
3

Kodály Zoltán–Vargha Károly: Az éneklő ifjúsághoz

En nek a könyv nek az el ső ki adá sa Ko dÁLY ZoL TÁN  
szü le té sé nek 100. év for du ló ján je lent meg.

Ko dály Zol tán lá to ga tá sa az 1. sz. Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá ban Pé csett (1961)

„Számomra mindig az volt a fő dolog, hogy népem hangját 
hallhatóvá tegyem.”

Kodály
„Ifjúság! Szólít az ősi, tiszta ének,
dallamát zengi messze föld az égnek,
Harmóniája szabad világot tár.
Tavaszból hozza csodás dalát a nyár!”
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Magyarországon a XVIII. században két vallásos dal is betöltötte a Himnusz szerepét: az 
„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga” és a „Boldogasszony anyánk” kezdetű ének. 
A XIX. század elején hivatalos alkalmakkor Magyarországon is az osztrák császárhimnusz 
csendült föl mint az országot jelképező közösségi dal. de gyakran énekelték a Rákóczi-nótát 
vagy a Rákóczi-indulót is.

A Himnuszt Kölcsey Ferenc 1823-ban írta meg, és a költemény 1828-ban jelent meg. 
A verset 1844-ben zenésítette meg Erkel Ferenc, aki a művet Bartay Ede, a Nemzeti Színház 
igazgatója által meghirdetett pályázatra komponálta.

Anekdotikus feljegyzés szerint az idős Erkel visszaemlékezése: „Csend van. Ülök és gon-
dolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. olvasom. 
Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek a 
szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, 
mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendül-
nek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem, 
és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz...” (gárdonyi géza, Er-
kel emlékkönyv. 1910.) 

A Himnuszt 1844. júliusában már be is mutatták a Nemzeti Színházban, és így írtak róla a 
Honderű című lapban: „...Most csak az van hátra, hogy Erkelünk’ gyönyörű hymnusát több-
ször adassék alkalom hallani, megismerni, megtanulni, annak jelessége kezeskedik, hogy az 
nem sokára a legnagyobb népszerűséget vivandja ki magának, s valódi magyar néphymnussá 
válandik...”

Az óhajtás valóban gyorsan teljesült. A Himnusz ezután rengeteg kiadást ért meg, és a 
közakarat tette a magyar nép himnuszává. 

A Himnusz először 1844. augusztus 10-én szólalt meg nyilvános népünnepségen: az óbu-
dai hajógyárban a „Széchenyi” nevű gőzös vízrebocsátásánál. Hivatalosan 1990-ben iktatták 
alkotmányba a Himnuszt mint nemzeti jelképet. A magyar himnusz mind irodalmi és zenei, 
mind formai és tartalmi szempontból kiemelkedően jeles mű. A költő kivételes érzékenységel 
tudta összesűríteni tökéletes tartalmi és formai egységbe mindazt, ami egy nép sok évszáza-
dos történelmében fontos.

Anton Einsle: Kölcsey Ferenc Györgyi Alajos: Erkel Ferenc
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Kölcsey Ferenc

*Himnusz

Ze ne hall ga tás

Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz

Erkel Ferenc

Hősök tere
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A dalt alkalmazkodó ritmusban kell énekelni!
Ez a ma gyar nép dal ok ban gya ko ri je len ség. A dal lam han gok vál to zat lan sá ga mel lett a 
rit must a vers szó tag ja i nak idő tar ta ma sze rint vál toz tat ja: hos  szab bít ja, il let ve rö vi dí ti. 
Ezt a to váb bi vers szak ok szö ve ge fö lé írt kis kot tás rit mu sok kal is szok ták je lez ni.
da lunk 2. vers sza ká ban nem csak a rit mus, ha nem a dal lam is meg vál to zik.

2. Bú za, bú za, bú za, de szép táb la bú za.
 An nak kö ze pé be ki nyí lott a ró zsa.
 Tüs kés an nak min den ága, nem áll ja a ma dár lá ba.
 Ked ves kisangyalom, ka to na hí re det hal lom.

Job bágy tel ke (Maros-Torda m.), Bar tók Bé la

*Erdő, erdő, erdő

 Ál lít sunk ös  sze dal csok rot az elő ző évek ben ta nult da la ink ból!

Feladat

Bartók Béla: Húsz magyar népdal: Erdő, erdő, erdő – tanári vagy diák előadás

Ze ne hall ga tás
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Értéke Gyakorlóneve Szünetjele

Egész tá-á-á-á

Fél tá-á

Negyed tá

Nyolcad ti

Alap rit mu sunk a ne gyed.  Mé rő üté sen ként eb ből egyet ének lünk, tap so lunk.

 (Hopp Ju lis ka)

A nyol cad ból    egy mé rő re ket tőt han goz ta tunk.
 
 (Ko má ro mi kis le ány)

A fél kot tá ra    ket tőt mé rünk.
 
 (Csip ke fa bim bó ja)

A pon to zott fél kot tá ra    hár mat szá mo lunk.
(A pont a hang je gyet fe le ér té ké vel nö ve li.)

 (Ábé cé dé)

 (Fut a kicsi kordé)

Az egész hang jegy re    né gyet szá mo lunk.
da la ink ban rit kán for dul elő, a hang sze res ze né ben gya ko ri.

Mi lyen rit mus ér té ke ket is mer tünk meg 
az al só ta go zat ban?

 Tap sol junk rit mu soszt inátót az is mert da lok hoz a fenti ritmusértékek felhasználásával!

Feladat
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1. Zö rög a ko csi, 2. Ko csi ra a lá dám, 3. Hun cut a gaz da,
 Pat tog a Jan csi,  He gyi be a pár nám,  Nem néz a nap ra,
 Ta lán ér tem jön nek,  Ma gam is fe lü lök,  Csak a szép as  szony ra,
 Jaj, édes anyám,  Jaj, apám, anyám,  Hun cut a ven dég,
 Sze rel mes daj kám,  Ked ves szü lő daj kám,  Mert min dig in nék,
 de ha mar el visz nek.  de ha mar el visz nek.  Ha vóna, ha vóna.

Neme spátró (So mogy m.), Seemay er Vil mos

Vőfély és menyasszony matyó viseletben

*Érik a sző lő

Raj naúj falu (Bereg m.), Bar tók Bé la

A dalt la ko da lom ban is ének lik. Meny as z- 
 szony-bú csúz ta tás után a vő fély meg zör-
ge ti az aj tó fél fát, jelt ad az in du lás ra.

Ek kor a kö vet ke ző szö veg gel szó lal 
meg a dal:

Ligeti györgy: Három lakodalmi tánc (négykezes zongora)

Ze ne hall ga tás

11567 Ének 5. 1–120-5.indd   8 2013.01.18.   9:53



9

Az is mert ütem faj ták át te kin té se

A 2/4-es ütem ben egy hang sú lyos ütem rész vál ta ko zik egy hang súly ta lan nal.
A hang sú lyos hang min dig az ütem el ső hang ja.

 (Bújj, bújj zöld ág)

A 3/4-es ütem ben a hang sú lyos üte me zést két hang súly ta lan kö ve ti.

 (Hej, Vargáné)

A 4/4-es ütem hang sú lyos kez dő hang ját három hang súly ta lan ütem rész kö ve ti.
(A 3. ütem rész mel lék súlyt kap.)

 (Hipp, hopp itt is)

 1. Ke res sünk  

 rit mus sal kez dő dő da lo kat!

 2. a) Éne kel jük el a Ko má ro mi kis le ány kez de tű dalt!
 b) Há nyas ütem ben lük tet a dal lam?
 c) Ír já tok le a dal el ső fe lé nek rit mu sát!
 d)  Éne kel jé tek ma ga tok ban a dalt, mi köz ben az osz tály fe le tap sol ja a rit must, a má-

sik fe le ko pog ja a mé rőt!

 3. Ko po gós:

Feladatok

jobb

bal
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Há rom éj jel, há rom nap

 2. Há rom kis lány a ré ten, 3. Még ma, hol nap itt le szek,
  Vi rág van a ke zé ben.  Hol nap után el me gyek.
  Nem kell né kem a vi rág,  Édes ró zsám ne vess meg,
  Csak az, aki csó kot ád.  Egy szer-két szer csó kolj meg.

gúta (Ko má rom m.), Mol nárné Czicy Jú lia

1  Ré gen, györgy-nap kor (áp ri lis 24.) áll tak szol gá lat ba me zei mun ká ra a le gé nyek, s Mi hály-na pig (szep tem-
ber 29.) tar tott a szol gá lat.

Feladatok

 1. Mi lyen han gok for dul nak elő a dal lam ban, mi a dal hang kész le te?

 2. Ír juk le és éne kel jük a han gok so rát fe lül ről le fe lé! Ez a lá pen ta ton hang sor.

 3. Ismerős népdal:

  Folytasd!
 Énekeljétek hozzá a Még azt mondják nem illik kezdetű népdalt!
 4. Két szó la mú rit mus gya kor lat:

 5. Szó lal tas suk meg kü lön bö ző ritmushangszerekkel és különböző hang szín nel!

1.

1

l
sz

m
r
d

l,
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Mi lyen dal lam han go kat is mer tünk meg 
az al só ta go zat ban?

Ismételjünk! Kelj fel juhász, Egy kis malac
Elő ször az öt fo kú (pen ta ton) da lok hang ja it is mer tük meg:

sz, l,   d r m   sz l   d’

A 4. osz tály ban tel jes sé vált a hang osz lop, meg is mer tük a szó- mi kö zöt ti
fá, és a dó-lá, kö zöt ti ti han got:

sz, l, t, d r m f sz l t d’

ol vas sunk be tűk ről!

Ol va só gya kor la t

Feladatok

 1. Ismerős dalok ugyanolyan ritmussal:

 a)

 b)

 2. Mely da la ink rej tőz nek a be tűs kot ták mö gött?

 a)

 b)

 c)

 3. Ír já tok le az el ső gyer mek dalt, szó a 2. vo na lon!

l
sz

m
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Volt ne kem egy kecs kém
Ko dály Zol tán

Feladatok

Játs  szunk a da la ink kal! – Érik a szőlő, Hej Jancsika

 1.  Az osz tály egyik fe le éne kel je a dalok el ső fe lét, a töb bi ek vá la szol ja nak a má so dik 
 résszel!

 2. A ma ga sabb dal lam já rá sú részt éne kel jük áll va, a mé lyeb bet ül ve!
 3.  Raj zol juk a dal lam vo na lat elő ször a le ve gő be, majd a táb lá ra! (A ma ga sabb részt a 

mély től el ütő szín nel.)
 4. Van-e ha son ló ság a dalok el ső és má so dik fe le kö zött?
 5. Men  nyi vel szól mé lyeb ben a má so dik rész az el ső nél?

Éne kel jük be tű s kot tá ról!
 1.  

 2. 

Ol va só gya kor la tok
l

sz

m
r
d

l,
sz,
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A Ha én ci ca vol nék dal kez de te négy kü lön bö ző ma gas ság ban:

Feladatok

 1.  Fe lel ge tős:

 2.  A három olvasógya kor la to t is éne kel  jük ha son ló an, két üte men ként (mo tí vu mon-
ként) cse rél get ve a sze re pet!

 3.  Ír já tok le a Bújj, bújj zöld ág el ső négy üte mét, szó a 3. vo nal köz ben!

 4.  Ke ress

 rit mus sal kez dő dő da lo kat!

 1.  Éne kel jünk be tűk ről! Ál la pít suk meg a gya kor lat for má ját!

 2. 

 3. 

Ol va só gya kor la tok
l

sz

m
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*Pász to rok, kel jünk fel

 2. An gya lok hir de tik,
  Mes si ás szü le tik.
  Itt van je le fé nyé nek,
  he lye szü le té sé nek.
  Paj tá ba, pó lyá ba,
  be va gyon ta kar va posz tócs ká já ba,
  ál dott gyer mek szen ved már kis ko rá ba.

 3. Jé zus, a szent kis ded
  mily szük sé get szen ved!
  Nin csen me leg szo bá ja,
  sem ékes pa lo tá ja.
  Szük ség ben, hi deg ben,
  me le gí ti őt a bar mok pá rá ja,
  ó, is te ni sze re tet nagy cso dá ja!

Pálóczi Hor váth Ádám, 1813.

Ze ne hall ga tás

W. A. Mozart: Utazás szánon – 00667/Cd12.

Betlehemesek. Pásztó, 1947
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Feladatok

 1.  Is me rős dal be tűs kot tá ja:

 2.  Me lyik dal kez dő dik így?

 3.  Ír já tok le, dó a 2. vo na lon!

sz

m

d

A dó-mi-szó he lye a vo nal rend sze ren:

Feladatok

 1. Er re a dal ra rá is mer tek? Énekeld el alsó szó-val is!

 2.  Éne kel jük el más dó-hel  lyel is! Énekeljétek el kánonban is!

 3.  Szin kó pás rit mus gya kor la tok:

 4. Éne kel jünk két szó lam ban!

a)

b)

a)

b)

2

11567 Ének 5. 1–120-5.indd   15 2013.01.18.   9:53



16

Édes ked ves fe le sé gem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rejtvény
A válaszok megadott betűit összeolvasva egy zenei kifejezést kapsz!
A dalokat énekeljétek is el!

1.  Ez a kismadár nem száll minden ágra.
2.  A rántott békás dalban szereplő ha-

landzsaszó.
3.  Milyen Ilka bő szoknyája akadt fel?
4.  Ilyen színű pántlikát mérnek.
5.  Ez fúj a dunáról.
6.  Ezt csinálja Kossuth.

2. Édes kedves gyönge rózsám csak egyet mondok.

 A szívemből eloszlanak minden gondok. Refr.

3. A te súlyos nyavalyádból adjál nekem is.
�� �       ��

 Hadd érezzük mind a ketten magam, te is. Refr.
Zenta (Bánát), Bodor Anikó

1.
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A mi-ré-dó a vo nal rend sze ren:

 1. 

 2. To váb bi gya kor la tok a 333/49., 51.

Ol va só gya kor la tok

Feladatok

 1. Rög tön zés:
Az üres ütem be tap solj tet szés sze rin ti is mert rit must! Szin kó pát is le het.

 2. Cse re be re já ték:
Ala kítsd át a 333/52. ol va só gya kor lat             üte me it                    -ra! Ugyan így vál-
toz tat ha tod az 51. gya kor la tot is!

Feladatok

 1. Éne kel jük be tű ről az is me rős dalt!

 2. Ír juk le en nek a dal nak az el ső 4 üte mét, dó a 2. vo nal alat t!

 3. A má sik is me rős dalt kot tá ról éne kel jük!

m
r
d
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*Csillagok, csil la gok

2. Is te nem, Is te nem, édes jó Is te nem,
 Mi kor lesz én né kem szép szabad éle tem.
 Ak kor lesz én né kem szép sza bad éle tem,
 Mi kor a ba bá mat ked vem re öle lem.

(Al kal maz ko dó rit mus ban)
Keszt hely (Za la m.), Bar tók Bé la

A Csil la gok, csil la gok kez de tű nép dal egyik leg is mer tebb vál to za ta:

1. 

Református templom famennyezetének részlete,
Szilágy megye, 1778

A Csil la gok, csil la gok cí mű nép dalt dol goz ta fel Bar tók a Gyer me kek nek II. cí mű kö te té-
ben. – Hangszeres tanári vagy diák előadás.

Ze ne hall ga tás
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