
Népzene tanszak felvételi követelményei 
 

Általános információk 
 

Az iskolánkban tanulható hangszerek 4 csoportba oszhatók: fúvós, vonós, 
pengetős hangszerek és népi ének.  
A felvételhez szükséges népzenei alapismeretek elsősorban az alapfokú 
népzeneoktatás keretein belül sajátíthatók el, mivel a középfokú 
népzeneoktatás az alapfokon tanultakra épül.  
Ennek két alapvető alkotóeleme a hangszerkezelés és a népzenei repertoár 
stílusos megszólaltatása. Az előbbihez szükséges a több évig tartó zenetanulás, 
hiszen a helyes légzéstechnika, a megfelelő hangszertartás legbiztosabban 
szaktanári segítséggel sajátíthatók el, akár népi, akár klasszikus hangszerről 
van szó.  
Ugyanez vonatkozik a szolfézs ismeretekre is.  
A zenei tanulmányokhoz nélkülözhetetlen a zongora alapszintű ismerete is, 
ezért a továbbtanulás tervezésekor idejében gondolni kell erre is.  
A népzenei repertoár kialakításához, a stílusos megszólaltatáshoz elegendő 
lehet az önképzés, hangfelvételek hallgatása, amatőr művészeti csoportokban 
(néptáncegyüttes, zenekar, népdalkör, citerazenekar) való részvétel is.  
Tehát a művészeti iskolák népi hangszeresei mellett szívesen látunk minden 
olyan jelentkezőt, aki rendelkezik a kellő alapismeretekkel, és iskolánkban 
szeretné magát továbbképezni, középfokú végzettséget szerezni, felsőfokú 
tanulmányaira felkészülni.  
A részletekről érdemes tájékozódni nyílt napokon és az előfelvételi alkalmával, 
akár már a felvételit megelőző tanévben. 
 

Az egyes népi hangszeres képzésekre való jelentkezéshez szükséges 
felvételi követelmények 

 

Vonós (népi hegedű, népi kontra/brácsa, népi bőgő) követelmények: 
A klasszikus vonós hangszerek középiskolai felvételi követelményeinek 
megfelelő szakmai elvárások a népi vonós hangszeresekre is vonatkoznak. 
Fontos a helyesen kialakított tartás, bal és jobb kéz, a biztos fekvésváltás, a 
díszítmények (vibrátó, trillák) használata, a tempótartás, dinamika, a helyes 
vonóbeosztás. 
 
Fúvós (népi klarinét, tárogató, népi furulya) követelmények: 
Helyes légzés, hangszer és testtartás. 
 
Mindkét hangszercsoportnál nélkülözhetetlen a jó kottaolvasási készség 
(blattolás), és az emlékezetből való muzsikálás. 
Természetes elvárás a hangszer ismerete, alapvető karbantartási, ápolási 
feladatok (hangolás, tisztítás, húrcsere) önálló elvégzése. 
 



Magyar duda szakra jelentkezőknél feltétel minimálisan 1 év előtanulmány 
a hangszeren.  
 
Pengetős (koboz, tambura) követelmények: 
Tambura szakra elsősorban tamburás, citerás vagy gitáros előképzettségű 
növendékeket várunk (az előképzettségnek megfelelő felvételi anyaggal). 
 
Koboz hangszeren korlátozottak a lehetőségeink, ezért előny a saját hangszer. 
Elsősorban népi énekeseink második főtárgyaként ajánljuk, az 
előtanulmányok hiánya nem akadály. 
 
Népi ének: 
Helyes légzés, tiszta intonáció, megfelelő hangterjedelem. 
Gégeorvosi igazolás szükséges.  
Legalább 30 népdal ismerete, melyről listát kérünk. 
Ezek között legyen : 

 Két szokásdallam: egy a jeles napokhoz és egy az emberi élet fordulóihoz 

kötődő dallam 

 Két régi stílusú, parlando rubato előadásmódú lírai dal 

 Két giusto, egy szimmetrikus és egy aszimmetrikus metrumú táncdal-
lam 

A dalokat legalább három népzenei dialektusterületről kell válogatni. 
 
 
 

Tekerőlant szakra jelentkezőknél előnyt jelent a zongorás előképzettség,  
illetve a saját hangszer. 
Felvételi anyag: 

 Egy parlando dallam 

 Két oláhos dallam recsegéssel 
 Két csárdás és egy friss dallam recsegéssel 

 


