A XVIII. század magyar zenéje
1. feladat
Az 1600–1700-as években, amikor olasz, német, francia földön már élénk zenei élet folyt, Magyarországon csak a főúri rezidenciákon és a nép körében zajlottak „világszínvonalú” zenei események. Az Esterházyak zenekara „Pompakedvelő”, „Fényűző” Miklós halála után feloszlott.
A XVIII. században a magyar zene a református kollégiumokban élt tovább.
a) Olvassátok el erről a korszakról a tankönyv 173.
oldalán található szöveget!
Jelöljétek a térképen az
említett városokat!
b) Jelöljétek Európa térképén azokat a városokat,
ahol élénk zenei élet folyt
a XVIII. és a XIX. században!
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2. feladat
A verbunkos zenére jellemző a sűrű díszítésekkel teli hegedűjátékból fakadó dallamalkotás, a
dúr–moll hangnemek gyakori váltogatása, a pontozott ritmus, a szinkópák és a triolás mozgás,
valamint a „bokázó” zárlattípus és az előlegezés (a hang a főhangsúly előtti pillanatban már
megszólal; pl. a Szózat utolsó sora).
a) Az itt közölt dallamok közismert magyar népdalok. Ismerjétek fel a dallamokat, énekeljétek
el azokat, és kottázzátok le a b) feladatban hiányzó („bokázó” ritmusú) ütemeket!

b) Módosítsátok a „bokázó” sorzáró ritmusok dallamát a ritmusok változása szerint!

3

3

3. feladat
Rögtönözzetek a verbunkosra jellemző, két szakaszból álló, lassú–friss felépítésű ritmussort!
Segítségül álljon itt néhány ritmusképlet:
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A két rész terjedelme lehet azonos (8 + 8 ütem), de a feladat megoldható aszimmetrikus
terjedelemben is. Páros lüktetésben gondolkodjatok! Ügyeljetek arra, hogy a két rész tempója
élesen különüljön el!

4. feladat
Ludwig van Beethoven: III. szimfónia IV. tétel - részlet
m m m

m m m

szi, l, t, szi,

m r

d t,

d r d t,

l, szi, l, d

t, d r t,

l, . . .

a) Énekeljétek el Beethoven dallamát! Kottázzátok le az ötvonalas rendszerbe a megadott előjegyzés szerint!

m
Megoldásotokat ellenőrizzétek a tankönyv 176. oldalának segítségével!
b) Írjátok át betűkottával a Beethoven-téma előtt zárójelben lévő futamot, majd szolmizáljátok el!
m – fi – _______________________________________
c) A magyar népdalok bizonyos típusai is így kezdődnek: mi – fi – szi – lá (Tyukodi-nóta; Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját…). Énekeljétek el ezeket a dallamokat!

5. feladat
a) Olvassátok el a tankönyvben (173. oldal) a melodiáriumokról szóló részt!
b) Lapról olvasás. Próbáljátok meg első látásra szöveggel elénekelni az alábbi népszerű diákdalt!
Parlando

Ellop - ták a szívem, jól ér - zem,

,

,

a - ki

el - lop-ta

is,

es-mé-rem,

,

.

R. Ti-éd vagyok, ra-bod vagyok, megkö -tö - zött foglyod vagyok,
2. Egy szép virágszálra akadtam, mézre, nem méregre találtam. R.
3. Megvallom aztat, hogy szeretlek, szívemből soha ki nem vetlek. R.
4. Újít tested ékes állása, lábaid gyengén sétálása. R.
5. Mert náladnál szebbet nem láttam, noha sok földet már béjártam. R.
6. Szánj meg hát, gyönyörű violám, én szeretlek, szeress szép rózsám. R.
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A romantika zenéje
1. feladat
a) Olvassátok el a tankönyv 178–179. oldalán található szöveget a romantika jellegzetességeiről!
A romantika mely stílusjegyei ismerhetők fel e festményeken?

Munkácsy Mihály: Liszt Ferenc
arcképe, 1886

Eugène Delacroix: A villámlástól megrettent ló, 1829

b) Hallgassátok meg Liszt Ferenc: Les Préludes című szimfonikus költeményének részletét
(Viva la Musica! II/6.)! A zenemű meghallgatása után fogalmazzátok meg a romantikus zenei művek jellegzetességeit!
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. feladat
A XIX. századi művészet európai központja a francia főváros lesz. A társasági élet szereplői, az
írók, költők, zeneszerzők, festők, filozófusok a kávéházakban, az irodalmi szalonokban találkoznak.
Párizs nevezetességeit láthatjátok az alábbi képeken. Írjátok a megfelelő neveket a képek alá!
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3. feladat
a) Melyik híres francia dallamot idézi a kotta? Énekeljétek el!
Jankovich Ferenc fordítása
E - lő - re,

				

or-szág né - pe, harc - ra, Ma győ-ze -lem vár, hív ha-zánk! El - le-

nünk tört a kény u - ral - ma,

Vér-ben

áz - tat - ja rút zász - la - ját.

bősz, öl - ni kész rab - ha - dát,

áll - nak

harc

Ön -
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-

Rouget de L’Isle

if - jon s gyön - ge

ra hív

töz - ze

zász - la - ját,

Hall - já - tok? Már kül - di a

Vér-ben

zsar - nok Vad,

le - tör - nek né - pet és ha - zát, Bosz-szút

lá - nyon. Refr. Haj - rá,

ha - zád!

már

áz - tat - ja

Csak jöjj!

rút

fegy-ver-be hát!

Csak

vé

- rük

Ma

jöjj!

a

ha - tárt!
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b) Melyik német romantikus dalszerző idézte ezt a dallamot művében? Mi a dal címe, ki írta a
szövegét? Ajánlott zenehallgatás: Musica practica 13.

4. feladat
A romantika korának művészei gyakran ábrázolták népük, országuk történelmi személyeit,
eseményeit. Ilyen festmények a következők.
a) Találjátok ki a festők teljes nevét, és írjátok melléjük a képek címét is!
b) Keressetek a képekhez témájukban és hangulatukban illeszkedő dalokat!
Festő: M………………… V…………………...
Cím: ……………………………………………
Dalok: …………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Festő: Sz………………………. B……………………………………
Cím: …………………………………………………………………
Dalok: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Festő: B………………………… Gy………………………………
Cím: …………………………………………………………………
Dalok: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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5. feladat
Énekeljétek el szolmizálva, majd szöveggel az alábbi dallamokat! Nevezzétek meg szerzőiket és
a művek címét, melyekből idéztünk!
a) 
d d r

m

m

l

s f

m

m

l

l t

d’

l

t s f

m

m

Szerző: ………………………………………………………………………………………
Mű címe: ………………………………………………………………………………………

b) 
m

f fi

l

s

f

l s

f m

r d

t, d

r

m r

r d

t, r

s f

m

Szerző: ………………………………………………………………………………………
Mű címe: ………………………………………………………………………………………

c) 
l, szi, l, t,

t,

t, l, t,

d

r

d r

m

m

r r

d

t,

Szerző: ………………………………………………………………………………………
Mű címe: ………………………………………………………………………………………

6. feladat
a) Az előző feladat megoldását ellenőrizhetitek ebben a feladatban. Írjátok az 5. feladat kottaképeinek betűjelét a megfelelő szöveg mellé!
Meghalt a cselszövő,
nem dúl a rút viszály,
országunk élni fog,
mert László nagy király!
Hűségnek győzedelmét
halljad, nagyvilág!
Éljen a drága hon,
a jó, a nagy király!
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Áldjon meg Isten, hős bajnokom,
hű mátkád vár rád túl a síron.
Áldjon meg Isten, én angyalom,
hű mátkád síron túl is vár terád.
Summáját írom Eger várának,		
Megszállásanak, víadaljának,
Szégyönvallását császár hadának,
Nagy vígaszságát Ferdinánd Királynak.
Az tömlöcbástyánál Dobó vala,
Ott ő apródját ellőtték vala,
Ő keze-lába sebesült vala,
Ott asszonynépek vitézködnek vala.
Lám sok köveket vártákra hordtak,
Nagy bátor szívvel ők hajigálnak,
Arany zászlóját Ali basának,
Hősök bényerék, s igen vígadának.
b) Beszéljétek meg, hogyan kapcsolódnak az énekelt dallamok a 4. feladatban látható festményekhez!

7. feladat
a) Egészítsétek ki és énekeljétek el a hiányos dallamot!
f’

t

l

s

f

r

r m

b) 1838. és 1844. Hogyan kapcsolható mindkét évszám a műhöz?
Szerző: ………………………………………………………………………………………
Cím: ……………………………………………………………………………………………

8. feladat
Melyik költeményből idézzük a következő szavakat: ezredév; rabigát; elhulltanak; epedez; éltetőd; elbukál?
a) Ki írta a verset? …………………………………………………………………………………
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b) Ki zenésítette meg? ……………………………………………………………………………
c) Nevezzétek meg a műre jellemző zenei stílust! ………………………………………………
d) Énekeljétek el a művet a költemény első és utolsó versszakával!
9. feladat
a) Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Arany János verseiből idézünk. Írjátok az idézetek mellé
a költők nevét és műveik címét!
„…Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért…”
„…Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz…”

Költő: ………………………………………………
Cím: …………………………………………………
Költő: ………………………………………………
Cím: …………………………………………………

„…Rettenve sikolt fel, amelyik belényúl:
Jaj! valami ördög... vagy ha nem,
hát... kis nyúl!...”

Költő: ………………………………………………
Cím: …………………………………………………

b) Ismertek-e olyan népies műdalt, amelynek szövege romantikus költő alkotása?
10. feladat
a) Mondjátok ritmusnévvel, egyenletes mérő hangoztatásával a következő ritmussort! Beszéljétek meg, melyik – jellemzően a XVIII–XIX. században virágzó – zenei stílus ritmikája jelenik
meg benne!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

b) Í rjátok a következő szavakat a megfelelő ütemek alá! Minden szó,
illetve kifejezés egy teljes ütem ritmusához igazodik.
süvegemen – rózsa – kedves babám – csókja – nemzetemnek
c) Ki a vers költője: ……………………………………………………
Mi a vers címe? ………………………………………………………
Borsos József: Nemzetőr

11
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11. feladat
a) Olvassátok el „A romantika stílusjegyei” című fejezetet a tankönyv 180. oldalán!
A romantikára – így a romantikus zenére is – jellemző a végletes és erős érzelemkifejezés.
Gyűjtsetek ki a könyvből olyan szavakat, amelyek érzelmi töltetűek! Keressetek ti is további
szavakat, kifejezéseket a különböző érzelmek bemutatására!
A tankönyv szavai:
…………………………………………………………………………………………………
Saját kifejezéseitek:
…………………………………………………………………………………………………
b) Activity: mimikával és gesztusokkal mutassatok be társaitoknak minél többet a gyűjtött szavak, kifejezések közül!

12. feladat
a) Énekeljetek romantikus dalokat! Figyeljétek meg, milyen eszközökkel fejezi ki a zeneszerző a
költő érzelmeit! (Ajánlott dalkíséret: Musica practica 8–10.)
b) Gondolkodjatok azon, hogy saját örömötöket, szomorúságotokat vagy egyéb hangulatotokat, érzelmeiteket melyik általatok hallgatott mai zene fejezi ki leginkább! Mutassátok be
vagy ismertessétek társaitoknak a zeneműveket!

13. feladat
a) Állítsátok – általatok megállapított – fontossági sorrendbe az alapvető zenei kifejezőeszközöket!
a) tempó
b) hangerő (dinamika)
c) hangmagasság
d) hangszerelés
e) metrum (ütemmutató)
f) ritmus
g) hangnem
h) dallam (hangközök)
i) harmóniák
j) előadásmód (szabad – kötött)
Rangsor: ………………………………………………………………………………………

12
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b) Vitassátok meg a sorrendeket!
c) Írjatok néhány példát, melyik érzelmet milyen zenei eszközzel fejeznétek ki!
……………………………………………………………………………………………………
d) Soroljatok fel olyan zeneműveket, amelyekben könnyen felismerhető a megjelenített érzés!
Egyet-egyet hallgassatok is meg közölük!
14. feladat
a) Híres magyar személyiségek képeit látjátok. Írjátok le, kiket ábrázolnak a festmények!
Párosítsátok a neveket az állításokkal!

Petőfi Sándor
Vörösmarty Mihály
Széchenyi István
Eötvös József
Deák Ferenc
Mosonyi Mihály
Teleki László

A falu jegyzője című könyv írója.
A Szózat költője.
A haza bölcse.
Magyar romantikus zeneszerző.
A szabadságharc költője.
A „legnagyobb magyar”.
A magyar önállóság ügyének harcosa.
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b) E híres magyarok nevei egyben Liszt Ferenc egyik zongoraművének tételcímei is. Drámai izzású zenei képsorok ezek, melyeket szigorú rend tart egybe. Lisztnek ez a sorozata zenéjének
magyaros jellege mellett már a jövőbe mutat a magyar hangnemet a 12 fokú hangrendszer
felé kitágító használatával.
Liszt Ferenc művének címe: ……………………………………
(Segít a tankönyv 201. oldala.)
c) Jellemezzétek az alábbiak alapján Liszt Ferenc és a korabeli magyar kiválóságok közötti
kapcsolatot!
Petőfi Sándort sorkatona korában bilincsbe verték, amiért engedély nélkül megszökött a kaszárnyából, hogy ott lehessen Liszt Ferenc soproni hangversenyén, 1840. február 18-án.
Vörösmarty Mihály 1846-ban ódában köszöntötte Liszt Ferencet, melyre ő a Hungaria című
szimfonikus költeménnyel válaszolt.
Deák Ferenc, a haza bölcse a zeneszerzőt 1870-ben a neki kijáró tisztelettel fogadta.
Mosonyi Mihály mint kritikus és gyakorló muzsikus egyike volt Liszt Ferenc legodaadóbb
híveinek.
Teleki László grófot Liszt Ferenc így mutatta be Marie d’Agoult grófnőnek 1849-ben: „a szép
magyar jellem tökéletes megteremtője”.
Eötvös József családjával Liszt Ferenc benső baráti köréhez tartozott.
Széchenyi Istvánnal kölcsönösen nagyra becsülték egymást. Az Európát járó művész meg�győződéses híve volt az országot Európához közelíteni szándékozó politikusnak. Ekként vélekedett róla: „Ha Széchenyi példáját és módszerét következetesen megvalósítják, Magyarország ma bizonyára erős és virágzó volna.”

15. feladat
Liszt Ferenc Christus (Krisztus) című oratóriuma nagy létszámú előadóegyüttest kíván, előadása költséges, így ritkán hallható a hangversenytermekben, színpadokon. Magyar kezdeményezésre a bicentenáriumi évben – 2011. október 22-én, a zeneszerző születésnapján – a világ számos koncerttermében egyidejűleg csendült fel. A World Liszt Day projekt célja az volt, hogy az
ünnepi megemlékezés fénypontjaként a világ minél több koncerttermében megszólaljon Liszt
Ferenc Krisztus című oratóriuma.
a) Az oratórium III. részében (Passió és feltámadás) található az ifjak éneke: O, filii et filiae.
A benne megszólaló Alleluja-dallam húsvéti gregorián ének.
Hallgassátok meg ezt a húsvéti himnuszt, és zenehallgatás közben kísérjétek figyelemmel a
zenei történéseket!
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Liszt Ferenc Christus (Krisztus) című oratóriuma III. rész.
Un poco animato

S
Ms
A

Al-

{

Harmónium

(Eredetileg f-ben)

le- lu-

{

ja,

al-

1. i et
fi1. lá- nyok gyer-

{

le- lu-

li- ae
me- kek,

ja,

Rex
gyá-

al-

le-

lu-

cae- le- stis.
szos éj- ből

ja.

1. O
1. Ó,

Rex glo- riéb- red- je-

fiif-

lijak,

ae.
tek,

sempre dolcissimo

15

..
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..
..
22
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..

dipujea

e,
li, altek,
sir,
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Al-

.

.
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a tempo

rit.
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al-

le-

lu-
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le- lu-

2. Et maalja. 3. In
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Olvassátok el a szöveg műfordítását!
Ó, fiú légy, vagy lány akár!
Égi Király, dicső Király,
rajt’ nem lett úrrá a halál.
Alleluja!
És Mária Magdaléne,
Jakab anyja és Szalóme
jött kenettel – a testére.
Alleluja!
Intést kapván Magdolnától,
a sírbolt bejáratához
lihegve fut a két apostol.
Alleluja!
(Hajdók János fordítása)
A kottában közölt szöveg a részlet gyakrabban énekelt változata. Ennek második
versszaka különbözik a Liszt Ferenc által alkalmazott szövegtől. A fordításban a liszti szöveget
olvashatjátok.
b) Tanuljátok meg a kórusrészletet!

16. feladat
A romantikus olasz opera nagy mesterei közül négy szerzővel és műveikkel foglalkozik a feladat. A táblázat egyes celláiban részinformációkat olvashattok. Töltsétek ki a sorokat! Segítségül a következőkből választhattok: Norma, Nabucco, Donizetti, Giuseppe, Gioacchino, A tolvaj
szarka, Don Pasquale, Bellini, A sevillai borbély.

Keresztnév

Vezetéknév

Évszám

Rossini

1792–1868

Opera

Gaetano

1797–1848

Szerelmi bájital

Vincenzo

1801–1835

Az alvajáró

Verdi

1813–1901

Opera

Aida
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17. feladat
Carl Maria von Weber (1786–1826), A bűvös vadász és az Oberon című operák szerzője, a népdalkincset is feldolgozza operáiban. A német romantikus operák atyjaként emlegetik.
a) Énekeljétek el szolmizálva A bűvös vadász című opera Vadászkórusában feldolgozott dallamot! Hallgassátok meg a részletet!
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.

b) Énekeljetek német népdalokat vagy olyan műveket, amelyeket eredetileg német nyelven írtak
szerzőik!

18. feladat
Richard Wagner tetralógiáját (négy összefüggő operáját) a zenetörténet Ringként is emlegeti.
Az operák összefoglaló címe: Der Ring des Nibelungen (A Nibelung gyűrűje). A zeneszerző írta
a történetet, főként a német (Nibelung-ének) és a skandináv mitológiából merítve, de teljesen
szabadon kezelve a cselekményt és a szereplőket. A ciklus operái: A Rajna kincse, A walkür,
Siegfried, Az istenek alkonya. Wagner eredeti elképzelése szerint az operákat négy egymást
követő estén kell előadni, ezért az alcímek: Erster Abend (Első este) stb.
a) Nézzetek utána, milyen hasonlóságok, történeti közös gyökerek kötik össze a Nibelungéneket és J. R. R. Tolkien: A gyűrűk ura trilógiáját!
Nibelung-ének: a germán népvándorlás korabeli mondát 1200 körül jegyezték le. Az első része Siegfried leánykéréséről, házasságáról és haláláról, a második Attila és Krimhilda házasságáról és Krimhilda bosszújáról szól. Szereplők: Siegfried, Krimhilda, Gunter (Krimhilda
bátyja), Brünhilda és Hagen (Brünhilda szolgája).
b) Hallgassátok meg A walkürből A walkürök lovaglása című részletet!
c) Nézzetek utána, hogy a XX. és a XXI. század filmművészetében milyen környezetben jelenik
meg Wagner zenéje!
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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