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Elõszó
A Muzsikáló nagyvilág címû sorozat 8. osztályos Ének-zene tankönyvében a szerzõ gondosan
válogatta a zenei anyagot, amely széleskörû ismeretek megszerzését teszi lehetõvé. A gazdagon
felsorakoztatott dalok között komoly helyet kap nemzeti kultúránk öröksége, a nép ajkán
keletkezett népdal, melynek könnyed és önfeledt éneklése sok sok élményt rejt magában.
Bartók Béla és Kodály Zoltán mûvészete mellett bemutatja a kortárs alkotókat is. Így naprakész
információkat nyújt, s a mûvészetek felé tereli a tanuló ifjúság figyelmét.
Szõnyi Erzsébet

A tankönyv fejezetei
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„Létkérdés számunkra, miként õrizzük meg kincseinket,
és hogyan tudjuk felmutatni õket a világnak!”
Szõnyi Erzsébet

Békesség-óhajtás (1953)
Virág Benedek – 1801
Kodály Zoltán
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Ünnepek, ünnepélyek
Fohász Szent Istvánhoz

A Heves megyei
Tarnaszentmária római
katolikus temploma
az egyetlen épen maradt
István-kori falusi egyház.

2. Életedben igaz voltál,
mindeneknek példát adtál.
Óvjon minket erõs Jobbod,
magyar néped legyen boldog!
3. Ápolgatjuk örökséged,
hazánk leljen békességet.
István király, esdve kérünk,
közbenjárónk légy minékünk!
A dal 2. és 3. versszakát a szöveghez
alkalmazkodó ritmussal énekeljük!

István király betegágyán beszél
Vazul fiaival:
Andrással, Bélával és Leventével.
(Képes Krónika)

Katona József: Fohász Szent Istvánhoz
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Magyar népzene
Népdalgyûjtõink

Vikár Béla
(1859–1945)

Bartók Béla
(1881–1945)

Kodály Zoltán
(1882–1967)

Lajtha László
(1892–1963)

Schneider Lajos
(1889–1960)

Békefi Antal
(1926–1982)

Barsi Ernõ
(1920–2013)

Olsvai Imre
(1931–2014)

Birinyi József
(1956– )
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Erdõ mellett estvéledtem
Poco rubato

Er - dõ mel-lett est-vé -led-tem,

Su-bám
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tet - tem,

Ösz - sze - tet - tem

két

Úgy kér - tem jó

Is - te - ne -met.

2. Én Istenem, adjál szállást,
Már meguntam a járkálást,
A járkálást, a bujdosást,
Az idegen földön lakást.

ke - ze - met,

3. Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzám szent angyalát,
Bátorítsa szívünk álmát,
Adjon Isten jó éjszakát.
Pásztó (Heves megye), Kodály Zoltán

Kodály Zoltán gondolatai nemzeti kincsünkrõl, a magyar népdalról
„A magyar zenét nem mi találtuk ki. Megvan az már ezer éve. Mi csak ápolni, õrizni akarjuk
a régi kincset, és ha olykor megadatik nekünk, gyarapítani.”


„A magyar népdal nem pusztán a falusi élet visszhangja, hanem az egész magyar lélek tükre.”


„Elõbb magunkat ismerjük meg, hogy el ne tévedjünk a világ rengetegében. Ha házat akarunk
építeni, hogy ne ártson neki szakadó esõ, árvíz és fúvó szél, kõsziklára kell raknunk, nem
homokra. A mi kõsziklánk más nem lehet, mint az õsi magyar népdal.”


„Az általános emberit minden nép csak nemzeti sajátságain át közelítheti meg.”


„A népdalok olyanok az én Fonómban, mint a hímzés szálai, a freskó ecsetvonásai.”
1 Milyen kórus szólaltatja meg a feldolgozást? ...................................................................................

Melyik szólamban hallható az eredeti népdal? ................................................................................

Kodály Zoltán: Esti dal

21
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Októbernak, októbernak elsején
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2. Ha kimegyek arra magas tetõre,
Kiásatom a síromat elõre.
Édes rózsám, hol fogok én meghalni?
Itt a tetõn fog a vérem kifolyni.
Karcfalva (Csík m.), Bartók Béla

Thorma János:
Októbernak elsején

1 Állítsunk össze egy dalcsokrot ismert katonadalainkból!

1. ..............................................................................

3. ............................................................................

2. ..............................................................................

4. ............................................................................
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A XX. század zenéje
„Mit jelentsen az, hogy modern? Adjunk más súlyt a szónak! Legyetek invenciózusak1, mint Beethoven, értsetek úgy az ellenponthoz2, mint Bach, hangszereljetek
úgy, mint Mozart, s legyetek a kor igaz gyermekei – akkor modernek vagytok!”
Richard Strauss

Claude Monet: A felkelõ nap impressziója – 1872

A modern zene

többféle kifejezésmódú irányzatot hozott létre:
– impresszionizmus: pillanatnyi benyomások megjelenítése
– expresszionizmus: a kifejezés mûvészete
– folklorizmus: a népzenén alapuló irányzat
– realizmus: a valóság zenéje
– elektronikus zene: elektromos berendezések alkalmazása

A mai magyar zene Bartók Béla és Kodály Zoltán mûvészetével vált a XX. század európai
kultúrájának értékes részévé.
invenciózus1: ötletes, leleményes, találékony
ellenpont2: a többszólamú mûzenei szerkesztés gyûjtõneve
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Claude Achille Debussy
(1862, St. Germain-en-Laye – 1918, Párizs)

Francia zeneszerzõ, aki a zenei impresszionizmus elsõdleges
képviselõje. Zenéjében az élet szépségeit, a természet felvillanó,
pillanatnyi csodáit szólaltatta meg. Számára ott kezdõdött a zene,
„ahol a beszélt szó felmondja a szolgálatot.”
Debussy a XX. századi magyar zene kialakulásához is utat
mutatott. Bartók Béla és Kodály Zoltán a legnagyobb századeleji
muzsikusként emlegették. Sokoldalúságát színpadi- és zongoramûvei, kórusai és dalai bizonyítják.
Legismertebb zenekari mûvei: A tenger; Egy faun délutánja;
Három noktürn: I. Felhõk, II. Ünnepek, III. Szirének.

C. Debussy: Gyermekkuckó
6 tételes zongoramû (1908)
Debussy a mûvet 3 éves Emma nevû kislánya (Chouchou, ejtsd: Susu, francia becenév,
jelentése: káposztácska) szórakoztatására komponálta, amelyben a gyermekszoba titkainak és
örömeinek báját, hangulatát idézi. A Gyermekkuckót bevezetõ, ajánló sorai:
„Drága kis Chouchoumnak gyengéd mentegetõzéssel édesapjától azért, ami itt következik.”
Jumbó elefánt bölcsõdala – pentaton fordulatokban gazdag dallam
Moderato

Golliwogg’s Cake Walk1 – A néger baba tánca: vidám szinkópák ritmusával
Ejtsd: golivogsz kék vók
Allegro giusto

S
Cake Walk1: ünnepi süteménytánc a gyertyával díszített torta körül.

Debussy a mûvet 1910. december 5-én mutatta be a budapesti közönségnek.
Bartók visszaemlékezése szerint:
„a szerzõ nagyon kifejezõ, poétikus billentéssel szólaltatta meg a mûvet.”
C. Debussy: Gyermekkuckó – részletek: Jumbó elefánt bölcsõdala; A néger baba tánca
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Arthur Honegger
(1892, Le Havre – 1955, Párizs)

A svájci származású francia zeneszerzõ tisztelte a hagyományokat, azonban önálló zenei nyelvével, drámai kifejezésmódjával korának legjelentõsebb alkotó egyéniségévé vált.
Oratóriumaival (Dávid király, Jeanne d’Arc a máglyán), szimfonikus költeményeivel (Pacific 231., Rugby) és szimfóniáival
az emberi megbékélést és az élet szépségét hirdette.
„...határozottan az a benyomásom, hogy egy civilizációs korszak
végét éljük. Lázadni nem lehet ellene. Hidegvérrel kell tudomásul venni. Az a gondolat kell, hogy megvigasztaljon, hogy
romjain egy másik fog születni.”
Honegger – 1951

A. Honegger: II. Szimfónia – 1941
A szimfónia a második világháború kegyetlen idõszakát szólaltatja meg. A megrázó erejû
1. és 2. tétel után a 3. tételben a megnyugvás hangja csendül fel (koráldallam). Ezt az életérzést
a trombita adja hírül a világnak.
II. szimfónia 3. tétel:
A. Honegger

Presto (sebesen)

A. Honegger – P. Claudel: Jeanne d’Arc a máglyán
oratórium – 1935
Johanna, a XV. századi egyszerû parasztlány, a százéves angol-francia háború idején a franciák
élére állva verte ki hazájából az angolokat. Késõbb boszorkánysággal vádolták, majd
máglyahalálra ítélték.
A mû záróütemeiben megdöbbentõ targédiával vegyül Johanna kiáltása a kórus énekével.
Zárókórus:

Bizony-nyal az áldoz legtöbbet,

A. Honegger

3

sz,

a- ki szeretetbõl

é -le-tét ad - ja.

A szerzõ 1945-ben prológussal (bevezetõvel) egészítette ki a mûvet. Így utalt a százéves
angol-francia háború és a hitleri megszállás idejének hasonlóságára.
A. Honegger: II. szimfónia – 3. tétel; Johanna a máglyán – zárókórus
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