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Elõszó

Értékes és olvasmányos a 7. osztályos ének-zene tankönyv, amely kaput nyit a zene, az iro-
dalom, a történelem, a képzõmûvészet és a honismeret felé is.
Elõtérbe kerül a mûvészeti szemlélet egységének kiteljesítése. Izgalmas, muzsikáló
feladatokban jelennek meg a gyakorlatok és ismétlések a „tudás anyjának” lehetõségével.
A tankönyv feltétlenül gazdagítja a gyerekek mûvészeti érzékét, és emeli az általános mûveltség
szintjét.

Szõnyi Erzsébet

A tankönyv fejezetei

nnepek, ünnepélyek  4Ü

épdalok, feldolgozások  18N

romantika kora  65A

algyú́jtemény  115D
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Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz

A Himnusz

A 48-as forradalmat elõkészítõ nemzeti törekvések
izzó légkörében, 1844. február 29-én Bartay Endre,
a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot írt ki
Kölcsey Ferenc Himnusz címû versének meg-
zenésítésére. Erkel az utolsó pillanatban látott hozzá
a munkához. A pályamunkák nyilvános bemutatására
1844. július 2-án került sor. Az est végén a 13 pályázó
közül Erkel Ferencet ünnepelték jeles szerzemé-
nyéért.

A zeneszerzõ így számolt be Gárdonyi Gézának
a jeles eseményrõl:

Ünnepek, ünnepélyek

„Elérkezett a döntés napja. A színház ünnepi díszben. Mert, hogy nem választott pályabírák
döntöttek, hanem maga a közönség. Elkezdtük. A közönség figyelemmel hallgatta ezt is, azt is. De
nem fokozódott a hangulat. Végre az enyimre került a sor. Az én dallamom egyszerre áhitatra
keltett mindenkit. Az arcok megmeredtek, a szemek megteltek könnyel. És alighogy az utolsó sor
elhangzott, a tapsolásnak és az éljenzésnek orkánja rázta meg a színházat. A közönség döntött!”

V. Majzik Mária képzõmûvész Himnusz szobra Budakeszin, felavatva 2006 májusában
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Andante religioso

Andante religioso: áhitatos lassúsággal

( = 60)

Is - ten,áldd meg a ma - gyart, Jó kedv-vel, bõ - ség - gel,

Nyújts fe-lé - je vé - dõ kart, Ha küzd el - len - ség - gel.

Nyújts fe-lé - je vé - dõ kart, Ha küzd el - len - ség - gel.

Bal-sors a - kit ré - gen tép, Hozz rá víg esz - ten - dõt,

Bal-sors a - kit ré - gen tép, Hozz rá víg esz - ten - dõt,

Meg-bûn-hõd - te már e nép A múl - tat s jö - ven - dõt!

Meg-bûn-hõd - te már e nép A múl - tat s jö - ven - dõt!

Is - ten,áldd meg a ma - gyart, Jó kedv-vel, bõ - ség - gel,

Erkel Ferenc
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Himnusz
Kölcsey Ferenc
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Szent István királyhoz
Tamás Gyõzõ

2. Hívõ magyarok népe, tekints fel az égre,
Örök fényben ott ragyog Árpád nemzedéke.
Mennyei kórus zeng: „Boldogasszony Anyánk”,
El ne felejtsd népedet, így könyörgünk hozzád.

Dr. Bánk József, váci megyéspüspök rendszerezte a dallamot

A templomalapító királyi pár
(Képes Krónika)

Tamás Gyõzõ: Szent István királyhoz – népének

Vad volt a magyar, s hitetlen
– Attila király alatt,
S mint zsarnok-szokás, kegyetlen
Dúlta az országokat.
Ám Istvánnak idejében
Hitbõl új világ terem,
S a kegyetlenség helyében
Úrrá lesz a kegyelem.

Részlet Szent István
zsolozsmájából.

Esztergomi Antifonale – XV. sz.
Sík Sándor fordítása
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Kodály Zoltán: Háry János

Ki volt Háry János?

A szabadságharcot megelõzõ idõkben a szekszárdi szüreteken rendszeresen vendégeskedõ
Garay János itt találkozott Háryval, az obsitossal (kiszolgált katona). Feltehetõen a fõjegyzõ
pincéjében barátkoztak össze.

Bodnár István, Szekszárd történetírója a következõket írta róla:

„Háry bátyánk valóban élt, fazekasmester volt Szekszárdon, itt csinálta mértékre készült
födõit, amelyek vagy beleestek a fazekakba, vagy egy félarasszal nagyobbak voltak, mint
kellett. Ma is emlegetik híres kályháit, amelyek felrakás után egy óra múlva összeomlottak, ami
természetes, mert szerinte: „semmi sem tarthat örökké!”

A mû szereplõi:

Háry János bariton

Örzse, a mátkája mezzoszoprán

Ferenc császár próza

Császárné szoprán

Napóleon bariton

Mária Lujza, mezzoszoprán
Ferenc császár
leánya, Napóleon
felesége

Marci bácsi, bariton
a kocsis

Ebelasztin báró tenor

Bíró uram, a deák, határõrök, udvarhölgyek, gyerekek és még sokan mások.

Mûfaja: Daljáték 4 kalandban, elõ- és utójátékkal.

A daljáték zenei anyaga: – eredeti formában megszólaltatott népdalok
– önálló zenekari részek (intermezzo: közjáték)

Szövegének alapja: Garay János (1812–1853) Obsitos címû költeménye, amelyet 1926-ban
Paulini Béla és Harsányi Zsolt egészített ki további részletekkel.
Ennek alapján Kodály Zoltán a zene eszközeivel igazi daljátékhõst varázsolt a Háry figurájából.
A zeneszerzõ a számunkra is legfontosabb érzéseket szólaltatta meg: ragaszkodást a magyar-
sághoz és a szülõföldhöz, hûséget a családunkhoz és a szerelmünkhöz.
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II. Kaland: Háry különbözõ hõstetteket hajt végre a bécsi udvarban, majd a Napóleon
és Ferenc császár között kirobbant háborúban kapitányként vesz részt.

III. Kaland: A majlandi csatatéren Háry ezredes egyedül gyõzi le a francia sereget, s ejti
foglyul Napóleont. A gyõzelmet hatalmas mulatozással ünnepli meg.

IV. Kaland: Háry nem fogadja el a jutalmat, Mária Lujza kezét, inkább haza indul falujába,
hûséges mátkájával, Örzsével.

UTÓJÁTÉK: Újra Nagyabonyban, a kocsmában, ahol Háry visszaemlékezéseit a hitetlen
diák tüsszentése szakítja meg, amikor képtelen történetek hangzanak el.

„Tanu nincs rá, de minek is? Hisz tudja azt élõ és holt,
Nincs oly vitéz a földön, mint Háry bátya volt!”

Hárman valának együtt, a potrohos bíró,
Egy obsitos vitéz és a furfangos író;
A többi asztaloknál együtt és szerteszét,
Vidám parasztlegények itták a hegy levét.

Ott ültek, iddogáltak vecsernye óta már,
Keringett és fel is dõlt a bújdosó pohár;
Mátyás király sem nyert tán több éljent a Dunán,
Mint mennyit Háry János, az obsitos, magán.

S volt is miért e nagy zaj, ez éljen-háború,
Az obsitosnak párját nem látta hat falu,
A szem, a száj elállott merész beszédein,
Ország-világ csodálta vitézi tettein.

Most is kezébe kapván az öblös messzelyest,
Kalandos életébõl regét regére kezd;
Hol s merre járt, mit látott, mit tett õ s társai,
S hallgatva függtek rajta mindnyájok ajkai.

Ezt a remek daljátékot 1926. október 16-án – a magyar színpad ünnepének napján – mutatták
be az Operaházban. Kodály mûve azóta is állandó mûsordarabja a dalszínháznak Erkel Ferenc
Bánk bán és Hunyadi László címû operái mellett.

A daljáték rövid tartalma:

ELÕJÁTÉK: A nagyabonyi kocsmában
az öreg Háry meséli fiatal-
kori kalandjait.

I. Kaland: Háry mint huszár, lovagi-
asan segít Mária Lujzának,
aki azonnal beleszeret,
s magával viszi Bécsbe.
Örzse is velük utazik.

Oláh Gusztáv díszletterve a Háry Jánoshoz
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Sej, verd meg, Isten

Nyirvaja (Szabolcs m.), Kodály Zoltán

I. Kaland a határszélen: Örzse éneke

Jelenet a Háry János címû daljátékból

„Tudtommal most
elõször szólalnak meg
az Operaház
színpadán a magyar
nép dalai.”

Kodály Zoltán

A Háry János címû daljátékban elhangzó népdalok magyar népzenénk
„GYÖNGYSZEMEI”.

sajtalan1: sótalan, sótlan
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Sterio Károly: Bakonyi kanászok

Ó, mely sok hal terem

2. Szépen illik a sült kappan a cintál-bahha-rahha-rahaha,
Jó bort mérnek Füreden és Kaposvár-bahha-rahha-rahaha,
Igyál, jó barátom, tõled nem sajnálom,
sokáig éhhé-réhhé-réhéhélj!

3. Addig kell a vasat verni, amig tü-zehhe-rehhe-rehehes.
Semmit sem ér olyan hordó, amely ü-rehhe-rehhe-rehehes.
Köll hát bele tenni, ki köll aztán venni,
ha szüksé-gehhe-rehhe-rehehes.

Alsószecse (Bars m.), Kodály Zoltán

Marci bácsi vidám dala:
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Tiszán innen, Dunán túl

2. Tiszán innen, Dunán túl,
Túl a Tiszán van egy juhász nyájastul.
Ott fõzik a jó paprikást,
Meg is eszik kis vellával, fakalánnyal, bográcsbul!

3. Tiszán innen, Dunán túl,
Túl a Tiszán kicsi kunyhó nyárfástul.
Mindig azon jár az eszem,
Oda vágyik az én szívem párostul.

Felsõireg (Tolna m.), Bartók Béla

Intermezzo: közjáték
Három részbõl álló – A B A – visszatérõ szerkezetû zene.

Az I. kalandot a toborzó dallamra táncoló huszárok zárják.

Háry és Örzse közös éneke:

karikás ostor

Kodály Zoltán: Háry János – részletek; Intermezzo; Tiszán innen, Dunán túl
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