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Bevezető 

Kárpátalján a magyar tannyelvű iskolák számára 1945-tól nem 
képeztek zenei nevelőket, oktatókat, ének-zene tanárokat. A gye-
rekek zenei nevelése az osztálytanítókra, tanítóknak alkalmazott 
tehetséges érettségizett fiatalokra hárult, akik a legnehezebb idők-
ben vállalták ezt a feladatot az óvodákban és az iskolákban. 

Célom ezzel a segédkönyvvel, hogy módszertanilag igazolt tan-
anyaggal segítsem mindazokat a pedagógusokat, akik önképzéssel, 
magánszorgalomból fejleszteni kívánják szakmai ismeretüket. A 
módszer: játékosság — mese — rajz kapcsolata a zenével. A mód-
szertani anyagot — ének, zene, mozgás, ritmika, rajz, kreativitás 
(improvizáció) — nem osztottam be szigorú órakeretbe, mert kü-
lönböző a gyermekcsoportok összetétele, ezek értelmi és érzelmi 
felfogása, különböző a nevelők, tanítók elméleti és gyakorlati fel-
készültsége. A tananyagot úgy ajánlatos beosztani, hogy örömöt, 
élményt, kreativitást váltson ki a gyerekekben. Természetesen al-
kalmazkodni kell a mindenkori iskolai tantervekhez is. Az ének-
zene oktatásnál azonban figyelemmel kell kísérni az esztétikai ne-
velés célszerűségét. Ez pedig sokban függ a tanító alkotói 
hozzáállásától, a tananyag adagolásától, a tudatosítás színvonalá-
tól. 

Ne feledjük, nincsen zeneileg tehetségtelennek született gyer-
mek (kivéve a fiziológiai fogyatékosságokat). A problémákat min-
dig a környezet hatása, az óvoda, az iskola és a nevelés hiányos-
ságai okozzák. 

Ha a gyermek hallja és értelemmel felfogja, érzelmileg átéli az 
édesanya hangját (beszédjét), akkor a zenei hallása kitűnő. Ahol 
pedig a beszédhangok intonációja, zeneiessége már kevés, ott kö-
vetkezik a dallam, az ének szépsége és kifejező ereje. Mert a beszéd 
és a dal egy s ugyanazon tőről fakadó hangok és hangkapcsolatok 
folyamata. 

Olyan többnemzetiségű nyelvközösségben mint Kárpátalja, ahol 
szinte községenként váltják egymást az egy nyelvet beszélők a 
más-más nyelvű lakossággal, az azonos nemzetiségű házasságkö-
tések a vegyesházasságokkal, sok problémát jelent a gyerekek 
anyanyelvi beszédkészségének kialakulása, majd az iskoláztatás. 



Ennek a megoldásában is segítséget nyújthat a pedagógusoknak 
a gyermekdal és a népdal. A magyar óvodák száma még elenyé-
szően kevés, itt-ott találhatók magyar óvodai csoportok. Az isko-
lakezdés nehéz helyzet elé állítja a tanítókat. A magyarul nem, 
vagy alig beszélő gyermek hátráltatja a többi gyerek előrehaladá-
sát, és őt magát is kellemetlen pszichikai (deprivációs) állapotba 
hozza. 

Ezeknek a nehézségeknek a kiküszöbölése összetett folyamat. 
Segítségként ajánljuk a tanítóknak, tanároknak, hogy szerettessék 
meg a tanulókkal a magyar gyermekdalokat, énekes játékokat, me-
sével, rajzzal egybekötött énekórákat: ezzel jelentékenyen elősegí-
tik a tanulók szebb magyar beszédét és a magyarul tanulni aka-
róknál a nyelv könnyebb elsajátítását. 



ÓVÓNŐKNEK, TANÍTÓKNAK 

Mese Zeneországról (ének-zene) 

Csodálatos, szép ország a Zenebirodalom. Ha nem hiszitek, hát 
tartsatok velem. Azt kérdezitek, hogy mi is a zene? Nos, a zene a 
hangok varázslatos birodalma. Miből áll a zene? Természetesen 
zenei hangokból. Ha például énekelünk, zenélve beszélünk. Ahhoz 
pedig, hogy közelebbről megismerjük a zene keletkezését, el kell 
jutni a zene birodalmába. De oda csakis az jöhet velünk, aki nagyon 
jól figyel és mindent pontosan megjegyez. 

Induljunk el tehát. Egy pillanatra csukjuk be a szemünket, és 
képzeljük el, hogy egy nagy varázsszőnyegen szállunk hetedhét 
országon keresztül egy eddig ismeretlen birodalom felé. Hosszú 
repülés után már meg is érkeztünk. Csakhogy ott egy hatalmas, 
három tündérrel őrzött díszes kapu állja útunkat. (Melléklet, 27., 
28. old.: rajz a szőnyegről és Zeneország kapujáról). 

Mi mindenáron szeretnénk bemenni a Zenebirodalomba, szeret-
nénk énekelni, játszani, muzsikálni, táncolni. Az óvodában már 
megtanultatok néhány dalt, most hát azokat énekeljük. (A gyere-
kek körbeállnak és énekelve előadják ismert játékaikat, dalaikat: 
Koszorú, koszorú, — Zsipp, zsupp, — Borsót főztem, — Kis hurka, 
nagy hurka, — Csip, csip, csóka, — Csigabiga gyere ki stb.) A 
tündérek is beállnak a körbe és együtt énekelnek, játszanak. Ekkor 
megszólal a nagy Tündér: — Jól figyeljetek rám! En vagyok a nagy 
Tündér, a Zenebirodalomban csak úgy hívnak, hogy „Tá". A két 
kis tündért pedig „ti"-nek és „ti"-nek hívják, hiszen ők ikrek. Lát-
játok a kapun túl a csodálatos zenei űrhajót, az elvarázsolt zenei 
kastélyt, a várat! Ezt mind szépen ki kell színezni és aki a leg-
szebben oldja meg a feladatot, az velünk játszik. (Melléklet, 28., 
31. old.: rajz a csodakapuról, az űrhajóról, a várról.) Mivel Tá és 
ti-ti tündérek is játszanak a gyerekekkel, az ismert játékdalokat 
(koszorú, koszorú; csön-csön gyűrű; esik az eső; zsipp, zsupp; hin-
ta-palinta stb.) ti-ti és Tá tündérekkel és neveik titkos jeleivel 
fogjuk énekelni. A titkos jelek pedig a következők (nyitott tenyér 
és zárt kézfej, lásd a rajzot a mellékletben). A tündéreket úgy hí-



vogatják haza, hogy ti-ti Tá-t kiáltanak, vagy hang nélkül, csak 
a titkos kézjelekkel integetnek nekik. 

Az elmúlt órán megtanultuk a varázsszőnyeg dalát. Most ismé-
teljük el: Varázsszőnyeg repülj hát... stb. és próbáljuk meg énekelni 
kicsi és nagy tündérnevekkel, pontosabban úgy, hogy mutogatjuk 
a ti-t, és ahol van Tá-t is. Tehát rajta: 

Va-rázs-sző-nyeg-re-pülj-hát! He-gyen-völ-gyön-vi-zen-át stb. 
ti ti ti ti ti ti Tá ti ti ti ti ti ti Tá... 

Ha ez jól sikerült, akkor fordítsuk meg a sorrendet, a ti-ti-ti-ti 
ti-ti-Tá... stb. legyen a felsó' sor, és csak mondjuk (nem énekeljük) 
a tündérneveket, közben mindvégig arra is gondolunk, hogyan 
hangzana ez énekelve. 

Ha valaki közületek azt is tudja már, akkor mondogatás helyett 
ti-ti-ti-ti ti-ti-Tá-t énekeljünk (Varázsszőnyeg repülj hát... he-
lyett). Ha ez is sikerült, akkor mindenki szabadon választhat, ho-
gyan akaija énekelni, mutogatni, szavalni, talán még játszani is. 
Most pedig hallgassátok meg tündérnevekkel a Koszorú, koszorú 
c. dalt (a tanító bemutatja először szöveggel, majd ugyanazt a dal-
lamot ti-ti Tá, ti-ti Tá-val). El is kell játszani a dalt, és a kör 
közepébe ültetni „Tá" tündért. Miért? Azért, mert hajói megfigyel-
tétek, ti-ti-Tá-val énekelve a dallam a Tá-nál alacsonyabb, vagyis 
mélyebben hangzik. Most szépen járjatok körbe és a Tá-nál csü-
csüljetek le. Ezt a játékot gyakoroljátok többféle változatban. Pró-
báljátok más dalokkal ismételni a játékot. 

Most mindenki előveheti a mellékletet és kiszínezheti a virágo-
kat. Hogy miért kisebb az első két virágfej, és miért nagyobb a 
harmadik? Azt hiszem, már rájöttetek, hiszen az első kettő ti-ti, 
a harmadik pedig Tá! S vajon miért van a két kicsi virágfej ma-
gasabban, és a Tá valamivel mélyebben (alacsonyabban)? Igen, el-
találtátok, mert a Tá-t alacsonyabb, illetve mélyebb hangon éne-
keljük. 

Ha mindig csak tündérnevekkel énekelünk, a többi gyerek, aki 
az udvaron játszik, nem fogja megérteni, mit is énekelünk. Ezért 
inkább énekeljünk szavakkal... Koszorú, koszorú... és mutassuk is, 
hogy hol van ti-ti és hol van Tá. Hogy is jelzik a Tá és a ti-ti 
tündérek titkos nevét? (Igen, nyitott tenyérrel és a tenyérbe zárt 
kézfejjel a „ti"-t mutatjuk.) (.Melléklet, 32. old.: margaréta virágok 



ti-ti Tá-ra, elhelyezésük megfeleljen a szó-mi hangok közötti kot-
taírás távolságának). 

Már jól ismerjük a tündérneveket, tudjuk ejteni a ti-ti Tá szó-
tagokat, ha kell el is énekeljük akár így, akár úgy. Hallgassátok 
meg a tanító nénit (bácsit), melyik dalt énekli nektek ti-ti Tá-val, 
találjátok ki. Aztán kérjétek meg a tanító nénit, hogy találja ki, ti 
melyik dalt énekelitek. Ezt játsszátok úgy is, hogy egymásnak éne-
keltek dalocskákat szöveggel, és valamelyik osztálytársatok 
visszaénekli ti-ti Tá-val. Ebből nagyszerű verseny is keletkezhet, 
gyűjthettek pontszámokat, versenyezhet egy egész padsor vagy ki-
sebb csoport. 

Elérkeztünk a ti-ti Tá írásjeleihez. Mielőtt írni, illetve rajzolni 
kezdenénk ezeket az írásjeleket, készítsetek otthon egyforma pál-
cikákat, lehetnek méregtelenített gyufaszálak is, hozzátok maga-
tokkal az iskolába. (Melléklet, 29. old.: pálcikák rajza és értelme-
zése). 

Most pedig jól figyeljetek! Ha a kis tündéreket (az ikreket) ti-ti, 
a nagy tündért Tá-val jelöltük és azt mondtuk, hogy ők a zene-
tündérek — próbáljuk az általatok ismert keresztnevekkel is meg-
nevezni őket. így pl. „Tá", vagy „ti-ti" miért ne lehetnének Doroty-
tya, vagy Dóra? Hiszen ez ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy 
Pali, Jancsi, Eszter, de még mennyi szép nevet is adhatnánk nekik. 
De van ám mindenkinek egy másik, családi pontosabban vezeték-
neve is. Pl. Szanyi Eszter, Varga Jancsi (mondjatok ti is neveket) 
stb. így van ez ti-vel és Tá-val is. Van egy másik nevük is, még-
pedig Ritmus „ti", vagy Ritmus „Tá". Most már ti is tudjátok, hogy 
ti-ti Tá-val olvasva vagy énekelve, ez a zenében, dalban ritmust 
jelent: rövidebb és hosszabb hangértékek (kottaértékek) elnevezé-
seit. (Melléklet, 29. old.: rajzoljatok ritmusegységeket, színezzétek 
ki, a „Tá" és „ti-ti" ritmusokat, írjatok egy sort, rakjátok ki pálci-
ka-gyufaszál kirakóval). 

* * * 

Megismerkedtünk a Zeneország kapuját őrző tündérekkel, pon-
tosabban a Ritmuscsalád tündéreivel. Következzen hát az a mese, 
amelyikből megtudjuk, hogyan lett Hófehérkéből Zenetündér, ho-
gyan barátkozott össze a hét törpével és hogyan lettek ők zenetör-



pék. Rajzoljunk együtt egy nagyon szép, hosszúhajú, díszes ruhájú 
Hófehérkét, akinek a neve ezentúl Zenetündér. Fején fényes virág-
koszorú, közepén egy csillogó drágakó'. A pártája pedig olyan, mint 
egy ősi hangszer, a „líra". СMelléklet, 33. old,.: Zenetündér rajza). 
A Hófehérke-Zenetündért ábrázoló rajz elkészítése alatt halkan 
szól a zene (magnóról vagy lemezjátszóról), madárdal is hallik, a 
zene erdei hangulatot sugall. 

Messze, messze, a kékló' hegyeken túl, a Zenebirodalomban van 
egy hatalmas meseerdő'. Ennek a meseerdőnek madarak, állatok 
és törpék a lakói. Van azonban egy nagyon fontos közös vonásuk, 
mégpedig az, hogy itt mindenki zenél, dalol, muzsikál. Úgy tudom, 
ti is nagyon szépen tudtok énekelni. (Gyakorlat: ismert dalok meg-
szólaltatása szöveggel, ritmusegységekkel, játékkal kreálva). 

Mivel a Ritmustündérekkel jó barátságot kötöttünk, szépen éne-
keltünk, — megengedték, hogy a mesevonattal továbbutazhassunk 
és találkozzunk a Zenetörpékkel, Hófehérke-Zenetündérrel, vala-
mint a két elválaszthatatlan pók-baráttal: Péterrel és Jancsival. 
{Melléklet, 33. old.: Két fa, házikóval és pókhálóval...! A bal oldali 
házikóban Péter lakik, a jobb oldaliban pedig Jancsi. Azt talán 
már ti is láttátok, hogy a pókok úgy közlekednek, hogy egy finoman 
szőtt pókháló-szálat húznak maguk után. 

Előjött házikójából Péter (először csak mondta, később énekelte 
is): „Én vagyok a kicsi Péter, vándorbotom másfél méter. Erre fon-
juk majd a hálót, hangjegyeknek szép megállót." 

Két tanulót kiválasztunk Péter és Jancsi szerepére, Ők az isko-
latábla szélességében helyezkednek el botjaikkal és vonalakat fog-
nak rajzolni-szőni ide-oda járkálással. (Melléklet, 33., 37. old.: pó-
kok vonalkészítése...) 

A másik házikóból megszólal Jancsi pók: „Amióta eszem vettem 
tudom azt, hogy Jancsi lettem. Péterrel ha összeállunk, kottasort 
is fabrikálunk." Ezt a két éneket (Mellékletben található a kotta-
kép...) jól meg kell tanulni a gyerekeknek szövegmondással, rit-
musegységek kíséretével,-különböző dallamos ütőhangszerek kísé-
retével. Ha már készen van a kottasor, mindkét törpe vidáman 
énekli: „Péter s Jancsi két pajtás, hét törpének játszótárs, öt vo-
nalból hálót szőttek, kottasort a hangjegyeknek, hogy is hívták 
őket, a hét kis törpéket?" 



Gondolatainkat, kifejezéseinket írásjelekkel, betűkkel tudjuk 
rögzíteni, leírni. A betű tehát írásjel. Hogyan íijunk le egy hangot, 
egy éneket? Azokat is betűkkel, annyi különbséggel, hogy a hangok 
leírásához „zenei betűt", pontosabban kottát vagy kótát írunk. Eh-
hez egy olyan vonalrendszerre van szükségünk, amilyet Péter s 
Jancsi pókok szőttek. Hányat is? — Ötöt! \{Melléklet, 34. old.: a 
kottafejeket kifesteni.) Most már biztosabban énekelitek Péter s 
Jancsi dalát — Péter s Jancsi két pajtás (ujjal felmutatni) hét tör-
pének (ujjakkal felmutatni „hetet") öt vonalból (ismét mutatni 
„ötöt") hálót szőttek, kottasort a hangjegyeknek (mi is a hangjegy? 
— kotta), hogy is hívták őket, a hét kis törpéket (mindig mutatni 
a számokat). 

Ezt a műveletet a pókok végezték el. Most azonban mi is (gye-
rekek) fonjunk (rajzoljunk) tartót a kottáknak, tehát „kottasort" a 
következő hasonló dallal: „Szövögetünk hálót, hangjegynek megál-
lót, helyezzük el rája, ez dalunk kottája (kótája)". {Melléklet, 78. 
old.: A dallam kottája a mellékletben...) 

* * * 

Zenetündér: Péter és Jancsi olyan hálót szőttek, hogy azokba 
belerepülnek és elhelyezkedhetnek fészkeikkel a dalosmadarak is. 
Ebben sokat segítettek a Zenetörpék, akik csodálatos madárfész-
keket fontak. Ezeknek a fecskefészekhez hasonlóan csak egy kis 
kerek nyílású bejáratuk volt. Kihelyezték ezeket a pókok által szőtt 
kottasorra és várták, hogy mikor fészkeli be oda magát a dalos-
madár. Amikor a madár a fészekben már jól érezte magát, dalolni 
kezdett. Minél magasabban volt a fészke, annál magasabban szólt 
a hangja. A törpék a következőképpen fogták be a hangokat... {Mel-
léklet, 34. old.: madárfészkek kifestése abban a sorrendben, aho-
gyan a módszertan követi a hangok tudatosítását.) 

A hangfogó fészekkel elsőnek megérkezett a piros sapkájú törpe, 
névszerint Szóiami. Elhelyezte a piros színű madárfészket a kot-
tasor második vonalára, valósággal átszőtte a vonalat. {Melléklet, 
34. old.: piros színű kottafészek a második vonalon). 

Szóiami nagyon szeretett játszani. Ehhez pedig pajtásokra és 
kiolvasóra volt szüksége. Összehívta hát társait és játszottak. Kap-
csolódjunk be mi is a játékba a következő kiolvasóval: „Két kis 



kacsa összeveszett, a verembe beleesett, szál, szál, szalmaszál, 
eredj pajtás te hunyjál". Játék közben ne feledkezzünk meg arról, 
hogy ezt a kiolvasót el kell mondani tündérnevekkel is, pontosab-
ban ti-ti-Tá-val. (Melléklet, 35., 54. old.: kiolvasok a melléklet-
ben.) 

Szóiami úgy elbújt, hogy senki sem tudta őt megtalálni, pedig 
hangfogó fészke már dalolt. Valaki azt mondta, hogy talán maga 
Szóiami is a hangfészekbe bújt megtanulni a hangot. Kidugta a 
fejét s vidáman fújta: „Ez itt egy szép madárfészek, megszólalt egy 
nóta, tudom hogyan keletkezett s miből lett a kóta (kotta)". 

Szóiamit valahogyan ki kellett csalogatni s ezért a kéksapkás 
Mikorka törpe így szólítgatta: „Szóiami, gyere ki! Szépen szól a 
nóta, táncoljunk és énekeljünk, hadd zengjen a kóta (kotta)". Erre 
persze kibújt Szóiami és megkérdezte Mikorkát, hogy ő befogott-e 
már madárdalt. Igen!, volt a válasz, gyere velem, együtt meghall-
gatjuk. Megközelítették a kék színű kottafészket, és abból csodá-
latos hangokat lehetett hallani. Mégis, kérdezte Mikorka, hogyan 
nevezzük el ezeket a szép hangokat? Mindenki a maga nevét adja, 
mondta Szóiami. Az én fészkemben zengő hangot „Szó"-nak, a ti-
edben pedig „Mi"-nek fogjuk nevezni. Van már nekünk két han-
gunk, pontosabban: zengő kottánk. Ezekből dalokat is szerkeszt-
hetünk. (Melléklet, 57. old.: Szó-Mi kották.) 

Emlékeztek a „Koszorú, koszorú" kezdetű dalra? És arra is, hogy 
Tá tündér ült a kör közepén, ti pedig körbejártátok? Most ugyanezt 
a dalt énekeljük törpenévvel, sőt kottanevekkel. A piros zenélő fé-
szek (kotta) legyen Szóiami neve után „Szó", és aki a körbe ül, 
„Mi". Emlékeztek arra, hogy miért ült ott Tá tündér? Azért, mert 
a hangja alacsonyabb volt. Akkor hát a Ko-szo-rú, koszorú... kez-
detű dalban helyettesítsük be a kottaneveket: szo-szo-Mi szo-szo-
Mi... és így tovább. Ehhez hozzáadhajtuk a ritmusneveket mint 
kíséretet. Ebből lehet egy zenekari-énekkari játék is: 

1. csoport — ének és körbejárás, 2. csoport — kisdobosok, 3. 
csoport — harangjáték, 4. csoport — kisorgona vagy valamilyen 
más hangszer 

( A szereplőket, illetve a zenekari tagokat váltogassuk, hogy min-
denki szerepelhessen a hangok versenyében.) 



JÁTÉK: 
Hófehérke találkozását a hét zenetörpéyel egy betétoldallal lehet 

illusztrálni, amely a mellékletben van (Élt egyszer egy Hófehér-
ke...) Ezt a mesét szerepkörre bontva a tanulók előadhatják mint 
zenés színdarabot. A forgatókönyvet a tanító szerkessze meg egye-
dül. Ez a mindenkori körülményektől, a gyerekek játékos adottsá-
gaitól függ. 

* * * 

I A mesevonat, amellyel beutaztuk Zeneországot nem egyszerű 
gyerekvasút. Talán észrevettétek, hogy a mozdony kis és nagy kot-
takerekeken mozgott. (Melléklet, 30. old.: Rajz a vonatról...) S..utá-
na sorakoztak a mesevagonok, amelyeket itt, a Zenebirodalomban 
„taktusoknak" (vagy ütemeknek) neveznek. Ennek az erdőbe indu-
ló mesevonatnak olyan vagonjai — taktusai voltak, melyekbe két 
tanító (felnőtt) vagy négy tanuló fért. Ennek a mozdonynak 2-es 
taktusszámot jelöltek a füstkéményére. Voltak a vasútállomáson 
olyan szerelvények is, melyeknek kéményén 3-as vagy 4-es szám 
volt^és ezáltal változott az utasok száma is: három felnőtt és hat 
gyerek, vagy négy felnőtt és nyolc gyerek. Találjátok ki, hogyan 
lehetne ezeket az ülőhelyeket másképpen elrendezni? Hány felnőtt 
ülhetne, hány gyerekkel? A vagonokat erős kapcsok kötik össze. A 
zenei vagonokat, a taktusokat (ütemeket) taktus-, illetve ütemvo-
nalak választják el egymástól. Jól jegyezzük meg ezt a fogalmat: 
„ütemvonal" (taktusvonal). 

lYßlkJiki saját autójával vágott neki az erdei útnak. Mégpedig 
igen különös autókkal. Tudjuk, hogy minden autónak elöl és hátul 
is van ütközője. A mese autókon ez az ütköző egy kettős lemezből, 
vonalból áll, amely rajzolva, nem vízszintesen, hanem merőlegesen 
van elhelyezve. Ennek a rajzát megtaláljátok a Mellékletben. Mire 
jó ez az ütköző a mi meseautónknak? Arra, hogy a zárt verseny-
pályán akár előre, akár hátra tolatva a kettős ütköző a meseautót 
visszaküldi (visszarugózza) a pálya elejére. A mi esetünkben a tak-
tusokat (ütemeket), kottával együtt visszairányítja, hogy ismétel-
jék meg a dallamot, az éneket vagy annak csak egy részét. így 
nem kell kétszer írni-kottázni; pl.:] 



„Elmentem én a vásárba piros csizmát keresni, 
Nem találtam piros csizmát, fekete is megteszi." 
Szöveg szerint mindent kiénekelünk, de kotta szerint, mert a 

második sornak is ugyanaz a dallama, mint az elsőnek, „vissza-
küldjük" a dallamot, vagyis ismételtetjük. Ezt a jelet a zenei ABC-
ben „ismétlójelnek" hívjuk. (Melléklet, 37., 38. old.: ismétlőjelek 
gyakorlása...) Az eddig megtanult dalokban (énekekben) keressé-
tek meg azokat a helyeket, részeket, ahol ritmuspálcikákkal ki-
rakva, alkalmazni lehetne az ismétlőjeleket.* 

Az ismétlójelek és kottaformák rajzai között van egy olyan is, 
amelyiken dalos Frédi vezeti a léggömböt. Találjatok ki olyan éne-
ket, amelyet talán Frédi is dalolt. Akár a következő szövegre: Dalos 
Frédi azt mondta, hadd zenéljen a kotta, fölrepítjük ti-ti-Tá-t, 
Szóiamit és Mikorkát. Szállunk, szállunk messzire, Zeneország 
kertjébe, nagy lesz ott a vigadás, tündér, törpe, pók és más. (Mel-
léklet, 39. old.: a léggömb, csónak, autó stb. rajzokat kiszínezni.) 

Voltak olyan utasok is, akik csónakkal akarták megközelíteni a 
Zenebirodalmat, pontosabban a zenélő Meseházat. Egy öreg bácsi 
ült az egyik csónakban és nagyon messziről közeledett a Meseház-
hoz. Alig-alig látszott, olyan volt csak mint egy kis pont. Lassan 
evezve a tó vizén, közelebb került, már kivehető az arca, szakálla, 
és máris előttünk áll a nagy Mesemondó. Ti tudtok nagyon szép 
meséket, meséljetek hát ti is. Az osztály meghallgatja két, három 
gyerek meséjét. 

Az öreg Mesemondó a zenéről most még nem mesél, majd csak 
legközelebb. Elbúcsúzott és ellenkező irányba elindult a Tóvilágba 
és fokozatosan eltűnt a messzeségben. A Mesemondó rajzát meg-
találjátok a Mellékletben. Színezzétek ki és képzeljétek el maga-
tokban, hogy a zenében is így alakul a zene hangerejének növeke-
dése, a hangzás felerősödése, majd fokozatos elhalkulása. Ezt úgy 
nevezzük, hogy hangzás növekedés és hangzás visszafogás. (Taní-
tónak: crescendo, diminuendo.) 

A Mesemondó öreg és Dalos Frédi a víz hullámain csónakázva, 
hol magasabban, hol pedig alacsonyabban eveztek. Amikor meg-
nyugodott a tó vize, egyszinten evezhettek tovább. így van ez a 
zenében is: a zene, az ének hangzása lehet egymagasságú vagy 
változó jellegű. Ebből alakul ki a dallam, a muzsika. A Mesemondó 



csónakjához hasonlóan közeledhet vagy távolodhat tőlünk a vonat. 
A vízen csendesen úszik a csónak, a vonat fokozatosan közeledve, 
valósággal dübörögve érkezik az állomásra. Ha a beérkezett vonat 
hangját vesszük alapul, azt mondjuk, hogy „erős" hangzás (tanító-
nak — forte), távolodik — fokozatosan átmegy középerős hangzás-
baftanítónak — mezzoforte), amikor eltávolodott, akkor „halk" (ta-
nítónak — piano). Ez így van fordítva is, amikor közelít a vonat: 
csendes (halk), középerős és erős hangzás. (Melléklet, 40. old,.: a 
három hangerősség fokozatainak ábrázolása...) 

Д hangerősség fokozását vagy visszafogását gyakorolhatjuk más 
játékok segítségével is. Pl. a „Csön, csön, gyűrű" kezdetű dalra 
körbe álló gyerekek énekelnek és mindig az erősíti fel fokozatosan, 
illetve hirtelen a dallamot akihez a gyűrű kerül, de már tovább is 
adta és a kereső újra figyeli a hangzást, hogy megtalálja, melyik 
irányba adták tovább a gyűrűt. Gyakorolhatjátok a halk, középerős 
és erős hangzást pl. játszóbabátokkal, amikor altatjátok, amikor 
ébresztitek, amikor megszidjátok. 

* * * 

A lassan felszálló léggömb, a közeledő csónak, a vonat azt a 
látszatot keltik, hogy előbb lassan, majd fokozatosan felgyorsulva 
repül, rohan, száguld minden jármű. Ezeknek a fokozatoknak is 
megvannak a zenében a saját jelölései. Képzeljétek el, hogy altató 
dallamra menetelnének a katonák, vagy indulóra szeretnétek el-
altatni kistestvéreteket. Mondjatok ti is példát arra, mi lassúbb és 
mi gyorsabb. A futballmeccseken a szurkolók azt kiabálják, hogy 
„tempó, tempó", ami azt jelenti: gyorsabban, gyorsabban. Ezt a 
felgyorsulást vagy éppen lassítást mi is „tempó"-nak fogjuk nevez-
ni. Három fő csoportját különböztetjük meg: lassú, gyors, nagyon 
gyors. Énekeljétek el ismert dalaitokat és osszátok be ezekbe a 
meghatározásokba. Melyik „tempó" meghatározásba sorolnátok a 
„Hinta-palinta", „Aki nem lép egyszerre", „Esik az eső" stb. dalo-
kat? Ha az említett lassú, gyors és nagyon gyors csoportosítást 
megértettétek, akkor más kifejezésekkel is bővíthetjük a megha-
tározásokat, pl. lassú, mérsékelt, lépésben, élénkítve, élénken, fut-
va, gyorsan jelzőkkel. (Melléklet, 32. old.: A tempó jelképes ábrá-
zolása...) 



* * * 

Térjünk vissza egy kis időre a két pókhoz — Péterhez és Jan-
csihoz. Tudjuk, hogy egymáshoz jártak vendégségbe és szövögették 
a hálót, hangjegynek megállót, befogták a madárdalt és ebből lett 
a kóta (kotta). Az első dal talán így hangzott: „Elindultam Jancsi 
pókhoz, pókbarátom lakásához, ő majd játszik a gitáron s lesz is 
ottan dínom-dánom". (Melléklet, 64. old.: A dal kottája.) 

Péter megérkezett, elbeszélgettek, énekeltek szöveggel és ti-ti-
Tá-val, majd Péter visszaindult saját házikójába, egy újonnan 
szőtt vonalon (hány vonalat szőtt Péter? — Kettőt). Hazafelé is 
egyre csak énekelt: „Visszafelé lassan mentem, egész úton énekel-
tem Jancsi pókom víg dalát, tündérnévvel ti—ti—Tá—t!" Péter 
visszahívta Jancsit vendégségbe és másnap Jancsi el is indult. 
Szőtte a harmadik vonalat és azon ment. Jancsi sem maradt ki az 
éneklésből: „Peti szomszéd jövök már, várhatsz rám a kapunál, 
kiskertedben virággal, szépen szóló nótával". Nagy volt a találko-
zás öröme. Jancsi ismét elővette gitárját és lett belőle dínom-dá-
nom. Peti dobolta az ütemeket. Már későre járt az idő, Jancsinak 
vissza kellett térni. Ő is szőtt egy új fonalat (hányadikat? — ne-
gyediket) és menet közben dalolt: „Visszafelé lassan mentem, egész 
úton énekeltem Peti pajtás víg dalát, tündérnévvel ti-ti-Tá-t". Ek-
kor történt a váratlan esemény! Jancsi pók nagyon megijedt! HiaBa 
kotorászott a zsebében, sehogysem találta a lakáskulcsát. Mit te-
gyen?— töprengett. Mit gondoltok, gyerekek, mit kellene tennie, 
högyJunyissa a lakását, pontosabban a zárat (következnek a kü-
lönféle ajánlatok...). Visszaindult egy új pókháló vonalon, hogy 
megkeresse a kulcsát. Már annyira sötét volt, hogy semmit sem 
látott. Visszatért inkább Péterhez, hátha segíthet rajta. Péter azt 
tanácsolta, ki kell próbálni sokféle kulcsot, talán a pókházat, a 
meseházat, a vonalrendszert kinyithatják. (Melléklet, 39. old.: kü-
lönféle kulcsok, kulcsalakzatok rajza...) Péter végül azt tanácsolta 
Jancsinak, hogy maradjon nála aludni, majd reggel felkeresik a 
törpéket, azok biztosan megoldják a kulcsproblémát. Reggel jókor 
felkeltek és elindultak a törpékhez. Már messziről hallani lehetett 
a kalapácsok ütemes zaját „kip-kop-ka-la-pács..." Közben mon-
dogatták: „Kip-kop, kalapács, jól vigyázz, hogy mit csinálsz! Kipi-
kopi felgyorsítva, kip és kop-ra lelassítva"/Kopácsolás közben le-̂  
het mondani kiolvasót is, pl.: egyedem, begyedem, keszkenőben, 



szól a rigó az erdőben. A bokorban kismadár, csúnya macska kör-
bejár. Repülj madár, repülj hát, minek nézed a cicát? Játszótársad 
nem lehet, megenné a verebet. (Melléklet, 54. old.) 

Péter és Jancsi elmondták problémájukat a törpéknek. Doborgó 
a fótörpe Szólamihoz küldte őket, hiszen már ismeritek, mondta, 
ő a zenetörpék kovácsa. Tudom én, hogy milyen kulcs kell nektek. 
Szép is, jó is és olyan, hogy a zene zárjait is kinyissa. Lássunk hát 
hozzá. Peti te húzd a fújtatót, Jancsi hozzál szenet. A többiek hadd 
énekeljenek, hogy jól sikerüljön a munka. (A kellékek: fújtató, 
szénlapát, kovácskötény, kalapács, üllő. Ezekből a tanító alakítson 
kj egy forgatókönyvet...) 

Szóiami elővett egy vasrudat és beletette a tűzbe, amikor az már 
felizzott, ügyesen kikalapált belőle egy olyan furcsa kulcsot, ami-
lyet Péter és Jancsi még soha nem láttak. Szóiami megmagyarázta 
a pókoknak, hogy a legjobban pászol ez a kulcs a második vonalra 
(gyerekek, találjátok ki, miért mondta ezt Szóiami? Kinek a fészke 
volt a második vonalon?...). A második vonalból kiindulva Szóiami 
szépen megtekerte a felhevített vasbotot és kanyarított belőle egy 
zenekulcsot. Mivel a remekmű mestere Szóiami volt, róla nevezték 
el ezt a kulcsot Szó-kulcsnak. A legjobban a hegedűn muzsikálók-
nak tetszett ez a kulcs és arra kérték Szóiamit, hogy legyen két 
neve: Szókulcs és hegedű-, illetve zenei megnevezéssel violinkulcs. 
ÉHben meg is egyeztek. (Feladat: a kulcsot készítsék el a tanulók 
puha színes szigetelésű dróthuzalból. Pl. telefonkábel maradéká-
ból. Ezáltal a tanulók kimutathatják kézügyességüket is.) Amíg a 
kulcs készül, hallásból tanulják meg a gyerekek az új dalt. Figyel-
mük a munkára összpontosul és felszabadult hallásukkal egyszer-
re fogják fel a szöveget és a dallamot. ) 

* * * 

Idézzük vissza a mesének azt a részét, amikor Péter és Jancsi 
megszőtték a hálót (vonalrendszert — kottasort), szóltak a hét tör-
péről. Mi eddig csak kettővel ismerkedtünk meg: Szóiami és Mi-
korka törpékkel. És a többiek? Valóban be kell mutatni őket, hi-
szen Hófehérke, vagyis Zenetündér, lírán zenélve kísérte éneküket: 
„Hét kis törpe körbe állt, (Hófehérke) Zenetündér muzsikált, körbe 
jártak, meg-megálltak, tapsoltak és megfordultak, elfáradtak, le-



guggoltak". A mesében már említettük a főtörpét, a legöregebbet, 
ez volt Doborgó. A másodikat Rétikének hívták, a harmadik Mi-
korka (őt már ismeritek), Fámuli jött negyediknek, talán ki is ta-
láljátok, hogy Szóiami az ötödik. A szemüveges törpe, Látnók Lali 
volt a hatodik és a legkisebb, a hetedik lett Titike (Szi). Mindegyik 
törpének volt egy szép versikéje. Ezeket a versikéket fokozatosan 
kell megtanulni abban a sorrendben, ahogyan a gyermekdalokban 
megjelennek a hangfokok. 

Doborgó: Doborgó, nágyapó, hosszú a szakállad, 
Megválasztunk pajtásaink mesemondójának. 

Rétiké: Rétiké, testvérke, kispajtások gyöngye, 
Gyere velünk játszadozni a virágos rétre. 

Mikorka: Mikorka a pontos időt megmondja egy szóra, 
Ki mit kapott feladatul, s mennyi most az óra. 

Fámuli: Fámuli a futár törpe, pontos az ő menetrendje, 
Szomszédja a Mikorka, mindig tudja hány óra. 

Szóiami: Szóiami, gyere ki, szépen szól a nóta, 
Táncoljunk és énekeljünk, hadd zengjen a kóta. 

Látnók: Látnók Lali Mikorkával arról beszélgetnek, 
Törpe névvel hangjegyeket miként jegyezzenek. 

Titike: Titike a kicsi törpe eső alatt ázik, 
Új ruhája, szép csizmája teljesen elázik. 

A Zenetörpék a színes zenefészkekkel dallamokat fogtak. Ehhez 
persze az kellett, hogy etessék a dalosmadarakat. Attól függően, 
melyik fészekben volt a befogott hang (milyen színű volt a fészek), 
zenei betűkkel, kottákkal elhelyezték a vonalrendszeren és csodá-
latos dallamokat, énekeket őriztek meg számukra. A mi feladatunk 
az lesz, hogy megtanuljuk a kottaírást és dallamokat íijunk, vagy 
a mások által leírtakat énekelve elolvassuk. 

Beszéljünk akkor most a kottaírásról. Azt már tudjuk, hogy a 
kotta nem más, mint zenei betű, hogy vonalakra (átfűzve) és vo-
nalközökbe helyezzük őket. Azt viszont meg kell tanulni, hogyan 
kell írni, és azt, hogy ugyanaz a kottafej lehet ti-ti, Tá és még sok 
ritmusalak-változat. (Melléklet, 41., 42. old.: A kottafejek helyesí-
rása, különböző értékek írásának gyakorlása... rajz.) 
( A hang, szín, kottaírás fogalmak tudatosításának folyamata: 

(egyik módszer leírása) a tanító egyforma méretű kémcsöveket köl-
csönöz a kémiai szertárból. Ezeket piros, kék (esetleg zöld) színű 



folyadékkal töltögeti olyan szintre, hogy belefújva a csőbe (amint 
azt a gyerekek a lyukas kulcsokkal szokták tenni) hangot csal ki 
belőle. Addig töltögeti, hangolja ezt a „sípot", amíg eléri a Szó (g) 
hang magasságát. Ugyanezt megismétli a kék színnel, illetve a Mi 
(e) hanggal, majd a Lá (a), és folyamatosan a többi hanggal is. 
Nincs szükség az egész hangskálára, elégedjünk meg az első há-
rom-négy hanggal (fok), a többit később fogják tanulni a gyerekek. 
Nos, ebbe a kémcsőbe belefúj a tanító, a gyerekek látván a színt, 
válaszolnak, hogy „a hang a piros színű csőből jön". (Nem piros 
hang!) Ugyanezt megismétlik a „kék" színűvel. Ezután a tanító 
eltakarja a maga előtt tartott két kémcsövet (most már hangokat 
képező zenei szemléltetést) és „megszólaltatva" azokat külön-kü-
lön, megkérdi, hogy melyik csőből jön a hang, majd hozzáadva rit-
musegységeket, a tanulók felelnek: piros csőből Tá, vagy pl. két 
„ti-ti" hangot hallottak. Ezt jól be kell gyakorolni az ismert dal-
lamrészeken is. 

Munkaórán vagy rajzórán, ismervén már a kotta (zenei betű) 
alakját, visszaemlékezvén a hangbefogó madárfészkekre, a gyere-
kek színes (piros és kék) kottafejeket festenek, majd kivágják azo-
kat. Ezekből több is lehet. Minden óra után a kottafejeket elhe-
lyezzük egy üres gyufásdobozba. 

A tanító megismétli a kémcsövekkel való zenélését, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a gyerekek nem nevezik meg mit hallottak, ha-
nem hallásból a korongokkal (kottafejekkel) kirakják a hallott han-
gokat abban a sorrendben, ahogyan azok elhangzottak. A tanító 
ellenőrzi a feladat (zenediktálás) folyamatának helyes megoldását. 

Mivel a vízzel feltöltött kémcsövekkel sokat vesződhet a tanító, 
ezért ajánljuk, hogy a behangolt csövek feltöltését végezze víz he-
lyett viasszal vagy parafinnal (gyertyával), így állandó használatra 
alkalmas. 

' A következő fogalom elsajátítása, hogy nem „piros csőből" stb. 
mondják a gyerekek, hanem a piros színű „fészek", törpéknek „sap-
kájuk", főképpen nevük szerint mondják megoldásképpen a vá-
laszt. Tehát „Szó", „Mi", majd a többi hangot. Játsszunk az órán 
gyufaszálas vagy számoló pálcikás ritmuskirakóval, színes kotta-
fejekkel. Ezeket gyakoroljuk először külön-külön, majd egyesítve, 
a korongok mellé helyezve a „ti-ti" és „Tá" pálcikákkal. Ismétlés-
képpen hangozzanak el az ismert dalocskák: Koszorú, koszorú; 



Zsipp, zsupp; Hívogat az iskola; olyan ismert dalok, amelyekben a 
Szó és Mi hangfokok szerepelnek. Ha ez már tudatosítódott, Íras-
sunk a tanulókkal „betűkottákat" (ugyancsak ismert dallamok 
alapján), és ha a tanulók felismerték a dalocskákat, mint osztály-
feladatot — helyezzék föléjük a ritmusegységek jelzéseit. (Mellék-
let, 35., 46. old.: példák befejezése...) 

Eddig sokat foglalkoztunk a két hanggal (Szó és Mi), a Tá és 
ti-ti ritmussal. Ismerjük a pókok által szótt-szerkesztett kottasor 
elhelyezésének rendszerét, a hangerősség, a méretegység, a tempó 
fogalmát, a hangsor szótagos (Guidói) elnevezéseit, több gyermek-
dalt, játékokat, tandalokat. Ezek után következhet a mesének az 
a része, mely elvezet a Zeneországi ének és énekkarok, hangszerek 
és zenekarok, kis és nagyobb együttesek megismeréséhez, hang-
zásuk felismeréséhez, zenei formák kialakulásához. Mindezeket 
azonban meg kell hogy előzze a zenei anyanyelv (népdal, népzene, 
hagyományok, népszokások) megismerése, értelmezése és értéke-
lése. 

* * * 

A zenei alapismeretek, leginkább a zenei írás és olvasás gyakor-
lására az elvégzett pedagógiai-módszertani előkészítés után kö-
vetkezhet több megismert fogalom tudatosítása. Egy rajzlap egyik 
oldalán megvonjuk a kottasorok vonalrendszerét először csak ket-
tő, piros és kék vonalból, a színérzékelés kedvéért ott lehet a har-
madik, a sárga vonal is. Ha szükséges, majd az alsó segédvonalat 
minden alkalommal odarajzolják a gyerekek fekete színnel. Ezeken 
a vonalakon gyakorolják a tanulók a kottakirakást piros és kék 
korongokkal, illetve kottafejekkel. Ha ezt jól elsajátították, ugyan-
ezeken a színes vonalakon gyakorolják a kottakirakást fekete ko-
rongokkal (kottafejekkel). Ekkor a rajzlapot megfordítjuk, és oda 
felvisszük feketével mind az öt vonalat. Egyelőre zenei kulcs nél-
kül. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a tanulók Szókulcs 
nélkül is már Szó-nak, illetve Mi-nek olvasták a kottát. Ennek a 
problémáját megvitatjuk majd a „relatív" és „abszolút" zeneneve-
lési koncepciók értelmezésekor. 

Fekete vonalrendszeren (fekete színű vonalakon, mint ahogyan 
az a kottafüzetben is van) gyakoroltatjuk a kottafejek elhelyezését, 



az ismert dalok kottaképének kirakását, a kottaképről történő 
visszaéneklést. Ekkor következhet a már ismert hegedű, illetve 
Szókulcs alkalmazása. Az alsó osztály gyermekdalait a mozgó Dó 
alkalmazásával mind lehet énekelni, ehhez a tanító adja meg a 
mindenkori tonalitás alaphangját mint „relatív" Dó értelmezését. 

* * * 

ÖSSZEFOGLALÁS: Vidám volt a gyerekhad, vidám volt a tör-
pék csapata, játszadoztak, énekeltek, szaladgáltak a Zenebiroda-
lomban, de fegyelmezetten látogatták a zenei rendezvényeket. 
Mindenkinek át kellett esnie egy-egy próbán (vizsgán), mert csak 
az maradhatott a törpék barátja és Zeneország vendége, aki meg-
felelt Zenetündér és Doborgó minden kérdésére. Ezeket a kérdé-
seket a tanító néni vagy tanító bácsi teszi fel az osztályban. 

A meseerdőben tett utazás kedves benyomásait felidézve úgy az 
óvodások, mint a kisiskolások eljátszhatják, előadhatják saját al-
kotói képességük szerint. így a pókok, törpék, zenetündérek, Hó-
fehérke (Zenetündér) verseiből, dalaiból, játékaiból rendezzünk 
előadást a szülők részére, iskolai ünnepek alkalmából. 

A kiindulópont az itt közölt mese, meseszerűséggel kapcsolatos 
ének és játék. Ez nem azt jelenti, hogy csakis ehhez kell ragasz-
kodni. A tanítók nagy tapasztalattal rendelkeznek, ismerik tanu-
lóik alkotóképességét, fantáziadús tevékenységét, ezért közösen 
alakítsák ki a zene, mozgás, ritmus és rajz szintézisét. 

Az óvoda és az iskola alsó osztályaiban végzett zenei nevelésnek 
nemzetiséget megtartó és nemzetnevelő szerepe van. Ne feledjük, 
hogy a leggondosabb családi nevelés sem adhatja meg azt, amit az 
óvoda nyújt: az emberi közösségbe való beilleszkedést. Otthon a 
legtöbb gyermeknek nincs alkalma megismerkedni a zenetörténet-
tel. Ezért felbecsülhetetlen ilyen szempontból is az óvodák szerepe. 
Itt gyűjti össze a gyermek első, meghatározó élményeit, itt történik 
az alapozás. Amit itt tanul a gyermek, azt sohasem felejti el. Az 
óvodában, az iskola alsó osztályaiban (1—4. osztályban) elsajátított 
fogalmak, ismeretek nem csupán egyéni tulajdonát képezik a gyer-
meknek, hanem a nemzetnevelés részét jelentik. Tény, hogy a nem-
zet tudatalatti talpköve a nyelv mellett a zene, a népdal, ez pedig 
az óvodában még a nyelvnél is fontosabb. 



Mit énekeljenek a gyerekek? Magyar népi gyermekdalokat. Sok 
bennük a közös vonás Európa népeinek gyermekdalaival, ugyan-
akkor jelentősek a különbségek is. Ezek a különbségek teszik őket 
sajátosan magyarrá. Ezt nevezzük zenei anyanyelvnek. 

Ismertek a múlt gyakorlatából a politikusán hazafias tendenci-
ájú gyermekdalok szövegei. Ezek a 3—6 éves gyermek érzésvilága 
és gondolkodása számára idegenek. A dalok szövege a gyermeki 
világból kell hogy fakadjon, ne legyen mesterségesen ráerőszakolt. 
A legkitűnőbb szerzői alkotás sem pótolhatja a hagyományt, a nép-
dalt. A nálunk honos, jelenlegi iskolarendszer még nem érte el azt 
a fokot, hogy éppen a zeneneveléssel kezdje a gyermek hallásfej-
lesztését, az emlékezőképesség kialakítását. Ezért az ének- és ze-
netanítóknak kell lahajolniuk a „tiszta forráshoz" és felszínre hozni 
az évszázados kincseket: a népi gyermekdalokat, a népdalt. 



FORGATÓKÖNYV-VÁZLAT 

Mesepókok és mesetörpék játéka 

Péter és Jancsi, a két pókbarát hálót fog fonni. A két ütem vo-
nalat, vagyis a másfél méteres tartópilléreket a „taktusfiúk" tart-
ják. (Két, fekete tornaruhába öltözött, talán a többi gyereknél ma-
gasabb fiú.) A hét törpe felsorakozik valamivel hátrább a 
kialakítandó vonalrendszertól. A vonalrendszer eló'tt ül Hófehér-
ke-Zenetündér és egyenként érinti meg varázspálcájával a felso-
rakozott zenetörpék közül a fészekrakókat, melyikük álljon közü-
lük eléje. Elsőnek jönne Doborgó. Míg előrelép az osztály 
szavalókórusban mondja: Doborgó, nagyapó, hosszú a szakállad, 
megválasztunk pajtásaink mesemondójának. Doborgó ezalatt ki-
megy, és az első segédvonalat imitálva, keresztbetett sétabotjára 
ül. Ezalatt Péter és Jancsi elkezdik énekelni: Péter s Jancsi két 
pajtás (az osztály csak a számokat mutogatja) hét törpének játszó-
társ, öt vonalból hálót szőttek, kottasort a hangjegyeknek, hogy is 
hívták őket, a hét kis törpéket? Doborgó ekkor megszólal (énekel): 
az elsőt Doborgónak! Eközben Zenetündér int Rétikének, hogy jöj-
jön közelebb. Az osztály szavalja: Rétiké, testvérke, kispajtások 
gyöngye, gyere velünk játszadozni a virágos rétre! Ezalatt Rétiké 
elhelyezi a maga lilaszínű fészkét valamivel magasabbra mint a 
Doborgóé (leguggolva tartja a kezében). Zenetündér int Mikorká-
nak és közben mondja: Mikorka a pontos időt megmondja egy szó-
ra, ki mit kapott feladatul s mennyi most az óra. Ezalatt Péter 
Jancsi felé megy és maga után húz egy vonalat, melyet (előre el-
készített kampóra) az ütembothoz rögzít. Péter visszamegy és meg-
húzza a második vonalat. Hófehérke-Zenetündér int a szavalókó-
rusnak, és azt mondja: Fámuli a futár törpe, pontos az ő 
menetrendje, szomszédja a Mikorka, mindig tudja hány óra. Eza-
latt Fámuli elhelyezi madárfészkét (kottafejet) az első vonalközbe. 
(A törpék ottmaradnak a fonalrendszer közvetlen közelében és 
tartják a kottafejeket.) Ismét Zenetündér szólal meg: Szóiami, gye-
re ki, szépen szól a nóta, táncoljunk és énekeljünk, hadd zengjen 
a kóta! Ezt a szöveget az osztály tanulói kórusban megismétlik: 
Szóiami, gyere ki... A két taktusfiú is megszólal: Látnók Lali Mi-



korkával arról beszélgettek, törpe névvel hangjegyeket miként je-
gyezzenek. Ezalatt elindul a szemüveges Látnók Lali és elhelyezi 
kottáját a második vonalközbe. Senki sem szólítja a kicsi törpét, 
Titikét, ó maga jön elő, körbejárja a kottasort, nem tudja mit te-
gyen. Megszólal ekkor a szavalókórus: Titike a kicsi törpe eső alatt 
ázik, új ruhája, szép csizmája teljesen elázik. Zenetündér kézen-
fogva elvezeti Titikét a vonalrendszer mögé, és segít neki elhelyez-
ni a fészket (sárga színű) a megfelelő harmadik vonalra. Most va-
lamennyien éneklik: Péter s Jancsi két pajtás, hét törpének 
játszótárs... Befejezték az éneket és Zenetündér rámutatván sorba 
a törpékre, azok csekély változtatással mondják ugyanazokat a 
verseket: „Már az elsőt Doborgónak..." és mindegyik törpe után 
megszólal a szavalókórus a már ismert szöveggel (Doborgó, nagya-
pó stb.) Zenetündér rámutat Rétikére és őis mondja magáról: „Má-
sodikat Rétikének...", és ismét megszólal az osztály. 

Ez tulajdonképpen az egész anyagnak az összefoglalása, az 
anyag tudatosítása. Végül bejön egy öregapó, mindenki számára 
nagyapó, azaz János bácsi. Zenetündér megkérdi: „Mi járatban 
van, nagyapó?" Szeretném én is megtanulni ezt a sok szépet, hadd 
üljek le és hallgassam meg mit tudnak a gyerekek — válaszolja 
nagyapó. Zenetündér int az osztálynak és mindenki énekel: János 
bácsi nem hiszi, dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti — hét hang van csak a 
világon, leírom és megszámlálom. (Kottamellékletben a dallam.) 
János bácsi feláll, megszámlálja és hümmögve kisétál. 



MUNKAFÜZET-MELLÉKLET 



















Magyarázat: A törpék sapkája és ruhája ugyanolyan színű mint a 
madárfészek. Színes papírból ugyanilyen korongokat 
kell kivágni, üres gyufadobozba tenni, majd kottaki-
rakóként alkalmazni. Először színes vonalakon, majd 
feketéken. Ezután felcserélhetjük a színes korongokat 
feketékkel és a vonalrendszeren kottakirakással je-
gyezzük a dallamot. Ehhez párosul a gyufaszál (vagy 
számoló pálcika) és kialakítjuk a ritmust is. 





Megjegyzés: A Guidói szótagok szláv nyelvhasználatban abszolút 
hangmagasságot is jelölnek. Altalános iskolai énekta-
nításban (magyar iskolákban) azonban elfogadható a 
„mozgó Dó" koncepció. 



















CURWEN-féle szolmizációs kézjeiek. 
Ritmus és kottaolvasási gyakorlatok-
hoz alkalmas szemléltetés. Kocka, kör 
(korong) törpenév, kézjel, külön-külön 
is alkalmazható. 

Magyarázat: Kivágni a kockákat, alkalmazni mint ritmuskirakót. 
Kivágni a korongokat, mint kottakirakót. Kocka, ko-
rong és törpenév (hangfok) kottaolvasáshoz. 



Ritmuskirakó: (kiszínezni és kivágni) 







Zeneelméletet és szolfézst 
gyakorló kidobó-kocka (szemléltetés) 



Bölcsődei, óvodai dalok, gyermekjátékok 

ALTATÓK: 

Bel, bel, bel, aludj szépen el, holnap reggel ébredj fel! 

Csicsíjja, babája, melletted a mamája, 
Ring a bölcső hintója, édesanyja bimbója. 

Be-li buba, beli, beli, álmossággal vagy már teli. 
Be-li bu-ba, pár-ná-ra, elalszik a babája. 

Tente baba, tente, eljött már az este! 
Tente baba, tente, aludj szívem szentje! 

TORNÁZTATÓK: 

Egy, kettő, három, négy, kicsi baba vidám légy, 
Énekelve tornázunk, kézzel-lábbal himbálunk. 

Tapi-tapi mamának, tapsolunk a papának, 
A cicának, a kutyának és az egész családnak. 

TAPSOLTATÓK: 

Tapsi, tapsi babának, mosolyt ad a mamának, 
Tapsi, tapsi mamának, cukrot ad a babának! 

TÁNCOLTATÓK: 

Tánci, baba, tánci, szépen szól a muzsika, 
Anyukájának ölében, táncol a kis Zsuzsika! 

TENYERESDIK: 

Kerekecske, dombocska, itt szaladt a nyulacska, 
Itt a nyoma, itt a nyoma, itt a nyuszi kuckója. 



PACSIT ADÓK: 

(A néphagyományban a pacsit-adás nem azonos a kézadással, 
amit a felnőttek oly nagy előszeretettel gyakoroltatnak a gyere-
kekkel mint tiszteletadást. Ezért inkább mellőzzük a „Csapjál bele 
pajtás" stb. szokás-mondásokat) 

CSÍPKEDŐK: 

Csíp, csíp, csóka, vak vaíjúcska, jó volt-e a kisfiúcska? 
Nincs itthon a macska, cincognak az egerek. 
Hess el, hess el, te kakas, vigyen el a fazekas! 

Csíp, csíp, csóka, vak vaíjúcska, jó volt-e a kisfiúcska? 
Ha jó volt a kisfiúcska, ne csípd meg őt vak vaíjúcska. 

FÜRDETŐK: 

Csukd be szemed, csukd be szád, most mosom az arcocskád. 
Csukd be szemed, csukd be szád, most mosom a hajacskád. 

Ciróka, maróka, hol jártál Katóka? Mosakodtam, fogat mostam, 
Fésülködtem, öltözködtem — anyukámnak így tetszettem. 

ETETŐK: 

Ádám, Éva, két szem szilva, pattogatott kukorica, 
Ábrahámmm! (Hámmmmmmm...) 

Ádám, Éva, két szem szilva Ábrahám... hám! 
Ádám, Éva, két szem szilva, pattogatott kukorica, Ábrahám! 
Csukd be szemed, nyisd ki szád — Hammm! 

ÜLTETGETŐK: 

Lóg a lába, lóga, nincsen semmi dolga, mert ha dolga volna, 
akkor sosem lógna. 



Lóg a lába, lóga, gyermeknek nincs dolga, mert ha dolga volna, 
a lába nem lógna. 

ÁLLÍTGATÓK: 

Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál, 
édesanya csemetéje ékes virágszál. 

Áll a baba, áll, majdnem szaladgál, édessanya drága kincse ez 
a virágszál, kedves virágszál, áll a baba, áll! 

JÁRTATÓK: 

Jár a baba, jár, mint a kiskirály, szedegeti pici lábát, lassan 
meg-megáll, aztán újra jár, jár a baba, jár! 

Jár a baba, jár, mint egy kismadár, édesanya kötényébe kapasz-
kodik már. 

Jár a baba, jár, mint egy kiskirály, szedegeti lábacskáit eszten-
dőre vagy kettőre ő is nagy lesz már. 

LOVAGOLTATÓK: 

Hátamon a zsákom, benne van a mákom. Mákoslepény jaj de 
jó, szét ne rázza ez a ló. 

SÉTÁLTATÓK: 

Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs! 
Sétálunk, sétálunk, erdőt, mezőt mind bejárjuk, dimbet-dombot 

mind megmászunk, s ekkor elfáradunk, lecsücsülünk! 

HŐCÖGTETŐK: 

Hoc, hoc lábára, tarka kutya hátára, ketten ülünk a lóra, hár-
man meg a csikóra, szénát, zabot a lónak, abrakot a csikónak! 



HINTÁZTATÓK: 

Hinta, palinta, kurtafarkú kiskutya, ugass a hintáról! 

NAPHÍVOGATÓK: 

Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagynak! 
Jöjj el, jöjj el jó idó', menj el, menj el rossz idő. 
Menj el ahol nem várnak, ahol rád nem vigyáznak. 

Szeretem a napsugarat melegével, fényével, 
Szórja ránk a sok aranyat, melegével, fényével. 

ESŐKÉRŐK: 

Ess, eső, ess, búza bokrosodjék, zab szaporodjék, alma pirosod-
jék, édes szőlő cukrosodjék, ess, eső, ess! Áldott eső ess! 

HANGUTÁNZÓK: 

Friss idő, friss idő, friss idő! Itt sincs, ott sincs. 
Kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót. Csücsülj ben... 

MONDÓKÁK: 

Egyszer volt egy ember, szakálla volt kender, felmászott a 
Fára, leszakadt szakálla, utána az ember leesett a sárba. 
Két kutya húzta, a harmadik nyúzta, szomszéd néni siratta, 
Kiskutyája ugatta, hauuu, hauuu, hauuu! 

Egy, kettő, három, négy, az órához készen légy, 
Énekelni jer velünk, legyen ma is jókedvünk. 

Egy, kettő, három, négy, iskolában csendben légy, 
Ülj szépen a helyedre, könyvet végy a kezedbe. 

Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. 



Sárga bögre, görbe bögre. Cseresznyemag nem meggymag. 

Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom. Mákomban a rákom, 
Kirágta a zsákom, kihullott a rákom, kihullott a mákom, 
Ki szánja meg károm, legjobban a rákom, szedje fel a mákom. 

Töröm, töröm a mákot, sütök vele kalácsot, Ica tolla 
Motolla, neked adom ... (befejezés) 

Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál, édesanya ... 
Ékes virágszál. 

Az én lovam hintaló, hátán piros takaró, tarka háta fényes, 
Áll a hintaló. Vágtass, vágtass hintaló, hintalovon szállni 
Jó, szőnyeg a te réted, vágtass hintaló. 

Két kis kakas összeveszett, a verembe beleesett, szál, szál, 
Szalmaszál, eredj pajtás, te hunyjál. 

Pál, Kata, Péter, jó reggelt! Már odakinn a nap felkelt! 
Szól a kakasunk, az a nagytarajú: gyere ki a rétre kukorikú! 

Az én tyúkom megbódult, a fazékba belebújt. 
Ó, én édes tyúkocskám te leszel a vacsorám. 

A kis tücsök ciripel, hátán semmit sem cipel, 
Balra dűl, meg jobbra dűl, talán bizony hegedül. 

Háp, háp, háp, jönnek a kacsák, hű, de éhes, hű, de szomjas 
Ez a társaság. Bú, bú, bú, boci szomorú, de hogy feszít 
Tyúkjai közt a kukorikú. Röf, röf, röf, orra sárba döf, sonka lábán 
kucu néni fürödni döcög. Bú, röf, háp, sípok, tombiták, hangos 
szóval így köszönt e díszes társaság. 

A hajnali harangszónak gilingalangója, hirdeti, hogy az évnek 
itt a fordulója. Azért friss jó egészséget, bort, búzát és békességet 
mindenkinek bőven, az új esztendőben. 



Egyedem, begyedem vaskampó, volt egyszer egy Kiss Jankó, 
Egyet gondolt magába' kiszaladt az utcára. De az utcán sok a 

nép, kicsi Jankó hová mégy? 
Ne féltsetek engemet, ismerem a jeleket. Jól megnézem én a 

kört — mikor piros s mikor zöld. 

Két kis kacsa összeveszett, a verembe beleesett, szál, szál, 
Szalmaszál, eredj pajtás te hányjál! 

Arany László és Gyulai Pál 
Népköltési gyűjtemény 1872-ből: 

Egy — Megérett a meggy. 
Kettó' — Feneketlen teknő. 
Három — Majd haza várom. 
Négy — Biz' oda nem mégy! 
Öt — Leesett a köd. 
Hat — Megrepedt a pad. 
Hét — Nádudvari rét. 
Nyolc — Tejfölös gombóc. 
Kilenc — Kis Ferenc. 
Tíz — Tiszta víz, 
Téged ördög sánta botom belevisz. 
(Egy — érik a meggy, vagy: kettő — csipkebokor vessző, vagy: 

feneketlen teknő, vagy: mindig haza várom, vagy: lassan száll a 
köd, vagy: leszakadt a pad, vagy: oda már nem mész, vagy: ha nem 
tiszta vidd vissza, ott a szamár megissza.) 

MONDÓKA: (Ehhez Bartók Béla írt tréfás kórusművet) 
Vasárnap bort inni, hétfőn nem dolgozni, kedden lefeküdni, szer-

dán felkelni. Csütörtökön táncolni, pénteken számolni, szombaton 
kérdezni: mit fogunk dolgozni? 

Csanádi Imre: Hónapsoroló 
Új év, új év, új esztendő. Hány csemetéd van? Tizenkettő: Jégen 

járó Január, fagyot fújó Február, rügy-mozdító Március, Április 
füttyös, fiús, Május, május virágdús, kalász-konyító Június, ka-



sza-suhintó Július, aranyat izzó Augusztus, szőlőszagú Szeptem-
ber, levelet osztó Október, köd-nevelő November, deres-darás De-
cember. 

Egy, kettő, három, négy, te kisleány hová mégy? 
Nem megyek én messzire, csak a falu végére, (de) 
Ott sem leszek sokáig, csak egynéhány óráig. 

Jön a tavasz, jön a tél, barna medve üldögél, 
Kibújás vagy bebúj ás, ez a gondom óriás! (Weöres S.) 

Csingi-lingi, gyertek gyorsan kint az utcán hull a hó, öltözzetek 
melegebben, kinn a hóban jaj de jó, kinn a hóban jaj de jó! Körbe 
álljunk, együtt játszunk, s egyre jobban hull a hó, kezünkben a 
sok kis csengő, csengettyűzzünk ha-li-hó, csengettyűzzünk ha-li-
hó! Jobbra csingi, balra lingi, jobb lábunkkal dobbantunk, majd 
egyszerre csingi-lingi, aztán balra fordulunk. A szánkóra lecsü-
csülünk, puha hóba repülünk, utat kérünk, csengettyűzünk s köz-
ben nagyot nevetünk. 

Megjött János, a cipóje sáros, tisztítani kellene, hogyha volna 
sárkefe — (de nincs!) 

Fehér a rózsa, harmat a szirma, fehérebb volna, soha el nem 
múlna. Ha a leány a rózsának szirma volna, mint a hajnal a nap-
palra rácsókolna. Hajnali álom, legszebb a világon, szemed ha lá-
tom, szívem kitárom. Mondom, mondom légy a párom szép virá-
gom, harmatgyöngyös szépséges ki rózsaszálom. 

Ha az úton átalmennél, jobb volna, ha széjjelnéznél, 
Balra nézz, jobbra nézz, majd az úton átalmész! 

Béka, béka, brek, brek, brek, piszkavassal kergetlek, jól vigyázz 
a bőrödre ezt én mondom, brekeke! 

János mit varrsz, mit varrsz? Papucsot, papucsot. 
Kinek, kinek kuty-kurity? Úrrr-aknak, úrrr-aknak! 



UJJASDIK, UJJKISZÁMOLÓK: 

Kisbabának kezecskéje ujjakkal van tele, mindegyiknek van me-
séje, meséljünk hát vele: ez a nagyujj szeret szopikálni, ez a hosszú 
mindenben turkálni. A harmadik alszik, ritkán ébredezik, a ne-
gyedik kiabál, az ötödik kicsike, ezért neve picike! 

Egyedem, begyedem, tenger tánc, Hajdú sógor mit kívánsz? 
Nem kívánok egyebet, csak egy karéj kenyeret! 

Egyedem, begyedem keszkenóLen, szól a rigó az erdóhen, 
A bokorban kismadár, mit a macska körbejár. 
Repülj, madár, repülj hát, minek nézed a cicát, 
Játszótársad nem lehet, megenné a verebet. 

Ecc, pecc, kimehetsz! Holnapután bejöhetsz! 
Cérnára, cinegére, ugoij cica az egérre, fusssss! 

Madarak voltunk, földre szálltunk, búzaszemeket szedegettünk, 
Zavaros vízben megfürödtünk, ragyogó napban megszáradtunk. 

Mondd meg nékem pontosan, hogyan szorzol okosan. Van-e 
olyan szorzótábla, amely számol ti-ti-Tá-ra. Gyakorold csak ren-
desen — én a kérdést felteszem: pl. ötöször öt — huszonöt... 

Apu írt egy levelet, rátette a bélyeget, volt rajta szócska, 
Te vagy a fogócska 

Dalos madár hová szálljon, fészket rakni egy faágon, fiókáit me-
lengesse, minden jóval megetesse. 

Segített is a hét törpe, dalolgatva jártak körbe, madárfészket 
fontak közbe, vonalra és vonalközbe. 

Kis hurka, nagy hurka, tarisznyádat hadd húzza, ha nagyot nem 
adok, kicsit elfogadok. 



Borsót vegyenek — jókat egyenek. Egyetek, vegyetek, hadd nó'-
jön a begyetek. 

Csiga-biga told ki szarvadat, ha nem tolod összetöröm házadat, 
házadat. 

Egy üveg alma, két üveg alma, sok üveg alma, de hamar elfogy-
na. 

Sírás, nevetés, utána a nagy verés. 

Csiga-biga gyere ki, ég a házad ideki! 

Tekereg a szél, csavarog a szél, didereg a kóró, mit üzen a tél? 

Nagy a hó igazán, fut a sí, meg a szán. Hej-hó, hej-hó, lecsúszik 
a Jani meg a Ferkó. 

Nézd a körmöm fekete, körömkefe gyer ide! Mosd a körmöm 
tisztára, úgy megyek iskolába. 



KOTTAMELLEKLETEK 

Zsipp-zsupp, ken-der-zsupp, Ha meg-á-zik, ki-dob-juk 

A gyerekek két karjukat a dal lüktetésére jobbra-balra páhuza-
mosan lengetik. 

Мячик весело скакал — Ez a labda szép 



Hívogat az iskola 

Koszo-rú, koszo rú. Mért vagy olyan szomorú. Mert a neuem koszo-rú. 
Azért vagyok szomo-rú 

A gyerekek körbe járva éneklik a kérdést, egy gyerek guggol a 
kör közepén arcát eltakarva és válaszol. A dal végén valaki meg-
kopogtatja a guggoló hátát és kérdi: „Kipp, kopp, kopogok, találd 
ki, hogy ki vagyok." Ha kitalálta, helyet cserélnek. 

H a - m i s Ы,- ró vol - .tál, há-ni is tftr-vényt let - tél. 
ha - ini - кап es - kikl - tél. 
ha - mis szék- be Iii • tél, 

Ha eltalálta, „hamis" helyett, „igaz"-zal éneklik ugyanezt. 

Koszorú, Koszorú 



Csip.csíp csrt-ka, JComAmii«oony ké-rc-li à izc-kc-rél, Nem ad-ha4om o-da. 
Vak var-jócska, Tyú-kok Шпек raj-ta. 

Két-két gyerek megcsípi egymás kézfejét, majd kezüket a dal 
lüktetésére le-fel mozgatják. 

„Hess le" szövegnél egymás felé csapkodnak. 

Ég a gyertya 
El nc a-lud -

ifi. 
jék. 

A-ki lán-got lát-ni a- kar. Mind leguggol -jdk. 

A kör közepén álló gyerek felemelt kézzel égő gyertyát utánoz. 
Énekelve körbe járnak és a szüneteknél elfújják a „gyertyát". Az 
utolsó ütemre leguggolnak. 

Z ö l d fenyőágon 



Egyszer esik esztendőben Miklós nap! 

Но - vá • mégy te Ingyom-bingyota tá - Ii- her. A z er-dó - bc.. 
kis nyu - lues- ku? t u - l ú - l i - b c r iná .- U-ber, 

Szólj síp, szólj! l or-ró viz-bc teszlek, Kc-rék a-lá teszlek. Szólj sip. szólj! 
Onnan is ki- xesíkk. Опплц is Jel - veszlek. 

Én kis kertet kertcl-tem, Szél,szél fúj-do-gálja, Eső, cső vc-regé-ti. hu! 
Bazsa-rózsát Ul-teltcm,. 

A gyerekek körbe járnak, „hu"-nál leguggolnak. 



Csön-csőn-gyű-rfl, а-галу gyű->rű, Itt csörög,itt pörög, itt add ki! 
Ná - lad van az c-züst gyű- rű. 

A gyerekek tenyerüket összetéve ülnek. A hunyó kimegy, az osz-
tó a dal éneklése közben valakinek a kezébe teszi a gyűrűt. A hu-
nyót halk-hangos énekléssel segítik. 

If in- la , pa-lin-ta, Ré-gi dunna, kis ká-lo-na. ü-gorj a Ti - s z á - bal 

A gyerekek kézen fogva körbejárnak. Az utolsó hangra legug-
golnak, aki a földre ül, kiesik. 

Bújj, bújj zöld ág, zöld' leve-lecske. Nyitva van az arany-kapu. csak bújjatok raj-ta. 

Raj - ta. ' raj - la le-sza-kadra paj - ta. Benn maradt a m a c s - k a . 

Két gyerek felemelt kézzel kaput tart, a többi sorban átbújik 
alatta. Akinél a dal végén lecsapják a kaput, az is kaputartó lesz. 

Til • zet vi - szek, 1 Ki ne nézz, bc ne nézz, ken - dő raj - ta. 
Ián - got vi • szek. 

A gyerekek körben állnak hátratett kézzel. Egy gyerek körbejár 
zsebkendővel a kezében. A kendó't valakinek a kezébe adja, az kör-
be kergeti, míg a helyére áll. 



Megjött János 

1. K i s k a - r á - csony, nagy k a - r á - csony. K i - s ü l t - с már a k a - l á - csom, 
2.'Jaj de szép a ka - rá-csony-Га, Ra-gyog raj - ta u sok gyet-tya. 

l í a k i - ' sü l t már i - de vé - le. Hadd c-gycm meg me- l e - gó - be. 
Itt egy szép könyv, ott egy lab- da. Jaj de szép a ka- rá-csony-fa. 

/V4,,M„„/ PAt 

Or - go -na á - ga. Ba-rack- fa v i - rá - ga, ö l - t ö z - z e r tek 

új r ü -há -ba A-nyák napja h a j - r i a - I i - г а 11 - lar to - san. 

1. Orgona ága, 
Barackfa virága, 
Öltözzetek új ruhába 
Anyák napja hajnalára 
Illatosan. 

2. Zúgja a szellő, 
Susogja a szellő, 
Üzenik az ágak, lombok 
Légy te mindig nagyon boldog 
Édesanyám. 



Halljátok meg emberek 

Szalai B. Árpa I. 

Hulló fehér pelyhek K/N 



Hófehérke (Zenetündér) és a hét törpe zenéje: 

Búcsú az óvodától 
Járdányi Pál zenéje 

Kis- ker-tem- ben ' Van eitv bo- kor il - la - to-zó ró - zsa. 

Az év - zá - ró ün-ne - pély-re ró - zsát sze- dek ró - la. 

Pi - ros ró - zsa il - lat- tá- val bú - csú - zom el tó - le. 

né - ni né - ni volt a ker-tunk ö - re, 





K/a gyermekdal 



Szebb a páva 
Kiss Áron 

Játékosan mari (cseremisz) népdal 

Lánc. lánc, eszlerlánc, eszicrlánci cér-na, Ccrna volna.sclycm vol na, meg ls kilor-cluljin. 

l'en? vol-nu ka -r i -ka . Forduljon kl Ma ri-ka. M a r i ká nak' làn- ca. 

A gyerekek kézen fogva körbejárnak. Akinek a nevét éneklik, 
az kifordul. 

Ha cn ci-ca vol-nck I)c én ci-ca nem vagyok, li-ge-rei sem fogha-lok. 
Száze-gc-ret fog-nék. 

A kör közepén áll az egér, a körön kívül a cica. A dal végén a 
felemelt kezek alatt fogócskáznak. 

Szebb a pá - va, mint a puly-ka, 

Mert a pá - va a - r a - nyos, 

Szebb a pá - va, mint a puly-Ica, 

Mert a puly-ka top - ron - gyos. 



Barangolók 

Csi-ga bi-ga. told ki szarva-dal-. Ha nem to lod. OJz-Szr-tQ-iöm hi-r.a-Hjt 

L: - sík az. e sö. Ha-iag-szik a ka--to na. Mert megá zik a lo va 
Haj-lik a vesz-.sző. 

Süss tel nap! Kerl a • lati Я lu - <1м - im m i ( • f»;y • n4k ' 
Fé - nyes nap. 

Weöres S. Járdányi P. 

1. Gyöngy az i -dő , ván-do- rol - junk, 

Nincs sze- ke - rünk, ban- du- kol - junk. 

Las-sú fo-lyó á - ga mel-lett 

Jár-juk a halk fűz- fa- ber-ket. 



Kis ke -ce Iá - nyom. fe - hér-be va- gyon. Mon-dom.mon-dom 
Fe - liér a ró- zsa, kc - z é - b e ' va - gyon. 

for-clulj i - tie má+ - kim asz - szony. mát- kám asz - .szony. 

A dal első felére körben járnak. „Mondom, mondom"-tól ki-ki a 
szomszédjával táncol, forog. 

Megkérdeztem a cicát 

Szalai B.—Zsupanyin Árpa I. 

Azí felelte a cica, 
nem kell neki kis csizma, 
mert a csizma kopogna 
s minden egér elfutna. 



Katica 

Szalai В. Árpa I. 

Elmentem én a vásárba, piros csizmát keresni, 
nem találtam piros csizmát fekete is megteszi. 

Петушок — A vásárba 

Петушок, петушок, золотой гребешок, 
что ты рано встаешь, детям спать не даешь. 



Elvesztettem páromat 
Kiss Áron 

Nagyon kimérten 

Játék 

Többen összefogódzva sorba állnak, velük szemben két lányka 
áll és énekel. Akinek a nevét éneklik, odamegy a hívókhoz. A dalt 
addig ismétlik, amíg végre a sorból csak ketten maradnak. Ezek 
aztán újra kezdik a játékot. 

A gyerekek körbe állva énekelnek, egy a körön belül jár kendővel 
a kezében. A kendőt valaki előtt leejti, akivel a 2. vers alatt körbe 
forognak, a többi tapsol. 

El • vesz* cet- tem pá • ro - mat, 

szép el - a * dó Ii - nyo- mat. 

Hopp I • de pi - ro - mat. 

Ma - rí ne - vű ti - nyo- nruc. 

El - vesz - tet - tem Szí - dott a - nyam er • ic. 
zseb - ken - dő - met. 



A p ü n - k ö i - d i r ó - zsa, K i - h a j - l o t t az út ra. 

Én é - de -aem, én ked-ve-sem, Sza-kassz e • gyet ró • la. 

A gyerekek körben állnak, egy középen áll. A második versben 
valakit behív és azzal táncol. Az újabb játékban ez a gyerek marad 
középen. 

Csillag az égen 

Jaj, de pompás fa 



Szűzanyának lágy hangjára 

Angyalok hirdetik 

Szólnak a kolompok, jönnek a pásztorok, 
jászolához hajolnak, ajándékokat hoznak, 
mindnyájan, mindnyájan. 



Dal az iskoláról 

Szöveg: Maszenko Zene: Dremlyuga 

Azt mondta az anyukám, figyelj jól te gyermek, 
Szeressed a tanítót, szeressed a könyvet! 
így leszek én iskolás, szófogadó, kedves, 
Jó tanuló s könyvbarát, szófogadó, kedves! 

Папа с мамой до дверей в школу провожали, ува-
жать учителей, слушаться поосйли. Будем пом-
нить много лег, день осенний, ясный, лучше 
нашей школы нет, школьной жизни нашей. 

Szalai В. 

Május 

Árpa I. 



Fohász 
Kárpátaljai magyar népdal 

Szenvedésnek, jajnak, hátha meglesz vége, 
Nem ömlik ezentúl a magyarnak vére. 
Viselj gondot Uram, e népre, honára, 
Ne kelljen több igát vennie magára. 



МОРОЗЕЦЬ МОРОЗ 
Музика Б. ф1льц 
Слова Г. Бойка 

Музыка Б. фильц 
Слова Г. Бойко 

Перевод с украинского 
К. Лидиной 

M o . р е . мць, м о . р о . асць по. щм.паа паи щ!х_ кк. 
На м а _ o a t . са, м о . роа, брось ты а . ти ш у т . uni. 

Т а я . al а а . а а и . в п у нас, ш у б . « * б р у _ * а . а к т . а*. 
Р у - н а . о » ч - . «а у мае, аа . а с * . « * и ш у б . «и. 

Т с я . а ! а а . а в и . «и у мае, шуб.«* б р у . а а . а * * . «н.а 
Р у _ « а . а » « . «и у нас, а а - в а м . а* м ш у б . км." 

Морозець, морозець 
Пощипав нам ишчки. 
Ternii валянки у нас,| 
Шубки й рукавички. I 

Морозець, морозець! 
Плещемо в долонН — 
У дДвчаток i хлоп'ят 
Носики червой!. 

Л в/ч/ 

Aetii 

Не щипайся, мороз, 
Брось ты эти шутки! 
Рукавички у нас, 
Валенки и шубки. 

Перестань же; мороз, 
Перестань кусаться. 
Хоть краснеют носы — 
Будем мы кататься! 

2 раза 

2 раза 



Későre jár 

Szalai Borbála 

Este van, este van, későre jár, 
Alukálj kisfiam szunnyadj el már! 
Csukjad le, hunyjad le álmos szemed! 
Látod, már kiskertünk rég szendereg. 

Csendesen szunyókál virág, levél, 
bokorba húzódva szundít a szél. 
Kisfecske álmodik pihék között, 
anyja is bóbiskol fia fölött. 

Szentjánosbogárka csöpp mécsesét 
elfújja, leoltja — alszik a rét. 
Szunnyad a tücsök is, nem muzsikál... 
Aludj hát, kisfiam, későre jár! 

Árpa István 



Varázsszőnyeg 



Mindenkinek tudni kell! 

Kiszaggatjuk szépen, a lapát is készen, helyezzük 
el rája, legyen szép formája. így, úgy, így, úgy, 
nyissuk ki a zárat, helyezzük be lapáttal, maradjon 
ott magával (csak megsül!) 

ezt a gyermekjátékot mindenki improvizált szöveggel folytathatja, 
míg a kenyér kisül és elfogy. 

Kenyérsütés k/n 



Ung-menti város (Szép Ungvár dala) 

Zene: Árpa I. 

Újuló szépség, fenn mesés kékség, csillogó lágy esti fény. 
Harmatos reggel, alkotó kedvvel, enyém vagy, szeretlek én. 

Ung-menti szép város, virágos kertek... 

Víg nóta zeng fel, sok boldog ember mosolyog mindenütt rád. 
Érzed és látod, ezt a családot, csupaszív kedves barát. 

Ung-menti szép város, virágos kertek... 

Épülj, virágozz, Ung-menti város, virágzó nép otthona. 
Tavasz-virágos, szerelmes város, életünk boldog hona. 

Ung-menti szép város, virágos kertek... 

Szöveg: Kótyuk I. 



Alszol-e, hallod-e, igaz gazdauram! 
Vereckei induló 1703-ból 

Ereszd ki méheid, csípjék-szúrják sorba. 
Jönnek a kurucok megsegítnek nyomba. 
Bújj elő házadból, vedd elő kaszádat, 
Induljunk ellenük, védjük meg hazánkat (házunkat). 

Dobosom, dobosom... 
Rákóczi Ferenc dobosának dala 

Ne azt verd szüntelen: rajta, kuruc, rajta! 
De azt verd dobosom: az utolsó harcra! 

Dobosom, dobosom, udvari dobosom, 
Neked most megmondom, másképp kell dobolnod! 



Az „alszol-e, hallod-e,..." valamint a 
„Dobosom, dobosom..." c. dalok hangszerelése 

Előadható dallamos gyermekjáték ütőhangszerekkel, kórus-
énekléssel, táncjátékkal stb. 



A zenei nevelés didaktikája 

Tanítónak! Oktatónak, nevelőnek! 

1. HANG 

2. JEL 

3. DALLAM-RITMUS-FORMA 

Formák — azoknak az eszközöknek összessége, melyeknek se-
gítségével a művészi lélek (néplélek) hangokkal való kifejezésének 
megnyilvánulást keres. Szűkebb értelemben ezeket kompozíciók-
nak nevezzük. 



A kompozíciók (alkotások) — népi vagy szerzól jellegzetessége 
a dallamtól és felhasználásmódjától függ, melynek lelke a forma. 
Népzene, kamarazene, énekes muzsika, hangszeres zene, szimfo-
nikus zene, egyházi zene, színpadi zene, tánczene, zenei stílusok, 
irányzatok. 

Pszicho-fiziológiai 
értelmezésben: 



(Ének) Zeneóra tanmenet javaslata: 

1. Az óra megszervezése — a tanulók létszáma, jelenléte, az osztály 
állapota. Szellőztetés, szemléltető eszközök, kisegítő' 
hangszerek, rajzfüzetek, plakátok. A tanulók készen-
léte a zenei foglalkozáshoz. Az óra (foglalkozás) típu-
sának megállapítása. 

2. Zenei bevezető gyakorlatok — másképpen zenei adaptáció. Olyan 
zeneművek megszólaltatása, melyek adaptálják a hal-
lást, ritmusérzéket, tempót, hangeró'sséget stb., beve-
zetésül szolgálnak. Légzó'gyakorlatok, ritmikus moz-
gás lemezről kísért zenére. (Ekkor a tanulók még nem 
énekelhetnek, esetleg egymaga a tanító). 

3. Ritmusgyakorlatok — (ütemező gyakorlatok). Kiolvasók, mon-
dókák hanglejtése ritmikus egységek kíséretében, 
majd metrikus egységekkel egybekötve. Mozgásgya-
korlatok, ütemezés, taps, kopogás egy- és többszóla-
múságban. A helyes légzés betartása ettől kezdve és 
mindvégig az órán. Számolásos kiolvasók ritmikusan 
és ütemezve. (Vigyázzunk, hogy összhangban legyünk 
a többi tantárggyal.) 

4. Hangképző gyakorlatok — hangképzés (hangindítás) lágy és ke-
mény attacca-val. Lehetőleg a lefelé ívelő dallamme-
neteket gyakoroltassuk (ez összhangban van a magyar 
beszéd ejtésének dallamával). Hangképző gyakorla-
toknak beillenek a két, három, négy ütemnyi gyermek-
dalok (Csicsíjja, bajája; Áll a baba, áll; Tente baba stb.) 
Kerekítés és pontos hangképzés jól alkalmazott légzé-
sen. Ismert dallamfordulatok és dallampéldák gyako-
roltatása hangképzés céljából. (A beszédgyakorlatok-
kal már elkezdődött a hangképzés.) 

5. Énekgyakorlatok — ez tulajdonképpen a hangképzés egyenes 
folytatása. Hangindítás jól megalapozott légzésen, he-
lyes testtartás, a vezető tanító (karmester) énekkez-
dési mozdulatainak megértése. Ütemezés, ritmuskísé-
ret, kézjelek. A jól bevált és intonációban kifogástalan 
dalok, dallamok gyakoroltatása folyamatos hangskála 



bővítéssel (nem a skála énekeltetése). Zenés játékok, 
tanult és kedvenc dalok ismétlése, a hangképző szer-
vek aktivizálása. 

6. Az új tananyag tartalmának és az óra céljának felvázolása — a 
megtanulásra kijelölt dal dallami, zeneismereti, neve-
lői, eszmei értékelése (megfelelő folyamatosságban). A 
dal bemutatása énekhanggal vagy hangszeresen, le-
mezről vagy magnóbeírással. Előadhatja egy vagy több 
tanuló is. A szűkre szabott zeneelméleti anyagnak pl. 
rajzban való magyarázatának tudatosítása. 

7. Zeneelmélet — szolfézs. Ez lehet külön része a tanórának, de 
lehet valamely másik, felvázolt résznek ötvözete is. 
Különböző szemléltető eszközök alkalmazása, készíté-
se. Kirakók, pálcikák, rajzok. A zene és zenével kap-
csolatos tudnivalók illusztrálása. A zeneelméleti 
anyag a dalokhoz kapcsolódó szerves része az óra egé-
szének. (Külön zeneelméletet ne tanítsunk!) 

8. A dal (ének) megtanulása — A dal tulajdonképpeni megtanulását 
már az óra elején a légzőgyakorlatokkal kezdjük el. 
Ez a hangképzésen, énekgyakorlatokon, zeneelméle-
ten át folytatódott. A tanóra minden mozzanata vala-
milyen formában kell hogy a megtanulásra szánt dal-
lal legyen a legszorosabb kapcsolatban. Az éneket meg 
lehet tanulni (az osztály felkészültségétől függően) 
többféle módszerrel: a) hallásutánzással, b) kottáról 
énekelve, c) játékkal kapcsolatban, d) rajz közben, e) 
a dal szövegének énekelt diktálásával, f) lemezhallga-
tással stb. 

9. Begyakorlás — (tudatosítás) a dal begyakorlását és elsajátítását 
folyamatosan végezzük. Először az egész osztállyal 
énekeltetjük, majd padsoronként, csoportosan és végül 
egyénenként. A begyakorlás alatt alkalmazhatjuk a fe-
leltetést (beleszámítva az órán már elhangzott felele-
teket is), ugyanis így lesz a tanuló felelete teljesértékű. 

10. Zenehallgatás — (játék) — Az órán elsajátított fogalmakat és 
szerzett tudást feltétlenül tudatosítani kell zenehall-
gatási anyagon. Ezek módszerei közé tartoznak: zene-
hallgatás, zenei motívumok vagy dalok felismerése, a 



ritmus, dallam, hangnem, tempó, hangerősség megál-
lapítása, a hangszínek (énekhang, hangszer, énekkar, 
zenekar stb.) kitalálása. Zenehallgatás alkalmával 
kell szólni a népdalról, zeneszerzőkről, zenei formákról 
és műfajokról. Gyakran alkalmazzunk zenei játéko-
kat, vetélkedőket, zenei szemléket. 

Megjegyzés: a zenehallgatást megszervezhetjük 
úgy is, hogy az ötperces óránkénti időtartamot össze-
gyűjtve egy egész óra zenehallgatással cseréljük fel. 

A zenehallgatás fő célja, hogy megtanítsuk a gye-
rekeket, hogyan kell hallgatni zenét, azt megérteni, 
felfogni és átélni. 

Az osztályban lehetséges más irányú zenenevelési folyamat is. 
Erről mindig az iskola vezetősége dönt. Hasznosak az osztályon 
kívüli és iskolán kívüli zenei foglalkozások is, ha ezek elősegítik 
és nem hátráltatják az iskolai foglalkozások eredményességét. 

A felsorolt 10 pontos általános óraterv a kombinált óratípusok-
hoz tartozik, amely változhat a zeneóra programjának tartalmi vál-
tozásaival kapcsolatban. Az egytípusú zeneóra lehet egyike mind 
a tíz felsorolt pontnak, illetve változhat az összefoglaló óra vázlata 
is. 



Feladatok 

Az óvónő, tanító, tanár alapvető' feladata a feltételek megterem-
tése, a tudatos, tervszerű és folyamatos fejlesztő hatások megszer-
vezése, a zenei önművelődésre és önképzésre való állandó igénye. 
Igazi örömöt csak az az éneklés, játék ad a gyerekeknek, amit 
könnyedén, jól elsajátított készségekkel végeznek. Ezért a gyere-
kek képzelete és alkotókedve oldott légkörben és akkor fejlődik, 
ha az óvónő (tanító) szívesen veszi ötleteiket, új elképzeléseiket, 
és énekes beszélgetéssel, változatos dallamfordulatok kitalálásával 
maga is mintát kínál. A gyerek az óvodában és otthon is saját 
kedvére énekelget, néha csak dallamrészeket, kitalált szövegeket, 
nem pontosan követve a hallott éneket. Ösztönös alkotásvágya 
gyakran nyilvánul meg ének-beszéd formájában, melynek során 
— játékát kísérve — a már többször hallott, jól ismert dalok dal-
lamfordulatait használja fel. Ezért legyen minél több alkalma arra, 
hogy ösztönös alkotó hajlama kibontakozhassék. A zenei nevelés 
nem korlátozódik csupán a foglalkozásokra. 

A gyerek a nap folyamán is szerezhet zenei élményt: játék köz-
ben dúdolgatva, énekelgetve, ugyanakkor zörejeket és zenei han-
gokat is hallhat. A foglalkozásokon ezeket a tapasztalatokat tuda-
tos fejlesztéssel megerősítjük, rendezzük. A vidám játékhoz nem 
illik a vezényszó. Az ilyenféle utasítás fölösleges, mert a játékot 
pontosan végzendő gyakorlattá merevíti. 

Az óvónő (tanító) a gyerekek ének-zenei nevelését a távlatban 
tervezze. Az éves tervek egymásra épüljenek, de ha bármelyik te-
rületen elmaradás van, az a következő évben pótolható. 

A foglalkozásokra tervszerűen, egy meghatározott zenei feladat-
tal (előre végiggondolt módszerekkel) készüljön fel. A dalanyagot 
lehetőleg hangolja össze a zenei feladattal. A feladatot, a kezde-
ményezés módját, az új anyagot és az ismétlő játékokat tervezze 
meg. 

A foglalkozásokat változatos módszerekkel, a gyerekek aktív 
részvételére támaszkodva szervezze meg. A foglalkozások menetét 
a zenei feladat és az anyag jellege, a gyerekek fejlettségi szintje 
és érdeklődése, az óvónő (tanítónő) ötletessége, módszertani kul-
túrája határozza meg. Felkészülése akkor jó, ha figyelme a gyere-



kek képességének megfelelő foglalkozási feladatokra és a megva-
lósítás módjára irányul. Kövesse a fokozatosság elvét a zenei anyag 
feldolgozásában, a játékok sorrendjében, a zenei képességek fej-
lesztésében is. 

Az óvónő (tanítónő, zenetanárnő) legalább egy hangszeren jól és 
biztonságosan játszék. 

A hangszert zenehallgatáskor, járáshoz, zenei fogalmak bemu-
tatásához stb. szólaltathatja meg. 

Tegye lehetővé, hogy a szülők is megismerjék, milyen jellegű 
dalokat használ az ének-zene neveléshez. Tájékoztassa a szülőket 
a túl sok, válogatás nélküli gépzene káros hatásáról. 

Ajánljon mondókákat, esetleg tanítson meg gyermekjátékokat 
is a szülőknek. A gyerekek egyéni adottságai igen különbözőek. Az 
óvónő (tanítónő) segítse elő, hogy a családban ne szegjék a gyerek 
kedvét és önbizalmát akkor sem, ha éneklésével nincsenek meg-
elégedve. A gyengébb hallásúak esetében az óvónő a szülőknek azt 
mondja el, hogy a gyerek saját szintjéhez képest miben és 
mennyire fejlődött. Akinek egyéni foglalkozásokra is szüksége van, 
azzal az óvónő (tanítónő) alkalmanként is énekelgessen. 

Igyekezzünk megnyerni a sajátos szociokulturális helyzetben élő 
gyerekek szüleit. A szülők abban tudnak együttműködni az óvo-
dával (iskolával), hogy meghallgatják, éneklésre biztatják a gyere-
küket, és maguk is énekelnek vagy muzsikálnak vele. Nemzetiségi 
területen a gyerekek tanuljanak nemzetiségi gyermekdalokat is, 
olyan dallami szerkezetű játékos dalokat, amelyek hasonlóak a ma-
gyar gyermekdalokhoz, játékokhoz. 

A dalok felkutatásában, az adott területhez és etnikumhoz kö-
tődő gyermekdalok nagy segítséget jelentenek az óvónő, iskolai ze-
neoktató számára. 



Ádám Jenő 

A relatív szolmizáció (Tonika-Dó) 

E furcsa kettős cím alatt a kottából való éneklés elméletének 
kérdése húzódik meg. Mit jelent az egyik, mit a másik? Vessünk 
egy pillantást erre is. 

Az szó elszáll, az írás megmarad! — szólásmondás a zenére vo-
natkoztatva így hangzik: A hang elszáll, a kóta megmarad. író 
betűvel, zeneszerző hangjegyekkel rögzíti érzelmeit, gondolatait. 
Ám az írott könyv éppúgy néma, mint a zenemű kótája. El is kell 
tudni olvasni, sőt, élővé, hangzóvá tenni. Az írás-olvasás tudása 
általánosan elterjedt készség. Nem így a hangjegyírás, hang-
jegyolvasás. Ebben még manapság is aránylag kevesen jártasak. 
Igaz, a hangjegyírás és -olvasás kétségtelenül bonyolultabb, mint 
a betűvel való írás. A hangjegyeket évszázadok alakítgatták, s nem 
valószínű, hogy egyhamar változtassanak rajta. A hangjegy-olva-
sás, más szóval a kótából (kottából) éneklés könnyítésével viszont 
több-kevesebb sikerrel sokan megpróbálkoztak. Érthető! A hang-
jegy írásával jobbára a zeneszerző él, az olvasás viszont inkább a 
hangszeres játékos vagy énekes dolga, aki a zeneművet megszó-
laltatja. Míg a hangszeres játékos a hangszertanulással egyide-
jűleg sajátítja el a kottaolvasást, az énekes számára ez külön fel-
adatot jelent. Miután pedig az éneklés természetes adottsága 
minden embernek, — ezen az egy „hangszeren" úgyszólván min-
denki tud kóta nélkül, naturalista módon játszani — a hangjegyek 
ismerete, a kótából való éneklés elsajátítása illő feladat mindenki 
számára. Az a körülmény, hogy az iskolába járó gyerekek ma már 
úgyszólván egyidóben a hangjegyekkel is megismerkednek, arra 
mutat, hogy a zenei analfabétaság idővel éppúgy csökkenni fog, 
mint ahogy az írástudatlanság ma már mindinkább ritka-
ságszámba menő elmaradottság jele. 

Az énekes számára az abszolút hangmagasság nem döntő kö-
rülmény. Viszont, ha másodlagos dolog,' mi az ami elsősorban fon-
tos? Fontos a dallam hangjai egymásutánjának, lejtésének ívelése, 
hangközeinek, tehát a dallamhangok egymáshoz való viszonyának, 
reláció-jának pontos éneklése. 



A hangok egymás közti relációit mindig a dallam hangsorának 
alaphangja, 1. foka (tonikája) határozza meg. A dallam számokkal 
kifejezve ugrálhat a hangsor bármelyik fokára. A számok pontosan 
kifejezik a dallam hangjainak relációját az összes hangsorokban. 
A múlt században Chevé meg is próbálkozott ilyen számjeles mód-
szerrel helyettesíteni a hangjegyírást. Ez bizonyos előnyt jelent az 
énekesnek a hangszeren játszóval szemben. 

A skálák fokainak egységesítő elnevezésére már régtől fogva — 
lassan 1000 esztendeje — az ún. szolmizációs szőtagokat használják. 
Arezzoi Guidónak tulajdonítják a kezdeményezést, aki egy régi latin 
himnusz verssorainak kezdő szótagjait használta fel az énektanítás 
megkönnyítésére. Némi változtatással századokon át éltek vele az 
éneket tanító pedagógusok, s élnek vele ma is. Ezek: dó (ut) ré mi fá 
szó (szol) lá ti (szi) dó (zárójelben a régi elnevezések). A gyakorlatban, 
a rövidség kedvéért a szolmizációs szótagokat csupán kezdőbetűikkel 
jelölik (betűkották): s, -1, -d-r-m-f-s-l-t-d'-r '-m-f-s' . 

Kodály Zoltán: a relatív szolmizálás sem megvetendő segítség. 
A szótagkapcsolatok hangképzete határozottabb és maradandóbb, 
mint a betűneveké (pl. c-d-e-f-g-a-h-c) már csak azért is, mert 
a szótag egyúttal a tonális funkciót is megjelöli s a hangköz meg-
érzésével együtt fejlődik a funkcióérzék. Általános tapasztalat, 
hogy a szolmizáló országok és iskolák tisztábban énekelnek. 

A „C-dúr" létramódszer a tiszta ének ellensége. Minden ugrást 
magában kell beidegzeni, a maga külön jellegzetességében és tonális 
szerepében, nem pedig skálalépésekből összerakni. Aki összerakó 
módszerrel keresi a nagyobb hangközöket, csak lassan és bizonyta-
lanul talál rájuk. Ez az oka, hogy még sok okleveles zenetanárunk 
is csak botladozva olvas. A skála pedig csak akkor lesz tiszta, ha 
pilléreit előre lerakjuk. Ezek: d, r, m, s, 1. (Gyakorlati példával élve): 



A relatív szolmizáció megértéséhez... 
A következő, Szent János-himnusz szövege körülbelül így hang-

zik magyar fordításban: 

Hogy tudják laza 

hangszálakkal zengeni 

tetteidnek csodáit 

a szolgák, 

oldozd fel a bűnös 

ajaknak vétkes állapotát. 

Hasonlítsuk össze egymással a dallamsorok első hangját: mind-
egyik egy hanggal magasabban kezdődik. A dallamnak ezt az ér-
tékes tulajdonságát Arezzoi Guido szerzetes a XI. században arra 
használta fel, hogy nevet adjon a különböző magasságú hangok-
nak. A dallamsorok kezdőhangját a hozzájuk tartozó szótagról ne-
vezte el. Azaz: a dallam hangjaihoz hozzárendelt egy-egy szótagot. 

S ha összefüggő sorozatként olvassuk ezeket a szótagokat, ezt kap-
juk: ut, re, mi, fa, sol, la. Ismerős ez a sorozat, hiszen innen erednek 
a ma is használt szolmizációs nevek. (Az ut szótag helyébe a XVII. 
században a dó került. Ekkortájt vezették be a 7. hang nevét is, ez 
volt a szi, amelyből később ti lett, a sol pedig szó-vá rövidült.) 

A kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák zeneoktatási 
rendszere többféle gyökérből kell hogy táplálkozzék. A módszertani 

6 Szent János. 

Cár que • anl la xis 

re - so - па - re fib • rii 

ml - га ce - sto - rum 

/а • mu • ii tu - о • rum. 

soI ' ve pol - iu - ti 

la ' bi • i re - а - tum 

Sun - ctc Jo - an - nés. 



lépés, mely a gyakorló óvónőt, zenetanárt, osztálytanítót segítse, 
hogy a vonalrendszer mellőzésével a szolmizációs kezdőbetűket 
használja a hangmagasság jelölésére. Alkalmazza a Curwen-féle 
kézjeleket, melyek ma pl. Magyarországon is eléggé elteijedték. 

A gyermekdalok, népzenénk, a természeti népek zenéjének 
hangrendszere elsősorban az infrapentatónia hangrendszerére tá-
maszkodik, s így annak sorrendjét betartva keressük ki osztályon-
ként a megfelelő dallamokat, gyermek- és játékdalokat. 

első 
osztály 
Kézielek: 

második 
osztály 
Kézjelek: 

harmadik 
osztály 
Kézjelek: 

negyedik 
osztály 
Kézjelek: 



A tandalról! 

Mi is a tandal? — Olyan ének, amelynek szövegét közvetlen 
oktató-nevelő hatások keltése céljából fogalmazták meg. Például, 
... „egy, kettő, három, négy, az órához készen légy...", vagy „Péter 
s Jancsi két pajtás..." stb. 

A tandalt szövege teszi tandallá. E minősítés alapján mégsem 
lehet egy óvodai vagy iskolai éneket kifejezetten tandalnak nevez-
ni. Ha a didaktikai célból elhelyezett zenei elemek beleilleszkednek 
a dallam egészébe, akkor zeneileg elfogadható. A művészi értékű 
dal, legyen az népi, vagy szerzett dal, szóljon a virágról, a termé-
szet szépségeiről, szülőföldről stb., az éneklőben és a hallgatóban 
alakító, zenét befogadó és megszerető hatást kell hogy keltsen. 

Énekeltessünk a gyermekekkel olyan dalokat, melyek romlatlan 
gyermeteg kedélyüknek hű visszhangját képezik. Különös figye-
lemmel kell lennünk az iránt, hogy a gyermekeket ne halmozzuk 
el azokkal az új, úgynevezett „modern" dallamokkal, mint amilye-
neket az utóbbi időben akár a rádió vagy a TV sugároz! A jól meg-
választott dal művelőleg hat a kedélyre, szépérzékre, a jó ízlés és 
hallószerv finomodására. 

* * * 

Egy, kettő, három, négy, az órához készen légy, 
Énekelni gyer velünk, legyen ma is jókedvünk. 

Egy, kettő, három, négy, iskolában csendben légy, 
Ülj szépen a helyedre, könyvet végy a kezedbe. 

Péter s Jancsi két pajtás, hét törpének játszótárs, 
öt vonalból hálót szőttek, kottasort a hangjegyeknek, 
hogy is hívták őket, a hét kis törpéket? 



Hogyan énekeljünk? 

így ne! 
(Görnyedten) 

így se! 
(Púposán) 

így se! 
(Összeszorított foggal) 

így igen! 
(Jól kiegyenesedve 

nyitott szájjal.) 

Ne a vállunkba 
szedjük a levegó't! 

Hanem a mellkasba 



Az alsó tagozatban tanult legfontosabb zenei 
ismeretek összefoglalása 

1. Ritmusértékek, ritmusok. Gyakorló nevük és szünetjelük: 

2. Ütemjelzések (ütemnemek): 

ütemvon»! ziróvon»! ismétlője! 

(piros ütem) (piratlan ütem) (páros ütem) 

Kettes vagy kétnegyedes Hármas vagy háromnegyedes Nég>os vagy négynegyedes 
ütem ütem ütem 

3. Egyéb írásjelek: 



4. A dallamhangok szolmizációs neve és kézjele; 
a) A pentatónia hangjai: 

fokozatos erősítés 

fokozatos halkítás 
li- pent lton 

Szemléltetés: 
külön papírlapra reyzold meg 
a vonalrendszert és használd 
mint kottakirakót 

Általános tudnivalók: — zörej, hang, zenei hang, dallam, ének, 
énekkar, dal, népdal, hangszín, gyermekhang, felnőttek hangja, 
hangmagasság, dallamvezetés, muzsika, vonalrendszer, zenei kul-
csok, kóta (hangjegy), kottaírás, pótvonalak-segédvonalak, szó-
(G; violin) kulcs, f-basszuskulcs, hangjegyek időértéke, kottafej-
szár, zászló, Tá-Tá, ti-ti-ti egységek, értéknövelések, szünetjelek, 

szó. I i . dó ré mi szó I i dó* 



törzshangok, alaphang, ütem, hangerő, fermáta, hangsor, skála, 
dúr-moll rendszer (dúr kemény, moll lágy hangsor). Tonalitás, 
harmónia, konszonancia, disszonancia, hangköz, hármashangzat, 
mellékhangok, moduláció, zenei moduláció, zenei formák (szer-
kesztési mód), hangszerekről, régi és jelenkori hangszerek, tempó, 
szinkópa, szolmizáció, szolfézs, dal, tánc, induló, opera, operett, 
oratórium, koncert, kamarazene, kantáta, kórus, magyar zene, mo-
dern zene, programzene, szimfónia, szórakoztató zene, tánczene, 
zeneszerzőkről, népzenéről, hagyományokról, gyermekhangok ápo-
lásáról és védelméről, az óvodások és kisiskolások zenei nevelésé-
nek fontosságáról, a zenei anyanyelvről. 
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„Csodálatos szép ország a Zenebirodalom. Ha nem 
hiszitek, hát tartsatok velem. Azt kérdezitek, hogy mi 
is a zene? Nos, a zene a hangok varázslatos birodalma. 
Miből áll a zene? Természetesen zenei hangokból. Ha 
például énekelünk, zenélve beszélünk. Ahhoz pedig, 
hogy közelebbről megismeijük a zene keletkezését, el 
kell jutni a zene birodalmába. De oda csakis az jöhet 
velünk, aki nagyon jól figyel és mindent pontosan 
megjegyez. 

Induljunk el tehát... " 

dr. Árpa István 




