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Absztrakt
Az iskolai és amatőr kórusok mindennapos munkájának egyik legfontosabb területe a
hangképzés. A hangképzés biztos alapját kell hogy képezze a kórus munkájának. A kiművelt,
kulturált hangzás folyamatos karbantartása elengedhetetlen a kórus színvonalának megőrzése
érdekében. Jelen előadás azt kívánja áttekinteni, hogy napjainkban, a magyar
kórusmozgalomban milyen szerep jut ennek a fontos szakterületnek. Véleményünk szerint a
kórusok sok esetben nem fordítanak kellő hangsúlyt erre a munkára. Ahhoz, hogy a mostani
helyzetet megvizsgálhassuk, feltétlenül ismernünk kell a megelőző korok hangképzési
tendenciáit. A hazai kóruséneklés elmúlt százötven éve nem kedvezett a differenciált,
kiművelt kórushangzás kialakulásának (ennek főként történelmi, társadalmi okai voltak),
javulás csak a legutóbbi évtizedekben volt megfigyelhető.
Az előadás igyekszik számba venni a leggyakoribb problémákat, hibalehetőségeket, melyek a
hangképzés során felmerülhetnek. Megpróbálja feltárni azokat az okokat, amelyek gátolják,
hogy a hangképzés általánosan elfogadott, kellő elméleti tudásra épülő és jó gyakorlattal
párosuló szerves része legyen a hazai kórusok életének. Ezt követően javaslatokat tesz a
hatékony iskolai hangképzéssel kapcsolatban. Megpróbálja a tejesség igényével felsorolni
azokat a szakterületeket, melyekkel a hivatásos énekeltetőknek (iskola ének-zene tanároknak,
karvezetőknek) tisztában kéne lenniük ahhoz, hogy kellő biztonsággal és eredményesen,
hatékonyan bánhassanak a rájuk bízott énekesek hangjával. Igyekszik rávilágítani, hogy mik a
helyes és helytelen tendenciák a hangképzésben, kitér a médiában hallható számtalan énekes
műfajnak a művészileg kimunkált hangképzés szempontjából történő megítélésére.
Részletesen tárgyalja, hogy az iskolai énekeltetéssel kapcsolatban milyen veszélyek
leselkednek a diákok hangjára, valamint áttekintést ad a legfontosabb hangegészségtani
tudnivalókról. Az behatárolt időkeretek nem teszik lehetővé a teljes körű, minden részletre
kiterjedő alapos elemzést, de reményeink szerint felhívják a figyelmet a szakterület
fontosságára, időszerű problémáira, valamint ezek kiküszöbölésének lehetőségeire.
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