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Bevezetés, a kezdetek… dúr és moll 

 

Hol, volt hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás tengeren is túl volt egy különös birodalom. 

Ez a birodalom, a Zene birodalma volt. Sok-sok hang éldegélt itt békességben együtt; akik akár csak te, vagy 

én, nagyon-nagyon különbözőek, sokfélék voltak. Nem is unatkoztak így, mivel volt akinek magas hangja 

volt, mint a kisegérnek; másnak meg mély hangja volt mint az öreg medvének, az egyik hosszan szeretett 

beszélni, a másik pedig csak igen röviden beszélt, mindig csak egy kicsit. Voltak akik szerettek hangosan 

beszélni, mások pedig csak egészen halkan szólaltak meg. 

Egyszer ellátogattam én is Muzsikaországba, illendőképpen köszöntem az ország kapujában: 

-Szervusztok! 

De nem válaszolt a köszönésemre senki. Egy magas fa ágán lágyan dalolt néhány magas hang akár a fülemüle, 

a barlangban egy álmos hang dalolt, mint ahogy egy öreg medve morog… de mindenki csak a saját hangjához 

hasonló szóból értett. Megpróbáltam hát hasonló hangszereket kitalálni, készíteni, mint amilyen sokféle 

hangot itt hallottam. A fuvolaszóra a magas hangok válaszoltak, mintha csak a madárkákat szólítottam 

volna, a trombitaszóra pedig a mély hangok bújtak elő, mintha csak a medve brummogott volna elő a 
barlangjából. Így sikerült beszélgetni az ország minden lakójával, de erről a kalandomról majd később mesélek. 

Meséltem nekik a városainkról a világ különböző országairól, és csudáiról. Nagyon tetszett ez a hangoknak, 

így eldöntötték, ők is alapítanak városokat. Így esett, hogy közösen felépítettek egy egy várost a Harmónia 

folyó partján. A városokat elnevezték Dúr és Moll városnak, a két várost összekötötte egy széles híd, 

lámpásokkal és gyönyörű korláttal. Ez a híd kapcsolta össze a városokat, hogy átjárhassanak egymáshoz 
vendégségbe, vagy éppen találkozzanak egy kis muzsikálásra a híd közepén. 

Nagyon különleges városok voltak ezek, annyira sokszínűek, mint a benne élő kis hangok. Dúr város mindig 

verőfényes napsütésben fürdött, ahol csodás szivárványok pompáztak. Lakói élénk színű házakat építettek. 

Nagyon szerettek játszani, táncolni, és mindig vidám dalokat énekeltek. A dúrban lakók nagyon szerették a 

mulatságot és sok vidám táncos, dalos ünnepet rendeztek. 

Moll város egészen más volt. Ott a felhők lassan, komótosan úsztak az égen, gyakran esett az eső és korán 

sötétedett, s a lámpások fénye is csak haloványan pislákolt. Sötét színű házakat építettek, sejtelmes és 

titokzatos erdő vette körül a várost. Moll város lakói szerették a szomorkás, ábrándos dalokat és lassan 
komótosan sétálgattak sokat gondolkozva, merengve a csendes utcákon. 

A hídon bármelyik hang áthaladt mindjárt rögtön megváltozott a hangulata, mintha csak egy napsugaracska 

simogatta volna meg dúr városban, vagy egy komor felhő szállt volna rá moll városban. 

Egy nap sajnos nagy vihar támadt a két város körül, néhány hangocska pedig még nem ért haza délutáni 

sétájából. Együtt játszottak ezek a kis hangok, dallamjátékot. A gyülekező sötét felhőkből, mintha dézsából 

öntenék megeredt az eső, ami ezúttal nem csak moll városát érte el, de dúr városában is tombolt. Dörgött az 

ég, és cikáztak a villámok, emellett sűrű köd szállt le a környékre, hogy szegény hangok az orruk hegyéig sem 

láttak, és nem szerettek volna elszakadni egymástól, mert féltek, hogy elvesznek, így dallamsorokban 
maradtak.  

Segíts nekik megtalálni a haza vezető utat- Dúr városba, illetve moll városba. Döntsd el az alábbi dalokról, 

hogy vajon vidámak, mint dúr város vagy szomorúak, mint moll város? 

https://drive.google.com/open?id=1c6BBg3vqB8MXgBoQECjDx9P4HPgSBTja  
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