
Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

Közel tíz évvel ezelôtt egy országos peda-
gógiai programban örömmel olvastam,
hogy alkotói milyen nagy súlyt helyeztek
a „vizuális kultúra” és „mozgókép kultúra”
középszintû oktatására, ugyanakkor szo-
morúan tapasztaltam, hogy az akusztikai
kultúra, a hangok mûvészete nem szere-
pelt a leiratban. Muzsikusként és hang-
mérnökként egyaránt úgy éreztem, hogy a
program hiányos, hiszen éppen egy olyan
korban, amely a kép és az információ min-
denhatósága mellett a hanggal sokszor
mostohán, vagy éppen felelôtlen igényte-
lenséggel bánik, szükséges egy olyan tan-
tárgy, amely komplex módon foglalkozik
az akusztikai jelenségekkel. Mivel akkor a
Szent István Király Zenemûvészeti Szak-
középiskolában már néhány éve oktattam
egy „hangtechnika” c. tárgyat, az iskola
vezetôségével közösen úgy döntöttünk,
hogy ezt számos, a témához kapcsolódó
humán és reál ismeretanyaggal kibôvítve
egy sokkal átfogóbb „hangkultúra” tárggyá
fejlesztjük tovább.

A szükséges engedélyek beszerzését kö-
vetôen iskolánkban a „hangkultúra” ma már
egy négy évfolyamos, választhatóan (két-
szintû) érettségivel végzôdô tantárgy, ill.
szakképzés formájában egy öt éves, szak-
mai vizsgával lezáruló – tehát önálló – szak. 

A hangkultúra ismeretanyagának leg-
fontosabb témakörei a következôk: 

– általános hangkultúra történet (benne
pl. a hangszerek kialakulása, az ókori szín-
ház akusztikája, az operaházak és hang-
versenytermek létrejötte és változása, a
„gépi” hang története a fonográftól a digi-
tális technikáig),

– hangtani alapismeretek (benne pl. a
hangszerek sugárzási tulajdonságai, a kü-
lönbözô zenekari ültetések akusztikai érté-
kelése),

– teremakusztikai ismeretek (benne pl.
az utózengés, a hangszigetelés, a hangver-
senytermek, próbatermek akusztikai saját-
ságai),

– elektroakusztikai ismeretek (benne pl.
a mikrofonok, keverôasztalok, hangrögzí-
tô eszközök, az analóg- és digitális techni-
ka lehetôségei, a térhatású hangtechnika, a
hangszórók),

– hangfelvételi mûelemzés (hangfelvé-
telek szubjektív értékelése a ma általáno-

san alkalmazott nemzetközi szempont-
rendszer alapján),

– a hangfelvételi mûfajok (a mûelemzés
órák keretében, benne a rádiójáték, az ope-
ra, a szimfonikuszene, az elektroakuszti-
kus-zene, a könnyûzene és az aktuális
mûsorok esztétikája, technikája),

– hangszertörténet (hangszercsoporton-
ként tárgyalva, az alapvetô akusztikai sa-
játságokra is kitérve),

– zenei mozgóképkultúra fakultáció (ki-
zárólag az un. komolyzene képi megjele-
nítésének lehetôségei).

A tematika alapjaiban a zene és a tech-
nika érintkezési pontjaira épül, tehát a ze-
nét akusztikai oldalról, az akusztikát pedig
zenei oldalról tárgyalja. Újdonságot jelent
a mûelemzés és a hangfelvételi mûfajok
ismertetése, amely a hangfelvételek értô
befogadásának készségét, a gépi hangzás
szépségének felismerését segíti.  

A felsorolt témákat valamennyi diákunk
a délelôtti órarendbe iktatva közismereti
tananyagként tanulja, heti 1–2 órában. A
kifejezetten hangkultúra szakra felvett nö-
vendékeink ezen kívül heti két órában
gyakorlaton is részt vesznek az iskola stú-
dióiban, ahol a meglehetôsen gyakran je-
lentkezô hangtechnikai feladatokat is
többnyire ôk látják el.   

Az ötödik, (érettségi utáni) szakképzô
évfolyam tantárgyai pedig a következôk:

– esztétika,
– partitúraolvasás,
– hangfelvételi mûelemzés,
– zenei szerkesztés és újságírás,
– stúdiógyakorlat,
– valamennyi zenei tantárgy és a zene-

kari (kórus) gyakorlat.  
Az ötödik évfolyam heti óraszáma kb.

20 óra.
A tantárgy oktatásának célját tekintve

külön kell választanunk hangszeres- ill.
hangkultúra szakos növendékeinket. Nap-
jaink zenei életét ugyanis annyira áthatja
az akusztika és a hangtechnika, hogy a fel-
soroltak a leendô zenemûvészek számára
is a napi zenei tevékenységhez közel álló
hasznos ismeretek. Nem véletlen, hogy az
igényes felsôfokú zeneoktatási intézmé-
nyek tananyagában szinte mindenütt sze-
repelnek az akusztikai jellegû stúdiumok,
iskolánkban azonban az elektroakusztika

jelenléte ugyanúgy hangsúlyos, hiszen ma
már a hangfelvétel is a zenei élet szerves
részét képezi. A felvétel-elemzések során
pedig feltárulnak a hangszóróból meg-
szólaló zene lehetôségei, a gépi hangzás
sajátságos szépségei, mindenkor összeha-
sonlítva az „élô” hallgatással, hiszen
mindkettônek vannak elônyei és korlátai, s
ideális esetben nem egymás ellenében, ha-
nem együttesen szolgálják a hallgató igé-
nyeit. A leendô muzsikusok számára
mindezek hasznos ismeretek.

A hangkultúra szakosok – amellett, hogy
valamennyi zenei tárgyat tanulják és emel-
lett kórusban vagy zenekarban is énekelnek
ill. játszanak – a szakmai gyakorlatok révén
megismerkednek a stúdiók munkájával, s
inkább a hangmérnök, zenei rendezô, szer-
kesztô, vagy éppen akusztikus irányban ta-
nulhatnak tovább. Itt persze sokszor felme-
rül a kérdés: miért nem egy kifejezetten
mûszaki szakközépiskolában történik
mindezek oktatása? Elvileg ez sem kizár-
ható, azonban meggyôzôdésem, hogy a
hangmérnök munkája az operatôréhez ha-
sonlóan mûvészi tevékenység, csupán az
újjáteremtés nem a kép, hanem a hang kö-
zegében történik. És egy hangmérnök
akármilyen mélyen is ismeri pl. egy keve-
rôasztal felépítését, ettôl még nem lesz jó
szakember, mert csak a gyermekkortól ki-
induló és az iskolai évek alatt folytatott ze-
nei tanulmányok biztosítják e tevékenység
biztos hátterét. Továbbá a zenekarban vagy
kórusban eltöltött évek alakítják ki benne a
csapatmunka, a szüntelen egymásra figye-
lés szellemét, az üvegablakon túliak tiszte-
letét, a kifinomult analitikus hallásról, jó
ritmusérzékrôl nem is szólva. (A zene- és
általában a mûvészetoktatás ember-formáló
szerepérôl itt talán szükségtelen szólnunk,
bár ezt sok „tanügyi döntnök” figyelmébe
kellene ajánlanunk.) Ezért a hangkultúra
oktatását csak zenei környezetben tudom
elképzelni, még akkor is, ha ezzel az a vád
ér, hogy nyitott kapukat döngetek. Így a
szak pontos megjelölése: „Zenész szak-
képzés, hangkultúra szakon”.

A felvételre jelentkezô kilencedikesek
egy része a hangkultúra szakon, míg a töb-
biek a zenei szakokon kezdik el középis-
kolai tanulmányaikat. Kérdés, hogy lehet-
séges-e a két terület közötti átjárhatóság? 
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Éppen e lap hasábjain szükségtelen
hangsúlyoznunk, hogy a zenetanulás meny-
nyire törékeny. Vannak, akik elszánt zenei
elhívatottsággal jönnek a konzervatórium-
ba, majd csakhamar kiderül, hogy válasz-
tásuk nem volt szerencsés: vagy a tehet-
ség, vagy a kitartás hiányzik belôlük.
Sok-sok órányi hangszeres gyakorlással a
hátuk mögött ilyenkor a hangkultúra szak-
ra átmenve lehetôségük van arra, hogy ki-
próbálják magukat egy másik – de lénye-
gében rokon – területen, hiszen ha nem is
lesznek zenemûvészek, de a szükséges fel-
sôfokú tanulmányaik végeztével attól még
kitûnô zenei rendezôk, szerkesztôk, hang-
mérnökök és akusztikusok lehetnek. S a
közös tantárgyak révén az átjárhatóság az
elsô évfolyamokon még mindkét irányban
lehetséges. Ha pl. egy felvételizônk hang-
szeresen még nem éri el a konzervatóriu-
mi szintet, de a felvételi bizottság „lát ben-
ne zenei fantáziát”, akkor átmenetileg
bekerülhet a hangkultúra szakra, ahol a ze-
nei tárgyakat úgyis tanulja, s ez sokkal
elônyösebb számára, mintha a zenétôl tá-
vol egy gimnáziumban várná a késôbbi si-
keres hangszeres felvételit. Ám arra is van
példa, hogy egy „hangkultúrás”, megelé-
gelvén a blokkvázlatokat és a decibelleket,
inkább neki áll gyakorolni, s még idejében
átmegy egy hangszeres szakra. Ez az átjár-
hatóság nagyon fontos, hiszen tanulóinkat
a „bele-erôltetés” helyett abban kell segí-
tenünk, hogy a felkínált lehetôségek kö-
zött megtalálják leendô hívatásukat. Ezért
az elsô évfolyamokon a hangkultúra és a
zenei szakok közötti átjárást nem gátoljuk.

A hangkultúra szak készülék-háttere
költségigényes, hiszen csak szabványos
stúdiótechnikai és akusztikai körülmények
között oktatható, mert a felvételek nem
készíthetôk és nem elemezhetôk gyenge
erôsítôkkel vagy hangszórókkal. A hang-

technika pedig  olyan rohamosan fejlôdik,
hogy szinte évente szükséges egy-egy ko-
molyabb készülék beszerzése. (Jellemzô,
hogy a szeptemberben megírt tanmenet
márciusra gyakran már elavul). S mert a
zeneoktatás közismerten ugyancsak költ-
séges, ezért a stúdiók milliókat felemésztô
fejlesztése csak átgondolt mûszaki és
pénzügyi tervezéssel valósítható meg.
Ugyanakkor ismerve az átlagos hallgatási
szokásokat, tanulóink felé abban is példát
kell mutatnunk, hogy az igényes otthoni
zenehallgatás milliós kiadások helyett már
százezres nagyságrendbôl megoldható.
Többek között e célkitûzés jegyében ter-
vezzük meg az oktatásban alkalmazott
hifi rendszereket is, mert a mai MP3 kor-
szakban nagyon fontos, hogy a hangzás-
minôség mindenkor fontosabb legyen,
mint a tárolt „adatmennyiség”. És abban is
példát igyekszünk felmutatni, hogy a tan-
órákon a hangszórókból csak igényes zene
szólal meg, a legkiválóbb magyar és kül-
földi együttesek és mûvészek tolmácsolá-
sában, színvonalas hangzásminôséggel.
Mivel e tárgyhoz kapcsolódóan igen sok
szemléltetô hang- és videó bejátszásra van
szükség, ez egyben az értékközvetítés
egyik kitûnô eszköze is, esetenként a ze-
netörténeti órákon elhangzottakat is jóté-
konyan kiegészítve. (Egy-egy felvételt
sokszor nem is a hangtechnikai, hanem a
mûvészi értéke miatt mutatok be.)

Bár más oktatási intézmények is foglal-
koznak e szak bevezetésének gondolatá-
val, s talán iskolánknak is kedvezôbb lenne,
ha a hangkultúrát (legalább tantárgyként)
nem csak mi oktatnánk, ám mégis kerü-
lendô, hogy ez bárhol a szükséges tárgyi
feltételek maradéktalan megteremtése nél-
kül történjék, hiszen ezzel a tárgy egyik
lényeges eleme: a hangminôségre történô
nevelés csorbulna. Ugyanakkor oktató

stúdiónk ma már e témakör bemutatásá-
nak fontos bázisa: többek között a Kandó
Kálmán Mûszaki Fôiskola és a Gödöllôi
Szent István Egyetem mérnök hallgatói is
itt tanulják a „hangfelvétel mûvészete” c.
tantárgyat. (A három kötetnyi hangkultúra
tankönyvet is ez utóbbi intézmény nyom-
tatja, közös használatra.)

Kétségtelen, hogy a szakot döntôen a fi-
úk élvezik és tanulják nagy szorgalommal,
miközben többnyire objektív mûszaki
szemmel tekintik a tananyagot. A lányok
inkább esztétikai alapon dolgozzák fel a
tanultakat, ám szeretném hangsúlyozni,
hogy a szakmának mindkét szemléletmód-
ra szüksége van. S bár úgy tartják, hogy a
mûszaki gondolkodás inkább a fiúk saját-
ja, a Kandó Kálmán Mûszaki Fôiskolát
eddig mégis több lány tanulónk végezte el
sikeresen, mint fiúnk.

A hangkultúra szakra történô felvételi
vizsga idôben egybeesik a zenei felvéte-
likkel, s az elbírálás a szolfézs- és a hang-
szeres tudás, továbbá egy hangzó hang-
technikai jellegû tesztanyag „megfejtése”
és egy rövid beszélgetés alapján történik.
A túljelentkezés a korábbiakban kb. más-
fél-kétszeres, ebben az évben négy-ötszö-
rös volt. A szak természetesen ugyanúgy a
felsô szintû tanulmányokra készít fel, mint
a zenei szakok, bár – sajnos – a továbbta-
nulás helyett egyesek inkább már az érett-
ségit követôen elhelyezkednek a szakmá-
ban. Tanítványaink közül már többen
sikeresek a pályán: hangmérnökként-
hangmesterként dolgoznak a Magyar
Rádiónál, a Magyar Televíziónál, de van
közöttük zenei rendezô, akusztikus terve-
zômérnök és elektroakusztikai termékme-
nedzser is. (Ôk az ismereteket még csak
tantárgyként tanulták, mivel az elsô szak-
mai évfolyam vizsgája 2007-ben lesz.)

A szak egy egyedülálló kísérlet, mely-
nek eredményessége hoszszabb távon már
nem oktatási kérdés. A befektetett energia
csak egy virágzó hazai zeneélet, egy igé-
nyes akusztikai szemlélet esetén hozhatja
meg gyümölcseit, hiszen csak akkor lesz
nagyobb számban szükség azokra a szak-
emberekre, akik a magyar zenemûvészet
mindenkori rangjához méltóan gondos-
kodnak annak akusztikai környezetérôl,
elektroakusztikus terjesztésérôl és az utó-
kor számára történô megôrzésérôl.

Ujházy László
tanszakvezetô

Szent István Király 
Zenemûvészeti Szakközépiskola
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