Kis zeneelméleti összefoglalás

Éneklő gyerekek
„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termőtalaja. Tanuljátok hát a kottát!” (Kodály Zoltán)

Feladat
Hasonlítsd össze a fenti fotót és Frans Hals képét!
Milyen századból valók? Miből állapíthatod meg a
korukat?
Beszélgessetek a fotóművészet és a festőművészet alkotási módjának különbségeiről!

Frans Hals: Éneklő gyerekek
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Hangközök
tiszta-

nagy, kis

PRÍM

SZEKUND
nagy

kis

KVART

TERC

nagy

kis

KVINT

SZEXT

nagy

kis

OKTÁV

SZEPTIM
nagy

kis

Minden hangközt lehet szűkíteni és bővíteni!

Hangköz kánon
J. HAYDN

„A dallamban (Hangköz kánon), fel fog tűnni, hogy sok a leugrás. Szükség van erre, mert eddig elhanyagoltuk. A hangközöket csak fölfelé szokás gyakorolni nálunk, pedig egészen más lelki folyamat ugyanazt lefelé intonálni, nehezebb is.” (Kodály Zoltán)
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Módosítójelek
A  félhanggal felemeli ⎫
⎬ az utána álló hangot.
A  félhanggal leszállítja ⎭
A  feloldja a  vagy a

 érvényét, mégpedig a  -et leszállítja, a  -t felemeli.

Módosítás
A a

 és a  az ütemvonalig érvényes.

Előjegyzés
A  és a

 a sor elejétől a végéig érvényes.
m

m

Hol a dó?
Az előjegyzés alapján meghatározhatjuk a „dó” helyét. Az utolsó kereszt a ti, az
utolsó bé a fá helyét jelzi. Például:

fá dó

ti

dó

Ábécés hangok

„kis”
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„egyvonalas”

„kétvonalas”

Kvintoszlop

Kvintkör

stb.
A

fisz

D

h

G

e

C

–

a

F

d

6
Gesz

B

g

Fisz
6

Esz

c
stb.

Kodály összhangzattanpéldát ír a Lórántffy iskolában

Feladat
Állapítsd meg a képről leolvasva a példa hangnemét! Szolmizáljátok el az első ütemet!
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Ritmusok
= egész

= nyújtott

= fél

= éles

= negyed

= szinkópa

= nyolcad

= kis nyújtott

= nyolcad pár

= kis éles

= tizenhatod

= kis szinkópa
3

= tizenhatod csoport

= triola

Szünetjelek
= egész
= fél
= negyed
= nyolcad
= tizenhatod

Zenei jelek
= pianissimo
(igen halkan)
= piano
(halkan)
= mezzoforte
(középer´ósen)
= forte
(er´ósen)
= fortissimo
(igen er´ósen)
= 60
(metronómjelzés)
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= crescendo
(fokozatos er´ósítés)
= decrescendo
(fokozatos halkítás)
= korona
(fermata)
= kánonbelépés

2

= kánonbefejezés
1

2

= prima volta
seconda volta
(els´ó befejezés)
(második befejezés)

Népdalaink

Népdalgyűjtés (Lajtha László népdalgyűjtő úton)

Feladat
Jellemezd a képen szereplő embereket ruházatuk alapján!
A képen látható egy fonográf (a lemezjátszó őse). Olvasd le a képről, hogyan működik! (Segítenek az alábbi kifejezések: viaszhenger, kurbli, tölcsér.) A fonográf működésének pontos leírását a Megfejtések között olvashatod!
„Minden évben új meg új dal keletkezik a nép ajkán, vidékről vidékre terjed, arató leányok a mezőn,
halászlegények a folyamon eltanulják egymástól; nem tudni meg soha, ki volt az első, aki azt énekelte.
Vagy tán úgy születik a népdal, mint a felhő? Minden nap új meg új van az égen, s még nem látta
senki, hol és hogyan támad?”
(Jókai Mór: A népdalok hőse)

19

Októbernak, októbernak elsején
Menet

2. Ha kimegyek arra magas tetőre,
Kiásatom a síromat előre.
Édes rózsám, hol fogok én meghalni?
Itt a tetőn fog a vérem kifolyni.
Karcfalva (Csík m.), Bartók Béla

Feladat
A következő oldalon az Október elsején című festmény a búcsúzásról szól. Hogyan
(milyen eszközökkel) fejezi ki a népdal ezt az érzést (dallam – szöveg stb.), és hogyan
ábrázolja a festő?
Énekeljük ismert katonadalainkat!
Gondolkodó – ismétlő



1. Kodály Zoltán Toborzó címmel dolgozta fel a Háryban.
2. Kodály Zoltán férfikarra, trombita- és dobkísérettel dolgozta fel.
3. „…kincsem rózsám, galambom” a Magyar népdalok című gyűjteményben található a zongorakísérete.
4.

Dalcsokor
Huszárgyerek,
Jól van dolga,
20

Kossuth Lajos azt írta a levélbe’
Gábor Áron rézágyúja

Október 1. – Zenei Világnap

Thorma János: Október elsején

Kodály és Yehudi Menuhin

Yehudi Menuhin (1916–1999)
Amerikában született virtuóz hegedűművész, aki számos alkalommal hangversenyezett Magyarországon is. Nevéhez fűződik 1975. október 1. óta a Zenei Világnap gondolata. Ebben kifejezésre jut a zene fontossága az ember életében. Erről minden országban az adott napon hangversenyeken emlékeznek meg.
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Éva, szívem Éva
Tánclépés

2. Szerelem, szerelem,
Átkozott gyötrelem,
Mért nem virágoztál
Minden fa tetején.

3. Minden fa tetején,
Cidrusfa levelén,
Hadd szakított volna
Minden szegény legény.

4. Lám én szakítottam,
De elszalasztottam.
Szelíd galamb helyett
Vad galambot fogtam.
Felsőireg (Tolna m.)
Bartók Béla

Feladat
Keress olyan kvintváltó dallamot, ahol szintén gyümölcs szerepel! 
Gyűjtsetek még „gyümölcsös” dalokat!
Kernstok Károly: Szilvaszedők, 1901

Feladat
Írjuk kottába ezt az ereszkedő, pentaton dallamot g-dó-val! Énekeljük el, és jelöljük betűkkel a szerkezetét!
KODÁLY ZOLTÁN

333/291.
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Mély a Tiszának a széle
Tempo giusto

2. Által akar rajta menni,
Piros rózsát szakítani.
Piros rózsa, jajaja, bokrosodjál,
Barna legény, házasodjál.

3. Házasodj meg, ha meg akarsz,
Végy el engem, ha el akarsz.
Mert ha engem, jajaja, elszalajtol,
Ilyen rózsát nem szakajtol.
Szany (Sopron m.), Veress Sándor

Feladat
Kit vagy mit jelképez a rózsa a dalban?
Keress még olyan népdalokat, ahol hasonló jelképeket találsz (galamb, rozmaring,
gerle stb.)!
Énekeljetek el kettőt!

Olvasógyakorlat:
KODÁLY ZOLTÁN

333/318.
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