Ennek a könyvnek az első kiadása KODÁLY ZOLTÁN
születésének 100. évfordulóján jelent meg.

Kodály Zoltán látogatása az 1. sz. Gyakorló Általános Iskolában Pécsett (1961)

„Számomra mindig az volt a fő dolog, hogy népem hangját
hallhatóvá tegyem.”
„Ifjúság! Szólít az ősi, tiszta ének,
Dallamát zengi messze föld az égnek,
Harmóniája szabad világot tár.
Tavaszból hozza csodás dalát a nyár!”

Kodály

Kodály Zoltán–Vargha Károly: Az éneklő ifjúsághoz
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Anton Einsle: Kölcsey Ferenc

Györgyi Alajos: Erkel Ferenc

Magyarországon a XVIII. században két vallásos dal is betöltötte a Himnusz szerepét: az
„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga” és a „Boldogasszony anyánk” kezdetű ének.
A XIX. század elején hivatalos alkalmakkor Magyarországon is az osztrák császárhimnusz
csendült föl mint az országot jelképező közösségi dal. De gyakran énekelték a Rákóczi-nótát
vagy a Rákóczi-indulót is.
A Himnuszt Kölcsey Ferenc 1823-ban írta meg, és a költemény 1828-ban jelent meg.
A verset 1844-ben zenésítette meg Erkel Ferenc, aki a művet Bartay Ede, a Nemzeti Színház
igazgatója által meghirdetett pályázatra komponálta.
Anekdotikus feljegyzés szerint az idős Erkel visszaemlékezése: „Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom.
Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek a
szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz,
mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem,
és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz...” (Gárdonyi Géza, Erkel emlékkönyv. 1910.)
A Himnuszt 1844. júliusában már be is mutatták a Nemzeti Színházban, és így írtak róla a
Honderű című lapban: „...Most csak az van hátra, hogy Erkelünk’ gyönyörű hymnusát többször adassék alkalom hallani, megismerni, megtanulni, annak jelessége kezeskedik, hogy az
nem sokára a legnagyobb népszerűséget vivandja ki magának, s valódi magyar néphymnussá
válandik...”
Az óhajtás valóban gyorsan teljesült. A Himnusz ezután rengeteg kiadást ért meg, és a
közakarat tette a magyar nép himnuszává.
A Himnusz először 1844. augusztus 10-én szólalt meg nyilvános népünnepségen: az óbudai hajógyárban a „Széchenyi” nevű gőzös vízrebocsátásánál. Hivatalosan 1990-ben iktatták
alkotmányba a Himnuszt mint nemzeti jelképet. A magyar himnusz mind irodalmi és zenei,
mind formai és tartalmi szempontból kiemelkedően jeles mű. A költő kivételes érzékenységel
tudta összesűríteni tökéletes tartalmi és formai egységbe mindazt, ami egy nép sok évszázados történelmében fontos.
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*Himnusz
Kölcsey Ferenc

Erkel Ferenc

Hősök tere

Zenehallgatás
Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz
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*Erdő, erdő, erdő

2. Búza, búza, búza, de szép tábla búza.
Annak közepébe kinyílott a rózsa.
Tüskés annak minden ága, nem állja a madár lába.
Kedves kisangyalom, katonahíredet hallom.
Jobbágytelke (Maros-Torda m.), Bartók Béla

A dalt alkalmazkodó ritmusban kell énekelni!
Ez a magyar népdalokban gyakori jelenség. A dallamhangok változatlansága mellett a
ritmust a vers szótagjainak időtartama szerint változtatja: hosszabbítja, illetve rövidíti.
Ezt a további versszakok szövege fölé írt kiskottás ritmusokkal is szokták jelezni.
Dalunk 2. versszakában nemcsak a ritmus, hanem a dallam is megváltozik.

Feladat
 Állítsunk össze dalcsokrot az előző években tanult dalainkból!
Zenehallgatás
Bartók Béla: Húsz magyar népdal: Erdő, erdő, erdő – tanári vagy diák előadás
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Milyen ritmusértékeket ismertünk meg
az alsó tagozatban?
Értéke

Gyakorlóneve

Egész

Szünetjele

tá-á-á-á

Fél

tá-á

Negyed

tá

Nyolcad

ti

Alapritmusunk a negyed.

Mérőütésenként ebből egyet éneklünk, tapsolunk.
(Hopp Juliska)

A nyolcadból

egy mérőre kettőt hangoztatunk.
(Komáromi kisleány)

A fél kottára

kettőt mérünk.
(Csipkefa bimbója)

A pontozott fél kottára
hármat számolunk.
(A pont a hangjegyet fele értékével növeli.)
(Ábécédé)
(Fut a kicsi kordé)
Az egész hangjegyre
négyet számolunk.
Dalainkban ritkán fordul elő, a hangszeres zenében gyakori.
Feladat
 Tapsoljunk ritmusosztinátót az ismert dalokhoz a fenti ritmusértékek felhasználásával!
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*Érik a szőlő

Rajnaújfalu (Bereg m.), Bartók Béla

A dalt lakodalomban is éneklik. Menyaszszony-búcsúztatás után a vőfély megzör
geti az ajtófélfát, jelt ad az indulásra.

Vőfély és menyasszony matyó viseletben

Ekkor a következő szöveggel szólal
meg a dal:

1. Zörög a kocsi,
2. Kocsira a ládám,
3.
Pattog a Jancsi,		 Hegyibe a párnám,		
Talán értem jönnek,		 Magam is felülök,		
Jaj, édesanyám,		 Jaj, apám, anyám,		
Szerelmes dajkám,		 Kedves szülő dajkám,		
	De hamar elvisznek.		De hamar elvisznek.		

Huncut a gazda,
Nem néz a napra,
Csak a szép asszonyra,
Huncut a vendég,
Mert mindig innék,
Ha vóna, ha vóna.

Nemespátró (Somogy m.), Seemayer Vilmos

Zenehallgatás
Ligeti György: Három lakodalmi tánc (négykezes zongora)
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Az ismert ütemfajták áttekintése
A 2/4-es ütemben egy hangsúlyos ütemrész váltakozik egy hangsúlytalannal.
A hangsúlyos hang mindig az ütem első hangja.
(Bújj, bújj zöld ág)
A 3/4-es ütemben a hangsúlyos ütemezést két hangsúlytalan követi.
(Hej, Vargáné)
A 4/4-es ütem hangsúlyos kezdőhangját három hangsúlytalan ütemrész követi.
(A 3. ütemrész melléksúlyt kap.)
(Hipp, hopp itt is)

Feladatok
 1. Keressünk
ritmussal kezdődő dalokat!
 2. a) Énekeljük el a Komáromi kisleány kezdetű dalt!
b) Hányas ütemben lüktet a dallam?
c) Írjátok le a dal első felének ritmusát!
d)	Énekeljétek magatokban a dalt, miközben az osztály fele tapsolja a ritmust, a má
sik fele kopogja a mérőt!
 3. Kopogós:
jobb
bal
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Három éjjel, három nap
1.

1

2.
		
		
		

Három kislány a réten,
3.
Virág van a kezében.		
Nem kell nékem a virág,		
Csak az, aki csókot ád.		

Még ma, holnap itt leszek,
Holnapután elmegyek.
Édes rózsám ne vess meg,
Egyszer-kétszer csókolj meg.
Gúta (Komárom m.), Molnárné Czicy Júlia

Feladatok
 1. Milyen hangok fordulnak elő a dallamban, mi a dal hangkészlete?
 2. Írjuk le és énekeljük a hangok sorát felülről lefelé! Ez a lá pentaton hangsor.
 3. Ismerős népdal:
		

Folytasd!

Énekeljétek hozzá a Még azt mondják nem illik kezdetű népdalt!
 4. Kétszólamú ritmusgyakorlat:

l
sz
m
r
d
l,

 5. Szólaltassuk meg különböző ritmushangszerekkel és különböző hangszínnel!
 Régen, György-napkor (április 24.) álltak szolgálatba mezei munkára a legények, s Mihály-napig (szeptem
ber 29.) tartott a szolgálat.

1
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Milyen dallamhangokat ismertünk meg
az alsó tagozatban?
Ismételjünk! Kelj fel juhász, Egy kis malac
Először az ötfokú (pentaton) dalok hangjait ismertük meg:
sz, l, d r m sz l d’
A 4. osztályban teljessé vált a hangoszlop, megismertük a szó-mi közötti
fá, és a dó-lá, közötti ti hangot:
sz, l, t, d r m f sz l t d’
Feladatok
 1. Ismerős dalok ugyanolyan ritmussal:
a)
b)
 2. Mely dalaink rejtőznek a betűs kották mögött?
a)
b)

l
sz
m

c)
 3. Írjátok le az első gyermekdalt, szó a 2. vonalon!
Olvasógyakorlat
Olvassunk betűkről!

11

11567 Ének 5. 1–120-5.indd 11

2013.01.18. 9:53

Volt nekem egy kecském
Kodály Zoltán

Feladatok
Játsszunk a dalainkkal! – Érik a szőlő, Hej Jancsika
 1.	Az osztály egyik fele énekelje a dalok első felét, a többiek válaszoljanak a második
résszel!
 2. A magasabb dallamjárású részt énekeljük állva, a mélyebbet ülve!
 3.	Rajzoljuk a dallamvonalat először a levegőbe, majd a táblára! (A magasabb részt a
mélytől elütő színnel.)
 4. Van-e hasonlóság a dalok első és második fele között?
 5. Mennyivel szól mélyebben a második rész az elsőnél?
Olvasógyakorlatok
Énekeljük betűs kottáról!
 1.	

 2.

l
sz
m
r
d
l,
sz,
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Olvasógyakorlatok

l
sz

 1.	Énekeljünk betűkről! Állapítsuk meg a gyakorlat formáját!

m

 2.

 3.

A Ha én cica volnék dal kezdete négy különböző magasságban:

Feladatok
 1.	Felelgetős:

 2.	A három olvasógyakorlatot is énekeljük hasonlóan, kétütemenként (motívumon
ként) cserélgetve a szerepet!
 3.	Írjátok le a Bújj, bújj zöld ág első négy ütemét, szó a 3. vonalközben!
 4.	Keress
ritmussal kezdődő dalokat!
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*Pásztorok, keljünk fel

2.
		
		
		
		
		
		

Angyalok hirdetik,
Messiás születik.
Itt van jele fényének,
helye születésének.
Pajtába, pólyába,
be vagyon takarva posztócskájába,
áldott gyermek szenved már kiskorába.

3.
		
		
		
		
		
		

Jézus, a szent kisded
mily szükséget szenved!
Nincsen meleg szobája,
sem ékes palotája.
Szükségben, hidegben,
melegíti őt a barmok párája,
ó, isteni szeretet nagy csodája!
Pálóczi Horváth Ádám, 1813.

Betlehemesek. Pásztó, 1947

Zenehallgatás
W. A. Mozart: Utazás szánon – 00667/CD12.
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Feladatok
 1.	Ismerős dal betűs kottája:

sz
m

 2.	Melyik dal kezdődik így?

d

 3.	Írjátok le, dó a 2. vonalon!

A dó-mi-szó helye a vonalrendszeren:

Feladatok
 1. Erre a dalra ráismertek? Énekeld el alsó szó-val is!

 2.	Énekeljük el más dó-hellyel is! Énekeljétek el kánonban is!
2

 3.	Szinkópás ritmusgyakorlatok:
a)
a)
b)
b)

 4. Énekeljünk két szólamban!
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Édes kedves feleségem
1.

2. Édes kedves gyönge rózsám csak egyet mondok.
A szívemből eloszlanak minden gondok. Refr.
3. A te súlyos nyavalyádból adjál nekem is.
�� �
��
Hadd érezzük mind a ketten magam, te is. Refr.
Zenta (Bánát), Bodor Anikó

Rejtvény
A válaszok megadott betűit összeolvasva egy zenei kifejezést kapsz!
A dalokat énekeljétek is el!
1. Ez a kismadár nem száll minden ágra.
2. A rántott békás dalban szereplő halandzsaszó.
3. Milyen Ilka bő szoknyája akadt fel?
4. Ilyen színű pántlikát mérnek.
5. Ez fúj a Dunáról.
6. Ezt csinálja Kossuth.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

16

11567 Ének 5. 1–120-5.indd 16

2013.01.18. 9:53

Feladatok
 1. Énekeljük betűről az ismerős dalt!

m
r
d

 2. Írjuk le ennek a dalnak az első 4 ütemét, dó a 2. vonal alatt!
 3. A másik ismerős dalt kottáról énekeljük!

A mi-ré-dó a vonalrendszeren:

Olvasógyakorlatok
 1.

 2. További gyakorlatok a 333/49., 51.

Feladatok
 1. Rögtönzés:
Az üres ütembe tapsolj tetszés szerinti ismert ritmust! Szinkópát is lehet.
 2. Csereberejáték:
Alakítsd át a 333/52. olvasógyakorlat
toztathatod az 51. gyakorlatot is!

ütemeit

-ra! Ugyanígy vál
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*Csillagok, csillagok

1.

2. Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
Mikor lesz énnékem szép szabad életem.
Akkor lesz énnékem szép szabad életem,
Mikor a babámat kedvemre ölelem.
(Alkalmazkodó ritmusban)
Keszthely (Zala m.), Bartók Béla

Református templom famennyezetének részlete,
Szilágy megye, 1778

A Csillagok, csillagok kezdetű népdal egyik legismertebb változata:

Zenehallgatás
A Csillagok, csillagok című népdalt dolgozta fel Bartók a Gyermekeknek II. című köteté
ben. – Hangszeres tanári vagy diák előadás.
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