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Közösség – művészet

Szalay LillaSzalay Lilla

Kórusmozgalom napjainkban – egy 
karvezetői tábor tapasztalatai

2015 júniusában ismét megrende-
zésre került Somogy megyében a Kar-
vezetői továbbképző tábor zenepeda-
gógusok részére. A  Nemzeti Műve-
lődési Intézet harmadik alkalommal 
valósítja meg a programot, szakmai 
együttműködésben a kaposvári Szár-
nyas Szó Alapítvánnyal, a  Vikár Béla 
Vegyeskar működtetőjével.

A  program résztvevői zenepeda-
gógusok, karvezetők, kórustagok – a 
kórusművészet elkötelezettjei. Az idei 
tábor előadói a speciális szakmai tartal-
mak mellett több alkalommal kitértek 
a kórusmozgalom általános helyzeté-
re, problémáira is. Az elhangzottak, az 
együtt eltöltött idő, a  beszélgetések 
adtak kiinduló alapot a problémafelve-
téshez. És, bár jelen írás alapja Somogy 
megye, az itteni helyzet és a belőle adó-
dó problémakör általánosnak mondható.

Ugyan nem kellene érvelnem 
amellett, hogy miért fontos beszél-
nünk a kórusművészetről, a  hazai 
énekkarok helyzetéről, mégis élek a 
lehetőséggel, hogy két Kodály Zoltán 
idézettel két – egymást erősítő – vá-
laszt megjelenítsek tőle:

„Lehet élni zene nélkül is. A sivata-
gon át is vezet út. De mi (…) azt akar-
juk, hogy az ember ne úgy járja végig 
élete útját, mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos réteken.”

„Mélyebb zenei műveltség mindig 
csak ott fejlődött, ahol ének volt az alap-
ja. (…) Az emberi hang, a mindenkinek 
hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb 
hangszer lehet csak általános, sokakra 
kiterjedő zenekultúra termő talaja.”

Azt összefoglalni, hogy miért jó kó-
rusban énekelni, nem tesszük gyakran, 
ezért kicsit részletesebben foglalkozom 
vele. Valójában ugyanazért jó, amiért 
jó színjátszó körbe járni vagy néptánc 
csoportba, vagy bármely más alkotó 
körbe. Az amatőr művészetek, az alko-
tó- vagy előadó művészeti csoportok az 
alapkompetenciák és kulcskompetenci-
ák számtalan területét fejlesztik. Mint 
tudjuk – a pedagógia kompetenciafo-
galmának ismeretében –, a  kompeten-
cia készségek és képességek együttesét 
jelenti, melyek segítségével valaki prob-
lémamegoldásra képes egy adott terü-
leten, jelenti továbbá az illetőnek azt 
a hajlandóságát is, hogy a probléma-
megoldásra való képességét alkalmaz-
za és kivitelezze. A  fogalom magában 
foglalja az illető tudását, tapasztalatait 
éppúgy, mint személyes adottságait. 
A  kompetencia a döntést, kivitelezést, 

megvalósulást szolgáló képességrend-
szer. Összetevői: ismeretek, tudás, kész-
ségek-jártasságok, személyes értékek, 
attitűd, személyiség, motiváltság (Falus 
Iván: Didaktika; Nemzeti tankönyvki-
adó, Bp. 2003).

Nézzük meg a következőkben, kó-
rusban éneklés és kompetenciák mi-
lyen összefüggésben állnak egymással!

Az a gyermek, aki kórusban énekel, 
egy közösség tagja lesz. Nem szigete-
lődik el, nem válik magányossá, mert 
a csoporthoz tartozik. Megtanulja a 
saját érdekeit, céljait a közösségi cé-
lok mögé helyezni. Kialakul benne 
az elkötelezettség, a  kötelességtudat. 
Megtanul a többiekkel együttműköd-
ni, csoportban dolgozni és működni. 
Megérti azt is, hogy egyedül nem ké-
pes olyan eredményekre, mint amilye-
neket a többiekkel együtt képes elérni. 

Vikár Béla Vegyeskar – a 2013-as Kapunyitogató programon készült fotó
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Megérti, hogy a csoport több, mint az 
egyének összessége, a  közösség ereje 
nagyobb, mint az egyéneké együtte-
sen – más, magasabb célok elérése 
válik így lehetővé. Az együtt töltött idő, 
a  bemutatkozásokra való felkészülés, 
a közös cél, egy versenyre való elutazás 
mind-mind erősíti a csoporthoz tarto-
zást – olyan élményt ad, amire majd 
évek múlva is jó lesz visszaemlékezni.

Az a gyermek, aki kórusban éne-
kel, fegyelmet, fegyelmezettséget tanul. 
Oda kell fi gyelnie a karvezetőre, az ő 
instrukciói és vezetése mellett tudása 
és képességei legjavát adva kell hozzá-
járulnia az egészhez. Javul kommuniká-
ciós képessége, kifejező képessége, ezzel 
együtt problémamegoldó képessége, 
konfl iktuskezelése. Mind egyéni, mind 
társas kompetenciái fejlődnek. A bemu-
tatkozási alkalmak kitekintést is biztosí-
tanak saját világából, tágítják ismeretsé-
gi körét, távoli települések más hasonló 
csoporttagjaival alakulhat ki kapcsolat, 
barátság – azaz kapcsolati hálóját bő-
vítik, de lehetővé teszik más települések 
megismerését is. A  kórusban éneklés 
magabiztossá is tesz. Hisz megtanul 
mások előtt megmutatkozni, előadni 

– egyáltalán közönség előtt szerepelni. 
Gondoljunk csak bele: ez előnyt jelent-
het egy vizsgahelyzetben is, arról nem 
beszélve, hogy felnőtt életében akár az 
álláskeresésben is segítheti ez a rutin. 
Mindezeken felül pedig szélesedik zenei 
műveltsége, olyan tartalmakkal is talál-
kozhat, melyekkel a tananyagban nem.

Bár az előbbiekben megfogalma-
zottak mind igazak, mégis, ha meg-
kérdezünk egy kórustagot, akármi-
lyen életkorban, természetesen nem 
ilyen válaszokat fogunk kapni. Inkább 
arról hallunk, hogy azért jó a kórusba 
járni, mert szeret énekelni, szereti a 
társaságot, és nemsokára valamilyen 
fellépésük lesz, ahová jó lesz elutazni.

Felnőttkarok 
problémaköre

Az utánpótlás

Bármennyire is jó kórusba járni, 
mégis, mintha egyre kevesebben ten-
nék ezt. Kutatva az okokat, sokféle 
irányt mutatnak a válaszok. Abban 
azonban egyetértés van, hogy az okok 
gyökere a gyermekkorba, egészen a 
korai gyermekkorba vezethető vissza.

„Arra a kérdésre, hogy mikor kez-
dődjék a gyermek zenei nevelése, azt 
találtam felelni: kilenc hónappal a 
születése előtt. Első percben tréfára 
vették, de később igazat adtak. Az 
anya nemcsak testét adja a gyerme-
kének, lelkét is a magáéból építi fel… 
még tovább mennék: nem is a gyer-
mek: az anya születése előtt kilenc 
hónappal kezdődik a gyermek zenei 
nevelése.” – mondta Kodály 1948-ban 
Párizsban, egy művészeti nevelésről 
szóló konferencián.

A  „Ringató” foglalkozások, a  Ze-
neovi programok mind arra töreksze-
nek, hogy a legkorábbi korban tegyék 
fogékonnyá a gyermekeket, segítve 
ezzel fejlődésüket – nemcsak zenei 
értelemben. Ugyanakkor nem he-
lyettesítik az elkötelezett, énekszóval, 
dallammal is nevelő óvónőket, peda-
gógusokat. Általánosan megfogalma-
zott probléma volt a karvezetői tábor-
ban az utánpótlás hiányával kapcso-
latban az óvodai és iskolai nevelésben 
tapasztalható hiányosságok köre – a 
művészeti tárgyak alacsony óraszáma, 
a karénekléssel foglalkozó gyermekek 
és pedagógusok erkölcsi elismerésé-
nek hiánya, a  diákok túlterheltsége. 
Ez utóbbi különösen a középiskolai 
korosztály esetében jelentkezik, hi-
szen a magas heti óraszám, az érettsé-
gire való készülés mellett legkevésbé 
az énekkarra marad ideje a diáknak.

Felnőttként pedig csak az jár kó-
rusba, aki gyermekként „beleszocia-
lizálódott”, belenevelődött az éneklés 
szeretetébe, a  karéneklésbe. Hiszen 
felnőttként munka, család mellett ko-
moly erőfeszítést jelent megtalálni az 
erre való időt.

Az utánpótlás biztosítására na-
gyon jól felépített példát ismertetett 
Erdélyi Ágnes, Veszprém Város Ve-
gyeskarának karnagya, aki bemutat-
ta a VVV kóruscsaládot: a  Csermák 
Gyermekkart, mely az általános isko-
lás korosztály kórusa, a Vokált, ahová 
középiskolásként, ifj úként járhatnak 
énekelni – így nőve bele a városi ve-
gyeskarba.

Kaposvári Kodály Iskola kórusa – a 2015. évi „Éneklő Ifj úság” hangversenyen

Calypso kórus, Marcali – a 2013-as Kapunyitogató programon készült fotó
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A működés

A  másik nagy, általánosan meg-
fogalmazott problémakör a kórusok 
működésével kapcsolatos. A  legtöbb 
kórus egyesületi, alapítványi formá-
ban működik, hogy így tudjon pályá-
zati forrásokat lehívni a működéshez 
és a tevékenységhez. A  régi rutinok, 
művelődési házakhoz kötődő műkö-
dések, önkormányzati támogatásokra 
alapozott működési módok ma már 
nem életképesek, bár a közművelődési 
intézmények, közösségi színterek segí-
tő hozzáállása, támogatása (próbahely 
vagy infrastrukturális háttér biztosítá-
sa), vagy az önkormányzati hozzájá-
rulás ma is elengedhetetlen. A  pályá-
zati források feltárása, de főleg elérése, 
a  kórusok forrás lehívási képessége 
nagymértékben függ attól, hogy van-e 
a kórusban olyan vezető, vagy akár 
tag, aki ezt a feladatot fel tudja vállalni. 
A kórusvezető vagy tag nem feltétlenül 
úgy kerül a közösségbe, hogy képes 
pályázatokat írni. Ez is egy tanulási 
folyamat, nem is mindig olyan köny-
nyű és egyszerű feladat. A  pályázati 
lehetőségek megtalálásában segítséget 
adhat a közművelődési intézmény, de 
a pályázatok elkészítése és elszámolá-
sa már meghaladja erőforrásait. Így, jó, 
ha a kórusból kinevelődik valaki, aki 
képessé válik ezt a területet kézben 
tartani. Szerencsés esetben mind a 
működés, mind a szakmai tevékenység 
támogatása megvalósulhat pályázati 
forrásból. A NEA, az NKA forrásai ké-
pesek a kórusok működését, szakmai 

céljainak megvalósítását segíteni. Ezek 
a források teszik lehetővé azt, hogy a 
kórustagok ne saját költségvetésük 
terhére vállaljanak fellépéseket. Pe-
dig sokszor előfordul ez is (mint más 
művészeti ágakban is): a csoport tagjai 
adják össze az utazási költséget, hogy 
elmehessenek egy-egy versenyre, ko-
molyabb fellépésre.

A fellépési lehetőségek megterem-
tése fontos aspektusa a kórusok éle-
tének. A  fellépések köre három nagy 
csoportba sorolható.

Minden kórus életében vannak 
hagyományok, melyek elsősorban sa-
ját településükön jelennek meg. Ezek 
az év különböző szakaszaihoz köthe-
tők, ünnepkörökhöz vagy események-
hez. Jellemzőek például a karácsonyi 
hangversenyek, vagy a települési 

ünnepekhez, fesztiválokhoz kötődő 
rendszeres bemutatkozások. Ezeket a 
koncerteket a közönség nagyon szok-
ta várni, hisz a mindennapi élet része-
ivé válnak – akár önállóan, akár ven-
dégkórusokkal együtt valósulnak meg.

Legalább ennyire fontosak a kó-
rusok életében a versenyek, minősítő 
hangversenyek. Ezek segítik a szakmai 
fejlődést, segítik elhelyezni a kórust a 
hazai énekkarok rangsorában, vagy 
akár nemzetközi szinten is. Fontos 
visszacsatolást adnak az addigi szak-
mai munkához, erősíthetik az addigi 
tevékenységet vagy segíthetik a fej-
lődést. Ugyanakkor segítik a csoport 
kapcsolatrendszerének szélesítését, hi-
szen lehetőséget adnak más kórusok-
kal való megismerkedésre, barátságok 
kialakítására. Ez elvezethet kölcsönös 
fellépési lehetőségek megteremtésé-
hez is – meghívást kaphatnak egymás-
hoz, növelve ismertségüket.

A  kórusok többségénél megfi gyel-
hető egyfajta missziós tevékenység is, 
mely fellépéseik harmadik körét adja. 
Mert hitük szerint feladatuk a magyar 
és az egyetemes kóruskultúra értéke-
inek megismertetése a legszélesebb 
közönségrétegekkel, ezért sok esetben 
apró, hátrányos helyzetű településeken 
vállalnak fellépést. E  fellépések célja, 
hogy elvigyék a kórusművészetet olya-
nokhoz is, akiknek más módon nem 
lenne lehetőségük megismerni e mű-
vészeti értékeket. E  küldetésükhöz né-
hányan sikerrel pályáztak az NKA-nál, 
illetve ide kapcsolható a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Kapunyitogató prog-
ramsorozata is. Ezek a fellépések nagy 

Kaposvári Táncsics Gimnazium vegyeskara – az „Éneklő Ifj úság” hangversenyen 
készült, 2015-ben

Kaposvari református iskola, kicsinyek kórusa – az „Éneklő Ifj úság” 
hangversenyen készült, 2015-ben
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jelentőséggel bírnak a kistelepülések 
életében, hiszen örökre szóló élményt 
adnak. A  kórusok számára is feleme-
lő, hogy olyanoknak tudnak élményt 
nyújtani, akik sok esetben először talál-
koznak ezzel a művészeti ággal. E prog-
ramok során lehetőségük nyílik akár 
határon túli magyarlakta településekre 
is eljutni, így biztosítva számukra az 
anyaországgal, saját kultúrájukkal való 
kapcsolatot. A karvezetői táborban en-
nek szép példája volt a bácskai tornyosi 
csoporttal kialakított kapcsolat.

A repertoár – kapcsolat 
a népzenével és a köny-
nyűzenével

A  karvezetői tábor egyik előadása 
kifejezetten a népdaléneklésről, a  nép-
dalok szerepéről szólt. Nem véletlen 
választás volt ez, hanem annak tudatos 
kifejezése, hogy népdalaink jelentik 
azt a tiszta forrást, melyhez a kóru-
sok is bátran nyúlhatnak. Husi Gyula 
népzenész, pedagógus előadása meg-
erősítette ebben a jelenlévőket. Az 
eredeti, gyűjtött anyagok hallgatása, 
megismerése nem csak a felnőtt karok 
repertoárját bővítheti, hanem inkább 
elsősorban a gyermekek zenei neve-
lésében kap kiemelkedő szerepet. De 
nem pusztán zenei nevelésük alapjait 
jelentheti, hanem több értelemben is 
segíti műveltségük, ismereteik széle-
sítését. Hiszen a népdalainkban meg-
jelenő kifejezések jelentős része ma 

már nem ismert fogalmakat, tárgyakat 
takar – ezek megismerése, beazonosí-
tása más területeket is fejleszt: szókin-
cset, történelmi ismereteket egyaránt. 
A népdalok fontossága minden életkor-
ban megjelenik, hiszen támaszt adhat 
nehéz élethelyzetekben, de illeszkedhet 
az emberélet számos eseményéhez is.

Az előadások és a beszélgetések so-
rán szóba került a könnyűzene szerepe 
is. Bár a nézetek sokfélék, a megítélés 
nem egyértelmű, mégis, elmondható, 
hogy ez is lehet egy út a karéneklés 

megszerettetéséhez. A  könnyűzené-
ben is megtalálhatóak azok a darabok, 
melyek értékesek, értéket képviselnek, 
egyúttal énekkarra átírhatók, közel 
állnak a fi atalokhoz. És valóban: je-
lenthetnek utat az ifj úsághoz, rajtuk 
keresztül megszerettethető a komoly-
zene, a kórusirodalom. A könnyűzene 
ebben rejlő ereje nem elhanyagolható, 
nem vethető el teljes mértékben – csak 
meg kell találni a célnak megfelelő, 
valóban értékes darabokat. Lássuk be, 
nemcsak a fi atalok kedvelik a könnyű-
zenét, de a középkorúak, az idősebb 
generációk is már ezen nevelkedtek, és 
örömmel éneklik ezeket a dalokat.

Összegzés

Összegzésképpen elmondható, 
hogy a hazai kórusmozgalom elkötele-
zettjei, kórusok, karvezetők, zenepeda-
gógusok és kórustagok egyaránt sokat 
tesznek azért, hogy a hazai és egyete-
mes kórusirodalom értékei megma-
radjanak, ismertté váljanak. Teszik ezt 
néha elszigetelten, többször valamilyen 
szervezethez kötődően. Missziójuk tel-
jesítéséhez önmagukban nem feltétle-
nül elegendőek – szükséges a terület 
szereplőinek párbeszéde, összefogása 
ahhoz, hogy Kodály országában való-
ban „Legyen a zene mindenkié!”
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