
tör té net fel tá rá sá nak le he tõ sé gét ku tat va
ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy a ma gyar
nyel vû vagy ma gyar esz té ti ka szin tag mák -
hoz ha son ló an el gon dol ha tó a mû vé szet -
esz té ti ka vagy a mû vé szet esz té ti ká ja al ter -
na tí va, amely nek az er dé lyi ma gyar esz té -
ti ka tör té net és/vagy az er dé lyi ma gyar esz -
té ti ka tör té ne té nek szint je i vel kell meg -
küz de nie (283.). De me ter At ti la a sza bad -
ság li be rá lis és re pub li ká nus fo gal mát
elem zi. Ez utób bi nem csak a kény szer, ha -
nem a kény szer le he tõ sé gé nek a hi á nya -
ként de fi ni ál ja a sza bad sá got (228.). 

A ta nul mány kö tet vissza té rõ mo tí vu -
ma az eu ró pai fi lo zó fia in va ri án sa i ra vo -
nat ko zó kér dés, aho gyan ez az is mer te tett
te ma ti ká ból is elénk tá rul. Me lyek az eu -
ró pai gon dol ko dás jel lem zõ in va ri án sai?
Mi ért nem le het más kép pen gon dol kod -
ni? – kér de zi Egyed Pé ter (93.). Zuh
Deodáth meg kö ze lí té sé ben an nak az ál ta -
lá nos, örök „esz mé nek” a ke re sé se fo lyik,
amely a fi lo zó fia tör té ne te so rán nem vál -
to zott (105.). A kér dés re adott vá la szok
sorsdöntõek, hi szen a fi lo zó fia le he tõ sé -
gé re vo nat koz nak. Zuh Deodáth sze rint a
lé nyeg szem lé let mint „sza bad tett” „ké -

pes a fi lo zó fia tör té net in va ri áns ele mé -
nek fel tér ké pe zé sé re”, ily mó don az
„eidetikus va ri á ció” a fi lo zó fia lé nye gé -
nek a le írá sá hoz is hoz zá já rul hat (130.).
Sza bó Lász ló a kép ze let ere jé ben lát le he -
tõ sé get ar ra, hogy az alap igaz sá got ke re sõ
el mé let he lyett a gya kor lat el mé le tét a
hermeneutika és a neopragmatizmus út -
ja in tár ja fel (173.). Ve ress Kár oly egy új
kez det, új ra kez dés le he tõ sé gé rõl be szél a
fi lo zó fia és az eu ró pai egy ség ese té ben,
„va la hány szor Eu ró pa ön ma ga szá má ra a
Má sik ar ca ként tû nik elõ” (258.). Egyed
Pé ter vá la szá ban a meg ha tá ro zat lan ság
el gon do lá sá hoz kell vissza for dul ni „az az -
hogy a dol go kat – leg alább is né ha – úgy
kell ven ni, ahogy ép pen adód nak, mint
fe hér-fe ke te, édes-ke se rû, jó-rossz, nagy-
ki csi, te hát a töb bi do log ról csak ha tá ro -
zat la nul né ze lõd ni, a dol go kat in kább
eset le ges és akcidens, kon tin gens jel le gû -
ek nek lát ni, ha tá ro zat lan sá ga i kat sok kal
in kább fi gye lem be ven ni, mint meg ha tá -
ro zott sá gu kat” (98.). Ez a fel ve tés ugyan -
ak kor az egy más mel lett lé te zõ fi lo zó fi ák
igaz sá ga i nak a plu ra li tá sát je len ti.  

Ko vács Bar na

téka
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REF LE XI ÓK 
A DI GI TÁ LIS ZE NE KUL TÚ RÁ RÓL
Batta Bar na bás (szerk.): Mé di um, Hang, Esz té ti ka –
Ze ne i ség a mediális tech no ló gi ák ko rá ban

A klasszi kus ze ne ter ré nu má ról, az itt
szer zett ze ne tu do má nyi, ze ne esz té ti kai
ta pasz ta la ta im bir to ká ban (ta risz nyám -
ban a classic ha mu ban sült po gá csa ze nei
össze te võ i vel) ko moly in tel lek tu á lis ex pe -
dí ci ó ra hí vott a Mé di um, Hang, Esz té ti ka
cí mû ta nul mány kö tet. Nem tel je sen ide -
gen szá mom ra a di gi tá lis ze ne vi lá ga, ám
iga zán jár tas nak sem ne vez ném ma gam,
et tõl füg get le nül fel tet tem az usb-kábel
szem üve get, amit a le mez ját szó tû vel rög -

zít ve a fü lem fe lé irá nyí tot tam, és ha lán -
té kom nál meg nyom tam a playgombot.

Ha ma ro san vi lá gos sá vált szá mom ra,
hogy jár tas sá gom eb ben a té má ban cse ké -
lyebb, mint gon dol tam. Nem is me rem a
szak ter mi no ló gi át, nem is me rem a szoft -
ve re ket, a tech ni ká kat, a tren de ket, a mû -
fa jo kat, a stí lu so kat, a le mez lo va sok ról
nem is be szél ve. Mind ezt be pó to lan dó,
netlabel-szörfre ad tam fe jem, amit nem ré -
gi ben be szer zett hang fa la im na gyon kel le -
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me sen re a gál tak le. Tet szett, amit hal lok:
han gok, za jok, rit mu sok, hang szí nek, tex -
tú rák po li fó ni á ja iz gal ma san há lóz ta be
szo bám fa la it. És tet szett, amit ol va sok.

Há lás öröm mel nyug táz tam, hogy
nem „tisz táz ni” kí ván ja ol va sói elõtt a kü -
lön bö zõ stí lu sok és mû faj ok tu laj don sá -
ga it, je len tõ sé gét, ha nem fel vet, ki emel,
kö rül ír és je lez, axi ó mák meg fo gal ma zá -
sát mel lõz ve. Pi he nõ stá ci ó im a kü lön bö -
zõ intra- vagy ext ra ze nei fo gal mak de fi ní -
ci ói vol tak, me lyek kon temp la tív jel le -
gük nél fog va ér de kes sé, szó ra koz ta tó vá
tet ték a kö te tet.

A ta nul mány kö tet szer kesz tõ je, Batta
Bar na bás elõ sza vá ban szem lé let be li vál -
tást je lez. Cím vá lasz tá sát ma gya ráz va a
ze ne el mé le ti és gya kor la ti te rü le tén fel lé -
põ vál to zá sok ra utal, je lez ve a fo gal mi
hár mas gaz da sá gi, jo gi, kul tú ra el mé le ti és
esz té ti kai kér dés kö ré nek kör be sé tá lá sát.
Batta az egy sé ges, „egyes szá mú ze ne fo ga -
lom” ha tá ra it tár gyal ja, nem egy eset ben
se gít sé gül hí va a Dahlhaus-Eggebrecht Mi
a ze ne? (Osiris, Bp., 2004) cí mû kö te té ben
sze rep lõ szö ve ge ket. Le het sé ges vá la szok
he lyett (ami ket egyéb ként sem a szer zõk
nem ígér nek, sem az ol va só nem vár) já -
té kos na i vi tás sal rí mel er re a kér dés re a
kö tet (szin te) ne ga tív arany met szés pont -
ján ta lál ha tó mon dat (E. Ferrand és H.
Schellinx ta nul má nya idé zi Cornelius
Cardew-t): „Ami kor ze nét ját szol, te vagy
a ze ne.” (78.)

De mit is kell tud nunk er rõl a di gi ta -
li zált ze ne mû vé szet rõl? Batta töb bek kö -
zött na gyon frap pán san az aláb bi ak ra
hív ja fel a fi gyel met: a hang rög zí tés és -
feldolgozás, in téz ménnyé va ló ala ku lá sa
„de mok ra ti zál ta” a ze nei al ko tást; a tech -
ni kai esz kö zök (szoft ve rek, szekvenszer,
MI DI) bir to ká ban „szin te min den ki” kre -
ál hat; effektprocsesszorok, zaj ge ne rá to -
rok vi lá ga ez, mely ben „ug rás sze rû kul tu -
rá lis és esz té ti kai vál to zá sok” fi gyel he tõk
meg. Ár nyal tabb hoz zá ál lást igé nyel a
notációelmélet kap csán meg fo gal ma zott
pa ra gra fus, akár csak a szer zõ ál tal a „vég -
sõ” klasszi kus ze nei „struk tú ra” kód rend -
sze ré nek meg ha tá ro zá sa. (13.) Fon tos nak
tar tom a szer zõ fel is me ré sét, mi sze rint „a

ha gyo má nyos gon dol ko dás, ami az al ko tó
ne vé hez egy meg ha tá ro zó mû vé szi szem -
lé le tet és egy sé ges mû al ko tás ok so ka sá gát
jel zõ ho ri zon tot pá ro sí tott, má ra meg ha -
la dot tá vált. A di gi tá lis ze nei kul tú rá ban
a szer zõi név már nem a mû vek ha tá rát
jel zõ sze gély le ta po ga tó ja, ami biz to sít ja a
ze nei stí lus bi zo nyos jel lem zõ min tá za ta -
i nak fel tû né sét, ha nem gyak ran sok szí nû
al ko tá sok egész ren ge te gét jel zi, me lye ket
csak ko moly „in tel lek tu á lis erõ fe szí té sek”
mel lett le het egy ka lap alá te rel ni”. (15.)

Ignácz Ádám az ex pe ri men tá lis ze ne
Michael Nyman-féle de fi ní ci ó ját al kal -
maz za az elekt ro ni kus ze ne elõ tör té ne-
t ének be mu ta tá sá hoz. Az elekt ro ni kus ze -
ne „szü le té si dá tu mát” Karlheinz Stock-
hausen egyik esszé jé bõl ve szi át. Mi u tán
tisz táz za az ún. elektronische Musik és a
musique concrète köz ti el té rést, rá mu tat
ar ra, hogy concert de bruit né ven már jó val
az idé zett szü le té si dá tum elõtt elekt ro ni -
kus kí sér le te ket mu tat tak be. Szám ba 
ve szi a 20. szá zad el sõ har ma dá ban szü le -
tett írá sos és szó be li meg nyi lat ko zá so kat,
me lye ket az elekt ro ni kus ze ne kul tú ra ki -
ala ku lá sá hoz ve ze tõ út el sõ fon tos ál lo má -
sa i ként tar ta nak szá mon, majd meg kí sé rel
egy faj ta an to ló gi át össze ál lí ta ni azok kal az
al ko tá sok kal, me lyek nek kom po zí ci ós
vagy esz té ti kai prob lé ma fel ve té sei re le -
ván sak, ami kor di gi tá lis ze né rõl van szó. 

Danczi Csa ba Lász ló a hang ma gas ság
és hang szín kul túr tör té ne té re ref lek tál
írá sá ban. És nem csu pán er re. Iz gal ma san
ír a ze ne és a tár sa da lom struk tú rá já nak
ana ló gi á já ról, a hang ma gas ság sa já tos sá -
ga i ról, han go lá si rend sze rek rõl, a hang -
szín „di men zi ó i ról”, a ze nei tex tú rá ról. A
di gi tá lis for ra da lom ter mé ke Danczi szá -
má ra egy olyan át ala ku ló ze nei pa ra dig -
ma, amely „egy elõ re még lát ha tat lan di -
men zi ók ba tá gul majd”. (52.)

Az E. Ferrand és H. Schellinx tol lá ból
szár ma zó, már em lí tett ta nul mány (Az
elekt ro a kusz ti kus imp ro vi zá ció mint me -
ta nyelv és rög zí tett pont) olyan ter mi nu -
so kat ve zet be az elem zés ben, mint: ski-
zofónia, szkizmogenezis, poszt ze ne,
hang kör nye zet (soundscape). Ezek mel -
lett olyan szin tag má kat hasz nál, mint:112
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rög zí tett referenciális hang, abszt rak ci ós
ak tus, loopalapú al ko tás, a hang nem-ref-
erencialitása, dekontextualizálása, adott
mé di um szonicitása, sza bad ze ne,
metazene, poszt mo dern ze nei ál la pot, 
in tu i tív ze ne. 

Batta Bar na bás Hang(minta) – Kul tu -
rá lis for du lat – Tech&Bass. Az elekt ro ni kus
ze nei evo lú ció vizs gá la tá nak mar gó já ra
cím mel a kor társ elekt ro ni kus (tánc-) ze -
nei evo lú ció el mé let tel kap cso la tos vizs -
gá la ta it oszt ja meg az ol va só val. A to váb -
bi el mél ke dé sek re a ze ne esz té ti ka, mé -
dia el mé let és kul tú ra el mé let te rü le te it
össze fo gó egy sé ges pers pek tí vát ajánl ja. 

Két ta nul mány ban is ol vas ha tunk a
hang, a hor do zó és a le ját szó egy más hoz
va ló vi szo nyá ról, a dizájnkultúra ku ta tá -
sa i ról, el mé le ti ho ri zont ja i ról (Mi hály Ka -
mil la: Ál cáz ni ta nul a for ma ter ve zõ? A
hang le ját szó be ren de zé sek tör té ne te a
designer szem szö gé bõl és Markó Bar ba ra:
Az iPod be vo nul a szen tély be. Az ana lóg-
di gi tá lis vál tás dizájnelméleti ho ri zont jai).

John Chowning írá sá ban két kér dés -
kört tár gyal: a hal ló rend szer ér zé keny sé -
gét, va la mint a hal lás pers pek tí va ter mé -
sze tét ku tat ja. Ér de kes a hal ló-, il let ve a
kog ni tív rend szer esz té ti kai el uta sí tá sá -
nak gya kor la tá ról szó ló passzus.

Ko vács Ba lázs a hal lás pszi cho ló gi ai
és fe no me no ló gi ai ku ta tá sa i ról, a hal lás -
kul tú rá ról ír. A hal lás és hall ga tás kü -
lönb sé ge it tag lal ja: „a pszichoakusztika és
a ze nei pszi cho ló gia az el vá rá sok kal te li
hal lást, a fe no me no ló gia a hal lás tár gyá -
nak ke re sé sét, a kom mu ni ká ció pe dig ter -
mé sze te sen a csend ben lé tet azo no sít ja a
hall ga tás sal (ér tel mez het jük-e au di tív
mó don Wittgenstein ki je len té sét is:
»amirõl nem le het be szél ni, ar ról hall gat -
ni kell«?)” (172.). Rop pant ér de kes meg lá -
tá sa it él ve zet ol vas ni. 

Fran cis co López A szín pad el len cí mû
szö ve gé bõl ki de rül el kö te le zett sé ge a hang -
zó anyag mé di um ként va ló fel mu ta tá sa
iránt. A szín pad meg je le né si for má já nak
el tün te té se mel lett fog lal ál lást, úgy gon -
dol ja, hogy így egé szen új ze nei él mény ben
ré sze sül ne a hall ga tó. „A mai elekt ro ni kus
ze ne gya kor la tá nak egyik leg jobb vagy leg -

fon to sabb jel leg ze tes sé ge (kü lö nö sen a 80-
as és 90-es évek ben le zaj lott esz té ti kai és
tech no ló gi ai fel sza ba du lást kö ve tõ en) a
hang sze res tu dás kö ve tel mé nyé nek ha tá ro -
zott, szin te tel jes hi á nya. En nek két fõ oka
van: (1) az elekt ro ni kus hang szer ma nap -
ság „tes tet len” for má ja (vál to za tos elekt ro -
ni kus mo du lok min den fé le kom bi ná ci ó ja,
szoft ve res ele mek stb.) foly ton vál to zik, és
(2) a han got lét re ho zó sze mé lyek (va gyis
bár ki, aki han got kí ván lét re hoz ni) gya kor -
la ti lag azon nal hoz zá jut nak min den ilyen
vál to zat hoz. […] Úgy hi szem, a hang szer -
hez szük sé ges tu dás (ha van egy ál ta lán)
nem annyi ra tech ni kai, mint szel le mi jel le -
gû és sze mé lyes. Sok kal in kább, mint a ze -
né lés tör té ne té ben bár mi kor.” (183.). Va ló -
ban, gya ko ri a ze ne ked ve lõk kö ré ben, hogy
a hang szer já ték tech ni kai as pek tu sa mi att
szin te meg tor pan nak és el for dul nak a
klasszi kus ze né tõl, gya kor la ti lag „hoz zá fér -
he tet len nek” ér zik a hang szer ok ta tást. Ám
nem sza bad el fe lej te nünk, hogy elõ adó mû -
vé szek so ra azt vall ja, hogy az elõ adó csu -
pán egy üveg lap, amely át bo csát ja a fényt,
a ze ne szer zõ al ko tá sá nak cso dá ját, így ta -
lán nem itt kell kü lönb sé get ten ni a két ze -
ne kul tú ra kö zött, hi szen mind két eset ben
szel le mi és sze mé lyes jel le gû meg nyil vá -
nu lás ról van szó.

Összeg zés képp el mond ha tó, hogy a
Mé di um, hang, esz té ti ka cí mû ta nul -
mány kö tet ki vá ló ka la uz az elekt ro a kusz -
ti kus és di gi tá lis ze ne vi lá gá hoz. A fi a tal
ma gyar or szá gi ku ta tók és el is mert kül föl -
di szak em be rek köz re mû kö dé sé vel lét re -
jött mun ka a jel zett te rü let tör té ne ti és el -
mé le ti meg kö ze lí té sét vá zol ja fel, ugyan -
ak kor egy kor társ mé dia- és kul tú ra el mé -
le ti né zõ pont men tén a di gi tá lis ze nei ter -
ré num esz té ti kai vo nat ko zá sa it is meg fo -
gal maz za. A gyûj te mény új ka pu kat nyit
a kor társ kul tú rá ról va ló gon dol ko dás ban,
il let ve le he tõ vé te szi a kü lön bö zõ tu do -
mány te rü le te ket át fo gó in ter disz cip li ná -
ris vizs gá la tok elõ moz dí tá sát. Ezen túl -
me nõ en szá mos ér de kes ada lék kal szol -
gál a vi lág vál to zá sa it meg ér te ni kí vá nó
ér dek lõ dõ ol va só és a di gi ta li zált kul tú rá -
ban élõ ze ne ked ve lõ szá má ra is. 

Csá kány Csil la
téka
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