Kodály–Berzsenyi: A magyarokhoz Kánon (Részlet)

A Felszállott a Páva népdal dallamát
1935-ben rögzítették a Somogy megyei
Surd községben. A hangfelvételről Bartók és Kodály is lejegyzést készített. 1937ben Kodály e népdal alapulvételével férfikari műnek komponálja meg Ady Endre forradalmi költeményét, mely szintén
ennek a népdalszövegnek alapján íródott.
Kodály a zenekari változatot Willem
Mengelberg világhírű holland karmester
1937-ben érkezett felkérésére komponálta az amszterdami Concertgebouw Zenekar fennállásának ötven éves jubileumára.
Páva virágos ággal, Tükrös, Somogy m.
Budapesten a művet először Kodály vezényelte a Rádióban 1942. december 29-én.
A „Fölszállott a páva” kezdetű népdalra komponált variációsorozat a szerzőnek talán a legnagyobb remekműve a tisztán zenekarra komponált alkotásai között. A mű a romantikus nagyzenekar hangszereit vonultatja fel: három fuvolát (a harmadik helyett egy
kisfuvolát is), két oboát (a másodiknak helyén olykor angolkürtöt), két klarinétot, két fagottot, négy kürtöt, három trombitát, három harsonát, üstdobokat és egyéb ütős hangszereket, hárfát és vonóskart. A zsenialitás az egyébként szokványos hangszeregyüttes
kezelésében és alkalmazásában van.
Kecskeméti István, a Bartók rádióban elhangzott A hét Zeneműve előadása nyomán

*Fölszállott a páva Zenekari változatok (Részlet)

Zenehallgatás

Kodály Zoltán: Fölszállott a páva. Változatok egy magyar népdalra
* Az eredeti -ban
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*Röpülj, páva, röpülj
Kodály Zoltán

Zenehallgatás

Feladat



Ismételjünk biciniumokat! Kik az átdolgozók? Hej Dunáról fúj,
Kis kece lányom,
erdő, de magas,

Postaváró,
Sárga csikó

Erdő,

Szavaljuk el Ady versét, és hallgassuk meg először a népdalt,
majd Kodály kórusművét férfikar előadásában!
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A macskának négy a lába
Tréfás, gyors ugrós

Tempo giusto

2. Azon megyünk Móduvába,
Móduvának országába,
Dere dede…
Csíkverebes (Csík m.),
Lajtha László

Feladatok

 1. Ismerős népdalok pentaton hangnemben. Tudjátok-e folytatni szolmizálva a b) dallamot? Énekeljétek mindkettőt szöveggel is!
l
sz

a)

m
r
d
l,

b)
l,

l,

l

l

l

m

r

m

l

m

d

m

r

l,

 2. Mi a két dallam előadásmódja közötti különbség?
 3. Írjátok le az a) dallamot! l, = d’
Zenehallgatás

Bartók Béla: Magyar képek, Este a székelyeknél – 00567/CD1. Táncházi muzsika Fonó együttes
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Gyakoroljunk, ismételjünk!
Lá pentaton
Feladatok

 1. Állapítsd meg a gyakorlat hangsorát!

333/287.

 2. Keressetek tiszta hangközöket a gyakorlatban!
 3. Ismerős dalok lá pentaton hangnemben:
a)
d

l, d

r m sz m

r

d

l,

l,

b) Folytasd egy kvinttel lejebb! Milyen ritmust énekeltetek az 5. ütemben?

 4. Énekeljetek szinkópás dalokat: Hull a szilva a fáról, Virágos kenderem,
Kis kertemben uborka, Föl, föl, vitézek

Folytasd!

 5. Milyen hangközt énekeltetek a Hull a szilva, a Kiskertemben és a Virágos kenderem
kezdetű népdalok elején?
 6. Írjátok le a Föl, föl, vitézek című dal első sorának ritmusát! Az ügyesebbek betűs
kottával írják alá a dallamát is!
 7. Ritmusgyakorlat szinkópával

Sugár Rezső
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Gyakorlás
Kvintváltó dallamok
Feladatok

 1. Milyen hangközzel indul a dal? Keress még ilyen hangközt a dalban!



 2. Ismerős dallamok:
a) Érik a szőlő. Szolmizáld!
b)
c)

l
l

l l
l sz m

sz

m
l

l sz

r

sz sz sz
l m r m mm

Folytasd!
Folytasd írásban! l = e’’

d)
Folytasd!

Olvasógyakorlatok

 1. Énekeljétek el, és írjátok le a kvintválaszt!

333/314.

 2.

Bartók B.

Mikrokozmosz III/78.
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Tempo giusto

*Ősszel érik babám

2. Jaj, de szépen zöldell a rimóci határ,
Közepibe legel egy kis bárány.
Közepibe gyöngyen legel egy kis bárány,
Jaj, de csinos, büszke a rimóci kislány.
3. Kinek varrod, babám azt a hímzett kendőt?
– Neked varrom, hogy legyél szeretőm. –
Négy sarkába négy szál fehér rozmaringot,
Közepibe babám, hogy szeretőd vagyok.
(Alkalmazkodó ritmusban)
Rimóc (Nógrád m.), Dincsér Oszkár

Feladat



Keress kérdés-felelet motívumokat a biciniumban! Keresd meg a kvintváltást!
Kodály Zoltán

Válogatott biciniumok/25.
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Olvasógyakorlatok

 1. Ismerős dalok vendég-(pien) hanggal:
r’

d’

Magyar népdal

l=m

 2.

 3.
r r sz f

m m l,

Nevezd meg a vendéghangot mindhárom dallamban!

Feladatok

 1. Írjátok le a 2. olvasógyakorlat 2. sorát! c’ = dó Ügyeljetek a pótvonalakra!
 2. Alkoss dallamot a mi-ré-dó-ti,-lá, hangokból az alábbi nyelvtörőre!
Kőkút körül út, körülfutja kurta nyakú rövidfarkú tyúk.
Írd is le, c’ = dó!

ÉNEKELJÜNK TISZTÁN!
m

KODÁLY ZOLTÁN

l,
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Jaj, de beteg vagyok
Tempo giusto

Görögkeleti templom
Grabóc, Tolna megye

2. Ne átkozzon engem
Senki édesanyja,
Mert én az ő kökényszemű barna lányát
Nem szerettem soha.

3. Ha szerettem volna,
El is vettem volna,
Kisőcsényi magas templom tornya alatt
Megesküdtünk volna.

(Alkalmazkodó ritmusban) Őcsény (Tolna m.), Lajtha László

Feladatok

 1. Írjátok le a 2. versszak alkalmazkodó ritmusát!
 2. Keressetek tiszta hangközöket az alábbi olvasógyakorlatokban!
Olvasógyakorlatok

 1.

 2.

Az oktávugrás gyakorlása

Sugár Rezső

Sugár Rezső
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Gyakorlás
Dó pentakord, dó hexakord
Olvasógyakorlatok

 1.

Szlovák népdal

 2.

Magyar népdal

 3.

Magyar népdal

 4.

Szlovák népdal

Feladatok

 1. Állapítsd meg az olvasógyakorlatok hangsorát!
 2. Írjátok le a 4. gyakorlatot! c’ = dó Ábécés névvel is énekeljétek el!
Zenehallgatás

Bartók Béla: C-dúr rondó Tanári vagy diák előadás
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Az én rácsos kapum
Tempo giusto

2. Rózsám, a szemedért mit nem cselekedném,
Dunából a vizet kanállal kimerném.
Annak a medréből igazgyöngyöt szednék,
Az én kedves rózsámnak azzal kedveskednék.
Nagylóc (Nógrád m.), Jaksich Mihály

Hangközismétlés
Feladat

 1. Keress tiszta hangközöket!
l, l, l l
r r sz f

sz l
m m

l
l,

r sz f

m r d sz,

d d

r d

l, l,

 2. a) Változtasd meg a dallamot csak a ritmus változtatásával:
vagy
vagy

!

b) Szólaltassátok meg két szólamban! Alsó = népdal ritmusa, felső = változat
Zenehallgatás

J. S. Bach: V. Brandenburgi verseny (részlet) – 00567/CD36.

12

11667 ƒnek 6. 1Ð136korr5.indd 12

2014.01.23. 11:07

A szekund
Feladatok

 1. Ismerős dallamok:
Keresd ki a dallamokban a szomszédos hangokat!

Bárdos Lajos

 2.

Az utolsó két ütemet így is énekelhetjük!

Két szomszédos hang egymástól való távolsága a szekund (másod). A ti-dót és a mi-fát
mindig közelebb énekeltük egymáshoz, mint a többi szomszédos hangot. A mi-fá és a
ti-dó kis szekund, a többi szomszédos hang nagy szekund távolságra van egymástól.
Szekundlépés:
l,

t,d
∨

r

mf
∨

sz

Szekundhangköz:

l

A zenei ábécében a két kis szekund az e’-f ’ és a h’-c’ között van. c’ d’ e’f ’ g’ a’ h’c’’
∨
∨
Nézd meg a zongora billentyűin!
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Gyakorlás
Szekundok (k2, n2)
Olvasógyakorlatok

 1.

Szlovák népdal

Bartók: Gyermekeknek III/8.

 2.

J. S. Bach

Parasztkantáta (Részlet)

Feladatok

 1. Keress szekundokat a fenti két olvasógyakorlatban!
 2. Csoportosítsd a füzetedbe a k2 és n2 szekundokat!
 3. Ismerős dalok: énekeljétek szolmizálva, szöveggel!
a)

l
m
d
m

m
m
r
m

m
m
l,
m

m m f m
r d r d
t, d r l,
r d r d

r
t,
t,
t,

r
l,
d
l,

d
l,
r
l,

b)
d’ t

c)

r’ d’

l sz

d’ r’ m’ r’

d’

d’ t

l sz

r’ d’

f

m

sz
f

f

m r

sz

d

d

d’ r’ m’ r’ d’ t d’ sz
m

f

m r

sz

d

AA
B és újra az A

d

 4. Keresd meg azokat a motívumokat, ütemeket a dalokban, ahol csak szekundlépések vannak:
Pl.:
stb.
Írd le őket a füzetedbe! c’ = dó
l m m m m f m r
r d
m m m r
d r l, t,
m m m r

d
d
d

r d
r l,
r d

t,
t,
t,

l, l,
d r
l, l,
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Feladatok

 1. Írd le a dalt végig a füzetedbe! c’ = dó Jelöld a szekundokat! Énekeljétek kánonban is!
Francia népdalkánon

Folytasd szolmizálva!

 2. Melyik dalra gondoltam? Énekeljétek el (kánonban is)!
d’

↓k2

r’

l

↓n2

↓n2↓n2↓k2

r

↓k2

↑t4

↓t5 t1

 3. Keress a dalban tiszta prim és szekundlépéseket! Tanuljátok meg a kánont!
Allegretto

Angol dallam

d

2

Éb - red már

Csen - gő
3

hang - ja

a

haj - nal - tün - dér

csen - gő hang - ja

ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, haj - nal - tün - dér

Ha - ha - ha - ha, - ha - ha - ha - ha,

ha - ha - ha - ha,

Ha - ha - ha - ha, - ha - ha - ha - ha,

víg

ka-ca-gás.

éb - red már.

ha - ha - ha - ha,

ha - ha - ha - ha,

ha.

Zenehallgatás

G. F. Hendel: Tűzijátékszvit IV. Tétel 00567/CD 38.
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Csöndes kánon
Raics István

Bárdos Lajos
1.
2.

Ó, jertek, énekeljünk
Kerényi György

Angol kánon

Ismerős kánonok: Pál, Kata, Péter, Amikor a mutató, Komáromi kisleány,
Még azt mondják, Nézz csak a réten szét…
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A harsona
A harsona tölcsérfúvókás, rézfúvós hangszer. Két párhuzamos, henger alakú csöve a
végén tölcsérré szélesedik. A harsona „U” alakú tolókájával a zenész tetszés szerint változtathatja a hangmagasságot.
I. II. III. IV. V. VI. VII.
A tolószerkezet

A harsona először a XV. században tűnt föl. A XVI–XVII. században nagyon népszerű lett. A városi toronyzenében, az udvari rézfúvós együttesekben, az opera- és oratóriumszerzők műveiben alkalmazzák. Ünnepélyes hangzása miatt a tolóharsonát a diadal a
győzelem, a megdöbbenés, a vihar kifejezésére használják.
A XIX. században egy híres francia hangszerkészítő és feltaláló a tolóharsonára szelepet (ventilt) szerelt, ez megkönnyítette a hangszer kezelését. Ezért alkalmazzák szívesen
a ventilharsonát a fúvós- és menetzenekarokban.
A XX. század modern műveiben gyakran humoros feladatokat bíznak rá.
A tolóka csúsztatásával (glissando) csúfondáros, gúnyos hatást képes kifejezni.
A jazz-zene elterjedésével a harsona a jazz-zenekarban – big bandekben – nélkülözhetetlen hangszer.

3.

1.

Harsona
1. fúvóka,
2. tolóka,
3. tölcsér,
4. hangolócső

2.
Ventil- (szelepes) harsona

4.

Zenehallgatás

W. A. Mozart: Requiem – Tuba mirum, M. Ravel: Bolero (trombon szóló)
Kid Ory: Song of the Wanderer (1957), Malek Miklós: Harsonaverseny 00667/CD 22.
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*A jó lovas katonának

Tempo giusto

2. Paripáját megforgatja, úgy megyen dolgára,
Csillog-villog a mezőben virágszál módjára.
Hej, élet …
3. Ellenségre, nyereségre, kimegyen próbára,
Megütközik viaskodik, siet a prédára.
Hej, élet …
4. Fel van írva és rajzolva haragos kardjára
Ez az élet és becsület hazája számára!
Hej, élet …
5. Menjünk azért seregesen, tartsuk meg hazánkat,
Vérrel, bérrel oltalmazzuk a mi szent hazánkat!
Hej, élet …
6. Isten hozzád, apám, anyám, én édes szerelmem,
Húgom, bátyám, sógor komám, avagy jertek vélem!
Hej, élet …
(Alkalmazkodó ritmusban) Zsére (Nyitra m.), Kodály Zoltán

A dalt Kodály Zoltán Háry János című daljátékában dolgozta fel.
Zenehallgatás

Kodály Zoltán: Háry János: Toborzó III., Kodály Zoltán: Katonadal 00567/CD28.
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