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NÉPI ÉNEK 

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 megőrzését, 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 
figyelembevételére 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. 

Előképző 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. 
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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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző karakterű gyermekdal vagy népszokásdallam megszólaltatása. 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A magyar nyelvterület különböző területeiről 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 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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző karakterű gyermekdal vagy népszokásdallam megszólaltatása. 

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 

– Bemelegítő skálagyakorlatok 

– Érthető, kifejező szövegmondás, artikuláció fejlesztése 

– Dunántúl jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése és elsajátítása. 
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Követelmény 

A dunántúli dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő – 
népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílus hűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallam 

– Egy táncdallam 

– Egy lírai dal 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztő, artikulációs gyakorlatok 

– A kifejező szövegmondás fejlesztése 

– A bartóki II. népzenei dialektus, Észak jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése és 
elsajátítása. 

Követelmény 

Az északi dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílus hűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallam 

– Egy karikázó–fűzér 

– Egy ballada vagy lírai dal 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2020 

 II. rész – Helyi Tanterv – Zeneművészet – Népzene – Vokális tanszak/Népi ének  8 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztő, artikulációs gyakorlatok 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A hangterjedelem növelése 

– A kifejező szövegmondás fejlesztése 

– Az Alföld népzenei dialektus jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése és elsajátítása a – 
kistájak anyagának figyelembevételével. 

Követelmény 

Az alföldi dialektusból a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílus hűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dalcsokor táncdallamokból 

– Egy parlando–rubato dal vagy egy ballada 

– Egy népszokás dallam 

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 kifejező előadás és a jó szövegmondás fejlesztése 

– Az Erdély népzenei dialektusból Székelyföld és Bukovina legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajainak 
megismerése és elsajátítása. 

Követelmény 

Székelyföld és Bukovina vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 
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– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílus hűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy lakodalmi összeállítás 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy ballada vagy lírai dal 

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 jellemző díszítések felismerése és 
megszólaltatása. 

– Az Erdély népzenei dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg és Mezőség legjellemzőbb népdaltípusainak, 
műfajainak megismerése és elsajátítása. 

Követelmény 

Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak 
megfelelően: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, stílusosan, átélt, 
kifejező módon. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy különböző karakterű és tempójú táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy hosszabb lélegzetű parlando–rubato dal. 

– Egy ballada. 
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6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

Az előző években tanult technikai készségek továbbfejlesztése: 

– légzés, 

– hangterjedelem, 

– a kiegyenlített, törésmentes éneklés, 

– kifejező szövegmondás, 

– a tanult tájegységekre jellemző díszítések. 

Moldva legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajainak megismerése és elsajátítása. 

Követelmény 

Moldva vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, stílusosan, átélt, 
kifejező módon. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy guzsalyas dalokból álló összeállítás 

– Egy díszített parlando–rubato dal 

– Egy klasszikus ballada 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és énekes adottságokkal 
rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen minőségben és 
mennyiségben magasabb követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de 
elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az 
A tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztő, artikulációs gyakorlatok 
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– A kifejező szövegmondás fejlesztése 

– A bartóki II. népzenei dialektus, Észak jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése, elsajátítása 
és átélt, élményszerű előadása szólóban és csoportban is. 

Követelmény 

Az északi dialektus kistájainak jellemző vokális népzenei anyaga: Csallóköz, Zoborvidék, Palócföld. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– gyermekjátékdalok, 

– különböző szövegtípusú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílus hűen, érzelmileg kifejezően adja elő. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy karikázó–fűzér 

– Egy ballada vagy lírai dal 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Légzésfejlesztés 

– Intonációs, ritmusfejlesztő, artikulációs gyakorlatok 

– A váltóhangok kiegyenlítése 

– A hangterjedelem növelése 

– A kifejező szövegmondás fejlesztése 

– Az Alföld népzenei dialektus jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak megismerése, elsajátítása és átélt, 
élményszerű előadása szólóban és csoportban, hangszerkísérettel is. 

Követelmény 

Az alföldi dialektus kistájainak jellemző 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, 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 
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– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílus hűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen: 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dalcsokor különböző 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 kifejező előadás és a jó szövegmondás fejlesztése 

– Az Erdély népzenei dialektusból Székelyföld és Bukovina legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajainak 
megismerése, elsajátítása és átélt, élményszerű előadása szólóban és csoportban, a dialektusra jellemző 
hangszerkísérettel is. 

 

Követelmény 

Az erdélyi dialektusból Székelyföld kistájainak (Maros–Küküllő vidéke, Udvarhely szék, Csík, Gyimes) és 
Bukovina (beleértve a Magyarországra telepített és a jelenlegi Szerbiában élő bukovinai székelyeket) jellemző 
vokális népzenei anyaga. 

A feldolgozás az alábbi tematikai rendben történjen: 

– különböző szövegtípusú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Az előadásra kerülő népdalokat stílus hűen, érzelmileg kifejezően adja elő 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően 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 jellemző díszítések felismerése és 
megszólaltatása. 

– Az Erdély népzenei dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg és Mezőség legjellemzőbb népdaltípusainak, 
műfajainak megismerése, elsajátítása és átélt, élményszerű előadása szólóban és csoportban, a 
dialektusra jellemző hangszerkísérettel is. 

Követelmény 

Az erdélyi dialektusból Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség jeles énekes adatközlőinek népzenei felvételei alapján: 

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

Kalotaszeg: Ambrus Sándorné Márton Kata, (Sárvásár), Péntek Jánosné Szabó Ilona (Körösfő), Gergely András 
„Zsüke” (Türe) és mások. 

Mezőség: 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: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, stílusosan, átélt, 
kifejező módon. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen: 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népszokás dallamokból álló összeállítás 

– Egy különböző karakterű és tempójú táncdallamokból álló összeállítás 

– Egy hosszabb lélegzetű parlando rubato dal. 

– Egy ballada. 
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6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

Az előző években tanult technikai készségek továbbfejlesztése: 

– légzés, 

– hangterjedelem, 

– a kiegyenlített, törésmentes éneklés, 

– kifejező szövegmondás, 

– a tanult tájegységekre jellemző díszítések. 

Moldva legjellemzőbb népdaltípusainak, műfajainak megismerése, elsajátítása és átélt, élményszerű előadása 
szólóban és csoportban, a dialektusra jellemző hangszerkísérettel is. 

Követelmény 

Moldva vokális népzenei anyagából a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően, beleértve a 
Magyarországra települt moldvai csángók népzenéjét is: 

– különböző témájú lírai dalok, 

– balladák, 

– különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, 

– táncszók, 

– a jeles napokhoz és az emberi élet fordulóihoz és szakaihoz, valamint a munkához kötődő 
népszokásdallamok. 

Önállóan és tudatosan alkalmazva a tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, stílusosan, átélt, 
kifejező módon a dialektusra jellemző hangszerkísérettel is. 

A népdalok válogatása a korosztálynak és egyéni adottságoknak megfelelően történjen: 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy guzsalyas dalokból álló összeállítás 

– Egy díszített parlando rubato népdal 

– Egy klasszikus ballada 

– Egy táncdallamokból álló összeállítás 

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 alapvető stílusjegyeit, az öt magyar népzenei dialektus fő jellemzőit és a népdalok 
díszítési és variációs lehetőségeit, 

– a legjelentősebb hagyományőrző népi énekeseket. 
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Tudjon 

– helyesen lélegezni, 

– tisztán intonálni, 

– kezdőhangokat önállóan megtalálni, 

– hangfajának megfelelő terjedelemben törésmentesen énekelni, 

– érthető szövegmondással énekelni, 

– életkorának, képességének, egyéniségének megfelelő 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, 
műfajok, valamint dialektusok autentikus megszólaltatása érdekében. Önállóan és tudatosan alkalmazva a 
tanultakat énekeljen tisztán, szép szövegmondással, átélt, kifejező módon. 

Tudjon 

– önállóan beéneklő gyakorlatokat végezni, 

Rendelkezzék 

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

– jó előadói készséggel, önállósággal. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi ének főtárgy 

„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 Alföldről, 

– Egy különböző lüktetésű és tempójú táncdallamokból álló összeállítás. 

Az előadásban közreműködhetnek 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 előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, 

– intonáció, 

– helyes ritmus és tempó, 

– szép, érthető szövegmondás 

– memória, 

– állóképesség, 

– előadásmód, tartalmi érzékenység, 

– technikai és művészi megvalósítás, 

– népzenei hitelesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk 
alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, 
gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; 
így az egyéni énektudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei együttes muzsikálás fejlesztése kerülhet előtérbe. 

A továbbképző anyagának megtervezésekor egyéni programokat alakítsunk ki, hogy összefoglaljuk, elmélyítsük 
a népzenei dialektusok, stílusok és műfajok eddig tanult anyagát, új nézőpontból is. 

A továbbképző lehetőséget teremt arra, hogy megismertessük azokat a tájegységeket, illetve műfajokat, 
amelyekkel nem volt módunk foglalkozni az alapfokú tanulmányok ideje alatt: pl. egyházi népénekek, történeti 
énekek, hangszerutánzó dallamok stb. 

A továbbképző osztályaiban a tananyagot a tanuló alapfokon elvégzett anyaga, egyéni adottságai, érdeklődése 
figyelembevételével állítsuk össze. 

Az iskola adottságaitól függően a továbbképzőben teremtsünk lehetőséget 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, 
kifejező szövegmondás, a dialektusokra jellemző hangvétel és díszítési módok). A tanultakat tudatosan 
alkalmazva énekeljen tisztán, szép szövegmondással, kifejező módon. 
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7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialektus dallamanyagán 
keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségei: a lakodalomhoz kötődő 
szokásdallamok Zoborvidéken. 

– Az egyes dialektusterületek különböző 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 műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. katonadalok, egyházi népénekek stb. 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben 
elsajátítotthoz képest fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, 
állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot 
kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott 
népdalcsokor előadása. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei 
dialektus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: pl. 
gyermekjátékdalok, a karácsonyi ünnepkör népszokás dallamai. 

– Az alföldi dialektusterületek különböző 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, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. pásztordalok, rabénekek, summásdalok. 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben 
elsajátítotthoz képest fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, 
állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot 
kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott 
népdalcsokor előadása. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei 
dialektus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: pl. 
párosítók, a húsvéti ünnepkör szokásdallamai. 

– Az egyes dialektusterületek különböző 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, Süttő 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, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. keserves, jajnóták. 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben 
elsajátítotthoz képest fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, 
állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot 
kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott 
népdalcsokor előadása. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei 
dialektus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: 
halott búcsúztatáshoz kapcsolódó szokásdallamok, guzsalyas dalok. 

– Az erdélyi dialektus különböző 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, Lőrincz 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, Ördöngősfüzes. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. ballada, dudanóta és dudautánzás. 
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Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben 
elsajátítotthoz képest fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, 
állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot 
kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult anyagból a tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott 
népdalcsokor előadása. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei dialektus dallamanyagán 
keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségei: a lakodalomhoz kötődő 
szokásdallamok Zoborvidéken, Mezőségen. 

– A dunántúli dialektusterület különböző táncainak énekelt dallamai: sárközi, rábaközi, somogyi, mezőföldi 
táncok. 

– Egy dunántúli énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a helyi vokális dallamrepertoár rétegei: Markaf 
József (Karád), Mosonyi József (Perkáta), Tóth Imre (Kisbárapáti), Csirke István (Somogyaszaló), Gyöke 
Illésné Kántor Mária és mások. 

– Egy dunántúli falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Karád, Nemespátró, 
Törökkoppány, Szenna, Szentlászló, Vitnyéd stb. 

– Egy műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. katonadalok, egyházi népénekek, karácsonyi kántálók, 
névnapköszöntők stb. 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben 
elsajátítotthoz képest fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, 
állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot 
kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott népdalcsokor 
előadása. 
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8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei 
dialektus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: pl. 
gyermekjátékdalok, párosítók, a karácsonyi ünnepkör népszokás dallamai. 

– Az alföldi dialektusterületek különböző táncainak énekelt dallamai: Szatmár, Dél–alföld. Bácska, Jászság. 

– Egy alföldi énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: Barnucz Mihályné 
Keczán Irén és testvérei, Simon Mária, Maszlag Józsefné Mecsbalog Mária, Sivák Barna és családja, Vlasity 
Károlyné Zélity Klára és mások. 

– Egy alföldi falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Nyíradony, Dávod, Tápé, 
Horgos, Nagyecsed, Bátmonostor. 

– Egy műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. pásztordalok, rabénekek, summásdalok, történeti énekek. 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben 
elsajátítotthoz képest fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, 
állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot 
kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott népdalcsokor 
előadása. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei 
dialektus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: pl. 
párosítók, a húsvéti ünnepkör szokásdallamai, pünkösdi szokásdallamok. 

– Az egyes dialektusterületek különböző táncrendjének énekelt dallamait: csallóközi, gömöri, galga–menti 
táncok. 

– Egy zoborvidéki (pl. Brath Lászlóné, Brath Margit, Potuska Jánosné Fülöp Ilona, Süttő Mónika) vagy egy 
palóc énekes egyéniség (pl. Holecz Istvánné Kanyó Margit, Bajzáth Ferencné Szabó Malvin, Koós József, 
Tóth Istvánné Kovács Julianna) tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei. 

– Egy, az északi népzenei dialektushoz tartozó kistáj vagy falu tudásanyagán keresztül a vokális 
dallamrepertoár rétegei: pl. Zoborvidék, Hont, Áj, Barslédec, Bogács, Bag, Fedémes, Tura. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. keserves, jajnóták, betyárdalok, 48–as 
dalok. 
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Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben 
elsajátítotthoz képest fejlődni az alábbiakban: 

légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban minimum 50 különböző műfajú, karakterű, tempójú dallamot 
kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott népdalcsokor 
előadása. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, az énekkészség fejlesztése 

– A jeles napokhoz vagy az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy népzenei 
dialektus dallamanyagán keresztül, szem előtt tartva a szokás műfaji hátterét és funkciós kötöttségeit: 
halott búcsúztatáshoz kapcsolódó szokásdallamok, guzsalyas dalok. 

Az erdélyi dialektus különböző táncrendjeinek (pl. szilágysági, széki, palatkai, 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, Lőrincz Györgyné Hodorog Luca, Kotyor Balán Mihályné Bálint Erzsi, Miklós Györgyné 
Szályka Rózsa, Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona) vagy bukovinai (pl. Gáspár Simon Antal, Molnár 
Ambrus, Kovács Julianna) énekes egyéniség tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei. 

– Egy kistáj vagy falu tudásanyagán keresztül a vokális dallamrepertoár rétegei: pl. Gyimes, Magyarózd, 
Válaszút, Magyarszovát, Ördöngősfüzes, Udvarhely szék, Nádas–mente. 

– Egy népdal– vagy szövegtípus, műfaj legjellemzőbb darabjait: pl. ballada, dudanóta és dudautánzás, 
bordalok, mulatónóták. 

Követelmény 

A tanuló életkorához, képességeihez, alkatához mérten, minden évben legyen képes az előzőben 
elsajátítotthoz képest fejlődni az alábbiakban: légzéskapacitás, hangterjedelem, kifejező szövegmondás, 
állóképesség, előadói, önkifejező készség. 

Sajátítson el, és legyen képes a zenei anyagban az „A” és „B” tagozaton minimum 50 különböző műfajú, 
karakterű, tempójú dallamot kotta nélkül, saját hangján, szabadon, dallamfűzésekkel is megszólaltatni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanuló által összeállított, három különböző tájegységről származó szabadon választott népdalcsokor 
előadása. 

Ajánlott tananyag éves bontás nélkül 

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Multimédiás adatbázisok: www.zti.hu 

– Publikált népzenei felvételek: a Magyarországon megjelent eredeti felvételeket tartalmazó hangzó 
kiadványok felvételei 

– Bartók–rend 

– Kallós Zoltán gyűjtései 



         A Garabonciás Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  2020 

 II. rész – Helyi Tanterv – Zeneművészet – Népzene – Vokális tanszak/Népi ének  22 

 

Népdalközlések 

Ág Tibor: Édesanyám rózsafája (Bratislava 1974) Madách Kiadó 

Ágh Tibor: Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. (Budapest 1979) Gondolat kiadó 

Ágh Tibor: Ki népei, vári vagytok? Válogatás a szlovákiai magyar tájak hagyományából. (Komárom–
Dunaszerdahely1966) Madách Kiadó 

Albert Ernő–Faragó József: Háromszéki népballadák (Bukarest 1973) Kriterion Kiadó 

Almási István: Futásfalvi népdalok (Sepsiszentgyörgy 1973) 

Almási István: Szilágysági magyar népzene (Bukarest 1979) Kriterion Kiadó 

Almási István: Kocsis Lajos századeleji gyűjtése (Bukarest 1980) Kriteron 

Almási István–Olasz Katalin: Magyargyerőmonostori népköltészet (Bukarest 1969) Kriteron Kiadó 

Balogh Dezső: Szilágysági népdalcsokor (Zilah 1973) 

Bandi Dezső: Tiszta búzából. Nyárádköszvényesi népdalok (Marosvásárhely 1970) 

Bandi Dezső: A falu nótája. Marosmagyarói népdalok (Marosvásárhely 1970) 

Bandi Dezső: Szerelem, szerelem. Backamadarasi népdalok. (Marosvásárhely 1970) 

Barsi Ernő: Daloló Rábaköz (Győr 1970) 

Barsi Ernő: Daloló Szigetköz. (Győr 1971) Hazafias Népfront 

Barsi Ernő: Daloló Rábaköz II. (Csorna–Győr l983) 

Barsi Ernő: Az alsóőri Lisztné Ferber Mária és dalkincse (Győr 1992) 

Barsi Ernő: A zene egy sályi pásztor életében (Budapest l994) Akadémiai Kiadó 

Barsi Ernő: Megérett, megérett Écs hegyén a szőlő (Győr 1995) 

Bartók Béla: A magyar népdal (Budapest 1924) 

Bartók Béla: Népzenének és a szomszéd népek népzenéje – Népszerű Zenefüzetek 3. (Budapest 1934) 

Bartók Béla: Rumanian Folk Music II. Ed.B.Suchoff. The Hague, (Hága 1967) 

Béla Bartók's Folk Music Research in Turkey. Ed.Saygun, Adnan. (Budapest 1976) Akadémiai Kiadó 

Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény I. Közreadja: Kovács Sándor és Sebő Ferenc (Budapest 1991) 

Bartók Béla–Kodály Zoltán: Erdélyi magyarság. Népdalok (Budapest 1923) 

Bencze Lászlóné–Szűcs Sándor: A ladányi torony tetejébe... Hortobágyi és Sárréti népdalok (Püspökladány 
1974) 

Bencze Lászlóné – Szűcs Sándor: Bihari népdalgyűjtés (Berettyóújfalu 1978) 

Benczédi Huba: Kézdiszentléleki népdalok (Sepsiszentgyörgy 1970) 

Bereczky János: Ó, szép fényes hajnalcsillag. Magyar népi karácsonyi énekek. (Budapest 1983) 

Bereczky János – Domokos Mária – Paksa Katalin: Magyar–román kapcsolatok Bartók román gyűjtésében. In: 
Népzene és zenetörténet IV. Szerk.: Vargyas Lajos. (Budapest 1982) 

Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre – Paksa Katalin –Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak 
dallam– és szövegforrásai. In: Népzene és zenetörténet IV. Szerk.: Vargyas Lajos. (Budapest 1982) Zeneműkiadó 

Békefi Antal: Vasi népdalok (Szombathely 1976) 

Békefi Antal: Bakonyi népdalok (Veszprém 1977) 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I–II. (Budapest 1992/1994) Magyar Művelődési Intézet 

Borsai Ilona – Hajdu Gyula – Igaz Mária: Magyar népi gyermekjátékok. Ének–zene szakköri füzetek 2. 
Szerkesztette: Keszler Mária (Budapest 1983) 
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Borsai Ilona – Nagy Miklós: Eger környéki népdalok (Budapest 1981) 

Bura László: Szatmári népballadák (Bukarest 1978) Kriterion Kiadó 

Burány Béla: Hej, széna, széna. 120 vajdasági magyar gyermekjátékdal (Zenta 1973) 

Burányi Béla: Hallottátok–e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. (Szabadka 1977) 

Burány Béla – Fábri Jenő – Tripolszky Géza: Száraz kútgém, üres válú. Juhásznóták, betyárdalok, balladák 
Zentán és vidékén (Zenta 1966) 

Burány Béla – Fábri Jenő – Tripolszky Géza: Kék szivárvány koszorúzza az eget. 142 népdal Zentán és vidékén 
(Zenta 1969) 

Burány Béla–Fábri Jenő–Tripolszky Géza–Bodor Géza: Rukkolnak a szép zentai legények. 99 katonadal zentán és 
vidékén (Zenta 1971) 

C. Nagy Béla–Sztareczky Zoltán: A cekeházi Sivák család népdalművészete (Miskolc 1972) 

Cserey József: Kalocsai kertek alatt. 150 népdal (Kalocsa 1976) 

Dancs Lajos: Gilicemadár. 100 népdal Szabolcs–Szatmárból (Nyíregyháza 1976) 

Dancs Lajos: Édesanyám rózsafája. Népdalok Szabolcs–Szatmár–Bereg megyéből (Nyíregyháza 1993) 

Dobszay László: A magyar dal könyve (Budapest 1984) Zeneműkiadó 

Dobszay László – Szendrey Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa – stílusok szerint rendezve – I. (Budapest 
1988) MTA Zenetudományi Intézet 

Domokos Pál Péter: Rezeda. 96 csángómagyar dal (Budapest 1953) 

Domokos Pál Péter: „...édes Hazámnak akartam szolgálni...” (Budapest 1979) Zeneműkiadó 

Domokos Pál Péter–Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I–III. (Budapest 1956, 1961, 1991) Zeneműkiadó 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek (Budapest 1964) 

Együd Árpád: Somogyi népköltészet. Somogy néprajza I. Szerk.: Bakay Kornél, Zenei szerk.: Olsvai Imre 
(Kaposvár 1975) 

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok (Budapest 1976) 

Fajcsák Attila: Rózsa nyílik. Ötven felnémeti népdal (Eger 1983) 

Fajcsák Attila: Ködellik a Mátra. 90 népdal Heves megyéből (Eger 1983) 

Fasang Árpád: Bartók Béla Békés megyei gyűjtései. 260 népdal. (Sarkad 1981) 

Fehér Zoltán – Fehér Anikó: Bátya népzenéje (Kecskemét 1993) 

Gulyás Éva–Szabó László: Túl a Tiszán, a szendrei határban... Népballadák és históriás énekek Szolnok megyéből 
(Szolnok 1975) 

Gy. Körmendi Mária: Elindultunk idegenbe. Amerikai magyar munkásdalok. (Budapest 1965) 

Hintalan László–Lázár Katalin: Gyermekjátékok. Hévizgyörk. (Szentendre 1980) 

Horváth Károly: Egy hernyéki parasztember dalkincse (Zalaegerszeg 1980) 

Imets Dénes: Repülj, madár, repülj... Menasági népdalok és népballadák (Csikszereda1970) 

Jagamas János: Magyaró népzenéje (Bukarest 1984) Kriterion Kiadó 

Jagamas János – Faragó József: Moldvai csángó népdalok és népballadák (Bukarest 1953) Kriterion Kiadó 

Jagamas János – Faragó József: Romániai magyar népdalok (Bukarest 1974) Kriterion Kiadó 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. (Budapest 1961) Zeneműkiadó 

Kallós Zoltán: Balladák könyve (Budapest 1973) Európa Kiadó 

Kallós Zoltán: Új guzsalyam mellett (Bukarest 1973) Kriterion Kiadó 
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Kallós Zoltán: Gyimesvölgyi keservesek. In: Néprajzi Közlemények V. 3–51. (Budapest 1960) 

Kallós Zoltán – Martin György: Tegnap a Gyimesben jártam... (Budapest 1989) Európa Kiadó 

Kerényi György: Magyar énekes népszokások (Budapest 1982) Zeneműkiadó 

Kiss Lajos: Lakodalmas dalok (Budapest 1980) Zeneműkiadó 

Kiss Lajos: Horgosi népdalok (Zenta 1974) 

Kiss Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje (Újvidék 1982) Hungarológiai Kutatási Intézet 

Kiss Lajos: Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. (Budapest 1982) Zeneműkiadó 

Kiss Lajos – Bodor Anikó: Az aldunai székelyek népdalai (Újvidék 1984) 

Kiss Lajos – Bodor Anikó: A szlavóniai szigetmagyarság népdalai (Újvidék 1990) Hungarológiai Kutatási Intézet 

Kodály Zoltán: Kelemen Kőmives balladája. Visszatekintés II. 76–78. (Budapest 1926) 

Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárat szerkesztette: Vargyas Lajos (Budapest 1971) Zeneműkiadó 

Kusztos Piroska–Csortán Márton: Szovátai zöld erdőben. Szováti népdalok (Marosvásárhely 1971) 

Lajtha László: Széki gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés (Budapest 1955) Zeneműkiadó 

Lajtha László: Sopronmegyei virrasztó énekek (Budapest 1966) Zeneműkiadó 

Lajos Árpád: Borsodi népdalok (Miskolc 1955) 

Lampert Vera: Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke. (Budapest 1980) Zeneműkiadó 

Lázár Katalin: Tápiómenti népdalok. In: Tápiómente néprajza. Szerk.: Ikvai Sándor. (Szentendre 1985) 

Lázár Katalin: Bagi népdalok. In: Bag. Néprajzi tanulmányok II (Aszód 1988) 

Maczkó Mária – Rónai Lajos: Rózsát ültettem a gyalogútra... Galga menti népdalok (Aszód 1990) 

Magyar Népzene Tára. szerk. Bartók Béla – Kodály Zoltán, 

– I. Gyermekjátékok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1951) Akadémiai Kiadó 

– II. Jeles napok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1953) Akadémiai Kiadó 

– III. Lakodalom.  Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos (Budapest 1955–56) Akadémiai Kiadó 

– IV. Párosítók. Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest) Akadémiai Kiadó 

– V. Siratók. Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin (Budapest 1966) Akadémiai Kiadó 

– VI. Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre (Budapest 1966) Aakadémiai Kiadó 

– VII. Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette: Olsvai Imre (Budapest 1973) Akadémiai 
Kiadó 

– VIII. Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte: Vargyas Lajos. (Budapest 1992) Balassi Kiadó 

– IX. Népdaltípusok 4. Sajtó alá rendezte: Domokos Mária. (Budapest 1995) Balassi Kiadó 

Nagy Miklós: Szállj el, fecskemadár Hevesen keresztül... 101 ballada és balladaszerű dal Eger környékéről Egy 
bükkszéki palóc asszony népdalai (Budapest–Eger 1987) 

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele. Észak–mezőségi népdalok (Budapest 1994) Magyar Művelődési 
Intézet 

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

Nyéki Sándor: Daloló Balaton I–II. 88 Balaton vidéki népdal. (Budapest 1976) Zeneműkiadó 

Nyéki Sándor: Balatoni népdalok (Veszprém 1982) Veszprém megyei Tanács 
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Olsvai Imre–Köncöl Ferenc: 88 Tolna megyei népdal (Szekszárd 1974) 

Olsvai Imre – Várnai Ferenc: Dráva szélén lakom. 77 ormánsági népdal (Budapest 1982) 

Olsvai Imre – Várnai Ferenc: Széles víz a Duna (Pécs 1989) 

Paksa Katalin: A szögedi nemzet zenéje. In Bálint Sándor: A szögedi nemzet III. A Móra Ferenc Múzeum 
évkönyve 1978/79–2. 575–905 (Szeged 1980) 

Paksa Katalin: Régi baranyai népdalok (Pécs 1988) 

Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése (Budapest 1993) Falvy Zoltán 

Paksa Katalin– Németh István: Magyar Népzenei Antológia. Alföld. (Budapest 1994) Falvy Zoltán 

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres... Fejér megyei népzene. (Székesfehérvár 1982) István Király Műzeum 
közleményei 

Pozsony Ferenc: Álomvíz martján. Fekete–ügy vidéki magyar népballadák (Bukarest 1984) Kriterion Kiadó 

Ráduly János: Kibédi népballadák (Bukarest 1975) Kriterion kiadó 

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet (illetve a második átdolgozott 
kiadás 2 CD melléklettel (Budapest 1997) Planétás Kiadó 

Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. (Bukarest 1984) Kriterion Kiadó 

Seres András–Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv (Budapest 1991) Héttorony Kiadó 

Szalay Olga: Barnucz Mihályné nyírségi parasztasszony népdalai. Szakdolgozat (1980) MTA Zenetudományi 
Intézet 

Szegő Júlia – Rajeczky Benjamin – Tari Lujza: Ismeretlen moldvai nótafák (Budapest 1988) Európa Kiadó 

Szendrei Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I–II. 
(Budapest 1979) Zeneműkiadó 

Szomjas–Schiffert György: Népdal, népzene. In Kecel története és néprajza 951–1019. (Kecel 1984) 

Szomjas–Schiffert György: Hej! Cserényem előtt ... Kiskunhalas népdalai (Kiskunhalas 1994) 

Sztareczky Zoltán: Kékedi népdalok (Miskolc 1959) 

Tary László: Heves megyei népdalok (Eger 1959) 

Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái (Újvidék 1981) 

Újváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballdák (Miskolc 1977) 

Vajda József: Hallottad–e hírét Zalaegerszegnek...333 zalai népdal. (Zalaegerszeg 1978) 

Vargyas Lajos: Áj falu zenei anyaga I–III. (Budapest 1961–1963) 

Vargyas Lajos: Régi népdalok Kiskunhalasról (Budapest 1954) 

Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa I–II (Budapest 1976) Zeneműkiadó 

Vargyas Lajos: Balladáskönyv (Budapest 1979) Zeneműkiadó 

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest 1981) Zeneműkiadó 

Várnay Ferenc: Csele vize elfolyik a Dunába. Félszáz szebényi népdal (Véménd 1974) 

Várnay Ferenc: Mohácsi népdalok Schneider Lajos gyűjtéséből (Mohács 1971) 

Várnay Ferenc: Erre alá a Baranya szélén. 50 népdal Berze Nagy János gyűjtéséből (Pécs 1979) 

Várnay Ferenc: A mohácsi malomgátba reng a nád (Pécs 1981) 

Várnay Ferenc: Hadikfalvi székely népdalok (Pécs 1983) 

Várnay Ferenc: Szentlőrincen kiöntött a kanális (Szentlőrinc 1989) 

Várnay Ferenc: Nagyhetény, de be van kerítve. 70 hosszúhetényi népdal (Pécs 1991) 
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Veress Sándor: Moldvai gyűjtés. Szerk.: Berlász Melinda és Szalay Olga. (Budapest 1989) Múzsák Kiadó 

Vikár László – Bereczki, Gábor: Cheremis Folksongs (Budapest 1971) Zeneműkiadó 

Vikár László – Bereczki Gábor: Chuvash Folksongs (Budapest 1979) Zeneműkiadó 

Vikár László – Bereczki Gábor: Votyak Folksongs (Budapest 1989) Zeneműkiadó 

Vikár lászló–Szíj Enikő: Erdők éneke. Finnugor népek 100 népdala (Budapest 1985) Zeneműkiadó 

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, kifejező módon énekelni, 

– önállóan és tudatosan alkalmazni a tanultakat, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi hagyományismeretét, zenei 
tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége 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 előadni. 

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

Legyen képes a tanuló 

– eddigi tudásának technikai szintjét emelni, 

– állóképességét, terhelhetőségét növelni, 

– önálló gyakorlási és előadói programot tervezni, 

– az öt népzenei dialektus bármelyikéből stílushű népdal összeállítást készíteni és előadni, 

– az egyes földrajzi területekre, illetve népcsoportokra jellemző hangszerkísérettel dalcsokrot szerkeszteni 
és előadni, 

– meggyőző művészi produkciót nyújtani, 

– megfelelő színpadi rutinnal kisebb együttest (pl. énekegyüttes) az előadás folyamán irányítani. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi ének főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 
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A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, 

Egy hangszerkíséretes összeállítás bemutatása. 

„B” tagozat 

A vizsgázó öt összeállításból álló műsort készít, öt népzenei dialektusból a tanult anyag alapján, maximum 25 
percben. 

A vizsgán közreműködhetnek hangszeres és énekes tanulók. 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, 

– intonáció, 

– helyes ritmus és tempó, 

– szép, érthető szövegmondás 

– memória, 

– állóképesség, 

– előadásmód, tartalmi érzékenység, 

– technikai és művészi megvalósítás, 

– népzenei hitelesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Egészalakos tükör. 

Jól hangolt és karbantartott zongora. 

Kottaállvány. 

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

Felvételre és lejátszásra megfelelő minőségben képes audiovizuális eszközök. 


