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13. G. Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa (részlet első 16 ütem)  

- Énekelje el emlékezetből, szöveggel a műrészletet! 

- Elemezze kottakép alapján (ritmus, ütemmutató, hangnem, előjegyzés)! 

- Beszéljen Verdi operáiról és ezekben a kórus szerepéről és a romantikus nemzeti opera 

jelentőségéről az adott történelmi korban! 

 

Ehhez adtam fénymásolatot, kettőt is. Ki tudod dolgozni továbbá abból, amit átküldtem 

„romantikajó” címmel az e-mailedre. Abból 1-3.o. és 25-28.o. 

A romantikus zenekar és opera: https://www.youtube.com/watch?v=eeoAMAEyyAg&t=605s 

 

Itt meghallgathatod: https://www.youtube.com/watch?v=OrPKyqs13Fw 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eeoAMAEyyAg&t=605
https://www.youtube.com/watch?v=OrPKyqs13Fw


14. M. Ravel: Bolero – részlet, a téma első részlet. 

- Énekelje el emlékezetből, szolmizálva a megadott zenei részletet! 

- Mutassa be a mű alapritmusát, hangszerelését! 

- Beszéljen az impresszionizmusról! 

Boleró: https://www.youtube.com/watch?v=Q4wb11w0ZHQ 

 

 
Sokszínű zenekari hangzás, népzenei elemek. 

Zenei impresszionizmus: A századforduló jellegzetes irányzata: nevét az egykorú festészetből 

kölcsönzi. Romantikus eredetű, mivel tárgyát zenén kívüli forrásokból meríti, de a korábbi 

„programzene” konkrétabb megfogalmazása helyett pillanatnyi benyomásokat rögzít. 

(Impresszió: benyomás.) Természeti képeket, jelenségeket foglal zenébe: pl. felhők 

gomolygását. Zenekari hangzását pasztellszínek jellemzik. Szordinált (hangfogóval tompított) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4wb11w0ZHQ


vonósok és rézfúvósok, halk fafúvók, puha hárfafutamok teremtik meg a hangszerelésnek ezt 

a visszafogott művészetét. 

 

15.  Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- zsoltártéma 

- Énekelje el emlékezetből, szöveggel a témát! 

- Elemezze a témát, mutassa be a teljes mű formáját, felépítését, előadó apparátusát! 

- Beszéljen a szerző kórusművészetéről! 

 

Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus (benne van a Mikoron Dávid kezdetű zsoltár, amit tudnod 

kell énekelni): 

https://www.youtube.com/watch?v=98ab24B560A&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJ

qYXBMrX&index=15 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=98ab24B560A&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=98ab24B560A&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=15


 
 

16. Kodály Zoltán: Galántai Táncok- rondótéma 

- Énekelje el emlékezetből, szolmizálva a témát! 

- Beszéljen a relatív szolmizáció jelentőségéről! 

- Beszéljen a folklorizmus jellemzőiről! 

- Beszéljen a szerző zenekari műveiről! 

 

 

Rondótéma 2:18-tól: https://www.youtube.com/watch?v=osw9bVfbpvE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osw9bVfbpvE


 

 
 

17. Bartók Béla: Magyar képek I. tétel – Este a székelyeknél ( két téma) 

- Énekelje el emlékezetből, szolmizálva a témát! 

- Beszéljen a teljes mű felépítéséről! 

- A szerző és a barokk zene kapcsolata 

 

Az Este a székelyeknél című közismert darab az 1908-ban komponált Tíz könnyű 

zongoradarab ötödik száma volt. A falusi emlékeket felidéző, székely dallamok stílusában 

https://hu.wikipedia.org/wiki/10_k%C3%B6nny%C5%B1_zongoradarab_(Bart%C3%B3k)
https://hu.wikipedia.org/wiki/10_k%C3%B6nny%C5%B1_zongoradarab_(Bart%C3%B3k)


fogant melódia fafúvósokon szólal meg, míg a vonóskar harmóniái a szenvedélyes deklamáció 

hátterét adják. 

 

1. Este a székelyeknél. Lento rubato – Allegretto[] 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QvdJSVmi404 

 

 
1931-ben Bartók Béla meghangszerelte néhány korábbi zongoradarabját, amelyeket különféle 

sorozatokból válogatott és fűzött újabb ciklusba. Ebből keletkezett a Magyar képek (Sz. 97, 

BB 103) című zenekari mű. 

A rövid darabok eredeti jellegén a hangszerelés által nem kívánt változtatni, a dallam fontos 

szerepét valamennyiben meghagyta. 

 

Tartalomjegyzék 

• Tételek 

o 1.1Este a székelyeknél. Lento rubato – Allegretto 

o 1.2Medvetánc. Allegro vivace 

o 1.3Melódia. Andante more 

o 1.4Kicsit ázottan. Allegretto rubato 

o 1.5Ürögi kanásztánc. Allegro molto 

 

2. Medvetánc. Allegro vivace 

Ugyanebből a sorozatból való a Medvetánc is, amely a kanásztáncok ritmikáját eleveníti fel. 

 

3. Melódia. Andante more 

A Melódia az 1910-ben írt Négy siratóének második tétele. Érzelmi feszültségét egyre 

gazdagabbá váló hangszerelés és egyre fokozódó dinamika jelzi. 

 

4. Kicsit ázottan. Allegretto rubato 

A Kicsit ázottan az 1911-ben befejezett Három burleszk második darabja. Groteszk humora 

nem egy érdekes hangzási effektus kipróbálására nyújt alkalmat a komponistának. 

 

5. Ürögi kanásztánc. Allegro molto 

A sorozatot berekesztő Ürögi kanásztánc az 1908–1909-ben írt Gyermekeknek című ciklusból 

ismert. Bartók megjegyzése szerint „Felső-Iregh utolsó furulyása így adta elő a »Házasodik a 

tücsök« szövegű dalnak dallamát”. Egyébként ez a darab a ciklus egyetlen népdalfeldolgozása. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QvdJSVmi404
https://hu.wikipedia.org/wiki/1931
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bart%C3%B3k_B%C3%A9la_(zeneszerz%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%A9pek#T%C3%A9telek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%A9pek#Este_a_sz%C3%A9kelyekn%C3%A9l._Lento_rubato_%E2%80%93_Allegretto
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%A9pek#Medvet%C3%A1nc._Allegro_vivace
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%A9pek#Mel%C3%B3dia._Andante_more
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%A9pek#Kicsit_%C3%A1zottan._Allegretto_rubato
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%A9pek#%C3%9Cr%C3%B6gi_kan%C3%A1szt%C3%A1nc._Allegro_molto
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gy_sirat%C3%B3%C3%A9nek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1911
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart%C3%B3k:_H%C3%A1rom_burleszk&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1908
https://hu.wikipedia.org/wiki/1909
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermekeknek
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zasodik_a_t%C3%BCcs%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zasodik_a_t%C3%BCcs%C3%B6k


18. G. Gershwin: Porgy és Bess című operából – Porgy dala – részlet 

- Énekelje el emlékezetből, szöveggel, tanári zongorakísérettel a műrészletet! 

- Elemezze kottából! 

- Beszéljen az opera elágazásairól a 20. században! 

- A dzsessz/jazz zene jellemzői. 

 

Az amerikai zene sajátos területe a jazz afro- amerikai folklór elemeket tartalmaz. A jazz 

Észak-Amerika déli nagyvárosainak (New Orleans, St. Louis) néger negyedeiben alakult ki a 

századforduló tájékán, és sokfajta iskolát, stílust foglal magában. Általános jellemzője a páros 

metrum, az élénk, változatos ritmika (sok szinkópált mozgás), és az improvizatív előadásmód. 

Tipikus hangszerei a trombita, a szaxofon, a klarinét, a zongora és a dobfélék. A jazz 

legfontosabb zenei előzménye a múlt század végén divatos ragtime: később magába szívta a 

néger munkadalokból, spirituálékból kialakult blues elemeit is. Az 1930-as évektől számítjuk 

az úgynevezett „modern” jazz korszakát, amelynek legfontosabb stílusirányzata a swing. A 

jazz fokozatosan átterjedt Európába is és a szórakoztató- és tánczene elsőszámú forrása lett. A 

XX. Század amerikai zeneszerzői közül George Gershwin használt fel legtöbbet a jazz 

elemeiből. A jazz a folklórizmus stílus irányzatába tartozik, mivel a néger hagyományokat 

zenésíti meg, s röviden az improvizálás, a meg nem kötöttség a lényege. Ebben a stílusban 

fontos a hagyományőrzés, így kevésbé jellemző az atonalitás (hangnem nélküliség), a 

romantikus dallamgazdagság viszont tovább él, valamint hódít a pentatónia és a ritmikusság. 

Itt már nem olyan egyértelműek a hangköz-ugrások, mint a régebbi koroknál, vagy más 

stílusoknál. 

Porgy dala: https://www.youtube.com/watch?v=KVYGo_ZoP-Q 

 

 

1. Nézd meg George Gershwin zenei munkásságát! 

https://www.youtube.com/watch?v=KVYGo_ZoP-Q


https://www.youtube.com/watch?v=mKSIXAk8duY&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&i

ndex=2 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKSIXAk8duY&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mKSIXAk8duY&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=2


19. Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára c. opera az V. ajtó téma 

Bevezető (16 ütem); V. ajtó (Judit első 

megszólalásának végéig)  

- Énekelje el szolmizálva, szöveggel a megadott zenei részletet! 

- Nevezze meg a teljes mű műfaját, tételei sorrendjét, hangnemi jelentőségét! 

- Beszéljen a szerző életútjáról, és a népzenegyűjtésben tett kiemelkedő szerepéről.  

 

Bartók Béla (1881-1945) Rendkívül sokoldalú tudása, munkabírása tette képessé sokféle 

tevékenység egyidejű folytatására; népzenekutatói, zongoraművészi, tanári és zeneszerzői 

hivatás gyakorlására. 1906-tól rendszeresen gyűjtött népzenét (összesen mintegy 8000 

dallamot) nemcsak hazai földön, hanem a szomszédos szlovák, román, sőt távoli arab és török 

népeknél is. 1907-től a Zeneakadémia tanára lett. Zeneszerzői világa korán megtalálta egyéni 

hangját, amit kezdetben nem értettek meg. Az 1910-es években születnek színpadi művei: „A 

kékszakállú herceg vára” című opera (1911), a „Fából faragott királyfi” című táncjáték és „A 

csodálatos mandarin”. Bartók zenéje a folklórból nyert inspirációkból kiindulva teremtette 

meg a népzene és műzene magasrendű egységét. Fontosabb művei: Cantata Profana (1930), 

Divertimento (1939) és a Concerto (1943). 

 

 

Link 0:24-től: https://www.youtube.com/watch?v=VdFIFPp64Bk 

Lásd ez az én birodalmam a kezdő szöveg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VdFIFPp64Bk


 

1. Melyek a pentaton dallam hangjai? 

a) l,-t,-d-r-m 

b) l-d-r-m-sz 

c) d-r-m-f-s-l-t-d’ 

2. Melyik moll hangsort szolmizáljuk így: l,-t,-d-r-m-fi-szi-l 

a) természetes moll 

b) összhangzatos moll 

c) dallamos moll 

3. Kik a bécsi klasszikus zeneszerzők? 

a) Händel, Vivaldi, Bach 

b) Haydn, Mozart, Beethoven 

c) Liszt, Wagner, Chopin 

4. Hogyan nevezzük, ha egy darabban egyik hangnemből a másikba átmegyünk? 

a) disszonancia 

b) crescendo 

c) moduláció 

5. Melyik forma áll két periódusból? 

a) kéttagú forma 

b) szonáta-forma 

c) szvit 

6. Melyek a tiszta hangközök? 

a) prím, kvárt, kvint, oktáv 

b) szekund, terc, szext, szeptim 

c) bő kvárt, szűk kvint 

7. Mi tudsz a menüett-ről? 

a) ¾-es lüktetésű, francia eredetű tánc, kis tánclépésekkel járják 

b) felütéssel induló, 2/4-es metrumú, gyors tánc 

c) lassú tánc, 3/2-ben 

8. Melyik korban, milyen stílusban alkotott Antonio Vivaldi? 

a) klasszikus 

b) barokk 

c) romantikus 

9. Mi a szekvencia? 

a) rövid zenei motívum megismétlése 5 hanggal lejjebb 

b) rövid zenei motívum megismétlése más-más hangról, sorozatban 

c) ugyanaz a dallam megismétlődik egy oktávval mélyebben 

10. Az új stílusú népdalok sorszerkezete ilyen lehet: 

a) AABA, ABBvA, AA5A5vA, AA5BA 

b) ABCD, AABC, AABB 

c) A5B5 AB, A5A5vB5B5v 

+1   Hogyan szolmizáljuk a lokriszi hangsort? 

a) fá-sor 

b) szó-sor 

c) ti-sor 

 


