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Módszertani ajánlás és tanmenetjavaslat 

 

 

 

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
 

 

A módszertani ajánlás a teljesség igénye nélkül néhány tanácsot, kiegészítést ad a könyv 

anyagához, főleg az újdonságok tekintetében. Mivel sok mozzanat állandóan ismétlődik 

az énekórákon pl.: hallás utáni daltanulás, olvasógyakorlatok szolmizálása, írás, ezekre 

csak utalásszerűen tér ki az anyag. A könyv rengeteg generatív feladatot ad, még ez is sok 

a heti egy órához, de próbáljunk meg belőlük minél többet megoldani, mert segítik a 

továbbhaladást, mélyítik a tudást. A gyakorlás egyébként is elengedhetetlen feltétele a 

továbbhaladásnak, hiszen újabb és újabb zenei ismereteket csak biztosan elsajátított 

tudáshoz fűzhetünk. A hatodik osztályos anyag, ezért az eddigi évekhez hasonlóan 

ismétléssel és gyakorlással kezdődik. Mivel a heti egy óraszám nagyon kevés, ezért 

minden évben szükséges a múlt év anyagának olyan ismétlése, mely új zenei anyagon 

keresztül ismétli, gyakoroltatja az eddig megtanultakat, továbbfejleszti a tudást, és segít az 

ismeretek alkalmazásában.  

 

 

HANGKÉPZÉS 

 

Az előzőekhez hasonlóan a tananyag minden mozzanata alkalmas arra, hogy a különböző 

fejlesztési területeken eltérő mértékben elérjünk eredményeket. Pl.: Tovább folytathatjuk a 

hangképzést a szokott módon összekötve az intonáció fejlesztésével, valamint a helyes 

szövegformálás fejlesztésével. A helyes légzésnek már ki kellett alakulnia, ezért olyan 

gyakorlatokat adjunk, melyek a hasi légzést erősítik, nélküle szépen nem oldhatók meg a 

feladatok. Ilyenek a tartott hangok éneklése, melyek mintegy hangolásként is felfoghatók. 

Ezeket zöngés hangzókkal gyakoroltassuk pl.: m-m-m-m, majd tegyünk hozzá magánhangzót: 

mommmmmm vagy bommmmm. Ha ez megy a tanár által irányított ideig (hasi légzést 

használva), rátérhetünk az ismétléses gyakorlatokra. Itt már a tempó, dinamika is szerepet 

játszhat a gyakorlás során.  

     
   Mom   mom     mom     mom   mom mom….                           mom 
 

A különböző magánhangzókkal végzett gyakorlás során az intonáció és az egységes hangzás 

is fejleszthető. A prím után a terc a legkönnyebben intonálható, ezért ezekkel folytassuk a 

gyakorlatsorokat a hangképzésben:   

                                                           d      m       sz      m       d 

                                                       bom   bom    bom  bom   bom 

Mivel a felfelé ugró kistercet gyakran alulra intonálják a gyereke, ezért ez jó gyakorlás erre is. 

Itt segít a lendület a támasz és a dallamív megformálása. Ha kell ezt a hangot tartsuk egy 

kicsit tovább, hogy rögzüljön a helyes magasság. De csinálhatunk a tercekből kánonos 

gyakorlatot is, ami pedig az együtthangzás során tisztítja a fület.    szó mi   szó  mi 

                                                                                                                 szó  mi   szó 

A lassú gyakorlást kövesse mindig pergőbb ritmusú hangképzés is szaporább ritmusokkal.  



A két következő tetraton intonálásának gyakorlása: sz m r d és a m r d l, melyek a dúr-moll 

jelleg megérzéséhez nagyon fontosak a későbbiekben (tartalmazzák a sz-m-d-l, terceket). 

Figyeljünk a m-ről a szó-ra lépéskor, illetve a m-r-m-nél a ré helyes intonálására, valamint a 

l,-d-l, -nál a dó magasságára.  

 

Az alsó szó-t is vegyük bele a hangképzésbe a d-r-m-r-d típusú gyakorlatoknál pl.: sz, d-r-m-

r-d, mert az élő zenében gyakori jelenség.  

 

Intonációs gyakorlatok a lá pentaton hangsorhoz: 

l, d r m s l s m r d l,  

      l, d r m s l s m r d l,   vagy ellenmozgással: l, d r m s  l  s m r  d l, 

 

                                                                                                                    

A következőket szükséges rendszeresen gyakorolni: LÁ, DÓ MI SZÓ 

Az új stílus népdalaihoz a következő gyakorlatok segítenek az előkészítésnél: hangközök 

gyakorlása d-r-d-m d-f-d-sz d-l… stb. fel és le vagy egymással szemben két szólamban. 

Nagyon jók még a pentachord hangsorok fel és le történő énekeltetése szótagokkal: d-r-m-f-s-

f-m-r-d (Bim-bam-bim-bam…). A hangsorokat félhangonkénti magasságról indítsuk, de csak 

a kezdő akkordot adjuk meg zongorán, tovább ne kísérjük!  Itt lehet ritmusokat váltani, illetve 

tempót is. Jó gyakorlatok még a szekvenciás hangképzők, melyek szintén a helyes intonációt 

gyakoroltatják, valamint a hangközök tanulását is segítik. d-m-d, r-f-r, m-s-m, f-l-f…stb.  

Ügyesebb osztályok mixtúrákat is énekelhetnek népdalokból: Szoprán=sz, Mezzo=m, Alt=d. 

Ezek alkalmasak az akkordok dúr vagy moll jellegének megfigyelésére is.   

 

A tiszta intonálás igazi iskolája azonban a két és többszólamú ének. A Kodály Énekeljünk 

tisztán előszavában ezt olvashatjuk: „Mai zongorás-harmonikás zenekultúránkban-azaz 

kulturálatlanságunkban-szinte feledésbe merült, hogy a társas ének tisztasága az akusztikailag 

tiszta hangközökön alapul és semmi köze a temperált hangoláshoz. Tehát még a legtisztábbra 

hangolt zongora sem lehet az ének zsinórmértéke. 

 

A kétszólamú ének… alig felbecsülhető már az egyszólamú ének tisztasága szempontjából is. 

Mondhatni nem tud tisztán énekelni, aki mindig csak egy szólamban énekel. Az egyszólamú 

tiszta éneket is csak két szólamban lehet egészen megtanulni. 

 

Végül a relatív szolmizálás sem megvetendő segítség… Általános tapasztalat, hogy a 

szolmizáló országok és iskolák tisztábban énekelnek.” 

 

 

ISMÉTLÉS_GYAKORLÁS 

 

A pentaton, pentachord, hexachord hangsorok gyakorlása az ötödikben már érintett 

hétfokúság bevezetésé miatt fontos. Indításnak Kodály biciniumát tanulják meg a gyerekek, 

mely egy gyönyörű népdal feldolgozása. „Tömör és arányos, tiszta ötfokú dél-dunántúli 

dallam. A magyar népzene régi stílusának egyik remeke. Ráillenek Kodály szavai: „pár 

hangnyi dallamok, mintha kőbe vésve állták volna századok viharát.” /Lukin-Ugrin Ének-

zene I-III. Tankönyvkiadó. A bicinium tanításakor népdalt tanítjuk meg felhasználva annak 

kvintváltó, ereszkedő jellegét a hallás utáni daltanítás során.  A népdalban a három fő 

jellegzetességet figyeltetjük meg: (magasról) ereszkedő dallamvonal, kvintváltó szerkezet:  

A5A5változatAAváltozat, pentaton dallamsor-hangsor=lá-pentaton, majd ezek alapján 

besorolhatjuk a stílusrétegbe: régi stílusú népdal. Kitérhetünk még az előadásmódra, 



(parlando, a szótagszámra/kevés (6 6 6 6) mint a stílus egyik jellegzetességére) és nem 

utolsósorban a szöveget értelmezzük (páva-motívum), mely a vármegye börtönében sínylődők 

számára a szabadságot jelképezi (szabadon szárnyaló, büszke, nemes madár). „Ezt a jelképet 

használta fel Ady Endre is híres költeményében a Fölszállott a pávában, melyet Kodály a 

dallam felhasználásával zenésített meg férfikarra. Ugyanezt a dallamot a Bicinia Hungarica 

sorozatban és nagyzenekari változatokban is feldolgozta.” Lukin-Ugrin Ének-zene I-III 

Tankönyvkiadó. 

 

A „második szólamot” megtanítanunk nem kell, hiszen az is a népdal. A bicinium 

szólamainak összeéneklését, a két szólamban való megszólaltatását a következő órák során 

tudjuk elérni azzal, hogy folyamatosan elővesszük a biciniumot az órákon, és motívumonként 

összeénekeltetjük. Mindenképpen figyeljék meg a gyerekek a kánont, és a felső és alsó 

szólam kvint távolságát. Ügyeljünk a nyújtott és éles ritmusok összehangzásakor a 

ritmusértékekre! 

 

Ha a bicinium nehéznek bizonyul, akkor az A macskának négy a lába c. népdalt tanítsuk meg. 

A bicinium felső szólamát mindenképpen tanulják meg a gyerekek, és feltétlenül hallgassák 

meg a Kodály-kórusművet (férfikari változat)! 

 

„1935-ben és 1936-ban Seemayer Vilmos népdalkutató a Somogy megyei Surd községben 

megtalálta a Páva-dallamnak azt az ősi, ötfokú és kvintváltó formáját, melynek az ázsiai 

őshazából való származását bebizonyította a tudomány. Az ősi népdal, a modern vers, a 

pentatónia, a nemzethalálnak és újjászületésnek látomásos költészete felgyújtotta Kodály 

képzeletét. Férfikart írt, melyben nemcsak Ady gondolatait fordította le a zene nyelvére, de 

formai útmutatását is követte. A kórusmű elején eredeti egyszólamúságában idézte fel a 

népdalt, hogy utána gondolati és zenei változatokat írjon a dalra és Ady versére. Mozgalmas 

polifon változatok után a közös akarat homofon tömbjeivel érkezik hangulati tetőpontjára a 

mű, hogy aztán, elcsendesedő hangzatok kíséretében, megjelenjen a visszatérő alapgondolat. 

A Fölszállott a páva férfikart a budapesti Gázművek kórusa mutatta be 1937 novemberében, 

András Béla (1904–1980) vezényletével. E műve kapcsán találkozott először a zeneszerző a 

modern cenzúrával: a rendőrség betiltotta a férfikar előadását a munkáskórusok 

hangversenyén. Kodály számos művében jelent meg addig is, azután is a magyar történelem 

szelleme. A betiltott Páva, külső sorsával is, legújabb kori történelmünk üzenetét hordozza.”  

 
                                                                                                    Bónis Ferenc: Pillantás az alkotóműhelybe: Hat Kodály-kórus 

 

Itt ismételhetjük át a férfikart mint előadói formát, valamint figyeltessük meg a kórusműben a 

szerkesztési módokat és a tempó és dinamikai jellegzetességeket! 

Fölszállott a páva…– unisono (népdal)  

Kényes büszke pávák… – imitációs szerkezet dinamika-tempó-fokozás 

Új arcok, új szelek…– homofon szerkesztés dinamikai ellentétek  

Vagy bolondok vagyunk…–imitáció, mozgalmas szólamvezetések  

Vagy lesz új értelmük…–tetőpont, fényes hangzások, dinamika 

Fölszállott a páva…- gyönyörű, kísérettel újra az első versszak. 

Ady Endre 

Fölszállott a páva 

„Fölszállott a páva a vármegye-házra, Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, 



Sok szegény legénynek szabadulására.” 

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak, 

Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap. 

Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre, 

Új arcok, új szemek kacagnak az égre. 

Új szelek nyögetik az ős, magyar fákat, 
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. 

Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, 

Vagy ez a mi hitünk valóságra válik. 

Vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek. 

Vagy láng csap az ódon, vad vármegye-házra, 

Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. 

Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, 

Vagy marad régiben a bús, magyar élet. 

„Fölszállott a páva a vármegye-házra, 

Sok szegény legénynek szabadulására.” 

 

„Társadalombírálat heves szava tör fel az 1937-ben Ady Endre és az ősi magyar népdal 

együttes ihletésére írt Fölszállott a páva című férfikarból. A népi szöveghez több dallam is 

társult az idők során, ezek egyikét ismerte meg, írta tovább és tette közzé A magyar messiások 

című kötetében Ady Endre. Az ő költői nyelvén a fényes tollú páva a szabadság szimbóluma, 

a vármegyeház pedig régi, korhadt eszméké. A tűz martalékává lett „ódon, vad vármegyeház” 

romjain felépül talán az új Magyarország – „Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva.”A vers a 

népdalnak első strófájával kezdődik, mint idézettel, hivatkozással, melyből a költő forradalmi 

tüzű gondolati variációi kibomlanak, hogy végül, epilógusként, újra megszólaljon a Páva-

szöveg.” 

 
                                                                                                      Bónis Ferenc: Pillantás az alkotóműhelybe: Hat Kodály-kórus 

 

A tankönyv 11. oldaláig sok gyakorlófeladatot találunk a lá-pentaton hangsor ismétléséhez, 

illetve a kvintváltás gyakorlásához. Zömében népdalok a gyakorlatanyagok is. Mindegyiknél 

a hangkészlet sorba szedése után állapíttassuk meg a hangnemet! A generatív gyakorlás során 

jobban bevésődnek az ismeretek pl. 6. oldal 3/b feladat: Folytasd! gyakorlata nemcsak a 

pentatóniát, de kvintváltást is gyakoroltatja.  

 

A szinkópa ismétlésénél egyben az oktávugrást is gyakorolhatjuk a válogatott dalokon 

keresztül, majd a ritmusgyakorlatokkal folytathatjuk az ismétlést, melyek egyben a 

többszólamúságot is fejlesztik.  

 

Minden pentaton, kvintváltó dallamot énekeljünk el először a gyakorlatnak megfelelően 

szolmizálva a betűkottáról, majd kérjük számon szolmizálva is emlékezetből, végül 

szöveggel. Amit már tudnak a gyerekek, azt alkalmazhatjuk új feladatokban is főleg 

hangoztatott formában. Pl.: Felírunk egy A5 sort, majd megadjuk a feladatot: Készíts a sorból 

négysoros, kvintváltó, ereszkedő, régi stílusú népdalt! A kész művet aztán elénekeljük, 

szöveget költünk hozzá. Mindehhez írást is adhatunk: Kottázd le, c’=dó! 

 

 
       l  m    l   l      sz  l   m 

 

Számtalan ilyen és ehhez hasonló gyakorlatot kreálhatunk a dalok sorainak, motívumainak 

kiemelésével a könyvben szereplő gyakorlatokon kívül is.  

 

Az új dalokkal az új stílusú népdalt ismételjük, valamint a hangkészletek előkészítik a 

szekund hangköz tudatosítását is (pentachord, hexachord), egyben a tanult jelenségek is 



megfigyeltethetők rajtuk, pl.: kvintváltás Jaj, de beteg vagyok…,  feszes előadásmód 

alkalmazkodó ritmus, kupolás szerkezet, változat. A három közölt népdal eltérő 

sorszerkezetű: Ősszel érik babám A B Bv A  Jaj, de beteg vagyok A A5 A5v Av  Az én rácsos 

kapum A A B A . Ezzel az utolsó legkönnyebbel itt is készíthetünk magunk is négysoros 

dallamokat, vagy akár csoportmunkában különböző változatokat azonos kezdő dallamsorral. 

  

SZOMSZÉDOS HANGOK-SZEKUND 

 

A szomszédos hangokat, melyek tanulása majd a szekund hangköz fogalmának tanulását is 

megkönnyíti, már előzetesen gyakoroltatja a könyv magyar és más népek dalainak 

felhasználásával (szlovák népdalok), melyekben a motívumismételgetések miatt éppúgy, mint 

a gyermekjáték-daloknál a fordulatok már a fülbe ülnek, így könnyebb lesz az elvonása a 

hangköznek. Párhuzamosan tanítsuk meg a szolmizált szekundokat az ábécés névvel, ha lehet 

hangszer bevonásával, mert így az abszolút magasságok jobban értelmezhetők. A h-c’és az e’-

f’ távolságai szomszédjaiktól jól hallható a hangszereken. Egyelőre még maradjunk C-dúrban, 

de szolmizálva már több magasságban is megmutathatjuk a ti-dó és a mi-fá távolságokat, de 

akkor szolmizálva. Az abszolút skála szekundviszonyait tanulják meg a gyerekek fejből, mert 

így könnyebb dolgunk lesz az előjegyzések magyarázatakor, hogy miért kell módosítani a 

hangokat a jó hangzás érdekében. 

 

Párhuzamosan a szekund tanulásával ritmikai ismétlés is folyik, mégpedig a tizenhatod 

ritmust gyakoroltassuk, mely könnyebbé teszi majd a 13. oldalon található régi magyar tánc, 

Apor Lázár tánca olvasását, amely máskülönben kitűnően alkalmas szekundok keresésére az 

utolsó ütemek terces meneteinek változat szerinti szekundos éneklésével. Keressünk hasonló 

dalokat, és változtassuk meg ugyanígy terces motívumaikat szekundosra Pl.: Elvesztettem 

zsebkendőmet, Erdő, erdő, de magas a teteje, Pásztorok keljünk fel. Természetesen a terc 

hangközt még nem nevezzük meg. A szekundokat tovább gyakoroljuk a következő oldalakon 

olvasógyakorlatok formájában, valamint olyan népdalok szolmizálásával, melyek sűrűn 

tartalmazzák őket. 

 

A 14. oldalon a 3/c feladatban pedig megneveztetjük a szekundokból felépülő pentachord 

hangsort is, valamint a tiszta hangközöket, sz-d, l-f, d’-d  (t5 lefelé, t8 lefelé).  

A sok szekundlépést tartalmazó kánonok együtt hangzása a tercek egymásra épülését, a 

hármashangzatok hangzását készíti elő, valamint a dúr és moll tonalitás későbbi meghallását.  

  

KÁNONOK 

 

Hallás után tanítjuk a kánonokat, de a hangjegyről való olvasásuk is kívánatos a szekundok 

megfigyelése miatt (kivéve a módosított hangot tartalmazó Csöndes kánon). Bármennyire is a 

szekund a téma, a dallamok nem olvasógyakorlatok. Cél a pontos, szép éneklésük, a kánonban 

való előadásuk (ez a legfontosabb a többszólamúság fejlesztésének érdekében), és másodlagos 

az elmélet. 

 

HARSONA  

A népdalblokkot a harsona bemutatása töri meg. A rézfúvós hangszerek legsokoldalúbb tagja. 

Bizonyítja ezt a zenehallgatáshoz ajánlott, több korból és stílusból ajánlott négy mű.  

„Mindenféle műfajban polgárjogot nyert, az egyházi és udvari zenében ugyanúgy, mint a 



városi toronyzenében. A kor harsonája, a saqueboute a mainál lágyabb, halkabb hangú volt, a 

vonósokhoz, a csendesebb fúvós hangszerekhez is alkalmazkodni tudott, így a kamarazenében 

is helyet kapott. Mai jellemző, harsány katonazenekari beosztását csak a francia forradalom 

során kapta meg. A harsona önálló zenei feladatokat legelőször a 18. század operazenéjében 

kapott Gluck kezdeményezése nyomán, de a hangversenyzenébe ekkor még csak kivételes 

pillanatokra kapott bebocsátást. Kezdetben Beethoven is kihagyta a harsonákat szimfonikus 

műveiből, de végül az V. szimfónia utolsó tételében olyan döbbenetes hatással szólaltak meg, 

hogy ettől kezdve biztosított volt a helyük a hangversenytermekben is. Ezzel együtt a 

zeneszerzők továbbra is módjával, óvatosan bántak e hangszerrel, többnyire csak a művek 

legünnepélyesebb, legemelkedettebb pillanataiban szólaltatták meg. 

A 20. század során némileg módosult a hangszer feladatköre, kevésbé fennkölt, hétköznapibb 

szerepekben is kipróbálták, sőt, felfedezték a benne rejlő groteszk természetet is, amelyet 

különleges megfúvási módokkal vagy a tolócső folyamatos mozgatásával képzett fel- és 

lekonyuló hangokkal, glissandókkal lehet előcsalogatni. A szórakoztató zene és a dzsessz 

pedig megmutatta, hogy ez a sokoldalú hangszer a virtuóz, könnyed, improvizatív zenében is 

tökéletesen megfelel.” /internet/ 

Mozart Tuba mirum: Az emberi énekhang és a harsona egybesimulását figyeltessük meg, 

Ravel Bolerójánál a feszes osztinátó szerű kíséret feletti szólisztikus szerepét, a nagy ambitust 

bejáró dallam előadását (lehetőleg nézzük meg interneten ezt a részletet. Kid Ory pedig a 

jazzes hangzását, a harsona itt betöltött szerepét mutatja be olyan hangszerek kíséretében, 

melyeket a gyereke már ismernek és jól hallhatóan fel is ismernek majd-trombita, klarinét. 

Hallhatjuk a trombon glissandó játékát, felelgetését a trombitára, hangszínük eltérő jellegét, a 

klarinétszóló után pedig a harsonaszólónál még jobban megfigyelhető a hangszíne, 

játékmódja (ellentétek-staccato-nyújtások). 

 

A 18. oldaltól vegyesen találunk a könyvben népdalt, népdalkánont, komponált kánont, 

valamint biciniumot. Valamennyi formát ismerik már a gyerekek, már csak úgy kellett őket 

összeválogatni, hogy alkalmasak legyenek az új elméleti ismeretek tanítására is, és a régiek 

ismétlésére is. 

Az A jó lovas katonának c. népdalon keresztül nézzünk erre példát! A dal Amade László 

folklorizálódott költeménye alapján született népdal. A végén összehasonlíthatjuk a verssel a 

népdal szövegét. 

Amade László 
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete…

*
 

A szép fényes katonának 

  Arany, gyöngy élete, 
Csillog, villog mindenfelől 

  Jó vitéz fegyvere; 

  Szép élet! 
  Víg élet! 

  Soha jobb nem lehet! 

Hopp hát jöjjön katonának 
  Illyent ki szeret! – Szép élet…  
 

 
Az zöld mezőn megpuskázik, 

  Nyer az ellenségtül, 
Az kvártélyban mulatozik, 

  Nyér az menyecskéktül. 

  Szép élet! Sat. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsessz


 
Szikrát üt az paripája, 

  Nagy városon nézik, 
Hogy jó lovas és vitéz is 

  Mindenütt dicsérik. 

  Szép élet! sat. 
 

 
Mind ország mind az hazája 

  Félnek és szeretik, 

Az szép dámák és leányok 
  Sokszor ágyát vetik. 

  Szép élet! Sat. 
 

 
Kótyavegye az vásárja, 
  Nincsen ottan kalmár, 

Fele árán mindent megvesz, 

  Valahol maga jár. 
  Szép élet! sat. 
 

 
Közemberbül káplárt, hadnagy’, 

  Kapitányt is tészen, 

Obesterség, generálság 

  Várja ottan készen. 

  Szép élet! Sat. 
 

 
Kockáz, kártyáz sátor alatt 

  Pipa a szájában, 

Markotányos háta megett 
  Nem szolgál héában. 

  Szép élet! sat. 
 

 
Ha jön order, frissen nyergel, 
  Elmegy az portára, 

Fölbiztatja maga társát, 

  Jól megjön az ára. 
  Szép élet! Sat. 
 

 
Minden nemzet ohajt sohajt 

  A fajában kapni, 
Vajas kalács pogácsával 

  Tarsolyát megrakni. 

  Szép élet! sat. 
 

 

 
Mint tüz meggyúlt pipájában: 

  Úgy ég a szerelme, 

Ellenségen és sziveken 
  Vagyon győzedelme. 

  Szép élet! sat. 
 

 
Megjön pályafutásábul, 

  Itt letelepedik, 

Jószágot vesz, kölcsön pénzt ád, 
  Avagy kereskedik. 

  Szép élet! Sat. 
 

 
Nem parancsol ott vicispány, 
  Sem a szolgabiró, 

Robotára senkit nem hajt 

  Ispány vagy tiszttartó. 
  Szép élet! sat. 
 

 
Prókátor függ az oldalán, 

  Szerencse birája, 
Böcsület az törvényszékje, 

  Nincs apellátája. 

  Szép élet! Sat. 
 

 
Kényén-kedvén házasodik, 



  Nem fizet az papnak; 

Nem hí senkit bizonyságnak, 

  Mert fia ő Mársnak. 

  Szép élet! sat. 
 

 
Menjünk azért seregesen, 
  Tartsuk meg hazánkot, 

Vérrel bérrel oltalmazzuk 

  Szent, szent koronánkot. 
  Szép élet! Sat. 
 

 
Itthon rajtunk eret vágnak, 

  Kiontjuk vérünket, 
Nincs böcsület, fizetnünk köll, 

  Érezzük sebünket; 

  Rossz élet! 
  Gaz élet! 

  Gazabb ennél nem lehet! 

Hopp hát jöjjön katonának sat. 
 

 
Ne gondoljunk az sirással 

  Sem az pityergéssel, 

Üljünk lóra, masérozzunk 
  Az több vitézekkel. 

  Szép élet! Sat. 
 

 
Isten hozzád apám, anyám! 
  Én édes szerelmem! 

Húgom! bátyám! sógor! komám! 

  Avagy jertek velem! 
  Szép élet! 

  Víg élet! 

  Soha jobb nem lehet! 
Hopp hát jöjjön katonának, 

  Illyent ki szeret. 
  

 

Hallás után tanítjuk a népdalt szövegével. Bemutatjuk szép, kidolgozott előadásban az összes 

versszakkal, ekkora már nem is kell elemezgetni a dalt, hiszen annyiszor hallották a tanulók, 

hogy egészében tudják már a dallamot, de kitérhetünk a sorok szerkezetére. Mindenképpen 

beszéljünk a ritmus és tartalom kifejezőerejéről, az éles ritmusszerepéről, mely pattogóssá 

teszi a dalt, a feszes tempóról. Emeljük ki az t8 kezdést, állapítsuk meg a záró hangot, de ne 

szedjük sorba a hangokat a módosított hangok miatt, ne kérjünk hangnemet! Értelmezzük a 

szöveget a haza és az egyén szempontjából. Keressük ki az idevonatkozó szakaszokat! 

Beszéljünk a hazaszeretetről! Végezetül énekeljük el a dalt közösen még egyszeri bemutatás 

után. A kánonénekléssel a következő órákon foglalkozzunk!  

A tanulást a zenehallgatás koronázza meg, ahol meghallgatjuk Kodály Háry-szvitjéből a 

Toborzót (keressük meg Melis György előadásában az interneten is, és nézzük meg a tánccal 

együtt is!).  A Háryt majd hetedikben tanuljuk, de néhány szót itt is ejthetünk róla, vagy 

előzetesen ajánlhatjuk Richy Zsolt rajzfilmjének megtekintését, melyben már hallhatják a 

gyerekek a zenét is.). Könnyebb dolgunk lesz hetedikben. Feltétlenül gyűjtsünk eddig tanult 

katonadalokat, és szedjük dalcsokorba őket. Ismételjük át a dalcsokor fogalmát, helyes 

összeállításának ismérveit (kezdőhangok, záró hangok, téma, tempó stb.). 

DÚR-MOLL TONALITÁS 



Olvastassunk dó és lá, végű olvasógyakorlatokat a dúr és moll tonalitás gyakorlására, főleg a 

dúr hangsor előkészítésére. Így a gyerekek már könnyedén összerakják a dúr hangsort, már 

csak meg kell nevezni.  

A következő feladat a dúr hangnem meghallásának gyakoroltatása ilyen hangkészletű dalokon 

keresztül: 21. oldal feladatai, 23. oldal feladatai. Ide kapcsolható még a felső dó gyakorlása 

d’-ról lelépő kvartos dalokon keresztül (23. oldal /2 feladat). A dalok hangneme dúr,  keressük 

a záró hangokat, állítsuk össze a hangkészletet. Éneklésük során gyakoroljuk a lefelé ugró 

kvart intonálását, beszéljünk a hangulatukról, melyet a dúr jelleg is erősít. Mint ahogy az 

eddigiek során mindig sokféle fejlesztést valósítunk meg egyre bővülő ismeretek segítségével 

állandóan használva a régi ismereteket is. Így alakulnak majd ki a jártasságok.  

A dúr-ból átlépünk a moll-ba Ablakomba, ablakomba c. dallal. A szokásos módon tanítjuk és 

elemezzük, de egy jellemzőre jobban fókuszálunk, ez pedig az ütemmutató-változás: a 

zenében folyton változó ütemmutatók lehetnek (pl. Muszorgszkij Egy kiállítás képeiben a 

nyitó séta során 5, 6 és 7 negyedes ütemmutatók váltakoznak folyamatosan). Sok magyar 

népdalban is találunk példát ütemmutató-változásra. Az új ismeret előkészítése mellett 

folyamatosan gyakoroljuk az ismert ritmusokat is és az ábécés nevekkel való olvasást is. A 

zenehallgatás itt a tizenhatodos gyakorlást erősíti meg, illetve ismétlő zenehallgatás Bárdos: 

Régi táncdal, melyben megfigyelhetjük a karaktert, a szólamok elosztását (női szólamokban-

férfi szólamokban szól a dal, kvintes kíséret, rondószerűen visszatérő dallam. A mű egy régi 

katonatánc-nóta feldolgozása: a dallam mindig másik és másik szólamban, más és más 

magasságban és változó kísérettel jelenik meg. Egy marad állandó: a tüzes, pergő ritmus és a 

hozzá tartozó eleven tempó. 

Újabb magyar népdal vezet minket a moll hangsor tanulásához. Ez is új stílusú, elemzése a 

szokásos módon történik. Az eddig többnyire tempo guisto dallamokat most a moderato 

tempó váltja fel. A dallam (hangnem) és a szöveg összhangja nagyon jól szemlélteti a moll 

hangsor kifejezőerejét. Ezt célozza a zenehallgatás is, mely a népdalban felbukkanó ¾-es 

lüktetést is újra megerősíti a zenemű hallgatása során, valamint a népdal h-moll lejegyzést is. 

(tudni nem kell). A moll gyakorlása során ismét népdalokkal alapozzuk meg a hangzást: 27. 

oldal moll dallamaival. A moll mellett a pótvonal használata is gyakorlásra kerül. Ezt majd 

folyamatosan figyeljük a könyv anyagai során, mindig adjunk olyan írást, ahol pótvonalakat 

kell használni. Erre kitűnően alkalmasak a dó alá hajló dallamok c’-dó-ban való lejegyzései.  

TERC 

A sok ismeret –hangközök, hangsorok, terceket tartalmazó dallamok után tudatosíthatjuk a 

terc hangközt, melyhez egy olyan dallam a tanulandó új anyag, ahol a dúr hármas terceivel 

indul a dal A bundának nincs gallérja, tartalmaz felső dó-t, majd szekvenciaszerűen 

ereszkedik lefelé a dallam tercekkel.  Sorai: A B Bv Mindenképpen használjuk ki a 2. és 3. 

sor kérdés-felelet jellegét és a dúr hangnemet feladatadásra. Persze a terceket is kerestessük 

meg!  

Az oldalon található ritmusgyakorlat az ötödikben tanult régi táncokból készült feladat Édes 

rózsám…, Apor Lázár tánca-nak kétkezes gyakorlata. Készíttessünk a gyerekekkel hasonló 

ritmusgyakorlatokat népdalokból az eddig tanultak közül! Jól hangzik, de elég nehéz: A 

macskának négy a lába―Jaj, de beteg vagyok c. két dal. Ennél sokkal könnyebb az Ősszel 

érik babám és az Az én rácsos kapum c. két népdal. Itt megfigyeltethetjük a sok ritmus- 

egyezést a két népdalban (ahol egyszerre szólal meg a ritmusuk 2. 3. ütem, 5. 6. ütem, 9. és 



12. ütem). Az ilyen generatív gyakorlatok során sok stíluselem is tudatosul, bevésődik 

(ütemszámok, sorok hasonlóságai, ritmuselemek, motívumfajták, sorszerkezetek). 

Az első harmadot Szőnyi Erzsébet biciniuma zárja, melyben az ismert ritmusképletek zöme 

szerepel, találhatunk benne kérdés-felet részeket, sok tercet, pótvonalat, felső dót, szinkópát, 

tizenhatodot stb. Dallama dó-pentaton (ezt nagyon jól szemléltethetjük, ha keresünk az 

interneten egy gitáros bemutatót, ahol több alapról is eljátssza a gitáros a  dó-pentaton skálát-

pl. Gitározz velem! Honlap). Alsó szólama nagyobb figyelmet igényel, de a ritmusa könnyű, 

dallama sem bonyolult, ez is pentaton. Nehézséget csak a 3. sor alsó szólamának belépése 

okozhat ritmus szempontjából (kezdőhangját megerősíti a befejezés, a második a’-s belépés 

pedig már szól a szopránban. Tanítsuk meg! Nagyon szépen hangzik, Lukin László szövege 

pedig remekül illeszkedik a dallamhoz.  

KODÁLY ZOLTÁN: MÁTRAI KÉPEK 

   A kecskeméti vasútállomás épülete a 

századfordulón (XX. sz.) Ennek azóta lebontott szárnyában született Kodály Zoltán. Az épület főhomlokzatán ma a Tanár úr bronz domborművével (Imre Gábor 

munkája) emléktábla áll. 

Elsőként kérjünk gyűjtőmunkát a gyerekektől! Kodály 1931-ben komponálta ezt a 

nagyszabású vegyes kari művét. Tekintsük át először a tavaly tanultakat (népzenegyűjtés-

Kállai kettős), majd 1931-ig életútját, készítsenek a gyerekek rövid vázlatot a gyűjtőmunka 

alapján! 

Vázlat 

1. Kodály Zoltán zeneszerző, népzenekutató, zenepedagógus Kecskeméten született 

1882. december 16-án.  

2. Gyermekkorát Szobon, Galántán és Nagyszombatban töltötte.  

3. A Zeneakadémián 1904-ben zeneszerzői diplomát kapott, 1905-ben a 

tudományegyetemen magyar-német szakos tanári diplomát, 1906-ban 

bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1907-től a Zeneakadémián a zeneelmélet, 1908-

tól a zeneszerzés tanára. 

4. 1905-ben kezdte meg népdalgyűjtő útjait, majd 1906-tól Bartók Bélával együtt 

folytatták a gyűjtést. 1906-ban Magyar népdalok címmel tíz-tíz népdalt adtak ki 

közösen, zongorakísérettel ellátva. 

5. 1909 és 1920 között kizárólag zongora- és zenekar-kíséretes dalokat, 

zongoraműveket és kamaradarabokat írt. 

6. 1919-ben a Zeneakadémia, új nevén a Zeneművészeti Főiskola aligazgatójává 

nevezték ki. 

7. 1923-ban, két hónap alatt készítette el a Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. 

évfordulójára megrendelt Psalmus Hungaricust. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_%28t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Buda_%28t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93buda_%28t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s%29&action=edit&redlink=1


8. 1925 táján irányult figyelme a gyermekénekkarokra, egyúttal az iskolai ének- és 

zenetanításra. Fáradozásainak eredményeképpen indult meg a rendszeres 

népzeneoktatás felsőfokú tanintézményeinkben. Nagy számban adott ki 

zenepedagógiai jellegű műveket. 

            9. Munkásságát 1930-ban Corvin-koszorú kitüntetéssel ismerték el. 

 

Kodály szerette a hegyvidéket, többször pihent itt, de nemcsak a Mátra szépsége, hanem a 

fellelhető gazdag népzenei emlékei is vonzották. Kodály Zoltán ezt a vegyes kari művét a 

Mátra vidékén gyűjtött népdalokból írta.  E két műben részletesen olvashatunk a Mátrai 

képekről: 

 

Tóth Aladár: Kodály Zoltán költői világa, énekkari szerzeményeinek tükrében In: Emlékkönyv 

Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerkesztette Szabolcsi Bence és Bartha Dénes Akadémiai 

Kiadó Budapest, 1953  

Bárdos Lajos: A Mátrai képekről In: Bárdos Lajos: Harminc írás a zene elméletének és 

gyakorlatának különböző kérdéseiről 1929 – 1969 Zeneműkiadó Budapest, 1969  

 

Rövid vázlat 

 

1. 

Műfaja: A művet Bónis Ferenc énekkari „népdal-rapszódiának”, Bárdos Lajos „vokális 

szimfóniának, Kollár Kálmán „a falusi nép operájának”nevezi, felépítését Breuer János és 

Tóth Aladár is a szvitével rokonítja.  

 

2. 

 A mű nagy egységei: 

 

Egységek A műben szereplő népdalok  

Betyárballada-Vidrócki-

ballada 

A Vidrócki híres nyája  

Már Vidrócki emelgeti a 

bankót 

 

A dallam a szólamok között 

vándorol.  

 

Elvágyódás, honvágy, 

hazatérés 

 

Újra itthon 

Elmegyek, elmegyek   

Madárka, madárka 

  

Férfi és női kar felelgetése. 

Kánon-szerű formálás. 

Sej, a tari réten Duda kíséretet utánzó 

feldolgozás. 

Lakodalom-lakodalmi táncok  

Két tyúkom, tavalyi  

 

Kapcsolódó dallamok: 

A fűzfának nincsen tövi 

 

Alapdallam dudakíséretes. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Corvin-koszor%C3%BA


Apczon lakom, keress meg  

Hallod-e, te szolgáló (Két 

tyúkom…) 

 

 

Quodlibet 

A mű tárgyalása közben folyamatos a készségfejlesztés: a dúr és moll hármashangzat, 

tercgyakorlás, kvintválasz felfelé.  

A hármashangzatokról elég annyi, hogy három hang együtthangzása.  A klasszikus 

hármashangzatokat tercek építik fel: alaphang-terchang-kvinthang. Az akkord színezetét az 

egyes hangoknak az alaphangtól való távolsága határozza meg. A két leggyakoribb terc-

építkezésű hármas szélső hangjai között kvint a távolság. Ezen belül, ha az alap felett nagy 

terc van, akkor dúr, ha kis terc van, akkor moll hármasnak nevezzük a hangzatot. 

Dúr 

hármashangzat 

Moll 

hármashangzat 

Néhány feladat jelzésszerűen 

 

Szó 

            K3 

Mi 

            N3 

Dó 

 

Mi 

           K3 

Dó 

            N3 

Lá 

 

 

A) tiszta kvint kiegészítése hármashangzattá.  

B) Nagy terc kiegészítése hármashangzattá.  

C) Kis terc kiegészítése hármashangzattá.  Még nem 

nevezzük meg a hármashangzatokat! 

Dallampélda dúr és moll hármashangzat összeállításához: 

Szélről legeljetek, Ne hagyj el angyalom. 

 

A C-DÓ ÉS AZ  a-MOLL 

 A C-dúr skála megtanulása alapvető, mert csak így tudjuk majd a módosított hangokat 

megértetni a következőkben. Itt muszáj felvázolni az ábécésnevek közötti távolságokat, hogy 

világos legyen, miért kell a módosítójeleket a későbbiekben kirakni. Szerencsés egész és fél 

elnevezéseket használni, mert így jobban érthető a hangtávolság. A már ismert dúr hangsort és 

moll hangsort szemléletesen írjuk fel úgy, hogy látható legyen, hogy milyen alaphangról 

indítottuk. Így az is kiderül, hová esnek mindkét hangsorban a kis szekundok (felek). A 

gyerekek látni fogják, hogy mindig a  mi-fá és a ti-dó közé esnek a dúrban és mollban is.  
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c’    d’    e’    f’    g’    a’    h’    c”    d”    e”    f”    g”    a” 

 (dó)         fél                          fél                    fél 

A zenei ábécénél szintén ide esnek a fél távolságok. A szolmizált dúr hangsor hangzása 

megegyezik a  c-d-e-f-g-a-h-(c) abszolút nevű skálával. A hétfokú dó-sort, így nemcsak 

általában dúr-nak mondjuk, ha c-ről indítjuk, hanem C-dúrnak. A C-dúr skála másod (félhang) 

távolságait legszemléletesebben a zongora billentyűin tudjuk megmutatni.  

 

Jelöltessük be a skálán! 

 

A gyakorlatok arra összpontosítanak, hogy sok ismeretet használjanak fel a gyerekek az eddig 

tanultak során. Nemcsak a moll hangsort gyakoroltatják, de a tercmenetet, a pótvonalat, a 

kérdés-feleletet, az írást, a kottaolvasást hangjegyről és betűkottáról. A zenehallgatási anyag 

pedig célzott, az adott hangsorok hangnemiségének megfigyelésére (C-dúr prelúdium, a-moll 

hegedűverseny Bachtól). Nem véletlen, hogy olyan zeneszerző műveit hallgatják a gyerekek, 

akit már ismernek, a műfajokat már tanulták, a hangszerek hangszínét már ismerik, így a 

zenemű hangnemének megfigyelésével is bővíthetik ismereteiket. 

MÓDOSÍTOTT HANGOK 

A hangsorok gyakorlása után bevezethetjük a módosított hangokat. A módosításokat már 

könnyen meg fogják érteni a gyerekek. Először a felemelt hangokat: fi, di, szi tanítjuk. 

Minden dallamnál szolmizáljuk a kiemelt motívumot, hangoztatjuk, majd megfigyeltetjük, 

hogy miért nem lehet a tanult fá-val, dó-val vagy szó-val énekelni az adott helyet. Mivel 

hamar megmondják, hogy új hangról van szó, magasabban szól az eredeti hangnál, 

megfigyeljük, hogy mennyivel magasabban: csak kicsit (fél hang). Ezután elhelyezzük a 



szomszédjai közé és megnevezzük: fi, di, szi. Próbálgathatjuk kereszttel és kereszt nélkül a 

motívumokat, hogy jól halható legyen a különbség. Mutassuk meg zongorán is C-dúr-ban, 

hogy a fekete billentyű szemléltesse, ez egy új hang.  Ugyanígy járunk el a bé esetében is.  

  
 

 

Ilyen előkészítés után a taníthatjuk a G-dúrt az egy kereszt előjegyzéssel. Egyszerűen, minden 

magyarázat nélkül is meg lehet tanulni, hogy a legutolsó kereszt mindig a ti- helyét mutatja, a 

legutolsó bé pedig a fá helyét, de itt már érteni fogják a gyerekek, hogy miért kell kereszt a G-

dúr skálánál, ha visszanyúlunk a C-dúr szemléltetéséhez.  

Emlékeztetőül magunknak: 

 

 
 

 

 

3/8 és 6/8 
 

A dalokat mérőütéssel együtt énekeljük, jelezzük az ütemhangsúlyokat! A mérő értéke nem 

negyed, hanem nyolcad. Kitalálhatunk osztinátót a dalokhoz, hogy a lüktetésük jobban 

rögzüljön.  Később, ha már érzik a gyerekek a 3-as és 6-os lüktetést,  keressünk ütemváltós 

dalokat vagy szövegeket is, ahol a különbözőség a hangsúlyok terén még jobban szembetűnik 

(Hess páva, hess páva, 4/8,3/8 Hol jártál rózsácskám-szlovák népdal. 

Más népek dalait hívjuk segítségül: Kertben lebeg az almaág-holland népdal (Weöres Sándor 

verse), Puszta malomba-szlovák népdal, Vasárnap ebédre megsül a fánk-Dán gyermekdal, 

kánonban is énekelhető (Weöres Sándor verse).  

  

 

Zenehallgatáshoz: 

 

Az Üres a ládám az ajtóba’(6/8)- feldolgozását hallgassuk meg a Székelyfonóból! 



 

 

 

 

Frank Oszkár: Melodikai közhelyek Mozart zenéjében 

 

Vadásztéma 

  
Ez a (nem mindig találó) elnevezés egyes 6/8 (3/8) lüktetésű, törtakkordos témák 

esetében terjedt el. Így indul például a gyermek Mozart egyik legfőbb 

tanítómestere, az általa később is nagyon tisztelt Johann Christian Bach B-dúr 

szimfóniájának III. tétele: 

 

 

 

 
  

 

 

Hatnyolcados lüktetésű, nagyobb ívű dallam Mozart K. 482 Esz-dúr 

zongoraverseny III. tételének kezdő témája: 

 

 

 

 
  
  

 

A sok egyéb példa közül érdemes megfigyelni Mozart K 417 Esz-dúr 

kürtversenyének kezdetét, ahol a kürt valóban vadászatot érzékeltetve, ritmikus 

hangismétlésekkel egészíti ki a témát. 



 
 

 

Ismétlő zenehallgatásként a bécsi klasszikánál újra visszatérhetünk rájuk.  

 

 

Esetleg Kodály Psalmus Hungaricus dallam, melynek 5+5 szótagos osztása később a históriás 

éneknél Summáját írom…* újra elővehető, mely szintén 5+5-ös osztású: 

 

 
 

* Summáját írom c. dal volta ritmusú 3+2 osztatú. 



 

MAGYAR ZENE  A  XIV. SZÁZADBAN 

 

Gyűjtőmunka: magyar reneszánsz, Mátyás király udvarának zenei élete-Thomas Stolzer, 

Adrian Willaert, 1520 első magyar nyelvű kottás zenei emlék Porminóczky Fülöp szerzetes 

feljegyzése, egy gyermekjátékdal töredéke:  
 

-Bátya, bátya, mely az út Becskerekére? 

-Uram, uram, ez az út Becskerekére. 
 

 

 
Ritmusának és formájának összehasonlítása mai gyermekdalainkéval! 

 

 

A történelmi társastánc Európa kulturális örökségének része. A reneszánsz zene és tánc a 

XIV. században jelenik meg. A könyvnyomtatás feltalálása a zene terjedését is magával hozta, 

hiszen a kézzel írt kották helyett már sokan hozzáfértek a nyomtatott kottákhoz.   

„A művészetet pártoló és műgyűjtő reneszánsz uralkodók koruk legjelentősebb művészeit 

gyűjtötték maguk köré a zenészek és táncosok köréből is. Az olasz fejedelmek szabályosan 

versenyeztek azért, hogy udvarukba csábítsák a legkitűnőbb szerzőket, előadókat és 

táncmestereket. Feladatuk sokrétű: az udvari táncok megkomponálása és betanítása, az 

ünnepségek megrendezése, a vívás és lovaglás tanítása. Hasonló folyamatok játszódnak le 

Franciaországban, Burgundiában és a német fejedelmek területein, és az új áramlatok Angliát 

is elérik… Akkoriban a báli táncolókat jeles táncmesterek tanítják, akik vándorló életmódot 

folytatnak, számos fejedelmi udvarban és városban munkálkodnak, így biztosítékai voltak az 

új táncanyagok terjesztésének, a kulturális cserének. A reneszánsz kor leghíresebb 

táncmesterei: Domenico da Ferrara, Antonio Cornazano, Cesare Negri, Fabritio Caroso. 

Thoinot Arbeau kiemelkedő munkája az Orchesographie az első táncelméleti művek egyike, 

amely párbeszédes formában írt értekezés a táncról.  

 

A magyar reneszánsz táncéletről, a Mátyás korabeli tánckultúráról kevesebb adat áll 

rendelkezésünkre. De annyi bizonyos, hogy nem Mátyás felesége, aragóniai Beatrix hozta be 

országunkba a kor zenei és tánckultúráját. Mátyás apja Hunyadi János Milánóban Zsigmond 

király koronázásán 1431-ben nagy sikert aratott táncával. Gyermekeit, Lászlót és Mátyást 

igazi reneszánsz polihisztorokká neveltette, a harci tudományok mellett nyelveket, zenét, 

táncot tanultak, koruk tudományos és művészeti ismereteiben jártasak voltak. A reneszánsz 

kultúra meghonosításában előzetesen nagy szerepe volt katolikus püspökeinknek is, akik a 



pápai udvar mintájára pártolták a művészetet és a művészeket. Ebben elsőként Vitéz János 

püspököt említhetnénk.  Beatrix már megérkezésekor elismerően szól az udvar zenészeiről és 

a budai énekkar egyházi és világi énekléséről. Lakodalmán páros táncot táncol Mátyással, 

majd testvérével, Aragóniai Ferenccel zeunert táncol, amit olasz táncnak is neveznek. Bonfini 

részletesen beszámol a magyar udvari táncról, amit germanica pyrichica néven említ. A 

reneszánsz kor viselkedési normái is korán megjelennek. Gróf Zichy Rafaelné lefordítja 

Castiglione Udvari ember c. könyvét magyar nyelvre, Gerézdi Rabán pedig az udvari nemes 

időtöltéseit ismerteti. A korabeli nemesek zsoltárokat, virágénekeket, táncnótákat énekelnek, 

és hangszeren kísérték éneküket.  

A királyi pár versengett az énekkar és zenekar fejlesztésében. Európa-szerte híres mestereket 

hívnak a budai, visegrádi udvarba.  Működik nálunk Josquin de Prés, Pierre de la Rue, 

Pietrobono, Jonannes de Stokem és Jacques Barbireau. A z udvar pompás zenei életét Castello 

püspöke a római pápának is leírja. A magyar nemeseknél szokássá válik, hogy a lakomákat 

zene és tánc követi. A mulatságok neve bankett, vagy ballo. Buda népe az ünnepeken az utcán 

táncol, ahol – ha nincs elég muzsikus -  a taps és énekszó is megteszi. 

Apor Péter a következő korabeli táncokról ír: lengyel tánc, lapockás, egeres, gyertyás, és 

süveges, melyek csoportos táncok voltak. Zrínyi a menyegzőjén páros táncot táncolt, mely a 

házasság szentségét szimbolizálta.  A késő reneszánsz híres táncosaként Balassi Bálintot is 

említik.  

Bethlen Gábor fejedelem gyulafehérvári udvarának fényét a nyugati országokban divatos 

táncokkal emeli. Külföldi útjairól rendszeresen küld kottákat, és tánc leírásokat feleségének 

Brandenburgi Katalinnak.  Bethlen udvarának táncmestere Don Diego de Estrada, akinek 

bemutató tánca láttán a nagyfejedelem ezt mondta: „Valljuk be, barbárok vagyunk.” De ennek 

a véleménynek ellent mond számos leírás, mely a táncnak a korabeli társasági életben 

betöltött szerepéről, a reneszánsz kori magyar táncokról szól.” 

www.mmi.hu/vizual_p/tanc_ttt2009.rtf   Történelmi táncosok találkozója 

 

http://mek.oszk.hu/01900/01918/html/index14.html  Tánc fejezete 

http://toldyferenc.elte.hu/Szilagyi_N_Zsuzsa.pdf     Táncmesterség 

 

 

BÉCSI KLASSZIKA  

 

1. Klasszika mint stílus (gyűjtőmunka, csoportmunka-tantárgyi koncentráció) 

2. Zenei klasszika-Bécsi klasszika 

3. A bécsi klasszika mesterei: Haydn, Mozart, Beethoven élete, munkássága 

4. Periódus 

5. Szonátaforma 

6. Szonáta 

7. Szerenád 

8. Szimfónia  

9. Klasszikus szimfonikus zenekar 

10. Oratórium  

11. Vonósnégyes 

12. Versenyművek 

13. Klasszikus opera 

 

Ez a tizenhárom pont a gerince a megtanulandóknak. A bécsi klasszika 1760 körüli virágzása 

a zenetörténet egyik csúcspontja, és ennek megismerése az év egyik legfontosabb célja, ezért 

változatos formában tanítsuk az ehhez kapcsolódó ismerteket. Használhatunk:  

http://mek.oszk.hu/01900/01918/html/index14.html
http://toldyferenc.elte.hu/Szilagyi_N_Zsuzsa.pdf


Frontális osztálymunkát, ha egységes követelményeket támasztunk és várunk el. Formái: 

előadás, szemléltetés, magyarázat. Pl. Életrajz, formák, fogalmak tanulásánál. 

 

Differenciálást, ha a készségeket akarjuk inkább fejleszteni, ha önálló felfedezést, 

gondolkodást kíván meg a feladat. Itt inkább csak szervez a tanár.   

 

Csoportmunka és páros munka: ha komplex, átfogó, értékelést kívánó munkákat szeretnénk 

kapni: pl. zeneművek értelmezése, különböző előadások összehasonlításai, korstílusok 

jellemzőinek összehasonlítása egyes művészeti ágak esetén, párhuzamok vonása, zene, 

építészet, képzőművészet. Életművek fejlődésének megfigyelése. 

 

Egyéni munkavégzést is kérhetünk., mely legyen önálló munka. Egyénileg, párban és 

csoportban egyaránt végezhető. Lényege, hogy a tanuló egyedül dolgozik, de minden tanuló 

egyedül, ugyanazt a feladatot végzi pl. megfigyeléssel elsajátítható ismeretek. 

 

Legfontosabb mód ebben a fejezetben a zenehallgatással megtanulható ismeretek köre, a 

befogadás, de e mellett az éneklés (reprodukció) és az improvizáció is nagy szerepet kap. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás 2009. június 17. OKI honlapján fellehető írása nagy segítséget ad 

ebben a munkában. Néhány részlet a teljességében elolvasásra ajánlott írásból: 

 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás  

A felső tagozat. A prepubertás (10-14 éves korig) 

[…] 

„A zenehallgatás tevékenysége, jóllehet ennek beláthatósága nem egyszerű és nyilvánvaló, szintén fejleszthető 

készségszintre. Ennek kritériuma, hogy a zenei folyamat koncentrált figyelemmel kísérése során a percepcióban 

annak kezdetével egyidejűleg már is megindulnak azok a gondolkodási folyamatok, amelyek eredményeképpen 

a zenehallgató – esetünkben a tanuló – gyorsan, az automatizáltság szintjén tudja meghozni azokat az ítéleteit, 

amelyek aktív, résztvevő intellektuális működésre utalnak. 

[…] 

A felső tagozatban megismerendő zenei műalkotások, műfajok jelentős részének időtartama eléri vagy 

meghaladja a 10 percet. Ismételt meghallgatásra vagy más tevékenységmódok rovására kerülhet sor ugyanazon 

órán, vagy másik órán kell az illető művel foglalkozni, ami egy gondolatmenet, egy beállítódás megtörését is 

jelenti egyben. S az elemző észrevételek, megjegyzések, újbóli részletkiemelések időigényéről még nem is 

szóltunk. Ha fenntartjuk azt az igényt, hogy – amint a gavotte-ot, menüettet készségszinten tudták felismerni az 

alsó tagozatban, a fúgát, a rondót vagy a szonátaformát is ugyanúgy kezeljék a felső tagozatban, s – 

készségszintűvé váljék a műfajok, formák azonosítása, úgy kell megválasztani a feldolgozandó műveket, hogy 

az illető művel folytatott auditív észlelési műveletek, a műben és műről nyert ismeretek generalizálhatók 

legyenek a műfajhoz tartozó művek nagy családjára is. 

Az eddigieket rövidebben összefoglalva: inkább kevesebbet tanítsunk, de alaposabban a 

korosztálynak, illetve az évfolyam tantervi követelményeinek megfelelő minden elérhető 

fontos részletre kiterjedően. 

Differenciálás – tagolás – jelölés 

Az auditív észlelés a felső tagozatban bemutatott művek nagyobb hányadánál igényli a részek tagolását. A 

különböző részek nagy valószínűséggel különböző karakterűek, különbözhetnek dallami, ritmikai karakterben, 



nem szólva hangszínkülönbségekről. […]Ezeknek a megfigyeltetése az auditív észlelés során különösen fontos. 

Arra célszerű törekednie a pedagógiai irányításnak, hogy a tanulók maguk vegyék észre ezeket a különbségeket, 

s a maguk verbális eszköztárával jelöljék a zenei jelenségeket. A következő pedagógiai fokozatban nevezzük át a 

jelenséget a megfelelő zenei terminológia szerint. (Példaként említhetjük a szonátaforma auditív megfigyelése 

során a fő-, a mellék- és a záró téma karakter szerinti elkülönítését; az auditív megfigyeltetés legyen az alapja a 

karakterek – és egyben témák – közötti különbségek észrevevésének, verbális jelölésének.) 

A zenei jelenségeknek akár a tanulók saját szókincsével történő, akár zenei szakkifejezéssel történő jelölése az 

auditív jelenségeket megragadhatóvá, „tárgy”-szerűvé teszi. A zenei folyamat ezáltal tagolttá, a figyelem 

számára is kezelhetővé válik. A jelölés oldaláról nézve viszont új fogalomhoz jut a tanuló, aminek megvan a 

maga zenei jelentése, de bővül a fogalomtár, ami egyben növeli a specifikusan zenei ismeretek körét. 

[…] 

A zenei ismeretek és a zenével kapcsolatos nem-zenei ismeretek 

A zenei ismereteknek – eredetük szerint – több fajtája van. A zenei észlelés során a hangzó zene akusztikus 

rétegére irányított figyelem képes különválasztani a ritmikai, tempóbeli, hangmagassággal kapcsolatos, dallami, 

hangszínbeli, dinamikai jegyeket. Ezeket külön-külön, de egymásra vonatkoztatottságukban (pl.: lassan elhaló, 

hirtelen hangossá váló, stb.) is valamilyen tapasztalatként, megnevezve, ismeretként lehet tárolni. 

A zenei észlelés során felfedezhetők azok a hangzás- vagy/és hangsor-kombinációk, amelyeket más zenei 

tevékenységben már megismertek vagy megértettek a tanulók, s csupán felismerésről van szó. Előfordulhatnak 

azonban olyan zenei jelenségek a meghallgatás során, amelyeknek a verbális jelölése még nem lehetséges, mert 

első alkalommal van a tanulóknak ezekkel találkozásuk. Ilyen jelenségek kiemelése után történik az elnevezés 

„házi használatra”, majd a zenei szakmai megnevezés, ami zeneelméleti ismeretté válhat (pl. törökös színezet 

Mozart bizonyos műveiben, mitől „törökös”? Speciális kíséret, pl. Alberti-basszus, vagy osztinátó; vagy olyan 

hangzás, amelynek hangköz-összetevői alapján megadható az akkord-elnevezése: nón-akkord, stb.). 

A zenei folyamat aktuális észlelése során, a memóriai funkciók begyakorlottsága következtében képesek 

lehetnek már felismerni a tanulók bizonyos ismétlődéseket, eltéréseket, egységeket, azok egymásra 

vonatkoztatottságát, amelyek alkalmasint meghatározott zenei szerkezetet jelentenek (pl. meghatározott zenei 

anyagok többszöri visszatérése, s a közöttük lévő részek karakterbeli különbözősége a barokkban és a bécsi 

klasszikában, ott egy kicsit ugyan másképp, amelyek a rondó-forma lényegét képezik a maguk 

komplexitásában). 

[…] 

Ismeret és élmény kapcsolata 

Különleges hatása tud lenni a zenemű átélésének, ha a tanuló birtokában lehet mindazoknak az ismereteknek, 

amelyek számára személyessé válnak. […] 

A verbális ismeret ugyanis nem reked meg a puszta verbális feldolgozás szintjén, hanem gondolattá lesz. A 

gondolat és a zenében kifejezett eszme összekapcsolódik, s azok egymást erősítik. Így alig lehet eldönteni 

akármilyen pedagógiai folyamatban, hogy a zenei, a kifejezetten auditív összetevők, az azok mögött húzódó 

sajátos zenei vonatkozásrendszer, amely közvetlen hatást gyakorolhat az érzelmekre, vagy amely a tanulóban 

eszmeiség-, s gondolathordozóként megélt, avagy a műhöz tartozó ismeret- és eszmerendszerek azok, amelyek a 

tanulói személyiség emocionális, alkalmasint morális megérintettségének előidézői lesznek.  

[…] 

Zene és humánum 

Érdemes tekintetbe venni a serdülőkorral járó érzelmi változásokat, s a zenehallgatási anyag megválasztásánál 

figyelemmel lenni arra, hogy a zenén, vagy épp a szöveges zenén keresztül olyan humánus üzeneteket kapjanak 

a tanulók, amelyek érzelmi támaszt, táplálékot nyújtanak. 



[…] 

Információk gyűjtése 

Az információ alapja, „törzse” – maga a zene. Az oktatómunka akkor igazán eredményes, ha nem tartják 

elegendőnek a tanulók a tanórán bemutatott zenei részlet megismerését. Késztetést éreznek arra, hogy a részletet 

beépítsék az egészbe, hogy megismerjék a teljes zeneművet (a teljes tételt, de ha több tételből, részből áll, a 

művet a maga egészében, ciklikusságában).  

[…] 

A perc varázsa vagy örök emberi� 

Aminek viszont iránytűként kell szolgálnia, az a művészetpedagógiának az a küldetése, – s ebből a zenére, a 

zenepedagógiára háruló rész jelentős, – hogy a műalkotásokon keresztül fel tudja mutatni azokat a humánus 

értékeket, amelyek évszázadokon át az emberi viszonylatok megnemesítésében vettek részt. Kétségkívül még az 

is a művészetpedagógia dilemmája marad, hogy mennyit tanítson technikát, hogy alapkészségeket az illető 

művészeti ágból elsajátítsanak a tanulók. Erre, anélkül, hogy meg akarnánk kerülni a felvetett problémára a 

válaszadást, csak annyit felelhetünk, hogy annyi technikát tanítsunk, a készségfejlesztésből csak annyi részt 

vállaljunk, ami nem megy a műalkotás hordozta gondolat kibontásának a rovására. Zenei példával illusztrálva: 

többet használunk azzal, ha kifejtjük, miért volt Kodály részéről bátor hitvallás a Psalmus megkomponálása, 

mint hogy belemerüljünk a „Mikoron Dávid” vokális rondó-téma négy soros strófájának szerkezeti vagy dallami 

elemzésébe. „ 

[…]                                                                             Laczó Zoltán: Zenehallgatás 2009. június 17. OKI 

  

Kiemelt zenehallgatási anyagként kezeljük Mozart Varázsfuvola c. operáját, 

mely megragadja a gyerekek képzeletét minden vonatkozásában.  

Nyitány 

Az opera nyitánya lassú bevezetés és a kidolgozási rész kezdetén felhangzó hármas fanfára 

Sarastro birodalmát jelképezi, áhítatot ébreszt, Sarastro birodalmának előlegezése a templom 

homlokzatán olvasható három szót megjelenítve: Bölcsesség, Ész, Természet. A szabad-

kőművesek szimbolikájára is utal. A gyors részben a szonátaforma fúgaszerkesztéssel párosul.  

„mint a többi Mozart-opera nyitánya, ez is utoljára íródott, a darab befejezése után. Mozart 

így nem élte át ismét a darab konfliktusait, csak visszaemlékezett rájuk, tehát a nyitányt nem 

annyira a Varázsfuvola maga, mint inkább az abból leszűrt élmény hangulata ihlette.” (Pándi 

Marianne: Hangversenykalauz) 

http://mek.oszk.hu/05000/05024/html/mozart0014.html a nyitányról 

 

http://mek.oszk.hu/05000/05024/html/mozart0014.html


„Milyen gyakran hallhatjuk például azt, hogy A varázsfuvola szövege éppenséggel szánalmas, 

és ez a tákolmány mégis a dicséretre méltó operaszövegkönyvek közé tartozik. Schikaneder itt 

nem egy bolond, fantasztikus és lapos alkotás után eltalálta a kellő pontot. Az Éjszaka 

birodalma, az Éj királynője, a Nap birodalma, a misztériumok, az avatások, a bölcsesség, a 

szerelem, a próbák s hozzá egy középszerű morálnak az a fajtája, amely a maga 

általánosságában kitűnő, mindez a zene mélysége, elbájoló kedvessége és bensősége mellett 

kitágítja és eltölti a fantáziát és felmelegíti a szívet.” (Hegel) 

„...több műveltség kell a szöveg megértéséhez, mint lekicsinyléséhez". (Goethe) 

Első felvonás 

1. szín: A vadonban 

Taminót megtámadja egy kígyó-ária (Zu hilfe…). Az Éj királynőjének három udvarhölgye 

megmenti őt. Mind magáénak akarja a királyfit, de nem tudnak megegyezni (Udvarhölgyek 

áriája-Ha szívem lángra gyúlna….). Megérkezik Papageno. Papageno belépője: Az erdőt járva 

sípolok, így élni hej, de víg dolog, a fűzfasípról ismer meg a férfi, nő sa kisgyermek… 

Időközben felébred Tamino, Papageno azzal dicsekszik neki, hogy ő mentette meg őt. A 

visszaérkező udvarhölgyek ezért megbüntetik őt, lakatot tesznek a szájára. Közben  

Taminonak az udvarhölgyek megmutatják Pamina arcképét (Kép ária-E kép elbűvölően szép, 

nem látott senki ilyet még…),. Tamino beleszeret a lányba. Megjelenik az Éj Királynője (B-

dúr-A szívem nem találhat enyhet, csak sírok, jaj, csak sírok…) ária, és kéri Taminót, hogy 

lányát, Paminát, szabadítsa ki a „gonosz” Sarastro fogságából. A veszélyes útra az 

udvarhölgyek átadnak Taminónak egy különös hangszert, egy varázsfuvolát, amelynek hangja 

képes lecsillapítani a leggonoszabb szenvedélyeket is. Az udvarhölgyek felszólítják 

Papagenót, hogy tartson Taminóval és segítse őt. Bátorításul ő is kap egy hangszert, egy 

harangjátékot, melynek hangja meg fogja védelmezni a veszélyekkel szemben. Kvintett-a 

három hölgy, Papageno és Tamino együtt énekel. Három ifjút is kapnak kísérőül (három égi 

gyermek –szoprán, mezzo, alt).  

2. szín: Sarastro palotájának terme 

Pamina szökni próbál, de a szolgák a szerecsen Monostatos elé viszik. Monostatos bilincsben 

hagyja Paminát, aki elájul. Megjelenik, Papageno és kölcsönösen megijednek egymástól 

Monostatossal, aki elmenekül. Papageno elmondja, miért jött ő és a herceg, és panaszkodik 

Paminának, hogy neki nincs társa. (Szoprán-bariton duett Ha férfi szívét szikra éri…) Pamina 

és Papageno arról énekel, milyen szép, ha az embernek társa van. 

3. szín: Liget és a templom bejárata 

A három égi gyermek elvezeti Taminót a ligetbe, ahol Sarastro palotája, a bölcsesség a, az 

értelem és a természet temploma áll. A lelkére kötik, hogy legyen bátor, tűrő és néma. Tamino 

a középső kapunál szeretne bejutni, amelyen egy öreg pap jön ki. Megtudja, hogy az Éj 

királynője gonosz hazugsággal vezette őt félre, és azt hogy Pamina él. Eszébe jut, a 

varázsfuvola. Fújni kezdi. Mily földöntúli hangot ad a bűvös flóta… csodahangja, - Lágyan 

szárnyal a legkeményebb szíven által! - Mily földöntúli hangot ad, - Mint hogyha szellem 

szólna benne! - Csoda hangja lágyan szárnyal, - A földi szíven által... - De csak Pamina, csak 

Pamina nincs sehol, - Csak Pamina nincs sehol! - Pamina! Pamina, hívlak, halljad hát! - Se 



szó, se hang! - Hol? Hol, ó, vajjon hol lehetsz?  A fuvola hangjára vadállatok jönnek elő, és 

megszelídülve táncolni kezdenek és messziről Papageno sípja is válaszol.  

Papageno és Pamina szökni készül, és meg akarják keresni Taminót. Monostatos rajtakapja 

őket, hívja a szolgákat, fogják el őket. Papageno játszani kezd a bűvös harangon, amelynek 

hangjától megszelídülnek a szolgák: Mily szép ez, mily tiszta, mily égi csoda! - La-ra-la, la, 

la, - Ily szépet nem hallottam én még soha!... 

Sarastró bevonul kíséretével. Papageno és Pamina megijednek. Kiderül, hogy Sarastro bölcs 

és jóságos főpap. Közben Monostatos elfogta Taminót, aki a palota körül ólálkodik és, a 

főpap elé hozza. Pamina és Tamino egyből egymásra ismernek, de szerelmük csak próbák 

után teljesülhet be, hogy kiderüljön, méltóak-e egymáshoz.  

Második felvonás 

1. szín: Pálmaliget 

A felvonást a papok bevonuló indulója nyitja. Háromszoros harsonajel után Sarastro 

elmondja, hogy Paminát és Taminót egymásnak szánták az istenek, és Tamino kéri 

felvételét Sarastro birodalmának testvéri szövetségébe. Két pap kikérdezi Taminót 

szándékai felől, és figyelmezetetik, hogy a próbák nehezek lesznek. Tamino mindent 

vállal.  

Sarastro a próbák előtt az istenekhez fohászkodik (Saratstro F-dúr ária basszus ária). 

SARASTRO: Osiris, Ízisz, itt e párnak - Ó, égi lelket adjatok? - Ti álltok őrt a vándor útján, - 

Mellettük is ti álljatok! - PAPOK: Mellettük is ti álljatok! - SARASTRO: Amerre vándorútjuk 

elmegy, - Nyíljanak égi rózsakelyhek, - S ha éltük útja véget ért, - Fonjatok nékik szent babért! 

- PAPOK: Fonjatok nékik szent babért! 

2. szín: A próbák templomának udvara 

Tamino és Papageno első próbája során némának kell maradniuk. Megjelenik a három udvar-

hölgy és azt mondják, hogy veszélyben vannak, Sarastro becsapta őket, és valójában a vesz-

tükre tör. Papageno hisz nekik, de Tamino elég állhatatos, és néma marad, e Papageno meg-

töri a hallgatását. 

3. szín: Kert, Pamina alszik 

Pamina alszik a kertben, amikor Monostatos közeledik hozzá, meg akarja csókolni, 

(Monostatos áriája-Másnak bezzeg szép az élet…), de megjelenik az Éj Királynője és tőrt ad 

Paminának, hogy megölje Sarastrót. (Bosszúária d-moll). .) Pokoli lánggal ég a bosszú 

bennem, - Zord bosszú vágya árad rajtam át, - Bosszuld meg őt, Sarastrót átkom sújtsa, - És 

kínzatlan ne hagyjad, - Mert minden átkom visszaszállna rád, - Mert minden gyász ezer átka 

szállna rád! - Kínom átka szállna rád! - Éneltaszítlak téged, én megtagadlak téged, - Az 

átkom sújtson téged, soha lányom nem vagy már! - E tőr, e tőr Sarastrót most nem éri! - 

Halld, halld, halld! - Bosszú-isten! Halld az eskümet! Monostatos ezt kihallgatja. Pamina 

megrémül a gyilkosság gondolatától és anyját is sajnálja. Monostatos jön be, és megzsarolja 

Paminát, beárulja őt Sarastrónál ha nem viszonozza szerelmét. Pamina nemet mond, mire a 

szerecsen le akarja szúrni. Saratstro közbelép (Basszus E-dúr ária E csarnok szent honába 

bosszú nem jut el…), elmondja Paminának, hogy bosszú helyett a szeretetet kell választani, és 

a királynőt a tiszta lélek és hit győzi majd le. 



4. szín: A próbák templomának csarnoka 

Tamino és Papageno második próbája. Továbbra is hallgatniuk kell, de Papageno ismét 

megszegi a próbát, mikor egy öregasszony vízzel kínálja, majd Papageno viccelődni kezd 

vele, de megjelenik a három égi gyermek és átadják Taminónak a varázsfuvolát, Papagenónak 

pedig a bűvös csengettyűt. Tamino fuvolázni kezd. Pamina a fuvola hangját követve 

megtalálja a szerelmét, de nem tudja, hogy az nem szólhat hozzá. Azt hiszi, Tamino már nem 

szereti. Halálosan kétségbe esik (szoprán g-moll ária-Meg sem állt és máris eltűnt, álom volt a 

játszi fény…) Pamina kérleli kedvesét, szánja meg, különben belehal a fájdalomba. 

Összetörten távozik. 

5-6. szín: Pyramiden 

Sarastro megdicséri Tamino állhatatosságát, és két további próbát jelent be. 

Szoprán-tenor-basszus hármas: Sarastro elmondja Taminónak és Paminának, hogy most egy 

időre el kell válniuk, mert a herceg a következő próbatételnek kell nekivágjon. A szerelmesek 

elbúcsúznak egymástól. Én hősöm visszajössz-e még?... Tercett Papageno nem állta ki a 

hallgatás próbáját, így nem fog a beavatottak közé tartozni, nem mehet Taminóval. Egyedül 

marad, elhagyatottan érzi magát. Ismét párjáról kezd ábrándozni, milyen jó lenne egy 

asszonyka, akivel dédelgetnék egymást. Egy asszony kéne nékem, egy kedves, drága lány… 

Ismét megjelenik öregasszony, örök hűséget fogadtat Papagenóval, vagy különben végleg itt 

marad. Papageno megesküszik neki. Az öregasszony akkor egy pillanatra Papagenává 

változik, de az villámlás és mennydörgés közepette eltűnik, mert Papageno még nem méltó 

hozzá. 

7. szín: Kertben 

Paminát a három égi gyermek vígasztalja, aki véget akar vetni az életének, mert el kellett 

válnia Taminótól,( Tercett-Már int a hajnal rózsaújja…) Elárulják, miért nem szólhatott 

hozzá a királyfi. Taminónak egy lángokkal és vízárral fenyegető barlangon kell áthatolnia a 

következő két próbán. Tamino indulna, de Pamina hangja állítja meg, aki engedélyt kapott 

arra, hogy Taminóval együtt állja ki a próbákat ő is. 

8. szín: Kövek, víz és tűzbarlang 

Tamino és Pamina egymásra lelnek. Tűz- és víz-próba: Taminónak és Paminának tűzön és 

vízen kell átkelni. Tamino végig fújja a varázsfuvolát, melyet Pamina apja készített régen. 

Útjuk végén megnyílik előttük a választottak temploma, Sarastro hívei ünneplik őket, és 

elindulnak velük Ízisz templomába. A varázsfuvola segítségével sikerült átjutni a vízen és a 

tűzön. 

9. szín: Nyílt szín egy fával 

Eközben Papageno, a madarász úgy dönt, fölakasztja magát, mert Papagena eltűnt, s azt hiszi, 

ez végleges. Megjelennek az égi gyermekek és megállítják.  Kérik, hogy használja a bűvös 

csengettyűt. Papageno csengetni kezd: megjelenik Papagena, végleg együtt maradhatnak. 

(szoprán-bariton duett). Meghatottan örülnek egymásnak, sok gyermek születését tervezik.  



10. szín 

Az Éj Királynője és udvarhölgyei, valamint a Sarastrót eláruló Monostatos fel akarja dúlni 

Sarastro palotáját. A királynő a szerecsennek ígéri lányát. Bosszút esküsznek, de villámlás és 

mennydörgés rémülete közepette eltűnnek az örök sötétségben, az örök éjbe zuhannak. Ekkor 

felragyog a Nap.  

11. szín 

A színt a Nap ragyogja be. táj, a Nap temploma szétárasztja a fényét. A kórus a jó 

győzedelmét hirdeti a gonosz felett Győztetek, üdv néktek, Győztetek, üdv néktek, a bűnök 

felett…  Sarastro egymásnak adja a papi ruhába öltözött Taminót és Paminát. 

 

 

Taminó-tenor, a főhős nemes jellemét és érzelmeit már az első felvonás Kép-áriájában elénk 

tárja. A felugró szext hangközök, alterációk és melizmák fontos szerepet kapnak az ifjú 

érzelmeinek megformálásában. Mily bűvös látomány e kép… Hasonló intonáció van a próbák 

útján, mikor a két szerelmes együtt indul el. Tamino, szólj, én kedvesem…  

 

Pamina-szoprán tiszta lelkű, nemes érzelmekkel bíró lány, aki méltó arra, hogy Taminóval 

együtt a „beavatottak” közé kerüljön majd.  

 

Papageno-bariton egyszerű kisember, néha gyáva, de nem becstelen. Az élet egyszerű 

örömeit sokra tartja. Dallami népdalszerűen dallamosak, játékosak, strófikusak, ritmusuk 

játékos. 

 

Az Éj Királynője-szoprán kétszínű, gonosz, bosszúvágyó. D-moll áriájának zaklatott 

tempója, a koloratúr színező futamai jól lefestik jellemét. A d-moll hangnem a gonosz erők 

jellemzésére szolgál.  

 

Sarastro-basszus határozott, de szeretetteljes, emberséges. A bölcsesség és felvilágosodás 

képviselője.  É-dúr áriája jól jellemzi őt, melyet a bosszúária után énekel. Itt megtisztul a 

lélek… 

 



 

 

 

 

 

„Mozart operája nagy népszerűségre tett szert világszerte, mert a mesében minden kor 

emberének legszebb vágyai testesülnek meg. Ez volt az első Mozart-opera, amely 

Magyarországon felhangzott. Szövegét először Csokonai Vitéz Mihály fordította le A 

boszorkánysíp címen. 

  



 

 Néhány eltérő értelmezés:  

 

Az operának számtalan értelmezése van és sok színpadi feldolgozása, valamint filmes 

feldolgozásai is. Liebner János zenetudós fogalmazta meg: „A varázsfuvola tükör: önmagát 

látja, aki belenéz; és amit csak keres, mindent megtalál benne. Teljes, zárt világkép, az 

univerzum tükre.”   

… 

 „Papageno figurájának elemzése alkalmat ad Kierkegaardnak, hogy mélységesen lesújtó 

véleményét közölje magáról az operáról. Elsődlegesen az opera prózai magját illetően vannak 

kifogásai, Emanuel Schikaneder szövegkönyvét – főleg a párbeszédeket – tébolyítónak és 

ostobának tartja, az egész művet minden „mélyebb etikai szemlélet” nélkül valónak, a témát 

zeneietlennek, az operaszüzsét abszolút elhibázottnak. Azért Mozart is megkapja a neki járó 

elmarasztalást: az úgyszólván semmitmondó tartalmat nem tudta megtölteni „mélyebb 

érdekességgel”, a néhány tökéletes koncertszámtól eltekintve a mű „nem klasszikus opera”, 

Tamino nem zenei figura, fuvolajátéka unalmas, érzelgős, Horatius parasztjára (?) emlékeztet, 

ám annak nincs fuvola a kezében. Végezetül „az a szellemi kifejlődés, amelyet a darab be 

akar teljesíteni, teljességgel zeneietlen eszme” – hangzik a sommás megállapítás. Célszerű 

lenne Kierkegaard vádjait pontról pontra megcáfolni, bizonyára akadt zenetörténész, aki 

hozzáértő módon ezt meg is tette. A Varázsfuvola azonban önmagát is meg tudja védeni. 

A Varázsfuvolát ilyen vádakkal nem illették sem tudósok, sem zenészek, sem kritikusok. 

Mozart utolsó operája remekmű, persze másképp az, mint a Don Giovanni. Furcsa egyvelege 

mesének, filozófiának, szabadkőműves tanoknak mennyei muzsikába beágyazva. Egyszerre 

víg és szomorú, gyerekes bolondozás és magvas mélység jóról és rosszról. 

1791-ben a bécsi Theater an der Wien kérte fel Mozartot, írjon zenét a Schikaneder (a színház 

akkori igazgatója) által írt szövegkönyvre. Ez a szövegkönyv a kor ízlését kielégítő, a biztos 

sikert hajhászó, népszerű „varázsopera” korabeli mintájára készült. A valóban sok 

képtelenséggel teli librettót, amely teli volt átírásokkal – hogy ne hasonlítson egy másik 

varázsoperára –, ellentmondásokkal, Mozart csodálatos zenével keltette életre, a Kierkegaard 

szerinti zeneietlen anyagot a zene magas régióiba emelte: a sötétséget legyőzi a fény, Sarastro 

igazságos birodalma győzedelmeskedik Monostatos gonosz birodalmán, emberség és 

testvériség (a szabadkőműves eszme) magasrendű eszmeisége katartikus élményt nyújt 

mindmáig a Varázsfuvola hallgatójának. A téma nem zeneietlen, máig ebben a keretben él. 

Schikaneder átlagosnak nevezhető szövegkönyvéből Mozart filozofikus művet alkotott, a 

történet a zene által teljesedik ki. Kétszáz éve ez Mozart legnépszerűbb operája, sikere, hatása 

töretlen, kiállta az idő próbáját, a zseni maradandó alkotása.” (Földesdy Gabriella) 

http://www.zmgzeg.sulinet.hu/tantargy/enekzene/konyv/MozartOpera/mozart0010.html  

( Fodor Géza) 

 

Film: Ingmar Bergman 1975, Kenneth Branagh 2006 

A fontos áriákat több előadásban is nézzük meg!  

 

 

http://www.zmgzeg.sulinet.hu/tantargy/enekzene/konyv/MozartOpera/mozart0010.html


Feldolgozásra ajánlható a Sulinova komplett modellje, mely A zene mint szövegértési eszköz  

címmel elérhető a  Varázsfuvoláról. 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/6._evfolyam/

b_tipus/enek-zene/h-bsze0609_szovb_6_enek-zene_tanar.pdf 

 

 

A zenehallgatás feldolgozásakor az idő rövidsége miatt ki kell emelni a zenei összetevők azon 

részét, melyek meggyorsítják a megismerést: ritmus, dallammotívum, hangszín, hangszerelés, 

dinamika, jól megragadható harmóniai vagy hangnemi fordulópont, szerkezetbeli, 

karakterbeli váltások. Módszer: láthatóvá tétel-kottakép vagy auditív kiemelések. A műveket 

mindig egészében is hallgassuk meg újra. Szilárdabban rögzül a gyerekekben minden, ha 

tevékenység is társul hozzá. Sokszor vegyünk elő régebbi zenehallgatási anyagot is, a 

témához kapcsolva, hiszen a felismerés-megismerés-meglepetés élményt erősítjük, valamint 

új zenei összefüggésbe helyezhetők ezek a darabok. 

 

A felső tagozatban a stíluskörönkénti zenehallgatás lehetőséget ad a tantárgyi koncentrációra 

is. Másrészt utalni kell a zene történeti fejlődésének folyamatosságára is, arra, hogy hogyan 

élnek tovább egyes műfajok, zenei szerkezetek, milyen változásokon mennek át. Fordítsunk 

időt az ellenőrzésre is! 

 

 

 

A másik megismerendő műről a Kis éji zenéről részletes elemzés található kottapéldákkal 

Szabó Helga: Ének-zene 6. évfolyamos könyvében. A könyv kiadónktól megrendelhető 

11605/Z/2 raktári számon. 

 

 

 

 

 

A SZONÁTAFORMA 

 
 

 

 

 

 

KLASSZIKUS SZIMFÓNIÁRÓL  

 

A szimfónia együtthangzást, összhangzást jelent. Mai értelemben a „szimfónia zenekarra írt 

többtételes szonátaforma”. (Ádám Jenő). A klasszika zenéjének uralkodó műfaja. A 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/6._evfolyam/b_tipus/enek-zene/h-bsze0609_szovb_6_enek-zene_tanar.pdf
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/6._evfolyam/b_tipus/enek-zene/h-bsze0609_szovb_6_enek-zene_tanar.pdf


klasszikus szimfónia 4 tételes zenekarra írott mű, melynek első tétele legtöbbször gyors és 

szonátaformát mutat, második tétele lassú (olykor variációs formájú), harmadik tétele menüett 

vagy scherzo (ABA triós forma), negyedik tétele gyors, s legtöbbször ismét szonátaformájú.  

 

A szimfónia tetőpontja Beethoven munkásságában figyelhető meg. Haydn és Mozart bő 

szimfóniaterméséhez képest Beethoven csak kilenc szimfóniát írt, mindegyikben egy külön 

világot bemutatva.  „ Az első és második Haydn költészetével rokon, a harmadik, Eroica hősi 

hangot csendít meg, az ötödik, Sors szimfónia a tragikus pátosz világába vezet, a hatodik, 

Pastoral idillikus színekben ragyog, a hetedik a táncsuite gondolatának leggrandiózusabb 

szimfonikus felfokozása, a negyedik és nyolcadik inkább lírikus pasztell-színek 

atmoszférájában lebeg, a kilencedik-méreteiben is a leggrandiózusabb-kantátaszerű kórus-

dithyrambussal zárul. Beethoven ezekben a szimfóniákban a zenekart is heroikusan-

individuális művészetének szolgálatába állította: zenekara összetételében nem tér el 

lényegesen Haydnétól, legfeljebb abban, hogy a klarinétnak állandó helyet biztosít, s egyes 

tételekben (5. 9. szimfónia) három harsonát is alkalmaz. „ (Zenei Lexikon: Szabolcsi Bence és 

Tóth Aladár 193.)  

 

 

 

Hasznos lehet a könyv belső borítóján található térkép, mely Haydn, Mozart és Beethoven 

életútjának egy két fontos helyszínét jelöli kiemelve a születési helyet.  

 

 
 



 

 

A MAGYAR NÉPDALOK FŐBB DALLMTÍPUSAI-VÁZLAT 

 

 

 A bartóki rend a legmegfoghatóbb a gyerekek számára, ezért a népdalokat e szerint tanítsuk! 

 

Régi stílus 

Új stílus 

Vegyes stílus 

 

 

     Régi stílus:  

      a) a lefelé  való kvintváltás 

      b) lá-pentaton hangnem 

      c) ereszkedő dallamvonal 

 

 

     Új stílus: 
a)   kupolás, visszatérő szerkezet 

b) általában hétfokúak 

 

Vegyes osztály: mely dallamok nem sorolhatók ezekbe a kategóriákba, de 

csoportosíthatók. Pl. refrénes dallamok, periódus szerkezetű dallamok, idegen eredetűek, 

stb. 

 

Ezt az alapvető felosztást Bartók készítette, aki 8000 dallam alapján alkotta meg e 

rendszert, és írta le A magyar népdal c. könyvében. Később a bartóki rendszer tovább-

fejlődött. Járdányi Pál zeneszerző, népzenetudós és munkatársai dolgoztak ki egy 

részletesebb rendszert megtartva Bartók felosztását Magyar népdaltípusok I-II. címmel. A 

legtipikusabb népdalokat rendszerezték zenei sajátságaik alapján: dallamvonal iránya, 

dallamsorok egymáshoz való magassági viszonyai. I kötet: régi stílusú dallamok, II. kötet: 

új stílusú dallamok. 

 

 

I. főcsoport: magas kezdősoroktól tart a mélyek felé 

a) magasan, 

b) magasan és mélyen, 

c) középen és mélyen járó kezdősorok 

 

 

     II. főcsoport: kezdő és záró sorok azonossága 

a) a második sor magasabb az elsőnél 

b) a második sor azonos az elsővel  

 

Kodály  megjelent A magyar népzene című tanulmányában már történeti–összehasonlító 

alapon, tehát filológiailag rendszerezte a dallamokat. 28 000 rendszerezett dallama a 

Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményének zárt egységként kezelt része. 



Szendrei Janka és Dobszay László a Zenetudományi intézet teljes anyagát, kb. 150 000 

dallamot rendszerezett újra: Magyar népdaltípusok katalógusa I. címen. 

 Az 1. főcsoportba a bartóki "régi" és "vegyes" stílusú dallamok kerültek. 

 A 2. főcsoport az "új" stílusú dallamokat tartalmazza. 

A két főcsoport a dallam kezdősorának jellemző szótagszáma szerint oszlik további 

alcsoportokra. Ezen belül találhatóak a stílustömbök, a stílustömbökön belül pedig maguk a 

stílusok, a típusrend alapegységei. 

 

 

 

 

 

Hasznos link: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarsag-nepzeneje/ch18s09.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarsag-nepzeneje/ch18s09.html


 Tipikus régi stílusú dallam: ereszkedő, lefelé kvintváltó kvintváltó, lá-pentaton 

 

 
 

 

Tipikus új stílusú népdal: kupolás, visszatérő szerkezet, hétfokú. 

 

 

 
 

 



MOTIVÁCIÓ 

 

A könyv tartalma (mivel a zeneművek művészeti alkotások) maga is motiváló eszköz: a nép- 

és műdalok előadása, a zenei szemelvények hallgatása, éneklése már önmagában is élményt 

nyújt. Ehhez járul még az, hogy csak értéket közvetít a zenei anyag. A zene nevelő hatása 

egyaránt érvényesül a  meghallgatott és énekelt zene útján. Az élmények és érzések kreatív 

módon fejezhetők ki az énekléssel, zenéléssel. A feladatok sokszínűsége a zenei 

alkotóképességet fejleszti. A tananyag koncentrikus építkezése szintén motiváló erő, hiszen a 

jól alapozott előismeretre épülhet az új tudás. A mások és magunk produktumának 

munkájának megítélése, az önálló vélemény kifejtése is nagy motiváló erő az énekórán 

(fejleszti a kritikai gondolkodást), illetve a fejlesztések sokoldalúsága miatt sok differenciált 

teljesítmény is értékelhető, ami jelentős sikerélmény. A személyes reflektálás, újabb 

megoldásokra ösztönöz, és a sokféle munkaforma, amely az órán alkalmazható,  és amihez a 

könyv feladatai segítséget adnak, szintén motiváló erő. 

A fogalmak tanulását az illusztrációk segítik (ábrák, fotók), miközben a szöveges 

magyarázatok egyszerű formában érthetővé teszik a fogalmakat. Az értékek közvetítése során 

a szociális képességek, viszonyulások, magatartásformák fejlődnek (tisztelet, méltóság, 

környezet, elfogadás, szolidaritás, ízlés, kapcsolatokban való eligazodás stb.) Ezeknek a 

képességeknek a fejlődése motiválja a gyerekeket a további ismeretszerzésre.  Az énekek és 

zeneművek nemcsak dallamiságukkal, de szövegükkel, érzelmeket kiváltó hatásukkal is 

motiválják a gyermekeket, állásfoglalásra késztetik őket.    

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. 02. 03. A szerkesztő 



 

TANMENETJAVASLAT 

Bevezető 
 

 

A 6. osztályban újabb népdalok, történeti énekek, műdalok megtanítása mellett az alábbi új zenei elemek tanítása szerepel a 

Kerettantervben: 

Dallam: dallammódosítás kereszttel, illetve bével, a feloldójel, a módosított hangok ábécés elnevezése, a dúr és moll hangsorok egy 

kereszt és egy bé előjegyzésig (C-, G- és F-dó). A hétfokú hangsorok – dúr, moll, dór, fríg és mixolíd – mind dallamanyaggal kerülnek 

bemutatásra. Az 5. osztályban megismert tiszta hangközök (prím, kvart, kvint, oktáv) a szekundokkal és a tercekkel bővülnek. A zenei ábécét 

felfelé a kétvonalas G”-ig, lefelé pedig a kis g-ig tanítjuk meg. A basszuskulcs új anyag, de nem készségszintű ismeret. 

Ritmusból a triola, (fakultatíve a kis szinkópa,) valamint a nyolcad ütemegység (3/8 és 6/8-os ütemek) az újdonság. 

Bár a 6. osztályban már nem a felzárkóztatás a legfőbb tevékenységünk – ezt az 5. osztályban kell elvégeznünk –, a könyv első 20 oldalának 

készségfejlesztési részében, a szekundok megtanítását kivéve, mégsem találunk új zenei elemet. Ez az előzmények, az alapok felfrissítése, 

megerősítése céljából van így. Az első 10 oldalon csak pentaton – főleg kvintváltó-dalokat, gyakorlatokat, a 11–20. oldalakon pedig ti-fá vendég- 

(pien-) hangos dalokat, majd könnyű diatonikus olvasógyakorlatokat találunk, előkészítendő a dúr és moll hangsor tudatosítását. A gyakorlatok a 

szinkópa és a tizenhatod, a dalok az éles és nyújtott ritmusok ismétlésére, elmélyítésére adnak lehetőséget. 

Zeneirodalomból Bartók, Kodály, Bárdos alkotásai és a magyar történeti énekek mellett a bécsi klasszikus mesterek (Haydn, Mozart, 

Beethoven) műveinek néhány szép részlete szerepel a könyvben. Ezek meghallgattatása során ismertetjük meg a klasszikus szimfónikus zenekart, 

a klasszikus szimfóniát, a versenyművet és az operát, a szonátát, a szonátaformát, a variációt, a periódust mint fontos építőkövét a klasszikus 

zenének. Említést teszünk a kor egyéb műfajairól is: mise, requiem, oratórium stb. 

Hangszerek terén a harsona és a lant az újdonság. 

 

Megjegyzések a tanmenet használatához 
 

A tanmenetben az 5. osztályhoz hasonlóan csillaggal (*) jelöltük azokat a dalokat, zeneműveket, valamint a 6. osztályban tanítandó zenei 

elemeket, ismereteket, melyeket elengedhetetlennek tartunk mint alapanyag. 

A dőlt betűkkel szedett dalok egy-egy megtanítandó vagy ismétlő zenei elem (ritmus, dallamhang, hangköz) hordozói, ismeretük ezért 

szükséges. A többi dalt kiegészítő anyagnak tekintjük, a tanár tetszése szerint dönti el, hogy belőlük melyeket és milyen sorrendben tanít meg. 

Ezekből néhányat tájjellegűekkel is helyettesíthet. 



A tankönyv bal oldalán legtöbbször a dalok, zeneművek, jobb oldalán a készségfejlesztési anyag található. 

Egy-egy készségfejlesztési oldal anyagából törekedjünk néhány betűkottás ismerős dal (ez jó alkalom az ismétlésre) és legalább egy-két 

olvasógyakorlat eléneklésére. A kéz piktogrammal ellátott dallamok megfejtése hátul ellenőrizhető (128. oldal). A könyvben található még 

ajánlott, rövid írásbeli munka, és az új zenei elem megtanítása, gyakorlása is a feladatok közé tartozik.  

Lehetőleg egy óra se múljék el legalább egy olvasógyakorlat vagy néhány ütemnyi ismeretlen dallam kottáról való éneklése nélkül. A 

gyakorló oldalak feladataihoz többször is lapozzunk vissza, válogassunk kedvünkre! A legfontosabb olvasógyakorlatokat a könyvben piros 

pöttyel jelöltük. 

Hangsúlyozni szeretnénk itt is, hogy a népdalok zömét tanítsuk hallás után, de az elért készségek birtokában törekedjünk néhány dal 

hangjegy utáni megtanítására azokból, amelyek nem tartalmaznak a tanulók számára ismeretlen dallami vagy ritmikai elemeket. 

A meghallgatott zeneművek ismételt meghallgatására is gondoljunk, természetesen azok más alkalmas részletekkel is kiegészíthetők, s 

buzdítsuk tanulóinkat otthoni zenehallgatásra és hangverseny-látogatásra. A fogalomtár – mint egy kislexikon – segíti munkánkat, s alkalom 

szerint bővíthető is. 

 

Budapest, 2014. július 

 

 

Ördög László – B. Horváth Andrea 



Tanmenetjavaslat 

 

Óra Dalok Az óra anyaga 
Készségfejlesztés 

Zenehallgatás 
Írás Olvasás 

1. Röpülj, páva, röpülj* 

vagy 

A macskának négy a lába 

 

Ismétlés:  

A pentatónia. 

 A szinkópa. 

 A kvintváltás. 

 Az előadásmódok. 

5/3. 5/1.  Kodály: Fölszállott a páva* 

Bartók: Este a székelyeknél (00567/CD 1.) 

2. Ősszel érik babám* A pienhangos pentaton ismétlése. 

Kétszólamú ritmusgyakorlat. 

 

9/2. 6/7. 

9/1., 2., 3. 

 

3. Jaj, de beteg vagyok Az alkalmazkodó ritmus. 

Az éles ritmus és a nyújtott ritmus 

gyakorlása. 

Énekeljünk tisztán! 

Dó-hexacord olvasógyakorlatok. 

10/1. 

11/2. 

 

11/1., 4.  

4. Az én rácsos kapum A tiszta hangközök ismétlése. 

A szekund*  

A tizenhatod ismétlése, gyakorlása. 

lá-pentakord és -hexakord 

olvasógyakorlatok. 

11/3 . 

1-8 ütem 

ismétlőjeles 

írása 

12/1., 2. J. S. Bach: V. Brandenburgi verseny (részlet) 

(00567/CD 36.) 

 

5. 

Csöndes kánon 

vagy 

Ó, jertek, énekeljünk  

 

A szekundok gyakorlása. 

A harsona* bemutatása. 

 

14/4. 

15/1. 

14/3. b) Toronyzene 

Malek Miklós: Harsonaverseny (részlet) 

(00667/CD 22.) 

 

 

6. A jó lovas katonának* 

 

dó és lá végű olvasógyakorlatok. 

 

15/2. 15/3. Kodály: Katonadal (00567/CD 28.) 

Haydn: A menet (00567/CD 27.) 

Kodály: Ébresztő (00567/CD 25.) és Toborzó a Háry 

Jánosból  

7. A nap nyugodni tér A dúr hangsor*  

Énekeljünk tisztán! 

19/3. 

 

19/1. 

20. o. 

Haydn: Szüreti kórus az Évszakokból (00667/CD 9.) 

Vivaldi: C-dúr concerto két trombitára. I. tétel - Allegro 

(00567/CD 31.) 



 

 

 

Óra Dalok Az óra anyaga 
Készségfejlesztés 

Zenehallgatás 
Írás Olvasás 

8. Csalogány az erdőn* 

vagy 

Bűvös hang 

Dúr kadenciák. 23/1. a) 23/1. b), 2. Mozart: Esz-dúr kürtverseny III. tétel 

9. Ablakomba, ablakomba* 

 

A zenei ábécé – ismétlés. 

Ütemváltós dalok – ismétlés. 

 

25/1., 2. 

 

25. Ukrán 

népdal, 1. 

ritmusgyakorlat 

Bárdos: Régi táncdal (00567/CD 11.) 

10. Kék ibolya búra hajtja a fejét A moll hangsor*. 

A zenei ábécé hangjai a 

pótvonalakon*. 

27/2. 27/1., 2.  

11. Bricskán járok A terc hangköz*. 29. o. 333/161. 28/1., 2. Gregorián ének (00567/CD 21.) 

12. A Vidrócki híres nyája* 

vagy 

Már Vidrócki emelgeti 

vagy 

Elmegyek, elmegyek, el is van 

vágyásom 

A moll és a dúr hármashangzat. 

Tercgyakorlás. 

33/2. 333/171. 

34/1. 

Kodály: Mátrai képek* (00667/CD 2.) 

13. Madárka, madárka* 

Két tyúkom tavalyi* 

vagy 

Sej, a tari réten 

Kvintválasz felfelé*. 

Ritmuskánon. 

Énekeljünk tisztán! 

35/2. 35/1. 

36. o. 

37. o. 

Kodály: Mátrai képek (00667/CD 2.) 

14. Ha felmegyek a budai Mátrai képek – összefoglalás. 

A C-dó.* 

A C-dúr* és az a-moll*. 

 

39/2. 38. o. 

39. o. 

44. o. 

J. S. Bach: C-dúr preludium és fúga orgonára  

(00567/CD 34.) 

15. A patak partján 

vagy 

Édesanyám rózsafája 

Terc gyakorlása. 

A ré-sor (dór). 

40/2. 

46/3. 

45/4. 

47. o. 

 

 

16. Kodály óra 

Rossz a Jézus kiscsizmája 

vagy 

Karácsonyi pásztortánc  

 Kis karácsony 

1-4 üteme, 

c’ = d 

39/1. 

38/3. 

Kodály: Karácsonyi pásztortánc (00167/CD 37.) 

Mozart: Utazás szánon (00667/CD 12.) 



Óra Dalok Az óra anyaga 
Készségfejlesztés 

Zenehallgatás 
Írás Olvasás 

17. Juhászlegény 

vagy 

Ellopták szívemet…* 

A fi hang*. 49/1. 49. o.  

18. Lányok ülnek a toronyba’ 

vagy 

Nekem olyan emberecske 

A fi hang gyakorlása. 

A mi-sor (fríg). 

A di módosított hang. 

50/1. 47. o. 

Hétfokú/227. 

50/2 

51. o. 

52. o. 

Bárdos: Összegyűltek, összegyűltek az izsapi lányok 

(00567/CD 10.) 

19. Menyasszony, vőlegény A szí hang*. 

Módosított hangok gyakorlása. 

 

53 /1. 53/4. 

55. o. 

Bartók: Ürögi kanásztánc (00667/CD 1.) 

20. Tisza partján mandulafa 

Megkötöm lovamat 

A feloldójel. 

 

57. o. 

Kondorosi 3. 

sora,  

c’ = d 

56. o. 

57. o. 

64/2. 

 

 

21. 

Jászkunsági gyerek vagyok 

 

A kereszt előjegyzés. 

A G-dó*. 

A G-dúr*. 

53/3. 59/2.  

22. Hej, igazítsad! Az e-moll*. 45/3. 3-4. sor 60. o. Bárdos: Dana-dana (00667/CD 3.) 

23. Hopp ide tisztán 

vagy 

Császárné pávája 

A 3/8-os ütem*. 

 

62/2. 62/1.  

24. Egri históriának summája* Bakfark Bálint*. 

A históriás énekek*. 

A 6/8-os ütem*. 

 63/1., 3. 

67. o. 

Bakfark Bálint: X. Lantfantázia* (00667/CD 4.) 

Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája 

(Farkas Ferenc feldolgozása) (00667/CD 5.) 

25. De szeretnék páva lenni 

vagy 

Sárga kukoricaszár 

A 6/8 gyakorlása. 

A ta hang*. 

 

71/1. 69. o. Haydn: Tavasz kórus az Évszakokból (00667/CD 8.) 

26. Haydn: Szerenád 

 

A bécsi klasszicizmus*. 

Haydn élete*. 

A klasszikus szimfonikus zenekar*. 

A szimfónia*. 

A variációk*. 

75/2. 75/1. Haydn: Andante az „Üstdob” szimfóniából* 
(00667/CD 7.) 

Haydn: D-dúr „London” szimfónia IV. tétel  

(00667/CD 11.) 

Beethoven: VII. szimfónia IV. tétel  

(00667/CD 21.) 
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27. 

 

Haydn: Évszakok 

Az oratórium*. 

A vonósnégyes*. 

78. o. betűkotta 78. o. Haydn: Tavasz- és Szüreti kórus az Évszakokból 

(00667/CD 8., 9.) 

Haydn: G-dúr vonósnégyes III. tétel (00667/CD 10.) 

28. Garibaldi  

Sej, felszállott a kakas 
 69/1. 80. o. 

 

Haydn: A menet (00567/CD 27.) 

Kodály: Katonadal (00567/CD 28.) 

 

29. Vágyódás a tavasz után* 

Varázsfuvola I. 

Mozart élete. 

A basszuskulcs. 

A kétvonalas magasság. 

67/1. 86. o. 

67/1. 
Részletek a Varázsfuvolából:* 

Sarastro F-dúr áriája (00667/CD 15.) 

Az éj királynőjének áriája (00667/CD 16.) 

Papageno és Papagena kettőse (00667/CD 14.) 

30. Varázsfuvola II. Mozart: „Egy kis éji zene”* 

A szonátaforma* 

 89/1. Mozart: „Egy kis éji zene” I. tétel* 

Mozart: „Egy kis éji zene”, Menüett (00367/CD 19.) 

Mozart: Á-dúr klarinétötös II. tétel (00367/CD 29.) 

31. A mormotás fiú dala* Beethoven élete* 

A periódus* 

Láttál-e már 

valaha 1-4 

üteme 

93. o. Beethoven: Részlet a Hegedűverseny első tételéből* 

(00667/CD 17.) 

Beethoven: c-moll hegedű-zongora szonáta (Scherzo, 

Allegro) (00667/CD 18.) 

Beethoven: Örömóda  

32. Százszorszép A felütés. 

Keleti színezet a klasszikus zenében. 

 

94. o. betűkotta 

1-2 üteme 

94. o. 

95. o. 

Beethoven: Török induló (00667/CD 19.) 

Beethoven: III. szimfónia IV. tétel (részlet) 

(00667/CD 20.) 

Vivaldi: E-dúr concerto, A tavasz I. tétel (00567/CD 

32.) 

Handel: Tűzijáték szvit, IV. tétel (00567/CD 38.) 

33. Hej, Rákóczi, Bercsényi 

Tyukodi nóta* 

A bé előjegyzés. 

Az f-dó*. 

Az F-dúr*. 

A kuruc kor zenéje*. 

99/3. 99/1., 2. Haydn: G-dúr szimfónia II. tétel (00667/CD 7.) 

34. Csínom Palkó* 

Törökbársony süvegem* 

A d-moll*. 

A feloldójel kettős szerepe. 

101/4. 101/2. 

103. o. 

Ne bánkódjék senki köztünk (00667/CD 6.) 

Marcello: d-moll oboaverseny (00567/CD 29.) 
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35. Tavaszi szél 

Repülj madár, repülj 

Ünnepek, jeles napok. 

A villőzés. 

A díszítőhangok. 

  

105/3. 105/2. Eredeti népzenei felvételek 

Kodály: Villő 

36. Szőnyi: Altató A triola*. 108/2. 

ismétlőjeles 

rész 

108. o.  

37. Életemnek nagy részén A kis szinkópa. 

A szó-sor (mixolíd). 

Új stílusú népdalaink*. 

 110. o. 

111. o. 

 

A már hallott művek ismételt meghallgatása 

38. Ismétlés   112. o. 

113. o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


