
Száraz Fruzsina 

12. osztály 

Ének-zene fakultáció 2020.03.23. 

Ének-zene érettségi tételek 

 

Szia! Az első 3 B tételt megbeszéltük, de küldök hozzá segédanyagokat, ahol 

meghallgathatod az énekeket, illetve leellenőrizheted a tudásodat! 

E-mailben küldök még segédanyagokat! 

 

Az érettségi zenehallgatási anyagát ezen a linken hallgathatod:: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9808AC7406050454 

 

Nézd meg az oktatóvideókat az alábbi linkeken, és jegyzetelj az ének-zene 

füzetedbe! 

 
1. tétel: Út quent laxis: https://www.youtube.com/watch?v=veJNu1fi8p4 

Ehhez van anyagod. 

 

2. tétel: J. of Fornsete: Nyárkánon: 

https://www.youtube.com/watch?v=yT7WnSRQCjA&list=PLSsgjBji4zDfNJR0g1VgRX

U0TUIvToAsy&index=3 

Ehhez van anyagod. 

 

3. tétel: Historiás ének Tinódi Lantos Sebestyén: 

https://www.youtube.com/watch?v=wvf7Dk5tmQA 

Ehhez van anyagod. 

Reneszánsz: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRA

JqYXBMrX&index=19 

 

4. tétel: Már nyugosznak a völgyek: https://www.youtube.com/watch?v=Z0bUzoXhEiM 

Máté passió: https://hu.wikipedia.org/wiki/Máté-passió#A_mű_felépítése 

Ehhez van anyagod. 

Már nyugosznak a völgyek: 
Bach: Máté-passiójából való. 

A református és evangélikus egyházi zene jellemző műfaja volt az egyszólamú közösségi 

ének a korál. Számos más műfaj használta fel a korálok dallamait.  
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5. tétel: Barokk műfajok és zenekar: 

https://www.youtube.com/watch?v=AWWZA2VGUl8&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0n

RAJqYXBMrX&index=28 

Ehhez van anyagod. Gyakorold zongorán! 

G-dúr menüett: 
Bach második feleségének írt egy könnyű darabokat tartalmazó könyvecskét. Ebben szerepel 

ez a mű is. Manapság általában zongorán játsszák, de eredetileg csemballón - a zongora ősén - 

adták elő. 

 

6. tétel: Haydn: Szerenád: a szövege más, de a dallam ugyanaz!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=sxHtw_5goQg 

Haydn élete, műfajok: 

https://www.youtube.com/watch?v=jZWOpGN1XOw&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nR

AJqYXBMrX&index=14 

Ehhez van anyagod. 

 

Ezt a 6 tételt kérem lefotózva emailben vagy messengeren jövő hét 

péntekig! 

 

Új anyag: 

A 12. tételt kidolgoztam neked, de küldök hozzá videókat is. Múlt héten küldtem egy 

romantika pdf kötetet, megkaptad? Azt is olvasgathatod. 

Romantika műfajok: https://www.youtube.com/watch?v=eeoAMAEyyAg&t=448s 

Promenád téma, amit szolmizálva kell tudnod (a kottája benne van a fénymásolatban, amit 

már odaadtam): 19’-ig: l,-sz,-d-r-sz-m-r-sz-m-d-r-l,-sz, 

Itt a kotta: 

 

Promenád: 

https://www.youtube.com/watch?v=hqoamga8744&list=PL9808AC7406050454&index=23&

t=0s 

 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei: 

https://www.youtube.com/watch?v=WPZsa4muASA&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nR

AJqYXBMrX&index=8 
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12. M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – séta téma 

- Énekelje el emlékezetből, szolmizálva a részletet! 

- Elemezze kottakép alapján, határozza meg a teljes mű műfaját! 

- Beszéljen a műfaj jellemzőiről, jelentőségéről az adott történelmi korban! 

 

Az "Ötök" csoportja 
Az Ötök csoportja volt a másik zenei szárny, amely az orosz nemzeti művészet 

megteremtéséért harcolt. 

Tagjai: Milij Balakirev, Cezar Kjui, Rimszkij Korszakov, Alexander Borogyin, Mogyeszt 

Muszorgszkij. 

Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij 

(1839-1881) 

A zenei realizmus egyik első képviselője, a realista orosz zene és zenés népdráma 

megteremtője, a 19. századi színpadi zene történetének Wagner és Verdi mellett legnagyobb 

alakja. Hiányos zenei műveltsége ellenére Muszorgszkij tehetsége kivételesen egyéni és 

sajátos, zseniálisan eredeti volt. Noha nemegyszer zenei amatőrnek csúfolták, zsenialitásában 

tisztánlátón felismerte, merre fejlődik a zene. Az élő zenei nyelvből merített intonációk 

felhasználása, a merészen harmonikus gondolkodás, a vonzalom az orosz dal iránt, a 

legmélyebb emberi érzések valóságos kifejezése alapján Muszorgszkijt nemcsak a realista 

zenedráma alkotójának, hanem a zenei impresszionizmus közvetlen elődjének is tekintik. 

Nemesi családból származott, 10 éves koráig falun élt. Apja birtokán nőtt fel, ahol a cselédektől 

és gyermekkori nevelőnőjétől a "Nyanyától" hallott népdalok, népmesék egész életére, egész 

művészetére hatással voltak. Bár már gyermekkorában kivételes zenei tehetséget mutatott, alá 

kellett rendelnie magát apja akaratának és elvégezni a kadétiskolát. Ám nem sokáig maradt 

ezredénél, 20 éves korában szakított a katonai pályával, csatlakozott az Ötök társaságához, s a 

szentpétervári művészek bohém társaságában élt. Inkább az unalmas hivatali munkát 

választotta, tisztviselőként dolgozott, hogy ezután minden erejét a zenének szentelhesse. 

Gyenge alkatú, neurózisra hajlamos ember volt, ezért nagyon megviselte, amikor az Ötöket 

összefűző kötelékek fellazultak, s ő is magára maradt. Növekvő idegbántalmai elől 

alkoholmámorba menekült. Ez is elősegítette 1881-ben bekövetkezett halálát. 

 

Művei 

Muszorgszkij művészetének a maga korában nem volt olyan fogadtatása, mint pl. 

Csajkovszkijnak, túl naturálisnak és nyersnek ítélték meg az Ötök-ben is csak Borogyin 

lelkesedett érte. Nem volt túlzottan termékeny komponista, s amit hátrahagyott, annak javarésze 

félbemaradt, befejezetlen alkotás. Nagy részüket Rimszkij Korszakov hangszerelése juttatta el 

a közönségig. Műveinek témája az élet igazságának megismerése, a különböző emberi 

jellemek, karakterek ábrázolása, az orosz nép, az orosz történelem. Stílusát művészi realizmus 

jellemzi: az élet valóságának megismerése, annak bátor művészi megragadása, s ily módon való 

visszaadása a társadalomnak. Egyik f ő törekvése az orosz nyelvre alapozott deklamáció = 

énekbeszéd megteremtése volt. Főleg nagy dalciklusaiban sikerült ennek művészi szintű 

megvalósítása. 

 

Dalok 

Közel 80 dalt írt, közülük három dalciklus a legnevezetesebb. 

"Gyermekszoba dalok" 

"Napfény nélkül" 

"A halál dalai és táncai" 

Legközismertebb dala a "Bolhadal" 

Zenekari műve 



"Éj a kopár hegyen" szimfonikus mű 

Színpadi zenéje 

"Házasság" Gogol komédiája nyomán készült opera. A szöveg szó szerinti 

megzenésítése, librettó nélkül. 

 

"Borisz Godunov" Muszorgszkij művészetének ereje ebben az operában mutatkozott meg a 

leginkább. A szerző maga írta a szövegkönyvet Puskin azonos című tragédiája alapján. 

Újszerűsége és nagysága a művészien alkalmazott zenei realizmusban rejlik. Az orosz népnek, 

mint a történet aktív tényezőjének domináns szerep jut az egyes szereplők, mélyenszántó 

lélektani megrajzolásában, főként az önjelölt cár, Borisz lelki válságaiban és gyötrelmeiben. A 

mű csak nehezen érvényesült, 12 évvel a szerző utolsó finomítása után került először 

bemutatásra. III. Sándor cár először betiltotta az operát, mivel világnézetének nem felelt meg 

sem a gyilkos cár realisztikusan megrajzolt alakja, sem a nép meggyőzően kifejezett haragja az 

orosz nemesség, a bojárok iránt. A mű partitúrája örök kihívás maradt. Különböző szerzők - pl. 

Rimszkij Korszakov, D. Sosztakovics - hangszerelési beavatkozásokkal igyekeztek növelni 

a mű zenedrámai hatásosságát."Hovanscsina" Szintén történelmi témájú opera, amely az orosz 

nép szenvedéseit ábrázolja a cári önkényuralom idején. 

 

"Szorocsinci vásár" Vígopera, e két utóbbi operáját nem fejezte be, s ennek oka 

örömtelen élete, valamint az alkohol erős befolyása volt. 

 

Zongoraműve 

"Egy kiállítás képei" 

Több darabból álló zongoraciklus, amelyet később Maurice Ravel francia zeneszerző 

hangszerelt át szimfonikus költeménnyé. Az 1874-ben keletkezett művet Muszorgszkij 

barátjának Victor Hartman orosz festőnek a művész halála után rendezett kiállítása ihlette. A 

zeneszerző 10 tételben zenésítette meg festő barátja rajzait. Az egyes tételek közé "Promenade" 

felirattal összekötő zenét írt, amelyekben önmagát kívánta ábrázolni, amint a képek előtt sétál 

és szemléli őket. 

1. kép: "Gnóm" 

"Fantasztikus figura görbe lábakkal" írja róla Muszorgszkij, s zenéjében a torz alak 

tragikumát érzékelteti. Az utána következő "Séta" motívuma már oldottabb hangulatot teremt. 

2. kép: "Az ódon vár" 

Olaszos ritmus utal az itáliai környezetre, majd ismét a "Séta" következik. 

3. kép: "Tüilériák kertje" 

A párizsi parkban játszadozó kedvesen mozgalmas jelenet, a dinamikát a zenében a staccatók 

jelzik. 

4. kép: "Bydlo" 

Közvetlenül az előző tétel után hangzik fel, annak éles ellentéteként. A párizsi játszótér 

mozgékony staccatói után a kietlen lengyel tájon haladó ökrösszekér küzdelmes útját 

érzékelteti a basszus súlyos akkordjainak egyhangú döcögése. Utána ismét a "Séta" közjáték 

szólal meg. 

5. kép: "Kiscsibék tánca a tojáshéjban" 

Hartman, aki kiváló színpadi díszlettervező is volt, Szerov: Trilby c. balettjéhez rajzolta e 

vidám színpadképet. 

6. kép: "Goldenberg Sámuel és Smüle" 

Egy gazdag és egy szegény zsidó párbeszéde, s ebben az egyenlőtlen esélyekkel folytatott 

vitában az utolsó szót a gazdag Goldenberg Sámuel mondja ki. Ezután utoljára hangzik fel a 

"Séta" motívuma, ismét egész terjedelmében, alig némi módosítással idézve a bevezetést. 

Ettől kezdve már gyors ütemben vonzza a tárlat látogatóját a képek egyre izgalmasabb 



mondanivalója. 

7. kép: "A limoges-i piac" 

Zongoristák hírhedt erőpróbája e tétel. A veszekedő kofák sebesen pergő nyelvelését és 

indulatos gesztusait a piac mozgalmas életét, szüntelenül csattogó staccatókkal ábrázolja a 

zeneszerző. 

8. kép: "Katakombák" 

Az előző lármás jelenből átmenet nélkül visz a képek útja a néma régmúltba, Párizs 

katakombáinak hideg és mozdulatlan mélyébe. Ezen a képen Hartman önmagát ábrázolta, 

amint a párizsi katakombákat - a római kori síremlékeket - lámpással végigjárja. Muszorgszkij 

e tételben a "Séta" már ismert dallamát dolgozta fel sejtelmes, kísérteties zenében, s latin 

címet adott: Con mortuis in lingua mortua (Halottakkal a holtak nyelvén). 

9. kép: "Baba Jaga kunyhója" 

E tétel realisztikus mozgalmassága feloldja az előző kép hátborzongató valószerűtlenségét. 

Baba Jaga az orosz népmese boszorkányalakja. A tétel befejezése virtuóz kadenciával vezet át 

a szvit záróképéhez. 

10. kép: "A kijevi Nagy Kapu" 

Hartman készítette Kijev számára annak a díszes városkapunak a pályatervét, amelyet Hősök 

Kapujának neveztek, és amelyhez felhasználta a régi orosz építőművészet díszítő elemeit. A 

szvit diadalmas hangú pompás fináléja érzékelteti az ősi orosz elemeket. 

 


