
Hivatásos énekkarok Magyarországon
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A kettôs Kodály-évforduló után négy esztendôvel a hazai 
hivatásos énekkarok helyzete ambivalens képet mutat. 
Miközben szinte mindegyik együttes arról számol be, any-
nyi a fellépése, hogy alig tudja teljesíteni, az a cappella 
estek is nagyszámú közönséget vonzanak, eközben min-
denütt akadnak anyagi gondok. Van, ahol a pénzhiány a 
külföldi szereplést akadályozza, másutt az énekkar további 

fennmaradását veszélyezteti. Miközben szinte az összes 
együttes már átvehette a Bartók–Pásztory-díjat, s nemcsak 
Magyarországon, hanem külföldön is hírét vitte a magyar 
zenekultúrának; a kórusok zöme fél évszázadosnál is régeb-
bi múltra tekinthet vissza. A három esztendôvel ezelôtt 
született elôadó-mûvészeti törvény megfogalmazta a kórus 
mibenlétét, ellátandó feladatait. Szabályozta létszámát, 
kritériumrendszerével pedig meghatározta a hivatásos 
együttesek szolgálat- és koncertszámát. Ennek értelmében 
a hivatásos együttesek sorába tartozik az összeállításban 
nem szereplô Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, vala-
mint az I. kategóriába soroltak között van a nyíregyházi 
„Cantemus kóruscsalád” is. 

A legnagyobb és legfiatalabb

Tavaly ünnepelte fennállásának negyedszázados évfordu-
lóját a Nemzeti Énekkar, amelyet 1985-ben Állami Ének-
kar néven hívtak életre. Bár a hivatásos kórusok közül ez 
az együttes tudhatja maga mögött a legrövidebb történel-
met, nyolcvan tagjával a legnagyobb énekkar (a létszámot 
az alapító okirat rögzíti). „Átgondolatlan és kissé felelôtlen 
minisztériumi döntéssel született meg a kórus – meséli a 
kez detekrôl Antal Mátyás, aki már huszonegy esztendeje 
irányítja a társulat munkáját. A Magyar Állami Népi 
Együttesnél szemléletváltás történt 1985-ben, így fölösle-
gessé vált az ottani kórus. Negyventagú társulatából, 
fôiskoláról, Zeneakadémiáról frissen kikerült énekesekbôl, 
valamint a Rádióénekkar és az operakórus átszerzôdô tag-
jaiból született az Állami Énekkar, kilencven fôvel, Pászti 
Miklós vezetésével. Akkoriban Antal Mátyás a Budapesti 
Kórus vezetôjeként nem fogadta lelkesen az új együttes 
születését; úgy vélte, ez az ô Budapesti Kórusának is lassú 
megfojtásához vezethet. Kezdetben nem is volt egyszerû a 
más-más felkészültséget és repertoárt hozott énekesekbôl 
homogén hangzású együttest kialakítani. Az elsô években 
a kórus és az Állami Hangversenyzenekar (ÁHZ) között 
jócskán akadtak feszültségek, a kilencvenes évek elején 
még úgy tûnt: nincs szükség erre a kórusra. Folytatódott a 

„A zene lelki táplálék, és semmi mással 
nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérsze
génységben él és hal. Teljes lelki élet zene 
nélkül nincs. Vannak a léleknek ré giói, 
amelybe csak a zene világít be” – véleke
dett Kodály Zoltán. Sokan úgy gondolják, a 
zenén belül a kórusének az, ami különleges 
hatást vált ki a hallgatóságból. A hangver
senykínálatban egy szezonban kétszáznál 
is több kóruskoncert szerepel, ezek zömét 
telt házak elôtt rendezik. A komoly múltra 
visszatekintô magyar hivatásos énekkarok 
azonban – a kulturális élet többi területé
hez hasonlóan – komoly anyagi gondokkal 
küzdenek. Van, ahol a létszámcsökkentéstôl 
tartanak, máshol az alacsony bérek teszik 
nehézzé a munkát, s akad együttes, amely 
nem tudja, létezneke a következô évadban 
is. Az utánpótlás kérdése sem rendezett, 
ahogy a képzés és az együttesek kapcsola
ta sem. Pedig Kodály szerint: „Az ének 
szebbé teszi az életet, az éneklôk másokét 
is”. 

2 réfi Zsuzsanna

A nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás).  A szemközti oldalon az Mr Énekkar (karigazgató: Somos Csaba)
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repertoárépítés, egyre jobbá vált a társulat; „a Nemzeti 
Énekkar ma már internacionális alapokkal rendelkezô, ro-
mantikus nagy vegyeskar” – teszi hozzá a karigazgató. Az 
igazi változást azonban a kórus életében a 2000-es esztendô 
hozta. Kocsis Zoltán 1997-ben lett a szimfonikus zenekar 
vezetôje, majd a két együttes új nevet kapott. Aztán az 
énekkarnál is lezajlott a minôsítési procedúra, Antal 
vezetôi döntése alapján azonban senkitôl sem kellett meg-
válniuk. Azóta is évente tartanak meghallgatást, olyan jó 
minôsítési rendszer alapján, amelyet a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar is átvett.  Antal hozzáteszi, az utóbbi idôben 
annyi a felkérésük, hogy nem is tudnak minden feladatot 
elvállalni. A fellépéseik túlnyomó többségét az oratorikus 
koncertek teszik ki, de emellett a cappella estjeik is van-
nak. „Azt, amit mi tudunk, természetesen a nagyszerû Rá-
dióénekkar is tudja, csak létszámuk ma már szinte a fele a 
miénknek.” A Nemzeti Énekkar rangját az is jelzi, hogy 
amikor három énekes helyére hirdettek próbaéneklést, 
százan jelentkeztek. S bár a hazai hivatásos kórusok közül 
náluk a legmagasabbak a fizetések, azért az ô anyagi hely-
zetük sem rózsás, kilenc esztendeje nem volt béremelés. 
Antal úgy véli, a kóruskoncertek másképpen érintik meg 
az embereket, mint a szimfonikus estek. Egyik ismerôsét 
említi, aki az iskolai kóruskoncertek miatt fordult el ettôl 
a mûfajtól, aztán egyszer meghallgatta a Nemzeti Ének-
kart. Azóta szinte minden hangversenyükön ott van.

Középpontban a kortársak

A Debreceni Kodály Kórus szintén jubilál idén: hivatásos-
sá válásának negyvenedik évfordulóját ünnepli. Az együt-
tes története azonban messzebbre nyúlik vissza, hiszen 
Gulyás György 1955-ben alapította, a zenemûvészeti szak-
iskola énekkaraként. Tevékenységük középpontjában a 
kor társ a cappella mûvek és az oratóriumok állnak. A ve-
gyes kar vezetôje két esztendeje Pad Zoltán, aki szerint elô-
nyei és hátrányai egyaránt vannak a vidéki életmódnak. 
„A régiós feladatoknak köszönhetôen sok a koncertünk, 
egy-egy mûsort több városban elôadhatunk. Azonban a 
fôvárosi fizetések jóval magasabbak, az anyagi lehetôségeink 
más téren szintén jóval szerényebbek. Komoly hátrány ez a 

versenyben, nehezebb így frissen végzett énekeseket Deb-
recenbe csábítani. Bár ma már a határontúlon is lehet ke-
resgélni.” A Debreceni Kodály Kórus repertoárján egyfor-
ma súllyal szerepelnek az a cappella és az oratorikus mûvek. 
Cizellált énekmód, érzékenység és vivôerô jellemzi a közel 
ötventagú együttes elôadásmódját. A romantikus darabok 
mellett gyakran szerepelnek mûsorukban modern kompo-
zíciók is, amelyek elôadása az együttes egyik fô profilja. Pad 
Zoltán örömmel meséli, hogy a kisebb városokban sokszor 
telt házasak még a modern a cappella mûveket felvonulta-
tó koncertjeik is. A kórus egyedülálló repertoárja és szín-
vonala arra predesztinálná, hogy külföldön az eddiginél 
több hangversenyt adjon, ez azonban sok esetben anyagi 
okokból nem valósulhat meg: hozzájárulni az utazás költ-
ségeihez nem igazán tudnak, ehhez kicsi a büdzséjük. Pad 
Zoltán bízik abban, hogy a hamarosan munkába álló új 
igazgató segíteni fog a rendszeres turnék feltételeinek meg-
teremtésében.
Eközben komoly eredményeket értek el, hiszen a karnagy 
el képzelése alapján készítettek egy Liszt-CD-t, amelyen vi-
lág elsô felvételek is helyet kaptak. Egyre több a rangos 
koncerttermekbe szóló és a kiváló zenekaroktól származó 
meghívás, amely ugyancsak pozitív visszajelzés az énekkar 
számára.
A Debreceni Kodály Kórus számára fontos az ifjúságneve-
lés is. Apróbb mûvekbôl, a gyerekek fantáziáját is megra-
gadó darabokból állítanak össze speciális programokat, 
hogy a közönségnevelést a kicsiknél kezdhessék, a társ mû-
vészeteket is bevonva. Bár vannak, akik létszámleépítés 
miatt aggódnak, a karnagy nem tud ilyen szándékról. Ko-
rábban nagyobb volt az együttes, de már húsz esztendeje 
ezzel a létszámmal énekelnek, s a válságot követôen sem 
kellett senkitôl megválniuk. Pad Zoltán háromesztendôs 
kinevezése lassan lejár, de bízik a folytatásban; szeretné, ha 
mûvészi rangjuk, megbecsültségük végre a fizetésekben is 
megjelenne, és a tagoknak csak a kórusmunkára kellene 
koncentrálniuk.
 

Jó mulatság, férfimunka

Tavaly tavasz óta vezeti Strausz Kálmán a Honvéd Férfi-
kart, amely 1949-ben alakult. A különleges repertoárú 
együt tesen kívül Európában csupán egyetlen hivatásos 
férfikar létezik, Észtországban. „Amikor átvettem a kórus 

A Debreceni kodály kórus (karigazgató: Pad Zoltán)

A honvéd Férfikar (karigazgató: Strausz kálmán)

Forrás: Gramofon-archív

Forrás: Gramofon-archív
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irányítását, nem azzal kezdtem, mint sokan a kollégáim 
közül, hogy minden, ami addig ott történt, rossz, és meg 
kell váltani a világot. Az együttest ismertem, többször volt 
alkalmunk korábban is dolgozni. Ebben a mûfajban úgy 
vélem, ôk jelentik az etalont. Kicsit módosítanom kellett 
az irányokon, hogy nagyobb részt szakítsunk ki a hazai 
hangversenyéletbôl. Tudtam, ez nem lesz egyszerû. Az 
együttes számára szerencsés az idei Liszt-év, hiszen renge-
teg a zeneszerzônek számos, férfikarra íródott mûve van. A 
rendkívül szûkös keretünkbôl még egy DVD-t is készítet-
tünk! Egyre több felkérést kapunk, sikerült például egy 
francia kortárs opera felvételében is részt vennünk. Pályáz-
tunk, így felvettük Liszt Szent Szaniszló oratóriumát, ami 
bár töredék, de még így is kilencvenperces, valamint sike-
rült bekerülnünk a Budapesti Wagner-napok elôadói közé 
is. S eközben mi minisztériumi fenntartással dolgozunk, 
amit éppen 12 százalékkal csökkentettek. A hivatásos kó-
rusok terén a legnagyobb gondnak azt tartom, hogy az azo-
nos feladatú együttesek tagjainak bérezése között akár 
200–250 százalékos különbség is van. Nem az a bajom, 
hogy máshol több a pénz, hanem az, hogy nálunk kevés. A 
férfikartól sokan elmentek már az alacsony fizetés miatt. 
Persze a Honvéd világéletében nevelô együttes volt, ná-
lunk kezdte pályáját Gregor József, Réti József, Ilosfalvy 
Róbert és Gulyás Dénes.
Terveink persze akadnak bôven, bár most talán kicsit sok 
a fellépés. A honvédelmi tárca által kirótt feladatoknak is 
eleget kell tennünk, hiszen a Honvédelmi Minisztérium-
nak évente adott számú fellépéssel tartozunk. Az egyéb fel-
kéréseket pedig azért kell elvállalnunk, mert a miniszté-
riumi pénz csupán a bérekre elég. A negyventagú kórus 

évente mintegy hetven hangversenyt ad. Létszám tekinte-
tében a férfikarnál ez az alsó határ, énekeltek korábban 
hatvanan  is. Lényegesnek tartom az áttetszô, kiegyenlített 
hangzást, a tiszta intonációt és a pontos ritmust. Ezért 
azonban minden nap meg kell küzdeni. Saját koncertsoro-
zatot indítottunk idén is. Azt remélem, be tudjuk bizonyí-
tani: helyünk, sôt egyre elôkelôbb helyünk van a hazai és 
a nemzetközi zenei életben.”  
A magyar zenekultúra még mindig a legjobb országimázs-
építô. Jelenleg a zeneakadémiai karnagyképzés is takarék-
lángon ég (lásd a keretes beszélgetést Erdei Péterrel – a 
szerk.). Éppen ezért döntöttem úgy, bár fizetni nem tudok 
érte, szívesen fogadnék a Honvéd kórushoz fiatalokat. Ta-
nulják meg a mindennapi, profi kórusmunkát, amit csak a 
gyakorlatban lehet elsajátítani. 

Hogyan tovább, Rádióénekkar?
  
A Magyar Rádió Énekkara – mai nevén MR Énekkar – is 
több mint fél évszázados múltat tudhat maga mögött, hi-
szen 1950-ben alakult. A kórus repertoárja a kezdetektôl 
fogva színes, felöleli a klasszikus kórusmuzsika minden te-
rületét, mûsorukon gyakran szerepelnek kortárs magyar 
mûvek. A vegyeskart két és fél esztendeje irányítja Somos 
Csaba. Nehéz helyzetben vette át az együttes vezetését, hi-
szen megérkezése elôtt a kórus fél évig mûvészeti vezetô 
nélkül dolgozott. A három esztendôvel ezelôtti leépítések-
kel a Rádióénekkart hátrányos helyzetbe hozták, ami az 
oratórikus repertoár megszólaltatását illeti. „Hosszú ideig 
kellett azon dolgoznom, hogy a hangzást a jelenlegi lét-
számhoz alakítsam, az intonációt stabillá, a szólamok hang-

Nevel és élményt ad
Az énekkarok között különle-
ges szerepet tölt be a Magyar 
Rádió gyermekkórusa, az MR 
Gyermekkórus. Bár az együttes 
szintén több mint fél évszázada 
mûködik, és tavaly Príma-díjat 
is kapott, helyzete talán most a 
legnehezebb. „A Gyermekkó-
rus sokszínû tevékenysége, mû-
ködési sajátosságai több évtized 

alatt csiszolódtak ki – magyarázza Thész Gabriella, aki 1985-
tôl a kórus karnagya, 1995-tôl pedig mûvészeti vezetôje. Az 
önálló a cappella koncertek és a rádiófelvételek készítése 
mellett gazdag repertoárt alakítottak ki az oratórium mû fa já-
ban is. Az együttest olyan 6–16 éves iskolások alkotják, akik 
a szabadidejükben zenélnek. Képzésük egyik része a magyar 
ének–zene-oktatás alapján mûködô iskolai énektanítás, ame-
lyet a kórus karnagyai és korrepetitorai végeznek, ennek 
költ ségeit nem a Magyar Rádió, hanem az önkormányzat vi-
seli. A másik a kóruspróbákon folyó munka, amelynél figye-

lembe kell venni az évente változó tagságot. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a gyerekek számára a kórus nemcsak zenei 
mû veltséget és élményt ad, hanem szocializál is. Mindenki a 
saját területén dolgozik a nagy, közös produktum megvalósí-
tásáért, miközben érzelmi és erkölcsi nevelést is kap. „Sajnos 
2007-tôl komoly személyi és szerkezeti leépítések történtek a 
Gyermekkórusnál, a mûködési feltételek visszaállítása életbe-
vágóan szükséges – mondja a karnagy. – A különbözô idôk-
ben, különbözô korosztályoknak tartandó, egymásra épülô 
folyamatos kórusmunka legalább két karnagyot igényel. Kar-
nagytársam, Nemes László Norbert 2009 novemberében tá-
vozott, ami jelentôs többletmunkát és szervezést ró rám, illet-
ve veszélyezteti a méltó utánpótlás kinevelését. Az utóbbi öt 
évben megszûnt a gyerekek hangszeres oktatásának támoga-
tása a Rádió részérôl, és az évenkénti egyhetes ingyenes nya-
ralás költségeit sem kapta meg a Gyermekkórus. Tavaly, sok 
év után új karácsonyi CD-nk jelent meg, amelynek bemuta-
tó koncertjét a Mûvészetek Palotájában tartottuk. Hagyomá-
nyos koncertjeink mellett idén éneklünk a Liszt-évforduló 
kapcsán a Dante-szimfóniában, a Krisztus oratóriumban, a 
Szent Erzsébet legendájában, valamint a Liszt-emlékév 
zárókoncertjén is.”
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zását homogénné tegyem – mondja a karnagy. – A bizony-
talan körülmények dacára a 48 kiváló énekkari mûvészünk 
példát mutat. Az eltelt két és fél év alatt rengeteg úgyneve-
zett Z-felvételt készítettünk saját programjainkból, amit az 
énekkar tematikusan szerkesztett, a cappella hangverse-
nyein mûsorra tûzött. Szinte új repertoárt építettünk, külö-
nösen ami a kortárs nemzetközi és magyar zenét illeti. A ja-
nuári idôszakban három különbözô mo dern magyar mûsort 
énekeltünk bô hónap leforgása alatt!”
Szoros kapcsolatot építettek ki a Zeneakadémiával, az el-
múlt idôszakban a karvezetés szakos hallgatók többször 
látogatták a Rádiókórus próbáit, felvételeit. Somos Csaba 

megbeszéléseket folytatott Kollár Évával és Kutnyánszky 
Csabával, akikkel több lehetséges kapcsolódási pontot is 
talált. Például a nemzetközi karvezetôverseny döntôjében 
részt vehet az énekkar, a legjobb magyar versenyzô pedig 
késôbb dirigálhatja a Rádiókórust. Bár arról keveset tud-
nak, mit hoz a jövô. Folyosói pletykák szerint az Erkel 
Színházban találnak újra otthont az együtteseknek, de 
hivatalos információval senki nem szolgált. Miközben 
tisztában vannak azzal, hogy a zenei életben is folytatódik 
a verseny, így néhány hónap kihagyás is komoly böjtöt 
okozhat. Ráadásul a bizonytalanság megviseli az énekese-
ket is.  n

Értelem és érzelem
Erdei Péter évekig volt a Ma
gyar Rádió Énekkara, a Deb
receni Kodály Kórus és a 
Kecskeméti Pedagógus Ének
kar karnagya. A kecskeméti 
Kodály Zoltán Zenepedagó
giai Intézet igazgatója volt 

1974tôl 2008ig, jelenleg a Zeneakadémia do
cense.

G.: Milyennek látja a helyzetet a kóruséneklés terén? 
E. P.: Átrendezôdött a zenei élet: miközben több a fesztivál, 
ahol az együttesek meg tudnak jelenni, a mûkedvelô területen 
egyre nehezebb még a zeneszeretô embereket is megtartani, 
nem jut idô az éneklésre. S szomorú az is, ami a Rádióénekkar-
ral történt, hiszen jelentôsen csökkent a létszáma, miközben 
húsz évvel ezelôtt minden mûfajban példaadónak számított. A 
hivatásos kórusok feladata ugyanis a példamutatás is! Jó lenne, 
ha a fiatal karnagyok is rendszeresen dolgozhatnának profi 
együttesekkel. Kellô kooperációra lenne szükség a kórusok és 
az egyetemek között. Ez minden körülmények között fontos 
volna, még akkor is, ha tudjuk, a gyakorlati életben kevesek-
nek adatik meg a lehetôség hivatásos vagy olyan szintû együt-
test vezényelni. Azt mondják, a gyakorlati élethez kell képezni 
a szakembereket. Ez részben igaz, de a képzésben mindig a leg-
magasabb szintet kell megcélozni. 

G.: Mennyire van túlképzés a karnagyoknál? 
E. P.: Túljelentkezés akad, de ez messze nem olyan mértékû, 
mint 15-20 évvel ezelôtt. Ennek az is az oka, hogy a vidéki 
egyetemeken is hasonló szintû diplomát lehet szerezni. Van te-
rület, ahol túlképzünk, van, ahol alul… Lehet, hogy éppen kö-
zépiskolába kellene több szakember, lehet, hogy az amatôr kó-
rusok élén. Szerencsére a most végzettek el tudnak helyezked-
ni, s ha nincs kórusuk, akkor alakítanak. Egészséges tettvágy 
van a fiatalokban. Egyébként azt a legnehezebb megtanulniuk, 
hogy a karnagynak mindennap újra kell faragnia a hangszerét, 

a kórust. Csak a jó szándék és az ôszinte, nyílt légkör vezet 
eredményre. A dirigensnek elôször önmagát kell megnyitnia.

G.: Egyre nehezebb a kórusok helyzete, miközben a tagok zenei 
felkészültsége egyre magasabb.
E. P.: A személyes véleményem ennél színesebb. A zenei írás-
ol vasás terén tényleg jól állunk, az énekesi, énekkari hang-
képzés ben az elôzôhöz képest azonban nem ilyen pozitív a kép. 
Nyugat-Európában a szép énekhanggal rendelkezô fiatalok 
ének kari hangképzést is kapnak.  A Zeneakadémián is szükség 
volna hasonló képzésre. Többször felmerült már, hogy hívjunk 
életre ilyen osztályt, azonban mindig akadtak nagyobb volu-
me nû problémák. Elôbb-utóbb ezt a kérdést muszáj lesz napi-
rendre venni. Egyébként azt is nagyon jónak tartanám, ha a 
Mû vészetek Palotájában lenne olyan bérlet, amely a hivatásos 
énekkarokat mutatná be. A Zeneakadémiával, a KÓTA-val 
szak mai továbbképzésként hirdethetnénk meg, gazdagítva a 
kó ruséletet.

G.: Lehetne több debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórus
versenybôl is…
E. P.: A rendezvény április elején ünnepelte fennállásának öt-
venedik évfordulóját. A magyar énekkari kultúra kiteljesedése 
szempontjából különleges szerepet töltött be: itt tanultuk meg 
mi, magyar karnagyok, hogy ha lehet, mindent énekeltessünk 
eredeti nyelven, s hogy milyen stiláris különbségek vannak 
például a hasonló korban élt madrigálszerzôk mûveinek elô-
adói gyakorlata között. Az is bebizonyosodott, hogy hivatásos 
együtteseink a magyar zenekultúra nemzeti értékei, magas 
színvonalon dolgoznak, tudás tekintetében az európai élvonal-
ba tartoznak. 

G.: Ön szerint is más hatása van egy kóruskoncertnek, mint egy 
szimfonikus hangversenynek? 
E. P.: Ideális esetben az énekhang puhán, érzékenyen, közelrôl 
érinti meg a hallgató lelkét, érzelemvilágát, így talán tényleg 
kicsit másképp hat, mint a hangszeres zene, bár azért nincs 
nagy különbség. Lényeges lenne azonban, ha megerôsödne az 
iskolai énekoktatás, ha visszatérhetnénk ahhoz a kodályi esz-
méhez, mely szerint az egészséges személyiségfejlesztéshez az ér-
telmi nevelés mellett az érzelmi nevelés is fontos. Ennek 
ugyanis egyik leghatékonyabb eszköze a zene.
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