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I. Bevezetés

A Szinkróniát, mint márkanevet használom az olyan vizuális zenei kísérleteim kapcsán, ahol a leg-
főbb célom a különböző médiumok közötti átjárás, konvertálás megvalósítása. Elsősorban a hang-kép 
viszonya érdekel, de előkerül a szöveg is, mint kiinduló elem. Ez irányú, holisztikus színezetű ötleteim 
serdülőkoromra vezethetők vissza, amikor papíron végeztem néhány kísérletet. Olyanokat mint például 
egy zenemű plasztikává alakítása, illetve annak megteremtése. Az alakzatok geometrikus formát kaptak 
és szigorú szabályokon, megfeleltetéseken alapultak. A többszólamú idomok arányait, izgalmasnak, 
szépnek tartottam. Akkoriban, az 1970-80-as években nem szándékoztam kivitelezni ötlet-töredékei-
met. Egyébként mit sem tudtam hasonló próbálkozásokról, az avantgárd/neoavantgárd művészetben 
szép számmal megtalálható experimentumokról. Egyetlen-egy meghatározó serdülőkori olvasmányom 
bujkálhatott a mélyben, mely hatást gyakorolhatott; Thomas Mann Doktor Faustusa. Később a mozgó-
képi kifejezés is érdeklődésem fontos sávjába került. A tényleges megvalósításokhoz, illetve kísérletek-
hez, a számítógép lehetőségeinek, korábban talán elképzelhetetlen bővülése adott lökést. Ez nem vezet 
korban messzire.
Elsősorban huszadik századi művészek inspiráltak, hatottak néhány elemben, illetve adtak újabb ötle-
tet a sorozat készítése során. Néhány név: Conrad Beissel (a XVIII. századból), Erik Satie, Alexander 
Szkrjabin (Scriabin), Alexander Laszló, Oskar Fischinger, Norman McLaren, Josef Albers, Thomas 
Wilfred, Mary Ellen Bute, Ilona Keserü Ilona és Thomas Mann Adrian Leverkühn-je. Indirektebb 
módon is több hatás beépült a folyamatba és így a nevek sora tovább folytatható: Moholy-Nagy László, 
Vaszilij Kandinszkij (Kandinsky), Kepes György, Ingo Glass ...
A vizuális zene egy sajátos intermediális művészeti műfaj. Három nagy csoportba osztható megoldá-
sai, kifejezésmódjai. Az elsőt statikus vizuális zenének nevezhetjük, ahol az állókép mintegy partitúra 
reflektál a zenei szerkezetekre. Ilyen például Klee jó néhány műve. Jórészben absztrakt festményekről 
beszélhetünk. A második a dinamikus vizuális zene, ahol mozgóképpel, leginkább animációval találko-
zunk. A mű lehet néma, de hangos is, és leginkább az absztrakt filmhez kapcsolódik. Ide sorolhatjuk, 
szép példaként Viking Eggeling Diagonális szimfóniáját. A harmadik csoportot a tiszta vizuális zenével 
címkézhetjük. Ebben az esetben a mozgókép és a hang tökéletes szinkronban van egymással, természe-
tesen teljesen egyenrangú helyzetben. Azt látjuk, amit hallunk, vagy fordítva, azt halljuk, amit látunk. 
Szép példa erre McLaren Synchromy című absztrakt rövidfilmje. Ennél a csoportnál az interakció is sze-
rephez juthat és például a mozgókép generálhatja a hangot. Ebben a körben megemlíthetjük Szigetvári 
Andrea CT című elektronikus élő vetítését, ahol a jelen szerző animációja generálja a hangot, mintegy 
hangszerként működve. 
A Szinkrónia kísérletei a tiszta vizuális zene területére igyekeznek. Abból a romantikus vízióból táplál-
koznak, hogy a hang és vizualitás között lehet olyan rendszert, rendszereket felállítani, melyek működ-
nek, melyek az alkotó egyéni habitusát, érzéseit tükrözik, melyek mások számára is érvényesek, esztéti-
kai minőséget jelentenek.
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A transzformációk kétirányúak, a szövegből, vagy más adatból hang keletkezik (szonifikáció), a hang-
ból kép lesz (vizualizáció). Az audiovizualizáció „két legyet üt egy csapásra”. Hang és kép szinkronba 
kerül (csak a kiindulás marad rejtve).
A sorozat minden darabja pontosan, előre lett megtervezve (partitúra). A frame-by-frame gondolkodás 
és kivitelezés is meghatározza jellegüket. Mindegyik darab egy újabb problémát vet fel. A felvetett ötlet 
még újabbakat szül. A sor végtelenül folytatható, ameddig csak fizikailag lehetséges. A rövid kísérletek 
eredményei beépülnek a következő munkába, így valamilyen fajta ív is felvázolható. Ez nem feltétlenül 
fejlődést jelent, inkább másságot. 
Az élet interaktív. Minden művészet interaktívan jön létre és interaktív módon történik a befogadása 
is (a nézők által). Az ún. interaktív művészetben a kettő, időben és térben elkülönülő dolog találkozik, 
egymásra csúszik, teljesen egybeesik.          

II. Szinkrónia opuszok

1. Hey Water, Hey Fire!, 02:57, 2010.
Az első Szinkrónia próbálkozásaim 
2010 második felére esnek. Az első loop 
(MPG2) mindjárt az akkori egyéni kiállí-
tásom címét is adta (Szinkrónia, Magyar 
Műhely Galéria, Budapest). 
Kiindulás, mint majdnem minden eset-
ben itt is egy (kitalált, megtalált, „lopott”) 
szöveg, mondat, töredék volt. Hévízen 
töltöttünk néhány napot és egy rossz 
szóviccből származott a mondat. Hé víz, 
hé tűz! tükörfordításban lett Hey Water 
…. Fontos a szöveg vizuális megjelenése, 
kinézete, a betűk ritmusa, bár ezzel, egyik 
esetben sem töltöttem el túl sok időt; 
inkább az azonnali érzéseimre hagyatkoz-
tam a választásoknál. Azért, általában angol szöveg az alap, mert valahogyan tiszta formát, struktúrát 
vélek benne felfedezni. 
Minden esetben a szöveg ki/megtalálása után papíron dolgozom ki a partitúrát. Olyan forgatókönyvet 
készítettem/készítek, melyből a rövid mozgóképi anyag improvizálás nélkül megvalósítható. A partitú-
rák segítik/segíthetik a nézőt a gazdagabb értelmezésben is. A Szinkrónia 29 című munkámnál a parti-
túrája is ki volt állítva, méghozzá felnagyítva a videó-installáció részeként. De erről majd jóval később 
írok. 
A Szinkrónia 1 kapcsán és sokszor később is a szöveg betűinek visszatérő ritmusa alkotta az egyik kiin-
dulást. Az árván maradt betűkhöz a Braille-írás egyszerű rendbe sorolt pontjait rendeltem. Kaptam egy 
olyan rendszert, ami alapján a 12 fokú hangskálán kirajzolódtak a hangok, az átfedések. A lényeg egy 
egyszerű geometriai szerkesztésen nyugszik. Vannak ütések (Braille) és kitartások (betűk kapcsolódá-
sai). Egyszerű hangzás, ha tetszik dallam kerekedik a grafikus elemek hanghoz rendelésével. (1. kép) De 
még ne szaladjunk ennyire előre. Nem foglalkozom túlságosan a klasszikus összhangzattannal, nem is 
értek igazából hozzá. Nem is tekintem zenének a munkák hanganyagát, bár nagyon zeneszerűek; szóval 
inkább hangtextúrák ezek. Ez mind adódik a szövegek titkos rendszeréből, időben való kiterjesztéséből. 
Nincsenek fölé és alárendelt hangok, a disszonancia a harmonikus véletlenekkel összefonódva jelenik 
meg. Jó ideje, – pontosabban egybeesik ezzel az időszakkal – egyik kedvenc zeneszerzőm Erik Satie lett. 
A francia művésznek azokat a darabjait hallgatom legszívesebben, ahol kellően fölrúgta a megszokott 
szabályokat (pl. bútorzenék, „ambientek”, loop-ok, Vexations). Miután a hangokat a megfelelő program 
segítségével, grafikus módon, számítógéppel bevittem, illetve létrehoztam  az egyszerű hangkombináci-
ókat és együtt-szólásokat, megszíneztem egy kicsit. Ekkoriban (még) jobban törekedtem a hallgatható, 
harmóniában gazdagabb színezet kialakítására, majd megint, később ismét fontossá válik ez a törekvés. 

1. Szinkrónia Opus 1, partitúra részlet
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Minden egyes hanghoz színeket rendeltem. Newton-on és későbbi szín-fény-kutatók nyomdokain 
haladva a 12 hangnak a 12-es színkör egymás után elhelyezkedő színeit kapcsoltam (a C vörös). Nem 
sokkal később ezen változtattam (l. későbbiekben). Majd az is körvonalazódik, hogy a két eltérő rend-
szert, a hangot és a képet nem szerencsés ilyen mechanikusan megfeleltetni egymásnak. Ehhez különfé-
le olvasmányaim segítettek hozzá leginkább; olyan tanulmányok, melyek a szín-orgonák, szín-fény-zene 
nagy úttörőinek tapasztalataiból építkeznek (pl. Alexander László, vagy Szkrjabin kísérleteit elemezve). 
Egyszerű formákat is rendeltem a szín-hangzáshoz. Az ütéseket három különböző méretű, színüket is 
változtató körök alkották, míg a kitartott hangokat vízszintes, egymásra települő, különféle vastagságú 
egyenesek képezték. 
A mű szerkezete négy hangnemváltásra épült: C, A, G, és E. Ezt a folyamatot a számítógép egy gomb-
nyomásra megvalósította; konvertálta a sorokat. Lényegében az egész munka „favágós módon”, kocká-
ról kockára, szemre igazítva készült el. A szövegből alakított hang csomópontjait a time-line-on szem-
lélve használtam tájékozódási pontokként és arra illesztettem a megfelelő állóképeket. Ez alkotta az 
előteret, míg a háttér dinamikus módon pulzált a hanghoz illeszkedően (audio spectrum, vizualizáció). 
A loop-olt munka fő hangjai (C-dúr): c, d, e, fisz, h. A hozzá illeszkedő színek: vörös, narancs, sárga, 
zöld, cékla. A grafika, a kompozíció szerencsére kevésbé hangsúlyozta a szomszédos színeket, így izgal-
masabb mozgóképi látvány születhetett. A kulcsolás módszerének alkalmazása rágottá, szabálytalanná 
tette a körök szélét (később az előrehaladottabb layer-alkalmazással ezek a problémák kiküszöbölőd-
nek). 
A folytatáson gondolkodtam; kezdtek bizonyos dolgok tudatosulni. Előre szerettem volna lépni. Mit 
jelent az, hogy előre? Merre?                     

2. Hey You’ve Got To Hide Your Love Away, 05:10, 2010.
Ez az egyik leghosszabb darab az összes közül. Ez adódik az aránylag hosszú, kiindulásnak választott 
szövegből (John Lennon/Beatles), másrészt abból, hogy négy különböző hangnemre transzponáltam a 
hangsort (B,A, C/m/ és H). 
A grafika is összetettebbnek bizonyult, mivel egyszerre több (fő)hang is megszólalt együtt; azok megfe-
lelője gazdagította, vagy éppen kioltotta a megfelelő látvány hatását. 
Miben hasonlított az előző kísérlethez? A szövegből hasonló módon alakult a hang/zene. Ez egyébként 
továbbra is így lesz; magában a szövegből való konvertálás lényegében hasonlóan zajlik sok darabnál. 
A színek sorrendje még mindig newtoni alapokon nyugszik. A csíkok/vonalak és körök a meghatározó 
formák. A hangnemváltások is játékosságra törekszenek (a vizuális zenében gyakran fel/idézett zene-
szerző Bach, bár John Cage úttörő jellege is kiemelkedő, – lásd korábbi hangnemváltások). 
A tempó 120 bpm és 7/4-es. Eltérés még az elemek váltakozásában van. A különféle, egymásra telepü-
lő vízszintesek függőlegesekre váltanak, a különböző méretű körök átlósan helyezkednek el és szintén 
megtesznek egy körutat. A kezdőszín (B-dúrban) cékla-szerű, tehát maradt a korábban alkalmazott 
rendszer (C=vörös). 
Az animációnak 4x29 főpontja van. Ezek a szövegből szerkesztett hangváltások helyei; így a képváltá-
sokban is alapvető szerepet kapnak. Továbbra is egyszerű állóképek sora alkotja az előteret, míg a háttér 
más mintát hordoz a korábbihoz képest és talán kicsit idegesebben is vibrál. A hangtextúra továbbra is, 
talán inkább kellemesnek mondható, mint zavarónak.
Néhány jellegzetes szín az alkalmazott palettáról: Pure Red Orange, Pure Pea Green, Pure Yellow, Dark 
Magenta Red, Dark Violet, Pure Green, Pure Blue Violet, Darker Red.
A hang három oktávnyi terjedelemben mozog, halad.             

3. Erik Satie’s Vexations, 04:18, 2010.
A darab szintén hosszabb időterjedelmű, ami a szekvencia hangnemváltásainak köszönhető (C, A, G, 
E). Satie művei inspiráló jelleggel hatnak a kísérletező művész számára. Az a könnyedség, ahogyan, 
mint egy kivülálló nyúlt a hangokhoz bátorságot ad. Jórészt vizuális alapállásból komponálta hangtex-
túráit, loop-jait, zenedarabjait. Úgy tűnik, az irányított véletlennek is nagy szerepet szánt. A kiindulási 
szöveg a zseniális avantgárd zeneszerző előtt kíván tisztelegni, illetve legszélsőségesebben progresszív 
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darabjára utalni. A módszer a korábbiak-
hoz hasonló (szerkesztés, ütések, kitartá-
sok, a betűk egymáshoz való viszonya...) 
és a kapcsolt színsor is megegyező a ko-
rábbiakkal. A C hanghoz vörös szín kap-
csolódik és a következő 11 hang a színkör 
egymás után rendezett színeihez igazodik. 
Talán először merült fel bennem, hogy 
egy színt, illetve hozzá kapcsolódó formát 
több hanghoz kellene hozzárendelni. Ale-
xander László is felhívta erre a figyelmet 
egyik tanulmányában. Úgy tűnik, mégis 
még hosszú ideig, sok újabb kísérlet ere-
jéig is maradok annál a módszernél, hogy 
az egyes hangokhoz önálló szín-formákat 
rendeljek (amennyiben a hang pl. egy 
oktávval feljebb, vagy lejjebb szólal meg, 
akkor nem kap új vizuális megjelenést...). 
Új elemként jelenik meg, hogy az egye-
nesekre és körre épített vizuális előtér 
jelentős változtatáson megy át. Míg az 
előzőkben a körök jelentették a ritkáb-
ban megszólaló ütéseket és az egyenesek, 
a sávok a kitartott hangokat, most ez 

megfordult és így új szerkezet jött létre. Az egyenesek jelentik az ütéseket és körök veszik át a kitartott 
hangok, hangzatok jelölését. A körök a Fibonacci számsornak megfelelően következnek egymás után 
és rendeződnek kvadrát formába. A Fibonacci számsor alkalmazása később is felbukkan majd, újabb 
munkáknál, sőt a vége felé meghatározóvá válik. Ezzel a rendszerrel a színkör egymást követő színei 
valamilyen szinten felbomlottak és érdekes, izgalmasabb konstellációk jöttek létre, akár a szomszédos 
színformák találkozásával is. A háttér, a korábbiakhoz hasonlóan vibrálóan izgága, teljes szinkronba ke-
rült a hangtextúra rezgéseivel. Technikailag még mindig problémát jelentett a körök rágottsága, aminek 
oka a green-screen kulcsolás (keying) alkalmazása (Adobe Premiere). Ez a későbbiekben majd kiküsz-
öbölődik.
A munka 4/4-es, 120 bpm gyorsaságú darab. A szekvenciának (mely négyszer ismétlődik, variálódik) 
17 fő csomópontja van (ez egyébként szellősé teszi a művet). 
Összességében elmozdulást jelent ez a loop a korábbi kettőhöz képest abban, hogy a színek szigorú 
használatának oldása újabb, tisztább megoldások felé irányítottak, bár annak megnyugtatóbb megvaló-
sításai még egy ideig várat magára.         

4. Les Embryons Desséchés (LED), 03:20, 2011.
A loop-szekvencia az előzőhöz hasonló szerkezetű, vizuális megjelenésű. Itt is tapasztalható bizonyos 
transzparencia-hatás, főleg a sötét, illetve kék körök és a háttér között. A háttér viszont a 3-as darabhoz 
képest fordított, negatív, tehát fekete alapú és kissé grafikusabb, keményebb. A cím ismételten Satie-ra, 
illetve egy művére utal. Itt is ez a szöveg a kiindulás, amit „szonifikáltam”, majd a hangot vizualizáltam. 
A munka szerkezete, hangnemváltásai D(m)AD(m)A, ami ismételten utal fontos művészettörténeti 
előképre.  A LED-nek 29 fő pontja van, ez alkotja audiovizuális struktúráját. A színek, még mindig a 
newtoni alapú spektrumszín-sorrendnek megfelelően követik egymást és egy hangnak, lényegében 
megfelel egy-egy vizuális elem. Innen valamerre el kell mozdulni! 

 
5. Across The Universe, 02:17, 2011.
Az elmozdulás részben megtörtént. Olyan új elemek jelentek meg, melyek egy ideig a sorozat jellem-
zőivé válnak. Ilyen pl. a függőleges színes sávok szerepeltetése, melyek, mint egy szín-orgona áttételes 

2. Állóképek a Szinkrónia Opus 3 című munkából
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sípjai jelennek meg. A háttér különféle 
szürke-tónusokban változik, a hangegy-
ségekhez igazodva, míg az egyes hangok 
érzékeny vizualizációja transzparens 
módon lüktet az előtér és háttér között. 
Minden a hangokhoz van igazítva (szink-
rónia), mégis az ellentétek folyamatosak. 
Az előtér (csíkok) a hangok magasságához 
és kiterjedéséhez társul, a középtér azok 
lüktetését követi, míg a háttér a fő pontok 
közti szakaszokat jelöli (a teljes feketétől, 
öt fokozaton keresztül a 20 százalékos 
szürkéig). Mechanikus a megfeleltetés, 
mégis mintha élő lenne. Továbbra sem 
sikerült továbblépni a hang-szín analó-
giában, most is a kiindulás a spektrum 
egymást követő, tizenkettes sorozata. 
A szerkezet, az előző darabhoz hason-
lóan a DADA képlet. A hang-tér igen 
harmónikusra sikeredett. Ez az esetekben 
nem látható előre, a csupaszított hangok 
a szöveg függvényei. Az effektek, színe-
zések nagy mértékben alakíthatják úgy, 
hogy harmónikus hatást keltsen. Ebben 
az esetben ez tudatos szerkesztés eredménye is. Az eredeti, John Lennon által jegyzett dal hangulata, 
tónusa, tudat alatt is befolyásolt. A munkának, durván 4x30 fő pontja van, ami a hangívnek is megfelel. 
Az effektek a főhangok ismétlését eredményezték. Mindenesetre sikerült az egyik legkönnyebben befo-
gadható, hallgatható-nézhető darabot létrehoznom. Ez nem feltétlenül hátrányként róható fel. A munka 
5/4-es, 120 bpm-es, D-moll-ra hangolt.      

6. How Do You Say, 00:46, 2011. 
Ez a kísérlet sokban hasonlít az előzőhöz. De különbözik például abban, hogy a hangkörnyezetben 
dominálnak az ütősök, ezáltal erősebb hangsúlyok keletkeznek. A szerkezet BA(BA), ami utal kisba-
bánk majdani születésére, pontosabban így is reflektál a megváltozott, örömteli állapotra. A darab főbb 
paraméterei: alapritmusa 7/8, 120 bpm-es gyorsaságú és B-dúr hangnemű. Tizenhat fő pont ismétlődik, 
variálódik. Az előzőhöz képest, talán egy kicsit szegényesebbre sikerült a vizuális megjelenés.  

7. None Of Us Is As Good As All Of Us, 01:11, 2011, március.
Ez a darab elindítja azt a sort, ahol már nem a spektrumszínek (newtoni) egymásutánja, sorrendje kerül 
az egymást követő hangokkal megfeleltetésbe, hanem más módon épül fel az analógia. Felismertem 
azt a tényt, amire az egyre bővülő olvasmányaimból is következtethettem, hogy a fizikai alapú megfe-
leltetések tévutakra vezetnek. A fény/látás és a hang/hallás eltérő természetű jelenségek. Szkrjabin, a 
szinesztéták, Alexander László, Fischinger és a Cangiante színrendszer megerősített abban, hogy bátran 
térjek el a hűvös, száraz, kiszámított megfeleltetésektől. Egyenlőre a Cangiante színalkalmazáshoz ha-
sonló megoldással kísérleteztem. Elemeztem Michelangelo vatikáni freskóját és Ilona Keserü Ilona fest-
ményeit. Saját színsort alkalmaztam a megfeleltetésekhez. A későbbiekben Szkrjabin (Scriabin) példáját 
veszem alapul néhány munkánál. A függőlegesek is változtatáson mentek át, felső részükben megtörtek 
és eltolódtak, így újabb színharmóniák is kialakulhattak a találkozási pontoknál. 
A hang-tér markánsra sikerült és a felétől visszafelé került lejátszásra (emlékeimbe visszatért gyerekkori 
kedvenceim, John Lennon és másodsorban Paul McCartney ezirányú kísérletei, mint pl.: Tomorrow 
Never Knows, I Am The Walrus, Revolution 9). A munka íve szimmetriát mutatott és mégis kimozdult. 

3. Állóképek a Szinkrónia Opus 5 című munkából
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Az egyetlen darab, ahol a végén szerepel kiírva a hangot/képet létrehozó, illetve a kiindulást jelentő 
mondat, ami, egyébként egy régi National Geographic-ban szereplő  képről, szó szerinti idézetként 
mentődött át ide. Itt is megtalálható az a hármas réteg, ami az ötös számú darabtól kezdve megjelenik; a 
háttér különféle szürke tónusai, a rezgő „felhők” és a színes „orgonasípok”. A darab 5/4-es, 180 bpm-es, 
C-dúrra hangolt, melynek 45 fő csomópontja van.   

8. I Like America And America Likes Me, 01:01, 2011. április.
Az előzőhöz képest nem sok újdonsággal szolgál ez a rövid darab. A hang tónusa némiképpen szomor-
kás/abb, enervált/abb (B-moll), 7/4-es az üteme, tempója 120 bpm. Még mindig kitartott hangok és 
a Braille írás alapján figurált ütések alkotják a hang-környezet alapját. A kitartott hangok geometriai 
szerkesztés alapján határozódtak meg. A kiindulási szöveg parafrázis (Beuys). Körülbelül 10 különbö-
ző layer-en szerveződik a munka. Ez vonatkozik a képi megjelenésre, mely a szerkesztés, a koncepció 
természetéből adódóan a hangot is meghatározza.

9. Good News For Modern Man, 01:45, 2011, április.
Ez a kísérleti darab több ponton szakít a korábbi megoldásokkal. Lassúb tempójú (96 bpm), 5/4-es 
ütemű és A-dúrra hangolt. Az eltérés leginkább a vizuális megformálásban van. A kiindulási mondat 
szövege tűnik fel töredékében, váltakozik, egymásrarétegződik, pulzál stb. Az egész olyan hatást kelt, 
mintha neon-feliratok, kirakatok sora következne egymás után. Eléggé pop-os hatást mutat. A hang-
környezet néhány helyen izgalmas, de alapvetően laposra formálódott. A layerek száma itt is körülbelül 
10. A rétegek színei nem keverednek, inkább transzparens módon hatják át egymást, valahol egymás-
ba-kulcsolódnak. Későbbi daraboknál a színek keveredése, szorzódása újabb lehetőségeket nyit meg. A 
használt (általában 12 layer) a keveredésekkel többszörösére bővül majd (például Difference).

10. Prelude/Előjáték, 0:28, 2011, június.
Újabb kísérlet a betűk vizuális megjelenésének (adat) direkt módon való meghangosítására. A kiindu-
lási szöveg Liszt Ferenc: Les Preludes-je volt. A név és alatta a mű címe két különböző sávot, szólamot 
alkotott. Így túl sűrű lett a hangzás és vele együtt a vizuális megjelenés is. A kaotikus hangkörnyezet ön-
magában még nem lett volna baj, de itt a sok információ kioltotta egymást. A munka a nagy zeneszerző 
évfordulójához kapcsolódik, illetve annak kapcsán készült. Tiszteleg a modern zene egyik meghatározó 
előfutára előtt (l. Liszt késői művei). 
Továbbra is a Cangiante (színváltó) színsorok tanulságai határozzák meg a színek sorrendjét, melyek az 
egyes hangokhoz társulnak (12 hang). Van, hogy Ilona Keserü Ilona festményeinek elemzése, színhasz-
nálata inspirál, vagy a szinesztétának tartott Szkrjabin színsorát használom fel, majd még később saját 
rendszereket alkotok. Utóbbiak teljesen illeszkednek a Cangiante gondolkodáshoz, gyakorlathoz (ennél 
a 10 számú darabnál Szkrjabin-hoz nyúltam segítségül). Szkrjabin volt jóformán az egyetlen a színorgo-
nák megálmodói közül, aki nem a newtoni, a szivárvány sorba helyezkedő színeit használta hangmegfe-
leltetései alapjának. Hasonlóan látta a problémát, ami a hang és kép/fény különböző fizikai/lélektani stb. 
természete között fennáll, a magyar származású Alexander László is. Hang és kép/fény alapvető külön-
bözőségéről Jörg Jewanski írt elemző, érdekes tanulmányokat.

11. Dance Of Death, 01:04, 2011.
A Haláltánc szintén Liszt Ferenc előtt tiszteleg. Egy újabb formai világ jelenik meg, ahol a függőleges 
oszlopok lépcsőzetesen, többször is megtörnek és hangsúlyt kap az átlátszóság, a transzparencia is. 
Utóbbiból az is következik, hogy a színek törté válnak, veszítenek intenzításukból és fényerejükből. A 
hang kevésbé zavaros és sűrű, mint az előző darabnál, bár tónusában hasonlóan sötétebb karakterű. 
A tempo 99 bpm, 7/4 ütemű, E-dúr. Ez a munka a függőleges oszlopok rendszeréből való kimozdulás 
egyik első próbája.  
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12. So Do Not Worry About Tomorrow, 00:54, 2011.
A darab az előző vizuális megjelenésen alapszik, annak megoldásait szerencsésen bontja ki, megtetőz-
ve egy véletlenül generálódott, plusz effekttel. A különféle tükrözések és mozgatások következtében 
(Adobe Premiere szoftver) megjelenik több helyen a Moiré-hatás. A hang-környezet egy hosszabb 
sóhajtás, kitartás, elektronikus „húzás”. A szövegből való kiindulás és transzpozíció hasonló a koráb-
biakhoz, szerkesztések (kitartott hangok) és Braille-írás (ütések), annyi különbséggel, hogy az ütések 
oktáv-váltásokkal variálódnak. A hangfolyam így tisztább karakterű. Összesen 58 kulcspontja van a 
munkának és továbbra is körülbelül 10 rétegen strukturálódik a vizuális megjelenés. Az eddigiek közül, 
talán az egyik legérdekesebb ez a kísérlet.

13. Dim Image In A Mirror, 01:23, 2011, augusztus.
Az előző darabon alapszik a munka, ami elsősorban a képi megjelenésre utal. A különbség a szabadabb 
színváltásokban (bár karakterében inkább monokróm hatású), a gyakoribb variálásokban van. A tük-
rözések-mozgatások itt nem produkálnak Moiré-hatást. A hang-textúra markáns, a korábban már több 
ízben alkalmazott világot eleveníti fel (Garage Band sajátos effektjei, hangzásvilága). Tempója: 100 bpm, 
5/4-es és E-mollra hangolt.

14. Dim Image In A Mirror/2, 01:23, 2011.
A hang, amit nevezhetünk minimálzenének is, megegyezik az előzővel, annyi különbséggel, hogy fino-
modott valamivel a tónusa. A munka képi világa viszont nagyobb léptékben változott. A függőlegesek 
mellé megjelent egy sűrű, vízszintes raszter, redőnyszerű struktúra, mely újratördeli a látványt, ami 
több ízben tovább osztódik. A rétegek különböző módon keverednek, variálódnak. A színek jóformán 
kiiktatódnak, legalább is a korábbiakhoz képest és így a monokróm megjelenés még erősebben domi-
nál.

15. No One Knows The Day And Hour, 01:00, 2011, szeptember.
Továbbra is folytatódik, az utóbbi néhány munkára jellemző, biblia idézetekből, töredékekből való ki-
indulás. Ez a darab összefoglaló jellegűnek mondható, ahol szerencsésen ötvöződnek a korábbi néhány 
munka tanulságai, mint pl. a mozgatás, a struktúra, a színek és az alkalmazott raszter. A geometrikus 
és oldottabb, elfolyó, lassan mozgó alakzatok kontrasztot hoznak létre. A színvilág kettős, visszafogott, 
tompa, viszont olykor tiszta, intenzív is. A hang-környezet izgalmasnak mondható, a végén levő ismét-
lések szerencsésen illeszkednek az egészhez, amit a változó képi megjelenés is aláhúz. A munka 57 fő 
pontra épül, a layerek, az eddigiekhez hasonlóan körülbelül 10. További paraméterek; 120 bpm, 7/4, 
B-dúr.
 

16. None Of Us Is As Good As All Of Us/2, 00:33
A Szinkrónia 7 számú darab képi remixje ez a rövid kísérlet, mely az Adobe Premiere program moz-
gatásos/animációs/modifikációs képességeinek fel/kihasználásával készült. A hangkörnyezet teljesen 
azonos elődjével (ezt az egyik legsikeresebbnek tartom az addig készültek közül). A remix túlságosan is 
bonyolultra sikerült, az improvizáció eltávolította a szándéktól a végterméket. Az első munka, ami nem 
kockánként készült (mert az alapanimáció már megvolt, amit felhasználtam), hanem a számláló hasz-
nálatával terveződtek meg az egyes egységek. A végeredmény túlságosan is „videó-szagú” lett...

 
17. Beautiful Girl, Berta!, 00:43, 2011.
Mindenképpen vízválasztó munka az eddigi sorban. Most kerül először használatra az Adobe After 
Effects program, mely új lehetőségeket nyújt majd a későbbiekben is. Az első vátozatban, a hamarosan 
születő kisgyermekünk (akkor még nem tudjuk a nemét) CTG lapja (2011. 09. 12. 11,20.) szolgáltatja 
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a kiindulást, annak adatait szonifikálom (ezt is, mint mindent ekkoriban, kézzel, „fapados módon”). A 
végeredménnyel nem voltam megelégedve, nem lehetett túlságosan kezelni a dolgot, a transzkripció túl 
sok szabad választási lehetőséget nyújtott (bonyolult görbék, grafika), így visszatértem a bevált mód-
szerhez és a már megszületett kislányunk ihlette a kiindulást. A vizuális megjelenés egy korábbi virtuá-
lis színorgonámon alapult (lásd Szinkrónia 3, 4), azt fejlesztettem tovább. A körök, a Fibonacci számsor 
és a spektrum(sorrend)-színek alkották az alapját, de, mint lámpák gyulladnak fel, alszanak ki, illetve a 
rétegek egymásba-olvadnak. A hatás kicsit sűrű, de újabb utak felé irányított, főleg az újabb szoftverle-
hetőségek viszonylatában.

18. Yes indeed! I am coming soon!, 00:46, 2011.
Jó példa ez a kísérlet arra, hogy mi módon lehet túlzásokba esni. Az After Effects effektjei (CCBubless, 
CCBall, Foam stb.) elvitték a munkát, így talán a leggyengébb munka született az egész sorozatban. 
Viszont, miután kiélveztem a szoftver látványos, könnyen elsajátítható oldalát, már nem éreztem ingert 
a hasonló játszadozásokhoz. Szóval azért készült el a darab, hogy hasonló ne készüljön többet. Tanulság 
(bőven).

19. None Of Us Is As Good As All Of Us/3, 02:15, 2011.
Korábban már kétszer használt szövegre épül, illetve arra a struktúrára, amit az a szöveg maghatároz a 
hangi és képi világ vonatkozásában (audio-vizualitás). Fischinger körjeire emlékezve, némiképpen tisz-
telegve is a nagy hatású mester előtt, egyszerű, mozgó körök alkotják az animációt. A körök találkozá-
sainál a színek változnak (Blend: Difference). Az alakzatok kissé el vannak csúsztatva, így a szimmetria 
kimozdított. Kísérlet egyszerű elemek dinamikussá tételére, variációira. A színek, a hátterek, a monitor-
felosztás is változik, tagolja a munkát. A darab későbbi kísérletekhez tanulságul szolgál.

20. God Bless the Hungarians, 00:42, 2011. december.
Továbbra is Fischinger szelleme határozza meg a kiindulást. Körök, rombuszok alkotják a fő formákat. 
A hang jól sikerült, élvezhető, dinamikus textúra; ennek megfelelően változnak, mozognak a képi sík-
elemek előre, hátra és oldalt. A színek is változnak a hang struktúráját követve. Az After Effects sajátos 
elemei épülnek be, illetve hozzák létre a látványt . Viszont a síkokkal, azok egyneműségével nem vagyok 
megelégedve, szükség van valamerre elmozdulni.

21. God Bless the Hungarians/2, 00:42, 2012.
A kiinduló szöveg ugyanaz, mint az előzőnél, de a változtatott hangszín, a keverés természetesen kissé 
módosítja azt (keményebb, torz lett). Az After Effects szoftver képességei (pl. Slant, Ramp, Radio Waves 
és CCKaleide) ennél a munkánál bontakoznak ki egyik legszerencsésebb módon. A hatás kevert, de 
mégis összeáll a munka. A sok layeren való gondolkodás kezd készséggé válni. A tiszta színek az előtér-
ben, az oszlopoknál dominálnak. Az alkalmazott színsor a Cangiante-gondolkodáshoz igazodik.

22. God Bless the Hungarians/3, 00:42, 2012.
Az alap még mindig az előzőekben használt szöveg. Az egyik legletisztultabb darab a sorozatban. Itt 
jelenik meg először az az életlenség, ami később számtalan esetben a vizuális világom meghatározó 
jellegzetessége lesz. Posztmodern színorgona.

23. God Bless the Hungarians/4, 00:42, 2012.
Újabb sikeres variáció, melynek továbbmozdult vizuális megjelenése a glitch-art esztétikához is köthető. 
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24. God Bless the Hungarians/5, 02:29, 2012.
Az újabb variáció az eredeti hang nagy mértékű lelassításával indult majd a képi világot változtattam 
meg úgy, hogy a korábbi hiányom (lásd Szinkrónia 20) már nem jelentkezett. A színek redukáltak, 
viszont a formák új köntöst kaptak (pl. életlenség, feather), az egymásbaolvadások szintén újabb dina-
mikát teremtettek. A munka hangkörnyezetén még lehetne dolgozni, újabb rétegeket hozzáadni. Ez a 
nagyobb blokk (Szinkrónia 20-24) ezzel a darabbal lezárult.
  

25. Ex Oriente Lux, 02:28, 2012.
Ismételten egy újabb, nagyobb blokk nyitódarabja ez az alapelemekre épülő munka. A szövegből szár-
maztatott egyes hangokhoz a társított színeken kívül egyszerű alapformák társulnak. A színek a számí-
tógép-program segítségével keverednek, szorzódnak, így újabb, improvizatívnak tűnő rétegek nyílnak 
meg. Az alapformák, a kör, a négyzet és a háromszög és a kapcsolódó főszínek a Bauhaus, Itten, illetve 
annak továbbgondolásaként Ingo Glass, német képzőművészhez köthetők. A kör vörös-, a háromszög 
sárga-, míg a négyzet kékes színezetű. A komputer végtelen variációs lehetőségeket állíthat elő. Az alap-
formák is újabb együttállásokat hoznak létre. Ez a kísérlet első ízben igyekszik feltérképezni az említett 
elemek variációiból álló lehetőségeket, az újabb kép-hang viszonyokat. A képi világ kevésbé egyéni (lásd 
például Szinkrónia 20), azon változtatni kell.
  

26. Ex Oriente Lux/2, 01:14, 2012.
És íme, megvalósult! Ezt a vizuális megjelenést kerestem. Az audio-téma (csak) háromszor tér vissza, 
míg a video változik vele párhuzamosan. A mű kísérlet arra is, hogy miképpen formálja egymást a hang 
és a kép, pl. ha csak az egyik változik, milyen újabb (montázs)viszonyok alakulnak ki. Vizuálisan ez az 
egyik legfinomabb, legérzékenyebb munka az egész sorozatban.

27. Navigare Necesse Est, 01:20, 2012. május 06.
Félévszázados születésnapomon készítettem ezt a darabot. Az előző vizuális világot igyekeztem felépíte-
ni, de ez nem teljesen sikerült. Világossá vált, hogy a nagy mértékben a véletlenre is építő számítógépes 
effektelés nem mindig reprodukálható. Az előző darabnak pont az volt a nagyszerűsége, hogy (kiderült) 
megismételhetetlen. Továbbra is az egyszerű formák és főszínek (véletlennek tűnő) keveredései hatá-
rozták meg az alapot, de a vizuális puhítás túl steril lett. Új elem, hogy a mondatból kiinduló, illetve 
arra épülő hangsor nem a 12-es hangsorra épül, hanem Szkrjabin misztikus akkordját használja (c, d, e, 
fis, a, ais). Az első hanghoz piros kör, a másodikhoz sárgás háromszög, a harmadikhoz kékes négyzet, 
a negyedikhez zöldes négyzet, az ötödikhez narancsos háromszög, míg az utolsóhoz lilás kör társul. A 
színkeveréseket a számítógép végezte el (difference).

28. None Of Us Is As Good As All Of Us/4, 00:34, 2012.
A Szinkrónia 19 című munka remixje a darab. Az újrafogalmazás mind a hangra, de leginkább a moz-
góképre vonatkozik. Korábban hiányoltam az árnyalt, finom vizuális megjelenést (Szinkrónia 19); 
ez most megvalósult. A hang is új köntösbe bújt (bár az is egyértelműen felismerhető, hogy honnan 
származik). Ennél a munkánál kapott, talán a legnagyobb szerepet a véletlen. A számítógép nem volt 
hajlandó minden kiadott konverziót elvégezni, így fekete részek kerültek az anyagba, de pont ez alkotja 
ritmusát, tagolását. Az eredetinél, a kiindulásnál rövidebb a darab, nem tér többször vissza a szekven-
cia (ez főleg a korai munkáknál figyelhető meg, hogy variációk készülnek vagy a hang-, vagy a vizuális 
elemek módosításával, tehát visszatérnek a megtervezett részek módosított formában).
  

29. I Really Want To See You, 01:45, 2012. 08. november.
Az előző néhány darab tanulságainak beépítésével ez lett az egyik legsikerültebb munka az eddigiek kö-
zül. A vizuális megjelenés puha, finom. Az életlenség innentől jóformán védjeggyé válik. A színkeveré-
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sek végtelen lehetőségeket rejtenek. Az alapelemek egy jól átgondolt struktúrát sejtetnek. Majdnemhogy 
túlságosan is jól átgondolt minden! A kiinduló sor George Harrison-tól származik, a My Sweet Lord-
ból. A szöveg transzkripciójánál először jelenik meg a hármashangzat, amikor egy hanghoz nem egy 
szín-forma társul, hanem több hang szólal meg, miközben egy szín-formát (vizuális elemet) látunk. 
Ez összhangba kerül Alexander László megállapításaival is (egy szín egyszerre több hanghoz társul-
jon). Itt bizonyos hangsúlyoknál jelentek meg a (hármas) hangzatok. Először alkalmazom azt a 12-es 
színsort, melyet (saját szinesztéziás) „álomban” alkottam meg („dyenescale”). Érdekes volt, mindig 
ugyanazok a színek kapcsolódtak az egyes hangzatokhoz, akkordokhoz (és nem egyéni hangokhoz)! 
Ezeket reggel, az álmot követően lejegyeztem. A C (dúr hármashangzat, vagy akkord)=lila, a D=sárga, 
az E=kék, az F= narancs, a G=zöld, az A=vörös és a H=csontszín, esetleg szürkéskék. Miután leírtam 
észrevettem, hogy a komplementerek egymás mellé kerültek, pedig semmilyen rendszert nem akartam 
felállítani, csak az érzéseimre hagyatkoztam. Ez megerősítést adott, hogy valami lehet a rendszerem-
ben... Talán hitelessebb ez, mint Szkrjabin állítólagos szinesztetikus/szinesztéziás megérzései. A köztes 
színek kikeverését a komputerre bíztam (difference). Így a CIS=zöldes, a DIS=rózsaszín, a FIS= vörös, 
a GIS=narancs, az AIS=zöldes lett. Összefoglalva, a 12 hang paraméterei sorban a C-től indulva felfelé 
(RGB): 1/ 102,45,145, 2/ 153,197,145, 3/ 255,242,0, 4/ 255,158,166, 5/ 0,84,166, 6/ 248,148,29, 7/ 248,18, 
52, 8/ 0,166,81, 9/ 238,138,45, 10/ 238,28,36, 11/ 39,150,118, 12/ 199,178,154. A hangtextúra jellegét 
a Garage Band szoftver olyan effektjei alapozták meg, mint páldául (felsorolás jelleggel): Trance Bass, 
Digital Stepper, Upright Jazz Bass, Metropolis, Synchro Nice, az akkordoknál Space Harpischord stb. 
Ezzel a munkával egy újabb szakasza a sorozatnak lezárult, de egyben egy új rész el is indult. 

   
30. Same Same But Different (Observe In Mirror, Peep Through Slot, It Will Change Everything), 00:45, 
2012. november-december.
A loop-olt anyag egy szöveget jelenít meg (bár nem abból indul ki) és az optikai játékok, azon belül is a 
fenakisztoszkóp mozgását építi be a sorba. A korongon különféle sebességű mozgások találhatók, a kör 
közepén a szöveg a hanghoz illeszkedve tűnik elő, keveredik egymással. A színek a dyenescale skálát 
követik (lásd Szinkrónia 29). A munkát, még néhány hasonló koncepciójú mű követi. A hang-környezet 
eléggé egysíkú, minimál, inkább egy hosszú felütés, rezegtetés.

31. Ear That Is In The Eye, 00:45, 2012. december.
Az előző munkából való továbblépés, vagy pontosabban abból való elágazás. A szavakat betűk he-
lyettesítik, melyek az alapszöveghez igazodnak, de a szerkesztéshez hasonlóan az átfedéseket, 
transzparenciákat is láttatni vélik. A háttér színe nem változik, megmarad végig feketének. A munka 
egységesebb képet mutat az előzőnél, de nem feltétlenül jobb ezáltal. További adatok: 120 bpm, 7/4 és 
F-dúr.

4. Szinkrónia Opus 29, partitúra 
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32. (CT), 01:36, 2012. december.
Az alap egy 2010-ben készült CT-animációm (drótokról), melyet Szigetvári Andrea használt interaktív 
(élő) elektronika művében vizuális kiindulásul. A célom a mozgókép kulcspontjaihoz hangok rendelése 
volt. Zónákra osztottam fel a területet (12) és színeket, hangokat rendeltem hozzájuk. A kísérlet nem 
mondható sikeresnek. A gond az volt, hogy az animáció túl bonyolult és nyitott ahhoz, hogy frame-by-
frame technikával, de programozás nélkül megfelelő (hang-kép)analógiákat hozzunk létre. Azontúl, 
és leginkább ez okozta a problémát, a fénypontok mozgását sehogysem tudtam kezelni, becserkészni, 
mérni, szóval irányítani a rendszerben. Túl sok esetleges elem került a munkába. Bizonyos részei mégis 
izgalmasak, főleg a vége felé, de összességében nem ez az út, melyen a technikai felkészültségemmel 
haladni kellene. Szigetvári megoldása sokkal hitelesebb művet produkált animációmból (CT, 2010).

33. (CT/2), 01:36, 2013. január.
Ugyanabból (az előző, CT) alapanyagból született újabb kísérlet, mely már jobbnak mondható minden 
tekintetben, de, ennek ellenére végérvényesen meggyőzött arról, hogy vissza kell térnem az eddig járt 
útra, ez utóbbi egy más terület, más gondolkodást kíván, más tudást és felkészültséget. A hangtér színe-
sebb lett a hármashangzatokkal, főleg a második felében, amikor beindul jobban a mozgás is, összetet-
tebb lesz a struktúra. 

34. Let Me Say Something, 00:27, 2013. január. 
Megint gy újabb (kisebb) szakasz következik. Josef Albers (négyzeteket magába foglaló) műveinek 
arányrendszerét vizsgáltam és abból indultam ki a vizuális tervezésnél. Az aranymetszés, a Fibonacci 
számsor hamar felbukkant. A négyzeteket átlósan szétvágtam és csigavonalba rendeztem sorrendjü-
ket, így kaptam meg a 12 különálló részt, egységet. Ehhez igazítottam a klasszikus (dúr) hármashang-
zatokat a főbb pontoknál. Az egész munka egy életlen, összemosott vizuális hatást kapott (Subtract 
Background, Rolling Ball Radius stb.). Talán egy kicsit túl rövidre sikerült a mű (ennek legfőbb okát a 
kiválasztott rövid kiindulási szövegben találhatjuk meg, meg abban, hogy nem készültek a szekvenci-
ából variációk), még is a jól kigondolt és megvalósított vizuális megjelenés egyik legizgalmasabb szek-
venciát produkálta. Mint a legutóbbi néhány munka óta, itt is a saját színskála (dyenescale) alkalmazása 
kerül előtérbe a hanganalógiákhoz.
   

5. Állóképek a Szinkrónia Opus 34 című munkából
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35. Let Me Say Something/2, 00:27, 2013. január.
Az előbbi loop-nak egy olyan változata, ahol a négyzetek nincsenek átlósan szétvágva és így jobban 
Albers műveire utalnak.

 
36. Let Me Say Something/3, 00:27, 2013. január. 
Egy újabb verzió, ahol a hang a lecsupaszított zongorát jelenti és a négyzetek külső éle élesen, míg belül 
puhán, átmenetesen jelennek meg. A színek orgiája mutatja, hogy több helyen egyszerre több, vagy 
inkább sok hang, vele együtt layer szólal meg, keveredik, fedi egymást.

37. (Homage to Scriabin), 00:27, 2013. február.
A vizuális megjelenés (továbbra is) az egymást magába foglaló négyzetekre épül. A tiszta, (fő) színek 
előtérbe kerülnek. Az alapot Scriabin, már emlegetett mágikus akkordjának felbontása szolgáltatja 
(c, fis, ais, e, a, d) és a Fibonacci-szerkesztések tetézik, pontosabban meghatározzák a struktúrát. Az 
ütem 3/4-es. A színskála (szintén Szkrjabinnak/Scriabinnak tisztelegve) az általa használt szín-hang-
megfeleltetéshez, pontosabban sorhoz igazodik (1911, C-vörös, Cis=rózsaszín, D-sárga, Dis=acélkék-
szürke, E=középkék, F=téglavörös, Fis=sötétkék, G=narancs, Gis=lila, A=zöld, Ais=acélkék-szürke,  B/
H=középkék; Alapforrás: 2004, Fred Collopy: Three Centuries of Color Scales, RhythmicLight.com).

38. (Meeting of Scriabin and Fibonacci), 00:14, 2013. február.
Az igen rövid darab lényegében egy felfutó skála, mely (továbbra is) Scriabin mágikus hangjaira épít. A 
négyzetek pillangószárny-szerűen szétnyílnak, a tiszta (fő) színek dominálnak továbbra is.

39. (Meeting of Leverkühn and Fibonacci), 00:15, 2013.    
 Az átlósan széttördelt, csigavonalban struktúrált albersi négyzet kerül ismét elő (l.ásd Szinkrónia 34), 
mert a megjelenítés sikeresnek volt mondható (akkor is). A mozgóképből (megfelelően) kiemelt álló-
képek önmagában is megállják a helyüket, mint elektrográfiák, kisebb sorozatok. A hangsor emelkedik, 
lényegében (újból) egy skálázás.

40. Music Of  The Ephrata Cloister, 00:15, 2013. március.
Ismételten egy újabb állomás a Szinkrónia keletkezésében. Conrad Beissel C hangra épített, a klasz-
szikus összhangzattantól eltérő hangrendszerét kezdtem el alkalmazni (Dissertation on Harmony). A 
kiinduló szöveg betűihez rendeltem hozzá a hangokat és így alakult ki a hang-textúra. A szerkesztés, 
illetve a szavak betűinek hierarchiája a kitartott hangokat és a hármashangzatokat is meghatározta. A 
magánhangzók lettek a zeneiek (hármashagzatok), a mássalhangzók kitartott hangok és a hangsúlyok 
igazodtak a választott ütemhez (5/4) és a szókezdésekhez. A hangzás frissebb, de lagalább is újabb lett 
a korábbiakhoz képest. A hanggal ellentétben a ketté osztott, a két hagsávnak megfelelő képfelosztás 
nem bizonyult szerencsésnek (ráadásul véletlenül felcserélődött a hangcsatornákhoz képest a kép). Az 
elemek is túl kicsivé váltak (ekkor merült fel először a jobb, mint 720x576 pixel, a HD felbontásban való 
munka lehetősége).

41. (Beissel’s Chords), 00:26, 2013. március.
Beissel hármashangzatainak felbontására épülő futam. A vizuális megjelenés, a bevált színorgonát 
alkalmazza (Szinkrónia 34, 39). A színorgonáim (általában) psd-rétegekként vannak elmentve és sza-
badon ki-be kapcsolhatók a szín-formák, szín-harmóniák. Általában ezek a kimentett képek alkotják 
az animációk fő pontjait (más a helyzet az After Effects-ben létrejövő munkákra). Az utóbbi jónéhány 
darab nem használta az AE lehetőségeit, tehát mindenképpen állóképekből, frame-by-frame techniká-
val és gondolkodással jöttek létre. 
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42. Beissel’s Dissertation On Harmony, 00:24, 2013. március.
Az egyik legegyszerűbb szín-orgonára épülő darab és talán éppen ezért a hatása is kiemelkedik. Négy 
részre osztott képmezőben, négy négyzet változtatja színét és valamennyire karakterét. Mind a négy 
layer alatt újabb három réteg helyezkedik el. Balra az első 1-3 (C-D), második /a felső sorban/ 4-6 
(DIS-F), az alsó sorban balra 7-9 (FIS-GIS) és az utolsó négyzet 10-12 (A-H). A négyzetek ahol összeér-
nek fénysugárszerűen keverednek a hozzárendelt színek. Az átmenetes, fénypásztás vizuális hatást első-
sorban a következő beállítások, effektek szolgáltatják: Subtract Background, Rolling Ball Radius, Light 
Background, Separate Colors, Create Background, Sliding Paraboloid). A hang a szöveg magánhangzói 
elhelyezkedésére épül, illetve azok rendszere határozza meg.

43. Theoretical Hypothesis Became A Practical Everyday Reality, 00:35, 2013. március.
A szövegből Beissel módszeréhez hasonlóan (vagy inkább az ötlet elindítását nála kellene keresni), a 
különböző magánhangzókhoz társítva alakult ki a hang környezete(pl. e=D g b, o=F a d’, i= E g c’, a= 
C e g). Több ízben meglepődök, hogy milyen zeneszerű folyam kerekedik ki a különféle transzkripci-
ós módszerek következtében. A virtuális színorgona a spektrumszínek sorrendjéhez tér vissza, azzal a 
különbséggel, hogy kisebb színváltásokat beiktattam (Cangiante) és a három sorban elhelyezett alap-
formák (kör, négyzet, háromszög), melyekhez az egyes színek hozzárendelődtek, így különféle talál-
kozási pontokat tesznek lehetővé (vö. Szinkónia 3). A sorbarendezett színek jórészt mindegyike tiszta: 
Magenta, Red, Violet Magenta, Blue, Dark Blue, Pea Green, Light Pea Green, Yellow, Yellow Orange, 
Red Orange, Magenta Red és Violet. Ez az első változat, az 1920-30-as évek bauhaus-os képi megjelení-
tését veszi alapul, vagy inkább tiszteleg feléje (pl. Kandinsky színháza / Egy kiállítás képei). A kiindulási 
szöveget Lev Manovich-tól kölcsönöztem, némiképpen találom jelleggel (The Shape of Information). 
4/-es, 110 bpm sebességű, C-dúrra hangolt a munka.

44. Theoretical Hypothesis Became A 
Practical Everyday Reality/2, 00:35, 2013. 
március.
A második változatnál a hanganyag kemé-
nyebbé, fémesebbé vált, míg a video fel-
puhult, fény-átmenetekkel és keverésekkel 
tarkított lett. Az ellentét felépítése tuda-
tos volt. A vizuális megjelenést Thomas 
Wilfred Clavilux-ja ihlette. Természetesen 
a hatás itt mégis más. Míg az előző vál-
tozatnál volt egy egységes effekt, mely a 
képi világot összefogta, itt, a szép átme-
netek ellenére egy kicsit teltnek tűnt a sok 
tiszta szín együttes megjelenése, bár sok 
mindennek függvénye ennek megítélése...

45. (Process), 0:50, 2013. március.
A loop-olt munka hangját, első, tizenéve-
sen írott, gitárra szerzett szerzeményem 
jelenti. Ez kimozdított akkordfelbontások 
sora, szerkesztett változata, mely dalként 
áll össze. A hanghoz, akkordokhoz (ze-
néhez) az általam megalkotott színsort 
rendeltem (dyenescale). Nem egy hang-

6. Állóképek a Szinkrónia Opus 45 című munkából
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hoz társul egy szín-forma, hanem az egyes kisebb egységekhez, melyek ebben az esetben az akkordokat 
jelentik. A formát függőleges oszlopok jelentik, melyek átúsznak a szomszédokhoz, így színátmenetek, 
keveredések jönnek létre. Letisztult munka.

46. (Swap Quadrants), 00:27, 2013. március.
A Szinkrónia 35 virtuális színorgonájának felhasználásával készült. Hang anyagát a Beisell-harmóniák 
alkotják. Jól sikerült hang-textúra kerekedett. A vizuális megjelenés egy sajátos effekten alapszik, mely 
elvágja az eredeti képet (Process/FFT/Swap Quadrants). 4/4, 120 bpm és C-dúr (mint minden, általam a 
Beissel-hangokra épített hang-textúra).

47. (Admin), 00:24, 2013. március.
Az előzőhöz hasonló hangkörnyezetet és képi világot megjelenítő darab.

48. (Az üvegpoháron...), 00:24, 2013. március-április, húsvét. 
A kiindulási szöveg egy saját, haiku-szerű költemény (17 szótag):
Az üvegpoháron
átlátszik maga
a víz hidegsége
Az átírás a már bevált, magánhangzókhoz rendeléssel történt (lásd korábban részletesebben). A vizuális 
megjelenés függőleges csíkokra (vonalakra) épült.

49. Theoretical Hypothesis Became A Practical Everyday Reality/3, 00:35, 2013. május.
A Szinkrónia 44 hang és képanyagának remixje. A hang puhult, kellemesebb lett, míg a képi megjelenés 
torzult, kissé jobban megmozdult (Effect/Distort/Displacement Map). 

50. (Szinkrónia 100/2), 08:43, április-május.
Az eddigi leghosszabb darab a sorban. (Ezzel is jubiláltam.) Szerkesztésében teljesen eltér az eddigiektől 
(és a későbbiektől is). Lassú, némiképpen konceptuális darab. Egy nyers hangmontázs volt a kiindu-

lás, melyet a Fibonacci számsor alapján 
átszerkesztettem, layereken effekteltem, 
torzítottam stb.  Ez határozta meg a vizu-
ális megjelenést is. A geometrikus formák 
legtöbbször lassan, alig észrevehetően 
változnak, olykor pedig ugranak egyet. Az 
egész folyamat valahonnan valahová ér-
kezik meg. A hangot 12 sávon szerkesztet-
tem és ez meghatározta a képi layere-ket 
is. Készült később egy valamivel rövidebb 
verzió is. Érdekes, összefogott munka.

51. (Fibonacci), 00:36, 2013. május 07.
Szerkezetét a Fibonacci számok adják. 
Két különböző sávon tervezett munka. A 
függőleges egyenesek, mint húrok moz-
dulnak el (Displacement Map). A darab 
további munkák kiindulása lesz majd. 

52. (Fibonacci and Beissel’s Harmony), 
00:42, 2013.
A Fibonacci-számokra épülő akkordok 
Beissel-hangzatokkal megspékelve. Érde-
kes találkozás, kielégítő eredmény, mind 
hangásvilágban és képileg is. Az egyik 

7. Állóképek a Szinkrónia Opus 50 című munkából
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eddigi legsikerültebb darab ez a sorozatban. 

53. (Bűvös négyzet), 00:28, 2013. június.
A kilences bűvös négyzetre épülő aodio-vizuális mű, ahol az összeg mindig=15:
8 3 4
1 5 9
6 7 2
Egy saját, kilenc hangból álló hangsort szerkesztettem (c, cis, dis, e, f, fis, gis, ais, h); ezt használtam. A 
hangokat behelyettesítettem a bűvös négyzetbe és ez alkotta a partítúrát. Kilences színsort is kreáltam 
(Cangiante/dyenescale). Variációkat hoztam létre, mintha a számokkal játszanék (az összeg mindig 
ugyanaz maradjon, ettől bűvös a négyzet). Fordítottan gondolkodtam; most nem a hangoknak meg-
felelő szín-formák jelentek meg a színorgonán, hanem azok tűntek el. Az életlenség, a korábbiakhoz 
hasonlóan védjegyként jelenik meg. Érdekes mű született, mely a későbbi, újabb variációk felé nyithat 
kapukat. 

54. (Bűvös négyzet/2), 00:28, 2013. június.
Az előző munka egy variációja, ahol a hang kissé, míg a képi világ jelentősen módosult. Előkerült újból 
az a maszk (vízszintes csíkok, redőny), amit a Szinkrónia 14 munkánál már használtam. Itt is, a kép 
megsokszorozódik.

55. (Találkozás), 00:48, 2013. június.
Az egész darab matematikai alapon (még mindig Fibonacci) terveződött meg; 0,1,2,3,5,8 – ezek az ele-
mei. Az egyenesek (vonalak) horizontálisan mozognak, a találkozási pontoknál a hang is hangsúlyoz... 
A vonalak színei is keverednek olykor az érintkezéseknél. Hat hang van, hat elem, hat húr rezeg, mint a 
gitáron. A hangmagasságot (bundok lefogását) szintén a számsor határozza meg... 

56. (Duo-Sonata), 01:20. 2013. július.
Egy korábbi nyersanyag újraalakítása a darab. A Duo-Sonata című performanszt egy thaiföl-
di zeneszerzővel közösen tartottam 2008-ban a Burapha Egyetemen Thaiföldön. Ennek rövid 
videódokumentációját remixeltem. A hang egy „baleset” folytán teljesen átalakult. Véletlenül DVD 
lejátszóba helyeztem a CD-t, melynek audio-anyagát teljesen átalakítva, torzítva játszotta így le. Ezt rög-
zítettem. A képanyag teljesen szinkronban haladt a zenével, hanggal. Utóbbit számtalan lépésen, módo-
sításon keresztül újraalkottam. Figyelembe vettem (ismételten) a Fibonacci számsor elemeit (1,2,3,5...); 
ez alkotta a munka végleges makroszerkezetét. Az anyag fekete-fehér és színes változatban is elkészült, 
nagyon apró, jóformán észrevehetetlen módosítással, különbséggel. A színes változatot tartom erősebb-
nek. A darab, bizonyos szempontból a Szinkrónia 50-nel tart rokonságot, bár vizuális világa igen eltérő. 

57. (Beissel harmony), 01:12, 2013. július.
A Szinkrónia 42-nél alkalmazott színorgonát vettem ismételten elő és azokat a rácsokat, melyeket pél-
dául a 14-16-os számú daraboknál használtam. Háromszor ismétlődik meg a téma, az első kivételével 
lényeges módosításokon megy át a rácsszerkezet; mozgásba lendül. A hang, az utóbbi szériáknál alkal-
mazott Beissel harmóniákra épül (ceg, gce, egc, dgb, bdg, fad, ada). A 12-es osztás dominál a szerkezet-
nél. 4/4, C-dúr és 120 bpm.

58. (Remix 49), 00:35, 2013. július 16.
A Szinkrónia 49-et vettem alapul, annak néma újrakeverése a darab, ahol a sakktáblaszerű raszter las-
san változtatja karakterét. 

59. (Circle), 00:24, 2013. július.
A rövid darab, ahol háromszor ismétlődik a vizuális szekvencia; három hangtextúra variációt társít a 
képhez. Kiindulásként Scriabin színsorát és a Fibonacci számsort alkalmaztam, némiképpen bejáratott 
módon. A vizuális megjelenés mégis eléggé  új, ami köszönhető az Adobe After Effects „képességeinek”. 
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60. (Random), 00:18, 2013. július.
Igen rövid darab, ahol háromszor ismétlődik a kép és hang. Alapja gyors képek, jelek véletlenszerű 
pörgésére épül. A dobhang és a képek véletlenszerű találkozásai alkotják a munka esszenciáját, mely a 
sorban, ilyenformán egyedinek számít. Jól sikerült, érdekes szekvencia. Alapszínei: kék, vörös és zöld, 
mely a találkozásoknál, átfedéseknél újabb színeket jelenítenek meg (például narancs). Alapbeállításai: 
7/4, Cmaj és 140 bpm. A fő hangok a Fibonaccihoz igazodva: c, cis, d, e és g / 1,2,3,5 és 8. 

61. (Ludolf-féle szám/pi), 01:00, 2013. augusztus.
A Ludolf-féle szám, másképpen a pi 35 tizedesjegyig történő megjelenítésre épülő hang- és mozgó-
képkörnyezet. A hangot, tehát a pi szám határozza meg, mely a munka első verzióján is folyamatában 
megjelenik. A szám: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288. A hanghoz rendelődik hozzá, 
szinkronizálódik a vizuális megjelenés. A színeknél a Cangiante szín-gondolkodást alkalmaztam és a 
számítógép keverési módjaival gazdagítottam a sort (Difference). További adatok: 5/4-es, Cmaj és 120 
bpm. A kilenc különböző számnak megfelelően egy saját kilences hangsort hoztam létre (c, cis, d, e, f, g, 
gis, a, h). A csíkok, téglalapok pulzálása igazodik a ritmushoz, a munka nagyobb szerkezeti egységeihez. 
A szimmetria óvatosan ki lett mozdítva. Több variáció készült és talán a legsikerültebb a legutolsó, ahol 
két korábbi változat összeházasítása történt (keying/kulcsolás). 

62. (pi), 00:40, 2013. augusztus 07.
Zene a szemnek. Valódi vizuális zene, hang nélkül. Alapja a pí számsor (Ludolf-féle szám).

63. (Kaleida), 00:32, 2013. augusztus 09. 
Kaleidoszkópszerű, fekete-fehér, hang nélküli tanulmány, mely az avantgárd kísérleti filmművészek 
stílusából is merít, pontosabban tiszteleg előttük (pl. Eggeling, Richter, Bute). A munka szerkezetét a 
Fibonacci számsor alkotja. 

64. (s28), 00:52, 2013. augusztus.
Egy korábbi munka (Szinkrónia 28) kis részletének újrafeldolgozása, ahol a pár másodperces kép- és 
hanganyag kiterjesztése történik. Az átmentett körhöz függőlegesek és vízszintesek társulnak. A háttér 
alig észrevehetően változik, míg a vonalak a Fibonacci mértéknek megfelelően aránylanak. Ugyanaz a 
hangszekvencia rétegesen épül egymásra. Hangeffektek (GarageBand) például Liquid Bass, Vocoder, 
Intense Whispering, Female Narrator. 

65. (s28/2), 00:52, 2013. augusztus. 
A Szinkrónia 28 című munka (egy másik) rövid részletének újragondolása a darab; ilyen szempontból 
az előbbi továbbgondolása, finomítása. Fő elemek: a kör, vízszintesek, egy függőleges (Audio Spectrum) 
és egy négyzet. Tisztelgés Mary Ellen Bute előtt.

66. (s59), 00:16, 2013 augusztus 22.
Ennek a rövid darabnak (melyben a szekvencia kétszer ismétlődik) a Szinkrónia 59 számú munka a 
kiindulási alapja. Ennek a variációnak a lényegét néhány átalakított állókép hordozza. Kísérlet a mini-
mális eszközökkel való kommunikálásra. A szín 8 bites, a hang is minimális. A vizuális megjelenést a 
Subtract Background beállítások hordozzák.

67. (Audio Spectrum), 01:00, 2013 augusztus.
Egyszerű grafikájú audio spectrum-sávok együttes megjelenése a munka, ahol a hang térbelisége is, va-
lamilyen szinten projektálódik a sík mozgóképi felületen. Továbbra is a Fibonacci és a Cangiante szolgál 
alapul a szerkesztésnél. Összesen hat sávon terveződik meg a hanganyag, amire a mozgó grafika is épül. 
Színek (RGB): lila (165, 69, 156), vörös (220, 22, 55), kék (10, 37, 142), narancs (200, 82, 36), lila (122, 
10, 146) és kék (57, 74, 166). Az audio spectrum-ok beállításai: Start Frequency 1, End Freq. 5667, Freq. 
Bands 117, Max Height 5000, Audio Duration 170, Softness 100, Digital, Fast Blur, Bluriness 2.

68. (Audio Spectrum/2), 01:00, 2013 augusztus.
Az előbbi munka egy variációja, ahol elsősorban a vizuális megjelenésben történt lényeges változtatás. 
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Ez a megjelenés széttördelt, hologram-hatású.

69. (Panoráma), 00:48, 2013 augusztus.
Az audio spectrum-ok használatának továbbgondolása, ahol a panorámázásnak megfelelő mozgás is 
megvalósul. A grafika talán túl szigorú lett. Ez a későbbiekben oldódni fog. Ismételten hat, önálló életet 
élő sávon terveződött meg az anyag. A színek Scriabin-hoz igazodnak, a harmóniák Beissel rendszeré-
ből indulnak ki. 

70. (Panoráma/2), 00:48, 2013 augusztus.
Az eddig egyik legérdekesebb, legjobban sikerült darab a sorozatban ez. Az előző munka grafikájának 
merevsége feloldódott ebben az új variációban. A pontok, kis téglalpok, mint billentyűk járják táncukat. 

71. (Panoráma/3), 01:36, 2013 augusztus 29.
Egy újabb variáció; tisztelgés Thomas Wilfred munkássága előtt. A hat audio spectrum főbb adatai, be-
állításai: Start Frequency 1, End Freq. 5667, Freq. Bands 117, Max. Height 31000, Audio Duration 180, 
Thickness 6, Softness 100, Blend Overlapping Colors, Analog Lines, Side A&B. Radial Blur: Amount 60, 
Type Spin, Low. 

72. (Jánosnak), 01:44, 2013 szeptember 10.
A Szinkrónia 70 című darab továbbgondolása. Alapját egy egyszerű, lassú akkordmenet alkotja. Az 
audio spectrum elemek olykor mozognak, de leginkább statikusak, persze végig élnek. Az audio 
spectrum-ok alapbeállításai: Start Frequency 1, End Freq. 5667, Freq. Bands 117, Max Height 31000, 
Audio Duration 180, Thickness: 6, Softness 100, Analog Dots, Radial Blur: 10, Spin. A darab tovább-
gondolást igényel, ahol az egyes elemek folytonos átalakuláson mennek végig. Ez a munka 58 layer-en 
készült el After Effects programban. A hang GarageBand-el íródott, pontosabban valósult meg.

73. (Bali bells), 00:21, 2013. szeptember.
Hét layer-en, egyenként körülbelül 25 effektbeállítással készült munka. Az irányítás kicsúszott a ke-
zemből. A továbbiakban jobban meg 
kell ismerni az audio spectrum jellem-
zőit, beállításmódjait, illetve a Blur 
hozzá kapcsolódó minőségeit. A hang a 
Fibonacci számsoron alapul (mint általá-
ban az utóbbi munkáknál), a hangzatok 
Beissel-harmóniák, a színek saját hoz-
zárendelések. A panorámázás igyekszik 
összhangban lenni a látottakkal. Van út a 
továbblépésre (bőven). Újból rendet kell 
teremteni. 

74. (Element Isolator), 01:07, 2013. szep-
tember.
A hangkörnyezet egy általam felvett hang-
ra épül, melyet néhány kő gurulása (egy 
fémvödörből) idéz elő. Ez a mikro-loop 
a hangtextúra alapeleme. A szerkezet a 
következő sorra épül: 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26 
… (ez is Fibonacci struktúrájú számsor). 
Összesen öt hang- és képsávon valósul 
meg az audio-vizuális kísérlet. A hang ol-
dalbeli (térbeli) megjelenése (panorámá-
zás) fontos eleme a munkának. A színek 
kiiktatódtak, a fekete-fehér megjelenés, 

8. Állóképek a Szinkrónia Opus 74 című munkából
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illetve a minimál-design jobban ráirányítja a figyelmet a mozgásváltozásokra, a szinkróniára. 

75. (Element Isolator/2), 01:07, 2013. szeptember.          
A Szinkrónia 74 opusznak variációja, ahol a pontok, vonalak alig észrevehetően változnak, átmennek 
egymásba és a Radial Blur ad a munkának újabb, más vizuális jelleget.

76. (Pont, pont, vonal), 01:00, 2013. október.
A hang továbbra is a Fibonacci struktúrát veszi alapul. Egy felvett hang, zörej újraszerkesztése, pano-
rámázása és effektelése történt. A vizuális rész új terület felé vezet. Az audio spectrum beépítése ettől 
kezdve kivétel nélkül megjelenik, de mindig más, új formában, a szoftver képességeinek kimozdításával, 
kisiklatásával. A háttér főszínekhez igazodó pontokból áll, mely kaleidoszkópszerűen sokszorozódik, 
mozog, él. Az előtérben a fehér, táncoló vonalak szintén pontokból épülnek fel. A „vonalak” végigvo-
nulnak a színen és a hanghoz illleszkedően (a panorámázásnak megfelelően) változtatják helyzetüket. 
Az egyik legjobban sikerült darab, mely elkészülte után hamarosan külföldi fesztiválon is bemutatásra 
került (Visual Music Reykjavik, Punto y Raya Festival). 

77. (Pulse), 01:17, 2013. október. 
A hang és a kép is az előző munkához hasonlóan készült, azzal a jelentősebb különbséggel, hogy a vizu-
ális megjelenés egysíkúbb. A CC Kaleide effekt meghatározó. A hang később, más darabnál is felhaszná-
lásra kerül.

78. (Dots), 00:51, 2013. október.
A Szinkrónia Opus 76 hangjára épülő újabb variáció. Vizuális megjelenése hasonló az előzőhöz.

79. (H), 01:17, 2013. október.
A 77-es darab hangjára épülő fekete-fehér képi világú kísérlet. A panelszerű, sormintás, szekvenciákba 
helyezett mintázat a hanggal szerves egységet alkot. A színek elhagyása jobban a mozgásra irányítja a 
figyelmet. Sikeres opus. 

80. (Engel), 00:55, 2013. október.
A 76-os számú munka hangjának remixjére készült darab. A kép mantraszerű, főszinekre épülő, állan-
dóan pulzáló világ, melyben olykor megállások, lassítások vannak. A képi világ kicsit modoros, mégis 
jól együtt működik a hanggal. Az audio 
spectrum használatának egy lehetséges, 
karakteres útja ez. 

81. (Alagút), 01:41, 2013.
Első kísérlet háromdimenziós elemek 
szerepeltetésére, ahol alagútszerűen 
mozognak az egyes négyzetek. A munka 
inkább improvizatív, mint megszerkesz-
tett. A hang fordítva került lejátszásra 
(emlékeztetve gyerekkori kísérleteimre, 
amikor a magnószalagot fordítva fűztem 
be). A következő opus ennek a munkának 
az esetlegességeit igyekszik majd kiküsz-
öbölni. 

82. (Rubik kocka), 01:49, 2013.
Kísérlet a Rubik kockán lejátszot sor 
audiovizualizációjára, annak háromdi-
menziós mozgóképi megjelenítésére. A 
hangot igazából hat sávon, hangszórón 9. Szinkrónia Opus 82, partitúra részlet
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külön kellene lejátszani és a vetített képet a térbe úgy projektálni, hogy abba a néző/hallgató belekerül-
hessen. Ezt nem tudom megoldani technikailag. Marad a gyengébb illúzió. Két kocka lebeg a térben, 
majd találkoznak, egyesülnek. A munka monokróm, illetve egy plusz szín is megjelenik. Az audio 
spektrum a kocka éleire illeszkedik rá és a mélységélesség is szerepet kap. Lassan utazunk a formákban. 
A munka egy kicsit szigorúra, szárazra sikerült, viszont a 3D megjelenéssel új színt kapott a sorozat. 
Ettől függetlenül, úgy tűnik, hogy a 2D világ számomra mégis kielégítő... A partitúra hat lapból áll, 
követve a kocka hat oldalának egyidejű változásait.

83. (IKI), 00:46, 2013. december 12.
Rövid darab tiszta színek játékára, keveredésére, alagútszerű forgására. A hang a Fibonacci számokhoz 
igazodik.

84. (AI), 01:14, 2013. december.
A Szinkrónia 74-es opus az alapja, annak egy remixjének tekinthető a munka. Ez az első a sorban, mely 
az utókép világát igyekszik megjeleníteni. Elindít egy fontos sorozatot (számomra). Innentől kezdve az 
utóérzékelések témaköre vizsgálódásom, kutatásom fókuszába kerülnek.  

85. (Light/beams), 01:30., 2013. december.
Egy korábbi hangfelvétel (gördülő kövek) alapján készült remix. Kísérlet fény-nyalábok (reflektorok) 
virtuális megjelenítésére, a színek, fények keverésére.

86. (Utóképek 1), 01:55, 2014. január.
Az első a sorban, ahol az utóképhatás erősebb mozgással, változással is társul. A Szinkrónia 84-nél még 
az egyes formák, oszlopok státusza statikus. Itt a körformák változásai dominálnak (vö. napkorong, 
mesterséges fényforrások). A megragadhatatlant igyekszik a munka megragadni. Jó elindulás. 

87. (Utóképek – Tisztelet Ilona Keserü Ilonának), 01:27, 2014. január-február.
Az előbbi munka tanulságait figyelembe vevő alkotás. A hang szerkezete (mint általában) Fibonacci 
számsor. A hang egy erős kontrasztra épül; melódia és zavaró hanghatás, zaj egymással karöltve. A 
képi világ továbbra is igyekszik megragadni a megragadhatatlant, az utókép izgalmas változásait. Az 

egész munka kockáról kockára nyerte el 
végleges vizuális formáját. A „hitelesebb” 
megjelenítéshez további, beható kutatáso-
kat folytatok a témakörben.

Az utókép, a szemhéj mögött megjelenő 
mozgókép nagyon is valóság, de egyben 
túlvilági is; átvezet a másik partra, egy 
másik, megfoghatatlan dimenzióba.
A képhez társuló hang hasonló realitás és 
illúzió egyben.
Az utókép bárhol előállítható, velünk van, 
belső valóságunk, mely a külvilágból táp-
lálkozik. Reális és transzcendens egyben. 
A képzelet, az álom vizuális megjelenései 
komplex utóképeknek tekinthetők.                

III. Utóirat

A sorozat folytatódik, nincsen befejezve. 
Mindig újabb ötletek bukkannak fel, az 
egyik generálja a másikat, az új megol-

10. Állóképek a Szinkrónia Opus 86 című munkából
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dást. A darabok együtt alkotnak egy egészet, mely 
mégis csak töredéknek nevezhető. Egész abban a 
vonatkozásban, amennyire egész lehet bármi is és 
töredék hasonló meggondolásból. Az út érdekes, 
fontos... 

IV. Fogalmak magyarázata 

absztrakt film
Az absztrakt film és a vizuális zene több ponton 
is érintkezik, illetve átfedik egymást. Az absztrakt 
film közel áll a zenéhez is. Az absztrakt képi világ, 
lényegében konkrét képi világot jelent. A konkrét 
művészetben a vizuális megjelenés nem utal semmilyen külső, megnevezhető formára; önmaga referá-
tuma. 

After Effects
Az Adobe cég szoftvere, mely nevével összhangban a mozgóképi anyagok effektelésében nyújt széleskö-
rű lehetőségeket. A szoftver layer-ekben gondolkodik és alkalmas önállóan is animációk megalkotására. 
Jó barátságaban van a szintén Adobe Photoshop-pal és Premiere-rel is.

Audio Spectrum
A hang vizualizációja. A régi magnetofonok macskaszeméhez hasonlóan működő, a hangot/zenét érzé-
kenyen, azonos módon megjelenítő mozgóképi elem, sor. 

audiovizualizáció
Olyan transzformációs eljárás, amikor az adatból audiovizuális munka kerekedik. Itt is a számítógép-
szoftver kap nagy szerepet. (Lásd még: vizualizáció)  

Beissel-harmóniák
C-E-G, D-G-B(H), E-G-C’, F-A-D’, G-C’-E’, A-D’-A’, B(H)-D’-G’ ...
Kutatási forrás: The Music of The Ephrata Cloister by Julius Friedrich Sachse, Lancaster, 1903. (Chapter 
VIII., Beissel’s Dissertation on Harmony) 

betűk és hangok
Az egyes magánhangzókhoz (zenei) hangokat rendelhetünk. Pl. C-a, Cis-á, D-e, Dis-é, E-i/í, F-o, Fis-ó, 
G-ö, Gis-ő, A-u, Ais-ú, B(h)-ü/ű.

blur
Életlenítés, homályosítás.

Braille-írás
Vakoknak kifejlesztett, pontokból álló, domború felületű írás. Lényegében 6 különböző helyen elhelyez-
hető pontok variációi. 

Cangiante 
Színváltó színsor, ahol a spektrumszínek sorrendjét ugrásokkal mozdítjuk ki. Egyéni színpreferenciá-
kon alapulhat és összevethető a szinesztéták társításaival is. 

élő elektronika
Elektronikus/digitális eszközökre épülő élő előadások.

11. Állókép a Szinkrónia Opus 87 című munkából
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Állóképek a Szinkrónia Opus 42 című munkából

fenakisztoszkóp
Tizenkét fázisú optikai játék, korong 
melynek nyílásain keresztül egy tükörből 
rövid, folyamatos (loop-olt) mozgássort 
láthatunk. A képek lehetnek rajzoltak, 
vagy fotográfiák is. Más elnevezései: 
fantoszkóp, sztroboszkóp, Plateau-
korongja.

Fibonacci-számsor
Az aranymetszéshez hasonlatos matemati-
kai sor: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... 

Glitch-art
Hibákra építő posztmodern irányzat, 
technika, eljárás.

hangkörnyezet
L. hangtextúra.

hangtextúra
Szerkesztett, megalkotott hangkörnyezet.

intermédia
A különböző médiumok köztes megol-
dásait, műfajait soroljuk ide. Állandóan 

változó kategória, sőt a megszűnéséről is beszélhetünk a meta-, illetve posztmédia megjelenésével.

keying
Lásd kulcsolás.

kulcsolás
Keying technika; green-screen stb. A videó, mint első elektronikus médium egyik nagy találmánya a 
blue-box volt, mely lehetővé tette különböző képek egyszerűbb egyesítését. Az egyes rétegek pompásan 
összeilleszthetők, de mégis, a keveréshez képest (blending), mely sokrétű összeolvasztásra ad lehetősé-
get (például Photoshop-pal, vagy After Effects-szel), valahogyan transzparensebb hatást mutat a kulcso-
lás.  

layer
Réteg, a számítógépes audio-vizuális gondolkodásban meghatározó eszköz, lehetőség (pl. Adobe 
Photoshop, Adobe After Effects). A különféle rétegek tartalma különféle módon keverhető egymással.

loop
Folyamatosan ismétlédő, végtelenített lejátszás.

panorámázás
A hang bal- (L), illetve jobb (R) csatornán való megjelenése, illetve annak folyamatos változása, cserélő-
dése.

parafrázis
Egy adott műre, műfajra, stílusra való egyértelmű utalás, átírás, újrafogalmazás. 
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partitúra 
Audio-vizuális munka sajátos forgatókönyve. 

posztmédia
Más néven: metamédia. A hagyományos értelembe vett médiumok szétválaszthatatlanul összeolvadnak 
a digitális környezetben.

remix
Újraalkotás, újrakeverés.

spektrumszínek
A színkör (színei).

színkör
Spektrumszínek. A szivárványnak megfelelő sorrendű színsor (sárga, narancs, vörös, lila, kék, kékes-
zöld, zöld, zöldessárga).

színorgona
A zenéhez, hangszerekhez hasonlóan működő, de színekre, fényekre épülő szerkezet. Lehet néma, de 
hangokat is produkálhat társítva a látványhoz. Az első kísérletek több évszázaddal ezelőtt kezdődtek. A 
digitális technika újabb lendületet ad a (virtuális) színorgonáknak. 

színsor 
Színek valamilyen rendszere, sora. Lehet színkör, vagy sokkal szabadabb szerkezetű is (például 
Cangiante). 

szín-szorzódás
Két szín keveredése, mely egy harmadik, tőle merőben eltérő színt (szinezetet) eredményez. 

szonifikáció
Bármely típusú adatból, digitális technika segítségével hangok generálása.

timeline
Idővonal, mely az időben megformált, kiterjesztett munkákhoz (például mozgókép) használt szoftverek 
legfontosabb szerkezeti eleme.

transzkripció
Olyan átírás, amikor az egyik médiumból egy másikba kerülünk át. A megfeleltetés alapvetően mecha-
nikus karakterű, mégis az egyéni (alkotói) választásokon realizálódik, válik élővé. 

transzparencia
Áthatás, áttetszőség; különféle képek, rétegek kölcsönös áthatása. 

vizualizáció
Hangok alapján történő vizuális megformálás. Bizonyos szempontból a szonifikáció ellentéte. 

vizuális akusztika
Vizuális zene, vizuális hangtextúra. 
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