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Bú csú zó-, bujdosó-, bá na tos da lok

Meg rak ják a tü zet

 Változat
(Sándorfalva, Csongrád megye, Péczely A.)

 2. Rakd meg, ba bám, rakd meg,
  Hadd me le ged jem meg,
  Gyön ge két ka ro mat
  Hadd me le gít sem meg!

3. Gyön ge lá bam fá zik,
 Kö pö nye gem ázik.
 Pi ros pej pa ri pám
 Kert alatt bán kó dik.

Em lé kez te tô

Me lyik dal la munk kez dô dik ugyan-
 csak így?
Be fe je zé se ekképpen for má ló dik:

Ke res gé lô

Gyûjt sé tek cso kor ba, s éne kel jé tek el az is me rôs öt fo kú, eresz ke dô nép da lo kat!

Rög tön zô fel adat

Rög tö nöz ze tek ha son ló szer ke ze tû dal la mo kat! Az el sô fe lét ének lô  l s m r m 
– a vá la szoló r d l, s, l, han go kon ala kít sa a dal la mát!
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S úgy el me gyek, meg lás sá tok
(Gyimesközéplok, Csík megye, Kal lós Z.)

2. S könnye i tek hul las sá tok,
 s le ve le met ol vas sá tok,
 sír a sze mem, hull a könnyem,
 de iga zán fáj a szí vem.
3. S úgy fáj az én ár va szí vem,
 nem t’om ti éd fáj-e vagy sem,
 ha a ti éd úgy fog fáj ni,
 so ha el nem tu dunk vál ni.

4. S el men nél-e, s el hagy nál-e,
 ér tem szí ved nem fáj na-e?
 S lám a szí ved nem kô bál vány,
 hogy itt hagy nál ilyen ár ván.
5. S nem kô, nem kô, nem ha sad el,
 se nem vi asz, nem ol vad el,
 s ha kô vol na, el ha sad na,
 vi asz vol na, el ol vad na.

nem t’om = nem tu dom

Em lé kez te tô

Éne kel jé tek el a dal be fe je zô két üte mét is! Sok ilyen nép da lunk van, mely nek 
bel sô mag ja a m r d hang cso port.

Ke res gé lô

Sok bá na tos dalt ta nul ta tok. Éne kel je tek mi nél töb bet ezek bôl. Meg ér zi tek, ahe-
lyett, hogy szo mo rú ság gal töl te ne el e da lok kö zös ének lé se, in kább gyö nyö-
rû ség gel aján dé koz meg a dal lam haj la do zá sa, a szö veg pal lé ro zott sá ga, az 
ér zel mek mély sé ge. Aki így ké pes ki fe jez ni fáj dal mát, vigasztalást ta lál.

Rög tön zô fel adat

Kriza Já nos Vad ró zsák cí mû szé kely nép köl té si gyûj te mé nyé bôl idéz zük e so ro kat:

„A pánt li ka könnyû gú nya,
Mert azt a szél könnyen fúj ja,
A fô kö tô ne héz gú nya,
Mert azt a bú nyomdogálja.”

Éne kel jé tek m r d alap dal lam kö ré e so ro kat!

Ze ne hall ga tás:  MU ZSI KÁ LÓ ÉV SZÁ ZAD OK I.
3. Pen ta tó nia 
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2. Es te van, es te van, de nem min den lány nak,
csak an nak a lány nak, ki hez so kan jár nak,
hoz zám nem jár sen ki, nincs is ne kem es te,
ne kem min den es te gyá szos ra van fest ve.

3. Is te nem, Is te nem, én édes Is te nem,
hogy kell e vi lá got bú val el töl te nem,
egy esz ten dô, ket tô bú val is el te lik,
hej, de az enyém sok, so ha el nem te lik.

Em lé kez te tô

El tu dod éne kel ni a dal el sô négy üte mét is? Eb ben a dal ban mi hez ha son lít ja 
az ének lô a pár ját vá ró if jú le ányt?

Ke res gé lô

Gyûjt se tek olyan da lo kat, ame lyek ben a le ányt vagy a fi út vi rág hoz, ma dár hoz, 
ket tô jük ta lál ko zá sát vagy el vá lá sát va la mi lyen ter mé sze ti je len ség hez ha son-
lít ja a dal al ko tó ja!

Sza bad a ma dár nak ágrul ág ra száll ni

(Szék, Szolnok-Doboka me gye, Lajtha L.)
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Rög tön zô fel adat

Énekeljétek el Petôfi verssorait a Szabad a madárnak kezdetû dal karakteréhez 
hasonló, rögtönzött dallammal!

„A vi rág nak meg til ta ni nem le het,
Hogy ne nyíl jék, ha jön a szép ki ke let;
Ki ke let a lyány, vi rág a sze re lem,
Ki ke let re vi rí ta ni kény te len.”

Ze ne hall ga tás:  MU ZSI KÁ LÓ ÉV SZÁ ZAD OK I.
4. Ko dály Zol tán: Öt hegyi-ma ri nép dal No. 3.
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2. Ha reg gel el men tem,
Ha reg gel el men tem.
Es te ha za men tem,
Es te ha za men tem.

3. Úgy nem kér te sen ki,
Úgy nem kér te sen ki.
Ho va jár tál lányim,
Ho va jár tál lányim.

Em lé kez te tô

Foly tasd!

Ke res gé lô

Gyûjt se tek olyan dal la mo kat, ame lyek ben a ma dár a sza bad ság jel ké pe! Éne-
kel je tek mi nél több ma da ras dalt!

Rög tön zô fel adat

Ta lál ja tok ki olyan dal la mo kat, ame lyek-
ben a kis ter cek az itt be mu ta tott mó don 
kö ve tik egy mást a dal lam el sô, majd a 
má so dik fe lé ben!

Ze ne hall ga tás:  MU ZSI KÁ LÓ ÉV SZÁ ZAD OK II.
5. Se bes tyén Már ta éne kel

Mi kor le ány vol tam

(Bogdánfalva, Mold va, 
Do mo kos Pál P.)
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Ke res gé lô

Gyûjt se tek buj do só da lo kat! Éne kel jé tek el, s be szél jé tek meg, me lyik dal ban 
miért kény sze rült bujdosásra a le gény!

Rög tön zô fel adat

Al kos sa tok A B B A for má jú, új stí lu sú dal la mo kat!

Csil la gok, csil la gok

(Keszt hely, Za la me gye, Bar tók B.)
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Hall gas sá tok meg Bar tók Bé la fel dol go zá sá ban a tel jes mû vet!

Gyer me kek nek II. 31. (rész let)

Csil la gok, csil la gok
Bartók Béla
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2. Jár tak-e itt far ka sok?
Ej, haj, nem is an gya lok.

3. Vit tek-e el bá rány kát?
Ej, haj, nem is hoztanak.

4. Folyt-e an nak a vé re?
Ej, haj, nem is a te je.

5. Ugat ták-e a ku tyák?
Ej, haj, nem is ka cag ták.

6.  Megették-e a húsát?
Ej, haj, nem is a csontját.

Em lé kez te tô

Ez a dal lam is Csík me gyé bôl va ló, Ko dály Zol tán gyûj té se:

Foly tasd!

Ke res gé lô

Gyûjt se tek fe lel ge tô da lo kat!

Rög tön zô fel adat

Rög tö nöz ze tek kér dés-fe le let dal la mo kat Weöres Sán dor tré fás vers so ra i ra!

„Ad jon is ten, szom széd asszony!
Ho va megy a szom széd asszony?”

„Hát ide, az tán oda át,
ké ne egy kis hogyhíjják.”

Ze ne hall ga tás:  MU ZSI KÁ LÓ ÉV SZÁ ZAD OK I.
12. Ej görbénye, görbénye (Marianum, Komarno)

Tré fál ko zó- és gúny dal ok
(Csíkmenaság, Csík me gye, Jagamas J.)

Tré fa
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2. Egy fa lu ba be ér tek, mek, mek, mek,
Egy kocs má ba be tér tek, mek, mek, mek,
Hár man kér tek egy de ci bort,
Hogy le mos sák az úti port, mek, mek, mek.

3. Mi kor a bort meg it ták, mek, mek, mek,
Ki fi zet ni nem tud ták, mek, mek, mek,
Az ab lak hoz sor ba áll tak,
Mint a kecs kék ki ug rál tak, mek, mek, mek.

Em lé kez te tô

Is merd fel zárósoráról a tré fás dalt! Eb ben is szó esik egy sza bó le gény rôl!

Ke res gé lô

Gyûjt se tek olyan da lo kat, ame lyek ben mes ter sé gek rôl is éne ke lünk!

Rög tön zô fel adat

Ze né sít sé tek meg mi nél szel le me seb ben Tamkó Si ra tó Kár oly ver sét! A „Nyissz, 
nyassz, nyussz” szö veg ré szek nél az osz tály kö zös ség együt te sen is meg szó lal-
hat, és rit mus hang sze rek kel is szí nez he ti tek a hang ha tást.

 „Be cses ne vem Ma kón va gyok Ma kón ahány Annyi ba kó
 Ba kó Ma nó – za kó sza bó – za kót sza bok – ban kót ka pok –
 Nyissz! Nyussz! Nyussz! Nyissz! Nyassz! Nyussz!”

Há rom sza bó le gény ke

(Sü meg, Za la me gye, Ko dály Z.-né)
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2. Jeccer a ci gá nyok, jeccer a ci gá nyok
 ej, temp lo mot csi nál tak, ej, temp lo mot csi nál tak.

3. � Jannak az ódala, �
 ej, szalonnából vóna, ej, ek kor de jó vóna.

4. |� Jannak az oltárja, �
 ej, pogácsábul vóna, ej, ak kor de jó vóna.

5. � Jannak a toronyja, �
 ej, csúcsos tú ró vóna, ej, ak kor de jó vóna.

6. |� Jannak a ha rang ja, �
 ej, disz nó fe je vóna, ej, ak kor de jó vóna.

7. � Jannak a kö te le, �
 ej, disz nó-hur ka vóna, ej, ak kor de jó vóna.

Em lé kez te tô

Éne kel jé tek el ezt a csú fo lót is!

Foly tasd!

Ke res gé lô

Gyûjt se tek tré fás csú fo lóda lo kat!

Hall gas sá tok meg Bar tók Bé la Le gény csú fo ló cí mû kó rus mû vét fel vé tel rôl!

Öreg va gyok már én

(Kisvisnyó, Gömör me gye, Ko dály Z.)
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2. Az egyik ben sült las kát, no de sült las kát,
a má sik ban – libizáré labzom, labzati bom, bom,
ká posz tát.

3. Egy szem bú za, két szem rozs, no de két szem rozs,
fel ön töt tem – libizáré labzom, labzati bom, bom,
jár ja most.

4. Ha le jár ja es té re, no de es té re,
 sü tünk ré test – libizáré labzom, labzati bom, bom,
 be lô le.

Em lé kez te tô

Egyik da lunk szö ve ge így szól:
„Egy kis ker tet ke rí tek, ab ba ró zsát ül te tek.”
Va la mennyi vers sza kát kö rül szö vi egy já té kos, rit mi kus szó sza po rí tó szö veg:
„libizáré labzom, matituli matuláré, tilituli…”
Éne kel jé tek el a dalt az összes szö ve gé vel együtt!

Ke res gé lô

Éne kel je tek olyan da lo kat, ame lyek ben ha son ló tol da lék szö veg te szi ter je del-
meseb bé és tré fás sá a dal mon dan dó ját! Ke res sé tek ki ezek bôl a da lok ból az 
értel mes szö veg ré sze ket!

Rög tön zô fel adat

Hall gas sá tok meg Ko dály Zol tán Jó gazd’asszony cí mû kó rus mû vét! Fi gyel jé tek 
meg ben ne a tem pók vál to zá sát! Ez után éne kel jé tek el a dalt ha son ló tem pó vál-
to zá sok kal! Eset leg rit mus hang sze rek is részt ve het nek eb ben az elô adás ban.

Jó gazd asszony
(Gyergyószentmiklós, Csík me gye, Ko dály Z.)
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2. Hol vagy te most, nyal ka ku ruc?
Aki vol tál, mint a szép strucc?
Már há zad ba so ha nem jutsz, e világbul is majd ki futsz,
Nyalka kuruc!

3. Fáj hat szí ved al só föl dért,
A Du nán túl szép or szá gért,
Nem vi gyáz tál Sop ron-táj ra, a kô sze gi nyá jas ság ra,
Nyal ka ku ruc!

4. Ki ért Is ten meg bün te tett,
Sza bad sá got tô led el vett,
Ide gen föld re ki ve tett, ugyan nagy rab ság ra ve tett,
Nyal ka ku ruc!

5. Ez kis ver set ki szerzette,
Ku ru co kat kesergette,
Mert pusz tu lás ra ér zet te, ugyan meg is jö ven döl te,
Jö ven döl te. 

nyalka = csinosan kiöltözött

Em lé kez te tô

Foly tasd!

Éne kel jé tek el Apor Láz ár tán cát kí sé re té vel együtt! Szó lal tas sá tok meg hang-
sze re ken is! Tán col ja tok!

Ke res gé lô

Gyûjt sé tek össze a ma gyar tör té ne lem ese mé nye i hez kap cso ló dó da lo kat! 
A gyer  mek dal ok ról se fe led kez ze tek meg!

Rög tön zô fel adat

Ta lál já tok ki, mi ként le het ne cso kor ba fûz ni tör té nel mi da la in kat, hang sze res ze né-
ket, tán co kat! Ke res se tek mel lé jük ver se ket is! A tör té ne lem ben já ra tos tár sa tok 
le gyen a nar rá tor (az a sze rep lô, aki el me sé li az elô adás meg ér té sé hez szük sé-
ges ese mé nye ket)! Az ének óra egy ré szét szán já tok elô adá so tok be mu ta tá sá ra!

„Nyal ka ku ruc”
(Garamszentgyörgy, Bars me gye, Ko dály Z.)
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