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a szemplinggel ellentétben már nem a hangzást — felhang-spektrumok és 
modulációik értelmében14 — virtualizálják. A fizikai modellezés (esztétikai-
lag Helmut Lachenmann Musique concrète instrumetale-jához kapcsolódva) 
a hangszereket egy teljesen poétikus eljárás során, tehát magát az auditív 
hangképzés fizikai paradigmáit alapul véve szimulálja. A hangzás beprogramo-
zása helyett létrejöttének feltételeit szimulálják. Ez lehetővé teszi, hogy ne 
egy technikai paraméterrendszer értelmetlen absztrakciójának kelljen alávetni 
a hangszerek szimulációit. Klasszikus hangzásszintetizáló eljárásoknál pél-
dául a klarinét hangját úgy szimulálják, hogy beprogramozzák a felhang-spekt-
rumot és a rezgések folyamatát. A szempling esetében ugyanezt különböző 
hangminták segítségével reprodukálnák, amelyek bizonyos regisztereket és 
dinamikákat is figyelembe vesznek, persze ebben az esetben csak az említett 
dimenziókon belül mozoghatnak. Ezzel ellentétben a fizikai modellezés a kla-
rinét valós modelljét szimulálja a számítógépben, és azt a (virtuális) levegő-
oszlop szintén szimulált megfújásával szólaltatja meg. Minél pontosabb a vir-
tuális modell, annál komplexebben és elevenebben szólalnak meg a hangszer 
olyan játéktechnikai különlegességei, mint a különböző regiszterek színezetei, 
a harmónikus felhangok vagy a különböző fújástechnikák sajátosságai, anél-
kül, hogy ezeket részletesen akusztikai eredményként előre meg kellett volna 
határozni. Ugyanez igaz többek között a húros hangszerekre is. Az említett 
példák bizonyítják, hogy miért a fizikai modellezés mind a mai napig a klasszi-
kus hangszerek imitációjának legtökéletesebb eljárása. 
De mi történik akkor, ha a hagyományos hangképzőkön túllépve egy absztrakt, 
elektronikus hangzást akarunk generálni? A valós mintákkal ellentétben a vir-
tuális hangszereket szét lehet bontani az eredeti hangszer fizikai összetevőire 
és részfunkcióira, és ezeket azután elemenként újra tudják kombinálni.  
Így olyan absztrakt, hibrid hangszer-modellek jönnek létre, melyeket lenyűgöző 
akusztikus tulajdonságaik és szokatlan zenei viselkedésük miatt csak meta-
forákkal lehet leírni. Ilyen például a vonós fuvola (egy fúvós modell levegőosz-
lopát egy vonó hozza működésbe), a trombita-szaxofon fúvókával és a har-
sona hangtölcsérrel vagy a fúvós cselló (egy húr modellje, ami a fúvástól kezd 
el rezegni). Ezeket a virtuális hangszereket nem korlátozza semmiféle anyag-
hoz kötött tulajdonság: egy virtuális trombita vagy egy virtuális húr készülhet 
üvegből vagy betonból, formája lehet vastag, hosszú vagy akár csomózott is, 
mindaddig, amíg hallható eredmények születnek. Igaz, a virtuális hangszerek 
is alá vannak rendelve a szimulált, fizikai törvényeknek, ezeknek azonban nem 
feltétlenül kell megegyezniük a mi valós világunk törvényszerűségeivel.
A virtuális hangszerek egy eredeti, digitális esztétika újfajta interfész-stra-
tégiájaként az A/D-átalakítón túl érdekesek. A hangzásnak mint érzéki minő-
ségnek egy olyan (régi) felfogását képviselik, amely a legutolsó kísérlet — a 
Schumann-féle 1929-es hangszíntörvény15 — óta az elektroakusztikus zenében 
is háttérbe szorult, köszönhetően a pozitivista, technológiai szemléletnek. 
Első lépésként itt is hat a Turing-gép szimulációs paradigmája. Mivel a virtuá-
lis hangszerek esetén kizárólag akusztikusan definiált virtuális térben, csakis 
a hallás segítségével lehet tájékozódni, az eligazodáshoz, a korai számítógé-
pes zenei kísérletekhez hasonlóan referenciamodellekre van szükség a valósá-
gos világból. Ezzel a lépéssel eljutunk a kísérleti hangzásprogramozáshoz és a 
komponált struktúrákhoz a definiált virtuális környezeten belül, távol az analó-
giáktól és az elektroakusztikus hangzásszintézis adaptált metaforáitól.

A digitális médium esztétikája
Az új médium — műfajtól és stílustól függetlenül — rendelkezik egy önálló, 
objektív minőséggel. Ez nem merül ki az eddigi technológiák szimulációjának 
lehetőségeiben, hanem teljesen új fejlődési irányokat vázol fel. A már létező 
eljárások visszatekintő adaptációi és az új médium sajátosságaihoz alkal-
mazkodó differenciált technológiák viszonya természetesen dialektikus, de a 
paradigmaváltást követően megnőtt a még felfedezetlen zenei dimenziókat 
kutató irányok létrejöttének valószínűsége.
Mi mindenesetre épp az egyik legradikálisabb áttörést éljük meg: nem csak 
a zenegyártásét, hanem a minden koordinátát felölelő zenei kommuniká-
ció folyamatáét, amely az alapjait érintő változáson megy keresztül, kije-
lölve ezzel a „polgári reprezentációs zene történetének végét” úgy, ahogy ezt 
Konrad Boehmer már 1985-ben megfogalmazta. Ennek a kellős közepében 
vagyunk.

Fordította Péli Sarolta

14  Ezen a helyen a hangzásképző eljárásokra koncentrálok, és hanyagolom a passzív-
hibrid kezdeményezéseket és a fizikai modellezésen alapuló effekteket is.
15  Erich Schumann: Physik der Klnagfarben. Berlin 1929.

Fogarasi Hunor

Aurális fordulat (?) 
Első rész

— vázlat —

• Akár divatosnak, a tudományos diskurzussal összekacsintó retorikai fogás-
nak is tűnhet manapság a fenti cím. Az elmúlt évtizedek talán legkedveltebb 
műszavává vált fordulat kifejezés azonban képlékenyebbnek és rugalmasabb-
nak tűnik, mint az asztalra csapó paradigmaváltás kuhni fogalma, s ugyanak-
kor sok esetben ennek szinonimájaként értendő. Hallhattunk már koperniku-
szi, nyelvi, hermeneutikai, orális, kulturális, ikonikus, képi, vizuális, kognitív, 
performatív fordulatokról, de hallhatunk újabban akusztikai vagy aurális for-
dulatról is (bár utóbbiról talán a legkevésbé). Ezért is kívánok épp erre rákér-
dezni, és W. J. T. Mitchell A képi fordulat című esszéje1 zárszavának parafrá-
zisával élve azonnal előre is bocsátani: Az aurális fordulat nem ad választ sem-
mire. Csupán a kérdések feltételének egy lehetséges módja. Bár lényeges különb-
ség van a két fogalom között, az értelmezés számára mindkettő esetében 
megkerülhetetlenül adódik a konnotációs határok, a kontextus megrajzolá-
sának szükségessége, amely az adott vizuális vagy aurális/akusztikus feno-
mén kulturális reprezentációit az érzékszervek analóg működése mentén szer-
vezi meg. Magyarán: csak olyan képekről beszélhetek képként vagy csak olyan 
hangokról hangként, amelyek a látásom, illetve a hallásom számára hozzá-
férhető tartalmak. Tehát egy mágneses rezonancia felvétel is látható tarta-
lom lehet, hiszen egy eszköz által közvetített kép a látásom számára, mint 
ahogy az ultrahang is hallhatóvá tehető egy másik eljárással a hallásom szá-
mára. A kettő között is létrejöhet a konverzió, ahogy az például a bakelit- 
(vinyl)lemez vagy a számítógép hangszerkesztő szoftvere — két, egymástól 
különböző médium — esetében történik. Mediális közvetítésre van tehát szük-
ség minden olyan esetben, amikor érzékszerveink meghosszabbításán — netán 
felülírásán — fáradozunk, vagy amikor magát az időt és a teret kívánjuk foglyul 
ejteni. Az ezredfordulóra a vizuális kultúrának már olyan, csak rá jellemző terü-
leteken is számolnia kellett az auralitás térhódításaival, mint a képzőművé-
szet. Érzékszerveink ennyire könnyen megtéveszthetők és felcserélhetők len-
nének? Az ingerek sokféle totalitását keressük vagy a diszkrét különválasztás 
hívei vagyunk? Kezdjük az elején.

Miért éppen aurális?
Az aura már a görögök szóhasználatában többértelmű: egyszerre jelölt egy 
kifejezetten szubjektív eseményt (érzelmi hullámot, testi borzongást, a 
lélek belső mozgását, illetve migrénes, epileptikus roham előérzetét), vala-
mint egy objektívet (magát a levegő finom mozgását, párolgást, füstölgést, 

1  Online olvasható: http://www.balkon.hu/2007/2007_11_12/01fordulat.html
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kiáramlást éppúgy, mint egy ember kisugárzását).2 Később latin közvetítés-
sel — aur(is) (fül, fülcsiga, kopoltyú, légnyílás) — az egész hallószervvel vált 
kapcsolatossá az orvostudományban és néhány európai nyelvben (aurikular, 
auriculaire, auricular, aural).3 Johnathan Sterne A hallható múlt4 című könyvé-
ben az Oxford Angol Szótár alapján alapvetően megkülönbözteti egymástól az 
auricular és aural kifejezéseket: az előbbi az orális tradícióhoz tartozót, a külső 
füllel kapcsolatosat jelent, míg vele szemben az utóbbi az oralitásról leválasz-
tott, kifejezetten a közép- és belső fülre, valamint a hallóidegekre vonatko-
zót. A Barry Bleeser és Linda-Ruth Salter szerzőpáros5 az aurális fogal-
mát az építészettel6 kapcsolja össze: egyfelől a vizuálissal, másfelől pedig az 
akusztikussal. Fogalmi tisztázásuk célja egy olyan aurális fogalom és építé-
szeti gyakorlat létrehozása, amely a terek aurális architektúráját nem kezeli 
külön a vizuálistól, alátámasztva azt a tényt, hogy az aurális teret leíró fogal-
maink elsősorban kulturális előítéleteinkből fakadóan — főleg az urbanizáci-
óval — váltak külön a teret általában leíró — nem csak vizuális — fogalmaink-
tól. Továbbá: pszichológiai értelemben a szerzőpáros a vizuális és aurális képze-
let közötti radikális aszimmetriát is hangsúlyozza, mely szerint a vizuális kép-
zelettel ellentétben, pusztán mentális aktussal nem lehet új akusztikus teret 
auralizálni. Ezért is van olyan kevés történelmi példa a képzelet aurális invenci-
óira. (Az egyik sokat említett kivételt a filozófus Francis Bacon Új Atlantis című 
esszéjében találhatjuk, a képzeletbeli hangházak leírásában.) Az auralitásnak 
ezért nincs olyan történelme, mint ahogyan az oralitásnak, vizualitásnak van, 
illetve csak a hangfelvétellel kezdődik el (Sterne).
Szükség van egy további, a Blesser-Salter szerzőpáros által leírt különbségté-
telre is az aurális és az akusztikai fogalmai között. Az előbbi egy hangzó ese-
mény kizárólag emberi tapasztalatára vonatkozik, míg az utóbbi magában fog-
lal minden közegben (levegőben, vízben, szilárd testekben) létrejövő mechani-
kai rezgést, illetve az ember hallótartományán kívül eső hangot. Míg az egyik 
verbalizálható, vagyis a kultúra (szociológia, pszichológia, fenomenológia) 
nyelvén írható le, addig a másik csak a természettudományok (fizika, matema-
tika) nyelvén.7

Az eddig összefoglaltak értelmében látható tehát, hogy az aurális fogalma 
maga is mozgásban van, közvetíteni kíván a hallószerv fiziológiája, a hangész-
lelés pszichológiája, valamint a levegő rezgésének fizikája között; ennyiben dif-
ferenciáltabbnak mutatkozik az auditív8 és akusztikai9 fogalmakkal szemben.

Milyen fordulatokról lehet szó? 
Az ipari forradalom a 1900-as évek fordulójára hatványozottan megnövelte 
nemcsak a városok területét és lakosainak számát, hanem a termelt zajt 
is. Ennek az „aurális fordulatként” is említett jelenségnek tulajdonítható a 
nagyobb európai és amerikai városokban bevezetett, zajt korlátozó rendele-
tek széles körű elterjedése is.10 A dérive bécsi interdiszciplináris városkutató 
folyóirat 2007 májusi tematikus számában — címe Stadt hören — Hans-Peter 
Meier-Dallach szociológus írása a szerkesztő Peter Payer szerint az előbb 
említett fordulat mellett egy második, az ezredforduló nagyvárosaiban vég-
bemenő „fundamentális akusztikai változásra” hívja fel a figyelmet: az akusz-

2  Fontos az elején megjegyeznünk, hogy az aura fogalmának Walter Benjamin-i 
meghatározására itt nem térhetünk ki. Pedig sok esetben érdekes volna a műalkotások 
létmódjának (és befogadásmódjának) kifejezetten a vizualitással eljegyzett, auratikus 
minőségnek az akusztikummal (és a hallással) kapcsolatos vonatkozásait megvizsgálni. 
Egy másik szempontból volna érdekes alkalmazni az aura benjamini fogalmát az audiofil 
törekvésekre, mely egyrészt éppen a kortárs Adorno által bírált fétisjelleg ellenében 
volna felmutatható, másrészt pedig mint az akusztikum aurájának lehetséges 
megőrzéseként.
3  A továbbiakban az angol nyelvi használatot és etimológiát alkalmazzuk.
4  Johnathan Sterne: The Audible Past / Cultural origins of sound reproduction, Duke 
University Press, Durham & London, 2003
5  Barry Blesser and Linda-Ruth Salter: Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing 
Aural Architecture, The MIT Press, Cambridge 2007
6  Nem idegen az említett kötet tartalmától Visky András felismerése, mely a későantik 
Vitruvius-i modellt alapul vevő, a vizuális perspektívát figyelmen kívül hagyó aurális 
színházi forma érvényességéről számol be a korareneszánszban, példaként a Globe-ot 
elemezve. In.: A színházi kép. Kellék 11-12. (1998) Online elérhető: http://www.epa.oszk.
hu/01100/01148/00010/korkep_visky_02.htm#_ednref1
7  Curtis Roads éppúgy fontosnak tartja ennek hangsúlyozását. „Az ’akusztika’ 
terminusa független a levegőtől és az emberi percepciótól. Abban különbözik az optikától, 
hogy inkább mechanikát foglal magába, mint elektromágnesességet…” In.: Curtis Roads: 
Microsound. The MIT Press, Cambridge 2004, 6.
8  A latin eredetű auditív jelenleg is a hallással (audire) kapcsolatosat jelent — inkább 
pszichológiai, mint biológiai értelemben, utóbbinak az auditory felel meg az angol 
nyelvben.
9  Ahogy korábban utaltunk rá, a görög — (a)kouein (megjegyezni, észrevenni, észlelni, 
hallani) igéből származó, akoustosból (hallott, hallható) képzett — akoustikos (hallással 
kapcsolatos) ma már általában lett a mechanikai rezgések természettudományos 
gyűjtőfogalma.
10  Az interneten történt kutakodás egyik eredménye Derek Vaillant tanulmánya, aki 
ebben az értelemben használja a fogalmat: http://findarticles.com/p/articles/mi_
qa3945/is_200310/ai_n9312366/?tag=content;col1

F-18-as vadászgép átlépi a hangsebességet
© Fotó: Joseph M Zawodny
© http://www.picturesocial.com/profiles/blogs/jet-sonic-boom-photo

A csend vonzza a hangot
© http://moejo.deviantart.com/art/Silence-Magnifies-Sound-59728744

tikai globalizációra — a különböző társadalmi terekben megnyilvánuló hallható 
globalizációra.11 A kilencvenes évek óta fokozatosan kialakulóban van egy hatá-
rozott tendencia az urbánus terek tudatos hang-tervezésére, s ezzel együtt 
egy új diszciplína, az auditive Architektur12 — az amerikai aural architecture 
német párhuzamának — létrehozására.13 Egy ilyen új tudományág csakis 
transzdiszciplináris lehet, ahogyan azt a Berlini Művészeti Egyetem Auralcity 

11  Online olvasható: http://www.derive.at/index.php?p_case=2&id_cont=608&issue_
No=27
12  Web: http://www.auditive-architektur.de/
13  Ennek létrejötte pedig nem gondolható el az 1950-60-as évekkel kialakuló 
hangművészeti paradigma nélkül. A sound art történeti összefoglalója is olvasható már: 
Brandon LaBelle: Background Noise. Perspectives on Sound Art. Continuum, New York, 
2006
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néven idén elkezdett programja is közli.14 Az, hogy egy ilyen kortárs „hang-
fordulat” ténye világszerte összeért a fejekben, mi sem bizonyítja jobban, mint 
a 2006-ban Acoustic turn címmel tartott nemzetközi konferencia a Muthesius 
Művészeti Akadémián.15 Petra Maria Meyer, a rendezvény szervezője és 
védnöke szerint a konferencia üzenete kettős: egyfelől szükség van a média-
gyakorlatban már régen lezajlott fordulat szélesebb körű tudományos feldol-
gozására; másfelől pedig eljött az idő korunk akusztikus környezetének átala-
kulásába történő aktív beavatkozásra és kreatív szerepvállalásra: a hallható-
ság (vagyis az auralitás) újraértelmezésére, hogy ezáltal meg lehessen nyitni 
a teret egy már növekvő akusztikus forma-szükséglet előtt.
Ez utóbbi felismerés és kezdeményezés cezúra jellege — miszerint globális 
szemléletváltásra van szükség az akusztikus fenoménekhez való viszonyunk-
ban — igen hangsúlyos, de természetesen nem egyedülálló és nem is előzmé-
nyek nélküli. Napjaink kultúrájában az akusztikus jelenlét már elérte azt a kri-
tikus tömeget, amellyel már nem lehet nem számolni. Az elmúlt fél évszázad 
számos paradigmatikus eredményt tud felmutatni a hang és a hallás tudomá-
nyos kutatásaiban. A zenei kísérletek pedig mindvégig a húzóágazatát jelen-
tették ennek a fejlődésnek, noha a második/másodlagos szóbeliség (Ong) 
mediális bummot idézet elő a hanghordozók innovációjában és így a külön-
böző hang-médiumok térnyerésében. A digitalizációval (és az általa megvaló-
suló, elsősorban technikai globalizációval) viszont már egy újabb áttörés vette 
kezdetét, amely azáltal, hogy hatványozottan megsokszorozta a folyamato-
san bővülő és megújuló technológia-kínálathoz való hozzáférést, létrehozta 
első „digitális” emberi generációinkat is: egy újabb ’homo technicus’-t. Ebben 
az „újabb” világban úgy tűnik, a hangot — mint a Kittler-i reális16 legfőbb kép-
viselőjét — már kevésbé illeti meg a képek sorjázását lehorgonyzó szerep, s így 
ahhoz hasonlóan egy virtuális szövőszék sormintájává válik. Bizonyára megéri 
e kísérlet, hogy kezdetét vehesse egy újabb honfoglalás a csend — Cage utáni 

— második birodalmában, ahol már nem fogjuk bánni, ha a hangok (újra) egy 
kicsit a „helyükre kerülnek”.

A természet hangja = zene = a hang természete?
A görög filozófia óta a látás kitüntetett helyet foglal el az érzékelésben, a szel-
lem tevékenységét a vizuális szférából vett metaforákkal írták le. „Nemcsak 
arról van szó, hogy a látóérzéket [Gesichtsinn] előszeretettel tekintették egy 
átfogó építmény analogonjaként, hanem arról is, hogy a látás az egyáltalában 
vett észlelés modelljéül, s ezzel más érzékelési módok mértékeként is szol-
gált.”17 E megállapítással összhangban íródott Douglas Kahn zenei hang és 
hang (zaj) viszonyát tematizáló vonal-metaforájának — az audio (én hallom) és 

14  Web: http://auralcity.de/
15  Acoustic turn, Interdisziplinäres Symposion mit künstlerischem Begleitprogramm 4. 
- 7. Mai 2006. A konferencia terjedelmes anyaga 2008-ban megjelent könyv formájában is 
Petra Maria Meyer szerkesztésében. Online elérhető tartalom és absztraktok:
http://www.muthesius-kunsthochschule.de/de/zentren/forum2/archiv/symposien/
acustic-turn/index.php
16  Értsd érzéki, valóságos, nem képzeletbeli. Később foglalkozunk ennek terminológiá-
jával.
17  Hans Jonas: A látás nemessége. Érzékfenomenológiai vizsgálódás In: Fenomén és mű. 
Fenomenológia és esztétika,. szerk: Bacsó Béla, Kijárat Kiadó, Budapest 2002, 109.

a video (én látom) találkozásának — története,18 amely végül a hallás autonó-
miájához vezetett. Az akusztika kettős szerepvállalása19 a 19. század második 
felére elindította azt a lassú paradigmaváltást a zenében, amely majd csak az 
avantgárd után teljesedik ki igazán. Kahn szövegének olvasata két erő együt-
tes hatására utal: egyik a zene és az akusztika tudományának több évszáza-
dos elméleti és gyakorlati összefonódását jelenti (kezdve a püthagoreus zene-
elmélettől és Vitruvius akusztikai megfigyeléseitől a Leibnitz-i tudattalan20 
zenematematikán és Helmholtz empirikus-természettudományos kísérletein 
keresztül egészen Russolo zajművészetéig); a másik pedig egy olyan mecha-
nikai — közvetlen anyagi — beíródást lehetővé tevő technikát takar, amely már 

— emberi közbeavatkozás híján — nem tud különbséget tenni hang és zaj között, 
nem ismer semmilyen (zenei) hang-hierarchiát. E két erő együttes hatása 
érik be, majd teljesedik ki ezáltal az avantgárd paradigmaváltó zenei törek-
vései révén a hang = zaj russoloi programjától21 Cowell felismerésén át22 egé-
szen a hangok Cage-féle liberalizációjáig.
Ez az aurális felszabadulás, a minden hang paradigmájának kikiáltása nem 
valósulhatott volna meg a hangok csapdába ejtése és reprodukciója nélkül. 
Édouard-Léon Scott nyomdász 1854-ben még a Gutenberg Galaxis szimbo-
likus világát kívánta gyarapítani, amikor a gyorsírás új, automata eszközét lét-
rehozva írásra akarta bírni a természetet (pontosabban az emberi beszédet). 
Ha a kísérlet nem is bizonyult sikeresnek, arra mindenképpen fény derült, hogy 
e lejegyzés ellenáll a kódolásnak: a szem számára egy követhetetlenül gyors, 
sűrű „adathalmazt” jelentett. Látás és hallás ily módon inkongruensnek bizo-
nyultak: a láthatóság (dagerrotípia) és a hallhatóság/beszéd (phonautográfia) 
analóg képi lenyomatai nem hozhatók közös nevezőre. Kempelen Far-
kas beszélő szájaitól23 és Fourier harmónia-analízisétől kezdve a fone-
tika és a beszéd mindinkább fiziológiai és fizikai realitás lett, mely által egye-
nes út vezetett a frekvencia fogalmának győzelméhez. Ezért is cáfolja meg 
Friedrich Kittler Villiers de l’Isle-Adam szimbolista költő24 állítását, 
miszerint technikai akadályai ugyan nem voltak a hangrögzítés ókori megva-
lósíthatóságának, viszont elengedhetetlenül szükség volt a 19. század tudo-
mányos ’a priori’-jára, mely szerint a léleknek előbb idegrendszerré kellett vál-
toznia ahhoz, hogy azután a „fonográfikus rögzítések jegyzetfüzete” lehes-
sen. Más szóval: szükség volt azokra a megelőző fizikai és fiziológiai kutatá-
sokra (pl. Luigi Galvani), amelyek már egy egészen más szemléletet tettek 
lehetővé. Thomas Alva Edison-t csökkent hallása és egy másik technikai kon-
textus segítette abban, hogy hasonló szándékkal létrehozott és hasonló elven 
működő találmányát sikerre vigye. A távíró és a telefon kombinációjával mun-
kára bírta a mágneses rendszerrel mozgatott membrán erejét, megtalálva 
annak módját, hogy a „hallás funkcióit áthelyezze a tapintóérzékbe”,25 és ezzel 
lehetővé tegye az addig legillékonyabb és legéteribb jelenség (és természe-
tesen az idő) valóságos rögzítését. Visszatérve Kahn metaforájához, a határ-
vonal26 ezáltal élő hellyé változott. A vízbe dobott koncentrikus körökkel és a 
monochord logikai determinizmusával szemben az idő és a frekvencia foglalja 
el a hangok fülekbe vésett helyét, majd a fonográf, a gramofon, a telefon és a 
rádió tömeges elterjedésével a diskurzus is átalakul: a vizuálistól az aurális felé 
fordul, háttérbe szorítva a nyomtatás korát, helyet adva a második oralitásnak.
Az 1910-es évekkel elkezdődő „zajos” kísérletek a húszas évek gramofon-
manipulációival tovább bővülnek, és a negyvenes évekre már sikerül a han-
got megfosztani mindenfajta (vizuális) referencialitástól. A zene esztéti-
kai befogadását megújító hangeseményekkel (Cowell, Russolo, Varèse, 

18  Továbbá két másik vonalról is beszél: egy látható és figuratív (kéz, agy, gép, 
természet által beíródó) grafikus vonalról és egy konceptuális elválasztó vonalról zaj és 
zene(i hang) között. 
19  Egyrészt a zene tudományos vizsgálata (Fourier, Helmholz), másrészt — az előbbitől 
elhatároltan — a látható hangra alkalmazott új technikák (phonautograph, phonograph). E 
két terület egymást kiegészítve segített újraértelmezni a zene és a zaj viszonyát. 
20  A logikai és az esztétikai gondolkodást megelőlegező zenei szemlélet. Vö. Zoltai 
Dénes: A zeneesztétika története a kezdetektől Hegelig. Éthosz és affektus, Kávé Kiadó, 
Budapest 2000, 119.
21  Russolo még csak megszelídíteni kívánta az aperiodikus hangokat, és rezidens 
zajokként beemelni a zenei gyakorlatba. A glisszandóval (szirénák használatával) — mint 
folytonos vonallal — pusztán körberajzolták a világ hangterjedelmét, mert közben 
kiszűrték a zenéhez oda nem illő hangokat. Douglas Kahn: Noise, Water, Meat. A History of 
Sound in the Arts, The MIT Press, Cambridge 1999, 91.
22  Cowell szerint nem létezik tiszta instrumentális zenei hang, mindegyik tartalmaz 
aperiodikus zajt. Tiszta periodicitás csak a laboratóriumban állítható elő. A zenének olyan 
szüksége van saját „zaj-betegségére”, mint sajtnak a baktériumra. In.: Kahn 82.
23  Friedrich Kittler: Gramophone, Film, Typewriter. Writing Science. Stanford University 
Press, Palo Alto 1999, 26.
24  „A holnap Évája” című írását idézi Kittler, 28.
25  Kittler 27.
26  Amely addig elválasztotta a preferált periodikus hangokat a száműzött, majd 
megválogatott aperiodikus hangoktól; a vizuálisat (a tisztán és világosan elkülöníthető 
hangokat) az aurálistól (a „minden hang”-tól); Kittler fogalmaival: a szimbolikusat (a 
zenei diskurzust, kottát stb.) a reálistól (a hangfelvételtől).

Érzékelés a tengeralattjáróban
© http://www.sics.se/ice/projects/sub/
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Satie, Milhaud, Hindemith, Cage és Schaeffer) párhuzamosan az ötvenes 
évekre pont kerül arra a kétezerötszáz éves dilemmára, miszerint a hang hul-
lám vagy részecske természetű-e. A részecske-jelleg mellett kezdtek érvelni 
az ókori görög atomizmust felelevenítő filozófusok a felvilágosodás korában: 
Gassendi, Descartes, Beekman és társaik. Figyelemre méltó, hogy a zenei 
hang elemzése mennyire összefonódott azzal a paradigmaváltó gondolko-
dással, amely az arisztotelészi világképtől egy sokkal kísérletezőbb jövő felé 
kívánt elmozdulni.27 Ekkor kezdett körvonalazódni az akusztika nyugat-euró-
pai tudománya is. Beekman28 és Gassendi kitartottak a részecske-elmélet mel-
lett, míg velük szemben Galilei, Descartes és Mersenne a Chrysippus-féle, 
vetruviusi és boetiusi (a korábban már említett vizuális analógiákból eredezte-
tett) hullám-elméletet támogatták, amely egyébként egyezett Arisztotelész 
hang-felfogásával is. Mersenne kísérlete29 döntötte el a vitát, melyet követően 
a hullám-elmélet állt az akusztika tudományának középpontjában a követ-
kező háromszáz évben, zenén belül és kívül egyaránt. Ennek végét30 vetítette 
előre 1907-ben Einstein jóslata, miszerint az atomi struktúra kvantum-szint-
jén ultraszonikus vibrációk fordulhatnak elő, mely feltételezés 1913-ban be is 
igazolódott. Ez elvezetett az akusztikus kvantumok vagy phononok koncepci-
ójához. 
A korabeli kortárs alkotók kihegyezett füllel vettek tudomást a kvantumfizi-
káról. A hang vonatkozásában az atomizmus a perifériáról lassan a centrum 
irányába mozdult. „Minden hang(szín) [tone] egy komplex entitás, mely sok-
féle módon összerakott elemből épül fel… Más szóval, minden hang(szín) a 
zene egy molekulája, és mint ilyen szétbontható hangzó atomok [sonal atoms] 
alkatelemeire…”— mondja Varése.31 Az akusztikai kvantum-elmélet tudomá-
nyos kifejtése a hallható hangok tartományában Gábor Dénes fizikusra várt 
(1946, 1947, 1952).32 „Minden [hang]jel kinagyítható [elemi akusztikai kvan-
tumokká] egy olyan eljárással, amely magában foglalja az idő-analízist és a 
Fourier-analízist mint szélső megközelítéseket.”33 Az ún. Gábor-mátrix egy rács 
szerint osztotta fel az időt és a frekvenciát.34 Ennek a korábban szétválasz-
tott két dimenziónak a kombinációja, valamint ezek két új reprezentációban — 
az akusztikus kvantumok matematikai területén és a hallás pszichoakusztikai 
területén — való korrelációja35 vezetett azokhoz az innovatív megoldásokhoz, 
amelyek végül — az ötvenes éveket megelőző hullám-központú alkalmazások-
kal szemben — egy új korszakot nyitottak a hangszintézisben és erősen hatot-
tak a jel-feldolgozásra. Werner Meyer-Eppler, Abraham Moles, Norbert 
Wiener természettudósok közvetítésével pedig olyan úttörő zeneszerzők, 
mint Xenakis, Stockhausen és Koenig, befecskendezték az akusztikus kvan-
tum fogalmát a zenébe. Xenakis granuláris szintézis elméletéről bebizonyoso-
dott, hogy egy nagyon is inspiráló paradigma, azonban gyakorlati korlátait csak 
a nyolcvanas évek végére sikerült — a számítástechnika fejlődésével — leküz-
deni.36 Ezt követően a mikroszonikus eljárások fokozatosan elfoglalták megha-
tározó helyüket a zenei gondolkodás kompozíciós eljárásai között. De ez már a 
digitalizáció és a multimedialitás felnőttkora, ahol a hang félévszázados füg-
getlensége felülíródni látszik az intermediális elképzelésekkel, a médiumok egy 
újabb elméleti és gyakorlati megalapozásával. Ez az a kor, amelyben a hang 
esztétikai befogadását radikálisan megújító Schaeffer-féle akuszmatikának 
is szekértáboron belül hangzik el paradigmát zúzó megfogalmazása, misze-
rint: „A konkrét zene képek és rituálék nélkül halott.” (Pierre Henry) Ahogy 
minden korszaknak megvannak a maga preferenciái, úgy szűkebb jelenünk-
ben az intermedialitás hangsúlyai is jóval nagyobb amplitudóval türemkednek 
ki a diszkurzív valóság szövetéből, azonban ezzel párhuzamosan beérett egy 

27  Idézi Coelho-t (Music and science in the age of Galileo. Kluwer AP., Dordrecht 1992) 
Roads 51.
28  1616-ban javasolta a hangok „korpuszkuláris” elméletét.
29  A 1636-ban írt Harmonic Universelle (zenei hangolás, abszolút arányok stb.).
30  Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hullámelmélet érvényét vesztette volna, 
hanem azt, hogy vele szemben létezik egy ugyanannyira legitim elméleti és gyakorlati 
megközelítése a hangnak. Pontosabban: mint az érem két oldala, úgy egyszerre 
érvényesíthető minden hangobjektum esetében mindkét megközelítés.
31  Edgar Varèse: Organized sound for the sound film. 1940, In.: Roads 54. 
32  Gábor 1940-ben azt állítja, hogy minden hang — a folytonosak is — tekinthető az 
akusztikus energia elemi részecskéinek szukcessziójaként. Bizonyos hangoknál (kopogás, 
dobütés stb.) az individuális részecske közvetlenül érzékelhető, más hangok esetében 
logikai argumentumok segítségével igazolható a granuláris réteg létezése, mivel 
(mennyiségi alapon) ha a sorból bármelyik szemcsét eltávolítjuk, a hang már nem lesz 
ugyanaz, mint előtte volt. In.: Roads 24. 
33  Roads 347.
34  A funkciók hasonló idő-frekvencia hálójára tett javaslatot 1932-ben egy másik 
kontextusban Neumann János, amelyből végül a ma is használt számítógépek prototípu-
sát fejlesztette ki.
35  Más szóval: az akusztikus kvantumelméletnek a hallásküszöbre történő alkalmazása.
36  Xenakis tanítványa és kollégája, Roads ennek a folytatója és továbbfejlesztője. (Meg-
jegyzés: más digitális hangfeldolgozó eljárásokban éppen a hullám-elmélet érvényesül. 
Lásd ezekről egy táblázat itt: http://ccrma-www.stanford.edu/~jos/kna/Taxonomy_
Digital_Synthesis_Techniques.html)

a hang technikai alkalmazásait művészetként kezelő — ezáltal a zenét magát 
is megosztó — paradigma, a sound art — hangművészet —, mely lényegében az 
auralitás szerepét és lehetőségeit a vizualitás rangjára kívánja emelni.

Reális vagy virtuális?
Amikor a hang paradigmaváltó fizikai és reproduktív beíródásáról szóltunk, 
kiemeltük a folyamat automatikus, emberi közbeavatkozástól független jel-
legét. A fonográf maga a szubjektumról — a tudat intencionalitásáról — levált 
autonóm fül. Válogatás nélkül rögzít minden elhangzó jelet: a hiánytalan 
akusztikus valóságot. Ez a mechanikus nyomhagyás adta Kittler számára a 
reális — Lacan-tól kölcsönzött — fogalmát. A reális „alkotja azt az érték nélkü-
lit vagy maradékot, amelyet sem az imaginárius tükre, sem a szimbolikus rácsa 
nem tud elkapni: a testek fiziológiai ütközéseit és sztochasztikus zűrzava-
rát.”37 Azonban, míg a Lacan-i réel a tudat számára egy megtapasztalhatatlan, 
megképezhetetlen és nyelv által jelölhetetlen réteget alkot, addig Kittler szá-
mára éppen a technika teszi ezt a — nem hagyományos értelemben vett objek-
tív — valóságot kézzelfoghatóvá, vagyis megtapasztalhatóvá. Ha kellően szi-
gorúak kívánunk lenni, akkor azok a tároló rendszerek (optikai és akusztikai 
adatok tárolására alkalmas médiumok), amelyek éppen az emberi emlékezet 
felszabadítását38 kívánják megvalósítani, azáltal, hogy — maradva a hangarchí-

37  Kittler 16.
38  Mely tehermentesítés éppen annak sorvadását segíti elő. Kittler 10.

Sound Mirrors — Hangtükrök (Garrett G. Jones — Univ. of Texas, Austin School of 
Architecture)
© http://designingforhumanbehavior.wordpress.com/2009/09/22/sound-mirrors/

Két-tölcséres rendszer. Bolling Field, USA, 1921
© http://www.dself.dsl.pipex.com/MUSEUM/COMMS/ear/ear.htm
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vumoknál — újra és újra visszahallgathatók (megtapasztalhatók), lacani érte-
lemben nem lehetnének reálisak. Ha pedig hiszünk Edvin Prévost-nak39, akkor 
már eleve ki kellene zárnunk a reális területéről minden olyan hangot, amit 
már rögzítettek, illetve amelyet az ember egyszer már meghallott. Radikális 
absztrakciót kívánna egy ilyen álláspont elfogadása, mivel csak azokat a han-
gokat engedné reálisnak nevezni, amelyek az ember hallóérzéke számára elér-
hetetlenek.40 Visszatérve Kittler rugalmasabb terminusához és hármas rend-
szeréhez, a többi médiummal összehasonlítva célszerű a reális kereteit meg-
rajzolni és aktualizálni, annál is inkább, mivel történelmi horizontok közvetíté-
sével — mediális korszakolással — építi fel azt. Az 1800-as évek vége felé való-
ban az akkori paradigma szerinti reális válik elérhetővé (más nevein: idő, [jelen-
lét], [személyesség], objektív akusztikai valóság). Az átfedések, amelyek már 
a fotográfiával megmutatkoztak, a film megjelenésével tovább bővülnek: az 
idő mindkét médium legfőbb sajátjává lesz. A valóság — és vele a lacani és 
kittleri reális — a technika által fokozatosan válik egyre jobban bekebelezetté, 
folyamatosan felülírva és szűkítve ezáltal a „paradigmatikus reális”-ra történő 
rámutatás esélyeit. Ha valóban különbség adódik e vonatkozásban a digitá-
lis technikák alkalmazásával az immár egymásba átlépő két médium — kép és 
hang — között, akkor az a számítógépek immateriális tereitől különböző valós 
fizikai tér leképezésében érhető tetten leginkább. Ezidáig egyedül a hang médi-
umának technológiai megvalósulásai váltak teljességgel alkalmassá a 360°-os, 
négydimenziós valóság rögzítésére, a mozgókép médiuma hozzá képest „gye-
rekcipőben” jár. A mozgókép — Lacan-i tükörstádiummal demonstrálható — 
elégtelensége éppen a harmadik dimenzió hiánya vagy tökéletlensége. A moz-
góképnek ez a tökéletlensége íródik felül a hangtér hozzáadásával, pontosab-
ban társulásával (a sztereofonikus rendszerektől a plurifonikus — sokcsator-
nás — rendszerekig). A hangtér eme tökéletes leképezhetőségével és rugalmas 
megépíthetőségével pedig eltűnhet a reális és a virtuális különbsége is a hang-
terek vonatkozásában.

„Egy fejlődési vonal rajzolható meg a zenében, amely az architektonikus [reá-
lis] hangtértől a formális és strukturális projekciók szimbolikus terén keresz-
tül az alkotó fantázia imaginárius, zene-immanens teréig vezet.”41 Michael 
Harenberg tanulmánya a Kittler-i terminológiát alkalmazva rajzolja meg 
három további fogalompárra42 építve a hangzó terek zenei-esztétikai helymeg-
határozásának történetét. 
Bár a hallás tere (Hörraum) vagy a felhangzás helye (Ort des Erklinges) már az 
ókorban egyszerre volt természetes és mesterséges — jóllehet már ismerték 
az akusztikai terek fizikai manipulációit43 —, csak a reneszánsszal került sor a 
zeneszerzés forma-elvének a valós térrel történő strukturális kiterjesztésére, 
a polifónia térbeli reprezentációira (szólamok, kórusok térbeli mozgatására). 
A klasszika és a romantika nem jelentett továbblépést a tér-alkalmazások-
ban: a hangszerek és a zenekari dobogó egyesítésével (Guckkastenbühne) az 
érdeklődés elsősorban a hangközök szimbolikus tereire korlátozódott. Csak  
a 20. században — ahogy arról korábban már beszámoltunk: a hang anyagisá-
gához való hozzáférés tökéletesedésével és elterjedésével — válik lehetővé a 
zenének olyan paraméterekkel való kibővítése, mint a zaj, a hangszín és a tér.
A hangtértől a térhangig történeti ívét Harenberg Helmholtz észlelésről szóló 
munkáitól (1870) Nam Jun Paik akciójáig (1984) — a zenei térnek műholdas köz-
vetítéssel megvalósított első globális kiterjesztéséig — rajzolja meg. Varèse 
1920-as évekbeli „hanginstallációival”, amelyekben a szirénák és az ütős hang-
szerek mint térben mozgó hangoszlopok és hangtestek jelentek meg, vala-
mint a szerializmus44 és vele együtt a narratív zenetörténet végével nyitány-
szerűen kerül a hangtér mélységi dimenziója — és ezzel a térhang — az érdek-
lődés középpontjába. Jelentős zenei művek45 különböző módon hasznosít-
ják a befogadó teret: van, amikor csak nagyzenekarok koreografálásával, míg 

39  Prévost szerint nincsen ártatlan hang, mivel a hanghoz, amint azt meghallja valaki, 
azonnal jelentés társul; illetve — az improvizációról gondolkodva —, abban a pillanatban, 
amikor a zene megrögzül, már halott. In.: Jozef Cseres: Zenei szimulákrumok. Magyar 
Műhely Kiadó, Budapest 2005, 38.
40  Vagyis csak a létrejövésre korlátozva engedné használni a fogalmat.
41  (Kiemelés a szerzőtől.) Michael Harenberg: Die musikalisch-ästhetische Verortung 
klingender Räume. Virtuelle Räume als musikalische Instrumente, in: HyperKult II, Zur 
Ortsbestimmung analoger und digitaler Medien, Hg.: Martin Warnke, Wolfgang Coy, Georg 
Christoph Tholen, Transcript, Bielefeld 2005, 228.
42  hangtér — térhang (Klangraum — Raumklang), instrumentalizált tér — tér mint 
instrumentum (instrumentierten Raum — Raum als Instrument) és formavesztett terek 

— térvesztett formák (Formlose Räume — raumlose Forme)
43  Lásd Vitruvius színházépítői instrukcióit, valamint a hangvedrek alkalmazásait 
például.
44  A szerializmus a hangtér nézőpontjából mélység nélküli felületként, hangmozaikként 
írható le. Harenberg 216.
45  Harenberg a következőkről számol be: Boulez Zene-Tér-Hallásélmény (1958), Ligeti 
Athmosphere (1961), Xenakis Metastasis (1958), Stockhausen Telemusic (1966) és Hymnen 
(1967), Luigi Nono La fabrica illuminata (1964), Nam Jun Paik (Good morning Mr. Orwell) 
szimultán szatelit „installációja” (1984).

más esetben a zenekari csoportok térbeli megrendezését magnetofonokkal 
és több tíz vagy több száz hangszóróból álló strukturált hangterekkel egészí-
tik ki.46 Így a technikai terek elterjedésével fokozatosan alakul át a zenei tér-
hez való viszony is.
A korai elektromos berendezések47 még közvetlenül rászorultak a valós térre; 
az 1950-es évek előtt kifejlesztett elektronikus hangszerek javarészt élő elő-
adásra voltak megtervezve.48 Ezt követően — ahogy arról már korábban is 
beszámoltunk — technológiai ugrás következik be mind a hangrögzítés (mág-
nesszalag), mind a hangszintézis-eljárások terén (Gábor-mátrix). Így a hang-
tér-minőségek szélesebb spektrumának rögzítésével49 egy időben elkezdődik 
a térhang teljes körű feltérképezése. A korai térmanipulációk még dinamika- és 
hangszín-változtatásokkal hoztak létre térérzeteket, később a térméret para-
metrikus leírhatósága az idő függvényévé vált.50 Stockhausen Mikrophonie 
(1961-1962) című munkái az elsők között hoznak létre megszerkesztett techni-
kai tereket. Chowning pedig már a mozgó hang(forrás)ok dinamikus viselke-
dését tanulmányozza. A mozgó hangforrások szimulációja (1971) című tanulmá-
nya tekinthető Harenberg szerint a virtuális hangtér egyik tökéletes leírásának; 
Turenas (1972) című munkája pedig már annak demonstrációja, hogy milyen 
bonyolult a hangmozgások komputer nélküli szimulációja. Luigi Nono51 Live-
Elektronik-ja pedig az új hangtér-kompozíciók megalkotásának stúdió-gyakor-
latát bővíti ki a befogadó terek sajátosságait figyelembe vevő, azokhoz alkal-
mazkodó dinamikus alkalmazásokkal. Ezek a tér-hangolások a befogadó tere-
ket már élő hangszerként kezelik. 
Az instrumentalizált tér radikális értelmezésének egyik sokat hivatkozott pél-
dája Alvin Lucier 1969-es I am sitting in a room-ja. Ez a munka két szempont-
ból is fontos. Egyrészt a terem saját rezonanciája a folyamatos technikai visz-
szacsatolás révén lépésről lépésre (lejátszásról felvételre és így tovább) átala-
kítja az elhangzó mondatot, hogy végül a hatalmába kerítve kisajátítsa azt. 
Lucier elhangzott mondatából így nem marad más, mint egy frekvencia-keve-
rék a terem formánsrezonancia-sávjában.52 Másrészt Lucier munkája ezáltal az 
orális tér sajátos dekonstrukcióját hajtja végre, rávilágítva egy hangobjektum 
individuális karaktereinek fokozatos és teljes kicserélődésére, melynek kereté-
ben egy humán identitás egy adott fizikai tér identitásává alakul át.53

A fizikai tér instrumentális felfogása kétféle lehet: a befogadó térnek a befo-
gadott általi elnyomása és kisajátítása;54 illetve egy adott tér akusztikus „kéz-
jegyének” a szóra bírása. Ez utóbbi önálló zenei paraméterként bánik a fizi-
kai rezonancia-terekkel, melyek megtapasztalása gyakran párosul a befogadás 
szubjektumának aktív részvételével (a terek akusztikai labirintusát felderítő 
sétával).55 Ezzel beléptünk a hanginstallációk — az auralitás építészeti felfogá-
sának — korába. A minden hang (Kahn) paradigmájában a hanginstalláció első-
sorban zárt struktúrákban gondolkodik, szemben a Cage-i felfogás és a fluxus 
nyitott struktúráival. Az első esetében a térnek jut főszerep, míg a második 
esetében az időnek.56 Az első esetében a terek akusztikus önreferencialitása a 
hangsúlyos, a második esetében a hangok referenciális és areferenciális fúziója.
A zárt struktúrák modellezésével létrejönnek a valós akusztikai terek forma-
lizált változatai: a virtuális akusztikai terek. Az első generációs tér-szimulá-
ciós modellek igencsak alulmaradnak a valós tér, illetve az akusztikus hang-
szertestek mikro-tereinek érzéki gazdagságával szemben. Ezek a korai hang-

46  Boulez 70 hangszórót függeszt fel egy forgó spirálra, míg Xenakis 425 darab 
hangszórót helyez el a térben. Ők, illetve Ligeti nagyzenekarra írt műve jelenti az etalont. 
In.: Harenberg 217.
47  Például Doddler fényíve, Cahill Dynamophon-ja, Teremin Aetherophon-ja. Harenberg 
statikus térmanipulációkként említi ezeket. In.: Harenberg 219.
48  Roads részletes listát közöl az 1899-1950-es időszakról. Roads 45-49.
49  Az 1920-as években már történt egy áttörés a tér-hangfelvételek (zenekari 
hangfelvételek) irányában a frekvenciaátvitel kiszélesítésével (szalagmikrofonok) és a 
vákuumcsöves erősítő használatával. A mágnesszalag jelentette az áttörést nem csak a 
zene, hanem általában az adattárolás, a számítástechnika számára is.
50  Lásd például sztereofónia, mint a jobb és a bal fül „mesterséges” szétválasztása. A 
hallószervek közötti reflexiós idő-különbségekkel, valamint a hangszín-információk és a 
hangmagasság-változások kombinációinak segítségével képesek vagyunk a termek 
méretét, illetve a hangforrások helyét és mozgását meghatározni.
51  „Nincsenek rossz koncerttermek. Csupán az a dolgunk, hogy megpróbáljuk 
megismerni őket, azaz alaposan tanulmányoznunk kell azok természetes akusztikáját, és 
azután hozzájuk adnunk a saját új elektroakusztikus hangtereinket.” — idézi tanárát és 
kollégáját, Luigi Nono-t Harenberg, 221.
52  Vö. Harenberg (idézi Lucier-t) 222. 
53  Lucier magyarországi recepciójának kitűnő példája Blazsek András szobrász 
diplomamunkája. Képek és írásom (BA+3db) erről a Balkon 2009/7, 8 számában olvasható.
54  Így történik például akkor is, amikor otthoni zenehallgatásnál vagy filmnézésnél 
igyekszünk helyünket megfelelően kijelölni a hangrendszerünk által projektált idegen 
hangtérben.
55  Ilyenek az állóhullám szobrászat, a tér specifikumainak felerősítése, a környezet 
hangjainak támogatása stb. Harenberg Konrad Boehmer, Henry Pousseur, Le Mont Young 
és Alvin Lucier munkáit említi, LaBelle további példái Rosalind Krauss, Michael Brewster, 
Bernard Leitner munkái.
56  Vö. LaBelle 154. p.
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szintézis-műveletek a statikus összetételű, részhangspektrumból szár-
mazó pillanatfelvételekhez igazodnak.57 De viszonylag rövid út vezet a hul-
lámtáblázat szintézistől a fizikai modellezésekig. A Karplus-Strong58 algo-
ritmust továbbfejlesztő J. O. Smith a Stanford Egyetemmel közösen megal-
kotja a hullámvezetés (waveguide) szintézist, amelyből ezt követően létrejön 
a mai modern fizikai modellezés, más nevén Physical Modelling. Smith — Max 
Mathews ötletét valóra váltva — nem a hangzó eredményt szimulálja, hanem 
a hanggenerálás feltételeit,59 azaz: Smith az akusztikai mikrotér matemati-
kai leírását és annak fizikai kondícióit és függvényét60 interpretálja virtuális 
instrumentumként. Ezek pontos kidolgozása már nem áll meg a valós terek 
mimetikus másolatainál, hanem — a matematikai hajthatóság elve szerint — 
új, önreferenciális virtuális tereket és hangszereket hoz létre. Ezek a virtuá-
lis terek könnyen elemeikre bonthatók és újrakombinálhatók. Az így létreho-
zott hibrid instrumentumok egészen új hangszíneket és struktúrákat ered-
ményeznek, és nem szolgálhatnak semmilyen akusztikus hangszer referen-
cia-tereiként, hiszen a valóságban megépíthetetlenek volnának.61 Azonban az 
eredmény valós megszólaltathatósága azt mutatja, hogy a hang természete 
mégis összeegyeztethető a modell természetével; hogy a virtuális (mikro-)tér 
és a reális (makro-)tér nem egymást kizáró fogalmak, és rövidre zárásukból 
nemcsak új hangszínek és hangzás-struktúrák keletkeznek, hanem új (zene-)
hallgatási gyakorlathoz is vezetnek. 

57  Harenberg 223. p.
58  Az ő nevükhöz kapcsolja Harenberg azt az állítást, hogy a valós terek technikai 
leírhatóságának éppúgy érvényesülnie kell akusztikus hangszereink mikrotereiben is. Uo.
59  Uo.
60  Rezgő fizikai testek, felületek és anyagminőségek kölcsönös hatása, illetve az ilyen 
terekben létrejövő — gyakran kaotikus — törvények.
61  Például: vonós-fuvola trombita-saxofon szájrésszel, fúvós cselló stb. In.: Harenberg 
224-225. 
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