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Vokális Tanszak 

Népi Ének 

 

Helyi Tanterv 

 
Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad 

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

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

klasszikus zene és népzene egymást gazdagító, organikus kapcsolatának kiteljesítésére. 

Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeink zenei 

önismeretének megalapozásához, e közösségek hagyományos zenei megnyilvánulásainak 

megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is. 

Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos 

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

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

műveltséget. 

Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra 

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

megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei 

ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására. 

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

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

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

sajátosságokkal is összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. 

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

aktivitásra. 

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

megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes 

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

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

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

ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 
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A képzés struktúrája 
 

 

Népi ének főtárgy: valamennyi évfolyamon heti kétszer 30 perc 

 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, második 

hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar. 

 

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

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

programjainak tantárgyai 

 

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

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

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

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

felvenni. 

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

 

 

 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Elő-képző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 

Népi furulya 

(2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy 

szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2 - - - - - - 

Köt. vál. tárgy - - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összesen - 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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A népi ének tanításának szakirányú feladata 
 

 

Ismertesse meg a tanulókat 

– az énekes népzene hagyományaival, a népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges 

elméleti és technikai ismeretekkel, hogy tanulmányaik végeztével képességeiknek és 

megszerzett tudásuknak megfelelően tudatosan vállalják a megtanult népdalkincs megõrzését, 

továbbadását, átmentését, 

– az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel, a népdalok élményszerű, 

ugyanakkor autentikus megszólaltatáshoz szükséges természetes éneklés technikai hátterével, 

– a magyar népzenei dialektusok sajátosságaival (hangszín, tempó, ornamentika, szöveg). 

Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 

– az énekhang technikai adottságait (légzés, vokális hangzók, hangterjedelem, hangszín), 

– a tanulók zenei képességeit: hallását, intonálási képességét, ritmusérzékét, 

– az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás képességét, 

– a népdalok memorizálási képességét, 

– az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma–, dallam– és 

tempóérzéket, 

– a különböző népzenei dialektusok felismerésének képességét, 

– a dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségeket. 

Törekedjen a korosztályi jellemzők, az egyéni adottságok, készségek és képességek, habitus, 

érzelmi beállítódás figyelembe vételére az egyes tanulók fejlesztési programjának 

kialakításában. 

Ismertesse meg a tanulókat a vokális anyag hangszeres és táncbeli vonatkozásaival, a 

gyakorlatban is. 

Teremtsen alkalmat – a hangzó felvételek hallgatása mellett – a még élő adatközlőkkel való 

élményt adó találkozásokra, az adott tájegységre történő kirándulás vagy táborozás 

formájában is. 

Vegye figyelembe a repertoár kialakításánál, hogy a vokális népzenei hagyományban olyan 

emberi érzések, viszonyok tükröződnek és nyernek kifejezést, melyek a tanulók későbbi 

önálló, felnőtt életében családi, baráti körben a legkülönbözőbb hétköznapi és ünnepi 

helyzetekben aktivizálódhatnak, kerülhetnek használatba: pl. gyermeknevelés, karácsonyi 

ünnep, baráti mulatság. 

Biztassa a tanulókat a tanultak további használatára és önálló repertoárbővítésre a 

tanulmányok befejezése után is, a hangzó és irodalmi források megismertetésével. 
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Elõképzõ évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A magyar nyelvterület szabadon választott területeiről származó mondókák, gyermekdalok, 

népszokás dallamok, illetve kis ambitusú népdalok hallás utáni megtanulása, éneklése 

segítségével, a tanuló természetes, helyes testérzetének (testtartás, légzés, artikuláció) 

kialakítása. 

 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez mérten fejlődjön az alábbiakban: természetes testtartás, 

helyes légzés, artikuláció, intonáció, ritmusérzék. 

Sajátítson el, és legyen képes minimum 40 mondókát, gyermekjátékot, szokásdallamot, kis 

ambitusú népdalt szabadon énekelni. 

 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A magyar nyelvterület különbözõ területeirõl származó mondókák, gyermekdalok, 

népszokás dallamok, illetve kis ambitusú népdalok hallás utáni megtanulása, éneklése. 

A tanuló természetes, helyes testtartásának, légzésének, artikulációjának kialakítása, 

fejlesztése. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez mérten fejlõdjön az alábbiakban: természetes testtartás, 

helyes légzés, artikuláció, intonáció, ritmusérzék. 

Sajátítson el, és legyen képes minimum 40 mondókát, gyermekjátékot, szokásdallamot, kis 

ambitusú népdalt szabadon énekelni. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

 

1. évfolyam „A” tagozat 
 

 

 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A helyes testtartás, légzés kialakítása 

– A tiszta intonáció, differenciált ritmizálás fejlesztése 

– Bemelegítõ skálagyakorlatok 

– Érthetõ, kifejezõ szövegmondás, artikuláció fejlesztése 

– Dunántúl jellegzetes népdaltípusainak, mûfajainak megismerése és elsajátítása. 

 

 

 

Követelmény 

A dunántúli dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen: 

– gyermekjátékdalok, 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ – 

népszokásdallamok. 

Az elõadásra kerülõ népdalokat stílushûen, érzelmileg kifejezõen adja elõ 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallam 

– Egy táncdallam 

– Egy lírai dal 
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2. évfolyam „A” tagozat 
 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztõ, artikulációs gyakorlatok 

– A kifejezõ szövegmondás fejlesztése 

– A bartóki II. népzenei dialektus, Észak jellegzetes népdaltípusainak, mûfajainak 

megismerése és elsajátítása. 

 

Követelmény 

Az északi dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen: 

– gyermekjátékdalok, 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Az elõadásra kerülõ népdalokat stílushûen, érzelmileg kifejezõen adja elõ 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallam 

– Egy karikázó–fûzér 

– Egy ballada vagy lírai dal 
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3. évfolyam „A” tagozat 
 

 

 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztõ, artikulációs gyakorlatok 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A hangterjedelem növelése 

– A kifejezõ szövegmondás fejlesztése 

– Az Alföld népzenei dialektus jellegzetes népdaltípusainak, mûfajainak megismerése és 

elsajátítása a – kistájak anyagának figyelembe vételével. 

 

 

 

Követelmény 

Az alföldi dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen: 

– gyermekjátékdalok, 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Az elõadásra kerülõ népdalokat stílushûen, érzelmileg kifejezõen adja elõ 

 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dalcsokor táncdallamokból 

– Egy parlando–rubato dal vagy egy ballada 

– Egy népszokás dallam 
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4. évfolyam „A” tagozat 
 

 

 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A légzéskapacitásra irányuló gyakorlatok 

– A hangterjedelem növelése 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A könnyebb díszítési gyakorlatok 

– A tiszta intonáció, a kifejezõ elõadás és a jó szövegmondás fejlesztése 

– Az Erdély népzenei dialektusból Székelyföld és Bukovina legjellemzõbb népdaltípusainak, 

mûfajainak megismerése és elsajátítása. 

 

 

 

Követelmény 

Székelyföld és Bukovina vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni 

adottságoknak megfelelõen: 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Az elõadásra kerülõ népdalokat stílushûen, érzelmileg kifejezõen adja elõ 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy lakodalmi összeállítás 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy ballada vagy lírai dal 
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5. évfolyam „A” tagozat 
 

 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A hangterjedelem továbbfejlesztése 

– Az egyenletes éneklés biztosítása a váltóhangok kiegyenlítésének segítségével 

– Nehezebb díszítési gyakorlatok, 

– A tanult stílusokra, népdaltípusokra és földrajzi területekre jellemzõ díszítések felismerése 

és megszólaltatása. 

– Az Erdély népzenei dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg és Mezõség legjellemzõbb 

népdaltípusainak, mûfajainak megismerése és elsajátítása. 

 

 

 

Követelmény 

Szilágyság, Kalotaszeg, Mezõség vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni 

adottságoknak megfelelõen: 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, 

stílusosan, átélt, kifejezõ módon. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy különbözõ karakterû és tempójú táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy hosszabb lélegzetû parlando–rubato dal. 

– Egy ballada. 
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6. évfolyam „A” tagozat 
 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

Az elõzõ években tanult technikai készségek továbbfejlesztése: 

– légzés, 

– hangterjedelem, 

– a kiegyenlített, törésmentes éneklés, 

– kifejezõ szövegmondás, 

– a tanult tájegységekre jellemzõ díszítések. 

Moldva legjellemzõbb népdaltípusainak, mûfajainak megismerése és elsajátítása. 

 

 

Követelmény 

Moldva vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen: 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, 

stílusosan, átélt, kifejezõ módon. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy guzsalyas dalokból álló összeállítás 

– Egy díszített parlando–rubato dal 

– Egy klasszikus ballada 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

 

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

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklõdése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen minõségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „B” tagozat 

követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsõsorban minõségben, a hangszerkezelés 

biztonságában és az elõadás zenei kifejezõerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

 

 

 

2. évfolyam „B” tagozat 
 

 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztõ, artikulációs gyakorlatok 

– A kifejezõ szövegmondás fejlesztése 

– A bartóki II. népzenei dialektus, Észak jellegzetes népdaltípusainak, mûfajainak 

megismerése, elsajátítása és átélt, élményszerû elõadása szólóban és csoportban is. 

 

 

 

Követelmény 

Az északi dialektus kistájainak jellemzõ vokális népzenei anyaga: Csallóköz, Zoborvidék, 

Palócföld. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– gyermekjátékdalok, 

– különbözõ szövegtípusú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Az elõadásra kerülõ népdalokat stílushûen, érzelmileg kifejezõen adja elõ. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen történjen. 

 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy karikázó–fûzér 

– Egy ballada vagy lírai dal 
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3. évfolyam „B” tagozat 
 

 

 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztõ, artikulációs gyakorlatok 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A hangterjedelem növelése 

– A kifejezõ szövegmondás fejlesztése 

– Az Alföld népzenei dialektus jellegzetes népdaltípusainak, mûfajainak megismerése, 

elsajátítása és átélt, élményszerû elõadása szólóban és csoportban, hangszerkísérettel is. 

 

 

 

Követelmény 

Az alföldi dialektus kistájainak jellemzõ vokális népzenei anyaga: Szatmár, Hajdúság és 

Nyírség, Nagykunság, Körösök vidéke, Jászság, Kiskunság, Kalocsai Sárköz, Bácskai Duna 

mente. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– gyermekjátékdalok, 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Az elõadásra kerülõ népdalokat stílushûen, érzelmileg kifejezõen adja elõ 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen történjen: 

 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dalcsokor különbözõ tempójú táncdallamokból 

– Egy pásztordal vagy egy ballada 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A légzéskapacitásra irányuló gyakorlatok 

– A hangterjedelem növelése 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A könnyebb díszítési gyakorlatok 

– A tiszta intonáció, a kifejezõ elõadás és a jó szövegmondás fejlesztése 

– Az Erdély népzenei dialektusból Székelyföld és Bukovina legjellemzõbb népdaltípusainak, 

mûfajainak megismerése, elsajátítása és átélt, élményszerû elõadása szólóban és csoportban, a 

dialektusra jellemzõ hangszerkísérettel is. 
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Követelmény 

Az erdélyi dialektusból Székelyföld kistájainak (Maros–Küküllõ vidéke, Udvarhely szék, 

Csík, Gyimes) és Bukovina (beleértve a Magyarországra telepített és a jelenlegi Szerbiában 

élõ bukovinai székelyeket) jellemzõ vokális népzenei anyaga. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– különbözõ szövegtípusú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Az elõadásra kerülõ népdalokat stílushûen, érzelmileg kifejezõen adja elõ 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen történjen: 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy lakodalmi összeállítás 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy ballada vagy keserves 
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5. évfolyam „B” tagozat 
 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A hangterjedelem továbbfejlesztése 

– Az egyenletes éneklés biztosítása a váltóhangok kiegyenlítésének segítségével 

– Nehezebb díszítési gyakorlatok, 

– A tanult stílusokra, népdaltípusokra és földrajzi területekre jellemzõ díszítések felismerése 

és megszólaltatása. 

– Az Erdély népzenei dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg és Mezõség legjellemzõbb 

népdaltípusainak, mûfajainak megismerése, elsajátítása és átélt, élményszerû elõadása 

szólóban és csoportban, a dialektusra jellemzõ hangszerkísérettel is. 

 

 

Követelmény 

Az erdélyi dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg, Mezõség jeles énekes adatközlõinek népzenei 

felvételei alapján: 

Szilágyság: Hoffner Jánosné Szabó Katalin, Lukács Andrásné Nagy Anna (Kárásztelek). 

Kalotaszeg: Ambrus Sándorné Márton Kata, (Sárvásár), Péntek Jánosné Szabó Ilona 

(Körösfõ), Gergely András „Zsüke” (Türe) és mások. 

Mezõség: Balla Ferencné Szász Etelka (Feketelak), Eke Péterné Simon Mari „Csutkó” 

(Buza), Pap Mártonné Filep Mária, Szabó Varga György, Csorba János, Kis Sándor 

„Kicsi"(Szék) és mások. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, 

stílusosan, átélt, kifejezõ módon. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen történjen: 

 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy különbözõ karakterû és tempójú táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy hosszabb lélegzetû parlando rubato dal. 

– Egy ballada. 
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6. évfolyam „B” tagozat 
 

 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

Az elõzõ években tanult technikai készségek továbbfejlesztése: 

– légzés, 

– hangterjedelem, 

– a kiegyenlített, törésmentes éneklés, 

– kifejezõ szövegmondás, 

– a tanult tájegységekre jellemzõ díszítések. 

Moldva legjellemzõbb népdaltípusainak, mûfajainak megismerése, elsajátítása és átélt, 

élményszerû elõadása szólóban és csoportban, a dialektusra jellemzõ hangszerkísérettel is. 

 

 

 

Követelmény 

Moldva vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen, 

beleértve a 

Magyarországra települt moldvai csángók népzenéjét is: 

– különbözõ témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötõdõ 

népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, 

stílusosan, átélt, kifejezõ módon a dialektusra jellemzõ hangszerkísérettel is. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelõen történjen: 

 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy guzsalyas dalokból álló összeállítás 

– Egy díszített parlando rubato népdal 

– Egy klasszikus ballada 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– az emberi hang sajátosságait, és képes legyen ezeket alkalmazni a dallamok 

megszólaltatásakor, 

– a magyar népdalok alapvetõ stílusjegyeit, az öt magyar népzenei dialektus fõ jellemzõit és a 

népdalok díszítési és variációs lehetõségeit, 

– a legjelentõsebb hagyományõrzõ népi énekeseket. 

Tudjon 

– helyesen lélegezni, 

– tisztán intonálni, 

– kezdõhangokat önállóan megtalálni, 

– hangfajának megfelelõ terjedelemben törésmentesen énekelni, 

– érthetõ szövegmondással énekelni, 

– életkorának, képességének, egyéniségének megfelelõ módon, a tanult dialektusok 

figyelembevételével, stílusosan népdalokat megszólaltatni. 

 

 

 

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

Legyen képes a tanuló az „A” tagozatra építve gyarapítani technikai eszközeit a tanult 

népzenei stílusok, mûfajok, valamint dialektusok autentikus megszólaltatása érdekében. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, átélt, 

kifejezõ módon. 

Tudjon 

– önállóan beéneklõ gyakorlatokat végezni, 

Rendelkezzék 

– a szükséges kottaolvasási, lejegyzõ készséggel, memóriával és összpontosító képességgel, 

– jó elõadói készséggel, önállósággal. 

 

 

A mûvészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

A vizsga tantárgya és idõtartama 

Népi ének fõtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy gyerekjátékdalokból vagy párosító dalokból álló népdalcsokor, 

– Egy jeles napi szokásdalokból álló összeállítás, 

– Egy pásztor– vagy rabének, 

– Egy klasszikus ballada a Dunántúlról vagy az Alföldrõl, 

– Egy különbözõ lüktetésû és tempójú táncdallamokból álló összeállítás. 

Az elõadásban közremûködhetnek hangszeres tanulók. 
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„B” tagozat 

– Egy lakodalmi szokásdalokból álló összeállítás, 

– Egy keserves, 

– Egy klasszikus ballada, 

– Egy szabadon választott népdal összeállítás. 

– Egy karikázó dallamokból álló összeállítás csoportos énekszóval 

– Egy hangszerkíséretes táncdalciklus. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az elõírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, 

– intonáció, 

– helyes ritmus és tempó, 

– szép, érthetõ szövegmondás 

– memória, 

– állóképesség, 

– elõadásmód, tartalmi érzékenység, 

– technikai és mûvészi megvalósítás, 

– népzenei hitelesség. 
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Továbbképzõ évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképzõ évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentõs különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképzõ 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktõl, érdeklõdési körüktõl függõen 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; így az egyéni énektudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei együttes muzsikálás fejlesztése kerülhet elõtérbe. 

A továbbképzõ anyagának megtervezésekor egyéni programokat alakítsunk ki, hogy 

összefoglaljuk, elmélyítsük a népzenei dialektusok, stílusok és mûfajok eddig tanult anyagát, 

új nézõpontból is. 

A továbbképzõ lehetõséget teremt arra, hogy megismertessük azokat a tájegységeket, illetve 

mûfajokat, amelyekkel nem volt módunk foglalkozni az alapfokú tanulmányok ideje alatt: pl. 

egyházi népénekek, történeti énekek, hangszerutánzó dallamok stb. 

A továbbképzõ osztályaiban a tananyagot a tanuló alapfokon elvégzett anyaga, egyéni 

adottságai, érdeklõdése figyelembe vételével állítsuk össze. 

Az iskola adottságaitól függõen a továbbképzõben teremtsünk lehetõséget a népdalok stílusos 

hangszerkíséretes megszólaltatására. 

Ösztönözzük a tanulókat énekes–hangszeres együttesek alakítására, a kamarazene tantárgy 

keretein kívül is. 

A tanuló képes legyen az eddigiekre építve tovább gyarapítani tudását a népzenei dialektusok 

eredeti megszólaltatása érdekében. Az eddig tanultakra építve fejlesszük tovább a tanuló 

készségeit (hangterjedelem, kifejezõ szövegmondás, a dialektusokra jellemzõ hangvétel és 

díszítési módok). A tanultakat tudatosan alkalmazva énekeljen tisztán, szép szövegmondással, 

kifejezõ módon. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötõdõ szokásdallamok egy népzenei dialektus 

dallamanyagán keresztül, szem elõtt tartva a szokás mûfaji hátterét és funkciós kötöttségei: a 

lakodalomhoz kötõdõ szokásdallamok Zoborvidéken. 

– Az egyes dialektusterületek különbözõ táncrendjének énekelt dallamai: sárközi, rábaközi 

táncok. 

– Egy dunántúli énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a helyi vokális dallamrepertoár 

rétegei: pl. Markaf József (Karád), Mosonyi József (Perkáta), Tóth Imre (Kisbárapáti). 

– Egy dunántúli falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Karád, 

Nemespátró, Szentlászló. 

– Egy mûfaj legjellemzõbb darabjait: pl. katonadalok, egyházi népénekek stb. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az 

elõzõben elsajátítotthoz képest fejlõdni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, 

kifejezõ szövegmondás, állóképesség, elõadói, önkifejezõ készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különbözõ mûfajú, karakterû, 

tempójú dallamot kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfûzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különbözõ tájegységrõl származó 

szabadon választott népdalcsokor elõadása. 
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8. évfolyam „A” tagozat 
 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötõdõ szokásdallamok 

egy népzenei dialektus dallamanyagán keresztül, szem elõtt tartva a szokás mûfaji hátterét és 

funkciós kötöttségeit: pl. gyermekjátékdalok, a karácsonyi ünnepkör népszokás dallamai. 

– Az alföldi dialektusterületek különbözõ táncrendjének énekelt dallamai: Szatmár, Dél–

alföld. 

– Egy alföldi énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: 

Barnucz Mihályné Keczán Irén, Simon Mária, Maszlag Józsefné Mecsbalog Mária és mások. 

– Egy alföldi falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Nyíradony, 

Dávod, Tápé, Horgos. 

Egy népdal– vagy szövegtípus, mûfaj legjellemzõbb darabjait: pl. pásztordalok, rabénekek, 

summásdalok. 

 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az 

elõzõben elsajátítotthoz képest fejlõdni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, 

kifejezõ szövegmondás, állóképesség, elõadói, önkifejezõ készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különbözõ mûfajú, karakterû, 

tempójú dallamot kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfûzésekkel is megszólaltatni. 

 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különbözõ tájegységrõl származó 

szabadon választott népdalcsokor elõadása. 
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9. évfolyam „A” tagozat 
 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötõdõ szokásdallamok 

egy népzenei dialektus dallamanyagán keresztül, szem elõtt tartva a szokás mûfaji hátterét és 

funkciós kötöttségeit: pl. párosítók, a húsvéti ünnepkör szokásdallamai. 

– Az egyes dialektusterületek különbözõ táncrendjének énekelt dallamait: csallóközi, gömöri 

táncok. 

– Egy zoborvidéki énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár 

rétegei: pl. Brath Lászlóné, Brath Margit, Potuska Jánosné Fülöp Ilona, Süttõ Mónika és 

mások. 

– Egy, az északi népzenei dialektushoz tartozó kistáj vagy falu tudásanyagán keresztül a 

vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Zoborvidék, Barslédec, Bogács, Bag, Fedémes. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, mûfaj legjellemzõbb darabjait: pl. keserves, jajnóták. 

 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az 

elõzõben elsajátítotthoz képest fejlõdni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, 

kifejezõ szövegmondás, állóképesség, elõadói, önkifejezõ készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különbözõ mûfajú, karakterû, 

tempójú dallamot kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfûzésekkel is megszólaltatni. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különbözõ tájegységrõl származó 

szabadon választott népdalcsokor elõadása. 
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10. évfolyam „A” tagozat 
 

 

 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötõdõ szokásdallamok 

egy népzenei dialektus dallamanyagán keresztül, szem elõtt tartva a szokás mûfaji hátterét és 

funkciós kötöttségeit: halott búcsúztatáshoz kapcsolódó szokásdallamok, guzsalyas dalok. 

– Az erdélyi dialektus különbözõ táncrendjeinek (pl. szilágysági, széki, kalotaszegi, csíki, 

marosszéki) valamint a moldvai csángók táncainak énekelt dallamai. 

– Egy erdélyi (pl. Kádár Sándorné Papp Erzsébet, Mogyorósi János, Papp Mária) vagy 

moldvai (Demeter Antalné Jánó Anna, Lõrincz Györgyné Hodorog Luca, Kotyor Balán 

Mihályné Bálint Erzsi) énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár 

rétegei. 

– Egy kistáj vagy falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Gyimes, 

Magyarózd, Válaszút, Magyarszovát, Ördöngõsfüzes. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, mûfaj legjellemzõbb darabjait: pl. ballada, dudanóta és 

dudautánzás. 

 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az 

elõzõben elsajátítotthoz képest fejlõdni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, 

kifejezõ szövegmondás, állóképesség, elõadói, önkifejezõ készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különbözõ mûfajú, karakterû, 

tempójú dallamot kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfûzésekkel is megszólaltatni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különbözõ tájegységrõl származó 

szabadon választott népdalcsokor elõadása. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

 

Az „A” tagozat végén 

Legyen képes a tanuló 

– az „A” tagozatra építve tovább gyarapítani technikai eszközeit, 

– tisztán, szép szövegmondással, átélt, kifejezõ módon énekelni, 

– önállóan és tudatosan alkalmazni a tanultakat, 

– olyan mûvészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggõ egységben tükrözi 

hagyományismeretét, zenei tudását, képzelõereje fejlettségét, valamint elõadókészsége 

érettségét. 

Ismerje a tanuló a magyar népzene minden dialektusterületét az „A"tagozaton elvárható 

mélységben és dallam mennyiségben. 

Tudjon mindegyik dialektusból önállóan dalfüzért szerkeszteni és azt elõadni. 

 

 

A mûvészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészbõl áll. 

A vizsga tantárgya és idõtartama 

Népi ének fõtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

 

„A” tagozat 

Három különbözõ dialektusterületrõl származó összeállítás bemutatása, 

Egy hangszerkíséretes összeállítás bemutatása. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az elõírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, 

– intonáció, 

– helyes ritmus és tempó, 

– szép, érthetõ szövegmondás 

– memória, 

– állóképesség, 

– elõadásmód, tartalmi érzékenység, 

– technikai és mûvészi megvalósítás, 

– népzenei hitelesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelezõ (minimális) taneszközök 

Egészalakos tükör. 

Jól hangolt és karbantartott zongora. 

Kottaállvány. 

Hangtár, mely rendelkezik a népzenei, néprajzi irodalom hang– és videó felvételeivel. 

Felvételre és lejátszásra megfelelõ minõségben képes audiovizuális eszközök, (CD, DVD 

lejátszó, Számítógép) 


