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Elõszó
E gondosan összeállított, sokoldalú tankönyv szerves folytatása az ötödik osztályos könyvnek.
Külön dicséretes a munkatankönyvjelleg, a sok hasznos gyakorlat, a felmérési lehetõségek és
az ötletes zenei játékok. Sok fontos elméleti ismeretet és énekelnivalót tartalmaz, de mindezeket
olvasmányos módon, érdekesen kínálja fel. Bõséges lehetõséget ad a zeneirodalomban történõ
eligazodáshoz. Használatával nagy lépést tehetünk a zenei alapmûveltség megszerzése felé.

Szõnyi Erzsébet

A tankönyv fejezetei

nnepek, jeles napok ♦ 4Ü

épdalok, feldolgozások ♦ 16N

agyar történeti énekek ♦ 50M

algyú́jtemény ♦ 86D

bécsi klasszikusok ♦ 60A
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Ének Szent István királyhoz
Bozóky énekeskönyv, 1797

Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz

Ünnepek, jeles napok

2. Reád emlékezvén csordulnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei,
Lankadnak szüntelen vitézlõ karjai,
Nem szünnek iszonyú sírástól szemei.

3. Virágos kert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntözé híven Szûz Mária.
Isten igéje élt, bõ volt szép virága,
Meghomályosodott örvendetes napja.

4. Elõdbe borulunk, bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk, árva maradékid,
Nézz már, István király, bánkódó hazádra,
Fordítsd szemeidet árva országodra!

5. Tehozzád, Mária, Szent István királlyal,
Keresztfán érettünk szenvedõ fiaddal,
Egész Magyarország sír és panaszkodik,
Mint Pátronájához óhajt, fohászkodik.

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése
(Magyar Nemzeti Galéria)
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2. Paripáját megforgatja, úgy megyen dolgára,
Csillog-villog a mezõben virágszál módjára.
Refr.: Hej, élet...

3. A zöld mezõn meg puskázik, nyer az ellenségtõl.
A kvártélyon mulatozik, nyer a menyecskétõl.
Refr.: Hej, élet... 

4. Menjünk azért seregessen, tartsuk meg hazánkat!
Vérrel-bérrel oltalmazzuk mi meg országunkat!
Refr.: Hej, élet... 

A dalt Kodály Zoltán dolgozta fel
a Háry János címû daljátékában. 

Kodály Zoltán: Háry János – Toborzó; baritonszóló – nagyzenekar

Zsére (Nyitra m.), Kodály Zoltán

Kossuth szobra a szegedi Klauzál-téren

Március 15.

Országunk nehéz helyzetében elsõként Kossuth Lajos
látott hozzá a hadsereg megszervezéséhez. Az Alföldre
indult katonákat toborozni, verbuválni. A falvakban
huszárok, muzsikások jelentek meg „vérforraló”, tüzes
dallamokkal, s aki a vidám nótaszó és a kellemes ízû
bor mellett fölcsapott katonának, akár 10 évig is vi-
selhette fején a csákót. Így az akkor mintegy 5 milliós
magyar nép több tízezer fiút állított a haza oldalára.
Kossuth kora bõvelkedett örömben és bánatban, melyet
a nép ajkán keletkezett katonadalok õriznek.

A jó lovas katonának
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Huszárosra vágatom a hajamat

2. Csókot adni a huszárnak nem merek,
Mert a huszár nem igaz szívbõl szeret.
Ha a huszár igaz szívbõl sejhaj szeretne,
Maga mellé a nyeregbe ültetne.

3. Gyenge vagy még kisangyalom a lóra,
Táncol a ló, te meg leesel róla.
Majd, ha egyszer én ülök a sejhaj nyeregbe,
Táncolhatsz vélem a csillagos égbe!

Olaszfalu (Veszprém m.), Békefi Antal

loncsolják*:
francia eredetû
szó (longe),
jelentése: a ló
futószárral
történõ
körbefuttatása.

Huszárosra vágatom a hajamat

Than Mór: A Károlyi huszárezred tisztjei (Magyar Történelmi Képcsarnok)

Huszárcsákó
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W. A. Mozart: Varázsfuvola
opera 2 felvonásban

A Varázsfuvola 1791-ben, Mozart életének utolsó évében készült.
Eredetileg daljáték (Singspiel), Mozart mégis az opera rangjára emelte.
Szövegét írta Emanuel Schikaneder.
Története során gyakoriak a prózai jelenetek, melyeket áriák, kórusbetétek és zenekari játékok
követnek. A felvonások végén, a fináléban hosszabb, összefüggõ zenei részek szólalnak meg.

SZEREPLÕK: Sarastro – basszus Az Éj Királynõje – koloratúrszoprán

Tamino – tenor Pamina – szoprán

Papageno – bariton Papagena – szoprán

Monostatos – tenor Három hölgy – szoprán, mezzo, alt

papok, szerecsenek Három gyermek – szoprán, mezzo, alt

Sarastro hívei

Papageno bemutatkozó dala:

W. A. Mozart

a fûz fa síp ról is mer meg a fér fi, nõ s a kis gyermek.-

Andante

Az er dõt jár va sí po lok, így él ni hej, de víg do log,- - - - - -

- - - - -

Varázsfuvola – bábelõadás
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A Varázsfuvola története

Tamino, az ifjú herceg, miután megszabadult a veszélytõl, ígéretet tett megmentõinek,
az Éj Királynõje udvarhölgyeinek, hogy kiszabadítja fogságából az elrabolt fiatal leányt,
Paminát. Útravalóként megkapta a leány képmását, egy varázslatos hangú fuvolát és egy
kedves útitársat, Papagenót.

Tamino áriája

Tamino küzdelmes útja végén jutott be Sarastro birodalmába Papagenóval, aki csengettyûjének
kedves hangjával elbûvölte a szerecseneket.

Szerecsenek éneke (Bûvös csengettyû)

„Ily szépet nem hallottam én még soha”, la, la, la...

A próbatételek teljesítésével és az igazság kiderülésével Tamino elnyerte az ifjú leány, Pamina
szerelmét és kezét. Papageno is megtalálta szíve választottját, Papagenát. Így a fiatalok együtt
álltak Sarastro elé.
Sarastro a jóság és a bölcsesség kapuját megnyitva engedte el a párokat életük beteljesülése
reményében.
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Sarastro F-dúr áriája

W. A. Mozart: Varázsfuvola – részletek

Mozart Varázsfuvolája
mindenki számára
érthetõ és élményt adó
muzsika:
a kicsiknek
gyönyörû zenével
párosuló mese,
a felnõtteknek
életbölcsesség.

Elõadás a szombathelyi
Iseumban
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