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Játékos ritmus- és hallásfejlesztő gyakorlatok





KÉSZSÉGFEJLESZTŐ GYAKORLATOK

BEVEZETÉS

A ritmus-, hallásfejlesztéshez, a kottaolvasási készség kialakításához, formaérzék fejlesztéshez (stb.) külön-külön játékos feladatokat szoktunk alkalmazni főleg az alsó tagozatban. A következőkben saját ötleteimet közlöm, különben ismertetnem kellene a forrást ahonnan átvettem, de közben sok idő eltelt.
Ahogy elvégeztem a tanárképzőt, a Szaktanárképző gyakorlatvezető tanára lettem. Egész szakmai pályafutásom bemutató tanításokból állt, rá voltam kényszerülve, hogy újabb és újabb ötletekkel gazdagítsam óráimon a készségfejlesztő játékok, gyakorlatok gyűjteményét.
Tizenöt éves zeneiskolai tanítás után meghívásra kerültem Kecskemétre 1975-ben, amikor megnyílt a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet. Voltak nemzetközi fórumokon tartott tanításaim is, mint például 1983-ban a Genfi Nemzetközi Dalcroze Kongresszus-on, ahol képviselve a „Kodály-módszert” három bemutató órát tartottam tizennégy gyerekkel.

A következő módszertani útmutatásokat a Zenei Általános Iskola, közelebbről Szabó Helga eredeti, csodálatos könyveinek anyagához kapcsolom. Az 1–3. osztály esetében nem írok oldalszámokat. Kialakult egy gyakorlat, mi szerint bizonyos hangok, ritmuselemek (stb.) bevezetéséhez melyek a legalkalmasabb játékdalok, népdalok. Közben kitérek azokra a dalokra is, ahol valami eltérő, rendkívüli dolog található. A játékos gyakorlatok, különösen 1–2. osztályban mindig megelőzték az új elemek tudatosítását, majd segítették azok elmélyítését, ezért a régiek mintájára ezúttal is ide csoportosítottam a különböző hallás- és egyéb gyakorlatokat. Az alsó tagozat egyik alapeleme a hallásjáték, mely végül is komoly, összetett feladat tud lenni a játékosság szintjén, és közben mosolyt varázsol az arcokra. Többrendbeli hasznuk lehet, több irányba fejlesztenek.
A játékok leírásához – megkülönböztetés végett – más betűtípust használok. Miután formai elemzésekre is sor kerül majd, a nagyobb betűtípusok használata itt alkalmasabb.
A felső tagozatos osztályokkal nem foglalkozom, de egyik-másik addigi hallás- és egyéb gyakorlatot magasabb szintre nehezítve még egy ideig lehet alkalmazni.
Már alsó tagozatban elkezdjük a többszólamú hallásfejlesztést, megalapozva a felső tagozat elvárását ezen a téren; és ne feledjük, fel kell készítenünk a zenei pályára készülőket is. Ehhez kapcsolódik, hogy az éneklés/olvasás mellett komolyan kell vennünk az íráskészség fejlesztését.
A kétszólamú dallamdiktálásoknál (felső tagozatban) elsősorban a bécsi klasszikus korból vegyünk példákat, itt az alsó osztályoktól már gyakorolt kürtmenetes kis példák, továbbá a 6. osztálytól részben már megismert funkciós zenei anyag, valamint a főleg 4 + 4 ütemes, általában a + av(variáns) formára komponált periodikus építkezés megkönnyíti a lejegyzést. Zenei általánosban több az énekóra, itt hetente lehet dallamdiktálás, amikor beszedjük a füzeteket és javítjuk az írást. Kétszólamú diktálás esetében a pályára nem készülőktől nem kell elvárni az alsó szólam lejegyzését. A dallamdiktálás mellett rendszeresen kerüljön sor hangnemen belüli, funkciós igénnyel szerkesztett hangközmenet diktálás-utáni lejegyzésére; – hangsor-felismerésre azonos kezdő hangról indítva, például mindegyik hangsort D-ről kezdve; – hármashangzatok diktálására hangnemen kívül, azok Ábécés kidolgozására megadott kereteken belül; – formai elemzésre hallás után (stb.); utóbbiaknál maguk javíthatják a találatokat. Hasznos, ha a diktált dallam vagy rögtön, vagy a következő órán felkerül a táblára, újra meghallgatják; csak így tanulnak belőle.
Minden órát népdal-énekléssel kezdjünk, alsóbb osztályokban népi játékokkal. Az órakezdő népdal-éneklés maradjon meg a továbbiakban is; Szabó Helga ennek az elvnek alapján írta meg könyveit, még a 8. osztályos tankönyv is népdalokkal kezdődik, közben pedig könyveinek anyagával már végigvonult a nagy zenei korszakokon, és ezzel egy átfogó zenei műveltséget nyújtott azok számára is, akik nem készülnek zenei pályára.

Bárhol is tanítson valaki, saját iskolatípusának előírásai, követelményei, könyveinek dalkészlete, zenei anyaga szerint kell, hogy haladjon tanítása során. Viszont a ritmus- és dallamelemek tudatosításának sorrendje ugyanaz lehet különböző iskolatípusonként, és a hozzá felhasznált anyag is azonos vagy hasonló.
A diktálások nehézségi szintje minden esetben az adott osztály képességéhez igazodjon. A dallamdiktálás anyaga valamivel könnyebb legyen, mint az aktuális vokális anyagé, amit a tankönyv szerint éppen énekelnek.

Vastag szedéssel emelem ki az új, tudatosítandó elméleti anyagot.
A tankönyvek sokrétű, átfogó ismeretanyagot nyújtanak, a játékok pedig gazdagíthatják a sokszínűséget. A tartalmas tankönyvek, az igényes foglalkozások az általános zenei műveltséget célzó törekvés mellett szellemi és embernevelő hatást is kifejtenek azon túl, hogy közben zenei pályára is felkészítenek.



Zenei Általános Iskola 1. osztály

Zenei Általános Iskolában nyolc osztályon keresztül Szabó Helga tankönyveit használtuk.
A könyv címe: Első énekeskönyvem.
Az 1– 2–3. osztályos anyagot és a hozzájuk kapcsolódó játékokat teljes mértékben Szabó Helga eredeti könyvei alapján tárgyalom.
Év elején még nem tudnak írni, olvasni. Az énekórai foglalkozás tehát folytatja az óvodai gyermekdalok éneklését; és az esetleges ott elkezdett ritmus- és hallásjátékokat. Gyakorolják az egyenletes járást, énekelnek, tapsolnak közben.

Ritmusfejlesztő játékok

Ismert dalok motívumainak tapsolása; előtte elénekeljük a dalt és tapsolunk hozzá, majd a dalt csak belső hallással éneklik, csak a ritmusát tapsolják (belső hallás-fejlesztés).
2 ütemes motívumok dúdolás (lalázás) vagy hangszeres játék utáni visszatapsolása. A gyerekek még nem ismerik a ritmusértékeket, az ütem, ütemvonalak fogalmát. Miután a gyermekjátékdalok kevés kivételtől eltekintve 2 ütemes egységekből állnak, a gyakorlat forma-fejlesztő is egyben, elmélyíti a dalok belső szerkezeti, formai tagolódását.
Egyenletes (negyed hang léptékű) járás, majd dalt éneklünk hozzá, járás közben tapsolják az énekelt dal ritmusát. Megfigyelik, hogy bizonyos helyeken „kettőt” énekelnek és tapsolnak egy lépés alatt, azaz két hang ér egy lépést.

Ismertetjük a ritmusegységeket: „tá” (negyed), – „ti-ti” (két összekötött szárú nyolcad érték); csak párban írva és szólaltatva meg; – „tá szünet”. A tá/negyed szünetet a Szólj síp, szólj kezdetű gyermekdalban figyeltetjük meg, és a Süss fel Nap dalból tudatosítjuk. Készítsünk szemléltető rajzokat.
A következőkben a visszatapsolás már a ritmusértékek hangoztatásával történik.
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Ritmuskirakó: ritmuskártyákat készítünk kemény, vastag, nem gyűrődő papírból, alakjuk négyzet legyen. Egy-egy kártya egy negyednyi ritmusértéket tartalmaz.
Bevezetjük, hogy a visszatapsolt és hangoztatott ritmust kirakják az előzőleg három-felé csoportosított kártyákból (a kártyák a félkotta tudatosításáig negyed / tá; – összekötött szárú két nyolcad: ti-ti – és negyed, tá értékű szünetet ábrázolnak). A tá érték/hang a kártya bal oldalára kerüljön, hogy az olykor egymás alá kerülő kártyák első nyolcada pontosan alá essen, és még elférjen mellette a második nyolcad is.

A kettes ütem tudatosítása. Bármelyik eddig énekelt dalt felhasználhatjuk hozzá. Mindenhez: tudatosításhoz, gyakorláshoz valamilyen hangulatos rajzos-mesés felvezetést alkalmazzunk.

Készítsünk „gombaházat” magasabban, mélyebben elhelyezett ablakokkal (a magasabb hangnak szánt ablak jobb oldalon legyen), a „ház” kitárt ajtóval hívogasson, színes virágokkal díszített legyen. Gombaházunkban, más esetben „ritmusházunkban” egy szobában két felnőtt vagy négy gyerek csigabiga (stb.) lakik, esetleg egy felnőtt és két gyerek él; de van úgy, hogy az egyik felnőtt csiga elmegy otthonról (mehetnek mindketten), de kiteszi/kiteszik névjegyüket, mely a (tá/negyed) szünet jele: Z (nem egészen így néz ki, íveltebbnek rajzoljuk). Eleinte még egy-egy rajzos figurát rakunk a szünet helyére.
Miután megtanulták a 2-es ütem és az ütemvonalak fogalmát, a kirakott ritmusoknál elválasztják az ütemeket, az ütemvonalak helyére ceruzákat raknak. Ettől kezdve könyvünkben a vonalrendszer elején megjelenik a 2-es szám. A kirakóhoz is rajzolhatunk egy, a sor elejére kitehető hang-méretű 2-es számot.
A helyes megoldás kerüljön fel a táblára is, ütemvonalak behúzásával. A ritmusértékek elhelyezése partitúra-szerűen történjen, a hangok értéküket érő megközelítően pontos távolságával (ezt nem lehet eleget hangsúlyozni). Már az első óráktól kezdve erre törekedjünk.
Ha hosszabb ritmusdiktálásra térünk át, először két ütemes, később négy ütemes egységekben diktáljunk. A gyakorlat végén dupla ütemvonalat használunk.

További ritmus-hallás játékok: hány ütemet hallasz? Behunyt szemmel hallgatják a diktálást, majd felmutatják ujjaikkal, hány ütem hangzott el. Feltétlenül jutalmazzuk meg az ügyes találatokat.
A tanár külön diktál pár gyereknek más-más ritmust, a gyerekek visszatapsolják, és megmondják hány ütem volt (ne legyen négy ütemnél több, azt is csak a legügyesebbeknek). Ugyanez a gyakorlat, csak nem az elhangzott ritmust tapsolja vissza a gyerek, hanem ugyanolyan terjedelmű de eltérő ritmussal válaszol (ritmushallás és improvizálás – az utóbbi kifejezést nem ismerik, ne is hangoztassuk).
Szintén ritmus-improvizáció: körben állnak, két ütemekkel adogatják egymásnak a ritmusláncot. A láncszem, a kapocs: a második ütem, ehhez jön egy improvizált ütem. A tapsolás lehetőleg folyamatos legyen. Így nem könnyű a feladat, mert el kell választaniuk egymástól a két ütemet, azaz gondolatban ki kell tenniük az ütemvonalat.

„Mérőütés”: egyenletes negyed értékeket ütnek a padon, hozzá dalokat énekelnek. Bonyolíthatjuk úgy, hogy az első mérőütés helyett tapsolnak, a második idejében érintik a padot. Tulajdonképpen az ütemsúlyokat (melyeket természetesen nem ismernek) emelik ki ezzel a gyakorlattal.

Felrajzoljuk a táblára két ütem keretét, kiírva a 2-est és a pontokat a negyedek helyén: 2 .      .        .      .        ; valamint az ütemvonalakat is berajzoljuk. Hol, milyen ritmus szólal meg, a tanár beírja. Sorban minden üres hely betöltődik egy kivételével, azt az osztály együtt tapsolva kitölti.
Több gyerektől kérek egy-egy ütemet, felírom a táblára, ez több, 8 ütem legyen, végül ők diktálják, hova kerüljenek az ütemvonalak.
Labdajáték: egy gyerek áll a kör közepén, egy ütem ritmust dúdol, miközben sorban dobja a labdát. A labdát úgy dobják vissza, hogy ritmusnévvel hangoztatják az elhangzott ütemet (kevesen álljanak a körben, mert gyorsan elfogynak a variációk, persze lehet ismételni).

A partitúra-szerű kottázáshoz hasznos, ha oszlopban kerülnek egymás alá a ritmusok vonalra, vonalközbe, ahol szemléltetni tudjuk, a hangok értékét. Két nyolcad közül az első kerüljön a negyed alá, mint ahogy említettük. Azon túl, hogy megkönnyíti a megszólaltatást, pontosságra, tiszta logikai érzékre, belső tartásra, rendre, rendszeretetre is nevel, és mert tartalmilag úgy igaz!

Negyed szünetnél lendítsék oldalra a kezüket, van jelentősége a mozdulatnak.
Memóriafejlesztő, improvizációs gyakorlatok: diktálás és visszatapsolás után 4 ütem ritmus a táblára kerül, először csak variáljuk néhol megváltoztatva, majd a kereten belül, egy ütemet kitörlök, a továbbiakban egyénileg tapsolják, és folyamatosan kitöltik az üres ütemet, később lehet két ütem is. Egy következő feladat lehet: ki tudná felidézni az eredeti ritmust?

Mindent játéknak állítsunk be, és valóban csak az legyen, képességeikre szánva a feladatokat, ne terheljük fölöslegesen a gyerekeket. Egyénre szabott feladatoknál a tanárnak eleve ismernie kell minden gyerek képességét. Nehéz feladata van, állandóan alkalmazkodik, mert a sokféle adottságú gyerek-összetételen belül gondoznia, fejlesztenie kell a tehetségeket, könnyű feladatoktól ők nem tudnak fejlődni; ezért nekik nehezebb feladatokat kell adnunk (ami számukra nem teher, hanem szórakozás), ugyanakkor a többi gyereknek nem szabad éreznie a megkülönböztetést! Ez a tendencia végig kell, hogy vonuljon az alsó fokú zenetanítás minden osztályában, sőt később is jelen kell, hogy legyen.

Két ütem terjedelmű ritmustáblákat készítünk, minden táblán más-más színes, hangulatos rajz (például katica, csiga, virág stb.), lehetőleg minden táblán más-más színnel írjuk magát a ritmust is. A táblák fölkerülnek a tábla szegélyére, vagy mágnessel rögzítjük.
Mikor melyiket hallják? Folyamatosan tapsolják az egészet; majd egyénileg tapsolják úgy, hogy megcserélnek két ütemet. Milyen sorrendben hangzott el a ritmus?

Írásgyakorláshoz először csak negyed értékeket kottáznak lapos kis kottafejekkel. Ha a kottafejek az első vonal közé kerülnek, a hangszárak a negyedik vonalig érjenek.
(Soha nem szerettem a fej-nélküli hangokat még ritmusgyakorlat esetében sem; első perctől fejjel kerültek fel a táblára, – nem tart sokáig kirajzolni, és pontosan jelölik a hang helyét.)
Írás gyakorlásához hasznos, ha a tanár kiosztja a feladatlapokat, vagy beszedi a füzeteiket, és előre berajzolja az ütemvonalakat, kipontozza a negyedek helyét. Később nyolcad ritmusértékeket írnak, hasonlóan az előzőhöz, szintén adunk keretet a feladat megoldásához. Végül szüneteket rajzolnak, melyek a nagy „Z” alakját formázzák, persze kicsit íveltebben, mint itt látható (de a gépemen nincsenek zenei jelölések). Minden ilyen feladatnál a tanár írja az első ütemet, mintegy mintát adva a megoldáshoz.
Szabó Helga írásgyakorláshoz jelentette meg kiegészítésként a Muzsikáló munkafüzet 1. 32 oldalas segédanyagot. A 12–13. oldaltól jól használható feladatokat ír elő ütemvonalak berajzolására, dallam-kiegészítésekre, improvizálásra; valamint a füzet végén útmutatást nyújt furulya-tanuláshoz.
Év vége felé már diktálás után írnak ritmust, sőt rövid dallamot is (de erről később).

További ritmusképzés: ritmuszenekart alakítunk, ahol már különböző hangszínek szólalnak meg, maga a ritmus is többszólamú. Változatlanul 2-es ütemben (2/4-ben) vagyunk. Többszólamúvá válik a ritmus, ha egyenként vagy kis csoportban egy ütemmel később lépnek be (ritmuskánon).
Később az első szólamot improvizálja egy ügyes gyerek (nincs tehát felírva a táblára a ritmus), a 2. szólamot hangoztató gyereknek nehéz feladata van; ez a gyakorlat ezért magasabb osztályba kívánkozik.
Énekelt dalokhoz előre megszerkesztett, táblára felírt, eltérő ritmusú osztinátót (osztinátó: „makacs ritmus”, mindig ugyanaz a ritmus ismétlődik) hangoztatunk tapssal vagy ritmushangszerrel (ha éneklünk is közben, a hangszernek ne legyen hangmagassága).
Ahogy új ritmuselem kerül sorra például a fél-kotta, mely kitölt egy ütemet 2-es ütemben, az eddig felsorakoztatott, gyakorolt ritmusjátékokat alkalmazhatjuk az új ritmuselemmel is.

Például a táblán lévő 2-es keret négy üteme közül hova kerüljön fél-kotta (amely az ütem elején megszólal). Végül kitöltjük a hiányzó részeket. Meg is fordíthatjuk: fél-kottákat adunk meg, és az üres ütemekben improvizálnak. Csoportos megszólaltatással fejezzük be a kitöltött 4, – később 8 ütemes ritmust.

Amikor már „kottát olvasnak”, a táblára felkerülő ritmus lehet az új dal (az órán új anyagként sorra kerülő dal) ritmusa is, ezzel ritmikailag előkészítettük a lapróléneklést.


Hallásképző játékok; – a szolmizációs hangok tudatosítása

Minden órát dalok éneklésével kezdünk, melyek általában népi játékdalok, de ha nem, magunk is kitalálhatunk hozzájuk játékos mozdulatokat.
A Zsipp, zsupp… – vagy a Csigabiga told ki … kezdetű gyermekdalok szinte mindenütt szerepelnek az első dalok között, ha nem is játékdalok, „eljátszhatjuk”. Előbbinél párban szembe fordulnak, és összefogott két kézzel ritmikusan hintáztatják a „kenderkévéket”, végül a „zsupsz”-nál bedobják a tóba. Hangulatkeltésnek elmondjuk: régen (néhol talán még ma is) hogyan áztatták a kenderkévéket tóban víz alatt, és amikor megázott, kidobálták a vízből a tópartra száradni.

Mindkét dal két hangmagasságon szól, a feladat egyelőre a két hang megkülönböztetése, mert a hangok (szó és mi) tudatosítása egy ideig még várat magára.

További dalok a két hangra (néhány dal a kínálatból):
       Én kis kertet kerteltem…;
       Szólj síp, szólj…;
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A dalokat hallás után tanítjuk meg, énekeljük, játsszuk; majd megfigyeltetjük a magasabb-mélyebb hangok váltakozását. Bevetjük hallásjátékainkat, majd egy arra alkalmas dalból elvonjuk az új elméleti elemet.

A dalok éneklése közben a magasabb hangnál felemelik a kezüket, a mélyebbnél leengedik.
Behunyt szemmel hallgatnak összefüggő (szó, mi hangokat tartalmazó) kötetlen ritmusú idegen dallamot, a feladat ugyanaz: kéz-felemeléssel, leengedéssel különböztetik meg a hangmagasságokat.
Színes, hangulatos rajzokat készítünk, témáit többnyire az énekelt dalokból vesszük. Például két kender kéve, az egyik egy nagykerekű taligán látható; vagy kis kertet rajzolunk magasabb-, alacsonyabb szárú két különböző fajta virággal. Hurkapálcára illesztünk egy rajzolt, kivágott katicát (vagy más, gyermekdal – figurát); a virágokon különösen örömmel röpköd a katicabogár (egy gyerek röpteti a katicát), éneklik a dalt, így követik a katica röpködését. Két levélen két csiga ül egymás felé fordulva, ezúttal „megszemélyesítve ők éneklik” (két gyerek) dalukat. Két koszorút rajzolunk magasabban, mélyebben elhelyezve, így énekeljük a dalt (Koszorú, koszorú), közben egy tábla előtt álló gyerek rámutat a koszorúkra (stb.).
A tanár dúdolása (vagy hangszeres játéka) után követik a magasabb, mélyebb hangokat. A tanár összefüggő egy-két ütemnyi dallamot dúdol (tehát ritmusa van), egyénileg visszhangozzák és mutatják a táblán lévő (bármelyik) rajzon, miközben dúdolják is az elhangzott ritmussal.
Két madár „beszélget” egymással, egyikük magasabb ágon ül és válaszolgatva énekel a két hang magasságában.
Csigák sora vonul hosszan, egymás után, majd 2-es ütemekbe rendeződnek, egy-egy fűszál választja el őket egymástól. A tanár összefüggő, szintén egyenletes ritmusú dallamot dúdol (a két hangon), egy gyerek átrendezi a sort: magasabbra-mélyebbre tolva a (tapadókorongos) csigákat. A játékot sokféle módon variálhatjuk; a tanár leleményén múlik, mit tud még kitalálni.
Egy további változat, amikor a két hangot már a későbbi kézjelek helyén mutatják maguk előtt (a felsőtest előtt), térben elhelyezve úgy, hogy gondolatban itt is kihagyunk egy helyet.


A szó, mi hangok tudatosítása. Mostanra megérett az idő a két hang bevezetésére. (Zenei Általánosban körülbelül október elején.) Egyszerűen csak közöljük például ilyen szöveggel: Zeneországban nevük is van a hangoknak, ebben az esetben a magasabb hang neve szó, a mélyebb hang neve mi. (Az adott témával kapcsolatos megjegyzéseimnél, vagy az általuk nem ismert bizonyos fogalmak esetében zárójeleket használok.)
A hangok vonalrendszerre helyezése három különböző helyzetben történik (a három dó-helyzet az F-, G- és C-alaphang), lehetőleg három különböző színnel jelölve. (A három dó-helyzetben még sokáig nem kell előjegyzéseket írni.)
A vonalak, vonalközök számozása alulról kezdődik. Megszámolják a vonalakat és vonalközöket.
Tudatosításhoz legalkalmasabb a Zsipp, zsupp… dal, mert nyugodt két tá/negyed hanggal kezdődik. Előtte énekeljük, játsszuk, éneklés közben mutatjuk a két hang magasságát (stb.) az eddigi játékok szerint.
Amikor kottába akarjuk szedni, előtte szöveges éneklésről váltsunk át dúdolásra, hogy a szöveg ne vonja el a figyelmüket. Ütemekre bontjuk a dalt, ők fejtik meg a szolmizációt, éneklik szolmizációs hangokkal és ritmusnévvel is. Diktálják a tanárnak, aki felkottázza a táblára, hangszárakkal, ütemvonalakkal.

Bevezetjük a dallamkirakót, ehhez kemény kartonra feltűnő színnel megrajzoljuk a vonalrendszert (az öt vonalat). Kirakáshoz színes kemény papírkorongokat használunk.
Ismert dalok két ütemét, vagy ismeretlen dallamot raknak ki diktálás után, ez esetben is – a dalok mintájára – mindig a magasabb hanggal kezdjük. A kirakott dallamnak ritmusa is van, ezért ritmusértékeknek megfelelően helyezik el a korongokat, ceruzákkal jelölhetik az ütemvonalak helyét.
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Közben dalokat tanulnak hallás után az új hang, a lá tudatosításához.
A lá hang tudatosítása. Az új hang elvonásához alkalmas a Süss fel Nap… kezdetű dal is, de talán még jobb a Fehér liliomszál…, vagy a Borsót főztem… kezdetű.

Énekeljük, dúdoljuk a választott dalt. Meghatározzuk, hogy a kezdő hang a szó, fölötte vagy alatta szólal meg az új hang? Fölötte, ez lesz a lá hang.
A lá helye a vonalrendszeren. Előre felrajzoltuk az ismert szó–mi hangok táblaképét, színekkel is megkülönböztetett három-féle elhelyezéssel. Ide kerül az új hang, kihangsúlyozva, hogy a lá közvetlenül szomszédos a szó hanggal; – ismertetjük a kézjelét. Kell, hogy ismerjék a kézjeleket, de ne alkalmazzuk sokáig például daléneklés közben, mert széttördeli, darabossá teszi az éneklést.
Segít érzékeltetni a távolságokat, ha a szó–mi között kihagyunk egy hanghelyet.
Dúdolják, majd szolmizálják a dal első két ütemét, hangoztatják külön a ritmusát is, kerüljön fel a táblára.

Népi játékdalok tanulásához, a játékok megismeréséhez csodálatosan szép és bőséges forrást nyújt:
Forrai Katalin: Ének az óvodában című könyve.

Hallásjátékok a három hanggal. Melyik dal kezdődik így…? Hány lá hangot hallasz? (Stb.)

A lá hang tudatosítása után újra elővesszük gombaházunkat, és ünnepélyesen kitárjuk rajta a harmadik ablakot is az új lá hangunknak, mely a szó ablaka közvetlen szomszédságában, annak jobb oldalán található.

Az eddigi hangtalálós játékokat ettől kezdve három hangra alkalmazzuk. A hangmutató pálcára, ha lehet, mindig az énekelt dal kivágott figurája kerüljön. A rajzos szemléltetésnél is ügyeljünk a figurák térbeli elhelyezésére.
Már most és később is, amikor bővül a hangkészlet, a magasabb hangok a táblakép jobb oldalán álljanak, ahogy a zongorán is így következnek a hangok magasság szerint.
Három kis táblát készítünk, rajtuk a három hanggal, más-más színnel rajzolva. Három gyerek áll az osztály előtt a három kártyával (az osztállyal szembenézve jobb oldalon álljon a lá hang). Az a gyerek emeli fel a kártyáját, aki a hangját hallja.
Dallamfordulatok más-más színnel rajzolva (kottázva, feltüntetve a ritmust is); mikor melyiket hallják? Ők is énekeljék el. Folyamatosan éneklik a táblák dallamait. Cseréljük meg a táblákat. A fordulatok gyermekdalok, vagy gyermekdal-szerűek legyenek, és szó hanggal kezdődjenek. Visszaszolmizált két-ütemnyi dallamot (ritmusa is van) repülőkottával mutatnak a táblán lévő hangkészlet szerint, mutatva és énekelve a motívumot.

Írásgyakorlat otthonra: a füzetükben kottázzák a három hangot három-féle elhelyezéssel, de egyszerre csak egy sort írassunk; – a tanár kezdi el.

Hasonlóság, különbözőség, ismétlés; az ismétlő jel. Belső ismételt fordulatok esetében azok elejére is kitesszük a jelet: a dupla, vastagított ütemvonal a két ponttal az ismételt rész két oldalán egymás felé néz.

       Fecskét látok…;
Új hangok: a ré és dó ismertetése, elvonása a dalból. Kézjelük, elhelyezésük a vonalrendszeren (stb.).
A magam részéről először a dó hangot vontam el a Hinta, palinta… dalból. Az új hang gyakorlásához közösen kottába szedtük még az Éliás, Tóbiás… kezdetű dalt is.
Ezek után elővettük a már hallás után megtanult mi ré dó-s dalokat, és a Fecskét látok… dalból ismerték meg a ré hangot. Egy pár további dal:
       Katalinka szállj el… - hangkészlete: szó mi ré dó.
       Csíp, csíp, csóka…;
       Hód, hód, fényes lánc…;
       Ej, haj, vadliba…;
       Hajlik a meggyfa, nagy az… – a két utóbbi dalban benne van az eddig tanult: lá, szó, mi, ré, dó hangkészlet.

A segédvonal fogalma, helyes alkalmazása.

Az eddig tanult dalok népi gyermekjátékdalok. A népi gyermekjátékok fogalma.
Mit jelent a műdal kifejezés?

A zenei kérdés-felelet, visszatérés, változat (stb.) formai jelenségek megfigyelését alkalmazzuk más dalok esetében is. Rögtönözhetünk így is: „hogyan lehetne másképpen befejezni a dalt”? Végül mindig az eredeti dallam hangozzék el.

Három hangulatos kis műdal Kodály Zoltán: Kis emberek dalai című gyűjteményből Weöres Sándor verseire.
Alapos előkészítés után énekelhetik kottaképről is.
       Megy a kocsi…  – a dal két nagyobb zenei részre tagolódik, és hasonlóak, a két rész együtt zenei kérdés-
felelet összefüggést alkot. A betűzés az Ábécé betűrendje szerint „A”-val kezdődik, a második sora hasonlít, de el is tér, tehát „A” változat (még nem ismerik a variáns, periódus idegen kifejezéseket).
       Jön a kocsi… – három ütemes zenei részekre tagolódik és négy zenei sorból áll, melyek közül az első kettő
azonos, a harmadik, negyedik eltérő, de együtt zenei kérdés–feleletet alkotnak.
       Eresz alól… – a dal négy ütemes zenei sorokból áll, az első két sor azonos, a harmadik eltérő, de soron belül
2–2 üteme zenei kérdés–felelet; a negyedik sor azonos az első kettővel, tehát a dal visszatérő szerkezetű. Az előbbi betűs jelölés szerint formája: A A B A. Betűzés helyett használhatunk rajzos figurákat is.
Csodálatra méltó, ahogy Kodály Zoltán az egyszerű dalokban milyen remek kis formákat alkotott, melyek előkészítik a későbbi zenei anyag formai jelenségeit.

A kottaolvasást alsó szinten mindig alaposan elő kell készítenünk. A hangkészlet hangjai abban az elhelyezésben álljanak a táblán, ahogy az éneklendő dalban is vannak. Kis rajzokkal teremtsünk hangulatot a dalhoz. Repülőkottás hangtalálás dúdolás/lalázás után hangonként haladva; – beéneklés következik a táblai hangkészlet alapján repülőkottával, idézve a tanulandó dal egy-egy fordulatát. Ha szokatlanabb lépés lesz majd a dalban, az ugrást először átmenő hangokkal, majd közvetlen ráugrással, külön kiemelve többször énekeltetjük.
Kinyitva a könyvet tapsolják a dal ritmusát. Lelassítva, de határozott tempót adva belső (néma) énekléssel szolmizálják a dalt, a tanár itt-ott beénekel szolmizálva egy-egy hangot.
A hallás-után megtanult daloknál az utó-szolmizációhoz nem szükséges ilyen alapos előkészítés, elhagyhatjuk például a tapsolást, belső éneklést.
A dalokat tartalmilag, hangulatilag is előkészítjük, mesélhetünk például Déva váráról, a tizenkét „kőmíes”-ről. Műdal esetében pár mondattal ismertetjük a zeneszerzőt.
Szabó Helga eredeti könyvei rendkívül hangulatos rajzokkal illusztrálják a dalokat, sok fényképfelvételt is alkalmaz (például a húsvéti locsolós szokásokról).

A kezdeti kétszólamú éneklésnél először a tanár énekel ellenszólamot, majd az osztály átveszi a tanár szerepét úgy, hogy az egyik csoport kézjelről énekel. Szépen hangzik például, ha a szó – lá – szó – mi – dó ritmusnélküli dallam alatt dó hang szól (egy egyszerű orgonapont).

       Ti csak esztek… – a dal-végi hang ritmusa két tá értékig tart, neve: félkotta, tá-á. Elhelyezése ritmuskereten belül 2-es ütemben. Szemléltetésként először összekötő vonallal jelöljük. A félkotta szünetjele, – hova kerül a vonalrendszeren?

Szabó Helga könyve ezek után kötetlen ritmusú, szabad előadásmódú dalt közöl:
       Azért mondom néktek…;
A „beszélve, szabadon” előadásmód neve (parlando) még nem hangzik el.
A „beszélt”, alkalmazkodó szabad ritmusú dalokat mindig hallás után tanítsuk meg! Ha később szolmizáltatjuk kottakép alapján is, az utolsó éneklések szövegesek legyenek szabad előadásmódban, úgy ahogy hallás után megtanulták.

Az alsó láˏ hang tudatosításához a már hallás után megismert Azért mondom néktek… dalt ismételjük;
Az alsó láˏ hang tudatosítása – helye a vonalrendszeren, – kézjele.

További dalok hallás után, utó-szolmizációval:
       Kodály Z.: Fut, szalad a pejkó… – a második segédvonal;
       Hová mégy, hová mégy…;
Utóbbi dal kottázásánál kibővülő ütemet, valamint hosszabbító jelet (fermátát) látunk, a jel alatti hangot tetszés szerint megnyújthatjuk A hosszabbító jel segítséget nyújt a „szabadon” énekelt dal előadásmódjához.

Az alsó szóˏ hang tudatosítása; a Kinyílt a rózsa… kezdetű dalból elvonva.
A tudatosítás módszere mindig ugyanaz. Alapos előkészítés, rávezetés után mindent a gyerekek fedezzenek fel.
Az új hang helye a vonalrendszeren, – kézjele. További dalok:
       Megismerni a kanászt…;
       Elment a madárka…; – „beszélve” énekeljük, kötetlen ritmussal.
       Anyám, édesanyám…

Az itt következő kis műdalokat lehet kottakép alapján is énekelni. Válogatva egy pár közülük:
       Kodály Zoltán Kis emberek dalai-ból: Csizmám kopogó…;
       Bárdos Lajos: Kövön ült két…;
       Járdányi Pál: Sándor napján…– formája: A A B A; a B sor önmagán belül ismétlődik.
                             Orgona ága… – anyák-napi köszöntő.

A felső dó' tudatosítása a megszokott módon. A dalok:
       Ásom, vájom…;
       Egyszer egy időben…;
       A part alatt…;




Az Állami Zeneiskolák tankönyvét: József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző című kitűnő könyvét második osztályos korában veszi (vette; – ha jól tudom, átírták, vagy teljesen új könyv van helyette) kezébe a zenét tanuló gyermek. Tizenöt éven keresztül ezt a könyvet használtam, ezért most ezt veszem alapul.
Szmrecsányi Magdához hospitálni jártunk fel Budapestre. Ő egy meghatározó, irányt-mutató zenepedagógus volt, nagy nevelő egyéniség. Kocsis Zoltán, Ránki Dezső nála kezdték zenei pályafutásukat, tanáruk felismerte kiemelkedő zenei tehetségüket, Ő indította el őket a hangszeres tanulás felé. Mindkét nagy művész elismerően, nagy szeretettel nyilatkozott egykori tanárukról, mint emberről, és mint nagy szakmai tudású pedagógusról. Kocsis Zoltán megemlítette, hogy jó lenne feltámasztani az akkori magas színvonalú ének/szolfézs-tanítást az iskolákban.

A könyv azonos sorrendben hozza a ritmus- és dallam-elemeket, mint a Zenei Általános Iskolák első osztályos tankönyve, de tovább jut az elemek tudatosításával. Nem foglalkozik a felső dó' hanggal, viszont tudatosítja a fá hangot, később a tiˏ hangot is; bátran és bőven vesz kottaolvasási anyagot gyermek- és népdalokon kívül is.
Több a kétszólamú gyakorlat részben csak ritmus, de dallam és ritmus összeállításában is, sőt kétszólamú éneklésre is hoz rövid példákat. Tárgyalja a 4/4-es ütemet, az egész kottát.
Tanítja a G-(violin)– és az F-(basszus) kulcsot; példákat, ismert gyermekdal részleteket közöl a két kulcs szerint, és Abc-s éneklésre ad feladatokat.
Végül egy szép kétszólamúsággal: Kodály Zoltán – Jankovich Ferenc: Zöld erdőben című biciniummal fejezi be a könyv nagyon szép zenei anyagát, kínálatát.

A zeneiskolák további osztályaiban Dobszay László: A hangok világa sorozat kötetei szolgálnak tananyagul.
Jól rendszerezett, stílusonként felépített és a stílusok mentén haladó nagyon értékes, szép anyagával. Sok benne a keretes diktálási anyag, számtalan feladatot ad egy-egy népdalhoz kapcsolva stíluson belüli improvizáláshoz. Főleg alsó szinten a könyveket kedves, népi ihletésű képek illusztrálják, hangulatot teremtve a tanulandó dalokhoz.
A Hangok világa sorozat, és a korábbi: Bevezetés a klasszicizmus funkció- és formavilágába bő választékot kínál a Zenei Ált. Iskola – főleg felső tagozatos – tananyagához kiegészítésként: kettősmenetek hallásgyakorlatához, egy- és kétszólamú dallamíráshoz.




Zenei Általános Iskola 2. osztály

Rendkívül szép és értékes zenei anyagot válogatott össze tankönyveiben a Szerző, Szabó Helga. A magyar népzenei anyagból, az idegen népek zenéjéből, a többszólamú műzenei darabokból itt is és a további könyvekben is válogatással tanítunk. Megjelennek a kiskottával szedett darabok, melyekből sokat meg lehet tanítani.

A könyv címe: Énekeskönyv 2.
Szabó Helga az eddigi, hallás után tanult dalokból idéz fordulatokat, majd új játékdalokat közöl a könyv elején.
       Harangoznak délre…; rövid terjedelmével, alkalmas az új hang bevezetésére.
       Süss fel, nap…;
A dalok befejezéseképpen a dallam lefelé halad, a „fá” súlytalanul, átmenő hangként szerepel bennük.
A fá hang tudatosítása. Helye a vonalrendszeren; – kézjele. A harmadik-negyedik órán kerül rá sor.
A dalokat (a fá miatt) egyelőre két rendszerben helyezzük el, amikor a dó a 2. – illetve az első segédvonalon van.

Az ABC-s hangok ismertetése, egyelőre öt hangot nevezünk meg.
A hangszerek bemutatása 2. osztályban a metallofonnal kezdődik, itt helyezzük el az öt hangot C és G kezdő hanggal; ezúttal az Á és H hangok is szerepelnek. Következő hangszer a zongora, majd a furulya. A hangvillát is bemutatjuk, mely az Á hang magasságán rezeg. Később kerül sor a hegedűre, majd a vonós hangszerekre.

Beszélnünk kell arról, hogy míg a szolmizációs hangok bárhol elhelyezhetőek a vonalrendszeren, addig az ábécés hangoknak állandó a helyük.
Pár órával később következik a G-kulcs bevezetése, a kulcs a G hang helyét jelöli a második vonalon, erről az Abc-s hangról kapta a kulcs a nevét; másik neve violinkulcs. Színessel emeljük ki a táblai rajzon a G hanggal együtt.
Vezessük be (megkülönböztetés végett), hogy a szolmizációs hangokat kis betűkkel írjuk, az ABC-s hangokat pedig nyomtatott nagy betűkkel.

Ettől kezdve a vonalrendszer sorai G-kulccsal kezdődnek. Elhelyezzük rajtuk az ábécés hangokat (az egyvonalas) C-hangtól kezdve. Később összekötjük a szolmizációt az ábécés hangokkal, a táblára kottázva: szó fá mi ré dó. Elhelyezésük G- és C-dó szerint. Kis dallamfordulatokat szolmizálnak vissza, majd ugyanezeket ábécés nevekkel is éneklik, repülőkottával mutatják. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy ábécés hangokat csakis abszolút magasságban szabad énekeltetni!

       Láttál-e már valaha…;
A dalok hangkészlete öt egymás melletti, azaz szomszédos hangból áll: szó-fá-mi-ré-dó. A hangsor neve: pentachord/pentakord; (penta = öt). A dalok dó alaphangon fejeződnek be, ezért hangsoruk: dó-pentakord.

„Ilyen ritmusértékeket és szüneteket ismerünk” – írja Szabó Helga, és itt kerül sor a 2/4-es ütem megnevezésére („kettő negyed”). Eddig csak a sor elején kiírt 2-es szám jelölte a 2/4-et. Körökbe rajzolva, függőleges és vízszintes vonalakkal elválasztva ismerteti a könyv a negyed, nyolcad, fél hangokat, szünet-jeleiket, azokat is néven nevezve, pl. „negyed szünet”. Az összefoglaló nagyon jó, a probléma csak az, hogy egy üres körbe berajzolja az egész hangot is megnevezve: „egész hang”, „egész szünet”, de a 4/4-es ütemet még nem tanulták. Szerintem ezt a ritmusjegy-összefoglalót az Én Istenem minek élek… kezdetű népdal után kellett volna közölni, ugyanis ebből a dalból szoktuk ismertetni a 4/4-es ütemet. (Lehet, hogy az új könyvben az összefoglaló más helyre került.) A tendencia eddig is az volt, hogy minden elméleti elemet élő zenéből, ezen a szinten főleg népdalból vezetünk le.
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(A szinkópa tudatosítása később következik.)


       Gólya, gólya, gilice…;
Sor-végeken nyolcad szünetek jönnek, ebből kerül ismertetésre a nyolcad szünet.

       Pázsitos udvaron…;
„Beszélve” énekeljük! Ezt a szabad, alkalmazkodó ritmusú éneklést Parlando előadásmódnak nevezzük.
       Az én édesemért…;
       Kelj fel juhász…;

A dalokban öt-féle hang szerepel: lá-szó-mi-ré-dó, a hangsor neve: ötfokú, Pentaton hangsor. A dalok lá, alaphangra fejeződnek be, ezért hangsorukat lá-pentatonnak nevezzük. Ez is „penta”, de egy hang kihagyásával.

Kodály Zoltán: Kánon lá-pentatonban.

Az első hangközök. Az önmagával azonosan összecsengő két hangot tiszta prím-nek nevezzük, az egymástól nyolcad távolságban megszólaló hangközt tiszta oktáv-nak (pl. dó – dó': dó – és felső dó).

       Én Istenem, minek élek…;
A szép dal dudanóta; egy igazi lá-pentaton. A duda, mint hangszer rövid ismertetése, később bővebben; a dudanóták általában határozott, kötött ritmusú, vidám táncnóták (dalunk ritmikája, tartása miatt lehet dudanóta, egyébként nem túl vidám).
Mint említettem, itt kerül sor a 4/4-es („négy negyedes”) ütem tudatosítására.

       Körtéfa, körtéfa…;
       Járom az új várnak…;
A népdalok hangkészlete: hat egymás melletti (szomszédos) hang: lá-szó-fá-mi-ré-dó. Neve Hexakord (hexa = hat). Miután az előbbi népdalok dó hangon zárulnak, hangsoruk neve: dó-hexakord.

A könyv ismerteti a nagy- és kis szekund hangközöket. A nagy szekundok „távolabbiak” (de mennyivel?). A kis szekundok „közeliek”. Konkrétabban meghatározva: a nagy szekund két kis szekundból áll, ezért is szokták az utóbbit „félhang”-nak nevezni (mutassuk meg a zongorán). Nagyon fontos a későbbi hangsorok, hangnemek, hangközök ismertetéséhez: szolmizálva és Ábécés hangokkal főleg a kis szekundok ismerete.

       Hej, tulipán, tulipán…;
       Két szál deszka… – mindkét dalt hallás után tanítjuk meg.

A ti-hang tudatosítása; helye, kézjele (stb.).
A dó-ti „kis lépés”, azaz kis szekund (inkább ti-dó-ként szoktuk emlegetni, talán, mert a ti annyira törekszik a fölötte lévő hang felé). Keressünk még, hátha találunk másik kis szekundot is. Idézzük fel a mi-fá lépést. A korábbi módszert alkalmazzuk: (ugyanazon magasságra végig énekeljük és a zongorán is játsszuk megfigyeltetve a szomszédos hangok különböző távolságát. Hallani, látni fogják, hogy a mi-fá hangok is közelebb vannak egymáshoz, mint például a dó-tól a ré, vagy a ré-től a mi hang. Rajzoljuk fel a táblára szár nélküli üres kottákkal a teljes skálát alsó lá-tól felső lá-ig, majd rendezzük át úgy, hogy a ti-dó és a mi-fá közel, félhangnyi, azaz valóban kis szekund távolságra kerüljenek egymáshoz. Ék-jelekkel alul kapcsoljuk össze a kis szekundokat.

       Harcsa van a van a vízbe…;
       Kis kece lányom… – a dalokat, F-dó szerint látjuk kottázva, tehát taníthatjuk kottakép alapján is. Az utolsó dal két befejező sora zenei kérdés-felelet.

       Szegény legény vagyok én… – először hallás után tanulják.
A dal lá alaphangja más helyre került és más, vagyis G hang lett a dó; E = lá . A tanár énekelje, és hangszeren szemléltesse F hangokkal megszólaltatva a záró két ütemet. Énekeljük szöveggel a végét az eredeti dallammal, majd a tanár ismét ábécés hangokkal a ti hangok helyén F hangokkal énekelve; hallják majd, hogy bár szép így is, de nem az eredeti befejezés hangzik el. Miért? – Mert alacsonyak az ide eső, jelen esetben F hangok. Van megoldás a magasabb hangokra, ha felemeljük az F hangokat. Ez a bűvös jel a kereszt, egy kis létra, melyen a hang fellép egy fél hanggal magasabb hangzásra; rajzzal, énekkel, zongorán illusztráljuk. Felkottázzuk a dal két utolsó ütemét G kulcs, G = dó jelöléssel, először F-hangokkal, majd kitöröljük azokat, beírjuk a keresztet a két F hang elé (az első elé), a hangokat ez által távolabbra is kottázzuk, mert a Fisz hangok egy kis szekunddal közelebb kerültek a G hanghoz. A kereszt fél hangot emelve -isz ragot told az alaphanghoz: Fisz. Ez által Az É - Fisz lett így a nagy szekund, a G-Fisz a kis szekund. (Ékkel kapcsoljuk össze, távolságokkal szemléltessük.)
Most már kinyitják a könyvet, ahol a G/violin kulcs után rögtön látjuk kiírva a keresztet, általában így szokták jelölni. Az öt hangot így is szemléltethetjük:

       lá       ti-dó       ré       mi
       É     Fisz-G      Á        H

ék-jelekkel kössük össze a hangok alatt jelölve a kis szekundokat a szolmizációs és ábécés kis szekund távolságok esetében.

Énekeljük a mi-fá, ti-dó kis szekundokat ábécés hangokkal is.
Az eddig tanult kis szekundok: az É-F; H-C és a Fisz-G hangközök helyére kerülnek.
A továbbiakban elengedhetetlen lesz a szekundok ismerete, ne csak hallják, hanem ismerjék is azokat! A hangsoroknál, hangnemeknél (kivéve a C-dó/dúrt) mindig a kis szekundok fogják eldönteni az előjegyzések bevezetését, alkalmazását! Meghatározzák továbbá a hangközök nagyságát is.

       Ki játszik körbe?
A szinkópa tudatosítása 2/4-ben (kottaképét korábban ismertettük, de tudatosítására csak itt kerül sor) később elhelyezzük 4/4-ben is. A ritmusképlet partitúra-szerű kottázása a táblán.

Ritmusjátékok szinkópával, például egy 8 ütemes keret áll üresen a táblán 2/4-ben, megszámozzuk az ütemeket. Hányadik ütemben szólal meg szinkópa; - vagy csillaggal jelöljük: hova improvizáljanak szinkópát.
Körben állnak, a tanár vagy egy ügyes gyerek mindenkinek küld egy ütem ritmust; akinek szinkópát küld, leguggol. Lehetőleg folyamatos legyen a ritmuslánc.

       Láttál-e már valaha…;
a könyv F-dó szerint közli a dalt, tehát a fá hang helyén sor kerül a b leszállító módosító jel bevezetésére.
Fontos kihangsúlyoznunk, hogy az Abc-s leszállított H hang neve is Bé lesz, de ez esetben Abc-s hang és nem leszállító jel. A tudatosítás az előbbi elv alapján történik, itt tehát a mi–fá kis szekund diktálja a módosítást azzal, hogy az Á – H túl nagy távolság a mi-fá kis szekundhoz. Hangoztassuk: F egyenlő dó-val; F-dó; D = lá-val.
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Valójában csak az É-F, H-C kis szekundokat kell megjegyezniük (a többi nagy szekund); valamint rávezetni őket annak logikájára, hogy az előjegyzések hogyan módosítják a szekundok távolságát.

       Hajlik a meggyfa levele…  – a dal hangsora: lá-hexakord.
       Már megjöttünk estére…  – köszöntő, lehet név-behelyettesítéssel is énekelni.
       Két galamb ül… – a dal két zenei részre tagolódik és zenei kérdés–felelet; hangsora szintén lá-hexakord.

Ha a dal hangkészlete skálaszerűen kerül a táblára, hasznos minden esetben a záró alaphangot színessel, esetleg aláhúzva vagy bekeretezve is kiemelni, aláírva az Ábécé-s és szolmizációs hangokat.

Már előfordulnak dó-tól dó'-ig terjedő hétfokú dalok, de sem itt, sem máshol nem nevez meg egyetlen hétfokú hangsort sem név szerint. Második osztályban korai is lenne; így említi: mi-végű hétfokú hangsor, vagy dó-végű hétfokú hangsor.

Ettől függetlenül már van elég hangsorunk, hogy „lottó”-játékot játszhassunk, ötös vagy hatos lottót:
a tanár azonos tonalitásban (!) dúdolja, v. hangszeren játssza a hangsorokat, ők csak a nevüket írják le,
például: dó-pentakord
               lá-pentaton
               szó-végű hétfokú (stb.)

A következő dal dó-tól felső dó'-ig terjedő dó-végű hétfokú dallam.
       Cickom, cickom… – meghallgatják Bartók Béla feldolgozásában: Gyermekeknek I. 5.
       Szélről legeljetek… – népdalkánon;
       Hopp, Juliska…;
       Elszaladt a kemence… – az utolsó dalok nem hétfokúak, hanem dó-hexakord és dó-pentakord hangsorúak.

A könyv bővelkedik szebbnél-szebb játékdalokban, népdalokban és népdal feldolgozásokban. Közülük sokat megtalálunk a Szőlő érik I–II.; Bartók Béla: Gyermekeknek című kötetekben, gyűjteményekben, melyekben válogathatunk a szép, kíséretes feldolgozások közül. A Szőlő érik kiadványban az elavult úttörő, mozgalmi dalok után gyönyörű népdal feldolgozások következnek különböző zeneszerzőktől.
A könyvben eddig is bő választékot találtunk Kodály, Bartók dallamokból, biciniumokból, van miből válogatni.

       Hej Vargáné káposztát főz…  – hallás után tanítsuk meg. A fi hangot nem ismerik, ebben a tanévben nem is tanulják meg. Viszont ne szolmizáltassuk ré-végű hangsorral!
A dalból vezetjük le a 3/4-es ütemet.
       Sárga csikó… – szolmizálhatnák is, de még nem ismerik a nyújtott ritmust, legfeljebb „alkalmazkodó ritmusként” említhetjük.
       Ábécédé…  kezdetű, szintén 3/4-es dalból ismerik meg a pontozott fél kottát.
A pont minden esetben a hangérték felével hosszabbítja meg a hangot – szemléltetés a táblán összekötéssel is.
A Hej Vargáné dal alkalmas arra, hogy jól megérezzék benne az ütemsúlyokat, tapsolják a hangsúlyt együtt az énekléssel, súlytalan helyeken csak érintsék a padot. Így vezetjük rá őket az eddig szokatlan 3/4-es ütem lüktetésére. Bevezethetjük az ütemezés fogalmát, meg is mutathatjuk 2/4-ben és 3/4-ben, ők is kipróbálhatják. Az itt következő népdalok 3/4-ben vannak:
       Szántottam gyöpöt… – és változatai. A második ütemekben végigvonul (3/4-ben) a félhang + negyed hang ritmus érték (ez a ritmusképlet a „volta”-ritmust idézi); a szakkifejezést most még nem említjük. Kevés magyar népdalt találunk 3/4-ben. A 3-as lüktetésű ütemfajták a nyugat-európai népdalok és műzene világával kezdenek megismertetni bennünket. A könyv hozza is a példákat:

       Zöld fű közt árva… – olasz dal;
       Vigyázzon énrám… – G.D’Amiens: Rondó – körtánc (mindkét dallam tulajdonképpen volta-ritmusú), – nagy vonalakban ismertethetjük a rondó formát.

A cselló, fagott, fuvola bemutatása. Zenehallgatás: Bach: Badinerie a h-moll szvitből.

       Most viszik, most viszik… – van benne egy ütem „belső” bővülés, ilyen esetben a népdalsor csak a beépült dallamrésszel teljes, ezért a bővülés nem hagyható el.
       Este van már nyolc óra… – népdalkánon.
       Elvesztettem zsebkendőmet… –  és öt változata, melyekből az utolsó a legszebb; ennek formája: A A B A,
visszatérő szerkezetű forma.
        Cifra palota…;
        Kőparadicsom, liliom… – utóbbi dalt két rendszerben szolmizáljuk! A második zenei sora után alkalmazzunk dó-váltást. Első sorát lá hangon indítsuk, de a harmadik zenei sor kezdete: lá = mi hanggal. Fontos, hogy előtte hallás-után tanulják meg a dalt, hogy a váltás kezdő hangját könnyen eltalálják. Bár a dal első fele (Á=lá) lá alaphang köré csoportosul, és szolmizálása így természetes; második felét jobb D=lá alaphanggal énekelni. Ré alaphangra befejezni a dalt? – Sérülne lá-pentatonra épülő ösztönös jó zenei ízlésünk. A könyvben közölt népdalok nagy számban lá-pentatonból nőttek ki, és zárásban (is) a lá-pentaton harmonikus belső vonzásában mozognak.

       Zöld erdőben a tücsök… – éppen elképzelhető dó váltással (előtte szintén hallás-után tanulják meg).
       Három szál vesszőre… – végre egy dal, amit szolmizálhatnak minden bonyolult dó-váltás nélkül. Hangkészlete: lá-végű hétfokú hangsor.

Még egy pár szép magyar népdal a kínálatból:
       Három éjjel, három nap… – egy igazi vidám táncnóta, hangsora: lá-pentaton; dudanóta.
       Mikor gulyás legény voltam… – oldottabb előadásmóddal;
       Kis kertemben… – lá-pentaton; a szinkópák pattogóssá, vidámmá formálják a dalt; 3 ütemes sorokból áll.
       Széles a Duna… – belső bővülés hosszabbítja meg a harmadik sort.

Műzene következik, Kodály Zoltán, Járdányi Pál, Ádám Jenő, Szokolay Sándor dalaival.
       Kodály Zoltán: Kis emberek dalai: Ágon ugrált… lá-pentaton, harmadik és negyedik sora kérdés-felelet.
       Kodály Zoltán: Bidres-bodros bárány… – 4 ütemes sorokból áll, melyekből az első kettő is kérdés-feleletet alkot, valamint a harmadik és negyedik sora is. Formája: A B C B; ráadásul a B sor önmagán belül is 2 + 2 ütemes kérdés-felelet. Végül a B sor tér vissza, melynek „felelete” valóban alkalmas a dal lezárására.


Az IDEGEN NÉPEK DALAI-ból idézett:
       Szállongó szél… német népdal, – és a hasonló egyszerű, visszatérő szerkezetű népdalok előfutárai a bécsi klasszikus zene kis háromtagú formáinak. Kürtmenetes alsó szólam improvizálására ösztönöz bennünket.
Ha lesz alsó szólam, azt a tanár szólaltatja meg zongorán. Az első négy ütem alsó szólamát vissza tudják énekelni úgy, hogy éneklik a dallamot, hallgatják a kürtmenetes alsó szólamot. Előtte az alsó mi hanggal nem árt külön foglakozni. Két különböző hangszín szükséges.
Belső szakasza két ütemes ismétlődő dallam, de más hangról indulva, ez a szekvencia, melyben az alap képlet/fordulat általában szekundonként halad fokozatosan fölfelé vagy lefelé (az idegen szót egyelőre csak említjük).

       Jaj, de pompás fa… – könnyen énekelhető népdalkánon.
       Ádám Jenő: Hull a hó, hull a hó… – a dal 4/4-es, 4 + 4 ütemes A + Av zenei kérdés-felelet.
       Kodály Zoltán: Gyere jó pajtás… – egy hosszabb dal 4/4-ben, 4 ütemes mondatokkal.
Formája: A Av B Av .
       Annya ő szép lányát… – moldvai csángó népdal.
       Csij, csicsijja… – komi–zürjén dal;
       Édes fülmile… – tatár népdal.

       Szőnyi Erzsébet szép kis biciniumát: Kinyilt a rózsa… eltesszük a következő évre, miután nyújtott ritmus és alsó fáˏ hang van a kíséretben. Ugyanígy Kerényi György: A faragószék nótája kétszólamúságot, amiben pedig tizenhatod ritmusok vannak, amit szintén nem tanultak.

A bő és szép zenei anyagot biciniumok zárják (bicinium = „kétszólamú mű”; írják „bicínium”-ként is).
       Kodály Zoltán: Zöld erdőben fütyül a rigó… – duda-szerű kísérettel. A „kiskapuk” éneklése: előszörre, másodszorra (primo-secundo). Először eljutunk az 1-es kiskapu ismétlőjeléig; ismételjük a megadott részt, másodszorra átugorjuk az 1-es kiskaput, helyette a 2. alatti kapu dallamát énekeljük.

                                Mély erdőn… – dó-pentaton;
                                Hej, Dunáról…;
                               Volt nekem egy kecském…;

Ajánlatos lenne az ötöd, azaz tiszta kvint hangköz tudatosítása. Keresve sem találnánk hozzá megfelelőbb népdalt a Hej, Dunáról… és a Volt nekem…  kezdetű daloknál. (Lehet, hogy közben megoldódott a probléma.)
Először magával a népdallal foglalkozzunk hallás-utáni daltanulással kezdve. Második lépésként kinyitják a könyvet, megkeresik, hol bujkál a dallam. A felső szólamból átmegy az alsóba, ott fogjuk majd kiemelten énekelni. Utó-szolmizációval éneklik, majd a népdal kerüljön fel a táblára, a dal két fele két különböző színnel, egy vonalrendszerre kottázva pontosan egymás alá, szár-nélküli kottafejekkel (a ritmust külön a vonalrendszer fölé írhatjuk). Nem nehéz észrevenni, hogy az egymás alá kottázott két dallamsor végig azonos, bizonyos hangköz távolságban párhuzamosan vonulva. A távolság mindig öt hang minden egymás alatti hangköznél. Ennek az ötöd távolság-nak a neve: tiszta kvint. Tehát a népdal második fele öt hanggal mélyebben megismétlődik; tiszta kvint hangköz távolságban.
Ha formailag akarnánk elemezni: az első sor A5 lenne; ugyanis a kvintet egy ötös számmal jelöljük fönn a betű jobb oldalán, mindig annál a sornál, amelyik magasabban van.
A Hej, Dunáról… esetében: formája az eddigiekhez képest rendhagyó, tagolhatjuk két részre: A5 A; de a dal mindkét fele ezúttal önmagán belül három 2 ütemes egységből áll. Meg tudjuk határozni így is a formáját:
A5 A5 B5 A A B; az öt hanggal mélyebben megismétlődő zenei jelenséget a magyar népzenében kvintváltásnak nevezzük, a dalt magát kvintváltó dalnak.
A Volt nekem egy kecském négy soros, soronként 3 ütemekből áll; – kvintváltó; – szintén lá-pentaton. Utóbbi dal formája: A5 A5v A  Av ; – érdekes módon valójában négyszer énekeljük ugyanazt a dallamot kis változattal.

A dallamírás diktálás utáni bevezetése már 1. osztály végén elkezdődött. Akkor 4 ütemeket diktáltunk két részletben. Arra törekedtünk, hogy a diktálások gyermekdal-szerűek legyenek, nehézségi szintjük is a stílusnak megfelelő keretek között mozogjon; és befejezésük mindig lekerekített legyen.
Diktálhatunk 4 ütemes kérdést, amire ők írásban improvizálnak 4 ütemes feleletet.
Könnyítésként lehet szó keretes diktálásról (Dobszay László gyakran alkalmazta), amikor a megadott keret bizonyos helyeire a megszólalás helyén bekottázunk egy-egy hangot. A dallam váza a táblán áll, majd kitöltjük.
Második osztályra a diktálás 8 ütemesre bővül, mindig az éppen adott hangsorban, hangkészletben és stílusban.

A többszólamú hallásfejlesztés is elindult első osztályos korukban, mert az is többszólamú hallásfejlesztés, amikor éneklik (tapsolják) saját szólamukat, hallgatnak egy másik szólamot, és ahhoz tempóban, intonációban, hangerőben igazodnak.
Második osztályban már elindítjuk a tényleges kétszólamú éneklést és hallásfejlesztést – jó példák erre Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán gyakorlatai, mindjárt a könyv elején.
A hallásfejlesztés magasabb szintjét jelentheti a következő példa: van egy megadott rövid dallam (például három hang), ezt énekelve hallgatják a zongorán megszólaló ellenszólamot, majd vissza is éneklik azt.
A diktálás tempója ne legyen gyors, hagyjunk időt, hogy az alsó szólam hangjai belső szolmizálással tudatosuljanak bennük.

Az említett három hangos fordulatok hangközei gyakoriak lesznek a későbbi kürtmenetes példákban. Előtte térjünk ki az alsó miˏ hangra.

       dó  ré   mi;       mi  ré  dó;       mi  fá  szó;       szó  lá  szó;      szó  fá  mi;       mi   ré    dó
       dó szóˏ dó;       dó  ré  mi;       dó  ré  mi;        mi   fá  mi;       mi   ré  dó;       dó  szóˏ miˏ  (stb.).

Az előbbi motívumok utolsó hangjain hosszabbító jelek, fermáták legyenek (nem új jelenség, nevén is nevezhetjük).
A későbbiekben, felsőbb osztályokban hosszabb lélegzetű kettősmenetek következnek, melyeknek felső szólamát folyóírással, betűkottával jegyzik le, majd hangonként éneklik, miközben megszólal hozzá az ellenszólam, melyet folyamatosan szintén hangonként írnak a felső szólam alá; de néha az alsó szólam legyen a megadott dallam.

Hogy a nehezebb kétszólamú művekből mit tudunk megtanítani, az a mindenkori osztály adottságán is múlik, de a nehéz gyakorlatokat ne erőltessük.

Új idegen kifejezés: mf = mezzoforte = középerősen; f = forte = erősen, erőteljesen.



Zenei Általános Iskola 3. osztály

A tankönyv címe: Ének-zene 3. (A továbbiakban nem változnak a könyvcímek, csak az évfolyamok haladnak előre 4., 5. stb.)
A következő osztályok anyaga továbbra is a magyar népzenére épül, közben viszont egyre nagyobb szerepet kapnak a műzenei kis darabok.

Zseniális volt Kodály Zoltánnak, Bárdos Lajosnak, Ádám Jenőnek és másoknak az a törekvése, hogy kis gyermekek számára is (el)énekelhető darabokat írjanak a legtöbb esetben népdal témára. Miközben a gyerek énekli a mű témáját a fő szólamban, majd ugyanazon darabon belül a kísérő szólamban újra hallja azt, utánozva az alapdallamot, ezzel már beleénekli magát egy más zenei világba, a nagy zenei korszakok imitációs szerkesztési technikájába. A könnyű kis kánonok éneklése is ide vezet. Bár a korok és stílusok tudatos megismerése csak a felső tagozattól kezdődik (kivéve a magyar népdal-stílusokat), addigra ő már otthonosan mozog bennük. Ilyen lesz az előbb említett, korszakokon átvonuló imitációs szerkesztési technika, mely alapvetően a barokk fő stíluseleme; vagy a bécsi klasszikus zene harmóniavilága, utóbbihoz a kürtmenetes kétszólamúak énekléséből, a kérdés-felelet játékokból: (a 4 + 4 ütemes periodikus szerkesztésű dallamokból); vagy a lekerekített formát nyújtó visszatérő szerkezetekből már folyamatosan szerezhet ismereteket.
Előny, ha a mindenkori tankönyv író maga is tanított alsós osztályokban, és megtapasztalta, milyen teljesítményre lehet képes a gyerek egy-egy adott korosztályban.

Elővesszük a tavalyi: fi szolmizációs hangot tartalmazó dalainkat, melyeket hallás-után tanultak meg.
Sok szép dal áll rendelkezésünkre az új hang tudatosításához, vagy elmélyítéséhez, például: Hej,Vargáné;  Hervadj, rózsa, hervadj; Két szál pünkösdrózsa (vannak közöttük újak is, de a fi tudatosítása előtt azokat is először csak hallás-után tanítsuk meg).
Most kerül sor az új hang, a fi tudatosítására körülbelül a 4. órán. A dalokat lá-sor fi-vel szolmizáljuk, miután hangsoruk a lá-pentatonnal tart rokonságot. Annak kulcshangjai, mint harmóniai váz már eleve megalkották és minden esetben szorosan vonzásukban tartják a dallamfordulatokat.

       Kicsiny a hordócska…  – a felső- és alsó váltóhangok: mi–fi–mi; – mi–ri–mi.

Itt kerül sor a dór-hangsor ismertetésére. Az első kiadású könyvekben egészen elől, a 10. oldalon kerül sor a hangsor megnevezésére. A dór hangsorú dalok nagy részét lá-sor fi-vel énekeljük, de ismerkedjünk meg a hangsor másik szolmizálási módjával is. Egymás alá írva (itt és a továbbiakban hangsoroknál nem jelölöm az alsóˏ  ésfelső' hangokat):
       ré       mi fá       szó      lá         ti dó        ré;              ré-sor = dór;
       lá        ti dó        ré       mi        fi szó       lá;              lá-sor fi-vel = dór;

Bartók Béla: Tánc kánon formában. Megtanítható, jól énekelhető.

A metronóm; metronóm számok, jelzések. Az Allegro tempójelzés, jelentése: vidám, gyors.

       Vígan, vígan, víg angyalom… – már szövege szerint is egy igazi „víg” dudanóta, táncnóta. Harmadik, negyedik zenei sora kérdés-felelet.

   Aki szép lányt… – a váltakozó ütem; 3/4-ben vagyunk, itt a harmadik zenei sor végén ritmus-szűkülés, aprózódás idézi elő egy ütem erejéig a 2/4-es ütemre való váltást (3. sor!). A dal második zenei sora egy kvinttel magasabban megismétlődik! Ez a „kvintelő” felépítés (a népdal soha nem „szerkesztett”).
A dal formája: A A5 A5v Av2.
Itt esik szó a kvint hangközről először, de úgy emlegetve, mintha már rég ismernék. A régi könyvek szerint a hangközt nem tanulták második osztályban, azért gondoltam úgy, hogy 2. osztály végén meg kell tanítani.

       Ha felmegyek… – visszatérő szerkezetű négysoros népdal 4/4-ben, a harmadik zenei sorában szóismétlés miatt kibővül egy 2/4-es ütemmel. A szóismétlést felfokozott érzés váltja ki, a dallam is egyre emelkedik közben. Belső feszültség keletkezik (drámai pont), mely gyakran hoz változást a dalok harmadik zenei sorában.
Formája: A B Bv A. Most már együtt említhetjük a változat és a variáció kifejezést.
Az elkövetkező négysoros népdalokban is végezzünk formai elemzéseket, megbetűzve a sorokat, a feladat már nem új számukra. Néha megérzik, hogy a negyedik sorban az első sor dallama kívánkozik visszatérni.
A formai elemzést terjesszük ki ismeretlen négysoros népdalokra is. Ilyen esetekben az első zenei sort énekeljék vissza, esetleg felkerülhet a táblára is, így könnyebb lesz az elemzés; közben betűzzék meg a formáját.

Dudások; – a hangszer ismertetése; – dudanóták és kétszólamúak; – a dudakíséret.

Bartók Béla: Párbeszéd – harmadikos fejjel talán nem eléggé érettek a darabhoz, de sokat tanulhatnak belőle.  Allegretto (= könnyed, játékos); metronómszáma 96; (Mikrokozmosz II. 65.).
Ének zongorakísérettel. A ragyogó kis darabban megfigyeltetjük a tükörkép-szerkesztést.
Zongora bevezetése után az ének szólam 5 ütemes kérdéssel nyit, melyre a felelet egy kvinttel mélyebben szólal meg tükör fordításban! A harmadik rész 4 ütemes kérdés, melyre a tükörszerkesztésű válasz az alsó láˏ hangon, az ének szólam legelső hangjának alsó kvintjén) kezdődik, és újra 5 ütemből áll. A harmadik sora eltérő dallam, és tulajdonképpen egy zenei kérdés, amire a negyedik rész szintén tükörképes fordítással válaszol. Ennek eleje 2 ütem erejéig hosszabb (dupla) ritmusértékekre vált (augmentált), ez által válik a rész 5 ütemessé. (Egy kis szelet a barokkból, – stílustanulmány! Kis kottával szedett, de könnyen énekelhető.)
A kíséret: csupa kvint hangköz, negyed-ritmusértékű mozgása dudakíséretre emlékeztet. A mű dór hangsorú D-lá szerint kottázott, a kíséretben sok Bé hanggal.

Bartók, Kodály kvintkánonjai következnek. A kánon kapcsán megnevezi az imitáció szót, magyarul: utánzás.

       Mikor gulyáslegény voltam… – szép, formás négysoros dal. Első két sora ismétlődik, harmadik, negyedik sora kérdés-felelet. A fá hang átmenő, súlytalan hangként szerepel, ettől még lehet lá-pentaton a hangsora.

Zenehallgatás: Bartók Béla: Este a székelyeknél – nem népdal, a Szerző saját dallama, de népdalszerű, négy-soros, szép ereszkedő dallam a magyar népdalok régi stílusát idézve; tiszta lá-pentaton hangsorú. Eredetileg zongorára írt mű, Bartók később zenekarra is átdolgozta Magyar képek címmel. A téma énekelhető, kottába szedett rubato, szabad előadásmódú dallam. Ék-alakú hangsúlyjelek emelnek ki egy-egy hangot. A témát klarinét szólaltatja meg; – a hangszer bemutatása.

       Hull a szilva a fáról… – vidám, szinkópás dal;
       Virágos kenderem… – lá hangra épülő teljes hétfokú hangsor; a ti hang felső ti'-ként szólal meg benne, a kvintváltás dobja fel a hangot előre(!), hétfokú hangsor, de a dal második fele pentaton fordulatokból áll. Ezt a típusú lá-pentatont a ti hang miatt „éles pentatonnak” szokták nevezni.
A Fonó – hangulatos ismertető olvasmány.

Kodály Zoltán: Székelyfonó – a daljáték műfajának ismertetése.
Kodály Zoltán, Bartók Béla egyik fő tevékenysége a népdalgyűjtés volt. Rajtuk kívül sokan mások is gyűjtöttek népdalokat. Ma szegényebbek lennénk, ha feledésbe merült volna ez az óriási, számunkra felbecsülhetetlenül értékes zenei anyag. A könyv a dalok végén kis betűkkel általában közli a gyűjtés helyét és a gyűjtő nevét.
A Székelyfonó-ban a Szerző többnyire a saját maga által gyűjtött székelyföldi és bukovinai népdalokat dolgozta fel. Dalok következnek a műből:
       Hess, légy,…– párosító dal; – Kászonújfalu (Csík) K. Z., azaz Kodály Zoltán gyűjtése.
       Én elmentem a vásárra… / Kitrákotty-mese; hallás után tanulják. A dal „Kárikittyom” részében alkalmazkodó ritmussal énekeljük. Felsőboldogfalva (Udvarhely) B. B. – azaz Bartók Béla gyűjtése. (A „Forrásjegyzék” név szerint közli a gyűjtőket.)

       Érik a szőlő…  – ha nagyvonalúan két részben elemezzük, akkor formája A5 A; ha kisebb részekre tagoljuk (lásd Hej, Dunáról…), akkor két ütemenként haladva: A5 B5 C5 A B C. A népdal hangsora lá alaphangú dór-hangsor; – kvintváltó.
       Láttál-e valaha… – a népdal lá-pentaton fordulatokra épül egyetlen ti hanggal. Miután kvintváltó, ez a fent megszólaló ti hang a 3., 4. sorban a mi hang felső kvintje; (micsoda szerves belső összefüggések!). Inkább lá-pentatonnak mondható; – formája A5 B5 Av B; (a B sor dallama lehetne az A sor változata is, de akkor bonyolultabb lenne az elemzés). (Általában használják a „tompa”-, illetve „éles”-pentaton elnevezést, amikor fá; hang, utóbbinál pedig ti hang szerepel a pentaton hangsorban, utóbbira már kitértem.)
       Hej, két tyúkom; – kvintváltó, a második és negyedik sora hangról-hangra megismétlődik egy kvinttel mélyebben. Kis változattal négyszer énekeljük ugyanazt a zenei mondatot.
A népdalt Kodály Zoltán dolgozta fel egyik biciniumában, valamint nagyhatású színpadi művében, a Háry János című daljátékban.
Zenehallgatás: több részlet meghallgatása a daljátékból, többek között a Toborzó; utóbbi szépen tagolt visszatérő forma, a részek jellegben, hangulatban (karakterben), tempóban elütnek egymástól.
A vadászkürt fontos szerepe; – a hangszer bemutatása.

       Hol jártál Szent Erzsébet…  – Leánykérő;
Memorizálás előtt válasszuk ki a dal egy sorát, mondjuk az „Egy hintóba hat ló legyen”, amit hallás után énekelnek vissza szöveggel, negyed mérőütéssel. Megfigyelik, hogy a „legyen” szó alkalmazkodó ritmusában a két szótag nyolcad értékben szólal meg egymás után, de a második hang kitölti a két negyed értékű mérőütést, azaz egy 2/4-es ütemet. Az első osztálytól megszokott partitúra-kottázást alkalmazzuk ezúttal is.
Az oszlopba szedett ritmus felső sorában két negyed hang áll, alatta négy nyolcad, amiből az első elengedi összekötő szárát és zászlót kap. Először átkötéseket alkalmazzunk, majd a nyolcad után a negyed mellé kiírjuk az egy nyolcad értékű pontot. A pont minden esetben az adott hangérték felével növeli meg a hangot.
Végül megszületik a nagy éles ritmus. Írjuk bele az oszlopba átkötések nélkül is.
Most már énekelhetjük a dalt kottakép alapján, de előtte szöveggel mondjuk és tapsoljuk azokat a sorokat, ahol éles ritmus van. Alkalmazkodó ritmusnál a szöveg a meghatározó. Ha csak a ritmust hangoztatjuk, akkor mondhatjuk: ti-tá(ji)-nak vagy ti-tá(m)-nak.
Egyben megtaníthatjuk a ritmusképlet fordítottját is, mert a következő órán tanulják az A juhásznak jól van dolga… kezdetű dalt, melyben szükségünk lesz a nagy nyújtott ritmusra.

       A juhásznak… – a népdalban felismerik majd az új ritmust, de az első két sort először hallás után énekeljék. A ritmus ismertetését a megszokott szisztéma szerint tudatosítsuk most is. Itt, az új ritmusnál az első hang nyúlik meg. A ritmus hangoztatása: tá   (ji)ti; vagy tá   (m)ti lehet.
Népdalokban a ritmus variációkat a szöveg hosszabb-rövidebb szótagjai határozzák meg (prozódia), azaz zene és szöveg természetesen alkalmazkodik egymáshoz, így hosszabb-rövidebb ritmusértékek alakulnak ki.
Rendkívül szép Kodály Zoltánnak a népdalra komponált biciniuma. A tanár hozzáénekli a kísérő szólamot, sőt betűkottával alá is írhatják az alsó szólamot (kerüljön fel a táblára), hogy ők is énekelhessék két szólamban.
Helyezzük el az új ritmusképleteket 4/4-ben, 3/4-ben is, improvizálás viszont csak 2/4- és 4/4-ben történjen.

Következhetnek az ismert ritmus-hallásjátékok az új ritmusképletekkel.

Kodály Zoltán: Fehér liliomszál… bicinium. Első két zenei része kvintkánon; a harmadik, negyedik rész alatt egy nagyon szép ellenszólam ível fölfelé, mely a mű végén keresztezi a felső szólamot!

       Három éjjel, három nap…; – kemény tartású, vidám dudanóta. Tempójelzés: Tempo giusto – jelentése: feszesen, táncritmusban.
Hallás után tanulják meg, majd két ütemet kottába szednek, szolmizálják, de ábécés nevekkel is énekeljék úgy, hogy D'AHC DHA legyen, szólaljon meg hangszeren is. Hallani fogják, hogy a C hang alacsony a ti szolmizációs hanghoz, ezért egy kereszttel felemeljük. Így születik meg második keresztes hangunk, a Cisz. Alaphangunk: D, D=dó. Ezt a D-dó hangra épülő hétfokú hangsort D-dúr-nak nevezzük. Itt már nem csak hangsorról, hanem hangnemről beszélünk, mely jelen esetben a D hangra épül. A violinkulcs után a sor elejére szoktuk kiírni az előjegyzéseket.
A hangnemek ötöd hangonként, azaz kvintenként követik egymást, ez egy belső törvénye a hangrendszernek. Mint tapasztaltuk, a kis szekundok döntik el az előjegyzés milyenségét!
Még egy megjegyzés: a „dúr” megjelölés hétfokú hangsorra alkalmazható. Viszont a korábbi dalok hangterjedelme legfeljebb a hexakordig terjedt, és főleg pentaton fordulatokból állt, ezért nem beszéltünk C-dúr, G-dúr, F-dúr hangnemekről.

Abc-s hangok gyakorlása hangközökkel összekötve. Leszögezzük, milyen hangnemben vagyunk, violinkulcs, előjegyzés a táblára kerül. A hangnemben kitartva énekelnek egy hangot először szolmizálva (Ábécé-vel abszolút magasságban). A tartott hanghoz leütök egy hangot, melyet először szintén szolmizálnak, de megszólaltatják ábécés nevekkel is, majd meghatározzák a hangközt. Egy idő után változzon a tartott hang; más alkalommal pedig a hangnem.

      Csipkefa bimbója… – aranyos, szép dal; egyben gyakoroljuk az új hangnemet, a D-dúrt (bár ti hang nincs benne) és az éles ritmust. Hallgassuk meg Kodály Zoltán egyneműkari művét: Túrót eszik a cigány.

A december 13.-i Luca nappal kezdődik a tankönyvben ismertetett Jeles napok sora. A Szerző rendkívül színesen tér ki az évfordulókra; rajzok, régi fényképfelvételek, olvasmányok keltenek hangulatot, téma szerinti köszöntők, népdalok kapcsolódnak az évfordulókhoz.
A továbbiakban nem térek ki külön a Jeles napokra, de a szebb dalokat, köszöntőket meg kell tanulniuk a gyerekeknek, így például a Balázs-járás köszöntőt; vagy a Gergely-járás-t. Sőt hallgassuk is meg Kodály Zoltán feldolgozásában a dalt. A kórusmű címe: Gergely-járás.
A Balázs-, vagy Gergely-járás egyrészt adománygyűjtő népi szokás volt, amikor iskolás kisfiúk csengőkkel, botokkal felszerelkezve, szalagokkal díszített ünneplő ruhákba öltözve házról-házra jártak, köszöntőt mondtak, énekeltek; így gyűjtöttek tanítójuk számára mindenféle adományt; de volt más célja is a „járásnak”: iskolába verbuválták a gyerekeket.

       Kősziklán felfutó… – Párosító dal; hangsora lá-ra épülő hétfokú hangsor.
       Házasodik a tücsök… – záróhangja lá, amire teljes hétfokú hangsor épül. A két dal hangsorának neve:
eol hangsor.
Összefoglalva az eddig tanult lá-végű hétfokú hangsorokat: lá sor fi-vel, vagy ré-sor = dór; – és lá-ra épülő eol, más néven: természetes moll.
Érdemes megbetűzni a Házasodik… formáját: A Av B Av; a B sor az A változata is lehet. Azért érdemes elemezni a formáját, mert az első két sor is kérdés-felelet együtt, és a második két sor is az.

       Tavaszi szél… – a szép népdal kérdés-felelet. Általában nem ismétlik az első sor szövegét, hanem a második zenei részt a Minden madár társat választ szöveggel éneklik.

Nehezebb, kvintelő szerkezetű dalokkal találkozunk a könyv további oldalain. Itt még egyszer kihangsúlyozzuk, hogy a régebbi típusú népdaloknál a „kvintváltó” kifejezést a föntről lefelé való váltásnál használjuk; – az újabb típusú daloknál a „kvintelőt” pedig a fölfelé történő váltásnál. (A „régi” és „új” stílus megnevezése a következő év anyaga lesz.)
Dallamfordulatokat vagy ismert népdal részleteket próbáljanak meg improvizálva kvinttel magasabbra vagy mélyebbre transzponálni. A téma kottázva álljon előttük; végül fontos, hogy bemutassuk az eredeti dallamot.

Szebbnél-szebb dalok következnek, melyeket vagy hallás után, vagy kottaolvasási gyakorlatként taníthatunk meg; tetszés szerint lehet belőlük válogatni.

       Gerencséri utca… – kvintelő dallam, formája: A A5 A5v Av2. A szép dal énekelteti magát, de a gyerek nem is sejti, hogy elvont szimbolikájával valójában mit akar kifejezni (még ráér megtudni).
(Már a kezdő szokatlanul nagy hangköz, a szélsőséges nagy hangterjedelem is belső feszültségről árulkodik. Egészen rendkívüli, ahogy a második sor elején a nagy hangköz lépés a legmagasabb pontjára emeli a dallamot, így fejezi ki mély mondanivalóját: Végig piros rózsa; a „végig” szó szimbolikus: egy tiszta érzés örök ígérete; és a piros is önmagáért beszél. Ilyen tökéletes dallamalkotásra csak a legnagyobb zeneszerzők voltak képesek.
Gyakran megesik, hogy önfeledten énekeljük a dalokat, észre sem véve igazi tartalmukat. Pedig itt, dalunkban rövid két versszak alatt egy egész dráma zajlik le, erre utalnak az El is hervasztottam és az Egyet választottam sorok – a tragédia abban állt: mindegy volt neki, melyiket választja, és ezzel az igaz szerelmet „elhervasztotta”).
(Mennyi névtelen fenomént [kivételes tehetséget] hordozott már magyar földünk a hátán, akik ismeretlenek maradtak, de tehetségük hagyatékát, a népdalokat ránk hagyományozták, melyekbe belesűrítettek minden emberi érzést a szilaj jókedvtől a mély tragédiáig. Egy másik dalban énekeljük: „Hegyek, völgyek, álljatok meg, Hogy panaszkodjam meg nektek.” – Micsoda szédítő, szinte kozmikus távlatok nyílnak itt meg előttünk!)
A változatos tartalomhoz, a millió színhez és árnyalathoz költői képeket, szimbólumokat használtak, mindezt tökéletes formába öntve, ahol még az eltérés is tökéletes, mert szervesen beleépült a dalba, és olykor ez az eltérés utal a drámára!

       Jánoshídi vásártéren… – váltakozó ritmusú, kvintelő szerkezetű népdal; harmadik zenei sorában elmarad az „ica te” (belső bővülés), ezért egy ütemmel rövidül a sor.

       Új a csizmám…;
a Bé-dúr hangnem ismertetése, az új leszállított hanghoz azt a módszert választhatjuk, melyet az F-alapú hangnemnél alkalmaztunk. Új hangunk az Esz, az É hang leszállított formája. A második b előjegyzést vagy a hang elé, vagy a felső É helyére írjuk. A kereszt -isz ragot; a b előjegyzés – az egy H kivételével – (e)sz ragot használ az ábécés hangoknál. A népdalnak a lapalján kottázott változata az ismertebb. Formájuk A B Bv A.

       Gábor Áron… már egy komoly felépítésű, feszes tempójú, nagyobb szótagszámú, 4/4-ben négy ütemes sorokból álló A A B A forma, benne a B sor önmagában két részre tagolódik, a jelenséggel már eddig is találkoztunk.
Az előző dalokhoz kapcsolva néven nevezhetjük az eddigi F-dó, G-dó sorokat F-dúr, G-dúr hangnemekre. Előtte írják át (transzponálják) a népdalokat az előbbi alaphangokra. Táblára írva el kell kezdeni az első ütemet. Majd ismertetni, megnevezni dúr hangsorukat, Ábécé-vel és szolmizálva kiemelni az alaphangokat.

Kodály Zoltán: A csősz subája – bicinium Weöres Sándor versére. A probléma az, hogy ezt a szó hangra végződő pentaton kétszólamúságot csakis Esz-dó szerint jó/természetes szolmizálni. A hangnemet ugyan még nem ismerik, de mivel szó-pentatonban vagyunk, nincs szükség az Esz-dúr harmadik b előjegyzésére, tehát nyugodtan lehet énekeltetni Esz-dó szerint. A téma formája A A B B. Kísérő szólamának felépítése: a két első sor szekvenciális. Hangterjedelme nagy, az alsó szó hangtól a felső dó-ig terjed.

       Megyen már a hajnalcsillag… – kedvelt, gyakran énekelt népdal. Formája: A B Bv A – a mély érzések szétfeszegették a formát, itt belső bővülést okoztak, egy 2/4-es ütemet beiktatva a középső sorokba.
       Kolozsváros olyan város…  – három soros, szekvenciás felépítésű dal.

       Talalaj, talalaj…; – a tizenhatod („aprózó”) ritmusképletek ismertetése (melyre csak most kerül sor). A tizenhatodokat is elhelyezzük ritmus oszlopunkon a partitúra-elv alapján. Itt a képlet ri,ri ti formában jön.
       Hidló végén… a ritmusképlet fordítottját énekeljük: ti   ri,ri.
       A karádi faluvégen… dalból megtanuljuk a négytizenhatodos ri,ri,ri,ri osztást. A szolmizációs „ri” és „szi” hangok módosított, díszítő funkciójú alsó váltóhangokként szerepelnek. A dal két részes, kvintváltással a végén.

Juliánusz nyomában” (olvasmány); – Fut a nyúl; – mari népdal. Szó van mari/cseremisz és csuvas dalokról.

       Összegyűltek, összegyűltek…  hangkészlete: mi-végű hétfokú hangsor.
       Lányok ülnek… szintén mi hangra épülő hétfokú dallam. Az első A sor még kétszer variálódik, majd a negyedik sor: B, mely szekvenciális felépítésű. A  ré di ré mi dallamrész módosított hangját a szekvencia idézi elő a következő fordulatban(!), ahol ezen a helyen fá mi fá szó dallam jön. A szekvencia köti magát a kis szekund alsó váltóhanghoz, és már előre e szerint formálja a dallamot, hogy hangközről-hangközre megismételhesse az előző fordulatot!

Kanásztánc-ritmus. Hasonló ritmikájú dal volt korábban a: Hej, két tyúkom…;
       Elmégy rózsám? „El bíz én… – a módosított „szi” hang színező hangként szerepel. A dal mi hangra épül.

Több zenei anyaggal kapcsolatban zenehallgatást javasol a könyv Szerzője. Például Bartók Béla: Ürögi kanásztánc-át a Magyar képek című műből, mely tétel annak utolsó „képe”. A nagy kottával szedett változat énekelhető. Cifrázatot jelent a trilla, az első hangon hajlítsuk. A hangszeren megszólaltatott egyenletesen pergő tizenhatodos kis triola alig fog különbséget jelenteni. A hangok fölött a pontok (staccato-k) azt jelzik, hogy azt a hangot röviden kell játszani.

Bárdos Lajos: Kis kacsa fürdik; szép bicinium; bevezető felső szólamában a szekvenciális fordulatokban szi és fi módosított színező alsó váltóhangokat éneklünk. Szélsőséges hangterjedelmével rendkívüli érzéseket árul el.

       Széles Rajna vize… – mi-végű bukovinai dal; a díszítő szerepű módosított hang, a szi szomszédjával a fá hanggal bővített szekundot alkot. A hasonló, bonyolult hangközöket most még nem tárgyaljuk, de ha rákérdez egy szemfüles gyerek, meg kell határozni.

Összegyűjtjük, elénekeljük az eddig tanult mi-végű dalokat. Most is megállapítjuk, hogy mi hangra végződő hétfokú hangsorúak. Ezzel egy új hangsort tanulunk meg, neve: frig-hangsor.
Az előbbi dalok mi-végű frig hangsorúak, de van másik-féle változata is a hangsor szolmizációjának. Itt most nincs rá népdal, így azt pár órával később fogjuk tanulni, és akkor összevetjük a két-féle szolmizációs sort.

Új hangköz: a harmad, vagy harmadik hang, neve terc. Két-féle tercet különböztetünk meg: a kis tercet; áll egy nagy + kis szekundból, például: lá,  ti dó; – vagy mi fá  szó; esetleg: mi   fi szó stb.; és a nagy tercet, mely két nagy szekundból áll, például: dó  (ré)  mi; – vagy: fá  (szó)  lá (stb.).

A kis-kottás Bartók szemelvényekből van, amit meg tudunk tanítani. Példák sorakoznak Párhuzamos mozgás-ra, az eddig már emlegetett Tükörkép- és Imitáció-s szerkesztési módokra.
Kodály Zoltán: Elmegyek, elmegyek… – könnyű bicinium, jó példa az imitációra.


RÉGI IDŐK MUZSIKÁJA…  darabjai résnyire nyitják az ajtót a nyugat-európai zene felé.
       Jertek, jertek… – rövid kis négyszólamú kánon. (Még hosszú utat kell bejárnia a nyugat-európai zenei fejlődésnek a Nyárkánon-ig.) A kor uralkodó műfaja a gregorián egyszólamú egyházi ének, olykor túldíszített, hosszan, sokszor egy szótagon áradó latin szövegű folyondár dallamaival. De a középkor nagy vívmánya, a világi zene is egyre inkább tért hódít. Az előbbi kis táncba hívó többszólamúság már világi „műfaj”. Nagy vonalakban ismertetni kell a szolmizáció gyakorlatának kezdetét (a hat hanggal: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La = hexakordum). A rendszer kidolgozása az olasz Arezzoi Guido (950–1125) nevéhez fűződik.
Szinte kizáróan hármas tagolású a dalok lüktetése ebben a korban a Szentháromságra hivatkozva. Majd a 16. századtól kezd egyenlő jogot nyerni a páros ütem a páratlan mellett. Elindul a többszólamú éneklés, bekapcsolódnak a hangszerek. Először a párhuzamosan: kvintben, oktávban, kvártban vonuló kétszólamúság hódít. Az Ikerének már egészen jól hangzik a mi számunkra is tercmeneteivel.
       Köszöntő… – „Ikerének”; párhuzamos mozgás a 13. századból.
       Rég virágzó… – iskolaének a 14. századból. Formája A A B A; – szerették énekelni gyerekeink. (A később népszerűvé vált A A B A visszatérő szerkezet a 14. századnál későbbi időktől válik gyakorivá Nyugat-európában, inkább csak a 16. századtól. A forma végigvonul a magyar népzene bizonyos típusain is, majd visszatérve Nyugat-európába a nagy klasszikus szonáta formában teljesedik ki.)
       Lassus (olasz zeneszerző): Imitáció – Domine Deus… (részlet), komoly műzene. 4/4-ben 2 ütemes dallamfordulatokat „utánoz” az alsó szólam egy kvinttel mélyebb hangról; egy igazi imitációs szerkesztésű kétszólamúság (a nagy barokk kor szerkesztési stílusában). A szemelvény a 16. századból való.

Csodálatosan szép a kis kottával szedett: Bartók Béla Hegedűduók részlet (I. 10.), egy „Rutén nóta” feldolgozása.  Ringatózó, ismétlődő motívum vezeti be a felső szólam dallamát, a kíséret aztán változik. A szi-ré ugrást lapróléneklés előtt átmenő/váltó hangokkal gyakoroljuk ki: szi-lá-ré, – szi-(lá)-ré, a lá-t magukban éneklik, a ré hangot pedig többször hangoztatva ismétlik; – végül szi-ré.

Moldvai csángó népdalok következnek; kis olvasmány, térkép ismerteti az ősi hagyományokat őrző csángó magyarok földrajzi elhelyezkedését, a Keleti Kárpátok sarkánál, mely terület Etelköz néven volt ismert egykor.
       Kis gerice… –  belső bővülés hosszabbítja meg a második sort; két részes dal.
       Szegény legény vótam…;
       Téli, nyári laboda… –  egy fél ütem kivételével kvintváltó. Emeljük ki, hogy a második sor végén a:
ré ré szó fá / mi mi mi  /dallamra; kvinttel mélyebben, hangközről-hangközre pontos kvintváltással válaszol a negyedik sor vége, így alakult ki a: szóֽ szóֽ dó táֽ / láֽ láֽ láֽ  / dallam, tá módosított hanggal. Vonjuk párhuzamba a szó–fá és dó–tá nagy szekundokat. (A ti hang leszállításával ösztönösen elkerülte a dallam a szűkített kvintet a kvintváltásban. Csodálattal állunk a zseniális zenei érzék megnyilvánulása előtt!)

Az előbbi dalok lá-ra végződnek, a záró fordulatban viszont ti szolmizációs hang helyett tá hanggal. Ezúttal is frig hangsorról van szó: lá-sor tá-val. A frig másik szolmizációs módja.

A két-féle szolmizációs mód összehasonlítása:
        mi fá      szó       lá        ti dó        ré        mi              mi-sor =  frig;
        lá tá       dó         ré       mi fá       szó      lá               lá-sor tá-val = frig.

       De szeretnék páva lenni… – D-dúr szerint kottázott dal, de a második kereszt nincs kiírva. A Szerző felkiáltó jellel figyelmeztet a ti hang helyén, hogy itt tá szolmizációs hang szerepel: dó-sor tá-val: mixolid hangsor.
       Már én többet… – a dal hangkészlete: szó-végű hétfokú hangsor. A mixolid hangsor másik éneklési módja.
       Este van már, csillag van az égen…;

A két-féle mód összehasonlítva:
       szó      lá       ti dó       ré       mi fá       szó;               szó-sor = mikszolid;
       dó       ré       mi fá      szó     lá tá        dó;                dó-sor tá-val = mikszolid.

Emlékeztetőül: az eddig tanult (modális hangsorok – a gyerekek nem ismerik a kifejezést) hangsorok közül a dór, frig és mixolid dalokat két-féle szolmizációval énekeltük.

Hangsorok hallás-gyakorlásánál egyelőre maradjunk meg az egy/azonos tonalitásnál. Bevezetésként szekund hallásjátékot játszunk. Az eddig megismert hangsorok alapján a sorok három-féle módon indulnak:
       két nagy szekunddal (2 + 2): dúr és mixolid;
       nagy és kis szekunddal (2 + 2):  dór és eol;
       kis és nagy szekunddal (2  + 2): a frig hangsor.

Játsszunk tehát a szekundokkal úgy, hogy csak három hangot diktálok hangnemen kívül, a gyerekek pedig két számot írnak: vagy két nagy 2 (nagy kettest a fenti módon); – nagy- és kis kettest; kis és nagy kettest. Ha kezdésnél hallanak egy kis szekund lépést, már tudják, hogy (egyelőre) a hangsor frig lesz. A nagy szekund kezdésénél más a helyzet, ott meg kell várniuk a következő hangot, majd a különbség eldönti a hangsort.
A jutalmazás soha ne maradjon el. Jó előkészítés lesz hangsor-hallásjátékhoz.

Van egy bőr csíkra felfűzött fagyöngyökből álló láncom (a gyöngyök gömb alakúak és egyforma nagyságúak).  Előszeretettel használtuk hangsorok felismeréséhez.
Játék a gyöngyökkel: a szíj két végét két gyerek tartja két oldalról, szembeállva velük a harmadik „fűzi” a gyöngyöket lassú diktálás után elhúz egyet-egyet; a gyöngyök (az osztállyal szembenézve) a szíj jobb oldalán várakoztak. Feltűnő, látványos így a szekundok távolsága; – végül meghatározzák a hangsor nevét.
Például:  O O       O       O        O O       O       O
               mi fá      szó      lá       ti dó       ré      mi   = frig-hangsor (stb.).
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Újra hangsúlyoznunk kell, hogy külön tárgyaljuk a hangsorokat, melyek bármilyen hangnembe tehetőek; és külön a hangnemeket, melyek előjegyzésekhez kötődnek rögzített, állandó alaphangokkal.

       Nána, Nána, Tiszanána…;
feszes tartású duda-táncnóta. Zenehallgatás: Kodály Zoltán Három gömöri népdal (egyneműkari mű).
       Magos a rutafa… – hallás-után tanítsuk meg a dalt alkalmazkodó ritmussal, ahogy Kodály Zoltán is kottába szedte a „rubato” szabad előadásmódú dalt A magyar népzene című könyvében (a 459. szám alatt). Bárdos Lajos is hasonló ritmussal dolgozta fel Magos a rutafa című nőikari művében. A mi-frig dalok egyik csodálatos gyöngyszeme.
Úgy gondolnánk, népdalunk meghaladja egy 3. osztályos gyerek érzelemvilágát, mégis áthatja a dal belső szépsége, érzi lényegét, szinte anyanyelve.
(A régmúlt, az Aranykor dereng át sok évszázadon/évezreden keresztül gyöngykoszorús tündérekkel, abból a varázslatos korból, amikor a ligetekben, vízpartokon szálltak, visszhangoztak a lantok, hárfák, fuvolák tiszta futamai. Még a tengeren is „átal hajladozik” Tündér Magyar Ilona, akinek „selyem sárhaja” a rutafa ágaival a víztükör fölé hajlik.
„Ősi recitáló-formula él bennük” írja Kodály Zoltán A magyar népzene című könyvében.)

Hangköz hallás-játékokhoz közben bővült a készletünk. Megismerték a tiszta prím; tiszta oktáv; a nagy- és kis szekund; a tiszta kvint; a kis-, és nagy terc hangközöket.
A hallás-gyakorlat egyik módja lehet, hogy meghatározott hangnemben egy sor ritmus-nélküli kotta a táblára kerül, lemásolják, éneklik, majd lassú tempóban hangonként újra éneklik hozzá hallva az ellenszólamot, amit rögtön az énekelt hang alá vagy fölé kottáznak (a hallásjáték már nem új számukra).
Következő lépésként a hangközöket egyszerre ütjük le, végig a kezdő hangnemben maradva. Itt is adhatunk valamilyen segítő támpontot. Az alatta lévő vonalrendszeren elemzik a hangközöket: a tiszta hangközöket nagy római számmal; a kis- és nagy hangközöket kis- és nagy arab számmal jelölik, így nincs szükség a számok előtt a „t” (tiszta), „k” (kis-) és „n” (nagy) betűk külön használatára, és ránézésre is szemléletesebb.


Válogassunk a NÉPEK DALAI fejezet dalaiból.

Zenehallgatás következik. A kis kottával szedett Bach: Trio énekelhető három szólamban. A szemelvény részlete Bach: Brandenburgi versenyművek I. concerto-jának. Zenehallgatás: főleg az említett I. verseny, ahol a vadászkürtnek, oboának kiemelt, szólisztikus szerepe van. Röviden említhetjük a versenymű műfaját.

A Bűvös csengettyű… – Részlet Mozart: Varázsfuvola című operájából. (A régi tankönyv második kiadása példányaiban még benne voltak a hibás hangok az alsó szólam egyik helyén: második oldal, második sor eleje.)

A könyv utolsó fejezete szép biciniumokat közöl magyar szerzőktől, például:
Bárdos Lajos: Ugyan édes komámasszony; – Nem láttam én molnárcsókot;
Kodály Zoltán: Hej, Vargáné…; – Érik a szőlő;
Papp Lajos: Nádi csibe; – Csengő szól; Weöres Sándor verseire;
Szőnyi Erzsébet: Sárga csikó, csengő rajta;
                            Este van már, késő este – a darab nagyon szép, de nehézséget jelent a mű megszólaltatása a sok hosszan tartott hang miatt: olykor tíz negyeden keresztül is külön-külön a két kísérő szólamban




Zenei Általános Iskola 4. osztály

Szabó Helga könyvét Rápli Györgyi szerkesztette át 2017-ben; új részekkel is bővítve.
Hangulatkeltőek a stilizált szemléltető rajzok is, de eredeti népi motívumokkal, népi szokások fénykép felvételeivel például, gazdagodott volna a kiadvány. A Régi idők muzsikája részhez is kívánkozna még egy pár eredeti képi illusztráció a középkorból, reneszánsz korszakból.

Áttanulmányozva régi vázlatfüzeteimet, a játékok közül még szerették fűzni a gyöngysort a hangsorok gyakorlásához.
A következő két hangköz-hallásjáték nehéz feladat 4. osztályban, legfeljebb csak rövid gyakorlatok legyenek.

Egy ritmusnélküli dallamírással kezdünk, külön-külön a hangokat láncban diktálva, lassú tempóban, folyóírással írva. Kottázás után elemzik a hangok közötti hangközöket, majd Ábécés neveket írnak alá. Nincs konkrét hangnem, de pár esetben használunk módosított hangokat, ezért jobb, ha ütemvonalak közé zárjuk a hangokat. Újbóli diktálás után a tábláról javítják.
A következő gyakorlat már nehezebb, itt két egymás alatti vonalrendszeren két különböző hangnem előjegyzése látható, megjelölt Ábécés és szolmizációs alaphanggal. A tanár repülőkottával mutatja az éneklendő dallamot, amit először szolmizálnak, majd átlépnek a másik sorba, azaz a másik hangnembe, mindig azonos hangon váltva. (Előállhat egy furcsa jelenség, ugyanis átlépésnél a másik hangnem szolmizációs vonzásrendszerébe kell átállniuk, ami állandó igazodást igényel, és azt eredményezheti, hogy ha például F-dóban énekelnek egy F – G-t = dó-ré; majd például G lesz a dó és erre kérünk egy G – Á-t, ami szintén= dó-ré; – a két nagy szekund tágabb, nagyobb nagy tercet eredményezhet, lévén, hogy a dó-ré nagyobb nagyszekund, mint például a ré-mi. Ez persze a gyerekeknek nem fog fejfájást okozni.)

Szabó Helga szlovák népdalokból bevezette a líd-hangsort; további elmélyítésként közölte Bartók Béla: Ne menj el csodálatos egynemű kórusművének egy részletét.

Ezúttal az új negyedikes könyvet használom, ezért annak oldalszámait jelölöm. Nem lesz részletes az elemzés, csak egy pár dologra térek ki.

A 33. oldalon következik az Édesanyám gyújts gyertyára kezdetű népdal, mely valójában lá-pentaton, melyet csak a melizmatikus hajlító díszítések hangolnak át fi hangjaikkal dór hangsorúvá. Hallás után tanulják, de az utó-szolmizálásnál nem szolmizálják ki a díszítéseket; a melizmákat már eddig is a fő-hangokon hajlítottuk, az ívek is ezt a megoldást sugallják. A népdal 2. és 4. sora pontos kvintváltó, de az 1. és 3. sorban is fellelhető a kvintváltás. A szolmizálást lá hanggal kezdjük.
Milyen finom megfogalmazás, nem: haza „megyek”, hanem „hazajövök”.
A prozódia határozhatta meg a népdalgyűjtőnek (Jagamas János), hogy egy nagyobb léptékű (6/8-os) ütembe jegyezze le a dalt. (Itt még nem foglalkozunk a 6/8-os ütemnemmel.)
Egy csodálatosan szép lassú táncdallam, melyben a (tovább-)lépések valószínű pontozott negyedekre történtek. )

A 44. oldalon az ÁBCD – Ivónóta; – kérdéses a dal stílusa, nem „régi stílus” abban az értelemben, amit mi a magyar népdalok régi stílusán értünk, egyrészt az egyenletesen lüktető hármas tagolása miatt. Eredetét tekintve közelebb áll a nyugat-európai zenéhez (annak hatására született), mint a magyarhoz. Itt 3/8-os ütemű dalról van szó (lehetne 3/4-es is), mely a középkori zene állandó és sokáig egyedülállóként elfogadott hármas tagolású ritmikai formája. 3/8-ban a ti lá szi / lá fordulat sem igazán magyar népdal-szerű. A hármas tagolású ritmus nálunk is gyökeret vert, gondoljunk a „volta” ritmusra; de dalunkban már a nyugat-európai funkciós harmóniák is kezdik éreztetni hatásukat, és ez fontos szempont.
„Régi stílus” helyett nevezhetnénk talán „régi magyar ének”-nek.

A 47. oldalon a Most jöttem Erdélyből… kezdetű dalhoz Kerényi György írt alsó szólamot, nagyon jól hangzik így a kétszólamúság. Ajánlatos házi feladatként lemásoltatni a füzetükbe szöveg nélkül, így zavartalanul alá lehet kottázni az alsó szólamot.
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Az új könyvben az Esz-dúr lóg a levegőben, még Esz-dóként sincs említve; az A-dúr később aztán sorra kerül.
48. oldal: Puszta malomba’ – a dal nem dúr hangsorú, de miután dó-hexakord, használja a három b előjegyzést. Nagyon egyszerűen meg lehetett volna oldani a későbbiek során az Esz-dúr tudatosítását, ha az eddig tanult dó-végű hétfokú dalokból valamit átiratunk az ismert 3 b előjegyzéssel, Esz alaphanggal.

49. oldal: jó a NÉPDALSTÍLUSOK ÖSSZEFOGLALÁSA: Régi-, Új stílus és a Bartók Béla által elnevezett Vegyes osztály. A régi stílust három alapvető típusba szoktuk sorolni: kvintváltó (pl. A5 B5 A B:  Arass rózsám); – részben kvintváltó; – ereszkedő. Az eddigi elemzéseken keresztül már megismerték a kvintváltás módozatait.

Van viszont a régi stílusnak egy nagyon értékes korai rétege, felülmúlhatatlanul szép dalokkal, melyek lehetnek kvintváltó-, ereszkedő szerkezetűek, néha viszont formailag nem tartoznak a fenti csoportok egyikébe sem. Visszafelé menve az időben eredetük messzebbre mutat; ősibb dalok lehetnek, mint a szokványos kvintváltók.
Ide tartoznak a gregorián hatást mutató Zsoltár típusú népdalok. Fő jellemzőjük a dó-ré-mi hangokon felfutó motívum; továbbá az ősi recitáló (= énekbeszéd) előadásmód; – a parlando = beszélve éneklés, mely a legtöbb esetben rubato is egyben, főleg ha az adott dal drámai sodrása nagyobb mérvű belső hullámzást idéz elő.
A típus gyűjtőneve: „zsoltározó” arra utal, hogy kialakulásukra nagy hatást gyakorolt az egyházi gregorián ének. A tankönyv több szép példát hoz, a régi stílushoz sorolva a dalokat: Istenem, Istenem, áraszd…; Kövecses út mellett…; Ma két hete….
Egy másik fontos csoport régi stíluson belül a Sirató; a recitáló daloknak talán a legrégebbi, ősidőkben gyökerező rétege. Erősen rögtönzésszerű (improvizatív). Gyökerei egyaránt vezetnek keletre és nyugatra.
Már az ősidőktől kezdve a dicső múltat idéző ünnepi megemlékezések is emelt hangon deklamálva szólalhattak meg; vagy például az egyházi gyakorlatban a liturgikus szövegeket így, emelt hangon olvasták fel.
A recitáló halottsiratók a beszéd és az ének határán mozognak, ritmusuk szabadon alkalmazkodik a szöveghez. A dallam fordulatain belül legtöbbször kevés hangot használ, sok az ismétlés; vagy egy hangon recitál.
„Az őskorba nyúlik vissza a halottsirató is” (Kodály Zoltán: A magyar népzene). Könyvünkben: „a régi siratók módján búcsúztatja lányát” édesanyja: Kedves lányom… (a Lakodalmas dalok közt találjuk).
Többen a regös-énekeket is a régi stílus korai dalai közé sorolják.

(A következő szakasz nincs a tananyagban, ezért használok zárójelet. Az itt felsorolt dalok viszont stílus szerint ide tartoznak; egyik-másik szép dalt be is lehet mutatni a gyerekeknek; és van, amit ismernek.
       Szivárvány havasán… szintén zsoltározó ének. Recitáló, hajlításokkal, melizmákkal gazdagon díszített, előadásmódja parlando–rubato. Kodály Zoltán írta: „nemzetfeletti, ősi recitáló formula él benne” [A magyar népzene – kiemelés tőlem]. A dalnak ismertek cseremisz és csuvas változatai – Kodály Zoltán, Dobszay László.
       Katona vagyok én…– a korábbi recitáló dalok stílusjegyeit hordozza ez a csodaszép népdal. Dallamvonala ereszkedő, régi stílusú; – kivételesen jobb ré-végűnek szolmizálni.
       Imhol kerekedik… – szintén „gazdagon díszített”; – kis eltéréssel kvintváltó; hangsora mi-frig.
      Magos a rutafa… parlando–rubato. Mint már 3. osztályban, most is Kodály Zoltán megállapítását idézem: „Ősi recitáló formula él bennük”. Hangsora mi-frig. – Még sorolhatnánk a szebbnél-szebb dalokat.)

A csodálatos díszítő hajlítások, melizmák szintén a gregoriánhoz vezetnek. Általában a gregorián dallamokra, de főleg az ujjongó, gazdagon áradó, hajlításokkal, melizmákkal díszített alleluja-dallamokra emlékeztetnek, melyek stílusa hatással lehetett kialakulásukra. Olykor – az inkább kelet felől érkező – bővített szekundok előfordulása teszi még színesebbé a dalokat.

Az 52. oldaltól új stílusú népdalok következnek, több közülük Esz-dó szerint kottázva. Több az „éles” pentaton, de előfordulnak szó-mixolíd, lá-pentaton, „tompa” pentatonok, dór- és dallamos moll(-szerű) hangsorúak is.
Fő típusaik: A A5 A5v A; – A A5 B A; – A B Bv A; – A A B A.
Fő jellemző vonásuk a boltozatos felépítés (középen kiemelkedik a dallam magassága), valamint hogy az első A sor visszatér az utolsóban, és ezzel zárt formát alkot.
Kodály Zoltán kb. háromezer dalról írt, ezek közül közel 800 volt visszatérő szerkezetű: A magyar népzene – (kiemelés tőlem.) Az A A B A típusnál a legmagasabbak a szótagszámok; és a B sor önmagán belül gyakran két részre tagolódik.

Az A-dúr tudatosítása később, a 104. oldalon megtörténik, hivatkozva az Enyém a menyasszony kezdetű népdalra, mely viszont ettől távol, a könyv utolsó dalaként, a 175. oldalon található.
Ami nagyon fontos lenne, hogy legalább a dó helyét ki kellene emelni (vastagított szedés, keret, aláhúzás, más szín stb.); de akár végig aláírni az ábécés hangok alá a szolmizációs hangokat is.
Minden újonnan belépő hangnemnél rá kell vezetni a gyerekeket, miért van szükség az új előjegyzésre.


A KATONADALOK keretén belül az Őszi harmat után… – a dal hangulatánál, tartalmánál fogva ez esetben megfelelőbb elnevezés lehetne: Bujdosó-ének a 17. szd.-ból (73. old.).
A következő dal, a Hallgassátok meg magyarok – Rákóczi búcsúja… sem tipikus katonadal, inkább „régi magyar dal”, vagy „történeti ének”, mint például Szent László király. Aztán hoz a könyv katonadalokat is: Szép a huszár…; Jól van dolga…(stb.). Ilyen „nóta” lenne még: Sej, besoroztak…;  A jó lovas katonának…  (stb.).

Az A-dúrt Szabó Helga korábban ismertette az Enyém a menyasszony dalból elvonva, mely dal a Galgamácsai gyermeklakodalmas része.
Kvintváltó, régi stílusú népdal, de nem pentaton, hanem dó-ra épülő teljes hétfokú hangsor. A sorok második részében a következő fordulatokat énekeljük: szó szó lá ti   dó'     dó'      (2/4 ti ti ti ti   tá     tá     )
                                                                          szó szó ti lá  szó    szó
                                                                          dó dó ré mi   fá      fá
                                                                          dó dó mi ré   dó     dó.

A két könyv anyagának nehézségi szintjét tekintve, az új a nehezebb. A 2–3. osztályban tanult ártatlan kis: Mély erdőn…; – Nem láttam én… és a hasonló biciniumok után túl nagy a különbség (szakadék); még ha van is átmeneti nehézségű darab. Egyik-másik egy- és többszólamú mű megemészthetetlen lehet számukra.
Kár, hogy Kodály Zoltán: Magas fenyő áll a hegyen biciniuma kimaradt. Kodály Kistétényi Melinda csodálatos szövegére komponálta. A kis, imitációs szerkesztésű kétszólamú mű talán a legszebb az összes közül: mind formai alkotás terén, mind tartalmát, szövegét, hangulatát tekintve. Magas fenyő… a kezdeti oktáv-ugrás felidézi a hegyet, rajta a magas fenyőt, és érezni az ágain átsuhanó szellőt. A kismadár hangja visszhangzik az erdőben, és vele együtt dalol mind az egész erdő. Az alsó szólam a láˏ kezdésre alsó miˏ hanggal kezdi a választ, a kánon-szerű imitációt. Mindez együtt szélsőséges hangterjedelmet idéz elő, ezzel még jobban kiszélesítve a mű érzelmi világát. Annak ellenére, hogy belül ennyire gazdag, könnyen megtanulható.
Viszont örvendetes, hogy a Mért jöttetek vidékiek? – és a Félre tőlem búbánat kezdetű biciniumok kimaradtak. A Félre tőlem goromba szövege miatt: kancsót vágok utánad…; megfojtlak egy pohárba… ; – a Mért jöttetek pedig rideg, kietlen hangulatánál fogva, mely arra feltétlenül jó, hogy elriassza a („kard nélkül”), békés szándékkal közeledőket is. Tanulási szempontból pedig nehezek.

A következőkben felsorolnám, hogy miért tekintem a következő dalokat, műveket nehéznek:
                  Megházasodtam, te… – sok, bonyolult melizmája miatt (na és a szövege!);
                  Bárdos Lajos: Kossuth-huszár tánca – felső szólamától: Huszár gyerek, huszár gyerek…; a verbunkos népdaltól feltámad az emberben a lelkesedés, magát a témát kár lenne kihagyni. Bárdos Lajos a kétszólamú darab alsó szólamába beleszőtte a Kossuth Lajos azt üzente… kezdetű dal egy részletét. Kísérő szólama viszont még ezzel együtt is nehéz.
                  Kodály Zoltán: A magyarokhoz. A mű egy zenei csoda. Érthető a lelkesedés, hogy már 4. osztályban közli a könyv Szerzője/Szerkesztője és Himnuszunk közelébe sorolja, mivel a mű akár második nemzeti himnuszunk is lehetne. (Persze tömeg nem tudná énekelni.) De századok súlyát magában hordozó szövege, nehéz dallamszövése, zenei összetettsége nem negyedik osztályosoknak való. Még ha csak hallgatják is, szövege megviselheti lelki világukat például ezzel a sorával: vérbe mártott Tőre dühös viadalra készti...; ha egyáltalán fel tudják fogni a szavak értelmét (remélhetőleg nem tudják). Általában egyesített, képzett énekesekből álló kórusok éneklik kórustalálkozók záró műsoraként, így hatása még lenyűgözőbb. A befejezés: szabad nép, szabad nép! – szélesen kitáruló befejező akkordjával egyedülállóan drámai hatású, felső szólamai az eget ostromolják megrendítve, magával ragadva minden éneklőt és hallgatót.
                  Bárdos Lajos: Pénteki Péter… – amilyen jó a mű, benne a Hull a pelyhes hó dallal, olyan nehéz egy negyedik osztályos számára. Minden esetre nem tartozik a könnyen megtanulható kétszólamúak közé. Karénekes foglalkozásokra való, ahol több időt szánhatunk rá, de ének-órákon más dolgunk is van.
                  Karai József: Tündér, ha lennék… második része helyenként háromszólamúvá válik. Végképp meghaladja a negyedik osztályosok teljesítő képességét.
                  Szokolay Sándor: Édesanyánk… – túl bonyolult a ritmusa, dallama a korosztály számára.
                  Itt említem a Haydn témát a 104. oldalról. Sem stílusban, sem ritmusban, sem dallami szempontból nem illik bele az anyagba. A könyv házi feladatként adja a dallam transzponálását, de a kezdő negyed hang a hozzákötött pontozott nyolcaddal…, vajon mit jelenthet ez a ritmusképlet egy negyedikes gyerek számára?
                  Kodály Zoltán: Cica-házasság… – szörnyű a prozódiája, a hangsúlyok eloszlása: (férjhez a-)kar menni, - ja venni, -gerünket – az előbbi kezdő szótagok hangsúlyos helyekre esnek). A rossz ütemsúlyok ellenére (vagy éppen azért) jópofa a dallam, de ezen túl még szép is, egy szép frig dallam. Kísérete viszont nyolcad szünet kezdésével (!), majd nyolcad szünet, nyolcad hang váltakozásával kellemetlen egy negyedikes számára; első felének kíséretét ugyanis a két elem sántikálja végig. Visszafogottabb tempóban éppen el tudhatják énekelni, érdemes megkísérelni, mivel a mű „mondanivalója” nekik való.


A RÉGI IDŐK MUZSIKÁJA című fejezetben jönnek többek között a 6/8-os dalok is. Előtte viszont nem árt kitérni a 4/4-es ütemre, ismertetni az ütemezést. Második osztályban éppen csak bemutattuk 2/4-ben, 3/4-ben, de aztán ritkán alkalmaztuk. Kérdezhetnénk, miért egy 4/4-es dalt vegyünk elő? Ránézésre semmi rokonság nem mutatkozik a két ütemfajta között; de mint majd látjuk azért mégis van egyetlen szempont. A népdal ne legyen rubató-jellegű, vagy váltakozó ütemű. Nekünk most olyan 4/4-es dalra van szükségünk, ahol egyáltalán szóba jöhet az ütemezés és az ütemtípus két hangsúlya – a fő- és mellék-hangsúly, – ugyanis ez az a tényező, amiben hasonlít egymásra a két különböző ütemnem: két hangsúly egy ütemen belül.
A 6/8-os ütem-típus úgy ahogy van, nehéz 4. osztály számára. De mivel tartalmazza a tananyag (és nem is jelentett problémát, a gyerekek boldogan énekelték; ráadásul hozzájárulnak a klasszikus stílus előkészítéséhez), – valamilyen mértékben foglalkoznunk kell vele, mivel a 6/8-os dalok itt már valódi, az ütemnemre jellemző ritmusképleteket hoznak! Az ismertetésnél odáig el kellene jutnunk, hogy egy-egy ütemnek két ütemsúlya van, melyek kétszer három nyolcadot érő ütemrészre osztják az ütemet (megemlítve, hogy az adott összekapcsolt szárú három nyolcados ritmusképlet nem triola). Maga az ütemezés részükről egyelőre fel sem merülhet; még 4/4-ben is csak kipróbálhatják (táblai rajzról és a tanár tükörképes vezényléséről követve a mozdulatok irányát).
A későbbi évfolyamok során innen lehet folytatni a 6/8-os ütemezés tudatosítását a már ismertetett 4/4-es szerkezetből levezetve úgy, hogy a hangsúlyok helyén kétszer ütünk (azaz osztjuk az ütősíkot). A legnagyobb karmesterek is így vezénylik a lassú tempójú 6/8-os műveket.

Jó ötlet volt idézni a gregorián himnuszt, hangulatot teremt az új fejezet kezdéséhez. A latin szövegű egyházi énekekről már eddig is történt rövid ismertetés.
A 6/8-os dalok közül elsőként Neidhart von Reuental: Zsenge zsája (Május ég) minnesenger dala következik.
A dalnak összefogott (alla breve-s jellegű) kettes lüktetése van (a két hangsúly szerint), ezért ajánlatosabb hallás-után tanulni; később ha utó-szolmizációval is éneklik, nyilván lassúbb tempót vesznek.
Az új ütemnem gyakorlása az éneklésen kívül történhet szerkesztéssel, vagy a könyvből való másolással.
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A könyv hozza a felütéses példákat 6/4-ben, 3/4-ben, 4/4-ben, 2/4-ben és 6/8-ban. A 150. oldalon sor kerül a felütés szabályainak ismertetésére. „A nyugat-európai dallamokban igen gyakori a hangsúlytalan kezdés, a felütés”.

Nagyon szép dallammal zárom mondanivalómat: egy Régi magyar lassú tánc a 17. századból (145. o.). Lehet hozzá funkciókat jelző, tartott hangokból álló alsó szólamot improvizálni.
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Befejezésül: utólag megjegyezve, ki kell igazítanom a könyv 2. oldalán az „Eredeti könyvet bírálta” ismertető sort. A felkérés a harmadikos könyvvel kapcsolatban történt, még annak idején.
Hosszú idő után visszatérve a zenei módszertanhoz, nagyon jól esik felidézni ezt a csodálatosan szép zenei anyagot.

Kiegészítésként használtuk:
nyolc évfolyamon keresztül a Kodály Zoltán: Válogatott bicíniumok kiadványt, ezt kötelező volt beszerezniük. A kötetben nehézségi szint-szerint válogatták a Bicinia Hungarica című sorozat darabjait.
Szintén kötelező volt Kodály Zoltán: Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat füzetét is megvenniük (7. osztályban egészítettük ki a darabokkal a barokk zenei anyagot).
Alkalmanként elő-elővettük a Klasszikus kánonok gyűjteményt is (iskolai példányok voltak).
Harmadik osztálytól nyolcadikos korukig évente rendeztünk bicínium-éneklési versenyt az alsó- és felső-tagozat számára. A gimnazistáknak is szerveztünk versenyt.

Dallamdiktáláshoz jól használható kiadvány: József Andrásné és Rácz Ilona Zenediktálás kötete;
továbbá német nyelvű kottás füzetek, többek között a Klingende Welt gyűjtemény, valamint népdalok énekléséhez (is) a Virágos sorozat kötetei.

Amivel pedig kezdetben kiegészítettük játékainkat, dalainkat: Forrai Katalin Ének az óvodában, valamint
Kerényi György: Gyermekjátékdalok gyűjteménye volt.


Kecskemét, 2020. június.
                                                                                                                                                   Sípos Erzsébet


