
16. lecke

Játsszunk katonásdit! Énekeljétek el a dallamot a trombita hangját utánzó szavakra: tram-
ta-ta-ta-ta! Ez volt a trombita hívó jele. Következzék a dob: üssétek a ritmust két ceruzával!
Doboljatok a padon! Énekeljétek az éneket szöveggel és meneteljetek a padok mentén: bal-jobb,
bal-jobb. Most ismerkedjetek meg egy jókedvû, nagyotmondó mesefigurával, Háry Jánossal,
akinek kalandjait Kodály Zoltán daljátékban örökítette meg, Garay János (1812–1853)
címû elbeszélõ költeménye nyomán.

Háry úgy tudott mesélni, hogy: és
, sõt (Garay).Aszolgálatát

letöltött katonát obsitosnak nevezte a nép.

A fenti idézetek alapján Válasszátok ki a találó
kifejezéseket!

Háry négy kalandja közül a második a bécsi Burgban (császári várban) játszódik. Hõsünk
éppen az idõs császárnéval „diskurál” (társalog, cseveg), aki a császári udvar büszkeségét, a híres
bécsi toronyórát mutatja neki. Ez zenélõ óra, katona bábfigurák forognak rajta körbe-körbe.

Hallgassuk meg a híres harangjátékot! Jegyezzétek meg a dallamát!

Az obsitos

„... A szem, a száj elállott merész beszédein” „... ország-
világ csodálta vitézi tetteit” „... az obsitosnak párját nem látta hat falu”

nagyotmondó, hazudozó, füllentõ, gyáva, bátor

mi jellemzi Háry Jánost?

Mirõl is társaloghatott az osztrák császárné a magyar huszárral? Háry János „emlékezete” szerint
így volt:

Zenehallgatás.

Tram - ta - ta - ta - ta - ta - tam...
A - ki nem lép egy - szer - re, nem kap ré - test es - té - re,

Mert a ré - tes na - gyon - jó, ka - to - ná - nak az va - ló!

1. feladat
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Ahíres toronyóra.Az uram szépapja csinálta ezt, Istenben boldogult

Rudolf császár.

Nem is jó óra akkor! Mert a huszár a legutoljára jött ki, pedig az már csak

mindig elöl megy.

Mondasz valamit, Háry János! Gyere no, mindjárt meg is igazítjuk.

(Afenti részlet a daljáték szövegébõl való.)

Hallgassuk meg újból a harangjátékot! Énekeljétek el ti is, és meneteljetek körbe-körbe,
mint a híres toronyóra katonái (merev kéz- és lábmozdulatokkal). Meneteljetek elõször az
óramutató irányában, majd, hogy a huszár elõre kerüljön, ellenkezõ irányban. Játsszátok el végül az
egész jelenetet!

Császárné:

Háry:

Császárné:

Itt láthatjátok a lovas huszár teljes felszere-
lését: csákó, mente, kard, nyereg.

Huszártánccal is próbálkozhattok.

Énekeljétek az alábbi szöveget!

“Aki nem lép egyszerre,

Nem kap rétest estére.

De a rétes nagyon jó,

Ahuszárnak ez való!”

Tapssal, dobbantással, bokázással élénkíthetitek a csárdáslépéseket (kettõt jobbra, kettõt
balra). H egítségetekre lehet a fenti kép.angulatával s
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17. lecke

A hangdó

Írjátok át a vonalrendszerre az alábbi betûkottát! Énekeljétek kézjelek kíséretében,

és írjátok fölé a dal címét!

Ismételjük át a címû éneket! Figyeljétek meg az elsõ dallamsort!

Hány hangmagasságon mozgott?

Kezdõhangja a a 2. hangot!A3. az új hang. Neve:

Kézjele: Helye:

Írjatok egy sor hangot! Helye a vonalrendszer alatti elsõ segédvonalon van.

A gy ismert gyemekdal

kezdõmotívumát látjátok. Énekeljétek el, és írjátok le a

címét!

Hej, kora reggel

- - , -

-

-

szó; dó

dó

Hej, ko ra reg gel dél

e

lõtt

nevezzétek meg

dallamkártyán e

Á - bé - cé - dé, raj - tam kez - dé.

Á - bé - cé - dé, raj - tam kez - dé.

A nagy böl - cses - sé - get, a nagy e - szes - sé - get,

d
s

d d
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2. Enn, ó, pé, kú, 3. Iksz, ipszilon,

Anagy torkú, Most ne sírjon,

Mind megissza a bort, Sõt, inkább vígadjon,

Vígan rúgja a port, Búnak utat adjon,

Enn, ó, pé, kú, Iksz, ipszilon,

Anagy torkú. Most ne sírjon.

Páros vagy páratlan lüktetésû a fenti dallam?

Írjátok le nyomtatott nagybetûkkel
az énekben elhangzott betûneveket!

Ezt a kis dallamot is feldolgozta Kodály
Zoltán a címû daljátékában. A csatát
nyert Háry dicsõséges fogadásán vagyunk a
császári udvarban, ahol megjelennek a kis
hercegfiak is. A császár kérésére eléneklik a fenti
dalocskát.

Háry János

Osztán mutassátok meg, hogy
mit tanultatok az oskolában!

A kis hercegfiak éneke után Háry leereszkedõ
jóindulattal jutalmaz:

Nesze egy aranykrajcár! Na,
nézzed, nesze neked is, ne ríjál te se.

Császár:

Háry:

Miért hihetetlen ez a meséje a nagyotmondó Háry Jánosnak?

Zenehallgatás. Háry János ÁbécédéHalgassuk meg Kodály Zoltán daljátékából az címû
gyermekdalt!

–A elyik szakasza hasonlított leginkább a ti éneketekhez?

–A2. és 3. szakaszban többszólamú éneklést hallot tok.Aszólamok utánozták egymást.

Válasszatok magatok közül egy bõbeszédû Háry Jánost, egy császárt
és jóhangú hercegeket! Játsszátok el a fenti énekes jelenetet!

feldolgozás m

ta

Hallgassátok újra a részletet, és figyeljétek meg, milyen szövegre jelenik meg az
elsõ utánzás (imitáció)!

Játék (dramatizálás).

3. feladat

4. feladat
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18. lecke

Kottázzátok le a
trombitajeleket a vonalrendszerre!

Találjatok ki új trombitajeleket a hangokból egy-egy hang
megváltoztatásával! Énekeljétek el!

Bõvítsétek ki a megadott trombitajelet egy középrésszel (a hangok
felhasználásával)

A trombitajel csatába hívja a huszárt. Keltsetek csatazajt (lódobogást, dobok, trombiták
hangját), az alábbi rajzos utasítások szerint!

a)

b)

c)

d-m-s

d-m-s
!

erõsödik
1. hangos

2. 3.

4.halkul

4.halkul

2. 3. 4.halkul

1. 2. 3.

erõsödik

1.

erõsödik

1. feladat

2. feladat

3. feladat
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Szép a hu - szár, szép a hu-szár, fel-ül a lo - vá - ra,

A - rany men - te a há - tá - ra, kard az ol - da - lá - ra.

Vi - rág - cso-kor a csá - kó - ján, úgy megy a csa - tá - ba,

Ne sírj ró - zsám, meg - té - rek még a sza - bad ha - zá - ba!

Tanuljunk egy újabb éneket a csatába induló huszárról!
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Zenehallgatás.

Olvasmány.

Hallgassuk együtt a daljátékból Napóleon csatáját (III. kaland)

Háry – emlékezete szerint – egymaga indul csatába a franciák ellen. Egyetlen kardcsapással
egy egész francia sereget lekaszabol. Hisztek neki?

...Napóleon megpillantja ellenfelét. Megtorpan: „...hisz ez Háry!” Térdre esik. Vitéz
Johannes Háry egymaga, puszta kézzel elfogja a franciák császárát. Napóleon írásba adja, hogy
szánja-bánja minden bûnét.

E jelenetnél a franciák hetyke ritmusú indulója komédiázó, gúnyos gyászzenévé alakul. Ez
híven tükrözi Napóleon „kétségbeejtõ” helyzetét.

Hallgassátok újra csak a csatajelenetet! Melyik jellemzõ a 41. lapon látható (a, b, c)

erõsítés-halkítás változatokból?

Háry János

4. feladat
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