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A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 

2. §   A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

 (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. alcíme a következő 

 5/A. §-sal és 5/B. §-sal egészül ki: „5/A. §   

 Az oktatásért  felelős miniszter kerettantervet, alapprogramot, irányelvet ad ki és 

 tesz közzé.  

7. §   (2) Hatályát veszti  

 a) az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről 

 és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 

Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja 

 

Az alapfokú művészeti iskolák alapfokú művészetoktatás alapprogramjának az 1. és 2. 

számú melléklet alapján kell, hogy elkészítsék és bevezessék pedagógiai programjukat. 

 Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja (a továbbiakban: alapprogram) részét 

képező követelmények és tantervi programok tartalmazzák azokat a 

követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden alapfokú művészeti iskolának 

teljesítenie, biztosítania kell. 

 2020. február 8-án hatályát vesztette az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet).  

 A Rendelet 1. számú melléklete változatlan formában az alapprogram 1. melléklete, 

amely szerint – az az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 

módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatályba lépését megelőzően – 

folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják 

fejezni. 

 A Rendelet 2. számú melléklete változatlan formában jelen alapprogram 2. melléklete 

amelyet alkalmazni kell a 2011/2012. tanévben és az azt követően megkezdett 

képzésekre. 

 Ha az alapfokú művészeti iskola nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók részére 

szervez iskolai oktatást, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának alkalmazásában a „magyar”, illetve a „hazai” kifejezés alatt a 

„nemzetiségi”, illetve az „anyanemzeti” kifejezést kell érteni. 

 A Rendelet Népművészet ágazat tantervi programja felmenő rendszerben, a 

2021/2022-es tanévtől alkalmazható. 
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Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

közoktatásról szóló törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak 

joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és 

fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú 

művészetoktatás a művészi kifejezőkészségeket alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú 

továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok 

ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság 

kialakításában. 

2. A közoktatásról szóló törvény 8/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú 

művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv a 

művelődési és közoktatási miniszter által - művészeti áganként - kiadott alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon 

továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat 

minden tanuló. A követelmény és a tantervi program szakít a központi tantervi szabályozás 

formájával, ehelyett alap a helyi tantervek, a tantárgyi programok kidolgozásához. 

3. A követelmény a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységesítést szolgáló 

közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége 

épülhessen. 

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai 

törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. 

Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik 

kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és 

óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez - átlagos 

feltételek mellett - a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon 

kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok és a helyi tantervek 

kidolgozását, ezeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeként kezeli. 

Irányelvek 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók 

számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik 

kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és 

tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti 

készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó 

alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az 

alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai iskolájában az alapvető nevelési és oktatási 

tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek. 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető tartalmakat, 

amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti 

átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú 
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művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat és tantervüket, melyet a helyi 

igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a 

különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a szín- és 

bábművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és 

kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az 

ismeretgazdagítást, a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek 

életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a 

művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés 

tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a 

magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül. 

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

1. A művészeti tevékenység mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és 

egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti 

nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen 

tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a 

kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és 

iparművészetben, valamint a színművészetben és bábművészetben ötvöződnek. 

2. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 

megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

3. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények 

alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek 

területén az eredményes szereplés összetevői. 

4. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 

akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

5. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és 

fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség 

értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének értelmezése 

1. E dokumentum a teljesítendő, elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes 

szakaszok végére tervezi. A követelmények az alapfok és a továbbképző évfolyam 

befejezésére írják elő a tanulóktól elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván adni a 

tanulók tudásának elmélyüléséhez, az egyéni fejlődési különbségek, gyorsabb vagy lassúbb 

tanulási tempó figyelembevételéhez. 

2. A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, 

feldolgozására, rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok 

alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes 

alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében 

érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az 

életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően határozza meg a 

követelményszinteket. 
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3. A követelmények meghatározásának célja az, hogy a különböző intézményekben 

azonosan érvényesüljenek az elvárások. A követelmények jelzik azokat a feladatokat és 

feltételeket, amelyeket minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, 

biztosítania kell. 

4. A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban (alapfok, továbbképző) a 

tanulók elérendő tudását, készségszintjét határozzák meg. 

5. A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző helyi 

tantervekben olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek 

megalapozzák az általános és részletes követelmények megvalósítását. 
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NÉPZENE 

AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE, FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad 

népzenei tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi hagyományok átadására, az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség közvetítésére, az értékmegőrzés formáinak kialakítására, a 

klasszikus zene és népzene egymást gazdagító, organikus kapcsolatának kiteljesítésére. 

Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeink zenei 

önismeretének megalapozásához, e közösségek hagyományos zenei megnyilvánulásainak 

megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is.  

Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos 

kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a 

variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei 

műveltséget. 

Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra 

értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene 

megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei 

ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására.  

Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket – 

megismerteti a tanulókkal a népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág 

és a formai szerkezet összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi 

sajátosságokkal is összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. 

Célja az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei 

aktivitásra.  

A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően közösségi 

megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes 

együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint az ehhez gyakran 

társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, közösségformáló 

ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a kapcsolatot a hagyomány és 

ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 

Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 

Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 

Vokális tanszak: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs 

Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és 

vokális társaszenét), népi zenekar 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 
 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 
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Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, második 

hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar. 

Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének, 

kamarazene, zenekar, vagy a klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi 

programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 

** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható. 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló,  népi furulyák,  népi 

klarinét/tárogató, citera,  népi ének 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin 

részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 
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„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének 

Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) (0–2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 

A képzés évfolyamainak száma:  

(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló,  népi furulyák, népi 

klarinét/tárogató, citera,  népi ének 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc  

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 

Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc  

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 
 

„A” TAGOZAT  

 

Főtárgy: népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene 

Kötelező tantárgy: népi hangszeres, vagy vokális tantárgy 

Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, népi ének, kamarazene, 

zenekar, népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs 

Választható tantárgy: második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar, valamint a 

klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
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Óraterv 1. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (1) (1) 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően választható tantárgy (1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Választható tantárgy (1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek, 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok 

évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 2.  

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

 (2+4)+2+4 évfolyam: kamarazene, néprajz 

 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható tantárgyként az 

alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc 

Kötelező tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Kötelezően választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc 

Választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc 
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A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 
 

Bemeneti kompetencia:  

– Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség 

nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Szakmai kompetencia: 

– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös 

tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira. 

– fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói 

és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai 

érzékenység.  

– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az 

önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 

jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, 

táncciklusok szerkesztéséhez. 

– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  

– A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  

Személyes kompetencia:  

– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. 

Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásának megalapozásával a 

hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

Társas kompetencia  

– Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, 

irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési 

formák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt 

tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, 

tánckíséret, táncház). 

Módszertani kompetencia  

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra, 

értő zenehallgatásra nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés 

formáinak kialakítására. 

– A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– 

és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 

hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak 

megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene 

történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése.  

– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő 

népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–

egyéniségeinek megismertetése.  

– Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes 

szórakoztató zene iránt. 



11 

 

– A tanulók zenei ízlésének formálása. 

– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy 

még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes 

szemléletű feldolgozására.  

– Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének 

felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, 

táncházakon, táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az 

egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság 

előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak. 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy 

népzenei ismeretek, vagy néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy 

népzenei ismeretek, vagy néprajz 
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Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

 Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 

tanévben döntőbe került.  
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Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 

alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés 

adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

FÚVÓS TANSZAK  

 

NÉPI FURULYA 

 

A furulyatanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

– a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti múltját, 

– a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel 

összefüggő énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek 

formai és tartalmi elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival együtt, 

– a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket. 

Fejlessze 

– a tanuló hallását, 

– a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét, 

rögtönzőkészségét, zenei emlékezetét, 

– képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

– önálló lényegfelismerő képességét, 

– a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét. 

Alakítson ki 

– könnyed hangszerkezelést, 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat, 

– test–, hangszer– és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

 

Előkészítő évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  
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– Népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi hangsúlyok 

adta szabályokra. 

Ajánlott tananyag  

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Fábián Éva – Juhász Zoltán: Éneklő furulya. Hagyományok Háza 2003. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanévben tanult népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és ritmikával.  

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Székelyföldi népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi 

hangsúlyok adta szabályokra. 

 

Ajánlott tananyag 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Fábián Éva – Juhász Zoltán: Éneklő furulya. Hagyományok Háza, 2003. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanévben tanult székelyföldi népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és 

furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről.  

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Udvarhelyszéki dallamok. 

– A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata. 

– A hetedik hang módosítása félfedéssel. 

– Az ajakkal segített felhangos fúvástechnika kialakítása. 

– Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).  

– A csárdásdallamok ütemeinek belső hangsúlyai.  
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Ajánlott tananyag 

Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei 

Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult székelyföldi dallamokat stílusosan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban, egyszerűen díszítve, variáltan eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy–egy rubato, lassú és sebes csárdás dallam Udvarhely székből. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Csíki székely dallamok. 

– A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. 

– A hetedik hang módosítása villafogással. 

– Triolás ritmusok a forgatós dallamokban. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 

tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy– egy felcsíki keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallam 

gardonkísérettel is.  

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán. 

– A dallamok záróhangja a furulya alaphangja. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet 
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Követelmény 

Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 

tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.  

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi dallamok. 

– A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.  

– Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és 

hangsúlyozásuk. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar 

Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. – Gyimes (Budapest 1990) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) 

Hungaroton 

 

Követelmény 

Legyen képes  

– a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy–egy gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves 

dallam eljátszása gardonkísérettel is 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája. 

– Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

– Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 

– A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

– A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 

– Több furulya együttes játéka. 

– Énekkíséret furulyával. 
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– Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a 

furulyajátékban. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar 

Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka (Budapest 1994) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA Zenetudományi 

Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát 

és játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Két–két palóc giusto és rubato dallam eljátszása. 

– Dudautánzó furulyajáték 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.  

– A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.  

– Tilinkójáték.  

– Variáció és díszítés a széki és moldvai dialektus szabályai szerint.  

– Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 

– Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

 

Ajánlott tananyag  

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet 

Széki énekesek és furulyások CD – Fonó kiadás 

Gyűjtések széki furulyásoktól – Hagyományok Háza 

Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek 

Széki pár. Szerk. Juhász Zoltán (kazetta) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) 

Hungaroton 

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok: Hodorog András – kazetta. szerk. Balogh Sándor 

(Budapest 1994) Harmónia BT. 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar 

ritmikáját, hangsúlyait a széki zenén keresztül. 

Legyen képes  
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– a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.  

– önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Széki lassú csárdás, magyar. 

– Moldvai táncdallamok. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „B” 

tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a 

hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat 

szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Csíki székely keservesek és táncdallamok: cepres, féloláhos, „Gábor Ignácé”, „székely 

csárdás”, párnástánc, medvés, „örömanya tánca”, „gólya”, verbunk, „marosszéki” Ambrus 

János, Balog Áron népzenei fölvételeiből.  

– Variálás és díszítés a csíki székely dialektus szabályai szerint. 

– A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. 

– A hetedik hang módosítása villafogással. 

– Triolás ritmusok a forgatós dallamokban. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Összeállítás a tanult felcsíki népzenéből: keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, 

verbunk dallamok gardonkísérettel. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

A dunántúli dialektus dallamai (parlando rubato előadású lírai dalok, ugrós táncdallamok, 

lassú és friss csárdás dallamok) a kistájak figyelembe vételével: 

– Somogy: Kelec József, Sándor László 
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– Tolna: Máté István 

– Zala: Badacsonyi Lajos, Bíró István 

– Baranya: Német Vince 

népzenei felvételei alapján. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet) 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.  

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Gyimesi keserves és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője, 

féloláhos medvés, héjszák, „juhait kereső pásztor” Tímár Viktor, Tímár János, Karácsony 

Lázár, Bács Péter, Hermán György népzenei felvételeiből. 

– Gyimesi dallamok, variálás és díszítés a gyimesi dialektus szabályai szerint. 

– A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.  

– Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően. 

– Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és 

hangsúlyozásuk. 

– Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. – Gyimes (Budapest 1990) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) 

Hungaroton 

 

Követelmény 

Legyen képes  

– a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban énekelni és eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves 

dallamok eljátszása gardonkísérettel is 
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5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei felvételei 

alapján: 

– Heves: Pozsik István 

– Gömör: Fodor József 

– Nógrád: Bertók Mihály, Koós József, Melo József. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 

Több furulya együttes játéka. 

Énekkíséret furulyával. 

Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a 

furulyajátékban. 

 

Ajánlott tananyag 

Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar 

Művelődési Intézet, 1998 

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka (Budapest 1994) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA Zenetudományi 

Intézet, Néprajzi Múzeum) 

Magyar dudások CD 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát 

és játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

 

Az év végi beszámoló javasolt anyaga  

– Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása. 

– Dudautánzó furulyajáték 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A széki furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája Székely Ferenc népzenei felvételei 

alapján: 

– A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.  

– A moldvai furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei 

felvételei alapján: Csobán György, Gusa Pál, Hodorog András, Tálász András. 

– Variáció és díszítés a mezőségi és moldvai dialektus szabályai szerint.  

– A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.  

– Tilinkójáték.  

– Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 
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– Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

 

Ajánlott tananyag 

Széki énekesek és furulyások CD – Fonó kiadás 

Gyűjtések széki furulyásoktól – Hagyományok Háza 

Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek 

Széki pár. Szerk. Juhász Zoltán (kazetta) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) 

Hungaroton 

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok: Hodorog András – kazetta. Szerk. Balogh Sándor 

(Budapest 1994) Harmónia BT. 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar 

ritmikáját, hangsúlyait a széki zenén keresztül. 

Legyen képes  

– a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.  

– önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Széki lassú csárdás, magyar. 

– Moldvai táncdallamok. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre, 

– tiszta intonációra, 

– a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 

– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 

– énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos 

előadásmódján, 

– énekkíséretre, 

– más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, 

gardon, citera, esetleg hegedű, cimbalom), 

– népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és 

elkülönülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 

– a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 

 

Rendelkezzék 

– az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

– zenei emlékezőtehetséggel, 

– a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, 

formaérzékkel, 

– a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 

– olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 

– a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 
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Ismerje 

– hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 

– hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb 

dialektusterületeken. 

 

„B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes  

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is, 

– céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

– hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

Ismerje  

– és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait– a 

különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, 

tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét. 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, történeti 

tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi 

valamint kulturális ismeretekkel. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Udvarhelyszéki és csíki dallamok (csárdás, „marosszéki”, verbunk). 

Somogyi és zalai dallamok (pásztornóta, ugrós, lassú és friss csárdás) 

Gyimesi táncok. 

 

„B” tagozat 

Székelyföldi dallamok és táncok (keserves, lassú és sebes csárdás, marosszéki). 

Somogyi és zalai dallamok (lassú és friss csárdás, ugrós). 

Gyimesi táncok és más dallamok. 

Moldvai dallamok. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 
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– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A Székelyföld furulyazenéje. Továbbképzés az 1–2. évfolyamon tanult dallamokra építve. 

– Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 

– A forgatós táncok dallamvilága. 

– Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Gyergyó–medencei gyűjtések, felvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Bartók Nyárád–menti gyűjtése furulyásoktól (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok 

Háza) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

– elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák) 

– Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok (forgatós, verbunk, féloláhos) 

– Hangszerjáték gardonkísérettel. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéje. 

– Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 

– Hangmódosítás villafogásokkal. 

– A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 

– A flóta. 
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Ajánlott tananyag 

Szilágysági, tiszántúli, gömöri, hevesi, zoboralji felvételek. Hagyományok Háza 

Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége Magyar Művelődési Intézet, 

1998 

Flóta felvételek 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéjét az 

évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes: 

– hangmódosításra villafogásokkal. 

– önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. 

– Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Küküllő–vidék furulyazenéje. 

– A 2. – 3. átfújás kombinálása. 

– A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 

– Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán. 

– A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 

– A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 

 

Ajánlott tananyag 

Mestereink – Magyarbece, Szántó Ferenc – kazetta (Budapest 1995) Harmónia BT. 

Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések 

Küküllővidéki furulyaiskola illetve példatár (előkészületben) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet) 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a Küküllő–vidék furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei 

szintjén. 

Legyen képes a 2 – 3. átfújás kombinálására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Küküllő vidéki párostáncok, pontozók, keservesek, román táncok. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

Észak–mezőségi furulyazene dallamkincse, formavilága, technikája. 
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A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája. 

Ritka és sűrű legényesek. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások felvételei. 

(Hagyományok Háza) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) 

Hungaroton 

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó kiadás 

 

Követelmény 

Legyen képes elsajátítani 

– az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Észak–mezőségi lírai dalok és táncdallamok 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A Székelyföld furulyazenéjének további megismerése András József, Elekes Albert, Faludi 

Áron, Józsa Lajos népzenei felvételei alapján. 

– Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint. 

– A forgatós táncok dallamvilága. 

– Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 

 

Ajánlott tananyag 

Gyergyó–medencei gyűjtések, felvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza) 

Bartók Nyárád–menti gyűjtése furulyásoktól (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok 

Háza) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult gyergyói dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani, 

– a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani, 

– elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit, 

– elsajátítani a gyimesi ikerfurulya játék jellegzetességeit. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Gyimesi keservesek és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák 
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– Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok: forgatós, verbunk, féloláhos 

– Hangszerjáték gardonkísérettel. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Tiszántúl furulyazenéje Kádár Ferenc, Rab István, Bagoly József, Koszta József 

népzenei felvételei alapján: parlando rubato előadásmódú lírai dalok, lassú és friss csárdás, 

oláhos. 

– Szilágyság furulyazenéje Birtalan József népzenei felvételei alapján: parlando rubato 

előadásmódú lírai dalok, táncdallamok: tövisháti csárdás, verbunk, lassú és friss csárdás. 

– Nógrádi pásztornóták Pál István népzenei felvételeiből. 

– Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 

– Hangmódosítás villafogásokkal. 

– A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 

– A flóta. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágysági, tiszántúli, gömöri, hevesi, zoboralji felvételek. Hagyományok Háza 

Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége Magyar Művelődési Intézet, 

1998 

Flóta felvételek 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el eredeti felvételek alapján 

– Tiszántúl, Szilágyság furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

– pásztornótákat és táncdallamokat Pál István repertoárjából flótán. 

Legyen képes: 

– hangmódosításra villafogásokkal. 

– önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. 

– Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Küküllő–vidék furulyazenéje Szántó Ferenc népzenei felvételei alapján: parlando rubato 

előadásmódú lírai dalok, székely verbunk, csárdás, féloláhos, szökő. 

– A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 

– Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 

– A 2 – 3. átfújás kombinálása. 

– A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán: Jankovics Imre, Káplár 

János, Német Vince, Bíró István népzenei felvételei alapján. 

– A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 

– A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 
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Ajánlott tananyag 

Mestereink – Magyarbece, Szántó Ferenc – kazetta (Budapest 1995) Harmónia BT. 

Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések 

Küküllővidéki furulyaiskola illetve példatár (előkészületben) 

Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet) 

 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el és stílusosan, díszítve, variáltan szólaltassa meg a Küküllő–vidék 

furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes a 2 – 3. átfújás kombinálására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Küküllő vidéki lírai dalok, különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, román táncok. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Bukovinai keservesek és táncdallamok: silladri, ruszászka, a karácsonyi betlehemes 

pásztortánca Antal András, Flekszon Pál, Pál Antal népzenei felvételei alapján. 

– Észak–mezőségi furulyazenében szerzett tudás elmélyítése Csete Árpád, Bálint Ferenc 

népzenei felvételei alapján: dallamkincs, formavilág, technika. 

– A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája. 

– Ritka és sűrű legényesek. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások felvételei. 

(Hagyományok Háza) 

Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) 

Hungaroton 

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó kiadás 

 

Követelmény 

Legyen képes elsajátítani 

– a bukovinai furulyajáték dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

– a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Bukovinai keserves és táncdallamok 

– Magyarszováti, visai, ördöngősfüzesi dallamok 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos 
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előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző 

tájegység anyagából szólisztikusan és más hangszerekkel együtt. 

A tanuló legyen képes 

– minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai 

színvonalon, hallgatóság előtt is, 

– más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 

– hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden 

magyar népzenei dialektusban, 

– a hangszer szerepét a történeti zenében, 

– a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– hangszere elterjedtségét a Földön. 

 

„B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei 

élményt nyújtani, 

– szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

hagyományismeretét, zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége 

érettségét. 

Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat) 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dunántúli dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás.) 

Udvarhelyszéki és csíki táncok és más dallamok. (csárdás, marosszéki, verbunk, keserves.) 

Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, féloláhos, 

verbunk, keserves.) 

 

„B” tagozat 

Palóc dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.) 

Széki dallamok. (lassú, csárdás, magyar) 

Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, féloláhos, 

verbunk, keserves, „juhait kereső pásztor”.) 

Moldvai dallamok.  

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
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– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek – hatlyukú furulya C alaphangú, erdélyi, 

semleges hangsorú dunántúli és palóc változatai, ikerfurulya, tilinkó, flóta és hosszúfurulya. 

Kottatartó 

Metronóm, 

Hangzó zenei és videó/DVD példatár, 

MP3–as és CD játszó, video–, illetve DVD lejátszó–felvevő készülék,  

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 
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NÉPI KLARINÉT / TÁROGATÓ 

 

A klarinét/tárogató tanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népzenében használatos klarinétfajták és a tárogató történetét, az európai 

kultúrában és a Kárpát–medence népzenei világában elfoglalt helyüket és szerepüket, 

– a hangszerek kezelését, fúvás– és játéktechnikáját, 

– a klarinétot és a tárogatót fenntartó tájegységek zenei formáit, műfajait és tánckíséret–

típusait, 

– az egyes tájegységek jellemző stílusjegyeit, 

– a hagyományos népzenei előadás gondolkodásmódját, 

– a Kárpát–medence népzenéjének alapvető jellemzőit. 

 

Fejlessze 

– zenei hallását, dallam– és harmóniaérzékét, 

– ritmus– és hangsúlyérzékét, 

– zenei emlékezetét, 

– lapról olvasási készségét, 

– intonációs és dinamikai érzékenységét, 

– motivikus és strófikus gondolkodásmódját, 

– képességét motívumok és dallamok rögtönzött összefűzésére, tánczenei folyamatok önálló 

megvalósítására, népzenei darabok koncertszerű előadására, 

– kamarazenei alkalmazkodóképességét és kommunikációját. 

 

Alakítsa ki 

– a fejlett légzéstechnikát, 

– a kiegyenlített tónusú, hangszínekben telt klarinéthangot, 

– a biztonságos hangindítást és lezárást, 

– az egyenletes ujjtechnikáját. 

A tárogató tantárgy választható, nem kötelező. 

 

Előképző évfolyamok 
 

Az előképzőt furulyatanítással kezdjük, még akkor is, ha már nem kisiskolás korú a 

jelentkező. Ezzel nemcsak az esetleges testi–fizikai korlátokhoz alkalmazkodnunk, hanem a 

néphagyomány gyakorlatát is követjük. Lehetőleg pásztorfurulyát használjunk, mert ezzel 

kezdetből fogva a stílushűség irányába tereljük a tanulókat. Az előképző tananyagánál a 

népzenei ág furulya tanterve a kötelező. 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi hangsúlyok 

adta szabályokra. 

 

Ajánlott tananyag 

A furulya előkészítő dallamanyagából kis hangterjedelmű és G–re transzponált mixolíd 

hangsorú dallamok. 
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Követelmények 

Legyen képes a tanévben tanult népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és ritmikával.  

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Székelyföldi népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi 

hangsúlyok adta szabályokra. 

 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanévben tanult székelyföldi népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és 

furulyázni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről.  

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

Előnyt jelenthet, ha a tanuló korábban Böhm vagy esetleg német rendszerű klarinéton tanult, 

de tudnunk kell, hogy a stílusos játékmód elsajátításához, bizonyos tájegységek zenéjéhez, 

érdemes gyűrűk nélküli, ún. „csöcsös” vagy parasztklarinétot hasznáni. 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes szájtartás és hangszerfogás elsajátításának alapozása. 

– Hangindítás – tartott hangok játéka. 

– A nyelv és az ujjak mozgásának szinkronizálása. 

– A klarinét alsó regiszterének törzshangjai kis G–től G'–ig. 

– Staccato és legato játékmód. 

 

Követelmény 

A légzés, befúvás, hangindítás alapjainak elsajátítása. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, ugrós dallamok megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Öt gyermekdal. 

– Öt ugrós dallam. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  
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– Dunántúli táncdallamok. 

– Fúvástechnika fejlesztése. 

– Tiszta intonálás az alsó regiszterben. 

– Az alsóregiszter törzshangjai E–től A'–ig. 

– Dór és mixolíd skálák. 

– Éles és nyújtott ritmus, szinkópa. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogyiszlói népzene – Dubai János klarinétos (Budapest) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult népdalokat tiszta intonálással, tempótartással eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Tíz dunántúli ugrós dallam előadása, díszítés nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Dunántúli csárdás dallamok. 

– Lapról olvasás (1#, 1b). 

– Regiszterváltás, átfújás. 

– Hangterjedelem G”–ig. 

– Skálák (1#, 1b). 

 

Ajánlott tananyag 

Pór Ferenc (Ozora) AP 5492 (Budapest) MTA Zenetudományi Intézet 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult dunántúli táncdallamokat tiszta intonálással, tempótartással, összefűzve 

is eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Öt ugrós dallam összefűzve. 

– Öt lassú csárdás dallam. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Dél–alföldi táncdallamok. 

– 2#–, 2b–s hangnemek. 

– Hangterjedelem C'''–ig. 

– Dallamfűzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Tari Rókus, Kovács Márton – Csongrád–Bokros (Bartha Z. Ágoston és Berán István gyűjtése 

– NSzH) 
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Követelmény 

Legyen képes a tanult dél–alföldi táncdallamokat a tanév technikai előírásai szerint, 

összefűzve is eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Öt Dél–alföldi oláhos, öt lassú csárdás, öt friss csárdás dallam. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Szatmári táncdallamok. 

– Díszítésmódok. 

– Variánsok, motívumfűzések. 

– Táncfolyamat gyakorlása zenekarban. 

 

Ajánlott tananyag 

Szatmári bandák. szerk. Hans Hurtig – Vavrinecz András SLPX 18154 (Budapest 1991) 

Hungaroton 

Győrtelek (Budapest 1955) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics 

Gábor 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene I–II. (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics G. 

Tárogató: Tóth István – Nyíradony EDCD–009–10 (Budapest 1996) Etnofon 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult szatmári táncdallamokat a tanév technikai előírásai szerint, díszítve, 

variálva, összefűzve is eljátszani zenekari felállásban. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Szatmári magyar verbunk, lassú és friss csárdás. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Székelyföldi táncok. 

– Aszimmetrikus ütemek, ritmusok. 

– Hangnem–modulációk. 

– Oktáv–váltás. 

– Zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag 

Homoródabásfalvi zenekar (Majláth Géza) (Budapest 1997) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Makfalva (Lőrincz Sándor) Ft 625 sz. film (Budapest 1968) MTA Zenetudományi Intézet 
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Követelmény 

Legyen képes a tanult székelyföldi táncdallamokat a tanév technikai előírásai szerint, díszítve, 

variálva, összefűzve is eljátszani zenekari felállásban. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Székelyföldi táncok 7–8 percben 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. B tagozat 

követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

Bogyiszlói népzene Dubai János népzenei anyagából 

Fúvástechnika fejlesztése. 

Tiszta intonálás az alsó regiszterben. 

Az alsóregiszter törzshangjai E–től A'–ig. 

Dór és mixolíd skálák. 

Éles és nyújtott ritmus, szinkópa. 

Dallamfűzések. 

Ajánlott tananyag 

Bogyiszlói népzene – Dubai János klarinétos (Budapest) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult népdalokat tiszta intonálással, tempótartással eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Öt dunántúli ugrós dallam összefűzött előadása, díszítés nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Pór Ferenc ozorai hangszerjátékos népzenei anyaga. 

– Lapról való hangszerjáték (1#, 1b). 

– Regiszterváltás, átfújás. 

– Hangterjedelem G”–ig. 

– Skálák (1#, 1b). 

– Dallamfűzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Pór Ferenc (Ozora) AP 5492 (Budapest) MTA Zenetudományi Intézet 
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Követelmény 

Legyen képes a tanult dunántúli táncdallamokat tiszta intonálással, tempótartással, összefűzve 

is eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Ugrósok, lassú és friss csárdás dallamok összefűzve, egyszerűen díszített előadásban. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Tari Rókus, Kovács Márton dél–alföldi hangszerjátékosok népzenei anyaga. 

– 2#–, 2b–s hangnemek. 

– Hangterjedelem C''–ig. 

– Dallamfűzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Tari Rókus, Kovács Márton – Csongrád–Bokros (Bartha Z. Ágoston és Berán István gyűjtése 

– NSzH) 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult dél–alföldi táncdallamokat a tanév technikai előírásai szerint, 

összefűzve is eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Dél–alföldi oláhos, lassú csárdás, friss csárdás dallamok összefűzése 7–8 percben. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Szatmári táncdallamok. 

– Tóth István nyíradonyi hangszerjátékos anyaga. 

– Díszítésmódok. 

– Variánsok, motívumfűzések. 

– Dallamfűzések. 

– Táncfolyamat gyakorlása zenekarban. 

 

Ajánlott tananyag 

Szatmári bandák. szerk. Hans Hurtig – Vavrinecz András SLPX 18154 (Budapest 1991) 

Hungaroton 

Győrtelek (Budapest 1955) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics 

Gábor 

Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene I–II. (Budapest 1992) Magyar 

Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Tárogató: Tóth István – Nyíradony EDCD–009–10 (Budapest 1996) Etnofon 
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Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult szatmári táncdallamokat a tanév technikai előírásai szerint, díszítve, variálva, 

összefűzve is eljátszani zenekari felállásban, 

– céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

– hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Palando előadású pásztordalok eljátszása. 

– Különböző tempójú szatmári táncok 7–8 percben 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Majláth Géza, homoródabásfalvi hangszerjátékos és a makfalvai Lőrincz Sándor népzenei 

anyaga. 

– A klarinét használata a történeti dallamok játékában. 

– Aszimmetrikus ütemek, ritmusok. 

– Hangnem–modulációk. 

– Oktáv–váltás. 

– Zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag 

Homoródabásfalvi zenekar (Majláth Géza) (Budapest1997) Magyar Művelődési Intézet – 

Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 

Makfalva (Lőrincz Sándor) Ft 625 sz. film (Budapest 1968) MTA Zenetudományi Intézet 

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult székelyföldi táncdallamokat a tanév technikai előírásai szerint, díszítve, variálva, 

összefűzve is eljátszani zenekari felállásban. 

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is 

– céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

– hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Különböző lüktetésű és tempójú székelyföldi táncok 7–8 percben a tanév során megismert 

adatközlők anyagából. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a klarinétot és a tárogatót fenntartó tájegységek tánctípusait, a hangszeres játék fő 

stílusjegyeit, díszítésmódjait, 

– az egyes tájegységek harmonizálási szokásait. 

Legyen képes 

– tiszta intonációra, 

– biztos hangindításra, 

– zökkenőmentes regiszterváltásra (legatoval is), 
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– hangszeres kamarazenélésre. 

Rendelkezzék 

– fejlett ujjtechnikával, 

– biztos légzéstechnikával, 

– tartós kondícióval, 

Ismerje 

– a klarinét, mint transzponáló hangszer lehetőségeit és problémáit, 

– a népzenei felvételek lelőhelyeit, 

– az egyes tájegységek jelentős adatközlőit, 

– a népzenei mozgalom eseményeit, fórumait, előadóit. 

 

„B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes  

– tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is. 

– céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

– hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

Ismerje  

– és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait– a 

különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, 

tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét. 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, történeti 

tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi 

valamint kulturális ismeretekkel 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi klarinét/tárogató főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Két összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon parlando rubato, lassú és friss csárdás, 

egyszerű díszítéssel játszott dallamokat két népzenei dialektus anyagából. 

 

„B” tagozat 

A vizsgázó öt összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság kettőt, a 

vizsgázó egyet választ  

A vizsgán közreműködhetnek hangszeres és énekes tanulók. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 
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– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Dél – Dunántúl jellemző tánctípusainak hangszeres kísérete. 

– A tanuló eddigi tudására alapozva, azt bővítve fejlessze technikai tudását, zenei készségeit 

és igényességét. 

– Bővítse repertoárját önállóan is a megadott irodalom alapján, a tanár útmutatásai szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Hangzó felvételek a MTA Zenetudományi Intézet Multimédiás adatbázsából: www.zti.hu  

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult népzenei dialektus anyagát stílushűen, variálva, differenciált 

hangszerjátékkal, élményszerűen, zenekarban és szólóban is eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral a tanult népzenei dialektus anyagából. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Dél–Alföld jellemző tánctípusainak hangszeres kísérete. 

– A tanuló eddigi tudására alapozva, azt bővítve fejlessze technikai tudását, zenei készségeit 

és igényességét. 

– Bővítse repertoárját önállóan is a megadott irodalom alapján, a tanár útmutatásai szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Hangzó felvételek a MTA Zenetudományi Intézet Multimédiás adatbázsából: www.zti.hu  
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Követelmény 

Legyen képes a tanult népzenei dialektus anyagát stílushűen, variálva, differenciált 

hangszerjátékkal, élményszerűen, zenekarban és szólóban is eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral a tanult népzenei dialektus anyagából. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A palócok jellemző tánctípusainak hangszeres kísérete. 

– A tanuló eddigi tudására alapozva, azt bővítve fejlessze technikai tudását, zenei készségeit 

és igényességét. 

– Bővítse repertoárját önállóan is a megadott irodalom alapján, a tanár útmutatásai szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Hangzó felvételek a MTA Zenetudományi Intézet Multimédiás adatbázsából: www.zti.hu  

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult népzenei dialektus anyagát stílushűen, variálva, differenciált 

hangszerjátékkal, élményszerűen, zenekarban és szólóban is eljátszani. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral a tanult népzenei dialektus anyagából. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– A Székelyföld jellemző tánctípusainak hangszeres kísérete. 

– A tanuló eddigi tudására alapozva, azt bővítve fejlessze technikai tudását, zenei készségeit 

és igényességét. 

– Bővítse repertoárját önállóan is a megadott irodalom alapján, a tanár útmutatásai szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Hangzó felvételek a MTA Zenetudományi Intézet Multimédiás adatbázsából: www.zti.hu  

 

Követelmény 

Legyen képes a tanult népzenei dialektus anyagát stílushűen, variálva, differenciált 

hangszerjátékkal, élményszerűen, zenekarban és szólóban is eljátszani. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral a tanult népzenei dialektus anyagából. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  
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– A dunántúli népzenei dialektus jellemző népdaltípusainak átfogó ismerete és játéka. 

– A tanuló eddigi tudására alapozva, azt bővítve fejlessze technikai tudását, zenei készségeit 

és igényességét. 

 

Ajánlott tananyag 

Hangzó felvételek a MTA Zenetudományi Intézet Multimédiás adatbázsából: www.zti.hu  

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult népzenei dialektus anyagát stílushűen, variálva, differenciált hangszerjátékkal, 

élményszerűen, zenekarban is eljátszani. 

– repertoárját önállóan is bővíteni a megadott irodalom alapján, a tanár útmutatásai szerint. 

– népzenei lejegyzéseket használni. 

– a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei 

élményt nyújtani. 

Szerezzen gyakorlatot 

– népzenei darabok önálló előadásában, 

– hangszeres együttessel a tánckíséretben is. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Virtuóz szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral a tanult népzenei dialektus 

anyagából. 

– Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások bemutatása a tanult népzenei dialektus 

anyagából. 

 

8. évfolyam „B tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Az alföldi népzenei dialektus jellemző népdaltípusainak átfogó ismerete és játéka. 

– A tanuló eddigi tudására alapozva, azt bővítve fejlessze technikai tudását, zenei készségeit 

és igényességét. 

 

Ajánlott tananyag 

Hangzó felvételek a MTA Zenetudományi Intézet Multimédiás adatbázsából: www.zti.hu  

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult népzenei dialektus anyagát stílushűen, variálva, differenciált hangszerjátékkal, 

élményszerűen, zenekarban is eljátszani. 

– repertoárját önállóan is bővíteni a megadott irodalom alapján, a tanár útmutatásai szerint. 

– népzenei lejegyzéseket használni. 

– szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni 

Szerezzen gyakorlatot 

– népzenei darabok önálló előadásában, 

– hangszeres együttessel a tánckíséretben is. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Virtuóz szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral a tanult népzenei dialektus 

anyagából. 
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– Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítás bemutatása a tanult népzenei dialektus 

anyagából. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Az északi népzenei dialektus jellemző népdaltípusainak átfogó ismerete és játéka. 

– A tanuló eddigi tudására alapozva, azt bővítve fejlessze technikai tudását, zenei készségeit 

és igényességét. 

 

Ajánlott tananyag 

Hangzó felvételek a MTA Zenetudományi Intézet Multimédiás adatbázsából: www.zti.hu  

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult népzenei dialektus anyagát stílushűen, variálva, differenciált hangszerjátékkal, 

élményszerűen, zenekarban is eljátszani.  

– hallás után repertoárját önállóan is bővíteni a megadott irodalom alapján, a tanár 

útmutatásai szerint. 

– népzenei lejegyzéseket használni és készíteni. 

– a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

Szerezzen gyakorlatot 

– népzenei darabok önálló előadásában, 

– hangszeres együttessel a tánckíséretben is. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Virtuóz szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral a tanult népzenei dialektus 

anyagából. 

– Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások bemutatása a tanult népzenei dialektus 

anyagából. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  

– Az erdélyi népzenei dialektus jellemző népdaltípusainak átfogó ismerete és játéka. 

– A tanuló eddigi tudására alapozva, azt bővítve fejlessze technikai tudását, zenei készségeit 

és igényességét. 

– Bővítse repertoárját önállóan is a megadott irodalom alapján, a tanár útmutatásai szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Hangzó felvételek a MTA Zenetudományi Intézet Multimédiás adatbázsából: www.zti.hu  

 

Követelmény 

Legyen képes 

– a tanult népzenei dialektus anyagát stílushűen, variálva, differenciált hangszerjátékkal, 

élményszerűen, zenekarban is eljátszani. 

– repertoárját önállóan is bővíteni a megadott irodalom alapján, a tanár útmutatásai szerint. 

Szerezzen gyakorlatot 
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– népzenei darabok önálló előadásában, 

– hangszeres együttessel a tánckíséretben is. 

 

Legyen képes 

– a tanár útmutatásai alapján a népzenei archívumok anyagából önállóan is bővíteni 

repertoárját. Népzenei lejegyzéseket használni és készíteni. 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

hagyományismeretét, zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége 

érettségét. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Virtuóz szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral a tanult népzenei dialektus 

anyagából. 

– Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások bemutatása a tanult népzenei dialektus 

anyagából. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat végén 

Legyen képes 

– Böhm–rendszerű klarinéton írott „E”–ig „paraszt”–klarinéton (és fakultatív tárogatón) H'–

ig kiegyenlített hangzásra,  

– díszített játékmód megvalósítására, 

– friss csárdás tempó előadására, 

– a hagyományra épülő rögtönző és variáló képességgel. 

Szerezzen gyakorlatot 

– népzenei darabok önálló előadásában, 

– hangszeres együttessel a tánckíséretben is. 

Legyen képes 

– hallás után önállóan bővíteni repertoárját, 

– népzenei lejegyzéseket használni. 

 

„B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei 

élményt nyújtani, 

– szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

hagyományismeretét, zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége 

érettségét. 

Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi klarinét/tárogató főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 
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„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A vizsgázó öt összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság kettőt, a 

vizsgázó egyet választ. Az összeállítások tartalmazzanak többféle lüktetésű és tempójú, a 

dialektusoknak megfelelő díszítésekkel játszott dallamokat. 

A vizsgán közreműködhetnek hangszeres és énekes tanulók. 

 

„B” tagozat 

Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, a megismert 

adatközlők anyagából. 

Egy vonószenekarral kísért szatmári összeállítás bemutatása. 

Az összeállítások tartalmazzanak többféle lüktetésű és tempójú, a dialektusoknak megfelelő 

díszítésekkel játszott dallamokat. 

A vizsgán közreműködhetnek hangszeres és énekes tanulók. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek Esz–, D–, C–, B–, A–klarinétok. 

Fejenként és havonta egy nád. 

Kottatartó, Metronóm. 

Hangzó zenei és videó/DVD példatár. 

MP3–as és CD játszó, video– illetve DVD lejátszó–felvevő készülék. 

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


