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Dalokünnepeinkre

„Hazám, hazám, te mindenem…”

„Nagyszerû táj szállt fel lelki szemeim elôtt: Magyarország volt, az erôs és bôkezû 
föld, amely oly nemes fiakat hordoz hátán, egyszóval: az én hazám volt!”

LISzT FERENc

*

„Mint eddig, úgy ezentúl is közvetlenül a Nemzeti Színházat, közvetve pedig 
ma gyar hazámat kívánom tehetségemhez képest szolgálni.”

ERKEL FERENc

*

„Én részemrôl egész életemben minden téren, mindenkor és minden módon egy célt 
fogok szolgálni: a magyar nemzet és magyar haza javát.” 

„Az én igazi vezéreszmém a népek testvérré válásának eszméje.”
BARTóK BÉLA

*

„Ne csak külsôségekben legyen magyar a mi kis világunk, hanem a lelkek mélyéig, 
mert csak így lesz igazán a mienk. A lelkek mélye pedig különösképpen a zene országa.”

KODÁLy zOLTÁN

Az Országház
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*Szózat
Vörösmarty Mihály

1 Andante maestoso = lépésben, méltósággal

Áldjon vagy ver jen sors ke ze: itt él ned, él ned, hal nod kell!

A nagy vi lá gon e kí vül nin csen szá mod ra hely,

Bölcs´́od az s maj dan sí rod is, mely á pol s el ta

(fi)

kar.

Andante maestoso
sz,

Ha zád nak ren

(szi,)

dü let le nül légy hí ve, óh ma gyar;

1
EgRESSy BÉNI

A Szó zat el sô ki adá sá nak cím lap ja
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A Szó zat kró ni ká já ból (egy ko rú új ság cik kek bôl)

1843. ja nu ár 26. – Bartay End re, a Nem ze ti Szín ház igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det a 
Szó zat meg ze né sí té sé re. „70 arany pályadíjt aján lok a leg jobb nép me ló di á ért Vö rös-
mar ty Mi hály ko szo rús köl tônk hal ha tat lan Szó za tá ra ének és ze ne kar ra té ve.”

1843. má jus 10. – A Szó zat be mu ta tá sa a Nem ze ti Szín ház ban. „A szín ház sze mély-
ze te há rom pá lya mû vet ad elô, a jel igés le ve lek fel bon tá sá val ki hir de tik, hogy a díj-
nyer tes mû szer zô je Egressy Bé ni.”

1843. jú ni us 1. – Po zsony ban a ma gyar szín kör elô adá sán fér fi kar adja elô a Szó za
tot. „A szív rá zó köl te mény és me ló dia hal la tá ra egé szen el volt ra gad tat va a kö zön ség, 
el annyi ra, hogy a vég sô ver se ket a hall ga tók kö zül töb ben együtt kezd ték éne kel ni a 
szí né szek kel, fé nyes bi zo nyít vá nyá ul an nak, mi sze rint a köz ked velt sé gû dal- és ének-
szer zô Egressy Ben já min je len szer ze mé nye min den ma gyar szí vét megkapá, min den 
ma gyar ke bel ben vissz hang ra ta lál.”

A Szó zat dal la mát ma gyar ze ne szer zôk sok szor idéz ték mû ve i kben. Pl.: Er kel a 
Ma gyar ün ne pi nyi tány ban, Liszt Vö rös mar ty c. zon go ra mû vé ben, Jár dá nyi Pál a 
Vö rös mar ty szim fó ni á ban, Ko dály Zrí nyi szó za ta c. kó rus mû vé ben.

Vörösmarty Mihály Egressy Béni
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La Marseillaise1

(A sza bad ság him nu sza)

Zenehallgatás
Hall gas suk meg Ko dály zol tán A sza bad ság him nu sza c. ve gyes ka ri mû vét!

1 Ejtsd: márszejez

ROUgET DE L’ISLE
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A fran cia for ra da lom leg nép sze rûbb har ci da la ma a Fran cia Köz tár sa ság him nu sza. 
Szö ve gét és dal la mát Rouget de L’Isle (ruzsé dö lil) fran cia ka to na tiszt ír ta Strasbourg-
ban, az 1792. áp ri lis 25-re vir ra dó éj sza kán. Az in du ló ne vét on nan kap ta, hogy a Mar-
seille -bôl ér ke zô ön kén te sek ezt éne kel ték, mi kor Pá rizs ba be vo nul tak.

Ma gya ror szág ra is ha ma ro san el ju tott, egy ko rú for dí tá sát Ver se ghy Fe renc ké szí tet-
te Marsziliai ének cím mel. 1948-ban a ma gyar sza bad ság harc cen te ná ri u má ra Ko dály 
zol tán dol goz ta fel ének kar ra Jankovich Fe renc új szö ve gé vel.

A Mar seil laise dal la mát sok nagy ze ne szer zô hasz nál ta fel mû ve i ben. Pl.: Schu mann 
és Wag ner A két grá ná tos c. da lá ban, Liszt a For ra dal mi szim fó nia váz la ta i ban, csaj-
kovsz kij az 1812 c. nyi tány ban.

Rouget de L’Isle elô ször ének li a Mar seil laise t (Pils fest mé nye)

2. Nem ül a zsar nok ké nye raj tunk,
Po kol ba mind a hit sze gôt!
Bol dog or szá got vív a har cunk,
Bol dog or szág ban a jö vôt,
Bol dog or szág ban a szebb jö vôt.
És hogy ha kell, mind sor ba ál lunk,
Bár hív a di csô hôs ha lál,
Lesz új ra majd, ki sor ba áll,
El le ned, zord ön kény, úgy csa tá zunk.
Hajrá…

3. Érintsd a kar dunk, ôsi szent láng,
Ma gyôz ni min den el le nen!
Szállj kö zénk, drá ga, szent sza bad ság,
Vár va várt har ci gyô ze lem!
Vár va várt har ci nagy gyô ze lem!
csa ták kal írd föl zász la ink ra,
Írd föl szá za dunk jel sza vát,
Hadd leng jen a vi lá gon át:
„gyôz a lé lek, gyôz a hô si mun ka!”
Hajrá…

For dí tot ta: Jankovich Fe renc

Orig1től66Korr.indd   9 2010.05.20   16:45:01



10

Dona nobis pacem!1

Magyarszöveggel:

Bé két kí ván min den em ber, bé két kí ván min den nép.
Bé két kí ván min den, bé két kí ván min den nép.
Bé két kí ván min den, bé két kí ván min den nép.

1 Dona nobis pacem! = Adj né künk bé két!

d

2

3

Do na no bis pa cem, pa cem,

do na no bis pa cem.

Do na no bis pa cem, do na no bis

pa cem. Do na no bis

pa cem, do na no bis pa cem.

Is me ret len szer zô

Pi cas so: Ga lamb
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Ör vendj, vi lág!
„Szü le tett nék tek ma a Meg tar tó.” (Lk 2,11)

Kôrösi Bé la

Ka rá cso nyi kö szön tô

Fel föld (Abaúj-Torna me gye) Tor na gör gô I. 

g. F. HÄNDEL
K. HEIzMANN

É
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mu zsi kát in dít sa tok!

Si
re
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rok,
lok,

Giusto

Gló

sz

ri a, Jó zsef és Má ri a.
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1. Bet le hem be jer paj tás ot tan lészen jó tar tás, 
 Sör, bor fo lyik, mint a ten ger, ott ihatik jót az em ber.
2. Egyik an gyal fu ru lyál, a má sik meg trom bi tál, 
 a har ma dik tán cot jár, er re min den szent ug rál.

csokva (Bor sod me gye), Ko dály Zol tán

Mos tan ki nyílt

Nagy sza lon ta (Bi har m.), Ko dály Zol tán

1.  Ma szü le tett a mi urunk, Jé zus Krisz tus meg vál tá sunk, il lik te hát vi ga doz nunk, 
Úr is ten nek há lát ad nunk.

2.  Nem szü le tett pa lo tá ba, se nem cif ra nyo szo lyá ba, ke mény szé nán a já szol ba,  
nyug szik hi deg pó lyács ká ba.

3.  Eridj, eridj nézd meg job ban, ki fek szik ott a já szol ban? Az Új Jé zus Is ten fia.
4.  Kis Jé zus nak nincs kály há ja, posz tó ba van be pó lyáz va, ökör, sza már le hel rá ja  

– me le gí ti a pá rá ja.
5.  ó, te paj tás mit szun di kálsz?– fé nyes az ég, nem kell lám pás, ver jed, ver jed a  

ci te rát, zengj Jé zus nak egy szép nó tát!
Andrásfalva (Bu ko vi na), ált. is mert

d m s s l l s f f m m r r d d’ s s s l l s f m m r r df

l,
Parlando

Mos tan ki nyílt egy szép ró zsa vi rág.

A kit ré gen várt az e gész vi lág.

Bet le hem ben ki bim bó zott zöld ág,

Ki rály nem b´́ol mél tó ság,

Ki rály nem b´́ol mél tó ság.

Orig1től66Korr.indd   12 2010.05.20   16:45:04



13

Küz de ni s gyôz ni!
Köl csey Fe renc

1 Risoluto = ha tá ro zot tan

BÁR DOS LA JOS

Köl csey Fe renc
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*Kos suth La jos azt izente

2. Esik esô ka ri ká ra,
Kos suth La jos ka lap já ra, 
Va la hány csepp esik rá ja, 
Annyi ál dás száll jon rá ja! 
Él jen a…

A Kos suth rá dió régi szignálja:

Zenehallgatás
Hall gas suk meg a zárókórust Sza bó Fe renc Föl tá ma dott a ten ger c. Pe tô fi ver se i re 

írt ora tó ri u má ból!

1 Lento = lassan

gyar sza bad ság, Él jen a ha za!

Mind nyá junk nak el kell men ni, Él jen a ma

re gi ment je. Ha még egy szer azt i ze ni,

Lento

suth

d

La jos azt i zen te, El fo gyott a1. Kos

szi,

1 Né pi es dal
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