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A Felszállott a Páva népdal dallamát 
1935-ben rögzítették a Somogy megyei 
Surd községben. A hangfelvételről Bar-
tók és Kodály is lejegyzést készített. 1937-
ben Kodály e népdal alapulvételével fér-
� kari műnek komponálja meg Ady End-
re forradalmi költeményét, mely szintén 
ennek a népdalszövegnek alapján íródott.

Kodály a zenekari változatot Willem 
Mengelberg világhírű holland karmester 
1937-ben érkezett felkérésére komponál-
ta az amszterdami Concertgebouw Zene-
kar fennállásának ötven éves jubileumára. 
Budapesten a művet először Kodály ve-
zényelte a Rádióban 1942. december 29-én.

A „Fölszállott a páva” kezdetű népdalra komponált variációsorozat a szerzőnek ta-
lán a legnagyobb remekműve a tisztán zenekarra komponált alkotásai között. A mű a ro-
mantikus nagyzenekar hangszereit vonultatja fel: három fuvolát (a harmadik helyett egy 
kisfuvolát is), két oboát (a másodiknak helyén olykor angolkürtöt), két klarinétot, két fa-
gottot, négy kürtöt, három trombitát, három harsonát, üstdobokat és egyéb ütős hang-
szereket, hárfát és vonóskart. A zsenialitás az egyébként szokványos hangszeregyüttes 
kezelésében és alkalmazásában van.

Kecskeméti István, a Bartók rádióban elhangzott A hét Zeneműve előadása nyomán

Ze ne hall ga tás

Kodály Zoltán: Fölszállott a páva. Változatok egy magyar népdalra

Páva virágos ággal, Tükrös, Somogy m.

Kodály–Berzsenyi: A magyarokhoz Kánon (Részlet)

*Fölszállott a páva Zenekari változatok (Részlet)

* Az eredeti �-ban
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*Rö pülj, pá va, rö pülj
Ko dály Zol tán

Sza val juk el Ady ver sét, és hall-
gas suk meg elő ször a nép dalt, 
majd Ko dály kó rus mű vét fér � -
kar elő adá sá ban!

Ze ne hall ga tásFeladat

�   Ismételjünk biciniumokat! Kik az átdolgo-

zók? Hej Dunáról fúj,  Postaváró, 

Kis kece lányom,  Sárga csikó  Erdő, 

erdő, de magas,  
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Tempo giusto

A macskának négy a lába
Tréfás, gyors ugrós

2.  Azon megyünk Móduvába,
Móduvának országába,
Dere dede…

Csíkverebes (Csík m.),
Lajtha László

Bartók Béla: Magyar képek, Este a székelyeknél – 00567/CD1. Táncházi muzsika Fonó együttes

Ze ne hall ga tás

Feladatok

� 1.  Ismerős népdalok pentaton hangnemben. Tudjátok-e folytatni szolmizálva a b) dal-
lamot? Énekeljétek mindkettőt szöveggel is!

 a)

 b)

� 2.  Mi a két dallam előadásmódja közötti különbség?

� 3. Írjátok le az a) dallamot! l, = d’

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

l
sz

m
r
d
l,
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Gyakoroljunk, ismételjünk!
Lá pentaton

Feladatok

� 1. Állapítsd meg a gyakorlat hangsorát!

� 2.  Keressetek tiszta hangközöket a gyakorlatban!

� 3.  Is me rős dalok lá pentaton hangnemben:
 a)

 b)  Foly tasd egy kvint tel le jebb! Mi lyen rit must éne kel te tek az 5. ütem ben?

� 4.  Éne kel je tek szin kó pás da lo kat: Hull a szil va a fá ról, Vi rá gos ken de rem,
 Kis ker tem ben ubor ka, Föl, föl, vi té zek

� 5.  Mi lyen hang közt éne kel te tek a Hull a szil va, a Kis ker tem ben és a Vi rá gos ken de rem 
kez de tű nép dal ok ele jén?

� 6.  Ír já tok le a Föl, föl, vi té zek cí mű dal el ső so rá nak rit mu sát! Az ügye seb bek be tűs 
kot tá val ír ják alá a dal la mát is!

� 7.  Rit mus gya kor lat szin kó pá val
Su gár Re zső

333/287.

d     l,  d    r  m  sz m    r        d       l,     l,

Foly tasd!
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Gyakorlás
Kvintváltó dallamok

Feladatok

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

� 2. Ismerős dallamok:

 a) Érik a szőlő. Szolmizáld!

 b)
  Folytasd!

 c)
  Folytasd írásban! l = e’’

 d) 

  Folytasd!

Bar tók B.

Mik ro koz mosz III/78.

Éne kel jé tek el, és ír já tok le a kvint vá la szt!

333/314.

Ol va só gya kor la tok

� 1.

� 2.

l l l sz m r sz sz sz

l l sz m m m m mrl l lsz

��
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*Ősszel érik ba bám

2. Jaj, de szé pen zöl dell a rimóci ha tár,
 Közepibe le gel egy kis bá rány.
 Közepibe gyöngyen le gel egy kis bá rány,
 Jaj, de csi nos, büsz ke a rimóci kis lány.

3. Ki nek var rod, ba bám azt a hím zett ken dőt?
 – Ne ked var rom, hogy le gyél sze re tőm. –
 Négy sar ká ba négy szál fe hér roz ma rin got,
 Közepibe ba bám, hogy sze re tőd va gyok.

(Al kal maz ko dó rit mus ban)
Rimóc (Nóg rád m.), Din csér Osz kár

Tempo giusto

� Keress kérdés-felelet motívumokat a biciniumban! Keresd meg a kvintváltást!

Feladat

Vá lo ga tott biciniumok/25.

Ko dály Zol tán
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r’ d’ l=m

Ol va só gya kor la tok

� 2.

� 1. Is me rős dalok vendég-(pien) hang gal:
Magyar népdal

� 3.

Nevezd meg a vendéghangot mindhárom dallamban!

r r sz f m l,m

ÉNE KEL JÜNK TISZ TÁN! KODÁLY ZOLTÁN

Feladatok

� 1. Írjátok le a 2. olvasógyakorlat 2. sorát! c’ = dó Ügyeljetek a pótvonalakra!

� 2. Al koss dal la mot a mi-ré-dó-ti,-lá, han gok ból az aláb bi nyelvtörőre!

 Kőkút körül út, körülfutja kurta nyakú rövidfarkú tyúk.

 Írd is le, c’ = dó!

m

l,
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Jaj, de be teg va gyok
Tempo giusto

Ol va só gya kor la tok

Su gár Re zső� 2.

Su gár Re zső� 1.

Feladatok

� 1. Ír já tok le a 2. vers szak al kal maz ko dó rit mu sát!

� 2. Keressetek tiszta hangközöket az alábbi olvasógyakorlatokban!

2.  Ne át koz zon en gem
Sen ki édes anyja,
Mert én az ő kö kény sze mű bar na lá nyát
Nem sze ret tem so ha.

3.  Ha sze ret tem vol na,
El is vet tem vol na,
Kisőcsényi ma gas temp lom  tor nya alatt
Meg es küd tünk vol na.

(Al kal maz ko dó rit mus ban) Őcsény (Tol na m.), Lajtha Lász ló

Az oktávugrás gyakorlása

Görögkeleti templom
Grabóc, Tolna megye
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Feladatok

� 1. Állapítsd meg az olvasógyakorlatok hangsorát!

� 2. Ír já tok le a 4. gyakorlatot! c’ = dó Ábé cés név vel is éne kel jé tek el!

Bartók Béla: C-dúr rondó  Tanári vagy diák előadás

Ze ne hall ga tás

Ol va só gya kor la tok

� 2. Magyar népdal

Szlovák népdal� 1.

� 3. Magyar népdal

Szlovák népdal

Gyakorlás
Dó pentakord, dó hexakord

� 4.
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Az én rá csos ka pum

 2. Ró zsám, a sze me dért mit nem cse le ked ném,
  Du ná ból a vi zet ka nál lal ki mer ném.
  An nak a med ré ből igaz gyön gyöt szed nék,
  Az én ked ves ró zsám nak az zal ked ves ked nék.

Nagylóc (Nóg rád m.), Jaksich Mi hály

Tempo giusto

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

Ze ne hall ga tás

Feladat

� 1. Keress tiszta hangközöket!

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

vagy  
vagy  !

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

l, l, l l sz l l
r r sz f m m l,

fszr m r d sz, d d dr l, l,

Hangközismétlés
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Két szom szé dos hang egy más tól va ló tá vol sá ga a sze kund (má sod). A ti-dót és a mi-fát 
min dig kö ze lebb éne kel tük egy más hoz, mint a töb bi szom szé dos han got. A mi-fá és a 
ti-dó kis sze kund, a töb bi szom szé dos hang nagy sze kund tá vol ság ra van egy más tól.

A ze nei ábé cé ben a két kis sze kund az e’-f ’ és a h’-c’ kö zött van. c’  d’  e’f ’  g’  a’  h’c’’
 ∨ ∨

Nézd meg a zongora billentyűin!

 Szekundlépés: Szekundhangköz:

l,     t,d     r     mf      sz      l
       ∨           ∨

A szekund
Feladatok

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

� 2. 

Az utolsó két ütemet így is énekelhetjük!

Bárdos Lajos
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Gyakorlás
Szekundok (k2, n2)

Ol va só gya kor la tok

� 2. J. S. Bach

Szlovák népdal

Bar tók: Gyer me kek nek III/8.

Parasztkantáta (Részlet)

� 1.

Feladatok

� 1. Keress szekundokat a fenti két olvasógyakorlatban!

� 2. Csoportosítsd a füzetedbe a k2 és n2 szekundokat! 

� 3. Ismerős dalok: énekeljétek szolmizálva, szöveggel!

 a)

 b)

 
 c)

� 4.  Keresd meg azokat a motívumokat, ütemeket a dalokban, ahol csak szekundlépé-
sek vannak: Pl.: 

l m mm m r drm f
m m rm d l, l,t,d r

m m rm d l, l,t,d r
d l, t,r l, d rt,d r

 stb. Írd le őket a füzetedbe! c’ = dó

l m mm m r drm f
m m rm d l, l,t,d r

m m rm d l, l,t,d r
d l, t,r l, d rt,d r

d’ t r’ d’ l sz f mfm r sz d d

d’ t r’ d’ l sz f mfm r sz d d

d’ d’r’ m’ m’ r’r’ r’d’ d’ tsz d’ sz

AA

B és újra az A
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Feladatok

� 1.  Írd le a dalt végig a füzetedbe! c’ = dó Jelöld a szekundokat! Énekeljétek kánon-
ban is!

 Folytasd szolmizálva!

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

         
 ↓k2 ↓n2 ↓n2 ↓n2 ↓k2 ↓k2 ↑t4 ↓t5 t1

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

d’ r’ l r

Fran cia nép dal ká non

Allegretto

Csen - gő    hang - ja     ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, haj -  nal -  tün - dér      éb -  red   már.

Éb - red   már     a       haj - nal -  tün - dér     csen - gő   hang - ja       víg    ka-ca-gás.

d

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

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

2

3

Angol dallam

G. F. Hendel: Tűzijátékszvit IV. Tétel 00567/CD 38.

Ze ne hall ga tás
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Csön des ká non
Raics Ist ván

Ó, jer tek, éne kel jünk
Kerényi György

Ismerős kánonok: Pál, Ka ta, Pé ter,  Ami kor a mu ta tó, Ko má ro mi kis le ány,
Még azt mondják, Nézz csak a réten szét…

An gol ká non

Bár dos La jos

1.
2.
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I. II. III. IV. V.  VI.  VII.

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

Ze ne hall ga tás

A harsona
A har so na töl csér fú vó kás, réz fú vós hang szer. Két pár hu za mos, hen ger ala kú csö ve a 

vé gén töl csér ré szé le se dik. A harsona „U” alakú tolókájával a zenész tetszés szerint vál-
toztathatja a hangmagasságot.

A tolószerkezet

A har so na elő ször a XV. szá zad ban tűnt föl. A XVI–XVII. szá zad ban na gyon nép sze-
rű lett. A vá ro si to rony ze né ben, az ud va ri réz fú vós együt te sek ben, az ope ra- és ora tó ri-
um szer zők mű ve i ben al kal maz zák. Ün ne pé lyes hang zá sa mi att a tolóharsonát a di a dal a 
győze lem, a meg döb be nés, a vi har ki fe je zé sé re hasz nál ják.

A XIX. szá zad ban egy hí res fran cia hang szer ké szí tő és fel ta lá ló a tolóharsonára sze le-
pet (ventilt) sze relt, ez meg könnyí tet te a hang szer ke ze lé sét. Ezért al kal maz zák szí ve sen 
a ventilharsonát a fú vós- és me net ze ne kar ok ban.

A XX. szá zad mo dern mű ve i ben gyak ran hu mo ros fel ada to kat bíz nak rá. 
A tolóka csúsztatásával (glissando) csú fon dá ros, gú nyos ha tást ké pes ki fe jez ni.

A jazz-ze ne el ter je dé sé vel a har so na a jazz-zenekarban – big bandekben – nélkülöz-
hetetlen hangszer.

3.

2.
1.

4.

Har so na
1. fú vó ka,
2. tolóka,
3. töl csér,
4. hangolócső

Ventil- (sze le pes) har so na
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Tempo giusto
*A jó lo vas ka to ná nak

 2. Pa ri pá ját meg for gat ja, úgy megyen dol gá ra,
  Csil log-vil log a me ző ben vi rág szál mód já ra.
  Hej, élet …

 3. Ellenségre, nyereségre, kimegyen próbára,
  Megütközik viaskodik, siet a prédára.
  Hej, élet …

 4. Fel van írva és rajzolva haragos kardjára
  Ez az élet és becsület hazája számára!
  Hej, élet …

 5. Menjünk azért seregesen, tartsuk meg hazánkat,
  Vérrel, bérrel oltalmazzuk a mi szent hazánkat!
  Hej, élet …

 6. Isten hozzád, apám, anyám, én édes szerelmem,
  Húgom, bátyám, sógor komám, avagy jertek vélem!
  Hej, élet …

(Al kal maz ko dó rit mus ban) Zsére (Nyitra m.), Ko dály Zol tán

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

Zenehallgatás

A dalt Ko dály Zol tán Há ry Já nos cí mű dal já té ká ban dol goz ta fel.
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