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 állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és
elbírálható 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 biztosít, valamint amely
esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 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 versenyfelhívásban
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs,
zeneelmélet, zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és
záróvizsga-bizonyítvánnyal, 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 előírt
iskolai tanulmányi követelmények teljesítése 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 teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként
külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
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 átlagszámítás eredménye öt tizedre
végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a
döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
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 javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem
teljesítette.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI
ZENEMŰVÉSZETI ÁG

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán
az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos
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 írásbeli 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 írásbeli 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 írásbeli 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, zongorakötelező 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,
stílus, 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-av felépítésű, 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
felépítés, 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-av felépítésű, 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 színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot,
előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus,
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, bővített kvart és szűkített 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 fordításaik,
valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a
kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél 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, stílus, 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
kb. 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 felépítésnél 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, stílus, 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: Vízizene, 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 összehasonlítva. 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 maximum10 népdalt, és
ismerje azok legfontosabb jellemzőit; vagy tudjon énekelni maximum 5 műzenei
szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a
XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),
abból kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott anyagból 2 darabbal kapcsolatban a
vizsgabizottság egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és
egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel iskolánk helyi vizsgafüzete alapján.
(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, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei
szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX.
századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó
ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja
meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját.
 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre 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.
 A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje
azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig)
éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret 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, stílusjegyekre 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, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei
szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX.
századig) - ezek közül hármat kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó
ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja
meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. - A tanuló által
a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti,
stílusjegyekre 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, stílusjegyekre 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 fordításaikkal.
 Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal.
 Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben.
 Formatani elemzés kottakép után.
Zeneelmélet főtanszak
 Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban.
 V7 akkord és fordításai; 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, 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 (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. 1/13. 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.

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 stílusú 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.; JeanJean I: 2. nehézségi szintjén).
 Két különböző stílusú 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 kotta nélkül kell játszani.

SZAXOFON
„A” tagozat
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető.
 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 stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű
kíséretes 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 kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy
kíséretes és egy kamaramű.
Egy kíséretes 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 stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű
kíséretes előadási darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy
más stílusú 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 kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy
kíséretes és egy kamaramű (pl. egy kíséretes előadási darab és egy szólómű, vagy
egy kíséretes darab és egy etűd).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

FAGOTT
„A” tagozat
 gy 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 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, díszítés- és
trillaelőkészítő tanulmányok, egyszerű díszítések 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, díszítés- és
trillaelőkészítő tanulmányok, egyszerű díszítések 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 stílusú 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 hármashangzatfelbontással.
 Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II./151., 158., 247., Steiner: HarsonaABC 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.], RimskyKorsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg 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.], RimskyKorsakov: 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.

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 stílusú 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 stílusú 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.

ZONGORA
„A” tagozat
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú 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 III. kötet nehézségi szintjén).
 Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi 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 stílusú darab:
 Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt 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.

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 előkészítő 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: amoll 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 stílusú zongorakíséretes 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 előkészítő
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 zongorakíséretes 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 III. 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: dmoll 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 Százszínű 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 kínos 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 hímes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán,
Szívek, 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: Szívem 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 felépítés, 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 típusai). 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
típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása.
Világi vokális műfajok felsorolása.
A barokk korszak általános stílusjegyei 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 (címek).
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,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig)
éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret 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, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei
szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX.
századig), ezek közül három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje
ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja
meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát 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,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig)
éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret 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, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei
szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX.
századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó
ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja
meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát 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, stílusjegyekre 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.,).
 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.

KLARINÉT
„A” tagozat
 Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean:
Etűdök I. nehézségi szintjén);
 Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű
(Wagner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade:
Fantáziadarab op. 43., Bartók: Három csíkmegyei 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 stílusú és műfajú zongorakíséretes 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 teljesíthető.
 Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább
három előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill.
szűkített 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 stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű
kíséretes 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 kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy
kíséretes és egy kamaramű.
Egy kíséretes vagy szólóművet minden esetben kívülről 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 szűkített szeptimfelbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül.
 Két különböző karakterű, a 6. évfolyam szintjének megfelelő etűd vagy etűdjellegű 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 stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi színtű
kíséretes 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 kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy
kíséretes és egy kamaramű.
Minden esetben összesen két vizsgadarabot kívülről kell játszani: pl. egy kíséretes előadási
darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 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: emoll 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 zongorakíséretes 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 zongorakísérettel (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 stílusú 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 zongorakíséretes 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., 912., 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 stílusú előadási darab
zongorakísérettel (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) (VarasdyNagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 1-30. nehézségi szintjén).
 Két különböző karakterű zongorakíséretes 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) (VarasdyNagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 30-53. nehézségi szintjén).
 Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab
zongorakísérettel (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 zongorakíséretes 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 stílusú előadási darab
zongorakísérettel (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.

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 stílusú 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 lehetőleg 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 stílusú 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.

ZONGORA
„A” tagozat
A négy stílusból választható három különböző stílusú 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 stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.
 Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt 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.

HEGEDŰ
„A” tagozat
Két különböző karakterű zongorakíséretes 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 előkészítő 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 zongorakíséretes 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 zongorakísérettel
(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: amoll 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 (Haydn: dalok).
 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 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., Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott dalok,
Külföldi szerzők dalai hasonló nehézségi fokon nehézségi szintjén).
A műveket kotta nélkül kell énekelni.

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE
KLASSZIKUS SZINTETIZÁTOR
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Klasszikus szintetizátor főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
A vizsgán a tanulónak három művet – köztük legalább egyet akusztikus hangszeren – kell
előadnia egyénileg és kamarapartnerekkel
– két előadási darab különböző klasszikus stílusból választva (Bach: 18 kis zongoradarab,
„Könnyű szonatinák” (Hernádi), Bartók: Mikrokozmos III kötet, Bartók: Gyermekeknek II–
III nehézségi szintjén)
- egy 3–4 szólamú kamarazenei mű (Bartók–Weiner: 10 darab a Gyermekeknek, Bach:
Wohltemperiertes Klavier I–II kötetének kamara átiratai nehézségi szintjén).
A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Klasszikus szintetizátor főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
A vizsgán a tanulónak három művet – köztük legalább egyet akusztikus hangszeren – kell
előadnia egyénileg és kamarapartnerekkel
– két előadási darab különböző klasszikus stílusból választva (Bach: Két– ill. háromszólamú
invenciók Chopin: Mazurkák Bartók: Mikrokozmos V., Bartók: Gyermekeknek III–IV
nehézségi szintjén)
– egy 3–4 szólamú kamarazenei mű (Vivaldi: 4 évszak tételek szintjén), Ravel–,
Muszorgszkij–, Grieg–, Debussy– átiratait, vagy eredeti szintetizátorzenék Jan Michael Jarre,
Vangelis, Presszer Gábor feldolgozását).

SZINTETIZÁTOR - KEYBOARD
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Szintetizátor–keybord főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
– Harminc jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusu számot előad arranger kísérettel,
nehézségi foka eléri legalább az alábbiakat: Beat (She), slow (Dream a little dream of Me),
swing (All of Me), bossa–nova (Fly Me to the Moon), begin (More), cha–ca (Pireus
gyermekei), rhumba (Cseresznyevirág), samba (Quando Quando), slow rock (What a
wonderful World), waltz (Moon River), ragtime (Alexander’s Ragtime Band), charleston
(Yes, Sir).
– Két jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő.
– Két klasszikus előadási darab zongorán, amelyek nehézségi foka elérik az alábbi művekét:
Bach: 18 kis zongoradarab – megfelelő nehézségű darabjai, könnyű szonatinák megfelelő
tételei, Bartók: Mikrokozmosz III–IV.
„B” tagozat
– Negyven jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusu számot előad arranger kísérettel,
nehézségi foka eléri legalább az alábbiakat: Beat (She), slow (Blue Moon), swing (Somebody
Loves Me), bossa–nova (Fly Me To The Moon), begin (Orfeo Negro), cha–ca (Pireus
gyermekei), rhumba (Cseresznyevirág), samba (Brasil), slow rock (Moonlight Serenade),
waltz (Moon River), ragtime (Alexander’s Ragtime Band), charleston (Yes, Sir)
– Két jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő.
– Két klasszikus előadási darab zongorán, amelyek nehézségi foka elérik az alábbi művekét:
Bach: 18 kis zongoradarab – megfelelő nehézségű darabjai, könnyű szonatinák megfelelő
tételei, Bartók: Mikrokozmosz III–IV.

A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Szintetizátor–keybord főtárgy

„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozaton:
– Ötven jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusút előad arranger kísérettel,
amelyek nehézségi foka megfelel az alábbiaknak: slow (Smoke Gets In Your Eyes, Deep
Purple), swing (I Can’t Give You, Autumn Leaves), bossa–nova (The Girl From Ipanema,
Wave).
– Négy jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő.
– Két klasszikus előadási darab zongorán; Bach: Kétszólamú invenciók, Bartók:
Mikrokozmosz III–IV, Czerny: Etüdök op. 721., Schubert: Táncok (EMB), Chopin:
Mazurkák nehézségi szintjén.
„B” tagozaton:
– Hatvan jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusút előad arranger kísérettel,
amelyek nehézségi foka megfelel az alábbiaknak: slow (Misty, Stardust, Laura, Georgia On
My Mind), swing (Lullalby Of Birdland, Yesterdays, How High The Moon, Take The „A”
Train), bossa–nova (Blue Bossa), stb.
– Négy jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő,
– Két klasszikus előadási darab zongorán; Bach: Kétszólamú invenciók, Bartók:
Mikrokozmosz III–IV, Czerny: Etüdök op. 721., Schubert: Táncok (EMB), Chopin:
Mazurkák nehézségi szintjén

NÉPZENE

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak
Alapvizsga tantárgyai
 Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.
Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli
vizsga között.
 A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
 Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat:
szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz
 Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz
 Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc.
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
 Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat:
szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz
 Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.
 Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
 Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy
 Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy
 Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
 Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
Záróvizsga tantárgyai
 A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.
 Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli
vizsga között.
 A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
 Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat:
szolfézs, vagy néprajz
 Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs

 Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
 Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat:
szolfézs, vagy néprajz
 Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
 Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
 Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy
 Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy
 Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer
 Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai
tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott
tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés
adható.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
 A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga
tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni.
 Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát
szervez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán
figyelembe kell venni.
 A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott
osztályzat a döntő.
 Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
 Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak

csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie,
amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

A művészeti alapvizsga követelményei
NÉPI FURULYA
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi furulya főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Udvarhelyszéki és csíki dallamok (csárdás, „marosszéki”, verbunk).
Somogyi és zalai dallamok (pásztornóta, ugrós, lassú és friss csárdás)
Gyimesi táncok.
„B” tagozat
Székelyföldi dallamok és táncok (keserves, lassú és sebes csárdás, marosszéki).
Somogyi és zalai dallamok (lassú és friss csárdás, ugrós).
Gyimesi táncok és más dallamok.
Moldvai dallamok.

NÉPI HEGEDŰ
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi hegedű főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Dunántúli táncok. (Ugrós, lassú és friss csárdás stílusos, ritmikus játéka.)
Széki táncok. (Magyar, sűrű és ritka tempó, lassú, csárdás porka és hétlépés stílusos, a
tánchoz alkalmazkodó tempójú játéka.)
„B” tagozat
Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.)
Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.)
Palatkai ritka és sűrű magyar, lassúcsárdás és szökős

CITERA
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Citera főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, nyomóval, egyszerű
díszítéssel játszott dallamokat.
„B” tagozat
A vizsgázó öt összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság választ
hármat.

NÉPI ÉNEK
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.
„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.

NÉPI BŐGŐ, CSELLÓ
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi bőgő/cselló főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Dél–dunántúli táncok (3–3 dallam: ugrós, lassú– és friss csárdás)
Széki táncrend 7–8 percben (magyar, sűrű– és ritka tempó, lassú és csárdás)
Magyarpalatkai táncrend (ritka és sűrű magyar, lassú cigánytánc, csárdás, szökős és sűrű
csárdás)
„B” tagozat
Széki táncrend 7–8 percben (magyar, sűrű– és ritka tempó, lassú és csárdás), lehetőség szerint
csellón
Kalotaszegi táncok (3–3 dallam legényes, lassú csárdás és szapora)
Szatmári táncok (verbunk, 3–3 dallam oláhos, lassú és friss csárdás)

NÉPZENEI ISMERETEK
A vizsga részei
A Népzenei ismeretek, mint főtárgy:
Gyakorlati vizsga: írásbeli és szóbeli vizsga

A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy:
Gyakorlati vizsga: írásbeli vagy szóbeli vizsga
A vizsga tantárgya és időtartama
Népzenei ismeretek
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 2x45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.
A vizsga tartalma
A Népzenei ismeretek, mint főtárgy:
Írásbeli vizsga:
– Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt.
– Egy hangszeres dallam lejegyzése autentikus felvételről.
– Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, húsz kérdésből álló feladatsor
megoldása.
Szóbeli vizsga
– A tanult témakörökből összeállított 20 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése.
– A tanult anyagból a tanár által kijelölt 100 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és
elemzése.
A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy:
Írásbeli vizsga:
– Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt.
– Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, tíz kérdésből álló feladatsor
megoldása
Szóbeli vizsga
– A tanult témakörökből összeállított 10 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése.
– A tanult anyagból a tanár által kijelölt 50 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és
elemzése, a népdalok stíluskörbe sorolásával, származási helyének felismerésével.
Az írásbeli vizsga értékelése
– feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz;
fogalmazásmód, helyesírás;
– fogalmazás: információtartalom, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak, helyes
szövegleírás.

A művészeti záróvizsga követelményei
NÉPI FURULYA
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat)
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Dunántúli dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás.)
Udvarhelyszéki és csíki táncok és más dallamok. (csárdás, marosszéki, verbunk, keserves.)
Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák,
féloláhos, verbunk, keserves.)
„B” tagozat
Palóc dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.)
Széki dallamok. (lassú, csárdás, magyar)
Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák,
féloláhos, verbunk, keserves, „juhait kereső pásztor”.)
Moldvai dallamok.

NÉPI HEGEDŰ
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi hegedű főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.)
Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.)
Palatkai zene. (Akasztós, lassú csárdás és szökős.)
„B” tagozat
Gömöri táncok (Hallgató, verbunk, lassú és friss csárdás.)
Palatkai zene. (Katonakísérő, akasztós, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás.)
Gyimesi zene. (Keserves, lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője.)
Erdélyi román táncok

CITERA
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Citera főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
– Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely tartalmazza
legalább egy adatközlő anyagát.
– Egy énekkíséretes összeállítás.
– Egy hangszerkíséret bemutatása.
Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16–odos
mozgású dallamokat.
„B” tagozat
A vizsgázó nyolc összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság kettőt,
a vizsgázó egyet választ.

NÉPI ÉNEK
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
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.

NÉPI BŐGŐ, CSELLÓ
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Népi bőgő/cselló főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
„A” tagozat
Marosszéki táncok 7–8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, korcsos és
szöktetős)
Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú– és friss csárdás)
Parlando–rubato dallamok (3 dallam kalotaszegi hajnali vagy mezőségi keserves vagy
szatmári hallgató)
„B” tagozat
Marosszéki táncok 7–8 percben (székely verbunk, sebes forduló, lassú csárdás, korcsos és
szöktetős)
Rábaközi/ vagy gömöri táncok (verbunk, dus, lassú– és friss csárdás)
Erdélyi aszimmetrikus román táncok (2–2 dallam de–a lungu, purtata vagy invirtita)

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTEKELÉSE
1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Fúvós hangszerek
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes légzés, testtartás, hangszertartás,
 hangképzés,
 intonáció,
 hangszerkezelés,
 artikulációk és díszítések alkalmazása,
 helyes ritmus és tempó,
 előadásmód,
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.
Ütőhangszerek
 megfelelés az előírt 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 hangszer kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása,
 előadásmód,
 árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások,
 változó tempók önállóan és együttesben,
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.
Pengetős hangszerek
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás,
 hangminőség,
 hangszerkezelés,
 helyes ritmus és tempó,
 előadásmód,
 zenei stílusok és előadások megvalósítása,
 artikulációk és díszítések megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,

 állóképesség,
 technikai felkészültség,
 jobb- és balkéz-technika,
 intonáció.
Billentyűs hangszerek
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes test- és kéztartás,
 hangminőség, billentés,
 pedálhasználat,
 hangszerkezelés,
 artikulációk és díszítések alkalmazása,
 helyes ritmus és tempó,
 előadásmód,
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.
Vonós hangszerek
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 technikai felkészültség,
 helyes testtartás, hangszertartás,
 hangképzés,
 intonáció,
 a vibrato helyes alkalmazása,
 hangszerkezelés,
 artikulációk és díszítések alkalmazása,
 helyes ritmus és tempó,
 előadásmód,
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 memória,
 alkalmazkodóképesség,
 állóképesség.
Magánének
 megfelelés az előírt követelményeknek,
 helyes légzés, testtartás,
 intonáció,
 helyes ritmus és tempó,
 zenei stílus és az előírások megvalósítása,
 memória,
 állóképesség,






előadásmód, tartalmi érzékenység,
technikai és művészi megvalósítás,
hangszínek 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, helyesírás;
 fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége,
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás,
helyesírás,
 dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási 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,
 stílusismeret,
 formai ismeretek,
 tájékozódás a zenei műfajok között.

