
 

 

 

 

 

 

VIKÁR SÁNDOR ZENEISKOLA AMI 

 

 

 

HELYI TANTERV I. 

 

 

 
 
A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését 

megelőzően folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

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

A Zeneiskola tantestülete áttanulmányozta és megvitatta tanszaki értekezleteken az 1998-ban 

kiadott "Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának " tanszakokra 

készített kiadványait. 

 

A tanszakok tartalmi szabályozásával a tanszakok tanárai egyetértettek, a helyi sajátosságukat 

figyelembe véve kiegészítették azt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

A) KLASSZIKUS ZENE 

I. Fejezet 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés 

alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosìtja a különböző 

szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére épìtve alakìtja 

készségeiket és gyarapìtja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek 

átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakìtására. 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakìtása 

mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei 

ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosìtására. 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenìtés módjait ismerteti meg a 

tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagìtásával a zene alkalmazására, 

befogadására készìtsen fel. 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, ütő, 

hárfa, gitár, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő. 

Vokális tanszak: magánének 

Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus 

Egyéb tanszak: kamarazene 

„A” tagozaton 

- 2+6+4 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, harmonika, hegedű, 

gordonka) 

- 2+4+4 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, csembaló, nagybőgő) 

- 2+4+2 évfolyam (szaxofon) 

- (2+4)+4+4 évfolyam (orgona) 

- (2+4)+2+4 évfolyam (brácsa) 

- 1+6 évfolyam (magánének) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző 

évfolyamainak számát jelentik. Az orgona és brácsa tanszakon a zárójelbe tett számjegyek az előképző és a 

hangszeres előtanulmányokat jelölik. 

„B” tagozaton 

- 5+4 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, harmonika, hegedű, 

gordonka) 

- 3+4 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, orgona, csembaló, nagybőgő) 

- 3+2 évfolyam (szaxofon) 

- 1+4 évfolyam (brácsa) 

- 5 évfolyam (magánének) 



„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második évfolyamától javasolt 

irányìtani. Az első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam számainak, a második számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

„A” tagozaton 

- 4+4 évfolyam (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 

- 4 évfolyam (kamarazene) 

„B” tagozaton 

- 3+4 évfolyam (szolfézs) 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik, a 

kamarazene főtanszak számjegye a továbbképző évfolyamszámát jelöli. „B” tagozatra a tanulót a zenei 

előtanulmányokat követően, az alapfok második évfolyamától javasolt irányìtani. 

Óraterv 

 Évfolyamok 

Tantárgy 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 tárgy 2 2 2 2  2 2       

Kötelezően 

választható tárgy 

       2  2  2  2  2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÖSSZESEN 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

Az adott tanszakokon az óratervet az évfolyamok számának megfelelően kell érteni. 

Főtárgy: 

- hangszeres és magánének tanszakok (egyéni) 

- elméleti és kamarazenei tanszakok (csoportos) 

Kötelező tárgy: 

- szolfézs 

- zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően) 

- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer kamarazene tanszakon) 

Kötelezően választható tárgy: 

- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

- gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, zongora, második 

hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak tantervi 

programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi tanterv 

készìthető. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve hárfa, gitár, csembaló, zongora, orgona, harmonika) 

és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészìtő foglalkozás. 

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

A tanìtási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egyheti időtartamra értendő. 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 



„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 

- 2-3. évfolyamon 10 perc 

- 4. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

- 1-2. évfolyamon 10 perc 

- 3-4. évfolyamon 15 perc 

- 5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5-10. évfolyamig 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás 

„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

- hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

Hangszeres tanszakon 

„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 

- 2. évfolyam 10 perc 

- 3. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyam 10 perc 

- 2. évfolyam 15 perc 

- 3. évfolyamtól 20 perc 

Magánének tanszakon 

„A” tagozaton minimum 20 perc 

„B” tagozaton minimum 30 perc 

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy „A” tagozaton az 5. évfolyamtól: 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 



Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

A zeneoktatás kötelezően előìrt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szìn- és bábművészeti ág) képzésébe is 

bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanìtási óráin részt vehet. 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a 

hangszìn különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti 

érzékenység kialakìtása). 

A zenei olvasás és ìrás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakìtása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

A főbb zenei stìlusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene 

történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ìzlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés. 

A társművészetek iránti nyitottság kialakìtása. 

A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó tanulók felkészìtése szakirányú továbbtanulásra. 

A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

A tanuló aktìv társas muzsikálásra nevelése. 

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktìv részvételre való előkészìtés, 

ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesìtése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási intézményekkel. 

II. Fejezet 

FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

1. HANGSZERES TANSZAKOK 

FURULYA 

A furulyatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb körét; 

- hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 

előadóművészeit, 

- a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és tudatosìtsa 

ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező furulyahangot, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 



- megfelelő tempójú repetìciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek dìszìtésében. 

Fordìtson figyelmet 

- az előkészìtő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem transzponáló) 

olvasásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett darabjainak tananyagba 

kerülésére, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulót a hangszer karbantartására. 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészìtő hangszere, a tanuló az előképző vagy az 

első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait. 

A tanuló ebben az esetben is: 

- tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindìtással és ujjtechnikával. 

A tanulók egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához; ezért az alábbiakról 

akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel a hangszerrel: 

- legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 

- rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül) 

A tanuló 

- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stìlushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f
1

-(f
3

-ig) g
3

-ig - in F, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindìtás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek között a t, r, 

d hangindìtásokat és ezek különböző kombinációit, 

- ismerje az f
1

-(f
3

) g
3

 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javìtsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, dìszìtés, lassìtás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami dìszìtésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és 

leìrni azokat, 

- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 



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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim négyeshangzat-

felbontásokkal, minimum az f
1

-g
3

 (in F) hangterjedelem teljes kihasználásával (esetleg a fisz
3

 kihagyható), 

- két etűd vagy egy variációsorozat, 

- legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő 

hangterjedelemben (e
1

)f
1

-a
3

(c
3

)-ig in F, 

- alkalmazza önállóan a hangindìtás és zárás különböző módjait (ìzlésének és a játszott zenei anyagnak 

megfelelően), 

- ismerje az f
1

-a
3

 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, tisztìtó- 

és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

- legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 

- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

- legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző műfajokban 

betöltött szerepéről, 

- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stìlusának, jellegének megfelelő zenei 

kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

- a játszott zenei anyagot kotta- és stìlushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

- legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami dìszìtésére, 

- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátìtására, a hibák önálló javìtására, 

- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel, zenei képzelőerővel. 

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

A tanuló ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- f
1

-c
3

-ig (in F) a fogásokat, 

- a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 

- az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtìpusok tempóit és karaktereit, 

- a hangszer avantgarde irányzatait. 

Legyen képes 

- a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

- megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- vibrato-mentes hang képzésére, 

- segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 

- értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

- összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

- fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

- saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

- tisztán intonálni, 

- pontos ritmusban játszani, 

- dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim-

felbontásokkal f
1

-a
3

-ig (in F). 

FUVOLA 

A fuvolatanítás szakirányú feladatai: 

- a helyes légzés kialakìtása, 



- a kifejező fuvolahang elsajátìttatása, 

- a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosìtása, 

- a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

- a biztonságos hangszerkezelés kialakìtása, 

- a belső hallás fejlesztése, 

- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

- rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a fuvola történetét, 

- a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

- a hangszer irodalmát, 

- a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

Tudatosìtsa 

- a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

- a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

- a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakìtását, 

- a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

- a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

- a kottahű játék - mint legfontosabb alapelv - pontos betartását. 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

- hangszeres technikáját, 

- improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

- lapról játszási készségét. 

Ösztönözze a tanulót 

- a lapról olvasási készség folyamatos, aktìv művelésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

- a hangszer teljes hangterjedelmét, 

- a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

- a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig, 

- a bonyolultabb ékesìtések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesìtés stb.) ìrásmódját és ritmusát, 

- a különböző korok zenéinek dìszìtésrendszerét (pl. barokk), 

- a vibrato szerepét a zenei megvalósìtásban, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és 

leìrni azokat, 

- a jelentősebb fúvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

- a kiegyenlìtett és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

- a különböző hangindìtások és hangbefejezések megvalósìtására, 

- a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 

- az önálló hangolásra, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a különböző artikulációs előìrások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsìtására. 

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

A tanuló legyen képes 

- dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim-

felbontásokkal, szimpla- és duplanyelvvel is, 

- szélsőséges dinamikák megvalósìtására, 

- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósìtására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-os etűdsorozata), 

- egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb dìszìtésekkel, 



- hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: Szonatina stb.). 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

- a tiszta intonációra, 

- a hangszerét könnyedén kezelni, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes alkalmazására, 

- a különböző zenei korok stìlushű dìszìtéseinek önálló alkalmazására, 

- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 

- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

- a legfontosabb zenei karakterek megjelenìtésére, 

- önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, akkordfelbontás, skálamenetek stb.) 

rögtönzésére, 

- egyszerűbb javìtási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a hangolódugó 

folyamatos ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel, 

- képzelőerővel, 

- biztos zenei memóriával, 

- koncentrálóképességgel, 

- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül elérhetők, 

- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

- a különböző artikulációs előìrásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

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

A tanuló ismerje 

- a modem zenei effektusokat, 

- az újabb légzéstechnikákat, 

- a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

- korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

- biztos hangindìtásra és -befejezésre, 

- nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 nagy etűd vagy 

Jean-Jean: Modern etűdök), 

- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 

Rendelkezzék 

- olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formálókészséggel, zenei ismerettel, amelynek birtokában 

zenei pályára is irányìtható - közép-, esetleg felsőfokra is. 

OBOA 

Az oboatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- az oboa lehetőségeit, irodalmát, hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

- az oboairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- az oboa kialakulását, fejlődését, sajátosságait, 

- a hangszer részeit, összeállìtását, tisztìtását, 

- a nád szerepét, 

- a rokon hangszereket. 



Tudatosìtsa a kis b és e
3

 közötti hangok ismeretét, gyors olvasását és fogásait, (egy hang többféle 

fogásának ismeretét és alkalmazását: f-ek, esz-ek). 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és tudatosìtsa 

ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező oboahangot, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetìciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, tiszta intonáció mellett, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulókat az oboairodalomban előforduló dìszìtések kivitelezésében. 

Fordìtson figyelmet 

- a megfelelő légzéstechnika, száj-, hangszer-, kéz- és testtartás kialakìtására, tudatosìtására és 

automatikussá tételére, 

- az önkontroll fejlesztésére, 

- biztos és differenciált hangindìtásra és szép hangbefejezés kialakìtására, 

- kiegyenlìtett, szép hang létrehozására, megfelelő levegővezetéssel a különböző regiszterekben, 

- a repetìció gyorsìtására a torok és nyelv lazaságának megőrzése mellett, 

- a nyelv és az ujjak szinkronjának állandó ellenőrzésére, tökéletesìtésére (ujjgyakorlatok, szekvenciák 

különböző artikulációval és ritmusképlettel), 

- a hallás, a ritmus- és a tempóérzék fejlesztésére, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- az oboázáshoz szükséges hasi légzést és rekeszizommal való támaszt alkalmazni, 

- szabályos kéz-, hangszer- és testtartással játszani, 

- jó hangindìtással, közepes és nagy hangon hosszú hangokat fújni, lekerekìtett befejezéssel, 

- megfelelő gyorsasággal egyenletes legato skálameneteket játszani, 

- skálák eljátszására 4 #, 4 b előjegyzésig, b-e
3

 hangterjedelemben (legato, tenuto és staccato, fokról 

fokra, tercmenet, hármashangzatok), 

- két teljes etűdöt eljátszani a Schmitt I., Wiedemann- vagy Vizthum-kötetek könnyebb etűdjeiből 

válogatva, 

- barokk szonáta vagy concerto lassú és gyors tételpárját, vagy hasonló nehézségű más stìlusú darabot 

kotta nélkül, zongorakìsérettel előadni. 

Ismerje 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

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

A tanuló legyen képes 

- az oboázáshoz szükséges hasi légzést és a rekeszizommal történő támasztást megfelelően alkalmazni, 

- hosszú (tenuto) és különböző staccato hangokat játszani egy hangot repetálva és skálamenetben b-e
3

 

hangterjedelemben, 

- két teljes (kétféle karakterű) etűdöt eljátszani megfelelő tempóban a Schmitt I-II. és a Wiedemann-

kötetekből, 

- egy barokk mű lassú és gyors tételét kotta nélkül, zongorakìsérettel előadni, korhű, technikailag 

kivitelezhető dìszìtéssel. 



Tudjon 

- önállóan hangolni, 

- a játékát kontrollálva, gazdaságosan gyakorolni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszerét és tudjon megjavìtani apró hibákat, 

- a nádkészìtés alapfogásait. 

Legyen képes 

- helyes testtartásra, hangszertartásra, a jó légzéstechnika tudatos alkalmazására, 

- oldott, természetes hangszerkezelésre, 

- tudatos és kontrollált gyakorlásra, 

- dinamikailag árnyalt hangképzésre, 

- tiszta intonációval, jó kötéssel és dinamikailag árnyaltan játszani, 

- a kéz- és nyelvtechnika összehangolására, 

- a fürge szimplanyelv és a duplanyelv használatára, 

- képességeinek megfelelő zenei anyag stìlusos, zeneileg értelmes, kifejező előadására, 

- kamara- és zenekari művek előadásában közreműködni, 

- előadási darabokat korhű dìszìtéssel előadni, 

- romantikus műveket vibrato alkalmazásával játszani. 

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

A tanuló ismerje a hangszerét és saját nádon fújjon. 

Legyen képes 

- a sima kötés megvalósìtására, 

- az összehangolt kéz- és nyelvtechnika tudatos alkalmazására, 

- technikájának önálló továbbfejlesztésére. 

Tudjon 

- a hangszerén b-g
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 között egyenletes ujjtechnikával játszani, 

- lassú tételeket stìlusos variációkkal előadni. 

KLARINÉT 

A klarinéttanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük történetét, akusztikai 

sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, a klarinétcsalád 

egyéb tagjait és a rokon hangszereket (szaxofon, tárogató). 

Alakìtson ki 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és tudatosìtsa 

ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező klarinéthangot, 

- differenciált hangindìtást, elválasztást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetìciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 

- könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf<ff>pp), az intonáció megtartásával, 

- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 



Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- e-f
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 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos megszólaltatására, 

- tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindìtás és elválasztás különböző módjait, 

- ismerje az e-f
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 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javìtsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, legyen tisztában a klarinét transzponáló jellegével, 

- legyen tisztában a náddal és a nádválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalókkal, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető módjait, és végezze ezeket önállóan, 

- tudjon folyékonyan kottát olvasni, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, tempó- és karakterjelzéseket, 

dinamikai és egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (dinamika, 

agogika, lassìtás, hangsúlyozás stb.), 

- rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje az egyes tételtìpusok 

jellegzetességeit, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és 

leìrni azokat, 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- 

és stìlushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg. 

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

A tanuló legyen képes e-g
3

 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására. 

Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-, dominánsszeptim- és szűkìtett 

szeptim-felbontásokkal, 

- Jeanjean: Etűdök I/2. 

- egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stìlusú, 

- az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele: 

- Leopold Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 

- Tuček: B-dúr klarinétverseny 

- Rössler-Rosetti: Klarinétverseny 

- egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő stìlusú. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- legyen képes e-g
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 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 

- tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, szìnes, telt, kifejező hangot 

játszani, 

- alkalmazza önállóan a hangindìtás és hangelválasztás különböző módjait (ìzlésének és a játszott zenei 

anyagnak megfelelően), 

- ismerje az e-g
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 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, tisztìtó- 

és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

- legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására, 

- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

- legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, irodalmáról, a különböző 

műfajokban betöltött szerepéről, 

- rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, tempó- és karakterjelzésekre stb. 

vonatkozóan, 

- legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek megértésére, zenei műszavak 

lefordìtására, fogások kikeresésére különböző táblázatokból stb.), 

- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stìlusának, jellegének megfelelő zenei 

kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

- a játszott zenei anyagot kotta- és stìlushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 



- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei, illetve zenekari szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátìtására, a hibák önálló 

javìtására, 

- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel, zenei képzelőerővel. 

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

A tanuló legyen képes 

- legyen képes e-a
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hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 

- tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát, 

- hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

hangközmenetekkel, valamint kromatikus skálát, 

- kiegyenlìtett hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégìtő intonáció mellett. 

Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat megvalósìtani a hangszerén. 

Tudjon 

- kielégìtően transzponálni „A” klarinétra, 

- jól lapról olvasni. 

Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról. 

SZAXOFON 

A szaxofontanítás szakirányú feladatai 

A szaktanár ismertesse meg a tanulókkal 

- a szaxofon kialakulásának és fejlődésének történetét, 

- a hangszer sajátosságait, 

- a szaxofon irodalmát, felhasználásának és felhasználhatóságának sokszìnűségét (pl. alkalmazását 

szimfonikus és fúvószenekarban, jazz-együttesekben stb.), 

- a hangszer legkiválóbb előadóművészeinek munkásságát. 

Hangszertechnikailag alakìtsa ki 

- a helyes légzéstechnikát, 

- a helyes befúvásmódot és nyelvtechnikát, 

- a stabil, de nem merev szájtartást, 

- a megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást, 

- a dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált és jól képzett szaxofonhangot. 

Fordìtson figyelmet 

- a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére intenzìv légzésfejlesztési gyakorlatokkal, 

- a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok segìtségével, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- 

és stìlushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, 

- sajátìtsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját, 

- ismerje a szaxofon legáltalánosabban használatos hangterjedelmén belül (b-f
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-ig) kromatikusan az 

összes fogást, beleértve a leggyakoribb segéd- és tisztìtófogásokat, és tudja ezeket alkalmazni a gyakorlatban 

is, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindìtás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 



- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, dìszìtés, lassìtás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami dìszìtésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és 

leìrni azokat, 

- ismerje a szaxofon történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a szaxofon szerepét különböző zenei korszakokban. 

Legyen képes 

- hangsorokat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, 

- egészséges és jól intonált szaxofonhang megszólaltatására. 

Rendelkezzék olyan hangszertechnikai és olvasási készségekkel, hogy a továbbképző évfolyamokban 

elkezdhetőek legyenek a C-be történő transzponálási gyakorlatok. 

Tudjon 

- előadási darabokat kotta nélkül előadni, 

- könnyebb kamarazenei és zenekari szólamokat eljátszani. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- hangszerének transzponáló jellegét, 

- a hangszercsalád többi tagját, hangolásukról és hangfekvésükről legyen fogalma, 

- a nehezebb előadási daraboknál, a kamarazenei és zenekari szólamoknál leggyakrabban előforduló zenei 

műszavak jelentését. 

Legyen képes 

- hangsorokat játszani 6 #, 6 b előjegyzésig, 

- pp-ff-ig a dinamikai skála megvalósìtására, 

- a hangszer regisztereinek kiegyenlìtett megszólaltatására. 

Rendelkezzék olyan hangszeres és elméleti tudással, amely alapján közreműködhet amatőr zenekarban 

vagy zenei együttesben. 

Tudjon nehezebb előadási darabokat kotta nélkül eljátszani. 

FAGOTT 

A fagott-tanítás szakirányú feladatai: 

- ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) a fagott lehetőségeit, irodalmát, 

hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a fagott-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 

előadóművészeit, 

- a rokon hangszereket. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és tudatosìtsa 

ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező fagotthangot, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetìciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a helyes légzésre és a folyamatos rekesztámasz kialakìtására, állandó fejlesztésére, erősìtésére, 

- a rendszeres társas muzsikálásra, 



- a kamarazenében és zenekarban egyaránt szükséges intonációs, ritmikai és dinamikai alkalmazkodási 

készség kialakìtására már egész kis ambitusnál. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- 

és stìlushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindìtás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, dìszìtés, lassìtás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami dìszìtésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és 

leìrni azokat, 

- ismerje a fagott történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a fagott szerepét különböző zenei korszakokban. 

Ismerje és tudja játszani 

- a dúr és moll hangsorokat a különböző játékmódokkal és a portamento alkalmazásával, 

- a kromatikus hangsort. 

Legyen képes 

- nagyobb hangközök törésmentes kötésére, 

- igényes és stìlusos hangképzésre, 

- a dinamikai árnyalatok alkalmazására (p-f keretein belül), 

- hosszú és rövid előke, utóka, paránytrilla, mordent és kettős ékesìtés megoldására, 

- könnyebb művek lapról játszására, 

- az előadási darabok igényes felépìtésére, 

- basszus- és tenorkulcs váltakozó alkalmazására. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- egy dúr és egy moll skála (4 #, 4 b előjegyzésig), legato, staccato, tenuto játékmóddal, 

- két különböző karakterű etűd, 

- két könnyű, rövid, eltérő karakterű előadási darab zongorakìsérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- az előző pontokban megfogalmazottak tudatos (a tanuló zenei adottságainak, életkorának, és technikai 

felkészültségének megfelelő) alkalmazására az igényes zenei kifejezés és a zene folyamatát és összefüggéseit 

érzékeltető előadás érdekében, 

- életkorának megfelelő szinten értelmesen tagolt, árnyalt előadásra, szép kifejező hangon lassú és 

középgyors tempóban, staccato játékban is, 

- az előadási darabokat fejből eljátszani, 

- technikai továbbfejlődésre, 

- hosszabb gyakorlásra, 

- kamara-, illetve ifjúsági zenekarban játszani. 

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

A tanuló ismerje 



- hangszerét, tudjon megoldani apróbb javìtási problémákat, 

- a nádfaragás alapjait, 

- a hangszer múltját, irodalmát. 

Legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, 

- a hangszerregiszterek szìnkülönbségeinek kiegyenlìtésére 

- az összehangolt kéz- és nyelvtechnika alkalmazására, 

- technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra. 

KÜRT 

A kürttanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

- a kürtirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a kürtcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakìtson ki 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és tudatosìtsa 

ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező kürthangot, 

- differenciált hangindìtást, elválasztást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetìciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 

- könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf,ff,pp), az intonáció megtartásával, 

- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- 

és stìlushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindìtás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, dìszìtés, lassìtás, hangsúlyozás stb.), 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és 

leìrni azokat, 

- ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban. 



Legyen képes 

- 2 kantiléna, 

- 2 különböző karakterű gyakorlat, 

- 2 különböző stìlusú darab, vagy tétel előadására kotta nélkül. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, 

negyed és nyolcad értékekben), 

- egy kantiléna, 

- két etűd, 

- egy előadási darab - ajánlott: 

= Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával) 

= Beethoven: Románc 

= Concone: Téma és variáció. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje hangszere múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

Legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, a tudatos légzéstechnika 

alkalmazására, 

- C-g
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 hangterjedelemben kiegyenlìtetten, különböző dinamikai árnyalattal, tiszta intonációval játszani, a 

nyelvtechnika tudatos alkalmazásával, 

- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stìlusos, a zenei összefüggéseket 

visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt előadására, szép kifejező kürthangon, 

- az előadási darabokat fejből játszani, 

- technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, 

- igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

- a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formálókészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- lapról olvasási készséggel, amely a mindenkori darab megszólaltatásához, illetve a kamarazenéléshez 

szükséges. 

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

A tanuló legyen képes 

- F-c
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 között kiegyenlìtetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával játszani, 

- az ajaktrilla megvalósìtására. 

TROMBITA 

A trombitatanítás szakirányú feladatai: 

- a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakìtása, kiemelt figyelmet fordìtva 

az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, 

- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállìtása, kialakìtása, 

- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti gyakorlás 

szükségletének kialakìtása, 

- a hangszeres játék megvalósìtásában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetőségének tartósabb 

igénybevétel teljesìtéséhez szükséges készségek kialakìtása, 

- a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakìtása, 

- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló felkészülés 

képességének kialakìtása. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a trombita történetét, 

- a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét, szakmai 

lehetőségeit, 

- a hangszer irodalmát, 

- a tananyagon keresztül a főbb zenei stìlusokat, 

- a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 



Tudatosìtsa 

- a helyesen beállìtott légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

- a helyes szájtartás mint a jó „ansatz”, befúvási mód kialakulása alapfeltételének fontosságát, 

- a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét, 

- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakìtásának fontosságát. 

Fejlessze a tanuló 

- hallását, belső hallását, „intonációs” képességét, 

- hangszeres adottságait, 

- hangszertechnikai tudását, 

- megformáló- és előadói képességét. 

Tegye képessé a tanulókat 

- rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, 

- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavìtására, 

- a beállìtott alapfunkciók önellenőrzésére, 

- a tiszta intonációra, 

- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stìlusos előadásra, 

- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a tempóra 

vonatkozó utasìtások megvalósìtására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

- a helyes test- és hangszertartást, 

- a helyes légzéstechnikát, 

- a hangszere múltját, irodalmát, 

- a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Legyen képes 

- a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 

- az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok 

segìtségével: 

= fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, 

= csak fúvókával, 

= hangszerrel, 

- az előìrt hangterjedelmen belül (fisz-b
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-ig) kiegyenlìtett, szép hang elérésére a tiszta intonáció 

megtartásával, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a tanult darabok stìlushű megszólaltatására, 

- folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

- a különböző artikulációs előìrások (staccato, tenuto, legato, marcato) megszólaltatására, 

- skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben, 

- Clodomir: Trombitaiskola I./26., 28., 29., 

- Telemann: F-dúr szonáta I-II., vagy 

- Händel: B-dúr szonáta I-II. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

- a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát, 

- a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 

Legyen képes a tanuló 

- az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi gyakorlatok 

segìtségével, 



- az előìrt hangterjedelmen belül (fisz-c
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-ig) kiegyenlìtett és kifejező hang elérésére, 

- a különböző hangindìtások, hangbefejezések megvalósìtására, 

- a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére, 

- önálló hangolásra, 

- a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 

- az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, kotta- és stìlushűen, 

értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni. 

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

A tanuló rendelkezzék megfelelő állóképességgel. 

Ismerje a hangképzés folyamatát. 

Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

Tudja 

- az ajak-, a nyelv- és a manuális technika alapjait, 

- az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 7 képletben. 

HARSONA 

A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a tanuló 9-10 éves korában tenoron vagy 

baritonon kezdi a mélyrézfúvós hangszerek tanulását, és csak a tanulmányok 3. évében, 11-12 éves korban 

tér át a harsona tanulására, amennyiben fizikuma, muzikalitása erre alkalmassá teszi. A tenoron vagy 

baritonon megszerzett készségek birtokában kétéves harsonaoktatás elegendő a zeneművészeti 

szakközépiskolai felvételi követelmény eléréséhez. 

A harsonatanítás szakirányú feladatai: 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- (életkoruknak megfelelő szinten) a harsona lehetőségeit, irodalmát; hangszerük történetét, akusztikai 

sajátosságait, a harsonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a rokon hangszereket. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, száj-, hangszer- és kéztartást, tolókezelést és 

tudatosìtsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező harsonahangot, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetìciót, 

- laza, egyenletes kartechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és karmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a helyes légzés kialakìtására, gyakorlására, fejlesztésére intenzìv légzésfejlesztési gyakorlatokkal, 

- a helyes szájtartás kialakìtására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok segìtségével: 

= fúvóka és hangszer nélkül csupán ajakkal, 

= csak fúvókával, 

= hangszerrel, 

= mindezek ellenőrzése fúvóka karikával, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 



- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- 

és stìlushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, 

- sajátìtsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját; harsonánál a helyes tolókezelést, 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására az előìrt hangterjedelemben, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindìtás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, dìszìtés, lassìtás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami dìszìtésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és 

leìrni azokat, 

- ismerje a használt hangszer történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje az adott hangszer szerepét különböző zenei korszakokban. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- egy szabadon választott skála és hármashangzat-felbontás két oktávon keresztül, E-b1 

hangterjedelemben, 

- két, lehetőleg különböző jellegű gyakorlat (minimális szint: Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II/300., 

352.), 

- egy előadási darab zongorakìsérettel, kotta nélkül (minimum Pergolesi: Ária cìmű mű nehézségi 

szintjén). 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A légzés, levegővezetés terén tanultak elmélyìtése, következetes alkalmazása, az előforduló hibák 

korrigálása. 

A hangterjedelem további bővìtése, fokozott figyelemmel a szép hangra és a tiszta intonációra. 

A kamarazenélés és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

A tanuló ismerjen és tudjon gyakorlatban alkalmazni különböző 

- dìszìtéseket, 

- trillákat, 

- előkéket, tripla- és duplanyelves megoldásokat. 

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

A tanuló ismerje 

- hangszere múltját, irodalmát, 

- a kiművelt hangszeres technika alapjait. 

Legyen képes 

- minden regiszterben kiművelt harsonahang megszólaltatására, 

- biztonságos, pontos, hibátlan hangindìtásra, 

- pontos kézmunkával végrehajtott legato-technikára, 

- dupla- és triplanyelv alkalmazására, 

- vibratóra és trillákra. 

TUBA 

A tubatanítás szakirányú feladatai: 

- a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakìtása - kiemelt figyelmet fordìtva 

az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, 

- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállìtása, kialakìtása, 



- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti gyakorlás 

szükségletének kialakìtása, 

- a hangszeres játék megvalósìtásában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetőségének tartósabb 

igénybevétel teljesìtéséhez szükséges készségek kialakìtása, 

- a zenei elképzelések fejlesztése, a zenei előrelátás, a folyamatos kottaolvasás kialakìtása, 

- a zenei hallás átfogó fejlesztése, 

- zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakìtása, 

- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló felkészülés 

képességének kialakìtása. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a tuba történetét, 

- a tuba a mélyrézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét, szakmai lehetőségeit, 

- a hangszer irodalmát, 

- a tananyagon keresztül a főbb zenei stìlusokat, 

- a tuba hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 

Tudatosìtsa 

- a helyesen beállìtott légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

- a helyes szájtartás - mint a jó „ansatz”, befúvási mód - kialakulása alapfeltételének fontosságát, 

- a mindennapi gyakorlás - didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti - szükségességét, 

- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakìtásának fontosságát. 

Fejlessze a tanuló 

- hallását, belső hallását, intonációs képességét, 

- hangszertechnikai tudását, 

- megformáló- és előadói képességét. 

Tegye képessé a tanulókat 

- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavìtására, 

- a beállìtott alapfunkciók önellenőrzésére, 

- a tiszta intonációra, 

- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stìlusos előadásra, 

- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a tempóra 

vonatkozó utasìtásainak megvalósìtására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

- a helyes szájtartást, légzéstechnikát, befúvást, hangszertartást, a könnyed hangszeres játékmódot, 

- a rokon rézfúvós hangszereket, 

- a tuba felépìtését, alkalmazási területeit, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Legyen képes a tanuló 

- ideális tubahang kialakìtására, megszólaltatására, 

- különböző játékmódok megvalósìtására, 

- a zenei mondanivaló megformálására (legato, staccato stb.), 

- az ajak és a kéz összehangolt munkájának kialakìtására, 

- a helyes befúvás és légzéstechnika alkalmazására, 

- a zenei gyakorlatok, előadási darabok pontos, kottahű előadására, 

- az előadási darabok kotta nélküli játszására, 

- a gyakorlás során előforduló hibák felismerésére, azok önálló kijavìtására, 

- a hangszer épìtéséből fakadó intonációs problémák korrigálására, 

- a hangszer önálló behangolására, 

- a hangszer szakszerű karbantartására. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- egy dúr vagy moll skála (a tanuló meglévő hangterjedelméhez igazìtva), 

- két különböző karakterű etűd a végzett anyagból, 

- két különböző karakterű előadási darab zongorakìsérettel. 

A skálát és az előadási darabot kotta nélkül kell játszani. 



További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje meg a tanuló 

- a tuba és a rézfúvós hangszerek rokon vonásait (fogások, részhangok, befúvási mód, fúvástechnika stb.), 

- a tuba irodalmát, 

- a zeneirodalom hìres tubaszólóit. 

Legyen képes a tanuló 

- a technikailag és művészileg igényesebb előadási darabok, kamarazenei és zenekari művek 

interpretálására, 

- a skálaformációkat élénk tempóban, kiegyenlìtetten, különböző dinamikai árnyalatokkal 7 #, 7 b 

előjegyzésig játszani dúrban és mollban egyaránt, 

- az általa képzett hangszerhang szépségét, teltségét, plasztikusságát folyamatosan fejleszteni, 

- a megtanult előadási darabok közönség előtti szìnvonalas bemutatására, 

- tiszta intonációra, tiszta hangszeres játékra, 

- az önálló munkára. 

Tudja alkalmazni a tanuló 

- a hangszerhang képzésének fizikai sajátosságait, 

- a különböző zenei utasìtásokat az előadás módjára, tempójára, dinamikájára vonatkozóan. 

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

A tanuló legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- helyes test- és hangszertartásra, 

- a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

Tudjon kontra F és f
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 között 

- kiegyenlìtetten, 

- különböző dinamikai árnyalatokkal, 

- tiszta intonációval, 

- megfelelő nyelvtechnikával játszani. 

ÜTŐ 

Az ütőhangszer-tanítás szakirányú feladatai 

Az ütőhangszerek sokszìnűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a kamarazenélés 

lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 

A társas muzsikálás elősegìtése. 

Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 

- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 

- a helyes ütéstechnikákat. 

Fordìtson figyelmet 

- a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 

- a precìz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütőhangszeres elemekre, 

- az eltérő kézrendi megoldásokra, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására. 

Végeztessen az egyes zenei kìséret-formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangszereken elvégzendő kisebb igazìtásokra, az üstdob hangolására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje a tanuló 

- az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek magyar és leggyakrabban 

használt idegen nyelvű elnevezéseit, 

- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 



- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Legyen képes a tanuló 

- kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 

- árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszìnbeli különbségek felismerésére és megvalósìtására, 

- a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék, egyszerű 

függetlenìtés), 

- hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 

- az üstdob önálló hangolására, 

- a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 

- rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 

- céltudatos, módszeres gyakorlásra. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje a tanuló 

- a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 

- az ütőhangszerek irodalmát. 

Legyen képes a tanuló 

- szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 

- nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok megszólaltatására, 

- sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken, 

- zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására, 

- értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 

Rendelkezzék a tanuló 

- megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formálókészséggel, 

- egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 

- biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 

- kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 

- megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét gyorsan elérhető, 

- tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

HÁRFA 

A hárfatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a hárfa felépìtését, akusztikai sajátosságait, hangolhatóságának elveit, a hangszer lehetőségeit, 

- a hárfa irodalmát, történetét, a hárfairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő pedáltechnikát, helyes test-, láb-, hangszer- és kéztartást és tudatosìtsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező hárfahangot, 

- differenciált pengetést és helyes fojtástechnikát, 

- megfelelő repetìciós és glissando-technikát, 

- laza, egyenletes kartechnikát, 

- pontosan összehangolt láb-, kar- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a precìz hangszerhangolásra, 

- a pedálváltások megtervezésének begyakorlására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 



A tanuló legyen képes 

- zenei igényességgel önállóan megtanulni és megformálni életkorának megfelelő szintű műveket, 

- az adott mű helyes metrikai és ritmikai megoldására, 

- a megtanult műveket a zenei-érzelmi tartalom kifejezésével előadni, 

- a különböző karakterek között különbséget tenni, 

- a tanult darabokat stìlushűen megszólaltatni, 

- a barokk zenében a szólamvezetésre, ismerje és tudja alkalmazni a különböző dìszìtéseket, 

- a romantikus stìlus érzelmi és kifejezésbeli sajátosságait megérezni és megvalósìtani, 

- megfelelően pedált váltani. 

Ismerje 

- legalább hozzávetőlegesen a művek keletkezési időpontját, és tudja azt az adott történelmi korba 

belehelyezni, 

- az impresszionizmust mint művészeti irányzatot a képzőművészetben és a zenében; törekedjék a 

dinamikai, tempó és egyéb utasìtások megvalósìtásával az impresszionista művek hangulatának 

megközelìtésére, 

- a modern zenei effektusokat és azok technikai kivitelezését, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Tudjon 

- korának megfelelő szinten kottát olvasni, és ezt a készségét fejlessze folyamatosan, 

- a felkészültségének megfelelő fokon kamarazenei együttesben vagy zenekarban közreműködni. 

Hangszerkezelésben ismerje 

- az összes dúr és moll skálát oktáv-, szext-, decima- és tercpárhuzamban, ellenmozgásban, a két kéz 

közötti kánonban, 

- a hármas- és négyeshangzatokat akkordban, arpeggióban, felbontásban és futamban, 

- a kadenciákat akkordban, arpeggióban, felbontásban és futamban, 

- a különböző ujjgyakorlatokat, trillákat, a pergő-játékot, 

- modern effektusokat (glissando, üveghang, pedálglissando stb.) 

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

A tanuló legyen képes a tudásáról pódiumon is számot adni. 

Hangszerkezelésben: 

- tudja a skálajáték tempóját fokozni, 

- a hármas- és négyeshangzatokat akkordban, arpeggióban, különböző felbontásokban és futamban 

nagyobb tempóban játszani. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- a hangszer biztos kezelésére, 

- a dallamìvek kirajzolására, árnyalt dinamikai megoldásokra, a harmóniaváltások érzékeltetésére. 

Ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- és alkalmazza a tipikus hárfahangzásokat (étouffé, üveghang, près de la table, arpeggio, csúszások, kéz- 

és pedál-glissando stb.). 

Legyen képes igényes tónusú, zengő, zajmentes hárfajátékra. 

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

A tanuló legyen képes tudását pódiumon is bemutatni közreműködőként, vagy önálló koncertet adni. 

GITÁR 

A gitártanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a gitár felépìtését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 

- a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a gitáron megszólaltatható főbb zenei stìlusok előadási sajátosságait, 

- a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 



Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosìtsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező gitárhangot, 

- differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

- a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 

Tanìtsa meg 

- a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 

- a legato játékot, 

- a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósìtását, 

- a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, tirando, arpeggio, 

törtakkordok), 

- a tompìtás különféle lehetőségeit. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép gitárhangszìn 

elsajátìtására. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a precìz hangszerhangolásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Alakìtsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

Tanìtsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátìtott zenei és technikai ismereteket. Különböző stìlusú darabok 

önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt hangszerjátékot valósìtson meg. 

Ismerje 

- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

- a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

- a kis és nagy barré-t, 

- a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

- az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

- a törtakkord megszólaltatását, 

- a nem kìvánt hangösszecsengések tompìtását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósìtására: 

- dallam akkordkìsérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, Robert de 

Visée). 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei 

alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetìciós pengetéssel is, 

kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

- 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

- 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 



- XX. századi művek (pl. Bartók - Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel 

- a fontosabb korok és stìlusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 

- a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé, dobolás), 

- a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

- a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb előadására, 

mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is. 

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

A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 

Legyen képes 

- a darabok hibátlan megszólaltatására, 

- a szólamvezetések pontos megvalósìtására, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 

- tiszta, könnyed fekvésváltásra, 

- a vibrato alkalmazására, 

- a fontosabb zenei karakterek megjelenìtésére, 

- a tiszta játék érdekében történő hangtompìtások végrehajtására, 

- értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

- kimunkált előadói és technikai képességekkel, 

- biztos memóriakészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető ismeretekkel. 

CIMBALOM 

A cimbalomtanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a cimbalom történetét, irodalmát, változatait (pl. hackbrett), 

- a hangszer akusztikai sajátosságait, a húrok elrendezését, 

- a cimbalomirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a hangszerkezeléshez vezető mozgásformákat, azok kapcsolatát a zenei elképzelés megvalósìtásával. 

Nyújtson gazdag zeneirodalmi ismeretanyagot 

- a cimbalom eredeti irodalmából (kortárs zene), 

- a népzenéből és népzenei ihletésű művekből, 

- a zeneirodalom minden korszakának cimbalmon előadható irodalmából. 

Alakìtson ki 

- könnyed hangszerkezelést, 

- helyes pedálhasználatot. 

Fordìtson figyelmet 

- a tanult művek stìlusos előadására, 

- árnyalt frazeálásra, artikulációra, 

- a különböző ütésmódokra, 

- a dìszìtések biztos ismeretére és pontos megszólaltatására, 

- a táncrendek elemeire, 

- a virtuóz játéktechnikára való törekvésre, 

- magyar népdalcsokrok harmonizálására. 

Segìtse készségfejlesztő gyakorlatokkal az ismeretanyagok elsajátìtását: 

- valamennyi dúr és moll skála, kromatikus skála, akkordjáték, 

- lapról olvasás, 

- transzponálás, 

- népdalkìséret rögtönzése. 



Tanìtsa meg a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokat. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

- dúr és moll skálák biztos ismerete 7 #, 7 b előjegyzésig; kromatikus skála, 

- egyszerűbb darabok biztos lapról olvasása, minden stìluskorszakból, 

- a tanult művek stìlusos előadása, 

- árnyalt frazeálás, artikuláció, 

- dìszìtések biztos ismerete, játszása, 

- a kortárs zene anyanyelvi szintű ismerete, 

- magyar népzenei és műzenei feldolgozások, átiratok zenekari kìsérettel, illetve ennek hiányában 

zongorával előadva, 

- a népdalok és néptáncdallamok harmonizálása, 

- a táncrendek ismerete, 

- népies műdalok játszása, 

- a tanult művek stìlusos, szép eljátszásához való ütésmódok önálló alkalmazása, megválasztása, 

- az összes dúr és moll skála, hangközmenetek, futamok, hármas- és négyeshangzatok, harmóniafüzér, 

kromatikus skála játszása, 

- törekvés a virtuóz játéktechnikára, 

- helyes pedálhasználat, 

- hallás után, illetve kottából megtanult harmonizált népdalok és néptáncok előadása, 

- nehezebb etűdök játszása (pl. Allaga: Vihar, vagy válogatás az Öt koncertetűdből, Hét koncertetűdből), 

- különböző stìlusú, középnehéz technikai szintű előadási darabok élményszerű eljátszása (Lavotta: 

Magyar szerenád, Bach csellószvit-részletek, Scarlatti: Toccata, Szonáták, Bartók: Három csìkmegyei 

népdal, Román táncok, Szokolay: Játék a hangközökkel stb.), 

- magyar népdalcsokrok harmonizálása, 

- népzenei feldolgozások játszása. 

Ismerje a tanuló 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

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

- skálák biztos és virtuóz játszása 7 #, 7 b előjegyzésig, terc-, szext- és oktávmenetek, futamok, hármas- és 

négyeshangzatok, harmóniafűzés, kromatikus skála, 

- virtuóz játéktechnika, 

- különböző stìlusú, technikailag komoly követelményeket támasztó előadási darabok élményszerű 

eljátszása (pl. Allaga: Öt koncertetűd-ből, Paganini: 5. caprice, Debussy: Gyermekkuckó 1-1 tétele, Bartók: 

15 magyar parasztdal-ból, Lendvay: Dispositioni II. tétel), 

- ütésmódok, dinamikai árnyalás önálló megválasztása, 

- kortárs művek élményszerű megszólaltatása. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- skála és lapról olvasás, 

- 1 Allaga-etűd, 

- 1 J. S. Bach-mű, 

- 1 szabadon választott mű, 

- 1 eredeti cimbalomszonáta, vagy klasszikus szonáta tétele, 

- 1 kortárs cimbalommű, 

- 1 népzenei, vagy népzenei ihletésű mű. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

- a tanult művek önálló elképzelése, megtanulása, megoldása, 

- előadói kvalitások megnyilvánulása, 

- a tanult művek stìlusos, szép eljátszása, 

- zenei képességek (hallás, ritmusérzék, dinamikai és hangszìnérzékenység) a játszott anyag 

szìnvonalának megfelelően, 

- zenei fantázia, emlékezet és előadói készség, 

- improvizációs készség, 

- népdalok, virágénekek, történelmi dallamok átìrása cimbalomra (kottából), 



- népi eredetű műzene játszása, 

- virtuóz skálajáték, hangközmenetek, hangzatfűzések, hármas- és négyeshangzatok, 

- az ütésmódok, pedáltechnika helyes megválasztása, alkalmazása, 

- nehéz etűdök eljátszása (Allaga, Dancla, Czerny, Cramer), 

- a különböző stìlusokban való jártasságot megmutató művek előadása (Bach: Szonáták és partiták szóló 

hegedűre - egyes tételek, Scarlatti: Szonáták, Händel-szvitek, Mozart- és Haydn-szonáták, Schumann: 

Kinderszenen-tételek, Chopin: Keringők, Mazurkák, Liszt-karakterdarabok, Bartók: Duók, 15 magyar 

parasztdal, Lendvay: Dispositioni, Hollós M.: Feltekintés egy csillagra, Szokolay: 4 sirató stb.), 

- kamarazenélés, 

- zenekari szólamok megtanulása és játszása magnóról szóló zenekari kìsérettel. 

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

- a különböző zenei stìlusok jellemző vonásai, valamint a cimbalom népzenei vonatkozásai, 

- nagyfokú figyelem, biztos memorizálókészség, 

- fejlett hallás, önellenőrző készség, 

- a társas zenélés alapjául szolgáló lapról olvasási készség, 

- az adottságoknak megfelelő zenei kifejezésmód, előadó- és formálókészség, 

- természetes, oldott hangszerkezelés, az egész hangszer birtoklása, 

- magas fokú technikai biztonságérzet, 

- skálázás folyamatosan, szép hangon terc-, szext-, oktáv- és decimamenetben, 

- mozgásformák harmonikus működtetése a belső hangzásigénynek megfelelő ütésmódokkal, kézrenddel, 

pedálkezelési technikával, 

- a zenei anyag korhű, megjelenìtő erejű előadása, 

- zenei és technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlás, a hangszeres technika zenei igényen alapuló 

továbbfejlesztése, 

- a mű stìlusának, karakterének megfelelő gondolat, elképzelés kivitelezése. 

CSEMBALÓ 

A csembalótanìtás célja a XVI-XVIII. századig terjedő időszak egyik legjelentősebb - a későbbiekben 

elfeledett, de napjainkban újjáélesztett - billentyűs hangszerén való játék alapfokú elsajátìtása. 

A csembalótanítás szakirányú feladatai: 

- a csembaló megszólaltatásának és optimális kezelésének alapfokú elsajátìttatása, 

- a koronként eltérő hangzásigények, technikai, billentési, artikulációs és ornamentációs elvek 

megismertetése, 

- a koronként változó notáció sajátosságainak felismerése, és a hiteles (faksimile és urtext) kották iránti 

igény kialakìtása, 

- a csembaló mechanikájának, szerkezetének és felépìtésének megismertetése, 

- a teljes csembalóirodalom - beleértve a XX. századi műveket - megismertetése, 

- egyfajta elemző, gondolkodó és szabadon alkotó szemlélet kialakìtása, amely nélkülözhetetlen a régi 

zene előadásában, 

- a régi zenét értő módon hallgató és művelő amatőrök nevelése. 

Az oktatás ismertesse meg a tanulókkal 

- a csembaló történetét, a rokon billentyűs hangszereket, 

- a csembaló felépìtését és működési elvét (a különböző épìtéstechnikákra tekintettel), 

- a hangszer akusztikai sajátosságait, a regisztereket, 

- a csembalóirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. 

Alakìtson ki 

- könnyed hangszerkezelést, 

- helyes test-, kar- és kéztartást, 

- sokszìnű, kidolgozott játékmód-kultúrát, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- könnyed manuálváltást, a különböző manuálok egy időben történő használatának természetességét. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- dúr és moll skálákat külön kézzel, két kézzel párhuzamosan és ellenmozgásban, különböző tempókban 

és billentésmódokkal, oktáv, terc, szext és decima távolságban, 

- hármas- és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futamokban a skálákhoz 

hasonló módokon, 

- technikai gyakorlatokat, etűdöket, ujjgyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 



- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a különböző speciális játékmódok elsajátìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a continuo-játék készségének kialakìtására és feladataira, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Fejlessze a tanuló 

- zenei hallását, a melodikus, polifon és funkciós hallást, 

- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 

- hangszerkezelését, technikáját, a kezek függetlenségét az ügyesìtők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával, 

- muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kìséret viszonyának igényes kimunkálásával. 

Tanìtsa meg a tanulónak a hangolási és az alapvető karbantartási feladatokat. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen tisztában a csembalójáték és a zongorázás közti alapvető különbségekkel és tudatosan 

alkalmazza is az eltérő játéktechnikát mindkét hangszernél. 

Ismerje a csembalón használatos billentésmódokat, különös tekintettel a könnyed, kizárólag ujjtőből 

képzett non legatóra, és a karsegìtség nélküli legatóra. 

Ismerje meg - korának megfelelő szinten - a reneszánsz, barokk, valamint a korai klasszikus zenék 

legfontosabb stìlusjegyeit. 

Tudjon különbséget tenni különféle nemzetek zenéi között, és ezt alkalmazza az előadásban is. 

Legyen tisztában a leggyakoribb dìszìtésekkel (a korok és nemzetek közti különbségekkel is). 

Legyen tisztában a leggyakoribb műfajokkal, kompozìciós technikákkal (táncok, polifon-homofon 

szerkesztés stb.) és azok előadásával. 

Tudjon valamennyi hangnemben skálázni három oktávon keresztül, két kézzel, különféle 

billentésmódokkal (futam, akkord, akkordfelbontás is); tudja a skálákat modern ujjrenddel, de ismerjen meg 

néhány régi ujjazatot is. 

Tudjon akkordokat és több-kevesebb szólamú arpeggót játszani, egy és két kézzel. 

Tegyen szert a korának megfelelő, biztos technikára: a pergő-játék, ugrások (kézkeresztezés), 

kettősfogások, repetìció, akkordjáték terén. 

Ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja 

helyesen kiejteni és leìrni azokat. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- 1 Couperin-rondeau, 

- 1 sarabande és 1 menüét Rameau-tól, 

- 1 gyors Scarlatti-szonáta, 

- 1 mű Bach: Clavierbüchlein für W. Fr. Bach cìmű kötetéből, 

- 1 Haydn-szonáta. 

A Scarlatti-szonátát fejből kell játszani, a többi mű kottából is előadható. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló fejlessze tovább technikai tudását a következőkben: 

- skála gyors tempóban, különböző billentésekkel; gyors ugrások, tremolo, gyors trillák és egyéb 

ornamensek, 

- legyen jártas a lapról játékban, 

- ismerkedjék meg a continuo-játék alapjaival és gyakorlati alkalmazásával, 

- legyen képes fokozott zenei igényességgel a már megismert stìlusokban önállóan is megtanulni és 

megformálni egy-egy könnyebb művet, 

- ismerje meg a kamarazenélés legfontosabb szempontjait: 

= ismerje és kövesse a kamarapartnerek szólamát, 

= rugalmasan alkalmazkodjék a többi partnerhez, 

= éljen a continuo-szólamban alkalmazható szabadság jogával. 

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



A tanuló ismerje 

- a csembaló megszólaltatásának valamennyi lehetséges módját (szóló- és continuo-hangszerként 

egyaránt), 

- a hangszer szerkezetét, mechanikáját, valamint kialakulásának történetét és a rokon hangszereket 

(clavichord, virginál stb.), 

- a csembaló irodalmát, a reneszánsz kortól a hangszer fénykorán át napjainkig, 

- a régi iskolákat és a hangszerről, valamint a régi zene előadásmódjáról szóló korabeli forrásmunkákat. 

Tudjon 

- a csembalón kifejezően, virtuózan, és a stìlustól függően érzelemgazdagon játszani, 

- eligazodni biztos stìlusérzékkel valamennyi korszak és nemzet zenéjében. 

Legyen tisztában 

- a jó kottaválasztás szükségességével, 

- a faksimile kiadványok használatával, 

- a notáció koronkénti és szerzőnkénti különbözőségeivel, 

- az előadói szabadság jelentőségével, 

- valamennyi billentésfajtával (legato, a Bach által tanìtott befelé húzott ujjas non legato, staccato stb.), és 

tudja ezeket adott helyen önállóan alkalmazni, 

- a különféle szerzőknél használatos dìszìtésekkel, azok elnevezésével és kivitelezésével, 

- az olyan speciális előadói, korhoz és stìlushoz kötött hagyományokkal, mint pl. a francia „inegal”, a 

szabad „prélude”, illetve „fantasia” vagy a túlpontozás stb., 

- a régi ujjrendek használatával, 

- a régi és a ma használatos egyenletes hangolásfajták közti alapvető különbségekkel. 

Ismerje 

- a leggyakoribb kompozìciós technikákat (homofon, polifon szerkesztés, háromtagú, szonáta-, rondó-, 

variációs forma stb.), 

- a legfontosabb reneszánsz és barokk tánctìpusokat, azok jellegzetességeit és változásait korok szerint, 

- a continuo-játék alapvető szabályait, összhangzattani ismeretei nyomán legyen képes azokat egyszerűbb 

formában alkalmazni. 

Legyen képes 

- hangológép segìtségével hangolni, illetve fül után oktávokat és a két manuált tisztára hangolni, 

- hallgatóság előtt - szóló- és kamaraművek előadásával egyaránt - művészi produkciót nyújtani, 

- zenekari continuo-játékosként egyszerűbb feladatokat megoldani (pl. Vivaldi-versenyművek, korabeli 

szimfóniák stb. continuo-szólamai), 

- ismétléses formájú előadási darabokban kisebb improvizatìv variációk megszólaltatására. 

Rendelkezzék 

- a művek megtanulásához szükséges önállósággal, 

- a gyakorláshoz elegendő kitartással, 

- kellő szereplési rutinnal, 

- biztos technikával és koncentrálóképességgel, 

- jó ìzléssel és ìtélőképességgel. 

ZONGORA 

A zongoratanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a zongora alapvető sajátosságait, felépìtését, működésének elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, 

hangolás), akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

Alakìtson ki 

- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

- megfelelő kéztartást, 

- független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

- rugalmas, laza ìzületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

- az adottságok alapján kiegyenlìtett zongoratechnikát (sima pozìcióváltást, a kezek ügyes alá- és 

fölétevését), 

- differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 



- tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, 

dìszìtés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz 

alkalmazni, 

- tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal - tompìtó, jobb), 

- a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszìnben, hangerőben, gazdagon 

megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósìtani, 

- a zongoradarabokat stìlus- és kottahűen játszani. 

Fejlessze a tanuló 

- muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kìséret viszonyának 

igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

- hangszerkezelését, technikáját az ügyesìtők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, húrozat, 

hangolás, rezonáns szekrény), 

- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

- a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

- a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a hangszerre vonatkozó speciális 

utasìtásokra (pl. una corda, prol. ped.), 

- a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Legyen képes 

- természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

- egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

- zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra, 

- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, dìszìtés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a 

zenei anyaghoz alkalmazni, 

- a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

- a zenei karakterek megvalósìtására, 

- a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 

- életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stìlusos, dinamikailag 

változatos és kifejező előadására, 

- az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakìséret). 

Rendelkezzék 

- biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

- adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

- képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 

- 1 teljes klasszikus szonáta, 

- 1 virtuóz etűd, 

- 2 különböző stìlusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű legyen. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. Richter, 

Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 

- a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zongorára 

vonatkozó speciális utasìtásokra. 

Legyen képes 



- technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, dìszìtés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a 

zenei anyaghoz alkalmazni, 

- saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készìtésére, 

- a zongorapedálok tudatos használatára, 

- a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

- olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

- az együttzenélés igényével. 

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

A tanuló legyen képes 

- A zongorázandó anyag kottahű, stìlusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

- skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

- a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

- a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenìtésére, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

- biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei alapján - adott 

esetben - legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

ORGONA 

Az orgonatanítás szakirányú feladatai 

A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének 

megfelelően kotta- és stìlushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 

kifejezően szólaltassa meg. 

E cél elérése érdekében szükséges 

- a kottaolvasás és a lapról játék fejlesztése, 

- a két kéz önállóságának fejlesztése, amely biztosìtéka a jobb és bal kéz összjátékának, s ez az alapja a 

manuál-pedál összjátéknak is, 

- a polifon (barokk) zenében a tiszta szólamvezetés, a logikus frazeálás és artikulálás, az agogika és a 

dìszìtések alkalmazása, 

- a romantikus stìlus értelmi és kifejezésbeli sajátosságainak megérzése és megvalósìtása, 

- a redőny stìlusos használatának elsajátìtása, 

- a tanuló saját alkatának is megfelelő logikus ujj- és lábrend készìtésének elsajátìtása. 

A szaktanár ismertesse a tanulókkal 

- az orgona történetét, a más hangszercsaládokkal meglévő rokon vonásokat, 

- a hangszer felépìtését és működési elvét (a különböző épìtéstechnikákra tekintettel), 

- az orgona akusztikai sajátosságait, az alapvető regisztereket, 

- az orgonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. 

Alakìtson ki 

- könnyed hangszerkezelést, 

- helyes test-, kar-, kéz- és lábtartást, 

- sokszìnű, kidolgozott játékmód-kultúrát, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- könnyed manuálváltást, a különböző manuálok egy időben történő használatának természetességét, 

- a különböző testrészek összehangolt munkáját. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- dúr és moll skálákat külön kézzel, két kézzel, valamint pedálon, párhuzamosan és ellenmozgásban, 

különböző tempókban és billentésmódokkal, oktáv, terc, szext és decima távolságokban, 

- hármas- és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futamokban a skálákhoz 

hasonló módokon, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 

- technikai gyakorlatokat, etűdöket. 



Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Fejlessze a tanuló 

- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, polifon és funkciós hallást, 

- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 

- hangszerkezelését, technikáját, a kezek és lábak függetlenségét az ügyesìtők, az ujjgyakorlatok, etűdök, 

skálák alkalmazásával, 

- muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kìséret viszonyának igényes kimunkálásával. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszere múltját, történetét, 

- a különböző zenei stìlusok jellemző vonásait, 

- a dìszìtések különböző fajtáit, 

- a regisztrálás alapvető szabályait, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Legyen képes 

- az adott mű helyes metrikai és ritmikai megoldására, 

- a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a dìszìtések 

alkalmazására, 

- könnyebb művek lapról olvasására. 

Rendelkezzék 

- a művek megvalósìtását lehetővé tevő technikával, 

- koncentrálóképességgel, 

- megfelelő gyakorlási módszerrel. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

orgonán: 

- 1 Bach-korálelőjáték, 

- 1 Bach- prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból), 

- 1 könnyebb, más stìlusú mű; 

zongorán: 

- 1 Bach-mű (nehezebb kis prelúdium, két- vagy háromszólamú invenció), 

- 1 klasszikus szonátatétel, 

- 1 romantikus mű, 

- 1 XX. századi magyar mű, 

- 2 etűd (az egyik lehetőleg a bal kézben mozgó szólammal). 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje hangszere irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

Legyen képes 

- a különböző korok műveit biztos technikával, stìlushűen megszólaltatni és zenei élményt nyújtani, 

- a romantikus stìlus értelmi és kifejezésbeli sajátosságait megérezni és megvalósìtani, 

- a művek karakterének megfelelően regisztrálni, valamint a saját alkatának megfelelő ujj- és lábrendeket 

önállóan készìteni, 

- új műveket önállóan megtanulni, repertoárját bővìteni. 

Rendelkezzék 

- a művek művészi előadásához szükséges képzelőerővel, előadói és formálókészséggel, 

- fejlett hallási kontrollal, 

- a hangszeréhez kapcsolódó stìlus- és anyagismerettel, megfelelő repertoárral. 



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

A tanuló ismerje 

- a dìszìtések különböző fajtáit, és azok kivitelezésének eltérő nemzeti hagyományait, 

- a regisztrálás részletes szabályait. 

Legyen képes 

- az adott mű helyes metrikai, ritmikai és regisztrálási megoldására, 

- a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a dìszìtések precìz 

alkalmazására. 

Rendelkezzék 

- a nehezebb művek megvalósìtását lehetővé tevő technikával, 

- koncentrálóképességgel, 

- jó lapról olvasási készséggel, 

- harmonizálási és improvizációs készséggel. 

HARMONIKA 

A harmonikatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a harmonika alapvető sajátosságait, felépìtését, működésének elvét, akusztikai sajátosságait, regisztereit, 

azok elnevezéseit, 

- a hangszer történetét, fajtáit, a rokon billentyűs hangszereket. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést 

- helyes hangszer-, test-, kar- és kéztartást, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező harmonikahangot, 

- sokszìnű billentéskultúrát, 

- kidolgozott légszekrényvezetést, 

- a művek karakterének megfelelő regisztrálási képességet, 

- gyors és megbìzható regiszterváltási készséget, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a két kéz függetlenségét, 

- a különböző testrészek összehangolt munkáját. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- dúr és moll skálákat különböző tempókban és billentésmódokkal, párhuzamosan és ellenmozgásban, 

oktáv, terc, szext és decima távolságban, 

- hármas- és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futamokban, a skálákhoz 

hasonló módokon, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 

- technikai gyakorlatokat, etűdöket. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Fejlessze a tanuló 

- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 

- hangszerkezelését, technikáját, a kezek függetlenségét az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával, 

- légszekrénykezelését, 

- muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kìséret viszonyának igényes kimunkálásával, 

billentéskultúrával. 

Tanìtsa meg az alapvető karbantartási feladatokat. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

- a zeneművek stìlusához jól illeszkedő regiszterek, hangszìnek kiválasztásának alapvető szempontjait, a 

regiszterkapcsolók jeleit, a regiszterek oktávfekvéseit, 



- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Tudja 

- hangszerét helyesen tartani, 

- a légszekrény-technikai elemeket automatikusan használni. 

Legyen képes 

- előre megtervezett légvezetéssel játszani, 

- a záróhangokat légszekrénnyel zárni, 

- differenciált dinamika alkalmazására, 

- valamennyi dinamikai tartomány alkalmazására, 

- a zenei formát visszatükröző légvezetésre, 

- a bal kéz valamennyi funkciójának használatára, 

- szépen vezetett crescendo, decrescendo ìvek megvalósìtására, 

- a hangszere regisztrálási lehetőségeit kihasználni, 

- zeneműveket fejből is előadni. 

Rendelkezzék 

- évfolyamának megfelelően kiművelt hangszeres technikával, 

- helyes kéztartással, 

- telt, erőteljes mf alaphanggal, 

- kifejező játékmóddal, 

- a zeneművek stìlusának, karakterének megfelelő előadásmóddal, 

- a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- dúr és összhangzatos moll skálák 6 #, 6 b előjegyzésig, ellenmozgásban, terc- és szextmozgásban, 

hármashangzatokkal, 

- 1 élénk tempójú jobbkezes etűd, 

- 1 élénk tempójú balkezes etűd, 

- 1 élénk tempójú kétszólamú barokk mű, 

- 1 többszólamú barokk mű, 

- 1 szonatina, 

- 1 harmonikadarab kortárs szerzőtől, 

- 1 szabadon választott mű. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje és legyen képes megfelelően előadni a kortárs külföldi és magyar szerzők harmonikaműveit. 

Legyen képes 

- a tanult kéz- és légszekrénytechnikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állìtani, 

- az alapfok évfolyamaiban elért szìnvonalának eredményes megőrzésére, annak lehetőség szerinti 

továbbfejlesztésére, 

- pontos levegőgazdálkodásra hosszabb légszekrényutak esetén, differenciált dinamika és kifejező 

játékmód mellett is, 

- különböző korok és stìlusok előadási darabjainak ìzléses, igényes előadására, 

- egyszerűbb műveket zeneileg és technikailag önállóan megoldani, 

- kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

- kiművelt hangszeres technikával, 

- helyes kéztartással, 

- telt, erőteljes mf alaphanggal, 

- kifejező játékmóddal, 

- a zeneművek stìlusának, karakterének megfelelő előadásmóddal, 

- a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 

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

A tanuló ismerje 

- lehetőség szerint a bariton balkezes koncertharmonika zenei és technikai sajátosságait, 



- a gyors kéztechnika alapjait, a kéz tizenhatod mozgású egyenletes vezetését, az ujjak alacsony, aktìv, 

pontos munkáját, 

- a „shake” technikát, 

- a művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjait, 

- a hangszer koncertirodalmát, 

- a művek harmóniai, formai szerkezetét, valamint a játszott művek stìlusjegyeit. 

Legyen képes 

- a pontos levegőgazdálkodásra, egyenletes légszekrényvezetésre, pontos, gyors, törésmentes 

légszekrényváltásra, valamint egyenletesen vezetett crescendo, decrescendo ìvek megvalósìtására, 

- két-, három-, illetve négyszólamú művek előadására, 

- saját kézalkatának megfelelő, célszerű ujjrendeket készìteni, 

- a többszólamú művekben tiszta szólamvezetésre, pontos tagolásra, világos, érthető megformálásra, 

- művészi kifejezésmód, megfelelő stìlusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei élményt 

nyújtani, 

- kifejező és dinamikailag árnyalt hangon játszani, 

- a zeneművek érzelmi tartalmát átélni, 

- szubjektìv zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

- olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi zenei tudását, 

képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

Tudja a tanult kéz- és légszekrénytechnikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állìtani. 

Tudjon 

- nagyobb terjedelmű műveket előadni, 

- kamarazenében - lehetőleg más zenekari hangszerekkel - közreműködni, 

- műveket önállóan is elsajátìtani, 

- ritmikailag pontos, stìlusos dìszìtéseket játszani, 

- pontosan kottát olvasni a zenei karakter, a hangok, a ritmus, az ujjrend, a légvezetés, a regisztrálás 

pontos figyelembevételével. 

Legyen igénye a zeneművek ideális megformálására. 

Rendelkezzék megfelelő alaptónussal. 

HEGEDŰ 

A hegedűtanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- a hegedű akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer hangolását, 

- a hangszer és a vonó felépìtését, részeit, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosìtsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező hegedűhangot, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a különböző vonásnemek elsajátìtására, 

- a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

- az üveghangok megszólaltatására, 

- a megfelelő ujjrendek készìtésére és a fekvések alkalmazására, 



- a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer és a vonó felépìtését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a 

lábtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat. 

Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stìlushűen, értelmesen 

tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról 

eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

- technikai eszközeit a stìlusos és kifejező játék szolgálatába állìtani, 

- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 

- az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás 

alkalmazására, 

- szép hangon való, karakteres előadásra, 

- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

- 2 szabadon választott etűd, 

- 1 versenymű saroktétele, 

- 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab. A választott 

etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani, 

- gazdagabb hangszìnek és karakterek megvalósìtására, gyors tempójú, technikailag nehezebb művek 

eljátszására, 

- a stìlusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasztására, 

- igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való 

megszólaltatására, 

- előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni. 

Bővìtse repertoárját. 

Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba. 

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

A tanuló legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 



- a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésváltásra, 

- a különböző skálákat 3 - esetleg 4 - oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk 

tempóban játszani, 

- differenciált vibrato alkalmazására, 

- a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

- az alapvonások - legato, détaché, martelé, spiccato, staccato - alkalmazására, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

- igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel, 

- biztos memóriakészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

BRÁCSA 

A brácsatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- a brácsa akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer hangolását, 

- a hangszer és a vonó felépìtését, részeit, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- a brácsairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést 

- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosìtsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező brácsahangot, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és fekvésben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a különböző vonásnemek elsajátìtására, 

- a pizzicato-technikára, 

- az üveghangok megszólaltatására, 

- a megfelelő ujjrendek készìtésére és a fekvések beosztására, 

- a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a brácsa- és violinkulcsok folyamatos olvasásának kialakìtására, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer és a vonó felépìtését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a fontosabb tempó és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a 

hìdtól való távolságának összefüggése), 



- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, születési dátumát, a korszakot, amelyben élt és alkotott, 

a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni azokat, 

- a tanulandó darab vagy mű formáját. 

Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stìlushűen, értelmesen 

tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról 

eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

- technikai eszközeit a stìlusos és kifejező játék szolgálatába állìtani, 

- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 

- az alapvonások, valamint a dallamnak, ritmusnak, dinamikának megfelelő vonóbeosztás alkalmazására, 

- szép hangon való, karakteres előadásra, 

- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- 2 különböző jellegű gyakorlat, 

- 1 versenymű saroktétele, 

- 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes a tanuló 

- a zenei kifejezés szolgálatába állìtva a játék folyamata alatt is tudatosan irányìtani, szabályozni 

hangszeres műveleteit, 

- kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

- egyenletes futamokat megszólaltatni, 

- mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

- egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét. 

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

A tanuló legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk tempóban 

játszani, 

- különböző módon vibrálni, 

- a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

- a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenìtésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások 

alkalmazására, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

- képzett hallással, 

- biztos memóriával, 

- koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

GORDONKA 

A gordonkatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- a gordonka akusztikai sajátosságait, 



- a hangszer hangolását, 

- a hangszer és a vonó felépìtését, részeit, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosìtsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező gordonkahangot, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és fekvésben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a különböző vonásnemek elsajátìtására, 

- a pizzicato-technikára, 

- az üveghangok megszólaltatására, 

- a megfelelő ujjrendek készìtésére és a fekvések beosztására, 

- a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakìtására, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer és a vonó felépìtését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a 

hìdtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stìlushűen, értelmesen 

tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról 

eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és szextek, az 

alsó fekvésekben kettes kötéssel is, 

- négy etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 

- egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 



- egy előadási darab. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen képes gazdagabb hangszìnek és karakterek megvalósìtására, virtuózabb darabok eljátszására. 

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

A tanuló legyen képes tisztán 

- 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 

- hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 

- p és f dinamikában kantilénaìveket megszólaltatni. 

Tudjon 

- a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 

- kifejezően, minden ujjal vibrálni. 

Legyen képes 

- gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 

- mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra, 

- zenei agogikák helyes kivitelezésére, 

- a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 

- a dinamikai árnyalatok megvalósìtására, 

- a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenìtésére. 

Ismerje 

- az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 

- a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 

NAGYBŐGŐ 

A nagybőgőtanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- a nagybőgő akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer hangolását (külön tekintettel a 4-, illetve az 5-húros nagybőgőkre), 

- a hangszer és a vonó felépìtését, részeit, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- a nagybőgő-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakìtson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosìtsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, szìnes, kifejező nagybőgőhangot, 

- differenciált hangindìtást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a különböző vonásnemek elsajátìtására, 

- a pizzicato-technikára, 

- az üveghangok megszólaltatására, 

- a megfelelő ujjrendek készìtésére és a fekvések beosztására, 

- a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakìtására, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 



- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanìtsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer és a vonó felépìtését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

- a tanult fekvéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a 

hìdtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

- a hangszert és a vonót helyesen tartani, 

- tisztán és pontosan játszani, helyesen fekvést váltani, 

- szép hangon, különféle vonásokkal skálázni, 

- különféle stìlusú és tempójú darabokat eljátszani, 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stìlushűen, értelmesen 

tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról 

eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

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

Tudja a tanuló a skálákat hüvelykujjfekvésig bezárólag különféle vonásokkal játszani. 

Legyen képes 

- megfelelően vonót vezetni és váltani, 

- helyesen fekvést váltani, 

- többféle artikulációt alkalmazni, 

- sokféle dinamikával nagybőgőzni, 

- egyszerűbb zenekari szólamrészleteket eljátszani. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- skála 2 oktávon, 

- 2 szabadon választott etűd, 

- 3 zongorakìséretes darab. 

A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak, a darabok különböző 

stìlusúak legyenek. Az utóbbiakat kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló a VII. alapfekvés mellett a hüvelykujjfekvéseket. 

Tudjon szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen hasznos tagja zenekarnak, vagy kamarazenei együttesnek. 

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

A tanuló legyen képes 

- tisztán és pontosan játszani, 

- az alapvonások sokrétű alkalmazására, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- folyamatosan, szép hangon vibrálni, 

- a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

- gazdagabb hangszìnek és karakterek megvalósìtására, 



- virtuóz darabok eljátszására. 

Rendelkezzék 

- igényes és fejlett hallással, 

- precìz ritmusérzékkel, 

- koncentrálóképességgel, 

- biztos memóriával, jó lapról olvasási készséggel. 

Ismerje a nagybőgő múltját, irodalmát. 

Legyen hasznos tagja zenekarnak, vagy kamarazenei együttesnek. 

2. VOKÁLIS TANSZAK 

MAGÁNÉNEK 

A magánének-tanìtás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata az énekhang 

(mint hangszer) kiépìtése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult hangképzőszervek (felnőtt 

gége, illetve hangszalagok) alkalmasak, ìgy a magánének-tanulást 15-18 éves korban lehet elkezdeni (ez 

nemtől és hangfajtól függően változik). Az énektanulás megkezdéséhez gégeorvosi javaslatot kell beszerezni. 

A magánének tárgy tanìtásának a célja, hogy 

- adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifejlesztéséhez, 

- felkészìtse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra, 

- nyújtson segìtséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 

A magánének tárgy tanításának szakirányú feladatai 

Ismertesse a tanulókkal 

- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

- a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkalmazását. 

Alakìtson ki 

- helyes légzési módot, 

- tiszta intonációs képességet, 

- a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszìnt, 

- árnyalt dinamikai megoldásokat, 

- igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazására, 

- érthető és szép szövegmondást, 

- helyes hangeszményt. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 

- rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat, 

- szövegmondó feladatokat, 

- koloratúra-, trilla- és dìszìtő gyakorlatokat. 

Fordìtson figyelmet 

- a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megìtélésére, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakìtására, 

- a lapról éneklési készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas éneklésre. 

Tanìtsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és a szükséges 

egészségügyi tennivalókra. 

Követelmények a program elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

- a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek cìmét, és tudja helyesen kiejteni és leìrni azokat. 



Tudjon 

- az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

- könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kìvánalmai szerinti hangot adni, 

- tisztán intonálni, 

- hangfajának hangterjedelemén belül szìnben egyöntetűen, dinamikailag pedig árnyaltan énekelni, 

- bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni, 

- érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

- összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

- értelmezni és megvalósìtani tempóbeli és dinamikai előìrásokat a tanult darabokban, 

- zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stìlushűen, művészi kifejezéssel 

megszólaltatni. 

Legyen képes 

- rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

- helyes hangeszmény kialakìtására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji megìtélésére, ezen belül 

az eszményi hangzás elérésére. 

Rendelkezzék 

- megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

- jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési készséggel. 

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

- bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb dìszìtő elemek, 

- a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 

- a hangterjedelem teljes kiépìtése. 

Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- 1 népdal vagy népdalfeldolgozás 

- 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

- 1 romantikus dal. 

3. ELMÉLETI TÁRGYAK, TANSZAKOK 

SZOLFÉZS 

A szolfézstanìtás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás kialakìtása, 

amely segìti a tanulókat a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. A szolfézs tantervi 

program e cél elérését kìvánja segìteni azzal, hogy 

- az általános zenei képességek fejlesztését, és 

- a zenei alapismeretek elsajátìtását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordìt arra, hogy e folyamat gazdagìtsa a tanulót a zene megszólaltatásának és 

befogadásának örömével. 

A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 

- a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakoztatása, nemzeti 

identitástudatának megalapozása, 

- átfogó zenei műveltség kialakìtása, 

- a hangszertanulás segìtése, 

- a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

- a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind reprodukálásban) az 

alábbi területeken: 

= ritmus-metrum, 

= tiszta intonáció, 

= tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

= dallamhallás, 

= többszólamúság-harmóniaazonosìtás, 

= zenei olvasás-ìrás, 

= zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

= zenei memória, 

= rögtönzés, 

= zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 

- a zenei pályára készülő tanulók felkészìtése a továbbtanulásra. 



A szolfézstanìtás - a hangszertanìtással szerves egységben - a zene megszerettetését, a későbbi öntevékeny 

muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kìvánja megalapozni. 

Követelmények a program elvégzése után 

Általános követelmények 

Rendelkezzék a tanuló 

- olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - muzsikálási formát élete szerves részévé teszi, 

- mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosìtanak a zene 

stìlushű megszólaltatásához, 

- olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség-készség 

szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- a tanulmányai során elsajátìtott készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon tájékozódni 

ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott ritmus, 

egyszerűbb átkötések (K). 

Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 

Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 

Legyen biztos tájékozottsága a relatìv és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4 #, 4 b-ig (K). 

Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 

Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). 

Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), ismerje a modális hangsorokat (J-I). 

Tudja megállapìtani a hangnemeket - hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 

- ismerje a bővìtett szekund, bővìtett kvart, szűkìtett és bővìtett kvint, szűkìtett szeptim hangközöket; tudja 

ezeket kottaképről is azonosìtani (J). 

Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordìtások, valamint a dominánsszeptim-hangzat 

felépìtését (K). 

(A szűkìtett és bővìtett hármashangzatok megfordìtásait csak ismeret szinten.) 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosìtani (K). 

Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkìtett szeptimhangzat felépìtését (I). 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni hangszeres 

anyagához kapcsolódóan is (J-I). 

Ismerje a funkciós vonzást (I). 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. (J-I) 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempó giusto magyar népdalt szöveggel (K), 

- igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 

Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosìtani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 

- a magyar népzene stìlusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 

- a triós formát, 

- a szonátaformát, 

- a rondót, 

- a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (J-I). 

Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zenét. 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

Zenei anyag 



Tudjon 

- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 

- 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres előadásban megszólaltatni a 

következő zenetörténeti korokból arányosan: 

= középkor, 

= reneszánsz, 

= barokk, 

= klasszika, 

= romantika, 

= XX. század. 

(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.) 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat 

„Hosszú” tanszakok 

(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához) 

Tudjon a tanuló 10 - periódus terjedelmű - barokk és klasszikus dallamot fejből szolmizálni, szöveggel 

előadni. 

Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll hangsor). 

Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordìtásaikat; a dominánsszeptim- 

és a mollbeli VII. fokú szűkìtett szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, oldással. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghallgatás alapján. 

Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban. 

Tudjon lejegyezni 

- hangköz- és hangzatmenetet - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 meghallgatás 

alapján, 

- kétszólamú dallamot - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat - 6-8 meghallgatás 

alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 

Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 

Ismerje a fontosabb műzenei formák felépìtését: szonáta, rondó, variáció. 

Ismerje a magyar népdalok stìlusköreit és stìlusjegyeit. 

Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 

Legyen jártas a megismert zenei stìlusokban, tudjon stìlushűen megszólaltatni műveket. 

Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására. 

„Rövid” tanszakok 

Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

- hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 meghallgatás 

alapján, 

- kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, - 6-8 meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 

Szolfézs főtanszak „B” tagozat 

Azonos a 6 évfolyamos „B” tagozat követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

- hangközmenetet, 

- hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 meghallgatás alapján, 

- kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazhat - 6-8 meghallgatás 

alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 

Ismerje fel a funkcióváltásokat. 

Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 



Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási anyagban, hangszeres 

darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -képleteket (K). 

Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben (K). 

Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 

Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatìv és abszolút rendszerben (alterációkban is) 7 #, 7 b-ig 

(K). 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 

- melizma, 

- főhang, 

- váltóhang, 

- átmenőhang (J-I). 

Ornamensek (I). 

Ismerje a kvintkört. (J) 

Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 

Ismerje 

- az egészhangú skálát, 

- az akusztikus hangsort, 

- a modellskálákat, 

- a Reihe-t (J). 

Tudja 

- a dodekafónia, 

- az aranymetszés fogalmát (J-I). 

Ismerje 

- a hármas- és négyeshangzatok felépìtését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkìtett szeptim), 

ismerje fel hallás után, tudja azonosìtani kottaképről, és felépìteni abszolút rendszerben (K), 

- a cluster fogalmát. 

Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 

- ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 

- ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 

- ismerje az alterációk szerepét (J-I), 

- ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt - kottakép alapján (J-I). 

Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 

- alterációk, 

- tercrokonság (I). 

Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 

Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 

Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 

Ismerje 

- a barokk szonátaformát, 

- a Scarlatti-féle szonátaformát, 

- a klasszikus szonáta-rondót, 

- romantikus szonátát (I-J). 

Tudjon lejegyezni 

- könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

- könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K). 

Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (I-J). 

Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stìlusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. Tudja ezeket 

néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

Zenei anyag 

Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új stìlusút, ebből 

néhány parlando, rubato, dìszìtett népdalt), 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből: 

- gregorián zene, 

- reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 

- a középkor hangszeres világi zenéje, 

- kora barokk (Monteverdi, Pucell), 

- barokk: 

= J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 



= Händel (oratórium, concerto), 

= Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 

- klasszicizmus: 

= szonáta, 

= szimfónia, 

= kamarazene, 

= opera, 

= versenymű, 

- romantika: 

= zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 

= dal, 

= szimfonikus költemény, 

= opera, 

- a századforduló zenéje: 

= impresszionizmus, 

= második bécsi iskola, 

- Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 

- kortárs zeneszerzők. 

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

(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.) 

Tudjon a tanuló 

- 30 népdalt stìlusosan énekelni és elemezni, 

- 5 műdalt - különböző zenetörténeti stìluskorszakokból - saját zongorakìséretével előadni. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni formailag és 

harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon ütemezni. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatìv és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és 

énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépìteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordìtásait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

- barokk kétszólamú idézetet, 

- klasszikus zenei szemelvényt, 

- XX. századi dallamot. 

Tudja a c-kulcsokat alkalmazni ìrásban is. 

Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatìv módon alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 

ZENEELMÉLET 

A program célja, hogy 

- biztosìtsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy műveit, zeneértő emberré válhasson, 

- érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanulókat neveljen, 

- mutasson rá az egyes művészeti stìluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsolatára, 

- adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 

- tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészìtéssel felvételi vizsgát tehessen a zeneművészeti 

szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

A zeneelmélet-tanítás szakirányú feladatai: 

- fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó-, elvonatkoztató- és rendszerezőképességet, 

- a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dallam, ritmika, 

forma stb.), 

- ismertesse meg a tanulót - zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe véve - az európai 

zenetörténet más korszakaival is, 

- alakìtsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket - egy-egy tanulmányi időszaknak 

megfelelően - a tanuló önállóan is meg tudja közelìteni, 



- ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátìtott ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló zenei gondolatokat 

fogalmazzon meg (reproduktìvból produktìv tevékenység), 

- segìtse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában (dallamvezetés, 

forma, harmónia, hangnem stb.). 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának alapvető jelenségeit, 

- fel hallás után a tanult zenei formákat, 

- fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

A tanuló legyen képes 

- az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti ismereteket az 

előadásban tudatosan alkalmazni, 

- a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

- egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra, 

- diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

- diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy 

négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

- egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen 

elemezni, 

- az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás 

után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje meg 

- a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

- a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák alapján), 

- a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a stìluskörön belül, 

- a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül, 

- a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

A tanuló legyen képes 

- a különböző tanult stìlusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

- kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

- a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni. 

A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során - vagy új mű esetében - a 

zeneelmélet tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, dallami). 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

A zenetörténet-zeneirodalom tanìtásának a célja, hogy 

- a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a 

további (egyéni) önművelésre, valamint a zene aktìv (öntevékeny) művelésére, 

- legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert, illetve egyéb 

elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek hangszeres tanulmányokat folytatni. 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

- a zene iránti fogékonyság elmélyìtése, a zenei ismeretek bővìtése, 

- hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stìluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 

megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stìlusjegyeire, 

társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat 

- rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 

- a rádió és a televìzió zenei műsorainak meghallgatására, 

- a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

- értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

- aktìv társas muzsikálásra. 



Alakìtson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segìtségével a későbbiekben a zene bármely 

műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és társművészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stìluskorszakban. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes tematikus 

részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágìtani az adott stìluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez, 

formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek 

idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzìtse a szaktanár az 

adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport összetételének, 

teljesìtőképességének figyelembevételével. 

IMPROVIZÁCIÓ 

Az improvizálás és a komponálás a zenealkotás kétféle lehetősége. 

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad 

különös izgalmat; a kompozìció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat 

finomìtására, csiszolására nyìlik lehetőség. 

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segìti a kreatìv, problémamegoldó gondolkodás 

kialakìtását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakìtja a gyors reagálókészséget. 

Az improvizáció tantárgy szakirányú feladatai: 

- az improvizációs készség kialakìtásának és fejlesztésének módszeres megvalósìtása, kiegészìtve 

kompozìciós feladatokkal, esetleg vizuális - és egyéb - analógiákkal, különös tekintettel az interdiszciplináris 

kapcsolatokra, 

- az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal összhangban - 

kölcsönhatás formájában - szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatában, 

- a zenei nyelv spontán, önálló elsajátìtásának és alkalmazásának segìtése, 

- a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 

- bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) fejlesztése, 

- a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművekben való 

felismerése és kreatìv alkalmazása, 

- tájékozódás a különböző zenei stìlusokban, az egyes stìlusok mélyebb ismerete és a stìlusokban való 

önálló rögtönzőkészség megszerzése, 

- az interpretációs készség fejlesztése, 

- a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 

- a zenei kreativitás és általában a kreatìv gondolkodás kialakìtása és fejlesztése. 

Követelmények a program elvégzése után 

Az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló 

- ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait, 

- ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 

- sajátìtsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a hangszeres 

tárgyakkal szinkronban tanul, 

- ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meggyőző és hiteles 

zenei megnyilatkozáshoz, 

- ismerje az egyes zenei stìlusok lényegét, a jazz- és a népzene sajátos nyelvezetének alapjait, 

- legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatìv módon részt venni, 

- ismerje a régi és a mai kottaìrás különböző lehetőségeit, 

- az ismeretek birtokában - a hétköznapi beszédhez hasonlóan - tudjon önállóan zenei gondolatokat 

megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 

- legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és 

törvényszerűségeket, gazdagìtva ezáltal saját személyiségét. 



A „B” tagozatos tanulók számára ezen túlmenően követelmény az évenkénti tananyag - minőségben és 

mennyiségben egyaránt - maximális szintű elvégzése. 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló az alapfok követelményeire épìtve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajátos zenei 

megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

A „B” tagozatos tanulók számára követelmény az „A” tagozatos anyag - minőségben és mennyiségben 

egyaránt - maximális szintű elvégzése. 

4. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

FAFÚVÓS KAMARA 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanìtás - különösen a nem zenei pályára 

készülő tanulók esetében - az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét jelenti. 

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben egyéb 

tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. 

Készìtse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátìtására és 

megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a 

társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon 

hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a fafúvós 

kamarairodalomban fellelhető zenei stìlusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg 

igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlìtett hangzásra, egységes stìlusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz leggyakrabban 

társìtott egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanìtsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével szìnesìtse az alapfokú művészetoktatási intézmény és egyéb 

intézmények rendezvényeinek műsorát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazìtani, szólamában 

visszatalálni, 

- önállóan, tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kìsérni az együttes összhangzását, 

- kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan elsajátìtani, 

- az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 



- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, artikuláció, 

stìlus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társìtott egyéb hangszerek 

intonációs sajátosságaival, 

- a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak ìrásmódjával és 

hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek cìmét, valamint tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat, 

- az egyes tételtìpusok jellegzetességeit. 

RÉZFÚVÓS KAMARA 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanìtás - különösen a nem zenei pályára 

készülő tanulók esetében - az oktató-nevelő munka lényeges elemét jelenti. 

A rézfúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai: 

- adjon lehetőséget a kamarazene-irodalom megismerésére és a zene aktìv művelésére, 

- képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bìró, alkotó 

muzsikusokat, 

- ismertesse meg a közös zenélés alapszabályait, 

- fejlessze a zenei hallást, alakìtsa és tudatosìtsa a kamarazenei hallás fontosságát, 

- ismerkedjék meg a különböző zenei stìlusokkal, és előadási hagyományokkal, 

- a rézfúvós hangszerek sajátosságaiból adódó problémák megoldása egyes zeneművekben, a rézfúvós 

hangzás kialakìtása, amely képlékenyen beépül minden hangszer-összeállìtásba, 

- a nem rézfúvós hangszerekkel való együtt-játék fejlesztése, ezáltal a tanszakok közötti „átjárhatóság” 

lehetősége, előkészìtve és segìtve a zenekari munkát, 

- teremtsen lehetőséget a tanulóknak arra, hogy - az egyéni foglalkozásokon elsajátìtott tudás 

felhasználásával - érzelmileg harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanuló 

- rendelkezzék a saját hangszeres évfolyamának megfelelő elméleti és hangszertechnikai ismerettel, 

- szerezzen jártasságot a lapról olvasásban, mely anyagban a kamarazenei szólamához igazodik, 

- irányìtsa figyelmét a szólamok közötti harmonikus együtt-játékhoz, 

- szerezzen jártasságot a kamarazenei játék alapismereteinek elsajátìtásához: 

= intonáció, 

= levegővétel - zenei tagolás, 

= tempóvétel - tempótartás. 

Legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazìtani, szólamába 

visszatalálni, 

- önállóan tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kìsérni az együttes összhangzását, 

- megfelelő szinten kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan elsajátìtani, 



- alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, artikuláció, 

stìlus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a rézfúvós hangszercsaládhoz tartozó és a rézfúvókhoz leggyakrabban társìtott egyéb hangszerek 

intonációs sajátosságaival, 

- a rézfúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak ìrásmódjával és 

hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek cìmét, valamint tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat, 

- az egyes tételtìpusok jellegzetességeit. 

VONÓS KAMARA 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben egyéb 

tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. 

Készìtse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátìtására és 

megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a 

társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon 

hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a vonós 

kamarairodalomban fellelhető zenei stìlusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg 

igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlìtett hangzásra, egységes stìlusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz leggyakrabban 

társìtott egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanìtsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével szìnesìtse az alapfokú művészetoktatási intézmény és egyéb 

intézmények rendezvényeinek műsorát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A kamarazene, mint választható tárgy esetében 

A tanuló legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazìtani, szólamába 

visszatalálni, 

- önállóan tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kìsérni az együttes összhangzását, 

- kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 



- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan elsajátìtani, 

- alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, artikuláció, 

stìlus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társìtott egyéb hangszerek intonációs 

sajátosságaival, 

- a vonósokhoz társìtott transzponáló hangszerek szólamainak ìrásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek cìmét, valamint tudja helyesen kiejteni és leìrni 

azokat, 

- az egyes tételtìpusok jellegzetességeit, 

- a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 

A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat. 

A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kìsérettől. 

Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola kölcsönös 

alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesìtések ìrás- és játékmódját. 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kìsérő szólamokban) szükséges movimento 

ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indìtása), valamint a vonó-vibratót (a kötőìv alatt 

staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, alig érzékelhető elválasztása). 

Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, egyszerű 

ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 

Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 

ZENEKAR 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és a 

továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy - az egyéni foglalkozásokon elsajátìtott tudás 

felhasználásával - érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai 

eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakìtsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktìv művelésének fontosságát. 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stìlusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakìtása, tudatosìtása. 

A figyelem időtartamának és elmélyìtésének (vertikális-horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakìtása, tudatosìtása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészìtése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő - a zenekari ülésmódból adódó - helyes hangszerkezelés 

kialakìtása, egységesìtése. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje meg 

- a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 

- az alapvető zenekari játékmódokat, 

- az egyes zenetörténeti stìlusok és hangszerek előadói hagyományait. 

Legyen képes 



- szólamát helyes tempóban, dinamikában, stìlusban, az adott műben a zenekar egészében betöltött 

funkciója szerint eljátszani, 

- a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt-játékra irányìtani figyelmét, 

- a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 

Tudja alkalmazni 

- az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 

- a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a dinamikai és ritmikai 

folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására, 

- a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

Alkalmazza tudatosan 

- a zenekari kommunikációs láncot, 

- a zenekari rubato játékot. 

KÓRUS 

A kórusfoglalkozás célja 

A kifejező, szép éneklés elsajátìtása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és stìlushű 

előadása. 

A tanulók zenei és közösségi élményhez juttatása. 

Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén 

személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által). 

Olyan pozitìv élménynyújtás - a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely arra ösztönzi a tanulót, hogy 

felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális művészeti csoportjaiban. 

Hangversenyek, ünnepek szìnessé tétele. 

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 

- hallását, 

- ritmusérzékét, 

- tempó- és dinamikai érzékenységét, 

- hangszìnek iránti igényét, 

- kottaolvasási készségét, 

- zenei memóriáját, 

- zenei ìzlését, 

- stìlusérzékét, 

- formaérzékét, 

- hangképző- és intonációs gyakorlatok segìtségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stìluskorszakaival. 

Tudatosìtsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 

Követelmények a program elvégzése után 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

- fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

- „vezénylésre” énekelni. 

A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stìluskorszakokban. 

Tudja 

- helyes légzéstechnikával, 

- tiszta intonációval, 



- pontos ritmusban, 

- érthető szövegmondással, 

- helyes tempó- és dinamikai választással, 

- művészileg kidolgozottan - stìlushű formálással, szuggesztivitással - elénekelni szólamát. 

Rendelkezzék 

- jó kottaolvasási kézséggel, 

- zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszìnével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segìtve az egységes 

kórushangzás megteremtését. 

III. Fejezet 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

1. 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, 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell 

meghatározni. 

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

állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbìrálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem 

felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény 

pedagógiai programja szerint biztosìt, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanìtásának utolsó 

évfolyamán az előìrt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet - 

zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve 

záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - 

a versenyfelhìvásban meghatározott helyezést, teljesìtményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet 

tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyìtvánnyal, akkor az adott tantárgyakból 

a vizsga alól felmentés adható. 

4. Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előìrt iskolai tanulmányi 

követelmények teljesìtése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése 

előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető. 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősìteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 

eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás 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 előìrt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet 

kapott. 

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

javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesìtette. 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI 

Az alapvizsga ìrásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” 

tagozatos tanuló választhat ìrásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos valamint az elmélet 

főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az ìrásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat): 

- zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI 

A záróvizsga ìrásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a kötelezően 

választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli 

vizsgát tesznek. A. „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 



1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az ìrásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat) 

- Szolfézs 

Zenetörténet - zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet - zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 

- Zongora 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 perc. 

Kamarazene főtanszak: 

- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 

Diktálás, elemzés 

a) feladat 



- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) lehet, 

szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stìlus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és elemzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-a
v
 felépìtésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó 

szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés 

szempontjai: a funkciók bejelölése, formai felépìtés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás, 

szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

b) feladat 

- Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) legyen, 

szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és 

kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és befejezése két 

szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-a
v
 felépìtésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. 

Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 

tizenkétszer hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és éles ritmust, 

valamint szìnező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stìlus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig. 

Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. Az idézetben előfordulhatnak 

nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

„B” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis és nagy 

hangközök, bővìtett kvart és szűkìtett kvint). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a 

kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán hatszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott 

hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordìtásaik, valamint domináns szeptim). Diktálás 

előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra 

felépìtésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés 

szempontjai: forma, stìlus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig. 

Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket. Előre meg kell adni a kulcsot, 

az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. Diktálás előtt meg 

kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán 

háromszor hangozhat el. 



- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi kitéréssel, vagy 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. Diktálás előtt meg kell adni a 

violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépìtésnél az 

adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

- Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés 

szempontjai: forma, stìlus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, 

a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános jellemzése és zenei 

jellegzetességei. 

- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj 

bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, táncpárok], fúga). Domenico 

Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két - a tanuló által ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. 

Händel: Vìzizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). 

Egy vokális műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei). 

- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos zeneszerzőjének 

felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika korszakának jellemzése a barokkal 

összehasonlìtva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről 

röviden, fontosabb művei; a szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán 

keresztül; a vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két 

különböző műfajú művének részletes bemutatása. 

ZENEELMÉLET 

„A” tagozat 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkìséretes darabok a reneszánsztól/ 

barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkìsérettel (saját kìséret nem kötelező), abból kettőt 

kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság egyszerű 

zenetörténeti, stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 



Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 

2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne 

szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, 

és hangnemi kitérés, moduláció is. 

- A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stìlus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, 

hangszerkìséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját 

kìsérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, 

utasìtásokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stìlusát és formáját. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

„B” tagozat 

Hangszer, magánének főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 

2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat 

változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket; alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkìséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkìsérettel (saját kìséret nem kötelező), 

ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 

2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne 

szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, 

és hangnemi kitérés, moduláció is. 

- A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stìlus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, 

hangszerkìséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül hármat kotta nélkül - saját 

kìsérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, 

utasìtásokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stìlusát és formáját. - A tanuló által a 

gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, stìlusjegyekre 

vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

ZENEELMÉLET 

„A” tagozat 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordìtásaikkal. 

- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordìtásaikkal. 



- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

- V
7

 akkord és fordìtásai; mintapéldák zongorázása. 

- A fentiek zongorázása diktálás után. 

- Zongorázás számozott basszusról. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve kamarazene 

főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 

FURULYA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: Hangnemgyakorló, Paubon: 

Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is (Anon: 

Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-

dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 

Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: etűdök/Baroque Solo 

Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is 

(Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr 

szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára 

nehézségi szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

FUVOLA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-85., Bántai: 

Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik tétele nehézségi 

szintjén). 

- Egy előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási darabok nehézségi 

szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Platonov: 30 etűd 1-10., 

Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1-4. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

OBOA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Sellner: Etűdök, Snieczkovsky: Etűdök I., Hinke: 

Skálaetűdök, Wiedemann: 45 etűd nehézségi szintjén). 

- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is (Albinoni: B-dúr concerto III. t., Geminiani: e-

moll szonáta: I-IV. t., Sosztakovics: Románc nehézségi szintjén). 



Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Wiedemann: 45 etűd, Pietzsch: Schule für die 

Oboe, Braun: 18 caprice). 

- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is, pl. egy barokk mű lassú és gyors tétele, vagy 

egy barokk tétel és egy karakterdarab (Corelli: Barbirolli: F-dúr concerto, Händel: Ária és Rondinella, 

Telemann: c-moll szonáta, Albinoni: B-dúr concerto: II-III. t., Cimarosa: Oboaverseny III-IV. t., Head: 

Gavotte, Presto, Elégikus tánc, Lawson: Honeysuckle Reg, Vivaldi: C-dúr oboaverseny - kis C-dúr P.V. 44-

F. VII. no. 4/1. t. nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

KLARINÉT 

„A” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-tól, Kovács 

Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stìlusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is (Dancla: 

Románc [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sonatina [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 

44], Haydn: Szent Antal korál [200 év klarinétmuzsikája] Barokk és klasszika, Mozart: Románc 

[Klarinétmuzsika 10.], Weber: Vadászkórus [Kis előadási darabok 19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., 

Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 15., 69., 84., Balassa György-Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13., 

27., 28., 30., 74, nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-tól, Kovács 

Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stìlusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is (Bärmann: 

Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal szöveg nélkül, (Berkes: Előadási darabok 

klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es), Donizetti: Concertino II. tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr 

klarinétverseny II. tétel, Leopold Kozeluch: Esz-dúr Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; 

kamaraművek: Devienne: 6 duó, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György-Berkes 

Kálmán II.: 31., 40., 55., Kocsár Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

SZAXOFON 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesìthető. 

- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló 

nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 50., 

222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14371) 158., 178., 182., 24 könnyű etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5., 

13., 35 Studies (J. v. Beekum, Harmónia, HU 3794) Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz). 

- Két különböző stìlusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kìséretes előadási 

darab, legalább az egyik kotta nélkül: J. S. Bach: Gavottes (A. Leduc AL 19 664), B. Marcello: Adagio 

(Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A. Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: 

Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek - Kraszna L. EMB 14 251), Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25 

708), Glinka: Vocalise (Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). 

Játszható a két kìséretes darab helyett egy kìséretes darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes és egy 

kamaramű. 

Egy kìséretes vagy szólóművet lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, 

egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

- Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi 

példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 

028) 37., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14 371) 192., 194., 201., Szaxofon ABC II. (Perényi, EMB Z 14 

299) 99., M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15., J. v, Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 



3794) Square Dance (in B), Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 

8. 

- Két különböző stìlusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kìséretes előadási 

darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy más stìlusú művet is választani kell): G. Fr. 

Händel: Sicilienne et Gigue (A. Leduc AL 20 834), G. Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), 

F. Mendelssohn: Andante (Perényi: Szaxofon ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély 

(Simonffy 053/C), Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl. Debussy: A kis néger (Simonffy 

074 v. A. Leduc AL 19 555), E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714). 

Játszható a két kìséretes darab helyett egy kìséretes darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes és egy 

kamaramű (pl. egy kìséretes előadási darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes darab és egy etűd). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

FAGOTT 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek op. 8/1. 

kötet III. fejezet 23. G-dúr, IV. fejezet 1. C-dúr, 2. F-dúr nehézségi szintjén). 

- Két-három előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele (Beethoven: Kontratánc/G-

dúr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek op. 8/1. 

kötet IV. fejezet 2. F-dúr, op. 8/2. kötet 14. F-dúr, 15. d-moll, Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat I., 4. 

nehézségi szintjén). 

- Két-három különböző karakterű darab vagy tétel-pár, az egyik lehet kamaramű tétel (Farkas F.: 

Népdalszonatina I-II. tétel, Telemann: F-dúr szonáta, Wiessendorf: Téma és variációk nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

KÜRT 

„A” tagozat 

- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., II/42., II/68., 

II/90. nehézségi szintjén); az egyik etűd helyett lehet kamaramű is (Tarjáni Ferenc: Muzsikáljunk c. 

gyűjteményéből G. F. Händel: Sándor-ünnep nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (J. Mattheson: Ária, A. J. Varlamov: Orosz népdal, J. A. Hasse: Két tánc, G. F. 

Händel: Bourrée, Mező: Tánc, Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén), 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 

- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. nehézségi szintjén). 

- Két etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. nehézségi szintjén; az egyik 

etűd helyett lehet kamaramű is. 

- Egy előadási darab (Beethoven: Románc, Loeillet: Szonáta, Skroup: B-dúr koncert, Frehse: Andante, 

Székely: Szonatina II-III. tétel nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TROMBITA 

„A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., Clodomir: Petits exercices 1-21., Arban: 

Trombitaiskola - ritmustanulmányok, dìszìtés- és trillaelőkészìtő tanulmányok, egyszerű dìszìtések és trillák 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./66-74., Baldassari: Szonáta, Händel: 

Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 



„B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., IV./1-53., Clodomir: Petits exercices 1-

29., Arban: Trombitaiskola - ritmustanulmányok, dìszìtés- és trillaelőkészìtő tanulmányok, egyszerű 

dìszìtések és trillák nehézségi szintjén. 

- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr concerto III-IV. tétel, Albinoni: F-dúr 

concerto I. tétel, Händel: B-dúr szonáta, Telemann: F-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy, az előbbitől eltérő stìlusú előadási darab (Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. Concertino 

nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HARSONA 

„A” tagozat 

- Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat-felbontással. 

- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II./151., 158., 247., Steiner: Harsona-ABC 16/2. 

Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F. Schubert: Bölcsődal 

[20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta 

[28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl.: 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola I./136., 137., Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola 

II./217., 300., 352., Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I./4. Poco Allegro, 6. Allegro, 12. Allegretto 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: Menüett [27.], 

Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Ária [34.], Bogár István: 4 

bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű 

előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TENORKÜRT 

„A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. 51-116. nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F. Schubert: 

Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: 

Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. [51-116.] Clodomir: Etűdök I-II. nehézségi 

szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: 

Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], 

Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

BARITON 

„A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 56-66; Perényi: 347 etűd harsonára 100-115. nehézségi szintjén). 



- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c, gyűjteményből F. Schubert: 

Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: 

Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 70-86; Perényi: 347 etűd harsonára 130-137. nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: 

Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], 

Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok). 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TUBA 

„A” tagozat 

- Egy skála (legalább három variációval). 

- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. kötet 172., 183., 187., 

192., gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (F. Schubert: Bölcsődal [169], H. Purcell: Rigaudon [166] nehézségi szintjén). Az 

etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval). 

- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola 1 kötet 161., 163., 179., 186. 

gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (J. Brahms: Bölcsődal - [176] H. Purcell: Rigaudon - [166] nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

ÜTŐHANGSZEREK 

„A” tagozat 

- Két dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; Keune: Kisdobiskola 

48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén). 

- Egy dallamhangszeres mű (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; Pleyel: 

Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums szólam; Jack McKenzie: 

Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 5., 14.; Keune: 

Kisdobiskola 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén). 

- Egy skála hármashangzat-felbontással. 

- Egy dallamhangszeres mű (Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; Rameau: 

Gavotte; Händel: a-moll menüett HWV 602, 603 nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek - Hét SMS-tanulmány 

dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 5., 6. nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 

HÁRFA 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Nadermann: 15 etűd/5., 6., Bochsa: 40 celebres études pour la harpe op. 318 nehézségi 

szintjén). 



- Egy barokk mű (Bach: Lant prelúdium, Bach: Fantázia B-dúr., Haendel: Prelúdium B-dúr nehézségi 

szintjén). 

- Egy szonáta (Dusik: 6 szonatina nehézségi szintjén). 

- Egy szabadon választott darab (Durand: Chaconne, Godefroid: Dal szöveg nélkül nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd (Nadermann: 30 fortscreitende Etuden, Heller: Six etudes, Posse: Sechs kleine Etuden 

nehézségi szintjén). 

- Egy barokk mű (Ph. E. Bach: Solfeggio nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta (Dusik 6 szonatina nehézségi szintjén. 

- Egy szabadon választott darab (Tournier: Lolota a táncosnő, Debussy: A lenhajú lány nehézségi 

szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

GITÁR 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, nr. 3., 4., 7., 10., 

Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1., 5., 6., 7., Carcassi: Capriccio, 

Legnani: Capricci nehézségi szintjén). 

- Három különböző stìlusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Magyar honi virágok 

1., 2., Milán: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szendrey-Karper: 20 könnyű darab, de 

Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: 1V-V kötetből klasszikus szerzők darabjai, vagy spanyol és latin-amerikai 

romantikus szerzők darabjai: F. Tárrega: Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; 

vagy XX. századi darabok Farkas Ferenc, Bartók-Szendrey nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 13., 18., 19.; 

Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; 

Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén). 

- Három különböző stìlusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Milán: 6 Pavan; J. S. 

Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: d-moll prelúdium; klasszikus és 

romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tarrega darabok vagy spanyol és latin-amerikai 

szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén). 

- XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-Mazurka, 

Prelűdök nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 

CIMBALOM 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Allaga: Válogatott etűdök nehézségi szintjén). 

- Egy barokk mű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Francia szvitek 1 tétele, Szólószonáta tétel [cselló, 

hegedű]., Francia csembalómuzsika [Rameau, Daquin, Couperin: A nádas, Mónika nővér, Szélmalmocska, 

Szüretelő lányok, A bohóc, Kötögető nők], Vivaldi concerto-tételek nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta (Conti, Chiesa, Monza, Haydn, Mozart, Beethoven és mások könnyebb szonátáinak 

nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi mű (Bartók: Három csikmegyei népdal, Bartók: Román népi táncok, Kodály: 

Epigrammák, Szokolay: Játék a hangközökkel, Kurtág: 13 duó, Stravinsky: Három könnyű darab [Waltz, 

Polka] Farkas F.: Négy cimbalomszonáta, Bartók: Este a székelyeknél, Duók, Szonatina, Román népi táncok, 

Weiner: 3 magyar népi tánc, Papp: Bagatellek nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy nehezebb etűd (Allaga: A vihar, Keringő, Allaga: Cimbalomiskola II-III. kötetének etűdjei, Brada: 

30 etűdből két különböző technikai felkészültséget igénylő kisebb etűd, vagy Czerny, Wohlfart: nehezebb 

etűdjei nehézségi szintjén). 

- Egy Bach-mű, vagy más barokk szerző műve (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, a hegedűre és csellóra 

ìrt szólószonáták/szvitek egy tétele, francia vagy angol szvit-tétel, Scarlatti-szonáta vagy toccata, a barokk 



dìszìtési technika elsajátìtásának bemutatása a francia szerzők, Couperin, Rameau, Dandrieu, Daquin 

darabjai által, pl. Szerelmes dal, Olajütők, La Sophie, Gavotte, A kakukk, Madárlakodalom nehézségi 

szintjén). 

- Egy klasszikus szonáta tétel. 

- Egy XX. századi szerző műve (Bartók: Szonatina, Duók, 15 magyar parasztdal, Kurtág: 13 duó, 

Lendvay: 24 duó, Balassa: Divertimento nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

CSEMBALÓ 

„A” tagozat 

- Egy XVII. századi mű (G. Frescobaldi: Corrente e Ciaccona; Balletto, Corrente e Passacagli; Corrente, 

Gagliarda; Partite sopra Passacagli [Edizioni Suvini Zerboni-Milano]; vagy Byrd, Bull, Gibbons, Peerson, 

Farnaby és mások [Fitzwilliam Virginal Book-Dover]; vagy W. Croft: Szvitek [Stainer & Bell, London]; H. 

Purcell: Ground Chacone [Könemann]; vagy Bach-elődök, ill. kortársak művei: J. J. Froberger: Szvitek 

[Heugel]; Pachelbel: Hexachordum Apollinis; orálpartiták [Bärenreiter]; D. Buxtehude: Szvitek; G. Böhm: 

Szvitek [Breitkopf & Härtel]; J. K. F. Fischer: 9 szvit csembalóra [Schott] nehézségi szintjén). 

- Egy polifon szerkesztésű mű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók BWV 772-786; Fantasie „duobus 

subiectis” BWV 917; Fantasie c-moll BWV 919; Kis prelúdiumok BWV 924-930, BWV 933-938; W. Fr. 

Bach: Fúgák, polonézek [Peters]; Telemann: Fantáziák [Bärenreite]); Ouverturen [Schott]; Könnyű fúgák 

[Schott]; G. Fr. Händel: Einzelne Suiten und Stücke [VEB Deutscher Verlag für Musik Lei]) nehézségi 

szintjén). 

- Egy XVIII. századi mű, a következők (Fr. Couperin [Zeneműkiadó], J. Ph. Rameau [Heugel], J. B. 

Boismortier [Leuckartian], Daquin, Dandrieu [Early French Keyboard Music]; vagy egy szonáta-tétel: J. Chr. 

Bach [Henle], C. Ph. E. Bach [Könemann], J. Haydn [Könemann], J. A. Benda [Artia Praga] vagy 

Scarlatti/Soler szonáta* [Zeneműkiadó, ill. Henle] nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaműsor tartalmazzon egy karakterdarabot és egy tánctételt is. 

A csillaggal jelölt darabokat kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy XVII. századi mű (G. Frescobaldi: Corrente e Ciaccona; Balletto, Corrente e Passacagli; Corrente, 

Gagliarda; Partite sopra Passacagli; Partite sopra Follia; Partite sopra L’aria della Romanesca [Edizioni 

Suvini Zerboni - Milano]; Byrd, Bull, Gibbons, Peerson, Farnaby stb. [Fitzwilliam Virginal Book - Dover]; 

W. Croft: Szvitek [Stainer & Bell, London]; H. Purcell: Ground; Chacone [Köneman]; vagy Bach-elődök, ill. 

kortársak művei: J. J. Froberger: Szvitek [Heugel] Pachelbel: Hexachordum Apollinis; Korálpartiták 

[Bärenreit]; D. Buxtehude: Szvitek; G. Böhm: Szvitek [Breitkopf & Härtel]; J. K. F. Fischer: 9 szvit 

csembalóra [Schott] nehézségi szintjén). 

- Egy polifon szerkesztésű mű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók BWV 772-786; Fantasie „duobus 

subiectis” BWV 917; Fantasie c-moll BWV 919; Kis prelúdiumok BWV 924-930; BWV 933-938; Kis 

prelúdiumok és fugetták BWV 895, 899, 900, 987/a, 901, 902; W. Fr. Bach: Fúgák, polonézek [Peters]; G. 

Telemann: Fantáziák [Bärenreiter]; Ouverturen [Schott]; Könnyű [Schott]; G. Fr. Händel: Einzelne Suiten 

und Stücke [VEB Deutscher Verlag Für Musik Leipzig] nehézségi szintjén). 

- Egy XVIII. századi mű (Fr. Couperin [Zeneműkiadó]; J. Ph. Rameau [Heugel]; J. B. Boismortier 

[Leuckartian]; Daquin, Dandrieu [Early French Keyboard Music]; vagy egy szonáta-tétel, J. Chr. Bach 

[Henle] C. Ph. E. Bach [Könemann]; J. Haydn [Könemann]; J. A. Benda [Artia Praga] nehézségi szintjén). 

- egy virtuóz Scarlatti/Soler szonáta*. 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Egy vizsgaműsor tartalmazzon egy karakterdarabot és egy tánctételt is. 

A csillaggal jelölt darabokat kotta nélkül kell játszani. 

ZONGORA 

„A” tagozat 

A 4 stìlusból választható 3 különböző stìlusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis prelúdium 13, 15, 

18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 könnyű szonáta, 

Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci 

népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II. kötet nehézségi szintjén). 



- Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Szìnházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmodozás, 

Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus invenció 

IV/97 Nottumo, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén). 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Négy különböző stìlusú darab: 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben ìrt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis prelúdium 9, 16, 

17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob. XVI/12, 

E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven: Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta 

nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: V/128, 

Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

ORGONA 

„A” tagozat 

Három különböző karakterű darab előadása a következőkből (az egyik lehetőleg triós tétel vagy 

korálelőjáték legyen. 

- Egy XII. vagy XIII. századi kismestertől származó kompozìció (Lübeck: c-moll prelúdium és fúga, 

Bruhns: (kis) e-moll praeludium, g-moll praeludium, Buxtehude-korálelőjátékok, Kittel-prelúdiumok, Krebs-

triók nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab J. S. Bachtól (8 kis prelúdium és fúga BWV 553-560, korálelőjáték az 

Orgelbüchlein-ből BWV 599-644, (kis) c-moll prelúdium és fúga BWV 549, C-dúr prelúdium és fúga BWV 

531, vagy egy könnyebb triós tétel, pl.: G-dúr trió BWV 586 nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus orgonamű (Franck: L’Organiste II. kötet, Schumann: Négy vázlat, Liszt: Angelus, 

Consolations, Brahms korálelőjátékainak nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi vagy kortárs mű (Vierne: 24 pièces en style libre op. 31, Dupré: Cortège et Litanie, 

Kodály: Organoedia, Koloss: III. és IV. partita nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

„B” tagozat 

Három előadási darab: egy közepes nehézségű barokk kompozìció (lehetőleg prelúdium és fúga), egy 

romantikus stìlusú vagy egy XX. századi mű, és egy triós vagy korális tétel (triós korálelőjáték vagy 

korálelőjáték). 

- A XVII. és XVIII. századi irodalomból választott prelúdium és fúga, variációs szvit (Buxtehude: [kis] F-

dúr Toccata és fúga, g-moll prelúdium és fúga, Bruhns: [nagy] e-moll praeludium, Bach: [kis] e-moll 

prelúdium és fúga BWV 533, d-moll prelúdium és fúga BWV 539, c-moll partita BWV 767, e-moll partita 

BWV 770 nehézségi szintjén). 

- Egy triós tétel vagy korálelőjáték (egy Bach triós-korál, illetve Telemann vagy Homilius triós szerkezetű 

darabjainak nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus mű (Liszt: Gyászóda, Choral, Franck: Pastorale, Reger: korálelőjátékok, d-moll toccata 

nehézségi szintjén). 

- XX. századi, illetve kortárs szerzők művei (Kodály: Csendes mise, Antalffy: Madonna, Pikéthy: G-dúr 

toccata, Hidas: Fantázia, Koloss: Réflexions, II. partita nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

HARMONIKA 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök, 54., 59., 67. számú Czerny-etűd nehézségi szintjén). 

- Egy barokk mű (egy barokk tánc vagy egy prelúdium - Bartók Karola: Harmonikaátiratok [Bach és 

Händel kisebb zongoraművei] 15., 23., 27. nehézségi szintjén). 



- Egy szonatina-tétel (egy szonatina tétel Bartók Karola-Bogár István Szonatina-album harmonikára; 

Beethoven, Steibelt, Haslinger szonatinája nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Bartók Karola: Kis előadási darabok harmonikára [Csajkovszkij: Olasz dal, Bogár 

István: Bolgár tánc, Bartók Karola: Harmonika-album] Schumann: Tüzes lovas nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Dúr és összhangzatos moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, ellenmozgásban, terc- és szextmozgásban; 

hármashangzat-felbontások. 

- Egy élénk tempójú jobbkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/65., 71. számú Czerny-etüd 

nehézségi szintjén). 

- Egy élénk tempójú balkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/69., 70., 74. számú Czerny-etüd 

nehézségi szintjén). 

- Egy élénk tempójú kétszólamú barokk mű (Régi angol orgonazene - Trevor: John Travers Cornet 

voluntary, Anonimous a-moll voluntary, William Hine Flute piece nehézségi szintjén). 

- Egy többszólamú barokk mű (Bartók Karola: Harmonikaátiratok - Bach és Händel kisebb 

zongoraművei/28., 30., 31. nehézségi szintjén). 

- Egy szonatina vagy egy nehezebb szonatina tétel (Bartók Karola-Bogár István: Szonatina-album 

harmonikára; Sugár Rezső, Hajdú Mihály, vagy Bogár István szonatinája, Diabelli, Kuhlau szonatinatételei 

nehézségi szintjén). 

- Egy harmonikadarab kortárs szerzőtől (Bogár István: Hat kis darab, Kis szvit, Csajkin: Kis rondó). 

- Egy szabadon választott mű nehézségi szintjén. 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HEGEDŰ 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, vagy Mazas: 

Études speciales op. 36.1/2., 8., 9. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: Menuett és Trió, 

Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, 

Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 

= A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mázas: Études speciales op. 36. 

I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi szintjén). 

= Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészìtő gyakorlat op. 37, a könnyebbek 

szintjén). 

- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors) (Boyce: Matelotte, Járdányi: Magyar tánc. 

Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 

- Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll Koncert I. tétel 

Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3 

Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

BRÁCSA 

„A” tagozat 

Két különböző stìlusú zongorakìséretes előadási darab. 

- Egy versenymű és 1 szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel), (versenyművek: Händel: h-

moll brácsaverseny I. tétel, Telemann: G-dúr brácsaverseny I-II. tétel, vagy III-IV. tétel, Chr. Bach: c- moll 

brácsaverseny I. vagy III. tétel; szonáták: Bonporti: Due invenzioni; nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab és 1 kamaramű (előadási darabok: Brácsamuzsika I-III. - EMB; Frescobaldi: 

Toccata, Wieniawski: Álmodozás; kamaraművek: M. Haydn: Szonáták, Bartók: 44 duó - W. Primrose). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 



- Egy háromoktávos (mélyebb fekvésekből induló) hangsor, akkordfelbontásokkal. 

- Két különböző technikai jellegű etűd (Dancla: Etűdök op. 68; Mazas: Etűdök op. 36 I-II. kötet; Dont: 

Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet; Dont: 24 előkészìtő gyakorlat op. 37; Kaiser: 36 etűd op. 20 III. 

kötet nehézségi szintjén). 

- Egy brácsaverseny-saroktétel (Händel: h-moll brácsaverseny III. tétel, Vanhal: C-dúr brácsaverseny, 

Zelter: Esz-dúr brácsaverseny nehézségi szintjén). 

- Egy zongorakìséretes darab vagy 1 szonátatétel, vagy 2 barokk szonátatétel (Brácsamuzsika I-III. - 

EMB, Csajkovszkij: Melódia, Marcello: F-dúr szonáta, Corelli: Szonáták - Nagy S. nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

GORDONKA 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Somló: Tanulmányok gordonkára, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I. - Schott/1., 2., 3., 4., 11.; 

Lee: 40 melodikus etűd op. 31, op. 131 - PWM/1., 5., 13. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab (Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett, Mattheson: Ária, 

G. Marie: La Cinquantain, Beethoven: Szonatina, Dvořak: Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

= a játék mozgékonyságának felmérésére, 

= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére, 

(Dotzauer: Etűdök I-II. - Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. - Schott 967, Lee: 40 etűd op. 31 

és op. 131-ből - PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 - Peters nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab (Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A hattyú, vagy barokk 

szonáta-tételpár [lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel, Marcello: G-dúr szonáta III-IV. tétel, de 

Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta I-II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel 

vagy egy koncerttétel Klengel: C-dúr Concertino nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

NAGYBŐGŐ 

„A” tagozat 

- Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

- Egy etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 47. old. 21. d-moll etűd, 76. old. 20. G-dúr etűd; Fr. 

Simandl: 30 etűdből 3. B-dúr etűd, 8. g-moll etűd, 17. e-moll etűd nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 - lassú és gyors - tétele B. Marcello: e-moll, a-moll szonáta, Galliar: e-moll 

szonáta, W. de Fesch: F-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Bach: Arioso, Magyar szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet, A. 

Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

= a játék mozgékonyságának felmérésére, 

= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére 

(Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 129. old. 2. e-moll etűd, III/B kötetből 32. old. 29. B-dúr etűd; E. 

Stokch: 32 etűdből 3. e-moll etűd, 7. a-moll etűd; Fr. Simandl: 10 etűdből: 4. b-moll etűd, 10. d-moll etűd 

nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele (W. de Fesch: d-moll szonáta, B. 

Marcello: 6 szonáta, Ariosti: Szonáta; W. Pichl: Koncert, Capuzzi: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Bach: Air, Arioso, Sosztakovics: Adagio, Farkas F.: Népdalszonatina, Magyar 

szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet, A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

MAGÁNÉNEK 



„A” tagozat 

- Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény..., Molnár-Kern: Szól a kakas már..., Zöld erdőben, 

zöld mezőben... népdalfeldolgozások, ill. a Százszìnű csokor c. kötet dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, 

portugál népdal nehézségi szintjén). 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. kötet: Scarlatti: Meddig 

tart e kìnos élet, Caldara: Fényben fürdik a táj, Morley: Leány és legény, Haydn: Az elhagyott, Beethoven: 

Szeretlek nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Schubert: A vadrózsa, Jókedv, Könnyzápor, Schumann: Az árva, Az elhagyott 

lányka, Zöld hìmes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán, Szìvek, ha végül válnak, Viszontlátásra, 

Aratódal, ill. A dal mesterei II-III. kötet dalainak nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

„B” tagozat 

- Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból (Kocsi szekér, kocsi szán..., Ludaim, ludaim, Bárcsak 

engem valaki megkérne... nehézségi szintjén). 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária (Caldara: Szìvem szép álma; Carissimi: Így 

élni nem tudok; Händel: Jöjj és járjad; Ó, jaj, vajon csak emlék; Pergolesi: Nina; Beethoven: Rózsalánc; 

Mozart: Barbarina áriája a Figaro házassága c. operából, illetve A dal mesterei: IV., V., VII/a kötetek dalai 

nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég; Egy szót sem, ó, kérlek; Áldás; Brahms: 

Útban a kedveshez; Vasárnap; Kárbaveszett szerenád, Wolf: Harmatos reggel, illetve A dal mesterei VII/c, 

Énekiskola III., Csajkovszkij: Dalok és románcok darabjai nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Farkas: Gitárdalok, Kósa: Veronika dala; Gyermekdalok). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

Diktálás, elemzés 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: formai felépìtés, zenei értelmezés 

(felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, 

késleltetés, szekvencia). Az idézet zongorán két szólamban nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos zenei mondat/periódus hosszúságú, 

amely zongorán hatszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos dallami és 

ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos 

dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos dallami és 

ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos 

dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 



Szolfézs főtanszak 

- Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. 

Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami és ritmikai 

fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán 

nyolcszor hangozhat el. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM FŐTANSZAK 

- Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A többszólamúság 

kialakulása (orgánum tìpusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére, Minnesängen). Reneszánsz 

(szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz 

fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia fogalma. Mise tìpusai, mise 

részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlìtása. Világi vokális műfajok felsorolása. 

- A barokk korszak általános stìlusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok sorolása. Egy 

vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb 

magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk 

zeneszerzők felsorolása. 

- A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, szonáta vagy 

szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn vagy Mozart művészete, (egy 

mű bemutatása alapján). 

- Romantika - új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), Schumann 

zongoradarab-ciklusai (cìmek). 

- A programzene (példával). A századforduló zenéje - Debussy művészete, impresszionista művei (zenéje, 

jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, 

jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry-

szvit, Felszállott a páva - variációk). 

ZENEELMÉLET FŐTANSZAK 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban 7#, 7b-ig. 

- Bach korálelemzése. 

- Formatani elemzés a négy év anyagából. 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 

tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkìséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkìsérettel (saját kìséret nem kötelező), 

ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 

tartalmazzon változatos ritmikai és dallami és fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stìlus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei szemelvény (társasének, 

hangszerkìséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig), ezek közül három kotta nélkül, saját 

kìsérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, 

utasìtásokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stìlusát és formáját. 



Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

SZOLFÉZS 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; a dallamban 

legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkìséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkìsérettel (saját kìséret nem kötelező), 

ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 

tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne hangnemi kitérés és moduláció is; C-

kulcs előfordulhat. 

- A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stìlus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, 

hangszerkìséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját 

kìsérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, 

utasìtásokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stìlusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene és zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

ZENEELMÉLET 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 

ZENEELMÉLET FŐTANSZAK 

Mintapéldák zongorázása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a tanult 

hangszerből kell tenni. 



FURULYA 

„A” tagozat 

- Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: Etűdök, Linde: 

Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: Fantáziák, Eyck: Dér Fluyten Lust-

hof I-III. nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi mű, vagy tétel 

(Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, 

Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, J. van: Der 

Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amelyből 1 lehet 

kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.), Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 

1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny RV445 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

FUVOLA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet, vagy Köhler: 

Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, Telemann műveinek 

nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, Mező Imre, Szervánszky 

Endre műveiből). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., Andersen: 24 

etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény valamelyik darabja nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat szonáta, egy barokk triószonáta 

két tétele nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

OBOA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Ferling: 48 etűd, Nazarov: 27 etűd oboára, 

Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I-II., Luft: 24 etűd oboára, Kerényi Sándor: 22 etűd oboára nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy 

- Egy karakterdarab, vagy 1 kamarazenei mű. 

Javasolt előadási darabok: Donizetti: Szonáta, Telemann: a-moll szonáta, Telemann: g-moll szonáta, 

Vivaldi: d-moll concerto, Vivaldi: a-moll concerto, Marcello: d-moll concerto, Bartók: Három csìkmegyei 

népdal, Gaál: Szonatina, Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I., Nielsen: Románc és Humoreszk, Glinka: Ária és 

Rondo, Cimarosa: c-moll oboaverseny I-II. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

A javasolt vizsgaanyag megegyezik az „A” tagozat anyagával, kiegészìtve a következőkkel. Ferling: 18 

gyakorlat, Paessler: 6 capricco, Schumann: 3 románc, Bellini: Concertino, Dubois: Középkori ballada, 

Bozza: Conte pastorale, Haydn: C-dúr oboaverseny, Webber: Concertino, Hummel: Bevezetés, Téma és 

variációk, Ránki: Don Quijote y Dulcinea, Händel: c-moll szonáta, Händel: g-moll szonáta, Hindemith: 

Szonáta. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

KLARINÉT 



„A” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök I. nehézségi 

szintjén); 

- Két különböző stìlusú és műfajú zongorakìséretes előadási darab, vagy kamaramű (Wagner: Adagio, 

Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade: Fantáziadarab op. 43., Bartók: Három 

csìkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi táncok; kamaraművek: Pranzer: 3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-

II., Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: 

Etűdök II. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stìlusú és műfajú zongorakìséretes előadási darab, vagy kamaramű (Danzi: Szonáta, 

Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, 

Weber: Variáció op. 33; kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante 

nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

SZAXOFON 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesìthető. 

- Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három előjegyzéssel, 

hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkìtett szeptim-felbontással, minél teljesebb 

hangterjedelemben, kotta nélkül. 

- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű az itt felsorolt, ill. a szakközépiskola tantervében 2. évfolyamtól 

szereplő kötetekből; vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy 

Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 49., 66.; 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z 14 371) 

210., 211., 221.; Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 9.; M. Mule: 24 könnyű etűd (A. 

Leduc AL 20 455) 9., 15.; J. v. Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi 

gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 13-tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 

dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20 402) bármely 

azonos hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár. 

- Két különböző stìlusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kìséretes előadási 

darab, legalább az egyik kotta nélkül: A. Corelli: Gigue (Muzika 13 672); G. Fr. Händel: Allegro, Largo et 

Final (A. Leduc AL 20 835); G. Fr. Händel: 4. szonáta (A. Leduc AL 20 828); J. S. Bach: Badinerie (A. 

Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz-dúr szonáta (Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G. Schirmer 45 722); 

J. B. Singelée: Rondo Op. 63. (Perényi: Szax. ABC II/84 EMB 14 299); J. B. Singelée: Solo de concert (H. 

Lemoine 26 260 H.L.); A. Chailleux: Andante és Allegro (A. Leduc AL 22 177); E. Bozza: Aria (A. Leduc 

AL 19 714); M. Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 17 679); Götz Nándor: Koncertetűdök 

(Fon-Trade); lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kìséretes darab helyett egy kìséretes darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes és egy 

kamaramű. 

Egy kìséretes vagy szólóművet minden esetben kìvülről kell játszani. 

„B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, 

egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

- Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, hármashangzat-

felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkìtett szeptim-felbontással, minél teljesebb 

hangterjedelemben, kotta nélkül. 

- Két különböző karakterű, a 6. évfolyam szintjének megfelelő etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a 

felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Klosé: 25 

napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 19-től; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; 

Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 402) egy azonos 

hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Két különböző stìlusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szìntű kìséretes előadási 

darab, kotta nélkül (ajánlott pl. egy barokk szonáta vagy versenymű lassú-gyors tétele, és egy romantikus, 

impresszionista vagy későbbi mű): J. S. Bach: Szonáta (A. Leduc AL 20 831); G. Fr. Händel: 2. szonáta (A. 

Leduc AL 20 829); G. Fr. Händel: 6. szonáta (A. Leduc AL 20 830); A. Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 



(Universal Edition UE 19 075); R. Schumann: Fantáziadarab (G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: Fantaisie 

brillante (H. Lemoine 26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 259 H.L.); E. Bozza: 

Scaramouche (A. Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A. Leduc AL 21 143); Götz Nándor: Koncertetűdök 

(Fon-Trade) bármely darab; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kìséretes darab helyett egy kìséretes darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes és egy 

kamaramű. 

Minden esetben összesen két vizsgadarabot kìvülről kell játszani: pl. egy kìséretes előadási darab és egy 

szólómű, vagy egy kìséretes darab és egy etűd. 

FAGOTT 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat, 

Weissenborn: 2. kötet etűdjei nehézségi szintjén.). 

- Két-három előadási darab, amelyből lehet egy kamaramű, versenymű vagy szonáta tétel-pár (Pécsi J.: 

Dörmögő Dömötör, Vivaldi: d-moll fagottverseny II-III. tétel, Milde: Andante, Tarantella nehézségi szintjén; 

kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240, 252-oboa, fagott, zongora, Telemann: Kánonszonáták, 

Debussy: A kis néger-fúvósötös-nehézségi szintjén.). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú etűd, Weissenborn: 

Fagottiskola II. kötet, Jacobi: Hat középfokú gyakorlat nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta, vagy versenymű tétel-pár (Vivaldi: d-moll fagottverseny, Marcello: e-moll szonáta, 

Telemann: f-moll szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy kamaradarab vagy kamaramű (Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, Telemann: 

Kánonszonáták, Vivaldi: G-dúr kettősverseny - oboa-fagott, Farkas F.: Régi magyar táncok - fúvósötös 

nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

KÜRT 

„A” tagozat 

- Egy kantiléna transzponálása Esz-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/161., II/203. 

nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta lassú és gyors 

tétele kotta nélkül; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; (Schubert: Szerenád, Telemann: 

Allegretto, Mozart: D-dúr kürtverseny, Händel: Ária, Skroup: B-dúr koncert, Csajkovszkij: Édes álom, 

Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: Szonatina, Szervánszky: Kis szvit nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Transzponálás Esz-, vagy D-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/136., II/187. nehézségi 

szintjén). 

- Egy etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/182., II/193., II/210. nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Mozart-kürtduók, Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar táncok - fúvósötös - 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakìsérettel (ajánlott előadási darabok a 

hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tanterv 8-10. oldalán, valamint Bogár: Változó felhők, Zempléni: 

Rapszódia). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TROMBITA 

„A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

- Egy etűd (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., VI., és Arban: 

Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén). 



- Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (előadási darabok: 

Albinoni: Esz- dúr, g-moll, C-dúr concerto, Barat: Fantázia, Gedicke: Koncertetűd; kamaraművek: Borst: 

Trombitaduók, Mező Imre: Variációk, Clodomir: Six petits duo és Six duo faciles, Reschofsky: Trió, Farkas 

Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy dúr és 1 moll skála másfél oktávon, öt képlettel. 

- Két etűd, vagy 1 etűd és 1 kamaramű (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., 

VI., és Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén; kamaraművek: Clodomir: Six duo Faciles, 

Scheidt: Brass: Quintets I-II., nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-dúr concerto, Corelli: e-moll 

szonáta, Purcell: B-dúr szonáta, Vivaldi: d-moll concerto nehézségi szintjén). 

- Egy más stìlusú előadási darab (Bozza: Capricco nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HARSONA 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: 14. Andante, 16. Allegretto leggiero, 17. Allegro 

moderato, 18. Allegro moderato, 19. Andante, 20. Andante con moto, 27. Allegretto, 28. Mazurka, 30. 

Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: barokk 

szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab (az 

ajánlott darabokat lásd a hatályos tanterv 46. oldalán). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Makovecz: Válogatott etűdök 

harsonára I.: 33-35., 37., 38., 44., 46-50.; II.: 3., 4., 9-12., 14-16., 18., 20., 21., 29., 30., 32., 33., 38-40., 46. 

gyakorlatok nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stìlusú előadási darab zongorakìsérettel (az 

ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TENORKÜRT 

„A” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-Nagyiván-Sztán: 

Trombitaiskola IV. 1-30. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: barokk 

szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab (az 

ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom 

szólóművei). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-Nagyiván-Sztán: 

Trombitaiskola IV. 30-53. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stìlusú előadási darab zongorakìsérettel (az 

ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai trombita tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 



BARITON 

„A” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: Technikai etűdök 

7-16. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: barokk 

szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab (az 

ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom 

szólóművei). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: Technikai etűdök 

7-22. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270; Bordogni: Vocalises nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stìlusú előadási darab zongorakìsérettel (az 

ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai harsona tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TUBA 

„A” tagozat 

- Két etűd (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291., 297. gyakorlatok nehézségi 

szintjén). 

- Két előadási darab (G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két gyakorlat (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291 297. gyakorlatok 

nehézségi szintjén). 

- Két előadási darab (B. Marcello: Szonáta I. tétel, Hidas F.: Három kis tétel tubára nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

ÜTŐHANGSZEREK 

„A” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 16.,18.,35.; 

Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok 6., 11., 15., 20. gyakorlat 

nehézségi szintjén). 

- Egy dallamhangszeres mű (Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, Haydn: 

Magyaros rondo nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imádság, Joplin: 

Ragtime - Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. Monica: Movi-rock, Steve Reich: 

Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, Sigfried Fink: Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi 

szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és dallamhangszeres műveket is 

szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével lehetőleg kotta 

nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 20., 21., 26., 

29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: Üstdobgyakorlatok: 14., 19., 24., 27., 33., 

46.; S. Fink: Kisdobszvit - Marcia nehézségi szintjén). 

- Egy skála hármashangzat-felbontással (4#/4b-től). 



- Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele: 

J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó, Gounod: Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll 

hegedűverseny, Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish 

Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, 

Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in Jazz nehézségi szintjén). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

HÁRFA 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Nadermann: 18 Etuden für die höhere Ausbildung, Godefroid: 20 études mélodiques pour la 

harpe nehézségi szintjén. 

- Egy barokk mű (Haendel: Chaconne, Pachelbel: Canon nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta (Parry: Sonata D-dúr, Rössler-Rosetti: Sonata D-dúr nehézségi szintjén). 

- Egy szabadon választott darab (Tedeschi: Pattuglia spagnoula op. 31., Hassalmanns: Priere., Verdalle: 

Sevillana op.27., Farkas: Régi magyar táncok nehézségi szintjén. 

- Egy kamaramű (J. Bosch: Passacaille for Violin and Harp nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd (Boscha: 50 celebres étüdes pour la harpe op. 34. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk (Haendel: Passacaille, J. S. Bach: C-dúr Andante nehézségi szintjén) 

- Egy szabadon választott mű (Schuëcker: Mazurka, Debussey: Holdfény, Tournier: Jazz-Band, Maros: 

Szvit hárfára nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Debussy: Rêverie for Violin and Harp, Mel Bonis: Mélisande pour 2 harpes nehézségi 

szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

GITÁR 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből nr. 

9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. nehézségi szintjén). 

- Három különböző stìlusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz és barokk 

darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek (Lantszvitek cselló szvit); 

klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, 

Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc, F. Tarrega: Marieta, Rosita nehézségi szintjén). 

- XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 nr. 4., 

Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi szintjén). 

- Három különböző stìlusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több tétele, 

vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint, J. Dowland: Luis Mylan, 

Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: Lantszvitek és csellószvitek tételei, valamint szonáták és 

partiták tételei; D. Scarlatti szonátái; klasszikus versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és 

kortárs szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla, 

Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

CIMBALOM 

„A” tagozat 

- Egy barokk szonáta, szvit vagy koncert tételpár (Bach hegedű- és cselló szólószonátái, -szvitjei, Francia 

szvitek, Angol szvitek; Händel szvitek, Vivaldi és Bach-koncertek nehézségi szintjén). 

- Szabadon választott előadási darabok (Chopin: Keringők, Mazurkák, Schumann: Gyermekjelenetek, 

Debussy: Gyermekkuckó, Paganini: 24 capriccio, Liszt-karakterdarabok nehézségi szintjén). 



- Egy XX. századi, illetve kortárs magyar szerző műve (Bartók: Kis szvit, Román kolinda dallamok, 15 

magyar parasztdal, 3 Csìkmegyei népdal, Borsody: 4 darab cimbalomra és gitárra, Hollós: Impromtu, Kurtág: 

Szálkák, Petrovics: Mouvement en Ragtime, Szokolay: Nocturne és capriccio, Vajda: Gregorián ének). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy barokk mű (Bach és Vivaldi koncertek, Bach: Olasz koncert, Haendel és Corelli concertók 

nehézségi szintjén). 

- Egy nehezebb előadási darab zongorakìsérettel (Paganini: Mózes-fantázia, e-moll szonáta, Brahms: 

Magyar táncok, Monti: Csárdás, Tartini: Variációk egy Corelli-témára, Massenet: Thais méditation, Chopin, 

Saint-Saëns, Wieniawski, Albenìz művei nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerzők szóló- és kamaraműveiből, továbbá autentikus népzene vagy népzenei ihletésű 

műzene (Bartók: Szonatina, Kis szvit, 15 magyar parasztdal; Stavisky: Rag-Time; Joplin: Ragtimes Kocsár: 

Kassák-dalok; Lendvay: Dispositioni; Sári: Nyolc duó; Szokolay: Nocturne és capriccio; Vántus: Meditatio). 

A kamaramű kivételével vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

CSEMBALÓ 

„A” tagozat 

- Egy XVII. századi mű preludje (L. Couperin - Heugel-kiadás, G. Le Roux, Clerambault, H. d’Anglebert, 

L. Marchand - Fuzeau-kiadás vagy egy mű a Fitzwilliam Virginal Book-ból [Byrd, Bull, Farnaby, Gibbons] 

vagy Frescobaldi, Rossi Toccata [CEKM], vagy Froberger: Lamento, Tombeau nehézségi szintjén). 

- Egy polifon szerkesztésű mű (J. S. Bach: Háromszólamú invenciók BWV 787-801, f-moll szvit BWV 

823, a-moll szvit BWV 966, Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból BWV 846-896 és BWV 870-

893 [ajánlott a Könemann-kiadás] nehézségi szintjén). 

- Egy mű a felsorolt stìlusokból (Scarlatti, Soler szonáta* [Zeneműkiadó vagy Henl], vagy XVIII. századi 

francia szerző műve: Fr. Couperin [Zeneműkiadó/Gát], J. Ph. Rameau, J. Duphly, A. Forqueray művei, vagy 

18. századi mű [szonáta, variáció]: J. Chr. Bach [Henle], C. Ph. E. Bach [Könemann], J. Haydn [Könemann], 

J. A. Benda [Edito Artia Praha], J. Chr. Fr. Bach [Schott] nehézségi szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaműsor tartalmazzon egy karakterdarabot és egy tánctételt is. 

A *-gal jelölt darabokat kotta nélkül kell játszani. A zárójelben feltüntetett kiadások ajánlások, más Urtext 

kiadások is használhatók. 

„B” tagozat 

- Egy XVII. századi mű: ütemvonal nélküli prelude (L. Couperin - Heugel-kiadás, G. Le Roux, 

Clerambault, H. d’Anglebert, L. Marchand - Fuzeau-kiadás), vagy egy mű a Fitzwilliam Virginal Book-ból 

(Byrd, Bull, Farnaby, Gibbons), vagy Frescobaldi, Rossi Toccata (CEKM), vagy Froberger: Lamento, 

Tombeau nehézségi szintjén). 

- Egy polifon szerkesztésű mű (J. S. Bach: Háromszólamú invenciók BWV 787-801, f-moll szvit BWV 

823, a-moll szvit BWV 966, Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból BWV 846-896 és BWV 870-

893 [ajánlott a Könemann-kiadás], Toccata BWV 910-916, c-moll fantasia BWV 906, Francia szvitek BWV 

812-817 nehézségi szintjén). 

- Egy virtuóz szonáta Scarlatti, Soler, Albero* műveiből. 

- XVIII. századi francia szerző műve: Fr. Couperin (Zeneműkiadó/Gát), J. Ph. Rameau, J. Duphly, A. 

Forqueray művei vagy XVIII. századi mű (szonáta, variáció): J. Chr. Bach (Henle), C. Ph. E. Bach 

(Könemann), J. Haydn (Könemann), J. A. Benda (Edito Artia Praha), W. Fr. Bach: Fantáziák (Schott), J. 

Chr. Fr. Bach (Schott). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaműsor tartalmazzon egy karakterdarabot és egy tánctételt is. 

A *-gal jelölt darabokat kotta nélkül kell játszani. A zárójelben feltüntetett kiadások ajánlások, más Urtext 

kiadások is használhatók. 

ZONGORA 

„A” tagozat 

A négy stìlusból választható három különböző stìlusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk variáció 

(nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, Bach: 

Francia szvit G tánctételek). 



- Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. Op. 79.; 

rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, Chopin: 

Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Három különböző stìlusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben ìrt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-moll 

háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-dúr szonáta K.453. 

nehézségi szintjén). 

- Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta KV. 309 

nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etűd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban, Debussy: Arabesque 

E nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

ORGONA 

„A” tagozat 

Három különböző karakterű darab (ebből egy triós tétel) előadása a következőkből: 

- Egy közepes nehézségű barokk prelúdium és fúga, concerto vagy variációsorozat (Buxtehude: fisz-moll 

Praeludium, korálfantáziák, vagy partita, Lübeck: E-dúr prelúdium és fúga, Böhm: d-moll prelúdium és fúga, 

Bruhns: (nagy) e-moll Praeludium, Bach: a-moll prelúdium és fúga BWV 543, f-moll prelúdium és fúga 

BWV 534, concertók BWV 592-596, f-moll partita BWV 766, Walther: h-moll concerto, Partita „Jesu meine 

Freudé” nehézségi szintjén). 

- Egy triós tétel (Bach 6 triószonátájából BWV 525-530 lehetőleg gyors tétel), vagy triós korálelőjáték 

(nehézségi szint: Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664, Krebs-triók, Homilius: Christ lag in 

Todesbanden triós korál nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus vagy XX. századi kompozìció (Liszt: Orpheus, Evocation, Schumann: B-A-C-H-fúgák, 

Mendelssohn: A-dúr szonáta, c-moll szonáta, Franck: a-moll Choral, Vierne fantázia-darabok, 

szimfóniatételek, Messiaen: Le banquet céleste, Lisznyai: Szent István fantázia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

„B” tagozat 

A „B” tagozat követelményrendszere a szakközépiskolai anyaghoz igazodik. Itt a tanulónak (az „A” 

tagozathoz képest) a darabok nehézségében, mennyiségében és kidolgozottságában is magasabb 

kritériumoknak kell megfelelnie. 

A vizsgán a tanulónak négy különböző karakterű előadási darabot kell játszani: 1) egy nagyobb lélegzetű 

Bach művet, 2) egy triószonáta tételt, 3) egy romantikus művet és 4) egy XX. századi vagy kortárs darabot. 

- Egy nagyobb lélegzetű Bach-mű (g-moll fantázia és fúga BWV 542, Concertók BWV 592-596 

nehézségi szintjén). 

- Egy triószonáta-tétel (lehetőleg gyors tétel) Bach 6 triószonátájából BWV 525-530. 

- Egy romantikus mű (Mendelssohn: d-moll prelúdium és fúga, D-dúr szonáta, Franck: h-moll Choral, E-

dúr Choral, Final, Liszt: B-A-C-H prelúdium és fúga nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi vagy egy kortárs kompozìció (Vierne szimfónia-tételek, Messiaen: Nativité - részletek, 

Antalffy: Változatok néger spirituálékra, Gárdonyi Zsolt: Grand Chœur). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

HARMONIKA 

„A” tagozat 

- Különböző stìlusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus zenei anyag (Czerny: G-dúr etűd 74.; G. F. 

Händel: d-moll courante; Kabalevszkij: Scherzo; Bogár István: Hat kis darab nehézségi szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 



A gyakoribb standard basszusos harmonika esetén a zeneművészeti szakközépiskolák felvételi anyaga az 

irányadó, mint záróvizsga követelmény. 

Kromatikus balkezű képzés esetén a záróvizsga anyaga: 

- Egy reneszánsz blokk Szabolcsi Bence: A XVI. és XVII. sz. magyar tánczenéje c. munkájából (Chorea 

20, Alia 43, Tantz 52 nehézségi szintjén). 

- Két szonáta vagy toccata D. Scarlatti, Seixas, Carvalho műveiből (D. Scarlatti: a-moll szonáta, d-moll 

szonáta, D-dúr szonáta, Seixas: h-moll toccata, Carvalho: g-moll toccata nehézségi szintjén). 

- Három szvit-tétel vagy egy fúga J. S. Bach műveiből (h-moll francia szvitből Allemande, Menuet, 

Gavotte; c-moll fúga nehézségi szintjén). 

- Egy mű a Trevor-kiadású Régi angol orgonazene c. füzetekből, vagy egy Frescobaldi Canzona (John 

James: a-moll voluntary, Anonymous: Cornet voluntary, Starling Goodwin: Cornet voluntary nehézségi 

szintjén). 

- Két harmonikadarab kortárs szerzők műveiből (W. Jacobi: Rondó, H. Brehme: Szvit, Bogár István: 

Toccata és fúga, Szolotarjov: Ferraponti kolostor nehézségi szintjén). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HEGEDŰ 

„A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakìséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, 

vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Háromoktávos hangsortanulmány. 

- Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészìtő gyakorlat op. 37, Kreutzer: 42 

gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 

- Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: D-dúr - Adelaide, 

Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro, Beethoven: F-dúr románc, 

Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

BRÁCSA 

„A” tagozat 

- Egy brácsaverseny-tétel (Tartini: Brácsaverseny, J. Chr. Bach: c- moll brácsaverseny, Stamitz:, F-dúr 

brácsaverseny I. tétel, J. Schubert: C- dúr brácsaverseny nehézségi szintjén). 

- Egy szólószvit-tétel J. S. Bach csellószvitjeiből (G-dúr; d-moll; C-dúr csellószvit nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Brácsamuzsika I-III. - EMB, vagy a hatályos tantervben felsoroltak közül: Mozart: 

E-dúr Adagio, J. Joachim: Héber melódiák, Szőnyi E.: Francia szvit, Kodály: Adagio nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű: hegedű-brácsa duó, vagy kétbrácsás duó, brácsa-cselló duó vagy barokk triószonáta 

(Bruni: Hat duó - hegedű-brácsa, Beethoven: Duó brácsára és gordonkára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy versenymű saroktétele (Stamitz: D-dúr brácsaverseny, J. Haydn: G-dúr brácsaverseny - a C-dúr 

oboaverseny átirata, Hoffmeister: D-dúr brácsaverseny, Dávid Gyula: Brácsaverseny nehézségi szintjén). 

- Két szólószvit-tétel (G-dúr, d-moll, C-dúr csellószvit nehézségi szintjén). 

- Egy virtuóz jellegű előadási darab (Brácsamuzsika I-III. - EMB, Bruch: Románc, Vitali: g-moll ciacona, 

Weber: Variációk egy osztrák népdalra, Dohnányi: D-dúr hangversenydarab op. 12 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

GORDONKA 

„A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk 

szonátatételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint: Vivaldi: a-moll-szonáta I-II., 

Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel). 



A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta, Sammartini: G-dúr 

szonáta, Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén). 

- Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

NAGYBŐGŐ 

„A” tagozat 

- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot tartalmazó etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola 

III.a kötet 16. oldal 12. etűd, Fr. Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI., Fr. Simandl: 10 etűd/3. D-dúr, 4. b-

moll etűd, E. Storch: 32 etűd/2. Asz-dúr, 7. a-moll etűd nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele zongorakìsérettel (B. Marcello: 6 

szonáta/a-moll, e-moll; W. de Fesch: d-moll, F-dúr szonáta; Ariosti: G-dúr, F-dúr szonáta, illetve Capuzzi: 

Koncert, W. Pichl: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Magyar szerzők művei gordonra és zongorára II. kötet/Bach: Air, Arioso, A. 

Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartalmazó etűd (Montag 

L.: Nagybőgőiskola III.a kötet 23. oldal 16. etűd, III.b kötet 68. oldal 9. etűd, Fr. Simandl: 9 etűd/1., 2. etűd, 

Fr. Simandl: Koncert-etűd, E. Storch: 32 etűd/8. G-dúr, 13. F-dúr etűd, J. Hrábe: Etűdök nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 2 tétele (Eccles: g-moll szonáta, Corelli: d-

moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr, d-moll szonáta, illetve Hoffmeister: Koncert, W. Pichl: Koncert, K. 

Dittersdorf: E-dúr koncert nehézségi szintjén). 

- Egy előadás darab (Bottesini: Elégia, Saint-Saëns: A hattyú, Koussevitzky: Szomorú dal, Miniatűr 

keringő nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

MAGÁNÉNEK 

„A” tagozat 

- Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már örvendj bús lelkem, 

Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., V., VI. kötetéből és más 

gyűjteményekből nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die Zufriedenheit, Haydn: Der 

Wanderer nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A fecske, Glinka: A 

pacsirta? Richárd Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: Magyar népzene köteteiből 

/nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kosa P., Farkas F., Fauré, Debussy nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

„B” tagozat 

- Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. kötetéből, Vivaldi: Glória, 

Bach kantátái, áriái nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: Abendenfindung, Ridente la calma, An 

Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein Traum, Mozart: Figaro házassága c. operából megfelelő hangfajok 

áriái, vagy Bastien és Bastiene áriái nehézségi szintjén). 

- Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus operaária (Schubert, 

Brahms, Liszt, Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, Grieg dalai vagy Puccini: Lauretta áriája 

nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb darabok], Bartók: 20 magyar 

népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott dalok, Külföldi szerzők dalai hasonló 

nehézségi fokon nehézségi szintjén). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 



A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTEKELÉSE 

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Fúvóshangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és dìszìtések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Ütőhangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 

- hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, előkék), 

- több verővel való játék dallamhangszeren, 

- különböző hangszerkombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 

- előadásmód, 

- árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

- változó tempók önállóan és együttesben, 

- a zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Pengetős hangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

- hangminőség, 

- hangszerkezelés, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- zenei stìlusok és előadások megvalósìtása, 

- artikulációk és dìszìtések megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség, 

- technikai felkészültség, 

- jobb- és balkéz-technika, 

- intonáció. 

Billentyűs hangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes test- és kéztartás, 

- hangminőség, billentés, 

- pedálhasználat, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és dìszìtések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 



- állóképesség. 

Vonóshangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- a vibrato helyes alkalmazása, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és dìszìtések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Magánének 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- helyes légzés, testtartás, 

- intonáció, 

- helyes ritmus és tempó, 

- zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- állóképesség, 

- előadásmód, tartalmi érzékenység, 

- technikai és művészi megvalósìtás, 

- hangszìnek iránti differenciáló képesség, 

- szép, érthető szövegmondás. 

2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesìrás; 

- fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk 

megfelelő aránya, felhasznált irodalom szìnvonala, mennyisége, eredetiség, objektìv és szubjektìv tartalom 

megfelelő aránya, felépìtés, fogalmazás, helyesìrás, 

- dallamìrás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaìrási készség, külalak. 

3. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete), 

- zenetörténeti tájékozottság, 

- stìlusismeret, 

- formai ismeretek, 

- tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


