
Száraz Fruzsina 

12. osztály 

Ének-zene fakultáció 2020.03.30. 

Ének-zene érettségi tételek 

Határidő: 2020.04.10. 

 

Az érettségi zenehallgatási anyagát ezen a linken hallgathatod:: 

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

 

Nézd meg az oktatóvideókat az alábbi linkeken, és jegyzetelj! 

 

Küldöm a következő tételeket, mindenhova küldtem videót is, nézd meg, 

nagyon jók! Ahol nincs kottád, szólj! 

 
Bécsi klasszika jellemzői: https://www.youtube.com/watch?v=gc4lH7sUea4 

 

7. L.van Beethoven: Mormotás fiú dala 

- Énekelje el emlékezetből, szöveggel a művet! 

- Beszéljen a klasszikus műformálásról: periódus, szonátaforma! 

- Beszéljen a zeneszerző munkásságáról! 

 

Egyszerű kéttagú dalforma: 2 periódus van a dalban! Lásd videó! 

Bécsi klasszika formák: https://www.youtube.com/watch?v=iyO035dqwr8&t=279s 

 

8. L. van Beethoven: Örömóda 

- Énekelje el emlékezetből, szöveggel a művet! 

- Beszéljen a bécsi klasszika jellemzőiről! 

- Beszéljen a szimfónia műfajának jellemzőiről, a 9. szimfónia különlegességeiről! 

 

Beethoven élete: 

https://www.youtube.com/watch?v=COGoHEyr6y0&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRA

JqYXBMrX&index=11 

 

9. W. A. Mozart: Vágyódás a tavasz után 

- Énekelje el emlékezetből, szöveggel a művet! 

- Elemezze kottakép alapján (forma, hangnemi kitérés, zongora szólam)! 

- Beszéljen a zeneszerző életútjáról, az opera műfajáról, a zeneszerző operáinak jellemzőiről! 
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Mozart: Vágyódás a tavasz után 

 
Ó bárcsak lenne végre az ég oly fényes kék, 

Hogy jöjjön nyár a télre sok gyermek szíve kér. 

Szép május hozd el nékem e drága csalogányt, 

S mind víg lesz künn a réten az ifjú és a lány. 

 

Hangfaj 
dúr 

A kotta hangneme C dúr 

Sorok A Av1 B Av2 

Hangterjedelem  
1–8 1–8 ♯1–8 1–8 

Kadencia  
3 (1) 5 

Szótagszám 13 13 13 13 

Wolfgang Amadeus Mozart zenésített meg énekhangra és zongorára 1791-ben. Wolfgang 

Amadeus Mozart életének utolsó évében írta 

Felütéssel kezdődik. 6/8-os táncos kezdés. A zongoraszólam csak kíséret, 

hármashangzatfelbontásokkal. C-dúrból hangnemi kitérés G-dúrba (fisz), forma: 

Egyszerű kéttagú dalforma: 2 periódus van benne! 
 

Mozart élete: 

https://www.youtube.com/watch?v=kDy00f9zCdA&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJ

qYXBMrX&index=3 

 

10. Gaudeamus igitur 

- Énekelje el emlékezetből, szöveggel a művet! 

- Beszéljen a középkori diákdal jellemzőiről! 

- Beszéljen a középkor egyházi (zsoltár, himnusz, mise fogalmának meghatározása) és világi 

műfajairól! (trubadúr, trouvère dallamok) 

- Melyik zeneszerző építette be zenekari művébe, mi a címe, műfaja? 

 

Gaudeamus Igitur: 
- középkori diákdal 

Brahms: Akadémiai ünnep nyitányában dolgozta fel. 
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Brahms életéről picit beszélni! 

Az op. 80-as Akadémiai ünnepi nyitány Johannes Brahms 1880-ban írt zenekari darabja. 

A Gaudeamus igitur egy népszerű ballagási ének, amit a régi iskolát maguk mögött hagyva 

énekelnek az öregdiákok a ballagáson. Annak ellenére, hogy bús hangvitelűnek tűnik, hiszen 

az ismeretségek felbomlanak, mégis inkább az együtt töltött évek mókáiról és tréfáiról szól. A 

ma ismert dal az 1700-as évek elejéről származik, ami egy latin nyelvű kézirat alapján íródott 

1287-ben. A ballagókat szinte felszólítja, hogy ne szomorkodjanak az elváláson, hanem 

élvezzék az életet és legyenek nyitottak az újra. Sok iskolának, kollégiumnak, egyetemnek ez a 

hivatalos indulója, dala. 

 

A dal elemzése: 

Műfaj német eredetű dal 

Hangfaj 
dúr 

A kotta hangneme F dúr 

Sorok A A B C 

Hangterjedelem  
V–3 V–3 ♯VII–

3 VI–5 

Kadencia  
1 (1) 2 

Szótagszám 14 14 16 12 

 

A mű születése[szerkesztés] 

Műfaja: koncertnyitány, 1 tételes mű 

Brahms, az elismert zeneszerző abban a kitüntetésben részesült, hogy a Wrocławi (Boroszlói) 

Egyetem bölcsészkara díszdoktorává avatta. Az ünnepségre 1879. március 11-én került sor. 

Brahms, aki gyűlölte a nagy „felhajtást” a személye körül, előbb levélben köszönte meg az 

elismerést, de Bernard Scholz karmester, aki tulajdonképpen jelölte őt a címre, meggyőzte, 

hogy fajsúlyosabb köszönettel tartozik az intézménynek. A komponista egy diákdalokból 

építkező zenekari nyitány mellett döntött, amit 1880 augusztusában írt meg.  

A darab bemutatója 1881. január 4-én volt az egyetemen. Első kiadása Nicolaus Simrock berlini 

kiadó nevéhez fűződik (1881).  

 

Brahms vidám darabot írt, művében egyetemi diákdalokat dolgozott fel. Kompozíciójával 

éppen ezért a bemutatón nem kis megütközést keltett a hallgatóságban, az iskola 

méltóságokban, akik egy ünnepélyes, méltóságteljes darabot vártak, ehelyett mulatós, 

duhajkodó, sőt „ivós” dalokat hallottak a diákság életéből. Meg kell jegyezni, hogy művét maga 

Brahms is csak „Janicsár-nyitány” néven emlegette, a túlzott „csinnadratta”, a nagydob, a 

cintányér és a triangulum erőteljes alkalmazása miatt. Ráadásul az egyik dalt még 1871-ben be 

is tiltották „felforgató” tartalma miatt, amit több helyen már feloldottak ugyan, de a tiltás 

Bécsben még az 1880-as években is érvényes volt. Emiatt a hatóságok két héttel késleltették a 

nyitány bécsi bemutatóját, tartva a diákság esetleges nem kívánt reakciójától.  

A kompozícióban idézett első dallam – a trombiták bevezetésével – éppen a betiltott dal 

(Wir Hatten gebauet ein stattliches Haus) ami eredetileg egy türingiai népi dallam volt, innen 

került az 1819-ben feloszlatott, a szellemi és társadalmi megújulásért küzdő jénai 

diáktestvériség kapcsán – Daniel August von Binzer szövegével – a főiskolai diákság dalai 

közé. A magyar egyetemi diákhagyományokban a kohász himnusz őrizte meg kezdő dallamát. 

Érdekesség, hogy ez a dallam lett később Mikronézia himnusza. Azután sorra következnek az 

újabb dallamok: Der Landesvater, Was kommt dort von der Höh (a selmeci örökség 

Balekkeresztelő dala) , de a nagy ötlet a Gaudeamus igitur megjelenése, amely diadalmasan 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hangfaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hangterjedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kadencia_(dal)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Akad%C3%A9miai_%C3%BCnnepi_nyit%C3%A1ny&action=edit&section=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://hu.wikipedia.org/wiki/1881
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dob_(hangszer)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cint%C3%A1ny%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Triangulum_(hangszer)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trombita
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCringia
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9na
https://hu.wikipedia.org/wiki/Selmeci_di%C3%A1khagyom%C3%A1nyok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikron%C3%A9zia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gaudeamus_igitur


bontakozik ki az addigi dallamok anyagából, és végül az egész zenekar előadásában ezzel 

fejeződik be kompozíció.  

Az Akadémiai ünnepi nyitány népszerű zenedarab, szimfonikus hangversenyeken gyakran 

adják elő, de részletei egyetemi, főiskolai ünnepségeken is gyakran felhangzanak. Dallamait a 

selmeci diákhagyományokat ápoló felsőoktatási intézmények hallgatói is jól ismerik, mint 

közismert diákdalokat. 

 

 

11. Erkel Ferenc: Hunyadi László – Meghalt a cselszövő 

- Énekelje el emlékezetből, szöveggel a műrészletet! 

- Elemezze kottakép alapján! 

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

jelentőségéről az adott történelmi korban. 

 

Itt beszélned kell a verbunkos zenéről! Alul küldtem linket! 

 

A Meghalt a cselszövő kezdetű dalt a kórus énekli Erkel Ferenc Hunyadi László című 

operájában, miután V. László király (látszólag) megbocsátott gyámja, Cillei Ulrik 

megöléséért. Ez a dal az I. felvonás fináléja. 

 
 

Erkel Ferenc Hunyadi László. https://www.youtube.com/watch?v=9J7_saP47-

c&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=26 

Hunyadi 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=vRqhEbVxj1g&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJ

qYXBMrX&index=23 

Verbunkos zene: https://www.youtube.com/watch?v=I9d-

RVZLiAs&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=25 

Romantikus opera jellemzői: 

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

JqYXBMrX&index=30 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tutti
https://hu.wikipedia.org/wiki/Selmeci_di%C3%A1khagyom%C3%A1nyok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erkel_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_L%C3%A1szl%C3%B3_(opera)
https://hu.wikipedia.org/wiki/V._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cillei_Ulrik
https://www.youtube.com/watch?v=9J7_saP47-c&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=9J7_saP47-c&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=vRqhEbVxj1g&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=vRqhEbVxj1g&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=I9d-RVZLiAs&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=I9d-RVZLiAs&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=eeoAMAEyyAg&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=eeoAMAEyyAg&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=30

