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En nek a könyv nek az el sô ki adá sa KO DÁLY ZOL TÁN szü le té sé nek 
100. év for du ló ján je lent meg.

„Szá mom ra min dig az volt a fô do log, 
hogy né pem hang ját hall ha tó vá te gyem.”

KO DÁLY

Ko dály Zol tán–Var gha Kár oly: Az ének lô if jú ság hoz

Ko dály Zol tán lá to ga tá sa az 1. sz. Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá ban Pé csett (1961)
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*Szóza t
Vö rös mar ty Mi hály

A Nem ze ti Szín ház igaz ga tó ja 1843-ban pá lyá za tot hir de tett Vö rös mar ty Mi hály 1836-
ban írt ver sé nek meg ze né sí té sé re. A pá lyá za tot Egressy Bé ni (1814 –1851) nyer te meg. 
A Szó zat ver bunkos1 jel le gû, haj lí tá sok kal gaz da gí tott ün ne pé lyes dal lam, amely azon-
nal köz ked velt lett. Más fél szá za da a nem ze ti ér zés és a ha za sze re tet ze nei jel ké pe.
1 ver bun kos = jel leg ze tes rit mu sú to bor zó dal lam

EgRESSY BÉNI

Hô sök te re
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*Erdô, er dô, er dô

 2. Bú za, bú za, bú za, Tüs kés an nak min den ága,
  de szép táb la bú za. nem áll ja a ma dár lá ba.
   Ked ves kisangyalom,
   ka to na hí re det hal lom.
  An nak kö ze pé be 
  ki nyí lott a ró zsa. Job bágy tel ke (Maros-Torda m.), Bar tók Bé la

A dalt al kal maz ko dó rit mus ban kell éne kel ni! Ez a ma gyar nép dal ok ban gya ko ri je len-
ség. A dal lam han gok vál to zat lan sá ga mel lett a rit must a vers szó tag ja i nak idô tar ta ma 
sze rint vál toz tat ja: hos  szab bít ja, il let ve rö vi dí ti. Ezt a to váb bi vers szak ok szö ve ge fö lé 
írt kis kot tás rit mu sok kal is szok ták je lez ni.
Da lunk 2. vers sza ká ban nem csak a rit mus, ha nem a dal lam is meg vál to zik.

Ál lít sunk ös  sze dal csok rot az elô zô évek ben ta nult da la ink ból!
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Milyenritmusértékeketismertünkmeg
azalsótagozatban?

Értéke: Gyakorlóneve: Szünetjele:

Alap rit mu sunk a ne gyed  .
Mé rô üté sen ként eb bôl egyet ének lünk, tap so lunk.

 (Hopp Ju lis ka)

A nyol cad ból    egy mé rô re ket tôt han goz ta tunk.

 (Ko má ro mi kis le ány)

A fél kot tá ra    ket tôt mé rünk.

 (Csip ke fa bim bó ja)

A pon to zott fél kot tá ra    hár mat szá mo lunk.
(A pont a hang je gyet fe le ér té ké vel nö ve li.)

 (Ábé cé dé)

Az egész hang jegy re    né gyet szá mo lunk.
Da la ink ban rit kán for dul elô, a hang sze res ze né ben gya ko ri.

Tap sol junk rit mu soszt inátót az is mert da lok hoz!
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El esett a lúd

 2. El ment a tyúk bú csút jár ni, 3. Ha még egy szer le ány len nék,
  Nem kell on nan vis  sza vár ni,  Meg néz ném, hogy ki hez men nék,
  Maj’ vis  sza jön sül ve, fô ve,  Meg vá lo gat nám a le gényt,
  Nem ül töb bet az ülôre.1  Mint a pi a con az edényt.

 4. Az edény nek a mázassát,
  A le gény nek a pirossát,
  Av val él nék a ked vem re,
  Bol dog len nék éle tem be.

  garam szent györ gy (Bars m.),
  Ko dály Zol tán

Zenehallgatás CD9
Hall gas suk meg Ko dály Gerge lyjárás cí mû gyer mek kar ra írt kó rus mû vét! Kö zép ré szé-
ben az elôb bi dalt dol goz ta fel.
A Gerge ly-járás a nap tá ri év szo ká sai kö zé tar to zik, ré gen ezen a na pon (már ci us 
12-én) to bo roz tak új ta nu ló kat az is ko lás fi úk. Zász ló val, fa kard ok kal, ka lap ju kon 
vi rág gal, hos  szú pánt li ká val pá ro san jár tak ház ról ház ra. Min den ház ban meg aján dé-
koz ták ôket.

1 ülô = ka kas ülô, tyúk ülô, a há zi szár nya sok há ló he lye

Pa lóc nép dal

Ivó csa nak – Pa lóc föld rôl
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Azismertütemfajtákáttekintése

A 2/4-es ütem ben egy hang sú lyos ütem rész vál ta ko zik egy hang súly ta lan nal.
A hang sú lyos hang min dig az ütem el sô hang ja.

 (Bújj, bújj zöld ág)

A 3/4-es ütem ben a hang sú lyos üte me zést két hang súly ta lan kö ve ti.

 (Hej, Vargáné)

A 4/4-es ütem hang sú lyos kez dô hang ját három hang súly ta lan ütem rész kö ve ti.
(A 3. ütem rész mel lék súlyt kap.)

 (Hipp, hopp itt is)

Ke res sünk

rit mus sal kez dô dô da lo kat!

Éne kel jük el a Ko má ro mi kis le ány kez de tû dalt!
Há nyas ütem ben lük tet a dal lam?

Írjátokle a dal el sô fe lé nek rit mu sát!

Éne kel jé tek ma ga tok ban a dalt, mi köz ben az osz tály fe le tap sol ja a rit must, a má sik fe le 
ko pog ja a mé rôt!

Kopogós:
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A szin kó pa is mét lé se

*Hull a szil va

 2. Egyik ága le haj lott, 3. Kis ka la pom fe ke te,
  Az én ró zsám el ha gyott.  Pá va tol la van ben ne.
  Ej, haj,…  Ej, haj,…

Csík som lyó (Csík m.),
Do mo kos Pál Pé ter

A har ma dik osz tály ban is mer tük meg a szin kó pát:

gyûjt sünk szin kó pás                    sza va kat: Ka tó ka, apó ka stb.
Kös sünk dal csok rot szin kó pás da la ink ból! Itt ül egy kis ko sár ba’
 Hej, Jan csi ka
 Kis ker tem ben ubor ka

Is mer jük meg a Hej, Jan csi ka kez de tû dal má sik szö veg vál to za tát!

 Hej, Du ná ról fúj a szél, Ha Du ná ról nem fúj na,
 Sze gény em bert min dig ér, Ilyen hi deg sem vol na,
 Du ná ról fúj a szél. Du ná ról fúj a szél.
1 ru ca = ka csa, ré ce
2 der ce = ku ko ri cá ból ké szí tett kor pás liszt
    = kö tô ív. Ha két vagy több han got egy szó tag gal éne ke lünk, azt dal lam haj lí tás nak ne vez zük.

(

1

2
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Milyendallamhangokatismertünkmeg
azalsótagozatban?

Elô ször az öt fo kú (pen ta ton) da lok hang ja it is mer tük meg:

sz, l,   d r m   sz l   d’

A 4. osz tály ban tel jes sé vált a hang osz lop, meg is mer tük a szó- mi kö zöt ti 
fá, és a dó-lá, kö zöt ti ti han got:

sz, l, t, d r m f sz l t d’

A hang osz lo pon így he lyez ked nek el:

–––––––––   *   –––––––––

Mely da la ink rej tôz nek a be tûs kot ták mö gött?

Ol vas sunk be tûk rôl!

Írjátokle az el sô gyer mek dalt, szó a 2. vo na lon!

l  sz  m
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*Érik a szô lô

Raj naúj falu (Bereg m.), Bar tók Bé la

A dalt la ko da lom ban is ének lik. Meny as  szony-bú csúz ta tás után a vô fély meg zör ge ti az 
aj tó fél fát, jelt ad az in du lás ra. Ek kor a kö vet ke zô szö veg gel szó lal meg a dal:

1. Zö rög a ko csi, 2. Ko csi ra a lá dám, 3. Hun cut a gaz da,
 Pat tog a Jan csi,  He gyi be a pár nám,  Nem néz a nap ra,
 Ta lán ér tem jön nek,  Ma gam is fe lü lök,  Csak a szép as  szony ra,
 Jaj, édes anyám,  Jaj, apám, anyám,  Hun cut a ven dég,
 Sze rel mes daj kám,  Ked ves szü lô daj kám,  Mert min dig in nék,
 De ha mar el visz nek.  De ha mar el visz nek.  Ha vóna, ha vóna.

Neme spátró (So mogy m.),
Seemay er Vil mos
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Énekeljünkbetûkrôl!

Ál la pít suk meg a gya kor lat for má ját!

Olvasógyakorlatok:

Felelgetôs:

Az elô zô gya kor la to kat is éne kel het jük ha son ló an, két üte men ként (mo tí vu mon ként) 
cse rél get ve a sze re pet.

A Ha én ci ca vol nék dal kez de te négy kü lön bö zô ma gas ság ban:

Írjátokle a Bújj, bújj zöld ág el sô négy üte mét, szó a 3. vo nal köz ben!

Ke ress

rit mus sal kez dô dô da lo kat!

l sz  m  

1.

2.
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