukált lehet. A legáltalánosabb, kauzális  
figyelem arra a hangra irányul, amelyen keresztül az t kiváltó okot vagy forrást 
szeretnénk megismerni. A figyelem ezen típusa Chion szerint a leginkább 
befolyásolható, megtéveszthet  forrás, hiszen kizárólag a hang elemzéséb l nem 
származhatnak biztos ismeretek. A szemantikus  figyelem az érzékelés tárgyának 
értelmezésére irányul, a már megismert, többnyira nyelvi kódok alapján fejti vissza a 
jelentését. A redukált  figyelem csak magára a hangra irányul, figyelmen kívül hagyja 
a forrás és az értelem keresését. A verbális úton közvetített szó fonetikus és jelentésbeli 
értelme e ponton kettéválik, és jelen írásm  során tovább tárgyaljuk szituációs 
megvalósításaiban, az akuszmatikus és a nem-nyelvi zene témakörénél ( 2.1.3). A 
felsorolás mögött Chion szerint a figyelem aktív-passzív átmenete áll, de nem részletezi 
a figyelmi módok között található átmenetek széles skáláját. Kai Tuuri és kollégái 
(TUURI ET AL  2007) ezért a felosztás árnyalására tesznek kísérletet. Els ként 
meghatározzák az alábbi auditív aktiváló rendszereket: 
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a) reflektív rendszer: gyors, motorikus válaszokat ad; 
b) denotatív rendszer: a hangforrások beazonosítását teszi lehet vé; 
c) konnotatív rendszer: különböz  fizikai tulajdonságokra és tanult 

asszociációkra enged következtetni; 
d) asszociatív rendszer: egyénileg kialakított asszociációk; 
e) empatetikus rendszer: egy másik személy bels  állapotára utaló jeleket 

észlel; 
f) kritikai rendszer: önellen rzés, mely az észlelésre ill. a kapott válasz 

helyességére irányul. 
 
Majd Chion felosztását árnyalják az alábbi, egymást követ en aktivizálódó módozatok 
szerint: 

 
• 1) tudattalan  (pre-conscious) módok:  

a. reflektív: azonnali, kritikai vizsgálat nélküli reakció. A szerz k példájukban 
egy er teljes filmhang (vonat kürtje) váltja ki a feltétlen reakciót; 

b. konnotatív: a filmhanghoz köt d  közelibb és távolibb asszociációk; 
• 2) a forrás-orientált módok: 

c. kauzális: a hang forrását a valóságban, majd 3/g aktivizálása után a filmben 
keresi;  

d. empatetikus: arra ad választ, hogy milyen emberi habitust fed az adott 
üzenet; 

• 3) kontextus-orientált módok: 
e. funkcionális: arra ad választ, hogy mi lehetett a hang célja. 3/g aktivizálása 

után arra is választ keres, hogy mi lehetett a hang célja a film keretein belül; 
f. szemantikus: a hang reprezentál-e valamilyen szimbolikus vagy 

konvencionális jelentést? 
g. kritikai: a hang megfelelt-e a szituációnak? Érthet  volt-e? E pillanatban 

válik szét a film és a néz  valósága. 
• 4) min ségorientált módok: 

h. redukált: a hang lehet  legtárgyiasabb (esztétikai) leírása. 
 
Ez a felosztás nemcsak abban nyújt segítséget, hogy tágan, s ezzel sokrét en 

alkalmazható módon írja le a hallás tartományát, hanem abban is, hogy a mindennapi és 
esztétikai jelleg  hallás között csupán fokozati átmenetet takar: egy robbanás hangja 
egész máshogy hat a filmben és a mindennapi élet során, ugyanakkor épp a fent vizsgált 
csend is mást hordoz éjszaka, egy temetésen, egy eredend en néma festmény esetén 
vagy egy némafilmben. A kérdés már csupán az, hogy ezen módozatok milyen okból és 
milyen sorrendben lépnek egymásba, meddig maradnak ott, és hogyan jutnak 
„alapállapotba“? Egyáltalán, hogyan jöttek létre ezek az állapotok? A választ els ként a 
hallásfenomenológia módszereivel keressük. 

2.1.1.4. Don Ihde kísérleti hallásfenomenológiája 

Az el bbiek számos helyen el jegyezték a fenomenológia hallásra vonatkozó 
módszereit, így érdemes azokat összegezni, és kiemelni Don Ihde tudományfilozófus 
munkáit, aki mindezeket specializálta és több irányban továbbfejlesztette. Ihde 
tárgyalása el tt azonban néhány szót kell ejtenünk az általa használt alapfogalmak 
eredetér l: ebben nagy segítségünkre vannak Husserl el adásai az id r l (HUSSERL 

2002), amelyek maguk is a (zenei) hangok észleléséb l indulnak ki, és segíthetnek a 
fenti kérdések pontosabb megfogalmazásában. Husserl számára a figyelmi módozatok 
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id beli jelent ségükben mutatkoznak: a mindenkori jelen mostpontjai (im. 40.) 
nemcsak az aktuálisan észlelt eseményeket, hanem az elmúlt események által okozott 
sbenyomás (im. 41.), vagyis a mostban els dlegesen megtartott hangok emlékeit 

(retenció, im. 44.) rzik. A zenei hallást eredményez  dallam e kett  összegéb l áll 
össze, kiegészülve azzal, hogy a retenció mellett a mostban megjelenhet a reprezentáció 
(im. 54.) is, ami abban különbözik el bbit l, hogy kihatása van a jelenre. Mindkett  
rendelkezik „saját“ retencióval, de egyben társul a vélekedés valóságosságának vagy 
emlékezés-jellegének tudatával is. Jól példázza ezt az ismétl d  C hang, ami nemcsak 
egy korábbi C hang emlékének megvalósulása, hanem a jelenben megszólaló újabb 
hang, és történetesen azonos rá irányuló retenciónkkal (im. 81), valamint annak 
tudatával, hogy ez a C hang nem az a C hang, amit retenciónk hordoz. Mindez a sorozat 
meger síti az elkövetkez  hangokra vonatkozó elvárásainkat (betöltetlen vagy nyílt 
protenció), de a lényeg továbbra is elfedve áll el ttünk: mi okozza a különböz  figyelmi 
állapotok indexeire irányuló tudatunkat? A válasz az intencionalitásban keresend : 
a figyelmi állapot megkülönböztetett, ha tudatában vagyunk az észlelésnek, s eltér attól 
az állapottól, amikor másra irányul figyelmünk. Ebb l a felvetésb l formálta Merleau-
Ponty a saját test problematikáját: minden észlelés egyben valamilyen módon saját 
testem észlelése is, a testünk ugyanis sohasem transzparens; saját testünk észlelésének 
tudata pedig a külvilág észlelésére vonatkozó tudat is (Merleau-Ponty 2002b, 239). 
Másik megközelítésben DERRIDA (1973, 4.) a jelek szerepét látja kulcsfontosságúnak 
amikor rámutat arra, miként válik szét annak jelentése Husserl m veiben: kifejezés 
(Ausdruck) és el jel (Anzeichen) jelentésekre. Ebben a kontextusban, a fentiek során 
összegy lt fogalmainkkal csupán annyit következtethetünk ebb l, hogy a hang mint jel 
egyaránt kifejezi és a hallgató szmára elhelyezi (indexekkel ellátja), mondhatni 
interpretáltat ja önmagát,28 ugyanakkor az általa kiváltott csendet megtölti egy 
másik hang el jelével. Jean-Luc NANCY (2007, 20.) hozzáteszi, hogy az intenció így a 
hallás esetén a hang által kiváltott feszültség, amelyet befogadójára gyakorol. A csend 
ebben a tekintetben el jelekkel teli, „rezonanciák elrendezettsége“ (NANCY im. 21.), és 
visszatérve Adorno 21. oldalon idézett mondatára: a zenében rejl  csel, amivel a fül 
lustaságára irányuló tabut megszegi, egyben a csendre is igaz.  

Fogalmaink – id beli elhelyezés, elvárás, intenció, jel és interpretáció – maguk 
keretezik a hangot a hallás számára, és adnak kiindulópontot Don Ihde számára is. 

A hallás fenomenológiái 

„Számos tudományághoz hasonlóan a fenomenológia is az a terület, amelyet 
legkönnyebben m velésén keresztül sajátíthatunk el“ – kezdi Don Ihde 1977-es, 
Kísérleti fenomenológia (Experimental Phenomenology) c. könyvének bevezet jében 
(IHDE 1986, 13). A kijelentés az amerikai filozófus gondolkodásának fejl dési útját 
tekintve szimbolikus: fenomenológia és praxis nemcsak összekapcsolható, hanem 
szerves együttélésben található, és ennek az együttélésnek a motorja a kísérlet. A 
kísérlet fogalma itt mindazt fedi, ami a gondolat- és érzékeléskísérletekt l a 
technológiai világ által átszervezett életforma vizsgálatáig terjed, s így a laboratóriumi 
kísérlet helyett sokkal inkább az ismeretelmélet pragmatikus kivetítésére törekszik 
(IHDE 1993, 3). A szerz  forrásai megjelölik azokat a Husserl-utáni filozófusokat, akik 
az episztemológiát az intencionalitás motorjaként (Maurice Merleau-Ponty) vagy a 

28 Vö. WEINSHEIMER 1994, 252.; valamint továbblépve és megfordítva a folyamatot, a nyelv 
öninterpretáló jellegér l lásd FOUCAULT 2000, 100., “A nyelv nem a gondolkodás küls  megnyilvánulása, 
hanem maga is gondolkodás”. 
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véráram részeként (Paul Ricoeur29) aposztrofálva megel legzik az észlelés konstitutív 
szerepét. 

A hang fenomenológiai jelentésének részletes kibontását adja Don Ihde 1976-
ban megjelent Listening and Voice: A Phenomenology of Sound címet visel  könyve. A 
második kiadás (IHDE 2007) megváltozott alcíme – Phenomenologies of Sound – is utal 
arra, hogy a figyelem módozatai a technológia fejl dése által tovább alakultak, a hang 
többszörös fenomenológiai értelmezését teszik lehet vé. Ihde gondolati középpontja az 
általa kísérleti fenomenológiának (experimental phenomenology) nevezett 
kezdeményezés, melynek lényegi része a fenomenológia m velése, annak b vebb 
tanulmányozása érdekében (IHDE 1986, 13-15.) Mivel a fenomenológia mint „deskriptív 
pszichológia“ (Husserl30) vagy „élménytudomány“ (IHDE im. 21.) önreflektív 
ismeretekre támaszkodik, m ködését az észlelés szintjén tanulmányozhatjuk. A szerz  
Husserl nyomán a karteziánus attit db l indul ki: észlelésem tárgya észleletként 
(noéma) utal az észlelésre magára (noészisz, im. 44). 

A fenomenológiai megismerés alapja a figyelem, mégpedig a megfigyel nek 
önmaga, a cselekvésb l és külvilágból visszaver d  megfigyelésére irányuló figyelme. 
Így az én ebb l az önreflektív figyelem (transzcendentális reflexió, lásd HUSSERL 2000, 
117.), valamint a folyamatosan áramló élet érzetadatainak szintéziséb l áll össze. Az én 
világra vonatkozó megfigyelése sosem lesz tárgynélküli, ugyanis a tudat (cogito) és 
tárgya (cogitatum) az intencionalitás értelmében folyamatosan egyesül (im. 45., 55, 80.) 
- “Minden tapasztalat __________ -nek a megtapasztalása .  Az üres részre 
bármi kerülhet” – mondja Don Ihde,31 mely állítás a hallás vonatkozásában azzal a 
következménnyel jár, hogy azonossá válik észlelés és az érzékelés által közvetített 
információ, vagyis az észlelés, az észrevevés már egyben jelentést is hordoz. Ennek 
radikális változata, amikor a “létez  = az, ami számomra érvényes”32 képlete Husserl 
nyomán kés bb a világban-benne-lét képzetévé módosul, melynek értelme a kezdeti, a 
külvilágra vonatkozó észlelés kereteit konstituáló  

 

összefüggésb l a kétirányú  

 

2/4. ábra: Don Ihde intenció-értelmezése 
 

kapcsolati hálózattá alakulhatott át (IHDE, im., 35-36). A megismerés ezen típusa 
nem a szemlélet számára adott objektumra, hanem a megismer  szubjektumra irányul. 
Az empirizmus és radikális változatai (Hume, Berkeley) egyaránt a külvilág létezését 
próbálták ezúton igazolni ill. tagadni. A fent sorolt megfigyelések els sorban a látás 

29 Vö. Ricoeur Husserl-tanulmányával, Paul Ricoeur, Husserl – An Analysis of His Phenomenology, ford. 
Edward G. Ballard és Lester E. Embree, Northwestern University Press, 1967, 216.; Ihde számára 
kiindulópont Ricoeur hermeneutikai fenomenológia-olvasata., lásd u , Fenomenológia és hermeneutika, 
ford. Mezei Balázs, Budapest, Kossuth Kiadó, 1997, 40. “a hermeneutika számára igen tanulságos az, 
ahogyan a fenomenológia a nyelvi szintet alárendeli a nyelvet megel z  szintnek. Amennyiben a 
hermeneutika a nyelvi tapasztalatot alárendeli esztétikai és történeti tapasztalatainknak, maga is a 
Husserl által az észlelés szintjén megkezdett munkát folytatja a szellemtudományok körében.” 
30  Vö. HUSSERL 1922, 364. V/§9. 
31 Vö. PLESSNER 1995, 193. “Érzékeink valamit észlelve, hallgatva, megkóstolva, megszagolva, azaz 
valamire irányulva és valamit befogadva m ködnek.” 
32 HUSSERL 2000, 49. „[...] a világmindenség, egyáltalán minden természetes létez  számomra csak 
annyiban van, amennyiben mindenkori értelmükben érvényesek nekem [...]“ 
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útján szerzett ismeretekre vonatkoznak, és olykor nehezen vagy alig alkalmazhatók a 
hallásra. A fenomenológiai hallás-értelmezéshez ezért érdemes a bevezetésben 
megkezdett gondolatmenet mentén haladnunk. 

 
A hallás fenomenológiája els  lépésben abból indul ki, hogy a hang mint beszéd 

(voice) és mint önálló hangzás (sound) a látás analógiáitól megkülönböztetve 
visszakerüljön az érzékszervek értelmezésébe. Ahogy a hallgatás egyaránt jelenti a 
(füllel) hallást és a csendben maradást, úgy a figyelem is egyaránt utal az összes szenzus 
megnyitására. A fenomenológia számára – nemcsak Don Ihde, de Peter Szendy és Jean-
Luc Nancy értelmezésében, valamint pszichológiai megfigyelések nyomán is – nem 
csupán a fülünkkel hallunk, hanem az egész testünkkel is, a fül pedig csupán a hallásra 
leginkább kihegyezhet  érzékszerv.33 

Az Ihde által képviselt nézetek azonban a hallás önálló, nem-nyelvi kérdése felé 
terelik a fenomenológiai értelmezést. Els  lépése az epokhé auditív dimenziójának 
megnyitása a hallható élmények tárháza el tt (IHDE, im. 13., 20., 42.), majd Heidegger 
nyomán kiterjeszti a “minden dolog önmaga által mutatja meg önmagát” koncepcióját 
arra, hogy a dolgok megszólaljanak, és így mutassák meg magukat (im. 19). A nyitás 
hátterében a Karteziánus elmélkedések azon taktikája áll, mely szerint Husserl a 
karteziánus hagyományt használja fel arra, hogy önmagán túllépjen, s ezzel az olvasás 
kétszintességére szólít fel (im. 21). Ugyanígy nem lehet izolálni az auditív világot sem a 
globális tapasztalat el terében, s így nem is teremthet  meg a tiszta auditív világ, 
ugyanúgy ahogy a látás esetén sem korlátozódhatunk a szem által továbbított 
ismeretekre, hiszen az ultraibolya fényt nem látjuk, mégis a vizualitás részeként 
ismerjük el (im. 44). A hallás a látáshoz képest radikálisan nyitott a más érzékszervek, 
nyelvi leírás által való közvetítés felé. Ihde kiemeli azt az alapvet  különbséget, hogy 
míg a látás számára a dolgok leírásának horizontja a mozgás – vagyis arról tudunk 
beszélni eseményként, ami mozdul –, addig a hangok horizontja a csend, és a néma 
dolgok emögött állnak.34 Más értelmezések (pl. ATTALI 1985, HEGARTHY 2007, KAHN 

2001) nem a csendet, hanem a zajt nevezik meg a figyelem horizontjaként, amelyb l a 
felismerhet  hangokot mintegy lesz r dnek.  

A zaj értelmezése a hang-beszéd-csend átmenet tekintetében különösen fontos, 
hiszen míg a csend nem rendelkezik vizuális analógiával (a semmit nem lehet látni, 
ellenben a csendet halljuk), addig a zaj látásbéli megfelel je egyrészt az ismeretlen, 
másrészt az értelmezhetetlen látás. A hang megértése ugyanilyen módon m ködik: 
intenciónk nem a hang jelenlétére, hanem értelmezhetetlenségére figyel fel és irányítja a 
tudatunkat az értelmezés felé.   

A hallás általános elhelyezési kerete az id beliség. Általános nézet szerint a 
hallást irányíthatatlansága mellett jellemzi id beli behatárolatlansága. Ihde nézete 
szerint a hang azonban magában hordozza az id  érzetét, hiszen figyelmünk tárgya sem 
a hang által közvetített jel, hanem maga a hang mint megjelenés (im. 85). A hallás 
egyrészt temporális, másrészt id tlen jellege Husserl protenció / retenció-fogalmával 
érzékeltethet :  

33 HUSSERL, im. 44, vö. James Gibson érzékelés és ingerek közötti különbségtételével, GIBSON 1986, 56. 
“a stimulus, strictly speaking in the physiologist’s sense, is anything that touches off a receptor or causes 
a response; it is the effectice stimulus, and whatever application of energy touches off the receptor is 
effective [...] The mechanoreceptors of the skin and the chemoreceptors of the mouth and nose are more 
or less specialized for mechanical and chemical energy but no completely so; they are just especially 
»sensitive« to those kinds of energy.” 
34 im. 50., a csend relativitásáról pedig im. 111. 
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2/5. ábra: Don Ihde protenció és retenció-ábrázolása 
 

- ahol az ábra két oldalán található nyitott protenció (el revetítés) és retenció (a 
már megtörtént események) a “még nem” és a “már nem” ürességéb l merülnek fel. A 
hang azonban maga hordozza e két irányt: a felfutás és lecsengés (rendszerint 
utózengés) jelzik a hang id beli irányát (im. 108.), ezzel mintegy felülírják a jelen 
utózengései: a hang még jelenvan, érzékelhet , de lecsengése nem ugyanaz a 
retencióban hordozott hang-emlékkel (HUSSERL 2002, 44). Ebb l egyben arra is 
következtethetnénk, hogy a (f ként zenei) hangban rejl  retenció maga hordozza a 
protenciót is, de ez természetesen tévedés: a jöv re vonatkozó el jegyzéseket a saját 
elvárásaink helyezik bele. Az elvárás beteljesülése ULLMANN Tamás (2009, 583.) 
kommantárja szerint egy el re el készített elvárás, „el re irányuló intenció“ 
beteljesülése. Mivel azonban a beteljesült elvárás a mindennapi életben és a zenei 
értelemben ellentétes információtartalmat hordoz (err l b vebben Leonard Meyer 
tárgyalásánál), ezért mindezek játéka és lehet ségei hozzák az Ihde által szorgalmazott 
auditív fordulat jelent ségét: a hallás lehet vé teszi a tapasztalat polifóniáját, amely 
nemcsak a fókuszpontok, hanem a diszciplináris sokféleség (reprezentáló, esztétikai, 
kommunikatív min ség  hang) keveredését, ugyanakkor az imaginárius dimenzió 
kikapcsolását jelenti (HUSSERL 2000, 120-121., 124). Ennek különleges, az elméletet 
önmagából kifordító ellenpéldáit a zenei id kezelés redukciója fogja bemajd mutatni 
( 2.2.4.1). 

A hagyományos értelmezés kizárólag a hang id beliségét jellemezte, Ihde 
azonban felhívja a figyelmet a hang térbeli jelent ségére (mely a navigáció, 
kommunikáció alapvet  része, im. 58-60.), bebizonyítva a tér és formaérzékelés 
hallásbéli lehet ségét is, ezzel rehabilitálva a vizualitás által lefedett funkciót. 

Posztfenomenológia: átmenet a pragmatizmus felé 

A fentiekben sorolt észleléselmélet a mikropercepció tartományába tartozik. 
Ihde számos m vében (IHDE 1991, 23) azonban megjelenik a makropercepció fogalma 
is, amely az életvilágra irányuló ismereteket fedi, ebbe beleértve a tudományos 
ismereteket is. Merleau-Ponty érzékfenomenológiájára támaszkodva az én-világ 
kapcsolatát aktív és észlelési módban értelmezett, a technológiai környezet által 
közvetített, az emberi észlelés számára amúgy elérhetetlen keretek között kezdte 
keresni. Kísérleti fenomenológiája nemcsak a gyakorlat el nyben részesítése, hanem a 
fundamentum elvetése által a Dewey által propagált pragmatista fenomenológiába, vagy 
saját elnevezésével „posztfenomenológiába“ (IHDE 1993) csapott át. Érvelése szerint a 
filozófia természetes úton alkalmazza a technológia által motivált instrumentalizmust, 
és ezzel maga is a technológia felé irányuló kulturális interfész, ami kiterjeszti az 
emberi testet (im. 3). Ez a meglátás más kutatók szerint általános érvény  és mélyebbr l 
ered: Michel FOUCAULT (2000, 269.) a tudomány reprezentatív jellegével, Siegfried 
ZIELINSKI (2006) a médiumok, Friedrich KITTLER (2005, 41.) a lejegyzésre szolgáló 
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eszközök fejl désével  támasztja alá, hogy kultúra és észlelés azonos, azonban Ihde 
szerint a különbség abban áll, hogy a technológiai jelenleg alapvet en megszabja a 
kultúrát (még a technozene el tt érában adta neki a technoculture nevet), vele pedig 
annak alapját, az egyéneket és a testet.  

2.1.1.5. A hallás posztmodern értelmezései 

A 20. század során a Welsch által megnevezett közösségi jelleg  és a privát, 
egyéni hallásforma helycserébe kezdett: a zenei reprodukció a koncert közösségi 
jellegét háttérbe szorította, ezzel párhuzamosan pl. a zenekultúrában megsz nt az egyéni 
ill. kisközösségi, tét nélküli zenélés, a musica practica (BARTHES 1977b). Ezt a 
folyamatot Adorno ezt a zenei hallás regressziójaként fogja fel és a hallást passziváló 
tömegkommunikációs eszközökb l eredezteti, amit jól példáz az elismertség és 
ismertség fogalmának helycseréje (ADORNO 1998, 280). Ha megvizsgáljuk, látható 
azonban, hogy a probléma hátterében a hallás lejegyezhet vé válása áll: ha a hang 
rögzíthet , azzal továbbítható, egyénisége megsz ntethet , és emiatt nem tesz 
lehet séget a hang visszaképzésére, egy feltételezett, a hang elveszett efemer jellegét 
pótló aktiválásra. John Mowitt ennek megjelenését a zenei memória átalakulásában 
látja: míg a zene közösségi formája „nemcsak a szubjektív memóriát társítja a közösségi 
memóriával, hanem a befogadót is kollektivizálja az emlékezés szintjén“ (MOWITT 

1989, 182).  Ezért feltehetjük, hogy a rögzített zene reprodukálása közösségi aktivitás 
helyett más jelleg  befogadói játékot igényelhet. Kérdés tehát, hogy mit kívánunk 
visszaképezni? A hangban kódolt struktúrát, annak eredeti (zenem vészeti) autoritását 
vagy a befogadó egyéni habitusát? Avagy másként: a hang konkrét vagy 
absztrakt  jelentését (SUBOTNIK 1996, 162-163.)? Ezzel párhuzamosan Stephen 
HANDEL (1989, 3.) az egész diskurzushoz kívülr l, a pszichoakusztika oldaláról 
közelítve azt állítja: a hallgatás a hallással ellentétben aktív, mely érvényre engedi 
juttatni az egyéni habitust. „Nem a hanghullámokat és a fénysugarat halljuk ill. látjuk, 
hanem azokat a dolgokat és eseményeket halljuk-látjuk, amelyek számunkra, egyénként 
mérve fontosak“ – majd a hang fizikai tulajdonságai és az észlelés környezete ill. 
tárgyai között komplex, ökologikus hálózatot létesít. Az aktív hallás tehát egyaránt áll 
az itt megnevezett aktív hálózatból, másrészt a tudatlan és tudatos játékának ennek 
folyamatos dinamikájából, interaktivitásából. Amikor a zenei befogadás elveszíti 
közösségi jellegét, továbbra is megmarad a hallás és hallgatás, hang folyamatainak 
párbeszéde.  

A hallás posztmodern értelmezésének másik nagy témaköre hang írott és 
hangzó , verbális és nemverbális megjelenése. A vita számára Derrida Rousseau-
kritikája nyitotta meg a kaput. Rousseau ugyanis számos helyen nemcsak megel zte, de 
gyakorta bizony máig megel zi utókorát a zenei hallás értelmezésében. Kiindulópontja, 
hogy a nyelv a zenéb l született, és a nyelv is akkor nyeri el szuverén létét, amikor 
lecserélve a hangsúlyozott hangot az artikulált beszéddel, a zenéhez hasonló 
struktúrákat alakít ki (DE MAN 1994, 132.), ebbe beleértve az affektus (dráma) és a 
történeti elbeszélés (narratíva) rétegeit is, de a zenére jellemz  ismétl  (iteratív) formát 
is. Az elhangzott szó, amely FOUCAULT (2000, 55.) értelmezésében a Bábel el tti 
id kben, DERRIDA (1991, 32.) szerint pedig továbbra is azonos az általa jelölt dologgal, 
a hang eredend  jelenléte miatt közvetlenül ad jelentést. A hallás emiatt az írással 
szemben nem szorul medializáltságra, mivel önmaga egy eredend en absztrakt, a 
jelöl k rámutató, szimbolikus jellege felett álló fizikai létez . Zene és nyelv 
kapcsolatának értelmezéséb l (melyet részletesen tárgyal 2.2.) most a metaforák 
auditív szerepét érdemes kiemelni. Metafora és illúzió a hallás területén közel ugyanaz, 
Rousseau értelmezése szerint a dallamokban összeálló, a külvilágra – és akár még 
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magára  a csendre is – utalni képes egység. A kett  azonban sajátos paradoxont hordoz: 
miközben a hang efermer, a hang m vészete, a zene viszon, miként „minden m vészet 
igényel egy médiumot ahhoz, hogy mások számára is észlelhet  legyen” (ZIELINSKI im. 
276.), vagyis olyan materialitást kell képviselnie, amelyen képes átlépni (ADORNO im. 
286). Az átlépés folyamata az a diskurzus, ami lebontja a zenéhez köt d  strukturális 
viszonyokat, és utat keres az egyéb értelmezések számára: „A zene egy nem-egybeesés-
mintázat diakronikus változata a pillanatban” – állítja Paul DE MAN (1994, 130.), utalva 
a zene materiális és mobil természetének kett sségére. 

 
A továbbiakban a hallásról nyert fogalmainkat a cselekv  hallás koncepciójának 

kidolgozásában hasznosítjuk; hang és leképezés ( 2.1) valamint a diszkurzív jelleg 
( 2.3) kérdésére a kés bbiekben b vebben visszatérünk. 

 

2.1.2. A cselekv  észlelés koncepciója 

2.1.2.1. Történeti el zmények – perceptuális realizmus 

Plessner érzékantropológiájának kiindulópontja egy összehasonlítás: a tengeri 
rózsa és a tengeri csillag különbsége (PLESSNER im. 189-190). Egyikük helyhez kötött, 
másikuk szabadon mozog, egyik magához tereli a dolgokat, a másik pedig megközelíti. 
Mindkett  azonban jól példázza, hogy az inger és az általa kiváltott reakció megfelel 
egymásnak – épp úgy, ahogy észlelés és mozgás is összekapcsolódik. A továbbiakban 
nemcsak példáink, hanem az érzékszerv koncepciójának megalapozásához is az 
ökológia konkrét és átvitt értelmét használjuk majd. 

Észlelés és cselekvés összekapcsolásának története a preszókratikus 
Empedoklésznál kezd dik. THEOPHRASZTOSZ (1995, 21) elbeszélése szerint a 
preszókratikus filozófus úgy fogta fel az érzékelést, miként az nemcsak a tárgyak által 
kibocsátott jeleket fogadja, hanem maga az érzékszerv is tükrözi az t ért ingereket. 
Ennek megfelel en a fül belsejében kolompok találhatók, melyek ugyanúgy mint a 
szemben található t z, visszaverik az észlelt objektumokat. Arisztotelész a tükrözést az 
érzékelés cselekvéseként értelmezte, és ennek fényében teljes joggal kérte számon 
Empedoklész rendszerén: miért nem m ködik úgy a látás a sötétben mint nappal? 
(ARISZTOTELÉSZ 1906, 438a10-15) A felvetés, számos hasonló ellenvetés mellett arra 
utal, hogyan lehet a kauzális és fenomenológiai szinteket különböz ségükben és 
ugyanakkor egymásrautaltságukban megragadni (ROBINSON 1994, 5-6). Tükör és lámpa 
a modernitásban is gyakran használt metaforák maradtak a passzív és aktív észlelés 
leírásában, és – mint ahogy  Leen SPRUIT (2008) tanulmánya is rámutat – nemcsak a 
romantika, hanem a reneszánsz gondolkodásában is szembenállt az érzékelés passzív 
értelmezése az operatív, szelektáló feladatkörrel.  

Jelenkori visszatekintésben a preszókratikus felvetésnek ad igazat egyes 
él lények, különösen a denevérek echolokációra épül  tájékozódása: ultrahangok 
kibocsátásával, azok visszaver dése által elérhet  egy alacsony szint  észlelés (IHDE 

2007, 59). A hang kibocsátása és a visszaigazolás értelmezése képezi az érzékszerv 
aktív jellegének egyik területét. 

Tükör és lámpa metaforáinak értelmezéséhez egy rövid id re még vissza kell 
térnünk Arisztotelészhez, aki a szem tárgyalásánál kiemeli, hogy anyaga 
szükségszer en a víz, vagyis áttetsz ; azaz az észlelés médiuma transzparens, hiszen ha 
nem az lenne, akkor a médiumot észlelnénk, és nem az objektumot. „Ha ugyanis a szem 
él lény volna, a látás volna a lelke [...] A szemgolyó meg anyaga a látásnak: ha ez 
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eltávozik bel le, nem lesz többé szem, csak névleg, mint a k b l való vagy a festett.“ – 
írja Arisztotelész a lélekr l  (U . 1988, 412b, 51-52). A gondolatmenet addig vezet, 
hogy feltétlenül szükséges egy olyan közeg, ami fizikai kapcsolatot teremt az észlelés 
tárgya és az érzékszerv között, viszont az adott érzékszerv számára közvetlenül nem 
érzékelhet . Ezért alkalmas közvetít  közegként a leveg  a látás és a hallás számára, az 
érintkezési felület a szaglás és az ízlelés számára. Kivételt képez a tapintás, amelyet 
nem egy másik érzékszerv, hanem önmaga egy másik funkciója tesz lehet vé.35 A 
perceptuális realizmus számára az észlelés tárgyai „függetlenek az észlelést l, mivel a 
észlelés tevékenysége közvetíti ket, amelyben a róluk kialakult reprezentációink által 
észleljük ket.“ Az észlelés így reális tárgyakkal találkozik, míg az ket közvetít  
entitások, melyeket a hagyományos empirista-racionalista dualizmus az észlelés 
tárgyainak nevezett, Marx WARTOFSKY (1979, 193-194.) idézett írása reprezentációnak 
nevez: „olyan észleleti termékeknek, amelyeket nem észlelünk, de amelyek által valós 
tárgyakat vagy folyamatokat észlelünk.“ Mindennek alapján az észlelés nem egy bels , 
hanem egy kifelé irányuló, közvetített cselekvés, amely folytatást talál a közvetlen küls  
cselekvésekben. A közvetlen észlelés (vagy más néven realizmus) koncepciója a J. 
Gibson által megalapított ökológiai pszichológiában tet zik, aki a vizuális mez  – 
Merleau-Ponty okularizmusával párhuzamosan, nem a deskriptív, hanem a kísérleti 
pszichológia területén történ  – kidolgozásából indult ki (GIBSON 1950). 

Láthatjuk, hogy az észlelés aktiválása a vizualitásban is párhuzamos folyamat, 
ami arra irányul, hogy az alakként látott formákat önmagukban vagy esztétikai jellegük 
kiemelése által, de semmiképpen sem a verbalizálás útján ismerjük meg.36 Paradox 
módon pedig épp a formák meg- és belelátása, vagyis a gestalt-jelenségek katalizálják 
ezt a folyamatot, s késztetik arra, hogy átlépje annak kognitív látómezejét (LEMAN 2008, 
237). 

2.1.2.2. Gestalt jelenségek a hallásban 

Az Alaklélektanról cím  1925-ös el adásában Max WERTHEIMER (1974b, 148.) 
az alábbi kérdést teszi fel: 

 „Igaz-e egyáltalán, hogy egy dallam hallatán az egyes hangok összege [...] jelenti 
az els dlegesnek tekintend  alapot; nem éppen fordítva van-e, hogy ami itt 
számomra egyáltalán adott, ami az egyes hangok helyén van, ami bennem 
keletkezik, egy olyan rész, amelyet önmagában már meghatároz az egész jellege?“  

– rész és egész els  konfrontációja ez Husserl megközelítésével: nem a 
befogadóban, hanem talán mégis az észlelésben rejlik az sbenyomás. A 
pszichoakusztika területén más szerz k újabb kelet  szövegei is amellett állnak ki, hogy 
a hallás nemcsak leképez, hanem képez is, vagyis eredend  intelligenciával 
rendelkezik.37 A hallás referenciális m ködésére annak középponti kérdésénél, a zenei 
események prediktív elvárásainak területén mutatnak rá azok a – fenti példa dacára 
többnyire a látás m ködését elemz  – gestalt-illúziók, melyek nemcsak a vizualitás 
terén, hanem egyúttal a hallásban is érvényesek. A vizuális gestalt jelenségek 

35 Mivel a tapintás érzékével jelen keretek között nem foglalkozunk b vebben, csupán megjelölök egy 
m vet, ami a témához kapcsolódó módon tárgyalja az érzékszervet: Mark Paterson, The Senses of Touch 
– Haptics, affects and technologies, Oxford, Berg, 2007. 
36 Vö. Rudolf Arnheim, A vizuális élmény: Az alkotó látás pszichológiája, ford. Szili József és Tellér 
Gyula, Budapest, Gondolat, 1979., 9. “Magától értet dik a bizonytalanságérzetünk, ha olyan tárgyakkal 
kerülünk szembe, melyeknek csak az el nem silányított látás számára van értelmük, és ezért aztán 
nyomban a szavak ismertebb közegében keresünk menedéket” 
37 A témakörr l b vebben lásd Daniel Reisberg (szerk.) Auditory Imagery, Hillsdale, New Jersey, 
Lawrence Erlbaul 1992. 
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természetesen sajátosságainál fogva nem vihet k át a hallás modalitására,38 viszont 
amikor Roger SHEPARD (2001, 31-32.) áttekintésében idézi Albert Bregman kísérletét, a 
vizualitás terén megfigyelhet  perceptuális kiegészítést a hang elfedésével 
(maszkolásával) társítja. A kísérlet során egy hullámzó frekvenciájú hang néhol üres 
helyekkel váltakozik; ha az üres helyekre zajt teszünk, a kísérlet alanya észreveszi a 
lyukakat, ha viszont üresen hagyjuk, akkor folytonosnak hallja a hangot – a kísérlet 
tehát azt mutatja ki, hogy míg a látásban az észrevehet  jel fokozati (fekete vagy fehér 
szín a papíron), addig a hallásban az érzékelhetetlen két pólusa alapvet bb 
különbségeket rejt. Fontos megjegyezni, hogy a komplex hangoknál jelentkez  
pszichoakusztikai elfedés jelensége is hasonló elven m ködik: bizonyos frekvenciák 
elfedhetnek más, gyengébb erej  hangokat, így azok hiányát a hallgató nem veszi 
észre.39 A gestalt pszichológia Wertheimer korábbi írásai nyomán egész sor hasonló 
megfigyelést csoportosított – közelség, hasonlóság, szimmetria, jó folytatás, közös sors 
(WERTHEIMER 1974a) –, melyek látás és hallás vonatkozásában egyaránt érvényesülnek 
akkor, amikor az agy nem teljes, vagy egészében hiányzó információkat próbál 
feldolgozni:40 

 
1. Hasonlóság: azok az egységek, melyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, 

összekapcsolódónak t nnek. Pl. két azonos burkológörbével rendelkez , de 
különböz  hangszín  hang; 

2. Közelség: egymáshoz közel található egységek egymással csoportba rendezhet nek 
t nnek. Az effektus a frekvencia- és id beliségre is kiterjed, és Sheila M. Williams 
kommentárja szerint különösen ez utóbbinál a vizuális gestalt jelenségekkel 
szemben számos problémát felvet, ugyanis a gyors megjelenítési formáknál a hatás 
ellentétesen m ködik; 

3. Jó folytatás: a finom átmeneteket megjelenít  váltások összekapcsolódónak t nnek; 
 

 
2/6. ábra: auditív folyamok 

Mindkét ábrán ugyanazon hangok szerepelnek, azonban az egymás között eltelt id  a jobboldali képen 
lerövidült, ezáltal két egymással párhuzamos auditív folyam jön létre. 

 
4. Habitus (vagy Rokonság): A jelenség arra utal, hogy el zetesen már ismert hatású 

hangok újbóli megszólalás esetén hasonló hatást váltanak ki. A jelenség mutat rá a 
sémák felismerésének képességére, ami nemcsak a disszonáns-konszonáns 

38 Vö. METZGER 2006, 27., aki a lezárást és a szimmetriát tekinti áthelyezhetetlennek. 
39 Magyar nyelven kiváló bevezet t ad a témához többek között BERTALAN 2007 1-6. fejezete. 
40 SHEPARD 2001, 32.; részletesebben pedig WILLAMS 1994, 100-109. 
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jelenségek kollektív kialakításában játszik szerepet, hanem Williams feltételezése 
szerint a nyelv megértésében is. Problémát jelent a felvetéssel kapcsolatban az, hogy 
a nyelvi megértés maga is lényeges módon befolyásolja a habitus jelenségek 
természetes kialakítását (melyre rámutatnak a hangra vonatkozó megfagyott 
metaforák41 pl. a hangok „magas-mély“ jellege a „gyors-lassú“ helyett, és a fel-le 
mozgás si asszociációja), valamint nem a nyelv, hanem a nyelvhasználat (pl. 
hangképzés, gépelés több ujj használatával, PATEL 2008, 151.) függ össze az itt 
említett periodikussággal. A habitus tudatos használata a hatékony szonifikáció 
központi kérdése, a témakörre a 3.3 fejezetben visszatérünk; 

5. Függ ség (Belongingness): egy összetev  csak egy objektum részét képezheti, és 
észlelése alárendelt a nagyobb egységhez képest, amihez tartozik. A hangok esetén 
ez azt jelenti, hogy egy szónikus egység csak egy hangjelenséghez tartozhat; 

6. Közös sors: az azonos id ben hasonló változásokon átmen  összetev k egymáshoz 
kapcsolódónak t nnek. 

7. Lezárás: A nem teljesen észlelt formák a teljes alak észlelése felé törekednek. 
 
Ezen jelenségek szónikus megjelenése minden formában beépült a zenei 

kompozícióba, hiszen a zeneszerz i technikák gazdag nyersanyagforrást találnak 
bennük, pl. az örökké emelked  kánon (HOFSTADTER 2002, 10.) és elektroakusztikus 
folytatása, Shepard-Risset folyamatosan emelked nek t n  hangsorai (2/7. ábra), 
melyet az tesz lehet vé, hogy ezek a jelenségek nemcsak az érzékelés, hanem magasabb 
szint  adatok elemzése során is megmutatkoznak.  

 
2/7. ábra: Shepard hangok szonogram ábrája  

A létrejött hang folyamatosan emelked  magasságúnak t nik 
 2-1 

 
Albert S. BREGMAN (1990) a gestalt itt leírt jelenségei alapján terjeszti ki 

megfigyeléseit a hallás területére is. Bemutatja, hogy a hallás alapvet  elemei az 
események, vagyis auditív folyamok (auditory stream42; lásd 2/6. ábra), amelyeket a 
hallás által konstituált, az érzékszervre jellemz  hasonlóság teremt meg (egyidej ség, 
egymást követ  jelleg, egyazon irány vagy hangforrás, hangszín stb.). A vizuális 
észlelésben jellemz  kizárólagos allokáció párhuzamaként megállapítja, hogy egy 
szenzoros egység nem használható egynél több csoportosításban egy id ben. Az „egész 
nagyobb mint a részek összege“ elv nyomán arra következtet, hogy a vizualitás 

41 GOODMAN 2003, 83., vö. POLANSKY 2002, “there is no culture/place I know of that does not classify 
pitch in some way in addition to »up/down.«” 
42 A hazai szakirodalomban a kifejezés “hallási láncok” néven ismert. Ezzel a kifejezéssel nem értek 
egyet, ugyanis a “hallási” magyartalan, a “lánc” pedig nem utal arra, hogy gyakran id ben és 
spektrumban igen távoli jelek szubjektív összekapcsolása történik. 
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jelenségei a megfigyelhet  világ objektumainak leképez dései. Példaként szolgál az 
auditív leképezés (auditory image), ami a hangok eredend en vizuális, de a hallás által 
visszaigazolt leképezése.  Gregory Kramer (KRAMER 1992, 118.) kritikájában 
hozzáteszi, hogy számos olyan, a zenében használt effektus – ellenpont, a 
Klangfarbenmelodie, a csend tudatos használata, elektronikus technikák a hang 
elhelyezkedésének megváltoztatására – azonban már nem igazodik az összetett 
rendszereket kialakító ökológiai szabályokhoz. Kramer nyomán következtethetünk arra, 
hogy ha az auditív folyamok az egyes hangokkal egyenérték  önálló egységek, akkor 
mi különbözteti a dallamot az egészként hallott folyamoktól? Ez egy kritikai 
megjegyzés azok ellen, akik a dallam primátusát hirdetik az egyes hangok autonóm 
m vészeti léte ellen (pl. ROUSSEAU 2007, 45-46.): gondoljunk csak arra, hogy a 
Klangfarbenmelodie a hangok hangszínét – itt ne a szinesztézia színhallására 
gondoljunk, hanem egy hang és felharmonikusainak, akkordjainak egészére –  az 
egymás után következ  hangokból álló hangsor ellenében, annak intuitív 
megformálására és meghallására használta (CRAMER 2002, 8). Hang, hangzás, auditív 
folyam (beleértve a ritmust is) és dallam között egyel re igen fokozatmentesnek t nik 
az átmenet, és méginkább kisimul a különbség majd a hangm vészet kés bbi, ezen 
gondolat mentén zajló kezdeményezéseiben ( 2.1.3). 

 
Paul MODLER (1997) a zenei interakció fényében mutatja be és egészíti ki a 

gestalt-jelenségeket. Véleménye szerint az interaktív rendszerek a gestalt módján 
formálják az egyes adatokat magasabb absztrakciós szintek felé, s így akár az is 
el fordulhat, hogy az interaktív esztétikai közegben a gestalt utóbb sorolt 
csoportosításai azok ellentétes folyamataival együtt is érvényesek lesznek. Érvelése 
szerint (im. 488-489.) az interakció létrejöttéhez szükséges, hogy a folytatás és 
hasonlóság elve a felhasználó tevékenységének függvényében a folytatásnélküliséget és 
eltérést is magában tudja foglalni. Ennek alapja az, hogy egy interaktív rendszer 
szükségszer en válaszképes kell legyen ahhoz, hogy „megmaradjon az esztétikai, 
szenzomotoros és észlelési id keretek között“ (im. 489). 

Felvet dik tehát a gestalt és az interaktív, több érzékszervet megmozgató 
(multimodális) rendszerek kapcsolata.  Az átjárási lehet ségeket pedig csak katalizálja, 
hogy a digitális technika egyazon leképezési rendszeren keresztül, adat formájában 
kezeli a különböz  modalitásokat: „a számítógépen belül minden számmá válik:kép, 
hang és beszéd nélküli mennyiséggé“ – állapítja meg KITTLER (1999, 1). 

 

2.1.2.3. Kitekintés: a hallás kognitív relációi 

Az alábbiakban a kognitív halláskutatás néhány, az eddidiekhez köt d  és a 
következ kben hasznosítható gondolatát vázolom fel. Ezek mindegyike arra irányul, 
hogy miként alakítja a fül a Jonas által dinamikusnak nevezett információkat 
ellentétpárok közötti relációkká.43 

 

43 A hallás általános pszichológiai jellegzetességeir l b vebben lásd: Csépe Valéria, Gy ri Miklós és 
Ragó Anett (szerk.) Általános pszichológia 1 – Észlelés és figyelem, Budapest, Osiris, 2007; “Hallás” 
fejezetek (8-12., írta Honbolygó Ferenc), pp. 235-410. A fejezetek kiemelten tárgyalják többek között 
Békésy György és Albert Bregman munkáit, akikr l a jelen keretek között csak hivatkozás jelleggel 
ejthetek szót. A szerz  Bregman “auditory scene” fogalmát “hallási színtérnek”, az “auditory stream” 
kifejezést pedig “hallási láncnak” fordítja.  
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a. Zaj és csend között 
A hallgatás tehát: a hang keresése (CHION 1994, 33.). A látás analógiájával élve, 

mintha a fül a sötétben tapogatózna, és a formák között próbálna összefüggéseket 
találni, már ismert formákat felismerni. A hallás ezen állapota indította el az érzékszerv 
és vele együtt a zenei élmények kognitív pszichológiai kutatását. A kutatások alapját 
képezte a Helmholtz által közvetített hallásfenomenológia, amely a formák között a 
legalapvet bb egységnek a harmonikus hangok periodikus jellegét nevezi meg, 
s definiálja a zaj és a (tiszta) hang megkülönböztet  jegyeként.44 Az emberi hallás 
pszichoakusztikai keretei a látáshoz képest igen sz kek, ezért a keresési folyamat a 
frekvenciákat, hangnyomást és id beli kiterjedést tekintve igen korlátozott: 20-30 Hz 
alatti (infra-) hangokat nem, vagy fájdalomként érzékelünk, 13-20 KHz felett (kortól 
függ en) nem halljuk a természeti hangokat. A hang erejét tekintve is képes arra, hogy 
fizikai hatást váltson ki: a hallás alsó küszöbénél (0 dB) 120 dB-lel, vagyis 1:1012 
arányban er sebb, Curtis ROADS (2002, 7.) elnevezésével periszónikus hang már 
komoly fájdalmat okoz,  így jelölve ki a hallás elviselhet ségének kereteit. Bár az alsó 
határon vagy az alatt mozgó jeleket egységesen csendnek nevezzük, ez a szubszonikus, 
vagyis emberi füllel érzékelhetetlen jelek gazdag tartománya, s így mindkét határt az 
érzékel  alany fizikai képességei jelölik ki.  

Szintén fizikai törvények szabják meg egy hang id beli felismerésének alsó 
határát is. Ezek szerint egy hang legalább 1 periódust (1 sec / f, 1kHz esetén 14 msec, 
lásd ROADS 2002, 24.) kell rezegjen ahhoz, hogy a fül érzékelje. Az akusztikai 
irodalomban kevéssé tárgyalt kérdéskör a hallás irányának értelmezése. Fontos ezért 
megjegyezni, hogy a karakterrel rendelkez  hangok közül a hallórendszer egyidej leg, 
ideális esetben négy vagy annál nem sokkal több hangforrást tud lokalizálni (MARKS 
1978, 35). A hallás csupán az id ben kiterjedt számosság értelmezésére képes.  

A hallás-keresés kognitív határai a csend és a zaj. „A zaj elfedhet  zenével. A 
zene is elfedhet  zajjal“ – mondja Murray SCHAFER (1973, 18.), és hozzátehetjük: a 
csend akusztikusan elfedhet  hangokkal, de a hangok csak pszichoakusztikailag 
fedhet k el a csenddel. A csend mindaz, ami a fent sorolt határok alatt áll, így a 
hallórendszer nem képes fókuszálni rá. A zaj ehhez hasonló, hiszen a határok másik 
oldalán állva a hallórendszer nem képes szétbontani értelmezhet  egységekre, ezért a 
tehetetlenségi elv által pl. a beszédhangok sokasága morajlásként adódik össze. Témánk 
szempontjából kiemelt a hangok morajlásból történ  kiemelésének (korreláció), és ezzel 
a megismerés képessége, hiszen ez biztosítja az információáramláshoz szükséges 
csatornák létrejöttét. Shannon kommunikációs elméletére támaszkodva, ugyanakkor 
McLuhan ellenében Friedrich KITTLER (2005, 37-38.) az elektronikus csatornazaj 
morajlásának legy zésében látja a hasznos jel megszületését. A zaj és jel állandó 
körforgása nemcsak arra utal, hogy a hang határai szélesednek, hanem arra is, hogy a 
jelentésnélküli hang jelent sége egyre n . A két kategória egymással illeszked  
m ködése így nem polarizált, hanem a zene kontextualizált jellege által mutatkozik 
meg. A zaj fogalmát Attali a társadalmi változások mozgatórugójaként nevezi meg, míg 
HEGARTY (im. 12.) ehhez képest visszafogott definíciója a zajt a disszonancia és 
konszonancia ellentétéb l emeli ki. 

 

44 HELMHOLTZ 1870, 16. “Die Empfindung eines Klanges wird durch schnelle periodische Bewegungen 
der tönenden Körper hervorgebracht, die eines Geräusches durch nicht periodische Bewegungen.” –  
kiemelend , hogy nemcsak a mikro- hanem a makro-formák is ugyanezt szolgálják, vö. gestalt 
jelenségek. 
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b. Fókuszálás 
A már megismert hangok felismerésének képességére, kisz résének 

jelent ségére az ún. koktélparti-effektus néven hívta fel a figyelmet.45 A jelenség arra 
világít rá, hogy a hallás – nem az érzékszerv, hanem a jelek értelmezése szintjén – képes 
a fókuszálásra, jelen esetben képes megismerni és megérteni a beszélget partner hangját 
akkor is, amikor a környezeti zajok azt akár teljesen elnyomják. Munkám keretei között 
azt vizsgáljuk, hogy a korrelációs ismeretek megszerzése, vagyis a megismerés 
kizárólag a hallószerv által közvetített ismeretek által lehetséges-e, és ha igen, milyen 
feltételekkel és hogyan építi fel azt a hangmodell-adatbázist, amely a további 
megismeréseket lehet vé teszi? A rendelkezésünkre álló kognitív leírások (pl. LEMAN 

2008) nyomán a kérdésfelvetés arra irányul, hogy az agy magát a hangzó 
kommunikációs közeget (nyelv, nem-verbális üzenetek, pl. egy kiáltás) is maga a hallás 
által alakítja-e ki. Érdemes ehhez megvizsgálni, hogy hangok és dolgok között milyen 
viszony áll fenn, hogyan képeznek le a szónikus jelenségek fizikai eseményeket.. 

c. Absztrakció, adaptivitás és modularitás 
A hagyományos értelmezés szerint míg a nyelv és beszéd tartalmi elemzése a bal 

agyfélteke, addig a hangzás karakterének, s így a zene elemzése is a jobb agyfélteke 
feladata (LEVITIN 2006, 122; b vebben: FALK 2001, 198-199, PATEL 2008, 334). A két 
különböz  entitás m ködésére példa, hogy afázia (a nyelvi-kommunikatív képességek 
hiánya) és amúzia (a zenei észlelés és képesség hiánya) együtt nem jelentkezik, s t, az 
afázia jellemz en kiemelked  zenei képességet produkál (PATEL-PERETZ 1997, 192). Az 
érintett agyterület sérülése nemcsak a szavak értelmetlen zajokként történ  hallását, 
hanem a nyelv hangzásbeli és vizuális összefüggésének elvesztését is okozhatja.46 Dean 
FALK (im. 199) Aniruddh D. Patel és Isabelle Peretz tanulmánya nyomán azt is 
kimutatja, hogy a zenei formák mely funkciók együttes munkájának eredményei, így a 
zenei és a nyelvi tevékenység biológiai összefonódását, a gestalt jelenségek 
kialakítására törekv  természetes ösztön m ködését igazolják. A neuromuzikológia 
újabbkelet  moduláris elmélete az egyes zenei folyamatokat eltér  rendszerben 
lokalizálja, mely szerint az egyes agyi részterületek az igénybevételnek megfelel en, 
azokhoz igazodva fejl dnek (ALTENMÜLLER 2003)47. 
 

A gestalt elvekhez hasonlóan a zenei hallás is motorikusan a magasabb, 
összefügg bb szintek felé továbbítja az észlelt hang értelmezését. LEVITIN (2006, 14-
18.) emiatt a zenei hangok tulajdonságait (hangmagasság, hanghossz, hanger , térbeli 
elhelyezkedés, tempó, hangszín) nem paramétereknek, hanem dimenzióknak nevezi, 
amelyek szabadon kombinálhatók olyan magasabb szint  jellegzetességekké, mint a 
metrum, az el jegyzés, a melódia és harmónia. A kombinálhatóság szabadsága nemcsak 
Levitin, hanem a zeneelmélet majdnem összes korábbi szerz je szerint is a rendezettség 

45 Az említés szintjén lásd PAP 20-21, mélyrehatóbb elemzése (John PIERCE 2001, 90-91) 
46 Vö. azon véleménnyel, hogy az afázia és agráfia nem a kifejezés, hanem a nyelvezet felidézének 
sérülése, lásd: SAUSSURE 1997, 41. 
47 Az elme moduláris felépítésének koncepciójáról lásd b vebben Jerry A. Fodor, The Modularity of Mind 
– An Essay on Faculty Psychology, Cambridge, The MIT Press, 1983. Vö. Fodor idézetét Franz Josef 
Gall, a frenológia 18-19. századi alapítójától, im. 16.: “Take the musician. He would not be a musician if 
he did not perceive the relation of tones, if he had no memory of music, if he could not judge of melody 
and harmony. [...] Thus attention, perception, memory, judgment and imagination are nothing else than 
different modes of action of everyone of the fundamental capacities. When the primary mental power is 
energetic so will these attributes be; when it is feebly developed, there will be a feeble degree of attention, 
of perception, of memory, a defective judgment and no imagination. [...] We have to discover the 
fundamental powers of the mind, for it is only these that can have separate organs in the brain.” 
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által nyeri el zenei jellegét, amelyet, vagyis a rendezettség érzetét maguk a közösségi 
elvárások teremtik meg. A közösségi elvárások pedig korántsem képeznek általános 
kategóriát, miként Ian CROSS (im. 45) is kimutatja, amikor bolíviai ritmusok 
elemzésekor összeveti az el adók és a nyugati hallgatók ritmikai szembenállását. Épp 
emiatt fontos az univerzálék, vagyis azon tényez k kimutatása, amelyeket életkorra, 
zenei el képzettségre és kulturális környezetre való tekintet nélkül mindenki számára 
érvényesek. DRAKE-BERTRAND (2003) összegzése kimutatja, hogy míg a szegmentáció 
és csoportosítás, a rendezettség felfedezése és keresése, valamint az egyszer  arányok 
(1:2) felfedezése általános, addig mindezek komplexebb változatai már eltér en 
fejl dnek a különböz  csoportokban. Mindezek alapján számos esetben arra 
következtetnek, hogy a harmónia és az univerzális követhet ség, leképezhet ség 
egymásnak megfelel. 
 

2.1.2.4. A hallás ökológiai természete: Gibson, Clarke és Leman 

Az észlelés pszichológiai elméletei között az ökológiai és az enaktív koncepció 
lép túl az érzékszerv fizikai keretein valamint az érzékelés számára tulajdonított 
passzivitáson. A következ kben e kett t tekintjük át.  

Ahogy a tapintás érzéke is egyben a tapintás aktusa, úgy a hangkibocsátás aktusa 
is összhangban áll a hallás érzékével. Mindennapi megfigyelésünk, hogy a városban él  
madarak éneke – bár egész nap szól –, a nappali és esti órákban csupán a hangok 
próbálgatása, a lényegi (párkeres , területkjelöl ) kommunikáció a környezetükben 
csendesebb id szakban érhet  tetten; ornitológusok kimutatták, hogy a konstans zaj 
nemcsak elnyomja saját hangjukat, de vokális fejl désüket is visszatartja (MARLER et al. 
1973), s ezért inkább k maguk igazodnak környezetükhöz (SIMMONS 2003, 6). Az 
emberi beszéd ehhez hasonlóan halkul és hangosodik a környezet alapzajához mérten, 
és képes akár a környezet által nem kibocsátott hangfrekvenciák kiemelésére is. A hang 
tehát igazodik, s ez nemcsak szabályozó, hanem az empatetikus vagy unempatetikus, 
vagyis  a helyzetbe beleérz  vagy az ellen cselekv  magatartása miatt (CHION 1994, 8-
9.) konstitutív er vel is bír. Oliver Sacks a süketek által kialakított sajátos, nemcsak 
nyelvi, hanem a beszéd többletjelentéseit is hordozó jelbeszédér l írva vizsgálja a pre- 
és posztlingvisztikus süketek (vagyis akik a mindennapi nyelv elsajátítása el tt vagy 
után váltak süketté) fejl dését, és drasztikus különbséget fedez fel, természetesen az 
utóbbi csoport javára (SACKS 1990, 12). A hang kibocsátása, a saját hang viszonthallása 
(akár a csecsem knél saját maguk felismerése és egyben félreismerése a tükörben48) a 
világ megismerésének meghatározó, megalapozó része. Az észlelés így nemcsak 
befogadás, hanem a megismer t és rajta keresztül a megismertet teremt  interakció.  

Az észlelés ökológiai elmélete mindezen jelenségekkel párhuzamos irányokat 
mutatott az ún. ökológiai pszichológiában. James J. Gibson  1966-os m ve mondja 
ki azt a felismerést, hogy az érzékszervek nemcsak az észlelés aktusából állnak, hanem 
a proprioceptív (önmagunkon belüli) észlelést, valamint az észleléssel együtt járó 
aktivitást is fedik (GIBSON 1966, 48). Ezért javasolja, hogy különálló érzékszervek 
helyett az azokat funkcionális egységbe tömörít  perceptuális rendszereket nevezzünk 
meg. 1979-es m vében már a látás típusai közé nemcsak a helyben álló szem, hanem a 
fejét forgató (környezeti tekintet, ambient vision) és körbejáró (ambulatory vision) 
személy tekintetét is beemeli (GIBSON 1986, 1-2). Ezzel nemcsak az a cél, hogy a 

48 Vö. Friedrich Kittler Lacan-elemzésével, KITTLER 2005, 31. “a kisgyermekek az állattal ellentétben 
nagyon korán, körülbelül hathónapos korukban megtanulják felismerni magukat a tükörképükben. [..] Az 
öröm, amivel felfedezik magukat a képben, elfedi motorikusan és szenzorikusan még koordinálatlan testük 
valóságát.”  
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perceptuális rendszer és környezete között kapcsolatot teremtsen, hanem a háttérben az 
is munkál, hogy maga az érzékszerv is képes legyen észlelési feladatok ellátására, s így 
plauzibilissé tegye észlelés és jelentés szoros kapcsolatát – hasonlatosan azon 
filozófusokhoz, akik az észlelést és a tudást azonosították: Empedoklész 
(THEOPHRASZTOSZ 1995, 22-23) majd a felvilágosodás brit empiristái, különösen John 
LOCKE (1979, 92-93). Gibson eddig nem merészkedik, viszont az észlelés elsajátításnak 
vizsgálata során kimutatja az érzékszerv tanulóképességét azon jelenségek által, 
amelyek a retinális képek közötti differenciákat nemcsak észlelhet vé, hanem a 
folytonos mozgás által a mozdulatlanság észlelésére is képessé teszik (GIBSON-GIBSON 

1955).  
Az ökológiai felfogással els  pillantásra ellentétben áll Alfred L. YARBUS (1967, 

103-106.), aki nem az észlel  számára lehet vé tett mozgásából, hanem annak rögzített 
pozíciójából indul ki és vizsgálja a szemmozgást. Következtetése Gibson-nal 
párhuzamos: a szemmozgás még mozdulatlanság esetén is képtelen a szabályos formák 
tökéletes lekövetésére, ugyanis folyvást szakkádokkal (önkéntelen rángások, saccader, 
Émile Javal 19. századi látáskutató kifejezése49) tarkítja útját. Amikor Yarbus erre 
rámutatott, voltaképpen az foglalkoztatta, hogy lehetséges-e állókép-észlelés? Válasza 
pedig az, hogy fixáció során nem, s t, az észlelés számára a statikus retinális kép nem 
megfelel  körülmény, ezt az önkéntelen szem- és fejmozgások teremtik meg (im. 125-
127; b vebben: SEKULER-BLAKE 2000, 295). A Hoffman által vizuális intelligenciának 
nevezett képesség „sokrét  interakcióban áll értelmi és érzelmi intelligenciánkkal, 
gyakran pedig megel zi és vezeti azokat“ (HOFFMAN 1998, xi-xii), így bizonyítja a fenti 
önhangoló attit d létjogosultságát.  

Amikor azt állítja, hogy nem a fényt észleljük, hanem a környezeti 
visszaver désen keresztül észleljük a világosságot, Gibson is rezonátorhoz hasonlítja az 
érzékszerveket, amelyek az elme felügyelete alatt a küls  információkra hangolódnak 
(SZOKOLSZKY-KÁDÁR 1999, 260-261). Mivel Gibsont halláskárosodása kizárta a hallás 
érzékszervének vizsgálatából, elméletének auditív kiterjesztése követ ire maradt. Eric 
F. Clarke  Ways of Listening c. könyvében soroltak szerint a rezonátor-hasonlat nem 
eléggé pontos, ugyanis az észlelés egy önmagát hangoló folyamat, amelyben a rendszer 
önmagát optimalizálja annak érdekében, hogy mind jobban rezonáljon a környezetére; 
ebben a folyamatban pedig három tényez t tart vizsgálatra érdemesnek: a percepció és 
cselekvés közötti kapcsolatot, az adaptív (önmagát hangoló) jelleget és a perceptuális 

49 A szem nemcsak az olvasási, hanem bármilyen megfigyel  tevékenység során szakkadikus, azaz gyors 
ugrálásokkal pásztázza végig a látómez t. Az egyes pásztázások intervallumainak kezdetén és szélén a 
szem rátapad az információra, ezt nevezik fixációnak. Az intervallum kezdete és vége közti szakaszon 
gyorsan fut végig a szem, és az agyunk megpróbálja az esetleges hiányos információból rekonstruálni az 
információt., hogy a szem nem egyenes úton halad a kezdeti és végpontok között., miként az Yarbus 
ábráján is látható: 

 

Yarbus: geometriai formák követése szemmel. 
A feladat szerint a formák vonalait egyenes mozgásban, szakkádok nélkül kellett lekövetni. Bal oldalon a 
Yarbus által felmutatott eredeti formák, jobb oldalon az eredményül kapott szemmozgás látható. (forrás: 
YARBUS 1967, 105.) 
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tanulási folyamatot (CLARKE 2005, 18-19). Clarke koncepciója arra utal, hogy a (zenei) 
figyelem utat tör a megértés felé, és ez a tevékenysége éppoly öntudatlan, mint a szem 
rángásai. Ennek érdekében percepció és akció kapcsolatára egy egyszer , ám a 
fentiekkel ellentétben védhet  modellt állít fel: a m vészeti alkotások befogadása 
kultúrától és szituációtól függ en összekapcsolódik a befogadó által hozzáadott 
participációval, s emiatt a passzivitás a nyugati kultúrában az érdektelenség jelentését 
hordozza. Ez a definíció inkább a reakciót mint az akciót fedi, s bár a szerz  említi, 
hogy épp a nyugati kultúra teremtette meg a participációt kizáró, mégis befogadói 
aktivitást feltételez  m formákat (kézenfekv  példa: a „ne nyúljon a szobrokhoz!“ 
felirat a kiállítótérben), korántsem törekszik az észlelés szintjén megvalósuló aktív 
percepció felé. Ennek labilitása helyett megnyitja a hallás értelmezését a kulturális 
kontextus felé. Utóbbinál el remutatóbb az adaptáció fogalmának értelmezése  

Az ökológiai (látás)elmélet nem tesz különbséget érzékelés és az észlelési 
rendszer m ködése között, hanem kizárólag az optikai információból meríti az érzékelés 
tárgyait, elvetve a szimbolikus reprezentációt. Az ökológiai elmélet a mindennapi 
észleléssel szemben ezért nem állja meg a helyét a m vészeti környezetben, hiszen pl. a 
film esetén összekeveredik a film és a filmnéz  valósága (TARNAY 1998). A Gibson 
házaspár egy egész korai, 1955-ös cikke is belátja, hogy kizárólag a valós percepcióról 
ejthet szót, míg a fikció és fantázia kívül esik a hatáskörén (GIBSON-GIBSON im., 40). 
Szubjektív reprezentáció és a fizikai világ dualizmusa ellenében vezeti be az affordancia 
fogalmát, ami arra utal, hogy  

„a környezet egy adott szelete milyen hozzáill  cselekvést tesz lehet vé, kínál fel 
egy adott cselekvési lehet ségekkel bíró és intenciókkal rendelkez  el lény 
hasznára vagy kárára“ (SZOKOLSZKY-KÁDÁR im. 266-267).  

Szervezet és az t körülvev  környezet egymást kiegészíti, ugyanakkor a szubjektivitást 
felváltja a cselekv képesség, s így már csak egy lépés annak megfogalmazása, hogy az 
észlelés és cselekvés egymással folyamatos interakcióban álló folyamat legyen 
(HERMANN-HUNT 2004, 2). A perceptuális realizmus Wartofsky által is sugalmazott 
modellje a hallás eredend en antimetaforikus környezetében táptalajt ad az ökológiai 
elmélet számára. Azonban a realizmus és az ökológiai felfogás egy kis kiegészítést 
igényel – míg a hallás alapvet en realista: az optikai áramlatok példáján a hang is 
auditív áramlatokban létezik, ezeken keresztül ismerhet  fel. Az utóbb ismertetett 
ökológiai koncepció az észlelés realista változatát képviseli: A=B, kiegészítve azzal, 
hogy ez akkor igaz, ha C(X)=C(B), vagyis ha az érzékel  és az észlelt esemény 
környezete (C) azonos.  

Ennek a nézetnek, valamint az egész ökológiai rendszernek alaposan átgondolt, 
a digitális technológia által uralt jelenkorra alkalmazott zenei alkalmazását teremti meg 
Marc Leman  (LEMAN 2008). A szerz  kiindulópontja, hogy a zene a mindennapi 
környezet részévé vált, a technológia segítségével kódolt fizikai energia tárolóedényévé. 
Az Ihde által felvetett technológiai szemlélettel szemben Leman az ökológiai 
szemléletet úgy alkalmazza, hogy a cselekvést teszi meg a tárolt energia 
felszabadításnak f  eszközéül, nevesül: a zenei kommunikáció a zenei élmény és a tárolt 
energia találkozásából áll össze. Ebben kiemelt a cselekvés szerepe, amit a szerz  ennek 
a folyamatnak részeként négy stációra bont: játék – figyelem – ítélkezés – változtatás 
(im. 56-57). Látható, hogy nem tekinti különállónak a zene el állítását (a passzív 
érzékelés megfelel je) és aktív, visszacsatolásokkal teli befogadását (az észlelést segít  
mozgás gibson-i megfelel je; im. 96), s így „perceptuális rendszere“ a zenének akció-
orientált jelentést (im. xiii.; 14.) tulajdonít. Ez a felfogás számos, a zene megítélésére 
vonatkozó eddigi nézetet felülír. A zenei élményt nem tekinti egy testetlen alkotás 
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befogadásának, hanem medializált felfogásban, a zene si, interaktív jellegét 
újraértelmezve képzeli el. Állításait igazolja, hogy a zene dönt en materializáltságában 
létezik a zenekultúrában, s t, továbblépve, ez a materializáltság virtuális médiumok 
által közvetített, s így újra testetlennek t n  állományok formáját ölti.  
 

2.1.2.5. A hallás mint cselekv  észlelés: Alva Noë 

Az ökológiai elméletre épül a hallás aktivizálásának közvetlenebb tendenciája, 
mely Alva NOË (2004) könyve nyomán enaktív megközelítésben vált ismertté. Enaktív 
annyit jelent, mint valamit aktivitásra késztetni. Tipikusan enatív modalitás a tapintás, 
ahol az észlelés és cselekvés nem válik szét. A szerz  felvetése szerint összes 
érzékszervünk nemcsak függ a cselekv képességt l, hanem az is határozza meg azok 
létrejöttét (im. 2). „Észleleteim során test- és szemmozgásaim folytonos vibrálása a 
világot is remegteti“ – mintha Empedoklész fenti elméletét olvasnánk. MERLEAU-
PONTY (2007, 19.) hasonlatával azonban a befogadás cselekvés-szer ségér l van szó, 
„mint amikor egy dolment próbálunk egyetlen ujjal megmozdítani: ujjunk befelé 
nyomódása ellenére érezzük a k  alapvet  szilárdságának megingathatatlanságát,“ 
vagyis az észlelést aktivitás váltja ki, amelynek oka (és Merleau-Ponty-nál egyben célja 
is) így kétségkívül önmaga az érzékel . Nemcsak a kimondott szó tartozik ahhoz aki 
hallja (GADAMER 2000b, 27.), hanem a kiváltott cselekvés is ahhoz tartozik, aki hatását 
érzékeli. Enaktív megközelítésben azonban az észlelést nem a cselekvés, hanem a 
cselekvésre való képesség teszi lehet vé (NOË im. 12). A képességb l fakadóan a 
tapintás, a nyomatékosító, vagyis az emfatikus jelleg teszi cselekv vé az észlelést, 
miként a dallam meghallása is egy, jelentésekkel teli kapcsolatok hálózatát teremt  
m velet (PATEL 2008, 182.),50 vagy épp a hangkörnyezet meghallása is térben és 
narratívában helyezi el a hallást.  Az észlelést elképzelhetjük egy bemenet-kimenet 
formában is, ahol az észlelés bemenetet jelent a világtól az értelemig, a cselekvés pedig 
a kimeneti tényez  az értelemt l a világhoz. Noë azonban tanárát, Susan Hurley-t illet  
kritikájában kifejti, hogy ha ez a formula igaz, akkor az észlelés, cselekvés és 
gondolkodás kapacitásai egymástól szétválaszthatók lennének. Azonban az észlelés nem 
sokat ér az értelem nélkül: „a vakok képesek lehetnek a gondolkodásra, de az értelem 
nélküli teremtmények nem láthatnak“, mondja, s minden észlelet cselekvéssel történ  
szoros összefonódására következtet (NOË im. 3.), melynek hátterében a már 
megtapasztalt jelenségek elvi lecsapódása áll. Hozzátehetjük azonban, hogy ha a vakok 
számára a gondolkodás lehetséges (ez természetes is), akkor az a gondolkodás nem-e 
ugyanolyan, mint ítélkezésük a szépr l, Diderot (im. 14.) leírásában: „fogalmaik vannak 
a szépr l, igaz, hogy kevésbbé kiterjedt fogalmaik, de világosabb fogalmak, mint azoké, 
a tisztánlátó filozófusoké, akik err l igen hosszasan értekeztek” – vagyis a vakok 
gondolkodása egy, az érzékelést l megtisztított, kizárólag fogalmilag közvetített 
kezdemény, s így miért ne birtokolhatná az ugyanilyen, érzékelést l megtisztított 
észlelést az értelem nélküli lény? Végül visszakanyarodva Plessner tengeri él lényekre 
vonatkozó hasonlatához és következtetéseihez, az észlelés nem az értelemhez, hanem a 
külvilág felé irányuló szenzorokhoz és a mozgatásra „alkalmas érzékszervekhez“ 
(legyen az egy kar vagy egy áramlatokat el idéz  önmozgás“ társul. Ez áll a háttérben 
akkor is, amikor Stephen Handel árnyaltabban, az érzékszervek között fennálló 
kapcsolatok megragadásával fogalmazza meg a cselekv  észlelést:  

50 Vö. ROUSSEAU 2007, 47. “Az általunk legszebbnek ítélt énekek csak mérsékelten fognak hatni egy olyan 
fülre, amely ezekhez nincs hozzászokva; egy olyan nyelv ez, amelynek ismerni kell a szótárát.” 
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„[a látás] nem fel- vagy újraépíti a világot: a látás vagy a hallás aktusa megépíti a 
dolgokat (objects). Ez ugyanúgy igaz akkor, amikor egy fát pillantok meg a 
hóviharban, mint akkor, amikor egy szót hallok a mennydörgésben. Az észlelés 
kreatív és nem passzív.” (HANDEL 2006, 4.) , 

majd Donald D. Hoffman-nal (a kreatív látás módszereit elemz  Visual 
Intelligence c. könyv szerz je) egyetértve a hallásra is kiterjeszti az elképzelést, hogy az 
észlelés aktusa egyben a dolgokat konstruáló kreatív tevékenység. Hallás és tapintás 
persze közvetlen jellegében igen távol áll egymástól, azonban ha figyelembe vesszük, 
hogy a nyugati kultúra számtalan lehet séget teremtett a hallás formális 
visszaigazolására a köszönést l a visszatapsolásig, a tánctól az el adó felé irányuló 
visszajelzésekig, akkor látható ennek a folyamatnak a társadalmi szerepe. Noë esetén az 
(oksági) észlelés sem a tárgyak materiális jelenlétén keresztül, hanem az észlelést 
kiváltó enaktív folyamat által támasztható alá. Ez az a szenzomotoros képesség, amely 
akkor is lehet vé teszi az észlelést, amikor az észlelt tárgy maga nincs jelen (lásd 
Kanizsa-háromszög, 51. o.). Hozzátehetjük, hogy ez nem a hallucináció, hanem az 
észlelés aktivitásának túlcsordulása; illúzió az ábrán is jelen van, ahogy a fels  
„háromszög“ tört háromszögnek tetszik (im. 69). 

 
Noë a hangok észlelését a színek felismerésével helyezi párhuzamba. A színeket 

ugyanis nem az általuk jellemzett tárgyakhoz, hanem az ökológiai szemlélet jegyében 
azok környezetéhez rendeli (im. 144-155.), ugyaneképpen pedig a hangokat is úgy 
értelmezi, mint azon jelenségeket, amelyek a saját hangkörnyezetük akusztikai tömbjére 
(array) hatva válnak észlelhet vé (im. 160-161). A Noë által használt tömb fogalom 
nemcsak Gibson, hanem Paul Strawson nyelvhasználatára is utal, és jelzi azt, hogy a két 
koncepció párhuzamos itt találkozik. A cselekv  és kauzális észlelés a kontextus – 
avagy „tömb“ (array), mind Gibson, mind Strawson szóhasználatában – fogalmában 
tartja fenn a helyet az észlelés és cselekvés számára ahhoz, hogy míg az észlelés 
hitelességét igazolhassa, addig a cselekvés épp az észlelés hitelesítése által tartja fenn a 
kontextus határait. A hallás esetén a kontextus nemcsak a hallás különböz  módozatai 
és kvalitásai által, hanem a hallás cselekvésre késztet  ereje által is mozgásba jöhet, és 
így hozhatja mozgásba, egyben teheti észlelhet vé a hallás tárgyát. Ennek jelei els ként 
a 20. század hangm vészetében tet ztek, amikor az akusztikai környezet, a hallás 
élménye átvette a komponálás feladatkörét. A m vészeti közeg egyben lehet vé tette azt 
is, hogy az érzékelt adat hitelességének kérdése háttérbe szoruljon. 

 

2.1.3. A hallgatás aktiválódása a hangm vészetben 

A magyar “hang” szóban találkozik mindaz a hármas jelentés, melyet az idegen 
nyelvek többsége szétválaszt a szónikus jelenségek kommunikatív (angolul “voice”), 
zenei-m vészi (“sound”) funkciót betölt , és a mindezeket magába foglaló, de önállóan 
is létez  fizikai hangrezgés (“aurality”) formáira. Az eddigiek során a szónikus 
jelenségeket kizárólag perceptuális szinten rögzítve, lehet ség szerint nem tettünk 
különbséget az itt sorolt karakter  hang és zene között. Ennek oka az volt, hogy a 
hangot a hallás befogadó és cselekv  tevékenységét összekapcsolt állapotban tartó 
entitásként tekinthessük.  

A hang esztétikuma ugyanezen hármas egység színében felöleli a kultúrtörténet 
azon elemeit, melyekben nyelvi, zenei, természeti, és ezzel együtt akár a neki 
tulajdonított mitikus, szakrális jelleg is testet ölthet. Látható, hogy a hangesztétika így 
nem azonos a zeneesztétikával, ami a m alkotások létrejöttét és befogadását tematizálja 
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– a zene narratív és el adás keretében halljuk, a hangm vészet immerzív (magábaölel ) 
és kiállítás keretében „látjuk“ (DEMERS 2009, 39). Ugyanakkor a 20. század kezdete óta 
e kett  összekapcsolódott, és jelen fejezet során arra keresünk példákat, hogy a 
fenomenológiai értelemben vett hallgatás milyen módon esztetizálódik és – többnyire e 
kett  egyidej  – épül be a m vészetekbe valamint hogyan talál igazolást azokban. 

2.1.3.1. A hangkörnyezet megjelenése a m vészetekben 

“Az ókori élet maga volt a csend.” – mondja Luigi Russolo, amikor futurista 
kiáltványa, az 1913-as L’Arte dei Rumori, vagyis A zajok m vészete (RUSSOLO 1916) 
megnyitja a kaput a gépesítés által született Zaj (sic) m vészeti felhasználása el tt. 
Nyilatkozata szimbolikus: egy hagyományos értelemben vett zeneszerz , Balilla 
Pratella számára címezve jelzi, hogy képz m vészként nem célja a hanggal való 
b vebb foglalkozás. Az, hogy mindezek után mégis maga és intonarumori nev  
mechanikus hangszerparkja állt a kiáltvány élére, nemcsak kijelöli a zajokat felhasználó 
alkotók számára a zenei, vizuális és nyelvi m vészetek közötti utat (PENKER 2005, 22), 
hanem a korábban zavaróként tekintett zajt a m alkotás létrehozásának igénye nélkül 
mutatja fel.51 A hangm vészet kezdetben futurista és dadaista akciókat jelentett, de az 
elektronikus hangszerek megjelenésével a “morajlók”, berreg k”, “roppanók” helyét a 
hangszintézis, a szemplerek és a számítógépek vették át. A futuristák tárgyalásánál 
Ignácz Ádám (IGNÁCZ 2009, 30.) kiemeli az eredeti megkülönböztetések jelent ségét: a 
megnevezés egyben a zajok sokaságára épül  darabok hangjegyekeit is megteremthette 
volna, de szerepüket szintetizált és általánosan leírható jelgenerátorok vették át, így csak 
azok nyelvi jelent sége maradt hátra A cél azonban megmaradt: a mindenkori 
hangkörnyezet (soundscape) elemeit utánozva, kiemelve, hangkollázzsal tükrözni az 
urbánus értelemben vett természetet. Kim Cascone kifejezésével a cél: a háttérre terelni 
a figyelmet (CASCONE 2003). 

A leírt folyamat realizmusa  egyben 
organikus értelmezést is kap, amikor összevetjük 
a párhuzamosan megjelen  montázstechnikával. 
Peter BÜRGER (1976, 105.) értelmezésében a 
végeredmény “más státuszt képvisel, mivel a kép 
darabjai már nem az organikus m alkotásra 
jellemz  módon állnak kapcsolatban a világgal: 
már nem jelekként utalnak a valóságra, k maguk 
a valóság.” A konkrét zene létrejötte maga a 
valóság és annak rögzíthet vé válása. A valóság 
rögzítése nem azonos a zene sokat vitatott 
rögzítésével. Itt a hangkörnyezet maga a hangszer, 
nyersanyagként jelenik meg az alkotási 
folyamatban.  

Az alábbiakban bemutatom a hallás 20. 
századi kultúrfejl dése szempontjából releváns 
irányzatokat. 

 

51 Vö. ROUSSEAU im. 49., “Téved az a zenész, aki zajokal kívánja visszaadni a zajokat” valamint 
továbblépve, Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks, Stuttgart, Reclam, 106. “Die Töne, aus 
denen ein musikalisches Meisterwerk besteht, sind mehr Töne als alle Geräusche und Töne sonst”. 

2/8. ábra: Murray Schafer – “A 
zenekar hangszereinek változása” 
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2.1.3.2. Térhangfelvételek 

Az évszázadok során a városok hangkörnyezete átalakult, a  formális és 
informális nyilvános kommunikáció, pl. lovaskocsi érkezésének hangjai, a hírnökök, 
harangok jelzésértékének visszaszorulásával elvesztették szemiotikai jelent ségüket 
(2/8. ábra). David GARRIOCH (2003, 25.) 18. századi beszámolót idéz: “a hangok 
megszólítanak és lefoglalnak bennünket azzal, amit jelentenek [...] De fárasztani és 
zavarni kezdenek akkor amikor már nem jelentenek semmit.” Sajátos módon épp az 
iparosodás okozta monotónia és háttérzaj-növekedés tette technikailag lehet vé a 
hangot továbbítani, rögzíteni képes eszközök elterjedését.52 A Murray R. Schafer 
kanadai zeneszerz  által a ’70-es években hirdetett térhangfelvétel-fogalom Garrioch 
megfigyelésével párhuzamban a zajok pozitív felhasználását célozza meg: 

„A zajszennyezés abból ered, ha az ember nem elég körültekint en figyeli a 
hangokat. A zajok azok a hangok, amelyeket megtanultunk figyelmen kívül hagyni. 
Manapság a zajszennyezést a zajcsökkentéssel hárítják el. Ez a negatív 
hozzáállás. Nekünk azt az utat kell keresnünk, hogy a környezeti akusztikát egy 
pozitív kutatási területté alakítsuk. Melyek azok a hangok, amelyeket meg akarunk 

rizni, er síteni vagy sokszorozni? Ha ezeket tudjuk, az unalmas és ártó hangok 
elég felt n ek lesznek, és nyilvánvaló lesz, miért kell eliminálni ket.“ (SCHAFER 
1973, 3.) 

Jelen esetben konkrét társadalmi feladatról van szó, amelyben megmutatkozik a 
hangm vészet sajátsága: a hang által társasalmi hatást, változást kiváltani. Az 
általánosabb értelemben vett térhangfelvételt a diszlokáció igénye hívta életre: egy 
különleges hangkörnyezetet minél pontosabban reprodukálni lehessen. Ennek kapcsán 
megújultak a hang reprodukálásának elvei: a zenehallgatásban általános kétcsatornás 
hangrendszer helyett négy, nyolc vagy több csatornás ún. ambiszónikus felvételek, 
valamint a fejhallgatón történ  visszahallgatásra szolgáló binaurális rögzítéstechnika 
által. Míg el bbiek a rögzítést a mikrofonok számának növelésével valósítják meg, 
addig a binaurális felvétel során a hallójáratba helyezett mikrofon rögzíti a hangot és a 
térélmény akusztikai megjelenését, így a felvétel a fejhallgatón történ  reprodukcióval 
teljes, három dimenziós hangképet ad vissza.53 

 
A térhangfelvételekre általában jellemz  megkülönböztetés, hogy vagy 

dokumentarista, vagy m vészeti céllal készülnek. Schafer koncepciója az akusztikai 
ökológia: az elt n  hangok meg rzése, évtizedekkel kés bbi hangkörnyezetekkel való 
összevetése áll a hátterben azon munkáknál, amelyeknél a dokumentarista jelleg 
dominál: a fonográfia néven ismert tevékenység állathangok, urbánus és ipari 
hangdokumentumok rögzítését végzi. Dönt en m vészeti ill. közösségi céllal készülnek 
a hangséták (soundwalk), különböz  hangdokumentumokból összeállított kollázsok. A 
két terület között mind szélesed  helyet foglal el a konceptuális hangfelvétel, pl. 
Toshiya Tsunoda vagy Hildegard Westerkamp munkái (  2-2). Westerkamp jelölt 
munkája, az Into India (2002) egy évtizednyi hangfelvétel-gy jteményt válogat, 
szerkeszt. Esztétikai szempontból meghatározó az él  környezet zeneként történ  
felfogása, ami egyértelm  visszanyúlás a természeti visszaigazolást keres  antik 

52 Vö. SCHAFER 1977, 111.: “Marshall McLuhan somewhere says that man only discovered nature after 
he had wrecked it. So it was at the very time when the natural soundscape was being overrun, it 
stimulated a whole wave of sensitive reactions in the music of composers as different as Debussy, Ives or 
Messiaen.” (megj.: a hasonlat sántít, ugyanis McLuhan a pénz társadalmilag beágyazott természetének 
(nature) felfedezésér l beszél, amikor Robinson Crusoe a hajótörése (shipwreck) után egy – immár 
teljesen értéktelen – pénzdarabot talál, lásd MCLUHAN 1964, 125) 
53 A m fejen (dummy head) megvalósított binaurális technikáról lásd WERSÉNYI 2.4.1-2.4.5 pontjait. 



2.1. A hallás mint cselekv  észlelés 

48

hagyományokhoz. A nyers felvételek szubjektív elrendezése igazolja, hogy “a 
természeti folyamat szonikus »lenyomatai« kétségtelenül jel jelleggel bírnak [...]. 
Másrészt viszont az eredetük természetes: akusztikai szerkezetüket a természet határozta 
meg. Jelentésük nem választható el hangszerkezetükt l, a leképezett valóság közvetlen 
»lenyomatától«.”( CSERES 2005, 109.) 

Az aktív hallás kialakulása szempontjából fontos lépés, hogy a környezet mint 
narratív hangszer, a passzív hallás mint zenei élmény t nik fel. “Az emberek mindig 
figyelték (listen) a szelet, ami szünet nélkül leny gözte ket. Mivel ismerik, hogy milyen 
típusú hangokat képes létrehozni, kitaláltak és megterveztek olyan tárgyakat – mint a 
szélcseng  vagy a szélhárfa –, amelyek a legszebb zenét játsszák akkor, ha megérinti 

ket a szél.“ – jegyzi le Hildegard WESTERKAMP (2001, 18). A kijelentés egyben 
közvetett kritika is: miért kell mindig segédeszközt alkalmaznunk ahhoz, hogy halljunk, 
ha magát a dolgot is hallhatnánk? Az akusztika ökológiája egyben fenomenológiai 
célzatú felhívás is: tanuljunk meg hallani, a kauzális és szemantikai szint mellett 
figyeljünk meg mindent az esztétikai hallás képességével is. 

A fonográfia organikus jellege késztetett arra zeneszerz ket, hogy m vi 
térhangfelvételeket írjanak, melynek stílusneve az ambient lett. Ezek funkciója kett s, 
egyrészt a hang beépítése környezetükbe, másrészt kilépni a zene eddig ismert 
id keretei közül. Az akusztikai ökológia ezt a koncepciót alkalmazza a várostervezés, a 
mindennapi élet hangkörnyezetének tervezéséhez. 

 

2.1.3.3. „Vak hallás“ 

Akuszmatikus, vagyis hallott dolgok: Püthagorász tanítási módszere volt ez, 
ahogy egy fal mögött beszélt és hallgatói csak nem-vizuális élményt kaptak.54 A 20. 
századi zene nemcsak a püthagóreus harmónialméletben, hanem Pierre Schaeffer 
koncepciója nyomán az el adásmódban is visszanyúlt a preszókratikus filozófiához 
(LANDY 2007, 78; SCHAEFFER 1978, 91-99). Az écoute réduite, redukált figyelem 
kiiktatja a vizuális ingert, ugyanakkor a hallgatót a speciális koncertteremben 
körbeveszi a hang, amelynek eredete ismeretlen kell maradjon. SCHAEFFER (1973, 270-
272.) m vében így definiálja az akuszmatikus élményt: az a hang, amelyet a mögötte 
álló okok látása nélkül hallunk. A koncepció mögött a husserli fenomenológia hatása 
áll, amely szintén felfüggeszti az észlelt dolgok valóságkapcsolatainak vizsgálatát. 

A vizualitás felfüggesztése a koncepció szerint a hangok tiszta befogadására 
redukálja a figyelmet, a jelenkorban pedig, Francis Dhomont véleménye szerint ez a 
mindennapi élet része, amikor felvételr l zenét hallgatunk a rádióból vagy otthoni 
környezetben, (DHOMONT 1995) majd hozzáteszi: egész más típusú zenét hallunk így, 
pl. Mozart esetén nem felvételre, hanem él , zenekari el adásra szánt darabot.  

Az akuszmatikus zene ezzel szemben kimondottan akuszmatikus célokra szánt 
m veket kell jelentsen.”Amíg a cd csak egy (megfelel ) redukciója az instrumentális 
versenym nek, addig az akuszmatikus koncert egy lezárt médiumra komponált m  
er teljes kinagyítása.” (im.) A kritikákra, melyek a hangszerek, látvány hiányára 
vonatkoznak, azt válaszolja: “(a koncerten) sokminden hallható, gyakran hallhatatlan 
hangok. Fókuszálóképességünk behatárolt; ha érzékeink egy er teljes ingerre, 
figyelmünk más ingerek felé lecsökken”, majd Glenn Gould nyomán hozzáteszi: 

54 Az akuszmata, vagyis hallott dolgok olyan, javarészt erkölcsi és bölcseleti tanításokat jelent, amelyeket 
Püthagórász állítólag önmagát elfedve közölt tanítványaival. Az akuszmákról, vagyis az ilymódon 
továbbadott közmondásokról b vebben lásd G.S. Kirk – J.E. Raven – M. Schofield (szerk.), A 
preszókratikus filozófusok, ford. Cziszter Kálmán és Steiger Kornél, Budapest, Atlantisz, 1998, pp. 339-
350. 
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“Miután a zene, amit sok-sok éven át el adóm vészetnek tekintettek, most – akár a 
mozifilm – bemutathatóvá vált egy lezárt (fixed) médiumról is, miért ne 
foglalkozhatnánk ezzel az új kreatív térrel? Ne hasonlítsuk többé az »el adó« 
m vészethez! Ez nem az el adók hamisítatlan jelenléte, ami garantálná a munka 
autentikus jellegét; sokkal inkább mindaz, ami a hallástevékenység során közölhet .” 
(im.) Az akuszmatikus zene nemcsak arról szól, hogy milyen úgy hallani, hogy nem 
látunk, hanem felveti azt a kérdést is, hogy milyen lehet úgy el adni, hogy nem az 
alkotó nem tudja, van-e közönsége vagy nincs? Ugyanez a kérdés a színházi el adás 
esetén is felvetült: „Ha a színész a közönséghez beszél, természetesen lerombolja az 
el adás illúzióját, de ett l függetlenül fennáll a paradoxon, hogy egyébként is tud a 
közönség jelenlétér l“ – írja Diderot kapcsán Nicholas MIRZOEFF (2004, 36). Felvetése 
szerint a vak szemtanúk kett s látással rendelkeznek, és nem tévesztik meg ket a 
vizuális illúziók az absztrakt összefüggések megfigyelésében.  

A hallástevékenység aktiválódásának következ  fázisa a hangm vészet által 
használt zenei hangok radikális kitágítása lett. A csend és a nagyon halk vagy épp 
ártóan zörejes, így eltaszító hangzás, az ultra- és infrahang használata, a hang-miniat r 
kiindulópontja az, hogy a létrejött m vet lehetetlen legyen hallani, megkülönböztetni a 
külvilágtól. Mindezek a jelenségek a hangot fizikai objektummá alakítják, Daniela 
CASCELLA (2005, 62.) kifejezésével élve: a Kurt Schwitters által keresett s-hangot (Ur-
Klang) hozzák m ködésbe: “azt a hangot, ami csupasz, egyszer , gépek vagy természeti 
er k brutális szülötte, és nem irányítják emberi sémák.  Nem céljuk, hogy a fülnek 
üzenjenek, sokkal inkább az, hogy megszólaltassák az emberi életvitelnek és 
mértékeknek idegen er ket, mint például a szeizmikus rezgéseket.” A hallás itt elveszíti 
kontrollját, a hangzó anyag nem csupán szuverén, de autonóm közeggé válik egy önálló, 
fizikai erej  jelenség el tt. Ha a térhangfelvételt a környezeten mint hangszeren való 
zenei játéknak tekintjük, úgy a szerz  által említett alkotók – a svéd Carl Michael von 
Hausswolff vagy Jacob Kirkegaard – munkái a természeti környezet önálló, elszabadult 
viharai a zenei szférában. 

A “rejtett”, titkos hangok kutatásának célja az is lehet, hogy a mindennapi élet 
által már vulgarizált szónikus tartomány mögött felmutassák a fizikai rezgések 
érintetlen világában rejl  er t. Jean-Jacques NATTIEZ (1990, 53-54.) az akusztikai 
ökológia és az akuszmatika (és egyben az alkotók neveinek) közös nevez jét is a 
harmónia felfedésében találja meg Schafer és Schaeffer között, amikor el bbi kizárólag 
az irányított, keres  hallgatásban leli meg a zeneiséget: megismerése, befogadása és 
alkotói cselekvése egységben marad, radikális esztétikumával egyben épp kizárva magát 
a zene eddigi definíciójából. 

 

2.1.3.4. Electronic Voice Phenomenon – az aktív hallás túlcsordulása 

A hallás behatároltsága számos, a hallórendszer tehetetlenségét és folyamatos, 
összefüggéseket keres  munkáját kihasználó érzékcsalódás számára teremti meg a 
lehet séget. Ez kapcsolódott össze a rádiózással, vagyis az üres rádiócsatornák, 
elektronikus zavarok megfigyelésének hagyományával. Az utóbb is megjelent 
koncepció, hogy rejtett hangokat hozzunk a felszínre, a „valamiként-hallás“, 
„belehallás“ aktusában ér zenitre, amikor nem létez  vagy idegen személyek hangait 
véljük felfedezni a rádiózásban. Az elektronikus hangfenomének (electronic voice 
phenomenon, EVP) legels  gy jt je a svéd Friedrich Jürgenson operaénekes és fest  
volt. Feltehet leg a szalagos magnetofon meghibásodása okozta, hogy els  
madárfelvételei hátterében egy, a madarak éjszakai énekér l norvégül beszél  nem 
létez  narrátor hangját is sikerült rögzítenie. Ezt követ en hátralev  életében 
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rádiókészüléke segítségével túlviláginak tulajdonított emberhangok tömegét rögzítette 
és csoportosította. Felfedezte, hogy a túlvilági hangok a legtisztábban 1845.0 kHz 
frekvencián érkeznek.55 „Távol a m sorszórás minden egyéb formájától itt csak a 
radiofonikus semmi uralkodik, a statikus állandó sercegése. Ez a ritmussal, dallammal, 
kezdettel vagy véggel nem rendelkez  hang maga a végtelen. És, ahogy a szikrázó 
égbolt, ez a tájkép, ami minden interpretációra nyitott.“ (RUYTER 2005, 35.) 

Az EVP megfordítja a hallás és referencialitás viszonyát: nem azt kérdezi, hogy 
mi vagy honnan ered az, amit hallunk, ugyanis ez a kérdés megválaszolhatatlan. Sokkal 
fontosabb a felismerés, hogy a hang az eddigi koncepciókkal szemben nem üres, hanem 
végtelen számú referenciát hordoz. A térhangfelvételeket készít  dokumentátor itt 
médiumként t nik fel, aki az üzeneteket egyikét a felszínre hozza. De Ruyter kritikával 
illeti Jürgenson-t, aki az „üzenetek“ határait kijelölve feldarabolta és megnevezte a 
rádiófrekvenciák „szikrázó égboltját“, ezzel elvette a további értelmezések lehet ségét. 
Azonban ha figyelembe vesszük, hogy ezek a darabok a hallás túlzott aktivitásának els  
eredményei, melyek nemcsak meghallják, hanem az ok-okozati lánc visszafordításával 
hallatni is képesek élményüket, úgy ezek a darabok a hallásm vészet els  jelei. 

El adó- és hallásm vészet Jürgensson megfigyeléseivel párhuzamosan Glenn 
Gould esetén is találkozott, aki szintén a fehér zaj környezetében, egy Mozart-darab 
próbáját megzavaró porszívó hangjában volt képes szublimálni a muzsika eredetileg 
hangzó esztétikumát.  

„Ezt az áttetsz en diatonikus muzsikát a hangosabb passzázsoknál valamiféle 
vibrátó udvara vette körül, olyasformán, mint amikor az ember a fürd kádban 
énekel, de közben mindkét füle tele van vízzel, és ide-oda rázza a fejét, hogy 
megszabaduljon t le. A halkabb részeknél pedig egy árva hangot nem hallottam 
abból, amit leütöttem. Érezni persze éreztem ket... a billenty k érintéséb l is 
érzékeltem a hangzást... s t el is tudtam képzelni, hogy mit csinálok, csak épp 
hallani nem hallottam semmit.“56  

Az EVP és a sükethallás arra is rámutat, hogy az esztétikum nemcsak a 
hozzárendelt érzékszerveken, hanem egy feltételezhet  common sense-en keresztül akár 
más úton is közvetítheti a – jelen esetben túlvilági – élményt, legyen az m vészeti vagy 
kommunikációs csatorna.  

Jürgensson kiindulópontja, a madárdalok rögzítése szimbolikus gesztus egyben. 
A madárdal, mint az él világ esztétikai tevékenysége és a kommunikáció közötti terület 
(lásd pl. LESTEL 2007, 156.) egyben az EVP esztétikumának lényegét hordozza: egy 
igen vékony szál határolja el azt, hogy meghallani, megérteni vagy m vésziként hallani 
tudunk valamit. Ebben az értelemben különösen fontos tény, hogy az EVP rendszerint 
csak verbális fenoménem felfedését jelenti, egyéb hangkifejezéseket igen ritkán. 

Az EVP egyben az ismeretelmélet hallucináció-érveléséhez is újabb értelmezést 
ad. Az érvelés szerint hallucináció az, aminek érzetadatként való ismerete valamit 
jelenlev ként ábrázol. Azonban a hagyományos hallucinációtól eltér en itt a „vízió“ 
rögzült, bármikor el hívható azok számára, akik az adott nyelvet megértik, így jelenléte 
irányíthatóvá válik,57 hasonlóan az amodális észleléshez, ami anélkül tesz valamit 
észlelhet vé, hogy az valóban észlelhet  lenne (NOË 2004, 61., 68.). 

 
 

55 Más források (KITTLER 1999, 13.) az 1450-1600 kHz közötti frekvenciákat nevezik a “Jürgenson-
sávnak.” 
56 Glenn Gould-ot idézi FRIEDRICH 2002, 31-32. 
57 A hallucináció-argumentumról b vebben lásd T ZSÉR 2004, 64-65. 
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2.1.4. Összegzés - A hallásm vészeti paradigma felé 

Az itt sorolt elméleti és hangm vészeti formák egyaránt a hallás mind 
markánsabb tevékenysége felé haladnak. Láthattuk, ahogy a hallás sajátos jellege 
autonómiát hoz létre a kauzalitásban, ahogy Don Ihde posztfenomenológiájából 
technológiai pozitivizmusba hajlik, az ökológiai felfogáson keresztül a környezet felé 
nyitott médiummá válik, Noë enaktív értelmezése pedig befogadó és cselekv  
érzékszervvé növeli. A hallástevékenység nem új igény a zenében, hiszen a 
zenem vészet klasszikus értelmezésében is jelenvolt, mégpedig a karmester, az ideális 
hallgató szerepében, aki egyben összefogja és vezeti a zenekart, de maga hangot nem ad 
ki. „A karmester mint a hatás képvisel je a közönség képvisel je a m ben“ – mondja 
ADORNO (1985, 32.) Wagnerr l, aki egyesíti zeneszerz  és karmester szerepét. Eme 
funkciók leépülésével válhatott er sebbé az igény és mind közelebbé a válasz az ideális, 
vagyis esztétikai tartalommal bíró és cselekv  hallásra. 

A hallás aktiválódása el revetíti a hallás kommunikatív-esztétikai feladatának 
materializálódási – medializálódási folyamatát. A fejezet során leírt folyamat egyrészt 
hang és valóság viszonyát, másrészt a hallás és a valamiként-hallás lehet ségeinek 
kinyílását követte a zene- és hangm vészet történet rövid szakaszán. Habár a folyamat 
terjedelmes, jelen írás célkit zése szerint nem vállalkozhat el történetének feltárására és 
jöv jének kutatására, hiszen a szonifikáció értelmezéséhez szükséges lényeges 
eredményeket – hallás mint aktív tevékenység, komplex feldolgozó képesség – 
megkaptuk, és azt a következ  bevezet  fejezetre evidenciaként továbbítjuk. 

 
 
 

 
2/9. ábra: Kanizsa-háromszög – amodális észlelés 
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