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Absztrakt
A jelenkor embere lakóhelyén többféle művészeti vagy sportoló közösséghez csatlakozhat
szabadidejében érdeklődési körének megfelelően, továbbá az internet is számtalan
kapcsolódási formát kínál a felhasználók számára, bár ez utóbbiak csak virtuális közösségek.
Az új évezred kezdetén a közösségeket vizsgáló kutatások elsősorban a közösségek szervezeti
struktúráját, tagjainak egészségi állapotát, a közösségi identitást, a közösség és a társadalom
kapcsolatát helyezik vizsgálataik középpontjába (pl. Pusztai 2009, Putnam 2000, Clift és
Hancox 2001, Skrabski 2003, Utasi 2008, 2013). Kutatási eredményeik többek között azt
bizonyítják, hogy a személyes kapcsolati formáknak továbbra is jelentős társadalmi és
egészségvédő hatása van.
Megállapításaikhoz csatlakozva kutatásunkban a kórust mint énekes zenei közösséget
vizsgáljuk. Munkánkat relevánssá teszik a külföldi szakirodalomban fellelhető sokszínű és
folyamatos kóruskutatások, melyek a zenei közösséghez való kapcsolódások fontosságát
emelik ki.
Empirikus kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy milyen tényezők befolyásolják az
énekeseket a kórusválasztás során? Mennyire fontos a karnagy személye, szakmai tudása,
milyen hatással van az énekesekre a kóruson belüli összetartozás, társadalmi feladatvállalás?
Előadásunkban hazánk különböző területein működő kórusok tagjai (n= 200 fő) által 2016
végén kitöltött kérdőívek alapján válaszoljuk meg a fenti kérdéseket. Eredményeink a zárt és
nyílt végű kérdésekre adott válaszokból azt mutatják, hogy jelentős a motiváció
szempontjából a társas interakció, a karnagy kisugárzása és elhivatottsága, valamint a
gyermekkori kórustagság. Azt tapasztaltuk, hogy a gyermekkori szabadidős tevékenységi
formák végzése hatással van a felnőttkori közösség választásra. Ezt az állítást támasztja alá a
következő kijelentés is: „…a gyermekközösségi szocializáció a felnőttkori közösségi és
közéleti részvétel, a társadalmi participáció meghatározó tényezője.” (Utasi 2013:36) Az
iskolai ének-zene oktatás és a mindennapos éneklés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók
egy-egy kórus tagjaként megismerjék az együtténeklés örömét, a közösségbe tartozás
szociális, társadalmi és egészségmegőrző erejét. Előadásunkkal szeretnénk kutatási
eredményeinkre támaszkodva megerősíteni a kollégákban, hogy kulturális értékeink átadása, a
kórustársadalom építése, a zenei nevelés hatásainak széles körben való bemutatása a ma
zenepedagógusainak a feladata, hogy legyen a jövőben is tanítványunk, kórusunkban
énekesünk.
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