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KÓRUS 

 
A kórus tantárgy oktatásának célja, olyan pozitív élménynyújtás, amely a tanulók zenei és közösségi élményhez 
juttatásával hat az emberi kapcsolatokra és ezen keresztül az egyén személyiségfejlődésére. 
 

A kórusfoglalkozás feladatai 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 
Fejlessze a tanulók 
– hallását, 
– ritmusérzékét, 
– tempó– és dinamikai érzékenységét, 
– hangszínek iránti igényét, 
– kottaolvasási készségét, 
– zenei memóriáját, 
– zenei ízlését, 
– stílusérzékét, 
– formaérzékét, 
– hangképző– és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 
Ismertesse meg a kórustagokat 
– az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 
– a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 
Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 
 
A zeneiskolai kórus tantervben az egyedi személyi, korosztályi összetétel és a különböző tudásszintek miatt 
nem lehet egységes, évfolyamokra lebontott követelményeket meghatározni. 
A felsorolt feladatok a fejlesztési területeket spirálisan jelölik avval, hogy az eredmények mindig a konkrét 
művek előadásában teljesülnek. 

Fejlesztési feladatok 

– az aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése.  
– a együtthangzás megvalósítása, a harmonikus hallás és formaérzék fejlesztése, 
– a résztvevők korosztályától, egyéni tudásától függően kánonok, két–, háromszólamú egynemű karok 
igényesebb három és négyszólamú művek, vegyeskari művek megszólaltatása 
– hangképző és intonációs gyakorlatok a kórus tiszta, egységes, szép hangzásának kialakítására 
– a szólamok ritmikailag pontos, dallamilag hibátlan megtanulása megfelelő formálással, szövegejtéssel, 
– a zene akusztikai összefüggéseinek ismeretében a tiszta intonáció énekkari gyakorlatának megvalósítása.  
– kiegyenlítettség az egyes szólamok és a kórus egésze között: 
– hangszín–kultúra fejlesztése, az  intonációs különbségek felismerése, javítása 
– az egységes, kultúrált énekkari hangyás megteremtése. 

Követelmény 

A kórus 
– tudjon a kórusvezetővel együttműködni  
– a dallamot a vezényléssel kapott instrukcióknak megfelelően formálni 
– tudjon, tisztán, pontos szövegmondással, a mű érzelmi tartalmának megfelelő kifejező előadással énekelni.  
–  szereplés során az énekkar valamennyi tagja legyen képes képességei legjavát nyújtani  

Ajánlott tananyag 

Agócsy – Irsai: Énekeljünk–muzsikáljunk 
Ars musica kötetek (Möseler Verlag Wolfenbüttel und Zürich) M52031–52035 
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Bartók Béla kórusművei (27 egyneműkar) 
Bárdos Lajos: 20 és 40 egyneműkar 
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–IV. 
Bárdos Lajos:  Vegyeskarok 
B. Horváth Andrea:  Ünnepeljünk! (Nemzeti Tankönyvkiadó) 
Botka Valéria – Csányi László: Gyermekkarok I–IV. 
Chor Aktuell – Ein Chorbuch für Gymnasien (Gustav Bosse Verlag 1983) 
Csányi László:  Gyermekkórusok kótáskönyve 
Egyházi karénekeskönyv I–II. (Kiadja: Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya) 
Eszterházy Pál: Harmonia Caelestis 
Forrai Miklós: Duettek I–II. 
Forrai Miklós: Ezer év kórusa 
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 
Gastoldi:  3 balletti 
Kánongyűjtemények: 25 angol kánon 
Bárdos:  77 kánon 
Haydn:  Kánonok 
Mozart:  30 kánon 
Péter József:  165 kánon 
Kerényi M. György:  Énekiskola – Társasének IV. 
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I–IV. 
Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 
Kodály Zoltán: Vegyeskarok 
Liber usualis (gregorián dallamok gyűjteménye) 
Mozart:  6 noktürn 
Nádasdy Kálmán:  Társas énekek 
Schola cantorum I–XIII. (Fodor Ákos) 
Szőnyi E.:  Biciniumok 
 
Kardos Pál:  Kórusnevelés, kórushangzás 
Kodály Zoltán:  Énekeljünk tisztán 
Párkai István:  Modern kórusetűdök 
 

Követelmények a program elvégzése után 

 
A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 
Tudjon 
– fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 
– „vezénylésre” énekelni. 
 
A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 
Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 
Tudja 
– helyes légzéstechnikával, 
– tiszta intonációval, 
– pontos ritmusban, 
– érthető szövegmondással, 
– helyes tempó– és dinamikai választással, 
– művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni szólamát. 
 
Rendelkezzék 
– jó kottaolvasási kézséggel, 
– zenei memóriával. 
Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes kórushangzás 
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megteremtését. 
 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) 

taneszközök 

Megfelelő akusztikájú, hangszigetelt, szellőztethető, csoportos oktatásra alkalmas tanterem, jó minőségű, jól 
hangolt zongorával. 
Ötvonalas tábla. 
Felvételek készítéséhez és lejátszásához használható audióvizuális eszközök. 
Metronóm, hangvilla, kottaállvány. 
Ajánlott a kórus színpadi megjelenését emelő egységes formaruha. 
 
 
 


