
         2020.március 30. – 3. hét 

Zenei nevelés 

Téma – Az operajátszás kezdetei Magyarországon 

 

Kedves hetedikesek! 

 

Az elmúlt két hétben forradalmi hangulatú művek meghallgatására kértelek benneteket. 

Többek között arra,  hogy hallgassátok meg a La Marseillaise-t (la marszejézt), Chopin (sopen) 

Forradalmi etüdjét, a Nemzeti dalt, a Klapka indulót és másokat.  Remélem, néhányat sikerült 

is. ☺ 

Mivel az elkövetkezőkben a magyar és olasz operairodalom legismertebb 

képviselőinek (Erkel Ferenc és Giuseppe Verdi) operáival foglalkozunk majd, ezért 

előtte arra kérlek benneteket, hogy nézzetek meg egy rendkívül látványos és érdekes 

filmet, Opera130 címmel.  

A filmből megtudhatjátok, milyen változások mentek végbe a 19. század utolsó 

harmadában, amelyet megannyi balszerencse, viszály, forradalom és szabadságharc előzött 

meg.  

Megtudhatjátok, hogy a tehetség, a tudás, az alkotni vágyás és az akarat együttes erővel 

hogyan hozta létre a magyar opera fellegvárát, az Operaházat.   

A filmből kiderül majd, hogy 

- mikor és hogyan épült fel a budapesti Operaház 

- milyen az épület szerkezete 

- hány ember nézheti egyszerre az előadást 

- hogy hívják azt a kis helységet, ahol minden a lehető legjobban hallható 

- milyen magasan van az úgynevezett zsinórpadlás a színpad fölött 

- mire szolgál a vasfüggöny 

- hol és hogyan készítik a jelmezeket 

- hogyan és hány másodperc alatt képesek mozgatni a díszleteket  

- mi van a pincehelységekben 

- hány ezer jelmezt őriznek, és mindezt hol 

- hány tonnás a mennyezeti csillár 

-  …. és még megannyi érdekességre is fény derül. ☺ 

 

Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=aucwqFya-TE 

   

https://www.youtube.com/watch?v=aucwqFya-TE


 

Feladat: 

Minekután megnéztétek a filmet,  – a hossza 26 perc pár másodperc, válaszoljatok a 

következő három kérdésre: 

1. Kinek a tervei alapján épült fel a budapesti Operaház? 

2. A filmben többször is elhangzik a puttó szó. Vajon mit jelenthet?  

Ha figyelmesen nézed-hallgatod a filmet, kiderül! 

3. Melyik két híres magyar zeneszerzőt ábrázolják az Operaház bejáratát díszítő, 

nagyméretű mészkőszobrok? 

A kérdésekre adott egy-egy szavas válaszokat legyetek szívesek a: 

marikalukovics@gmail.com címre küldjétek el.  

A Tárgy -hoz kérlek, a saját nevedet és az osztályt írd. Köszönöm. 

A feladat teljesítésére egy teljes hét áll rendelkezésetekre.  

Legközelebb új tananyag április 6-án érkezik. 

Jó munkát!  ☺ 

 

 

A link alatt található videó a Ctrl gomb és a link egyidejű lenyomásával érhető el. 
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