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ELŐSZÓ ÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az első könyvet rendkívül nehéz megírni, különösen olyasvala-
mivel kapcsolatban, amit szenvedélyesen szeret az ember. Több 
évtizednyi tapasztalat szétszórt elemeit, valamint rengeteg em-
berrel, hellyel, élő és élettelen dologgal kapcsolatos emléket kell 
hozzá felidézni és összerendezni. A hallás által érzékelt dolgokról 
írni pedig komoly nehézségbe ütközik, mert a hangok belső élete 
lényegében a tudatküszöb alatt zajlik. Elsőre talán könnyűnek 
tűnhet, hisz a hétköznapok során hallottak nagy részét a szavak 
teszik ki. A párbeszédeket vagy dalszövegeket egyszerűen írott 
formába önthetjük, mert a szavak nyelvi szabályok alapján kap-
csolódnak egymáshoz. De lépjünk túl egy kicsit az írott és a ki-
mondott szó alapjain, és mindjárt rájövünk, hogy az írott nyelv 
szabályai csupán töredékét adják vissza annak a gazdagságnak, 
amely egy nem tonális nyelvre, például az angolra is jellemző. 
Ha azt halljuk például: „Micsoda?”, azonnal megértjük, hogy 
egy kérdés hangzott el. De mi történik, ha mindezt üvölti vala-
ki: „MICSODA?!” A kontextus, hanglejtéstől függően, más és 
más lehet: talán félbeszakították, dühös vagy türelmetlen, rossz 
híreket kapott, vagy éppen megkérdőjelezi a hallottak valóság-
tartalmát. Ha pedig nagyon halkan, hosszú szünet után mondja: 
„…micsoda?”, azt is kifejezheti vele: „tényleg ilyen rossz a hely-
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zet?” Egy egyszerű szó hangzásának változása tehát betekintést 
nyújthat mind a beszélő, mind pedig a hallgató érzelmi állapo-
tába, viszonyulásába és viselkedésmódjába. Míg egy elégedett 
macska hangját egyszerűen leírhatjuk a dorombolás szóval, ho-
gyan magyarázzuk azt a nyugalmat, amely e dorombolás halla-
tán eltölti a macska tulajdonosát, vagy éppen azt a frusztrációt, 
amelyet a macskaszőrre súlyosan allergiás látogatóból vált ki? Ha 
meg akarjuk magyarázni ezeket a reakciókat, először meg kell 
értenünk az amplitúdómoduláció, a fajok közötti kommunikáció, 
illetve az agy érzelmi működésének lényegét – embernél és állat-
nál egyaránt. És mi a helyzet a táblán megcsikorduló körmök 
hangjával, amelytől görcsbe rándul az ember? Miért fejlesztet-
tünk ki ilyen zsigeri reakciót egy nagyon is speciális viselkedésre, 
amelynek alapja egy 1815-ben feltalált technológia?

A hangok keletkezésének és érzékelésének (vagy éppen fi-
gyelmen kívül hagyásának) módja, a hangok elménkre, érzel-
meinkre, figyelmünkre, emlékeinkre és hangulatunkra gyakorolt 
számtalan hatása szinte leírhatatlan. Több száz kiváló (és néhány 
kevésbé kiváló) könyv foglalkozik a hatalmas kirakójáték egyes 
darabjaival. Mindazonáltal minden egyes hang, valamint észlelé-
sük és az élőlényekre gyakorolt hatásuk lényege matematikailag 
leírható, s ez az ábrázolás összekapcsolja egymással az anyag, az 
energia és az elme legalapvetőbb interakcióit.

Azért döntöttem úgy, hogy megírom ezt a könyvet, mert több 
mint harminc éve élek a legkülönfélébb hangok bűvöletében. Fi-
gyelmem és szenvedélyem a hangok felé fordult, amelyeket sok-
féle nézőpontokból próbáltam szemlélni és megérteni: voltam 
Rhythm & Blues-zenész és digitális hangmérnök, delfinoktató és 
az auditív idegtudományok kutatója, zenei producer és szonikus 
(hangtechnikai) márkaépítő szakember. Megszerzett ismereteim 
segítségével arra a kérdésre igyekeztem választ találni, hogyan 
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alakítja a hang és a hallás az evolúciót, a fejlődést, illetve az elme 
mindennapi működését.

Hogy mitől lehet más ez a könyv, mint a hangokról szóló 
könyvek általában? A legfrissebb, hangokról és a hangok számos 
gyermekéről – beszédről, zenéről és zajról – szóló tudományos 
munkák többnyire agyi képalkotó eljárásokon alapulnak. A tech-
nika segítségével, mint például funkcionális mágnesesrezonan-
cia-vizsgálattal (fMRI) csodálatos képeket készítenek arról, hogy 
az agy mely részei aktiválódnak, amikor bizonyos dolgokat hall-
gatunk, nézünk vagy gondolunk. Ezek a vizsgálatok elsősorban 
az agykéregre összpontosítanak, az ember és más, nagy méretű 
aggyal rendelkező emlősök, például a delfinek és a csimpánzok 
tekervényes agytömegére. Fentről lefelé irányuló vizsgálatokról 
van itt szó, hiszen a végső feldolgozási folyamatban részt vevő te-
rületeken mérik az aktivitást. Az én megközelítésem ezzel szem-
ben fordított irányú: azt vizsgálom, hogyan indulnak el a dolgok 
a külvilágból, s hogyan haladnak befelé a fülben (és olykor más 
érzékszervekben) megjelenő első fizikai érzetektől az agytörzs 
alsó rétegéig. Nézőpontom lentről felfelé irányul: azokra az ele-
mekre összpontosítok, amelyek a magas szintű kérgi és kognitív 
funkciókat meghatározzák és irányítják. A tudományban mind-
két nézőpont kulcsfontosságú, számomra azonban a lentről fel-
felé irányuló megközelítés jelenti az umwelt, vagyis az érzékeink 
által felépített világ mélyebb megértését. Úgy vélem, ily módon 
nyerhetünk leginkább betekintést az agyunkban zajló legbelsőbb 
folyamatokba a minket körülvevő és folyton változó világ kon-
textusában.

Mint minden projektnél, amely egészében szemlél egy-egy át-
fogó témát, számos apró részlet itt is elveszhet. Ez a könyv nem 
az auditív idegtudomány és észlelés tankönyve, de rácsodálko-
zik például arra, hogy a néhány tized mikron hosszúságú sejtek, 
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amelyek picovoltos nagyságrendű feszültséggel működnek, és 
másodpercenként több ezerszer nyitják és zárják molekuláris csa-
tornáikat, hogyan lehetnek felelősek édesanyánk hangjának fel-
ismeréséért. Könyvem nem fejti meg a zene élvezetének biológiai 
hátterét, azonban megpróbálja megmagyarázni, miért olyan ne-
héz a tudomány számára az efféle alapvető emberi jellegzetesség 
megragadása. Az sem fog kiderülni, hogyan legyünk díjnyertes 
hangmérnökök, de rámutathat, miért nem érdemes pénzt paza-
rolnunk olyan csengőhangokra, amelyek állítólag ellenállhatat-
lanná tesznek az ellenkező nem számára, vagy elűzik a tinédzse-
reket a házunk tájáról. Bár azt nem fogja megmagyarázni, miért 
alkalmazzák a filmkészítők mindenáron a robbanások hangját az 
űrbeli csatajelenetekben, elkalauzol egy Földön túli akusztikai 
utazásra annak reményében, hogy a fiatalabbak valamikor va-
lóban hallhatják majd a Mars szeleit, és akkor talán eszükbe jut, 
hogy itt olvastak róluk először.

Több mint harminc év telt el azóta, hogy először felötlött ben-
nem: könyvet írok a hangokról. De ha vártam volna még harminc 
évet, akkor sem lennék egészen kész – és csak még többet csúsz-
tam volna a határidővel, hogy leadjam az anyagot türelmes szer-
kesztőmnek, Benjamin Adamsnek. A harminc év során azonban 
abban az áldásban volt részem, hogy szép számmal vettek körül 
olyan tanárok, támogatók, kollégák és barátok, akik osztották és 
formálták a hangokkal és a hallással kapcsolatos lelkesedésemet. 
A rövid listán szerepel a néhai Gerald Soffen, a NASA élettudo-
mányi kutatásainak vezetője, aki felkeltette az érdeklődésemet az 
asztrobiológia iránt (és elsőként kérdezte meg, szerintem milyen 
lehet a Mars hangja). A New York Aquariumnál dolgozó Martha 
Hiatt, aki megtanított a türelemre, és nagylelkűen lehetővé tette, 
hogy a három delfinnel: Lilyvel, Starkey-val és Mimivel foglal-
kozhassak, akiktől rengeteget tanultam, és akik megszerettették 
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velem az etológiát. A Hunter College munkatársa, Peter Moller, 
aki bevezetett a pszichológiai kutatás és a neuroetológia világá-
ba, valamint javasolta, hogy ezen a pályán induljak el a Brown 
Egyetemen. Itt ismertem meg konzulensemet, Andrea Megela 
Simmonst, valamint posztdoktori témavezetőmet, James Sim-
monst, továbbá néhány csodálatos tanárt és hallgatót, akik ké-
sőbb kollégáim lettek: köztük Sharon Swartzot, Barry Connorst, 
David Bersont, Diane Lipscombe-ot, Judith Chapmant, Rebec-
ca Brownt, Mary Batest, Jeffrey Knowlest és másokat, akiket 
felsorolni nem lenne elég ez a könyv. Peter Schultz barátom és 
tudományos provokatőröm, a NASA Rhode Island Space Grant 
konzorciumának* igazgatója bátorította és támogatta legizgalma-
sabb vállalkozásaim egy részét. A néhai Ed Mullen, a nagyszerű és 
kivételesen tehetséges mérnök, aki mindig hiányozni fog: „Dok-
tor Ördöginek” nevezett „a tudomány nevében valaha véghezvitt 
legfurcsább dolgok” (mint például a denevérekre szerelt lézer) 
iránti érdeklődésem miatt, és több izgalmas ötlet kivitelezésében 
volt a segítségemre. Rachel Herz, a The Scent of Desire (A vágy 
illata) című könyv szerzője, aki sok képtelen kezdeményezésben 
volt a partnerem a Brown Egyetemen, és aki belesodort ebbe az 
egész könyvírási őrületbe. Layton Tolson, aki mindig szurkolt és 
lelkesített, emellett támogatta első próbálkozásaimat a hangok 
és az alvás klinikai kutatásának terén. Rendkívül hálás vagyok to-
vábbá Brad Lisle-nek a Foxfire Interactive-től, amiért meghívott 
a Just Listen (Hallgasd csak!) projektbe, és lehetővé tette, hogy 
hallgassam és együtt dolgozhassak a nagyszerű ütőhangszermű-
vésszel, Evelyn Glennie-vel, és hogy betekintést nyerjek különle-
ges zeneérzékelésébe. Köszönöm Mary Roachnak, egyik kedvenc 
írómnak, aki számtalan elsővázlatos dührohamon segített át. 

* A NASA űrkutatási együttműködésének Rhode Island-i központja.
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Hálás köszönet ügynökömnek, Wendy Strothmannek, valamint 
szerkesztőmnek, a már említett Benjamin Adamsnek.

A legnagyobb hálával mégis annak a négy személynek tarto-
zom, akik másrészről a leginkább hibáztathatók mindezért. Édes-
anyám, Marlè Fishman arra biztatott, hogy bármit is teszek, a 
saját utamat járjam. Édesapám, Arnold Horowitz, intellektuális 
és kreatív példaképem, zsenge koromtól fogva arra edzett, hogy 
ha valaki azt állítja valamiről: lehetetlen, az csak azt jelenti, egy 
kicsit tovább fog tartani, hogy megvalósítsam, és hogy az elekt-
romos berendezésekkel való munka során egyetlen igazi kudarc 
érhet: ha halálos áramütést szenvedek. Barátom és közel tizen-
öt éve akusztikai bűntársam, Lance Massey, aki elsőként szerzett 
diplomát elektronikus zenéből az Oberlin College-ban, aki meg-
alkotta a T-Mobile hangos logóját, és akivel több mint tíz éven át 
próbáltunk fegyverként bevethető hangokat alkotni, végigkísért 
a folyamaton, újra és újra emlékeztetve arra, hogy bármennyi 
tudományt gyúrok is az írásba, az eredmény akkor sem lesz más, 
mint egy kósza dallam. Végül, de nem utolsósorban gyönyörű és 
okos feleségem, China Blue, a kiváló hangművész, aki nemcsak 
elvisel engem, hanem együttműködik velem olyan projektekben, 
amelyekért bárki más bezáratott volna, és csak azon vitatkozik 
velem, hogy melyikünk használja épp a forrasztópákát. Köszö-
nöm nektek! Ez mind a ti hibátok.



BEVEZETÉS

Az elmúlt néhány évben rengeteg időt töltöttem a Brown Egye-
tem Hunter Pszichológiai Laboratóriumának (Hunter Labora-
tory of Psychology) alagsori irodájában. Kísérletek kellékeinek 
tömkelege vett körül: kis hátizsákok, amelyekkel lézert erősítünk 
a denevérekre, egy rhesusmajom középfülcsontjai, fényképek a 
NASA Ames Kutatóközpont (NASA Ames Research Center) 
Vertikális Ágyújának kamrájában guggoló, boldogságtól sugár-
zó feleségemről, valamint számtalan, gyakran még számomra is 
azonosíthatatlan mérőeszköz. Ebben a zavaros környezetben sok-
szor örültem annak, hogy az iroda ilyen csendes. A legtöbben 
ablakos irodára vágynak, én azonban inkább rettegtem ettől a 
lehetőségtől. Noha időnként előfordult, hogy beindult a riasztó, 
mert a labort elárasztotta a víz, vagy meghibásodott a hőmérsék-
let-szabályozó a békakolónia szobájában, és olykor hallgatnom 
kellett a szemközti laborban végzett pszichoakusztikai kísérlet 
pittyegő hangjait – általában szerettem ezt az elzártságot, és azt 
az érzést, hogy van időm gondolkodni. A gondolkodásra szánt 
idő még egy elit egyetem tudományos műhelyében is hiánycikk. 
Időnk legnagyobb részében kénytelenek vagyunk üzeneteket íro-
gatni, például arról, hogy a fent említett hőmérséklet-szabályo-
zó az utóbbi két hétben ötször ment tönkre. Ami persze felveti 
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a kérdést: valóban olyan csendesek ezek a termek? Még akkor 
is, ha nem szól a riasztó, vagy a hallgatók éppen nem dolgoz-
nak a kísérleteken, ha valóban odafigyelek, elég sok állandó zajt 
hallok: a szellőztetőberendezés halk vibrálásának mély moraját, 
az elhaladó forgalmat, a szomszéd folyosón beszélgetők hangját, 
a fejem felett lévő, túlkoros neoncső zümmögését, a régi mini-
hűtő furcsa gurgulázását az asztalom mellett. Ha elővennék egy 
hangszintmérőt, valószínűleg azt látnám, hogy a szoba zajszintje 
45–50 dB körül mozog. Ez a megszokott körülmények eseté-
ben a skála csendesebbik végén helyezkedik el, de semmikép-
pen sem néma csend. Nyilvánvalóan halkabb, mint egy fegyver 
eldördülése. Azonban ha denevér vagy egér lennék, a neoncső 
zümmögése üvöltően hangos: 80–90 dB SPL (sound pressure le-
vel, hangnyomásszint) lenne számomra. Békaként pedig az utcai 
forgalom finom rezgését a Richter-skála szerinti 5-ös erősségű 
földrengésként élném meg.

Csend nem létezik. Hangok és rezgések vesznek körül ben-
nünket minden pillanatban és mindenhol: a legmélyebb óceáni 
ároktól a Himalája legmagasabb, ritka levegőjű csúcsáig. Igazán 
csendes helyeken még a hallójáratainkban rezgő levegőmoleku-
lák hangját vagy a fülünk belsejében lévő folyadék zaját is halljuk. 
Világunk tele van az anyagra ható energiával – ez olyan magá-
tól értetődő, mint az élet maga. Az állandó zakatolás ugyanazon 
oknál fogva nem kerget bennünket az őrületbe, mint amiért a 
rádióreklámok elvonják a figyelmünket, vagy amiért nem tu-
dunk olvasni, miközben szól a tévé: meg tudjuk válogatni, mit 
halljunk és mit ne. Ám attól, hogy nem hallunk egy bizonyos 
hangot, valaki más még hallhatja.

A természet a változatosságon alapul, még a gerinces álla-
tok világa is, amelyek közös evolúciós múltra tekintenek vissza. 
Rengeteg vak állatfaj létezik: a barlangi halak olyan föld alatti 
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üregekben élnek, ahová nem jut el a fény, és a testük körüli víz-
áramlás érzékelésével térképezik fel a világot; az indusi folyami 
delfinek otthona, az iszapos folyó alig engedi át a fényt, ezért 
visszhang alapján tájékozódnak, illetve azzal a furcsa módszer-
rel, hogy az oldalukon úszva letapogatják az iszapot. Nagyon sok 
állatfaj (beleértve minket is) nem észleli sem az elektromos tér 
énekét, amely oly fontos jellegzetessége az elektromos halak és 
a vadászó cápák viselkedésének, sem pedig a méhek által látott 
ultraibolya világ szépségét. Számos faj szaglása (köztük az emberé 
is) igen gyenge, más állatok, mint például az armadilló, alig ér-
zékelik az érintést, a keselyűnek pedig feltehetőleg korlátozott az 
ízlelése. Egyvalamit azonban sehol nem találunk: süket állatot. 
Vajon miért?

Álljunk csak meg egy pillanatra! Számos olyan élőlény létezik 
– apró egysejtű, idegrendszer nélküli lények –, amelyekről nem 
lenne teljesen helytálló azt mondani, hogy rendelkeznek a hallás 
képességével. Továbbá sok olyan állat van, akár házi kedvencek 
is, amelyek hallása a kor előrehaladtával vagy valamely baleset 
következtében károsodott. Tehát ha egészen pontosan akarunk 
fogalmazni: alapesetben nincsenek „süket” gerincesek. Mindez 
pedig minden más ismert érzéktől megkülönbözteti a rezgést és 
a hallást, beleértve az elektromos tér és az ultraibolya fény érzé-
kelését is.

Hogy miért rendelkezik minden gerinces állat a hallás képes-
ségével? Vagy más szóval, miért a hallás a leguniverzálisabb érzék 
mind közül? Ha pedig ennyire kulcsfontosságú, miért hagyjuk 
annyiszor tudatosan figyelmen kívül, kivéve persze, amikor elke-
seredetten próbáljuk kizárni a metró zaját, vagy a frissen letöltött 
zenéket hallgatjuk?

Hangok mindenütt vannak. Az őserdő mélyén a békák éj-
szakai kórusa, a legkihaltabb antarktiszi vidéken a szél süvítése 
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– a hangok és rezgések körülvesznek, beborítanak és formálnak 
bennünket. Ahol energia van, ott rezgés is van – az intergalakti-
kus teret is beleértve. Egyes területeken több, mint máshol, telje-
sen néma tér azonban nem létezik.

A mérhető rezgések igen széles skálán mozognak. A spekt-
rum tetején a gerjesztett cézium-133 atom áll őrülten gyors, 
másodpercenkénti 9 192 631 770 rezgésével. Az alján pedig a 
fekete lyukak hangja, amelyet a gravitációs hullámok pulzálása 
kelt (Andrew Fabian, a Cambridge-i Csillagászati Intézet [Insti-
tute of Astronomy] kutatója szerint ez egy B hangnak felel meg 
57 oktávval a középső C alatt). A rezgések e szélső értékeinek 
azonban számunkra nincs biológiai jelentősége: mindaz, amit 
agyunk kezelni tud, jóval szűkebb időkeretben zajlik: néhány 
száz nanoszekundumtól az évekig, ez pedig igen messze esik a 
spektrum mindkét végétől. Az élőlények a számukra releváns és 
hasznos információkat érzékelik, vagyis azokat a jeleket, amelyek 
segítségével adatokat gyűjthetnek környezetükről, barátaikról, 
családjukról, ellenségeikről és ébresztőóráikról. Az emberi halló-
szerv, a denevérek hanglokátora vagy az elképesztő kommuniká-
ciós rendszert használó csupasz földikutyák azonban nyilvánvaló 
biológiai korlátaik ellenére is hatalmas mennyiségű információt 
gyűjtenek be.

A látás viszonylag gyorsan reagáló érzék, amely valami-
vel gyorsabban működik, mint a látottak tudatos felismerése. 
A szaglás és az ízlelés ehhez képest csigalassú: másodpercek vagy 
még hosszabb idő alatt lépnek működésbe. A tapintás mechano-
szenzoros érzék, amely működhet gyorsan (könnyed érintésnél), 
vagy lassan (fájdalom esetén), de csak egy szűk skálán belül. Ez-
zel szemben az állatok és az ember képesek érzékelni és meg-
válaszolni a hang kevesebb mint egy másodperc milliomodrésze 
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alatt végbemenő változását ugyanúgy, mint az órákon keresztül 
tartó komplex hangok tartalmát. Az érzékelhető rezgések mind-
egyike valamiféle információt hordoz, amely vagy használható, 
vagy elhanyagolható. Ebben az egyszerű gondolatban rejlik a 
lényeg. Akár egy púpos delfin hallgatja az órákig tartó énekcik-
lusokat vándorlása során, akár egy denevér különíti el az ehető 
zsákmányt a kikerülendő ágtól a visszhangok közötti százezred 
másodpercnél is kisebb különbség alapján, a hangok segítségé-
vel az állatok élelmet és társat találnak, játszanak és alszanak. Ha 
figyelmen kívül hagyják a hangokat, villámgyorsan zsákmánnyá 
válnak. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a rezgések érzékelése 
– beleértve azt is, amit mi emberek közepesen érzékeny fülünk-
kel hallásnak nevezünk – az egyik legalapvetőbb és leguniverzá-
lisabb érzék, amellyel az élőlények rendelkeznek. Az pedig, hogy 
a nyers vibrációt csendként, jelként vagy zajként értelmezzük-e, 
annak észlelhetőségétől, felismerhetőségétől és relevanciájától 
függ.

A hallással kapcsolatos kutatások két egyszerű tényre mutat-
nak rá: 1.) ha létezik hozzáférhető információs csatorna, az élőlé-
nyek használni fogják 2.) hang mindenütt van, ahol élet van (sőt 
máshol is). Mindenütt, ahol megjelenik az anyag és az energia, 
rezgés is tapasztalható, és minden rezgés energiát és információt 
közvetít a vevőhöz, aki észleli. Az élőlények által érzékelhető rez-
gések széles skálája – legyen az egy lépés nesze, amelyre elhallgat 
a békakórus vagy a delfinek számára természetes, hihetetlenül 
magas frekvenciájú ultrahang – olyan érzékelőrendszert feltéte-
lez, amely ezerszer gyorsabb, mint rokonai, a látás, a szaglás és az 
ízlelés. A gondolatnál is gyorsabb hallási sebesség, a hangok és 
hangszínek a látható színekét messze meghaladóan széles skálája, 
valamint az ízlelés és a szaglás kémiai érzékenységénél nagyobb 
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rugalmasság révén a hangok tudattalan elemek tömkelegét hoz-
zák létre és mozgatják az élő szervezetben. Miközben a külön-
böző fajok különbözőképpen hallanak, illetve az élővilág egyre 
összetettebb módon használja fel az információkat, a hangok je-
lenléte mozdítja előre az elme evolúcióját, fejlődését és minden-
napi működését. E könyv hátralévő része arról szól, hogyan is 
történik mindez.




