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Ének-zene

MUZS I KÁLÓ NAGYV I LÁG

Király Katalin

10. osztály

Mozaik Kiadó – Szeged, 2018

ÖTÖDIK, VÁLTOZATLAN KIADÁS
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Elõszó

Tizedik osztályosként jó úton jársz, amikor e tankönyv lapjait forgatod a kezedben.

Minden mû rejt valamilyen üzenetet, amelynek megértéséhez kellõ mértékû zenei intelli-
gencia szükséges. Ha ennek megszerzése számodra valós igény, akkor ismerned kell egy-
egy kor mûvészetének, hangzásvilágának gyökereit. Keresd a miérteket, hallgasd a múlt és
jelen zenéjét, hogy életed szerves részeként formálják tudatodat, lelked kiteljesedését,
mentalitásodat. A zene misszióját felismerve, a társmûvészetekkel való szoros kapcsolatát
fenntartva válhatunk olyan kiegyensúlyozott emberekké, akik a világ dolgaiban eligazodnak.

Az idén a 9. osztály anyagát folytatjuk a romantika korával, majd a XX. század muzsikájával,
míg eljutunk napjaink zenéjéhez a legkiválóbb zeneszerzõk dallamaival s a legavatottabb
elõadómûvészek megismerésével.

A tudás megszerzése, az esztétikai élmény befogadása zeneértõvé varázsol minden nyitott
embert, akinek az általános mûveltség a sajátja. Az érettségire való felkészülés pedig
önfeledt beszélgetés és közös muzsikálások révén valósul meg.
A Muzsikáló Nagyvilág zenei anyagával kívánok örömteli, sikerekben és élményekben
gazdag tanulmányokat!

Király Katalin

A tankönyv fejezetei

nnepek, ünnepélyek ♦ 6Ü
magyar népzene ♦ 14A

XVIII. század magyar zenéje ♦ 54A
romantika kora és zenéje ♦ 64A

XX. század zenéje ♦ 134A
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„Kívánok az ismeretlen területek felfedezésének hasonlíthatatlan örömével és izgalmával
fûszerezett kellemes szórakozást!” Kocsis Zoltán

„Pilinszky nyomán mondhatom, hogy oly sokan próbálják elhitetni velünk, hogy a középszer azonos
az arany középúttal. Ez egyszerûen nem igaz.”

„Ha ugyanúgy játsszuk és hallgatjuk Bartókot, mint Mozartot, évfordulóktól, napi széljárásoktól is
függetlenül, akkor talán elviselhetõbb, esetleg jobb lesz az életünk.”

Kocsis Zoltán

Kocsis Zoltán 1952. május 30-án született Budapesten.

Ötéves korában kezdett zongorázni. Tanulmányait a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola
zongora-zeneszerzés, majd a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola zongora szakán végezte. Szõnyi
Erzsébet zeneszerzõ és zenepedagógus felfedezettje.

18 éves korában a Magyar Rádió Beethoven-versenyén aratott gyõzelmével megnyílt elõtte
a nemzetközi karrier kapuja. Sikeresen koncertezett Európa, Amerika és a Távol-Kelet zenei
fesztiváljain.

1983-ban Fischer Ivánnal együtt alapította meg a Budapesti Fesztiválzenekart.

1987-tõl karmesterként és komponistaként is tevékenykedik. Lemezre játszotta Bartók Béla összes
zongoramûvét. Felvételeiért Edison-díjat, a Debussy mûvekért Gramophone-díjat, továbbá az Év
Hangszeres Felvétele díjat nyerte el.

A mûvész 1997 óta a Nemzeti Filharmonikus Zenekar (akkori nevén Magyar Állami Hangverseny-
zenekar) fõ-zeneigazgatója.

2002-ben a francia Mûvészeti Érdemrend lovagi fokozatát, 2004-ben Életmûdíjat adományoztak
számára a cannesi [kánn] Midemen.

1978 után 2005-ben másodszor vehette át a Kossuth-díjat.
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Kívánjatok békét Jeruzsálemnek
122. zsoltár

Szõnyi Erzsébet (1924– )

• zenepedagógus
• ny. egyetemi

tanszékvezetõ tanár

• zeneszerzõ

• a Pittsburghi [pidzbörg]
Egyetem díszdoktora

• Kossuth-díjas

• Erkel Ferenc-díjas

• Bartók–Pásztory-díjas

• Magyar Örökség-díjas

• A Magyar Köztársaság
Kiváló Mûvésze

Szônyi ErzsébetModerato

Kíván- jatok bé - két Jeru - zsá - lem-nek! Legyenek

bol - dogok, a-kik té-ged szeret -nek! Legyen bé-kes-

ség fa-la-i-don be-lül, legyen bol - dog - ság pa-lo-tá -

id-ban! Bé - ke! Testvé - re-i-mért és bará-

ta - im - ért mondom:Bé- kes-ség neked! Is - te -

nünknek, az Úr - nak há - zá - ért is

jót kí -vá - nok né - ked

� 1

2

3

4

Coda

Kí - ván - ja - tok bé - két Je - ru - zsá - lem - nek!

Kí - ván - ja - tok bé - két Je - ru - zsá - lem - nek!

Kí - ván - ja - tok bé - két ô - né - ki!

Kí - ván - ja - tok bé - két ô - né - ki!
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Ünnepélyesen feldolgozta: Varga László

Há - lá - val és hó - do - lat - tal e - mel - jük fel szí - vünk.

Ist - ván ki-rály ez - red é - ve ol - tal - maz - za né - pünk.

Bol - dog- asz-szony ránk ha - jolt, ín - sé - günk - ben fel - ka - rolt.

Szent-je - ink - nek ér - de - mé - re tartsd meg Is - ten ma-gyar né - ped:

Má - ri - a or - szá - gát , Má - ri - a or - szá - gát!

�

�

népének

Millenniumi Himnusz

A „Szentírás”, görög eredetû szóval a „Biblia” írásos gyûjteményekbõl álló könyvek sorozata. 
Két részbõl áll:

Az Ószövetség költõi részei az antifonális vagy refrénes énekek, azaz a kantikumok.
Az õsegyház ismeri a zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket.

A VII–VIII. században a bencéseknél megjelennek a tropizált Kyriék (tropus: szövegbetoldás),
melyekben a hangsúly a dallamra helyezõdik. Ennek következménye a szekvencia megjelenése,
amely az alleluja melizma szöveges toldaléka.

A VIII–IX. században hivatásos elõadók énekelték a gregorián éneket.

Szláv, német és magyar területen a korai latin refrénbõl alakult ki a népének. A magyar egyházi
népének megjelenése a XVI–XVII. századra tehetõ.

Európában határok nélküli, egységes kultúráról beszélhetünk, melynek jellemzõje a görög versforma
használata és a gregorián dallamok szabad ívelése.

Az 1600-as évektõl már a többszólamú feldolgozás kerül elõtérbe.

1. Ószövetség 2. Újszövetség

A Jézus születése el tti másfél évezredben
íródott.

õ Jézus születése után az els évszázadban
keletkezett.

õ

– a zsidó nép történetének kötetei
– a t nító kötetek
– a próféták kötetei

a
– Jézus és az segyház élete
– tanító könyvek / apostoli levelek
– apokalipszis / a világ végének látomása

õ

Ünnepek, ünnepélyek
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Diákdalok – virágénekek

Egyik utcán vé-gig mentem, A má-sik-ra te-kin-tet - tem,

Egyet-kettõt füttyentet- tem, Tudom,mi-ért cse-le-ked-tem.

Kopcsik Lajos:
A kedves
(marcipán)

Ves-sél ne-kem á - gyat fa - le - vél - bõl,
Ar - ra fekszem én ma - gam e - gye - dül.

Gyenge testem fa - le -

�

ve-len nyug-szik, Bús szívem csak ró - lad gondol - ko - zik.

2. Mikor én még gyermek voltam,
A dióért majd meghóttam,
De már most, hogy nagyobb vagyok,
A könyvekért majd meghalok.

3. Élek, rózsám, nem hóltam meg,
Szerencsédre maradtam meg,
Szólj hát egyet utoljára,
Szívem vígasztalására.

Kulcsár melodiárium

2. Múlandó, romlandó gyönyörûség,
Változó gyászt hozó keserûség.
Mennyi bút okoznak bús szívemnek,
Mérgesítik mézit víg kedvemnek.

3. Galamb a galambot úgy szereti,
Száját a szájához egyengeti.
Ételit, italát vele közli,
A galamb a párját úgy szereti.

Pataki melodiárium, 1798

Zöld er-dõben, sík mezõ-ben sé-tál egy ma-dár, Sár-ga lá-ba, kék a szárnya, jaj, begyöngyenjár.
Hí-va engem u - titársnak, el is megyek már, Nincsen itten o-lyan dáma, a - ki vissza-vár.

Jaj, ha el-mégy, megyek én is! Hogy ne szánnám galam-bomat hívsé-gi-ért is?

Mikor ér-tem százszormeghal, rám ne-vet még- is!

��

MS-2464U_Enekzene10_beadasra.qxd  2013.08.02.  11:40  Page 58



59

Ha te engem szeretsz, rózsám, én is sze-ret-lek,
Úgy, hogy a szí-vembõl so-ha ki sem is vet-lek.

Jaj, jaj,kincsem, jaj, jaj, lelkem,

Óh, be sze-ret-lek, Egyet-len egy gyönyörû - sé - ges drá-ga lé-lek.

�

Szkhárosi – Járdánházi melodiárium (1787–1792)

A-rany i - de - im fo-lyá - sa, Szívemnek vi - ga-do-zá - sa
Vas- ra vá-lék, szomo- rú - ra, Minden kedvem hajlék bú - ra,

Azért, hogy tô - led vá - lá - som

�� �

�

Leszen végs bú-csú-zá - som.ô

Kopcsik Lajos:
Legény

(marcipán)

2. El kell menni, nincs mit tenni,
Nincs szívemnek hová lenni;
Sok bánatim rávettenek
És bujdosóvá tettenek.
Azért a szerencsét kérem:
Légyen mindenütt vezérem.

2. Azt nem átallom, nem is tagadom, Szívbõl megvallom: rabod vagyok,
Mert csinosságok, takarosságok, Friss mosolygásod benned nagyok.
Bármely Diánnát, bármely Helénát, Bármely Luciánát másnak hagyok,
Ha Sárikámmal, virágocskámmal, Szép violámmal vigadhatok.

3. Élj sokáig, szép viola,
Kit szájam gyakran csókola,
Megemlegetlek, míg élek,
Míg bennem lészen a lélek;
Bujdosásim, amíg nyúlnak,
Bánatim érted újulnak.

Jaj,gyöngyvi-rá-gom, rozs-marint á - gom, Kedves vi-rá - gom, egy reményem!
Sze-rel-med tü - ze, jaj, mi-re û - ze, Hor-gá - ra f ze, friss e-rényem.û -

Mert te szépsé - ged, sz  z é -kes-sé - ged, Re-ám l  tt - ved jár - ja szí-vem;û õ í

Nohát, sze-rel-mem,szánjad sé - rel-mem És tö - re-del-mem,légy én hí-vem!

��

43
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A lengyelek legnagyobb romantikus muzsikusa – komponista
és zongoramûvész – Varsó mellett született. Apja francia
származású nyelvtanár, anyja tehetséges lengyel zongorista és
énekes volt (Frédéric, Fryderyk). A gyermek Chopin 8 éves
korától kezdve adott hangversenyeket, s közben a varsói
konzervatóriumban végezte tanulmányait.

Bécsbe kerülve számos pártfogó támogatását élvezte. Késõbb
München, Párizs, Lipcse és Anglia következett, ahol a szakmai
kritika és a közönség elismerõ szavakkal üdvözölte a mestert.

Egy bécsi koncertje után így fogalmazott: „Majdnem egybehangzóan állapítják meg, hogy túl
könnyedén, illetve túl gyengéden játszom az itteni közönség ízlése számára. Túlságosan hozzászoktak
az itteni virtuózok dübörgéséhez, de a nõknek tetszik a játékom.”

A párizsi korszakában számos lengyeles kompozíciója született meg. A szellemi élet központjában
többek között V. Hugo, Balzac, Dumas, Heine, Delacroix, Rossini, Berlioz, Liszt tartozott Chopin
baráti körébe, akiket a romantika és a szabadság hirdetése kötött össze.

27 évesen találkozott nagy szerelmével, George Sand-nal. Ekkor komponálta remekmûveinek so-
rozatát: Huszonnégy prelûd – op.28. Az írónõvel való szakítás (9 év után) megtörte, s tovább
súlyosbodott tüdõbetegsége. Bánatát fokozta, hogy a történelmi viszontagságok miatt nem térhetett
vissza szülõföldjére: „Már alig emlékszem arra, hogy miként énekelnek a hazámban.” 1849. október
17-én bekövetkezett halála után a Père-Lachaise temetõben temették el, szívét azonban –
a végakaratának megfelelõen – Varsóban, a Szent Kereszt templomban helyezték el.

Chopin mint komponista és elõadómûvész, a zongorát
helyezte alkotómunkája középpontjába.

Két zenekari koncertjén kívül szinte minden jelentõs
mûvét zongorára írta: szonáták, mazurkák – 3/4-es
lengyel népi tánc; polonézek – hármas lüktetésû, len-
gyel nemesi tánc; keringõk – a párizsi szalonok légkö-
rét idézõ romantikus tánc; nocturne-ök – személyes
hangú éjszakai muzsika; scherzók – gyors tempójú, tré-
fás, lendületesen virtuóz zene; etûdök – briliáns techni-
kát igénylõ mûfaj (a c-moll „Forradalmi” etûdöt Liszt
Ferencnek ajánlotta); prelûdök – J. S. Bach Wohltem-
periertes Klavier c. kötetének darabjai alapján készült
komor hangvételû mûvek; impromtuk (4) – a roman-
tikus improvizálás jegyében.

Fryderyk Chopin mûveinek formája, fényes díszí-
tettsége, kromatikája és lengyel hangja indította
útjára a forradalmi jellegû népies romantika
hódítását.

F. Chopin sírja a Père-Lachaise temetõben

Maria Wodzinska: 
F. Chopin, akvarell – 1826

„Senkit sem lehet hozzá hasonlítani: egyedül ragyog és egyedül-
álló csillag a mûvészet egén. Ellágyulásai, kegyessége, könnyei,
energiái és kitörései egyedül az övéi. Isteni arisztokrata õ.”

Liszt Ferenc

Fryderyk Chopin (1810, Zelazowa Wola – 1849, Párizs)
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A mazurkát mint táncot, a leggyakoribb lelõhelyérõl, a Mazuri-tavak vidékérõl nevezték el.
Zenéje nem népi dallamokból ered, hanem a szerzõ saját kompozíciója.
A mazurkák ritmikai jellegzetessége a mûvön végigvonuló ostinato-szerû lüktetés:

„Az igazi lengyel mazurka, amelyet Chopin úr elénk tár, sajátos jelleget hordoz. Kifejezi a borús
melankóliát és a szélsõséges öröm érzését, s megfelel szerelmes és harci dalnak.” 

Bellini (olasz operakomponista, 1801–1835)

a-moll mazurka
�

� � �
�

�-tól -ig�

�

Lento (lassan)

A háromrészes A-B-A formájú etûd egy énekszerû, kromatikában
gazdag dallamot vezet végig. Ismereteink szerint az etûd a technikai
gyakorlatok mûfaja, azonban Chopin esetében személyes üzenetet is
hordoz, ezért már hangversenytermekben is elõadható.

„Chopin mûveiben az etûdöt mindenhol és sehol sem találjuk
meg. Mindenhol: mert ahol a hangjegyek összesûrûsödnek, ahol
a futamok örvendenek és panaszkodnak, ahol a basszusok széles
ívei az örök vágyról beszélnek, ott egy titkos etûd nevet ránk.
Sehol: mert ennek a mesternek hallása, ujjai és idegei nem
ismerték a technika ördögének eljegyzett, száraz etûd fogalmát.
Olyat õ nem tudott alkotni. A benne élõ géniusz nem tûrte a hasz-
nosnak és a szépnek szétválasztását.” – Várnai Péter (szakíró)

Heinrich Heine szavai a zeneköltõ Chopinrõl: „Lengyel hazája
a nemes érzékenység képességével és történelmi türelmével ajándé-
kozta meg. Franciaországnak köszönheti a kifejezés könnyed elegan-
ciáját és báját, Németországnak álomszerû mélységét, a természettõl
kapta karcsú, tetszetõs, kissé beteges külsejét, a legnemesebb szívet és
– zsenijét.”

Auguste Charpentier: 
George Sand portréja

E-dúr etûd

119
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Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809, Hamburg – 1847, Lipcse)

A német romantika leglíraibb és legkiegyensúlyozottabb zene-
szerzõje, karmestere, zongora- és orgonamûvésze.
Mendelssohn jómódú családban (apja bankár volt), tudósok, filozó-
fusok és mûvészek között nevelkedett. Különleges mûveltségének
biztosítéka volt saját zenekara és hatalmas otthoni könyvtára. Komo-
lyan foglalkozott az irodalommal is, az angol írásokat nemcsak
olvasta, hanem le is fordította németre – ennek hatására született
Shakespeare Szentivánéji álom címû darabjához kísérõzene –
nyitány. Korszakos jelentõségû volt Bach zenéjének felélesztése:
20 évesen – az õsbemutató után száz évvel – õ mutatta be elõször
a berlini közönségnek a Máté-passiót, amelyet óriási siker fogadott.

A dalnak lenge szárnyán
H. Heine – Szabó Miklós ford.

�� 	

	

Andante/tranquillo (lassú nyugodtsággal)

A dal - nak len - ge szár - nyán, Sze - rel - mem,el - visz-lek

én. Vi - rá - gos Gan - ges part - ján A legszebb kert int fe -

lém. Ki - bom - lik e - zer - nyi vi - rá - ga A

hold - nak su - ga - rán, S a ló - tusz test - vé - rét

vár - ja Te - ben - ned, szép le - ány! S a ló - tusz test-vé - rét

vár - - - ja Te - ben - ned, szép le - ány!

,

cresc.

	
,cresc.

(részlet)

Alkotásait egységes és finoman ívelt dallamok jellemzik (Dalok szavak nélkül). Utazásainak
élményeit kifejezõen fogalmazta meg a zenemûveiben: a hangulatos Hebridák-nyitányban (Skócia
közelében az Atlanti-óceán sziklás szigetcsoportjának neve Hebridák), az A-dúr „Olasz”, és az 
a-moll „Skót” szimfóniában. E-moll hegedûversenye és két oratóriuma, a Paulus és az Elias
a német romantika legelegánsabb mûvei. Mendelssohn mûveinek fõ jellemzõje a klasszikus
formába öntött romantikus tartalom. Mûvészetével nagy hatást gyakorolt a kortársaira, késõbb
Richard Strauss és Weiner Leó zenéjében is fedezhetünk fel mendelssohni elemeket.
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Allegro molto appassionato (nagyon szenvedélyesen)

�
F. Mendelssohn

(részlet)

�
	 dolce

	 (részlet)

F. Mendelssohn

Szentivánéji álom – nyitány, op.61

Mendelssohn többször is olvasta Shakespeare tragédiáit és vígjátékait. Ezek hatására 17 évesen írta
a Szentivánéji álom címû mûvét, amely mesebeli világon keresztül mutatja be a szerelem örömeit
és kínjait. A komponista különös zenei érzékkel tudta megtartani Shakespeare szereplõinek jellemét
és a mondanivaló üzenetét, hangulatát.

Fõtéma: bemutatja az erdõ tündéreit.
Melléktéma: a komikus szereplõket, a mesterembereket és Zubolyt ábrázolja.
Zárótéma: a bergamaszk táncot szólaltatja meg – 4/4-es olasz táncdal.

e-moll hegedûverseny, op. 64.

Az 1845 márciusában bemutatott mû a koncertirodalom egyik legnépszerûbb alkotása.

121

Tételei: I. Allegro molto appassionato – nagyon szenvedélyesen: szokatlan módon már
az elsõ témát is a szólista játssza.

II. Andante – lassan: áradó melódia, amely a szerzõ zongoramûveit is jellemzi.
III. Allegretto non troppo – nem túlságos gyorsasággal: a boldogság hangulata.
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