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Kis ze ne el mé le ti össze fog la lás

Ének lő gye re kek

Feladat
Hasonlítsd össze a fenti fotót és Frans Hals képét! 

Milyen századból valók? Miből álla píthatod meg a 
korukat? 

Beszélgessetek a fotóművészet és a festőművé-
szet alkotási módjának különbségeiről!

„Mé lyebb ze nei mű velt ség min dig csak ott fej lő dött, ahol ének volt az alap ja. Az em be ri hang, a min-
den ki nek hoz zá fér he tő, in gye nes és még is leg szebb hang szer le het csak ál ta lá nos, so kak ra ki ter je dő ze ne-
kul tú ra ter mő ta la ja. Ta nul já tok hát a kot tát!” (Ko dály Zol tán)

Frans Hals: Éneklő gyerekek
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Hang kö zök
  
 tisz ta- nagy, kis

Minden hangközt lehet szűkíteni és bővíteni!

„A dal lam ban (Hangköz kánon), fel fog tűn ni, hogy sok a le ug rás. Szük ség van er re, mert ed dig el ha-
nya gol tuk. A hang kö zö ket csak föl fe lé szo kás gya ko rol ni ná lunk, pe dig egé szen más lel ki fo lya mat ugyan-
azt le fe lé in to nál ni, ne he zebb is.” (Kodály Zoltán)

J. HAYDN

Hang köz ká non

SZEKUND

TERC

SZEXT

SZEPTIM

PRÍM

KVART

KVINT

OKTÁV

nagy

nagy

nagy

nagy

kis

kis

kis

kis
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Mó do sí tó je lek

A  fél hang gal fel eme li

A  fél hang gal le szál lít ja     
az utá na ál ló han got.

A  fel old ja a  vagy a  ér vé nyét, még pe dig a  -et le szál lít ja, a  -t fel eme li.

Mó do sí tás

A  a  és a  az ütem vo na lig ér vé nyes.

Elő jegy zés

A  és a  a sor ele jé től a vé gé ig ér vé nyes.

Hol a dó?

Az elő jegy zés alap ján meg ha tá roz hat juk a „dó” he lyét. Az utol só ke reszt a ti, az 
utol só bé a fá he lyét jel zi. Pél dá ul:

Ábé cés han gok

 „kis” „egy vo na las” „két vo na las”

⎫
⎬
⎭

m m

fá   dó ti    dó
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Kvint osz lop
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Gesz

Fisz
  6

Kvint kör

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

Kodály összhangzattanpéldát ír a Lórántffy iskolában 
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Rit mu sok

Szü net je lek

Zenei je lek

= tizenhatod csoport
3

= triola

= tizenhatod = kis szinkópa

= nyolcad pár = kis éles

= nyolcad = kis nyújtott

= negyed = szinkópa

= fél = éles

= egész = nyújtott

= tizenhatod

= nyolcad

= negyed

= fél

= egész

= 60
(metronómjelzés)

= prima volta
seconda volta

(els´́o befejezés)
(második befejezés)

1 2

= fortissimo
(igen er´́osen)

= kánonbefejezés

= forte
(er´́osen)

2 = kánonbelépés

= mezzoforte
(középer´́osen)

= korona
(fermata)

= piano
(halkan)

= decrescendo
(fokozatos halkítás)

= pianissimo
(igen halkan)

= crescendo
(fokozatos er´́osítés)
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Nép da la ink

Nép dal gyűj tés (Lajtha Lász ló nép dal gyűj tő úton)

„Min den év ben új meg új dal ke let ke zik a nép aj kán, vi dék ről vi dék re ter jed, ara tó le á nyok a me zőn, 
ha lász le gé nyek a fo lya mon el ta nul ják egy más tól; nem tud ni meg so ha, ki volt az el ső, aki azt éne kel te.

Vagy tán úgy szü le tik a nép dal, mint a fel hő? Min den nap új meg új van az égen, s még nem lát ta 
sen ki, hol és ho gyan tá mad?”

(Jó kai Mór: A nép dal ok hő se)

Feladat
Jellemezd a képen szereplő embereket ruházatuk alapján!
A képen látható egy fonográf (a lemezjátszó őse). Olvasd le a képről, hogyan műkö-

dik! (Segí tenek az alábbi kifejezések: viaszhenger, kurbli, tölcsér.) A fonográf működé-
sének pontos leírását a Megfejtések között olvashatod!
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Októbernak, októbernak el se jén

 2.  Ha ki me gyek ar ra ma gas te tő re,
Ki ása tom a sí ro mat elő re.
Édes ró zsám, hol fo gok én meg hal ni?
Itt a te tőn fog a vé rem ki foly ni.

Karc fal va (Csík m.), Bar tók Bé la

Menet

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?

Éne kel jük is mert ka to na da la in kat!

Gondolkodó – ismétlő  �
1. Ko dály Zoltán To bor zó cím mel dol goz ta fel a Há ryban.
2. Ko dály Zoltán fér fi kar ra, trom bi ta- és dobkí sé ret tel dol goz ta fel.
3.   „…kincsem rózsám, galambom” a Ma gyar nép dal ok című gyűj te mény ben ta lál-

ha tó a zon go ra kí sé re te.

4.

Dal cso kor

 Hu szár gye rek, Kos suth La jos azt ír ta a le vél be’
 Jól van dol ga, Gá bor Áron réz ágyú ja
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Október 1. – Zenei Világnap

Yehudi Menuhin (1916–1999) 
Amerikában született virtuóz hegedűművész, aki számos alkalommal hangversenye-

zett Magyarországon is. Nevéhez fűződik 1975. október 1. óta a Zenei Világnap gon-
dolata. Ebben kifejezésre jut a zene fontossága az ember életében. Erről minden ország-
ban az adott napon hangversenyeken emlékeznek meg.

Thorma János: Október elsején

Kodály és Yehudi Menuhin
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Éva, szí vem Éva

Tánclépés

2.  Sze re lem, sze re lem,
Át ko zott gyöt re lem,
Mért nem vi rá goz tál
Min den fa te te jén.

3.  Min den fa te te jén,
Cidrusfa le ve lén,
Hadd sza kí tott vol na
Min den sze gény le gény.

4.  Lám én sza kí tot tam,
De el sza lasz tot tam.
Sze líd ga lamb he lyett
Vad ga lam bot fog tam.

Felsőireg (Tol na m.) 
Bar tók Bé la

Feladat 
Keress olyan kvintváltó dal lamot, ahol szin-

tén gyümölcs szerepel! �
Gyűjtsetek még „gyümölcsös” dalokat!

Feladat
Ír juk kot tá ba ezt az eresz ke dő, pen ta ton dal la mot g-dó-val! Éne kel jük el, és je löl-

jük be tűk kel a szer ke ze tét!

KO DÁLY ZOL TÁN

333/291.

Kernstok Károly: Szilvaszedők, 1901
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Mély a Ti szá nak a szé le

Tempo giusto

2.  Ál tal akar raj ta men ni,
Pi ros ró zsát sza kí ta ni.
Pi ros ró zsa, jajaja, bok ro sod jál,
Bar na le gény, há za sod jál.

3.  Há za sodj meg, ha meg akarsz,
Végy el en gem, ha el akarsz.
Mert ha en gem, jajaja, elszalajtol,
Ilyen ró zsát nem szakajtol.

Szany (Sop ron m.), Ve ress Sán dor

Feladat
Kit vagy mit jelképez a rózsa a dalban? 

Keress még olyan népdalokat, ahol hason-
ló jelképeket találsz (galamb, rozmaring, 
gerle stb.)!

Énekeljetek el kettőt!

Ol va só gya kor lat:

KO DÁLY ZOL TÁN

333/318.


