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 Doktori disszertációmban a hangmester oktatáshoz készülő tankönyv 

kapcsán gondolok át olyan kérdéseket, amelyek megválaszolását nemcsak az 

oktatás, hanem az alkotófolyamat szempontjából is lényegesnek tartok. 

Legfontosabb kérdés számomra az, hogy a tudatosság és az intuíció milyen aránya 

szükséges a sikeres, eredeti alkotások létrehozásához. Az alkotófolyamat 

szempontjából ez a kérdés úgy fogalmazható meg, hogy milyen az ideális alkotói 

attitűd? Mikor, és milyen mértékben engedjük szabadjára intuitív 

gondolkodásunkat, és mikor illetve milyen mértékben támaszkodjunk megszerzett 

és tudatos szakmai tudásunkra? Az oktatás szempontjából a tudatosság-intuíció 

kérdése azt jelenti, hogy egy olyan alkalmazott művészeti ágban, mint amilyen a 

hangmester szakma – mi az, ami tanítható, és melyek azok a fortélyok, megoldási 

módozatok, amelyek a tapasztalat felhalmozódása nyomán intuitív ötletekként 

törnek majd a felszínre. Egy megoldandó szakmai feladatnál mit nyújthat a 

konkrét, megfogalmazható szakmai tudás, és hol kezdődik a tehetség? Hogyan 

tanítsuk a szakmát úgy, hogy ne recepteket, kliséket adjunk át, hanem sokkal 

inkább a hallgatók kreatív feladatmegoldását fejlesszük. A hangmester tankönyv 

első néhány fejezetének megírásakor 4 irányelv kristályosodott ki a számomra, 

amelyet a disszertáció 4 állításában fogalmazok meg. Mindegyik állításomat a 

készülő tankönyv egy-egy fejezetével támasztom alá.  

1. állítás: A korábbi tankönyvek illusztrációs gyakorlatát megszakítva a 

hangmester tankönyvben nem a tipikus, legegyszerűbb példák kapnak majd 

helyet, hanem inkább az eredeti, különleges megoldások, mert azt feltételezem, 

hogy a tipikus példák oktatása a rutinszerű munkavégzés felé mozdítja el az 

alkotófolyamatot, míg az extrém példák megismertetése a kreatív 

feladatmegoldást segíti elő. Az 1. állítás megvalósítására példa a készülő 

tankönyv és jelen disszertáció A Filmhang Története és a  Mitől jó egy filmhang? 

c. fejezete (II. és a VI. fejezet). 

2. állításom az, hogy a szakmai tananyag tudatossá tétele szükséges a 

magasabb színvonalú alkotások létrehozásához. Ezt a tételt A hangi vízió 

megteremtésének alapjai c. fejezet (IV. fejezet) kapcsán teszem mérlegre. 
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3. állítás: Létezik egy olyan szempontrendszer, amely konkrétan 

megfogalmazható irányelvekkel, a gyakorlatban segíti a hangi dramaturgia 

felépítését. 3. állításomat Az elképzelt hangi világ és a hangi dramaturgia c. 

fejezet (V. fejezet) támasztja alá. 

4. állításom a készülő tankönyv formátumát jelöli ki. Álláspontom az, hogy a 

tudásanyag leghatékonyabban egy multimediális közegben adható át, amelynek 

hordozója egy elektronikus tankönyv. A filmhang története c. fejezet (II. fejezet) 

az e-tankönyv tartalmába nyújt betekintést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


