
III. Fejezet 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell 

meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény 

állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbìrálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem 

felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény 

pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó 

évfolyamán az előìrt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet - 

zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve 

záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - 

a 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 előìrt 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 teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősìteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 

eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előìrt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit 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 



Az alapvizsga ìrásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” 

tagozatos tanuló választhat ìrásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos valamint az elmélet 

főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az ìrásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat): 

- zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI 

A záróvizsga ìrásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a kötelezően 

választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli 

vizsgát tesznek. A. „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 



- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az ìrásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat) 

- Szolfézs 

Zenetörténet - zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet - zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 

- Zongora 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 perc. 

Kamarazene főtanszak: 

- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 

Diktálás, elemzés 

a) feladat 

- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) lehet, 

szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stìlus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és elemzése 



Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-a
v
 felépìtésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó 

szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés 

szempontjai: a funkciók bejelölése, formai 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-a
v
 felépìtésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. 

Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 

tizenkétszer hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és éles ritmust, 

valamint szìnező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, 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, bővìtett kvart és szűkìtett kvint). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a 

kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán hatszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott 

hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és 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, stìlus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig. 

Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket. Előre meg kell adni a kulcsot, 

az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. Diktálás előtt meg 

kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán 

háromszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi kitéréssel, vagy 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. Diktálás előtt meg kell adni a 

violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépìtésnél az 

adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 



- Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés 

szempontjai: forma, stìlus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, 

a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános jellemzése és zenei 

jellegzetességei. 

- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj 

bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, táncpárok], fúga). Domenico 

Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két - a tanuló által ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. 

Händel: Vìzizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). 

Egy vokális műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei). 

- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos zeneszerzőjének 

felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika korszakának jellemzése a barokkal 

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 10 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ 

barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkìsérettel (saját kìséret nem kötelező), abból kettőt 

kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság egyszerű 

zenetörténeti, stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 



- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 

2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne 

szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, 

és hangnemi kitérés, moduláció is. 

- A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stìlus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját 

kìsérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, 

utasìtásokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stìlusát és formáját. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

„B” tagozat 

Hangszer, magánének főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 

2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat 

változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket; alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkìsérettel (saját kìséret nem kötelező), 

ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 

2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne 

szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, 

és hangnemi kitérés, moduláció is. 

- A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stìlus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül hármat kotta nélkül - saját 

kìsérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, 

utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stìlusát 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, 

stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

ZENEELMÉLET 

„A” tagozat 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordìtásaikkal. 

- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordìtásaikkal. 

- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 



Zeneelmélet főtanszak 

- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 
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 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, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-

dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 

Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: etűdök/Baroque Solo 

Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is 

(Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr 

szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára 

nehézségi szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

FUVOLA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-85., Bántai: 

Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik tétele nehézségi 

szintjén). 

- Egy előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási darabok nehézségi 

szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Platonov: 30 etűd 1-10., 

Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1-4. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

OBOA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Sellner: Etűdök, Snieczkovsky: Etűdök I., Hinke: 

Skálaetűdök, Wiedemann: 45 etűd nehézségi szintjén). 

- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is (Albinoni: B-dúr concerto III. t., Geminiani: e-

moll szonáta: I-IV. t., Sosztakovics: Románc nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 



„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Wiedemann: 45 etűd, Pietzsch: Schule für die 

Oboe, Braun: 18 caprice). 

- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is, pl. egy barokk mű lassú és gyors tétele, vagy 

egy barokk tétel és egy karakterdarab (Corelli: Barbirolli: F-dúr concerto, Händel: Ária és Rondinella, 

Telemann: c-moll szonáta, Albinoni: B-dúr concerto: II-III. t., Cimarosa: Oboaverseny III-IV. t., Head: 

Gavotte, Presto, Elégikus tánc, Lawson: Honeysuckle Reg, Vivaldi: C-dúr oboaverseny - kis C-dúr P.V. 44-

F. VII. no. 4/1. t. nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

KLARINÉT 

„A” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-tól, Kovács 

Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stìlusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is (Dancla: 

Románc [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sonatina [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 

44], Haydn: Szent Antal korál [200 év klarinétmuzsikája] Barokk és klasszika, Mozart: Románc 

[Klarinétmuzsika 10.], Weber: Vadászkórus [Kis előadási darabok 19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., 

Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 15., 69., 84., Balassa György-Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13., 

27., 28., 30., 74, nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-tól, Kovács 

Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stìlusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is (Bärmann: 

Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal szöveg nélkül, (Berkes: Előadási darabok 

klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es), Donizetti: Concertino II. tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr 

klarinétverseny II. tétel, Leopold Kozeluch: Esz-dúr Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; 

kamaraművek: Devienne: 6 duó, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György-Berkes 

Kálmán II.: 31., 40., 55., Kocsár Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

SZAXOFON 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesìthető. 

- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló 

nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 50., 

222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14371) 158., 178., 182., 24 könnyű etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5., 

13., 35 Studies (J. v. Beekum, Harmónia, HU 3794) Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz). 

- Két különböző stìlusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kìséretes előadási 

darab, legalább az egyik kotta nélkül: J. S. Bach: Gavottes (A. Leduc AL 19 664), B. Marcello: Adagio 

(Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A. Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: 

Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek - Kraszna L. EMB 14 251), Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25 

708), Glinka: Vocalise (Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes és egy 

kamaramű. 

Egy kìséretes vagy szólóművet lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, 

egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

- Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi 

példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 

028) 37., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14 371) 192., 194., 201., Szaxofon ABC II. (Perényi, EMB Z 14 

299) 99., M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15., J. v, Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 



3794) Square Dance (in B), Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 
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- Két különböző stìlusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kìséretes előadási 

darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy más stìlusú művet is választani kell): G. Fr. 

Händel: Sicilienne et Gigue (A. Leduc AL 20 834), G. Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), 

F. Mendelssohn: Andante (Perényi: Szaxofon ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély 

(Simonffy 053/C), Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl. Debussy: A kis néger (Simonffy 

074 v. A. Leduc AL 19 555), E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714). 

Játszható a két kìséretes darab helyett egy kìséretes darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes és egy 

kamaramű (pl. egy kìséretes előadási darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes darab és egy etűd). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

FAGOTT 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek op. 8/1. 

kötet III. fejezet 23. G-dúr, IV. fejezet 1. C-dúr, 2. F-dúr nehézségi szintjén). 

- Két-három előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele (Beethoven: Kontratánc/G-

dúr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek op. 8/1. 

kötet IV. fejezet 2. F-dúr, op. 8/2. kötet 14. F-dúr, 15. d-moll, Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat I., 4. 

nehézségi szintjén). 

- Két-három különböző karakterű darab vagy tétel-pár, az egyik lehet kamaramű tétel (Farkas F.: 

Népdalszonatina I-II. tétel, Telemann: F-dúr szonáta, Wiessendorf: Téma és variációk nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

KÜRT 

„A” tagozat 

- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., II/42., II/68., 

II/90. nehézségi szintjén); az egyik etűd helyett lehet kamaramű is (Tarjáni Ferenc: Muzsikáljunk c. 

gyűjteményéből G. F. Händel: Sándor-ünnep nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (J. Mattheson: Ária, A. J. Varlamov: Orosz népdal, J. A. Hasse: Két tánc, G. F. 

Händel: Bourrée, Mező: Tánc, Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén), 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 

- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. nehézségi szintjén). 

- Két etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. nehézségi szintjén; az egyik 

etűd helyett lehet kamaramű is. 

- Egy előadási darab (Beethoven: Románc, Loeillet: Szonáta, Skroup: B-dúr koncert, Frehse: Andante, 

Székely: Szonatina II-III. tétel nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TROMBITA 

„A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., Clodomir: Petits exercices 1-21., Arban: 

Trombitaiskola - ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészìtő tanulmányok, egyszerű dìszìtések és trillák 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./66-74., Baldassari: Szonáta, Händel: 

Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina nehézségi szintjén). 



Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., IV./1-53., Clodomir: Petits exercices 1-

29., Arban: Trombitaiskola - ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészìtő 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 stìlusú előadási darab (Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. Concertino 

nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HARSONA 

„A” tagozat 

- Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat-felbontással. 

- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II./151., 158., 247., Steiner: Harsona-ABC 16/2. 

Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F. Schubert: Bölcsődal 

[20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta 

[28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl.: 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola I./136., 137., Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola 

II./217., 300., 352., Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I./4. Poco Allegro, 6. Allegro, 12. Allegretto 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: Menüett [27.], 

Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Ária [34.], Bogár István: 4 

bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű 

előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TENORKÜRT 

„A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. 51-116. nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F. Schubert: 

Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: 

Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. [51-116.] Clodomir: Etűdök I-II. nehézségi 

szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: 

Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], 

Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

BARITON 

„A” tagozat 



- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 56-66; Perényi: 347 etűd harsonára 100-115. nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c, gyűjteményből F. Schubert: 

Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: 

Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 70-86; Perényi: 347 etűd harsonára 130-137. nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: 

Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], 

Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok). 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TUBA 

„A” tagozat 

- Egy skála (legalább három variációval). 

- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. kötet 172., 183., 187., 

192., gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (F. Schubert: Bölcsődal [169], H. Purcell: Rigaudon [166] nehézségi szintjén). Az 

etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval). 

- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola 1 kötet 161., 163., 179., 186. 

gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (J. Brahms: Bölcsődal - [176] H. Purcell: Rigaudon - [166] nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

ÜTŐHANGSZEREK 

„A” tagozat 

- Két dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; Keune: Kisdobiskola 

48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén). 

- Egy dallamhangszeres mű (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; Pleyel: 

Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums szólam; Jack McKenzie: 

Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 5., 14.; Keune: 

Kisdobiskola 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén). 

- Egy skála hármashangzat-felbontással. 

- Egy dallamhangszeres mű (Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; Rameau: 

Gavotte; Händel: a-moll menüett HWV 602, 603 nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek - Hét SMS-tanulmány 

dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 5., 6. nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 

HÁRFA 



„A” tagozat 

- Egy etűd (Nadermann: 15 etűd/5., 6., Bochsa: 40 celebres études pour la harpe op. 318 nehézségi 

szintjén). 

- Egy barokk mű (Bach: Lant prelúdium, Bach: Fantázia B-dúr., Haendel: Prelúdium B-dúr nehézségi 

szintjén). 

- Egy szonáta (Dusik: 6 szonatina nehézségi szintjén). 

- Egy szabadon választott darab (Durand: Chaconne, Godefroid: Dal szöveg nélkül nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd (Nadermann: 30 fortscreitende Etuden, Heller: Six etudes, Posse: Sechs kleine Etuden 

nehézségi szintjén). 

- Egy barokk mű (Ph. E. Bach: Solfeggio nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta (Dusik 6 szonatina nehézségi szintjén. 

- Egy szabadon választott darab (Tournier: Lolota a táncosnő, Debussy: A lenhajú lány nehézségi 

szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

GITÁR 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, nr. 3., 4., 7., 10., 

Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1., 5., 6., 7., Carcassi: Capriccio, 

Legnani: Capricci nehézségi szintjén). 

- Három különböző stìlusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Magyar honi virágok 

1., 2., Milán: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szendrey-Karper: 20 könnyű darab, de 

Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: 1V-V kötetből klasszikus szerzők darabjai, vagy spanyol és latin-amerikai 

romantikus szerzők darabjai: F. Tárrega: Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; 

vagy XX. századi darabok Farkas Ferenc, Bartók-Szendrey nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 13., 18., 19.; 

Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; 

Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén). 

- Három különböző stìlusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Milán: 6 Pavan; J. S. 

Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: d-moll prelúdium; klasszikus és 

romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tarrega darabok vagy spanyol és latin-amerikai 

szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén). 

- XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-Mazurka, 

Prelűdök nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 

CIMBALOM 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Allaga: Válogatott etűdök nehézségi szintjén). 

- Egy barokk mű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Francia szvitek 1 tétele, Szólószonáta tétel [cselló, 

hegedű]., Francia csembalómuzsika [Rameau, Daquin, Couperin: A nádas, Mónika nővér, Szélmalmocska, 

Szüretelő lányok, A bohóc, Kötögető nők], Vivaldi concerto-tételek nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta (Conti, Chiesa, Monza, Haydn, Mozart, Beethoven és mások könnyebb szonátáinak 

nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi mű (Bartók: Három csikmegyei népdal, Bartók: Román népi táncok, Kodály: 

Epigrammák, Szokolay: Játék a hangközökkel, Kurtág: 13 duó, Stravinsky: Három könnyű darab [Waltz, 

Polka] Farkas F.: Négy cimbalomszonáta, Bartók: Este a székelyeknél, Duók, Szonatina, Román népi táncok, 

Weiner: 3 magyar népi tánc, Papp: Bagatellek nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 



- Egy nehezebb etűd (Allaga: A vihar, Keringő, Allaga: Cimbalomiskola II-III. kötetének etűdjei, Brada: 

30 etűdből két különböző technikai felkészültséget igénylő kisebb etűd, vagy Czerny, Wohlfart: nehezebb 

etűdjei nehézségi szintjén). 

- Egy Bach-mű, vagy más barokk szerző műve (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, a hegedűre és csellóra 

írt szólószonáták/szvitek egy tétele, francia vagy angol szvit-tétel, Scarlatti-szonáta vagy toccata, a barokk 

dìszìtési technika elsajátìtásának bemutatása a francia szerzők, Couperin, Rameau, Dandrieu, Daquin 

darabjai által, pl. Szerelmes dal, Olajütők, La Sophie, Gavotte, A kakukk, Madárlakodalom nehézségi 

szintjén). 

- Egy klasszikus szonáta tétel. 

- Egy XX. századi szerző műve (Bartók: Szonatina, Duók, 15 magyar parasztdal, Kurtág: 13 duó, 

Lendvay: 24 duó, Balassa: Divertimento nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

CSEMBALÓ 

„A” tagozat 

- Egy XVII. századi mű (G. Frescobaldi: Corrente e Ciaccona; Balletto, Corrente e Passacagli; Corrente, 

Gagliarda; Partite sopra Passacagli [Edizioni Suvini Zerboni-Milano]; vagy Byrd, Bull, Gibbons, Peerson, 

Farnaby és mások [Fitzwilliam Virginal Book-Dover]; vagy W. Croft: Szvitek [Stainer & Bell, London]; H. 

Purcell: Ground Chacone [Könemann]; vagy Bach-elődök, ill. kortársak művei: J. J. Froberger: Szvitek 

[Heugel]; Pachelbel: Hexachordum Apollinis; orálpartiták [Bärenreiter]; D. Buxtehude: Szvitek; G. Böhm: 

Szvitek [Breitkopf & Härtel]; J. K. F. Fischer: 9 szvit csembalóra [Schott] nehézségi szintjén). 

- Egy polifon szerkesztésű mű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók BWV 772-786; Fantasie „duobus 

subiectis” BWV 917; Fantasie c-moll BWV 919; Kis prelúdiumok BWV 924-930, BWV 933-938; W. Fr. 

Bach: Fúgák, polonézek [Peters]; Telemann: Fantáziák [Bärenreite]); Ouverturen [Schott]; Könnyű fúgák 

[Schott]; G. Fr. Händel: Einzelne Suiten und Stücke [VEB Deutscher Verlag für Musik Lei]) nehézségi 

szintjén). 

- Egy XVIII. századi mű, a következők (Fr. Couperin [Zeneműkiadó], J. Ph. Rameau [Heugel], J. B. 

Boismortier [Leuckartian], Daquin, Dandrieu [Early French Keyboard Music]; vagy egy szonáta-tétel: J. Chr. 

Bach [Henle], C. Ph. E. Bach [Könemann], J. Haydn [Könemann], J. A. Benda [Artia Praga] vagy 

Scarlatti/Soler szonáta* [Zeneműkiadó, ill. Henle] nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaműsor tartalmazzon egy karakterdarabot és egy tánctételt is. 

A csillaggal jelölt darabokat kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy XVII. századi mű (G. Frescobaldi: Corrente e Ciaccona; Balletto, Corrente e Passacagli; Corrente, 

Gagliarda; Partite sopra Passacagli; Partite sopra Follia; Partite sopra L’aria della Romanesca [Edizioni 

Suvini Zerboni - Milano]; Byrd, Bull, Gibbons, Peerson, Farnaby stb. [Fitzwilliam Virginal Book - Dover]; 

W. Croft: Szvitek [Stainer & Bell, London]; H. Purcell: Ground; Chacone [Köneman]; vagy Bach-elődök, ill. 

kortársak művei: J. J. Froberger: Szvitek [Heugel] Pachelbel: Hexachordum Apollinis; Korálpartiták 

[Bärenreit]; D. Buxtehude: Szvitek; G. Böhm: Szvitek [Breitkopf & Härtel]; J. K. F. Fischer: 9 szvit 

csembalóra [Schott] nehézségi szintjén). 

- Egy polifon szerkesztésű mű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók BWV 772-786; Fantasie „duobus 

subiectis” BWV 917; Fantasie c-moll BWV 919; Kis prelúdiumok BWV 924-930; BWV 933-938; Kis 

prelúdiumok és fugetták BWV 895, 899, 900, 987/a, 901, 902; W. Fr. Bach: Fúgák, polonézek [Peters]; G. 

Telemann: Fantáziák [Bärenreiter]; Ouverturen [Schott]; Könnyű [Schott]; G. Fr. Händel: Einzelne Suiten 

und Stücke [VEB Deutscher Verlag Für Musik Leipzig] nehézségi szintjén). 

- Egy XVIII. századi mű (Fr. Couperin [Zeneműkiadó]; J. Ph. Rameau [Heugel]; J. B. Boismortier 

[Leuckartian]; Daquin, Dandrieu [Early French Keyboard Music]; vagy egy szonáta-tétel, J. Chr. Bach 

[Henle] C. Ph. E. Bach [Könemann]; J. Haydn [Könemann]; J. A. Benda [Artia Praga] nehézségi szintjén). 

- egy virtuóz Scarlatti/Soler szonáta*. 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Egy vizsgaműsor tartalmazzon egy karakterdarabot és egy tánctételt is. 

A csillaggal jelölt darabokat kotta nélkül kell játszani. 

ZONGORA 

„A” tagozat 



A 4 stìlusból választható 3 különböző stìlusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis prelúdium 13, 15, 

18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 könnyű szonáta, 

Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci 

népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II. kötet nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Szìnházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmodozás, 

Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus invenció 

IV/97 Nottumo, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén). 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Négy különböző stìlusú darab: 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben ìrt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis prelúdium 9, 16, 

17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob. XVI/12, 

E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven: Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta 

nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: V/128, 

Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

ORGONA 

„A” tagozat 

Három különböző karakterű darab előadása a következőkből (az egyik lehetőleg triós tétel vagy 

korálelőjáték legyen. 

- Egy XII. vagy XIII. századi kismestertől származó kompozìció (Lübeck: c-moll prelúdium és fúga, 

Bruhns: (kis) e-moll praeludium, g-moll praeludium, Buxtehude-korálelőjátékok, Kittel-prelúdiumok, Krebs-

triók nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab J. S. Bachtól (8 kis prelúdium és fúga BWV 553-560, korálelőjáték az 

Orgelbüchlein-ből BWV 599-644, (kis) c-moll prelúdium és fúga BWV 549, C-dúr prelúdium és fúga BWV 

531, vagy egy könnyebb triós tétel, pl.: G-dúr trió BWV 586 nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus orgonamű (Franck: L’Organiste II. kötet, Schumann: Négy vázlat, Liszt: Angelus, 

Consolations, Brahms korálelőjátékainak nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi vagy kortárs mű (Vierne: 24 pièces en style libre op. 31, Dupré: Cortège et Litanie, 

Kodály: Organoedia, Koloss: III. és IV. partita nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

„B” tagozat 

Három előadási darab: egy közepes nehézségű barokk kompozìció (lehetőleg prelúdium és fúga), egy 

romantikus stìlusú vagy egy XX. századi mű, és egy triós vagy korális tétel (triós korálelőjáték vagy 

korálelőjáték). 

- A XVII. és XVIII. századi irodalomból választott prelúdium és fúga, variációs szvit (Buxtehude: [kis] F-

dúr Toccata és fúga, g-moll prelúdium és fúga, Bruhns: [nagy] e-moll praeludium, Bach: [kis] e-moll 

prelúdium és fúga BWV 533, d-moll prelúdium és fúga BWV 539, c-moll partita BWV 767, e-moll partita 

BWV 770 nehézségi szintjén). 

- Egy triós tétel vagy korálelőjáték (egy Bach triós-korál, illetve Telemann vagy Homilius triós szerkezetű 

darabjainak nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus mű (Liszt: Gyászóda, Choral, Franck: Pastorale, Reger: korálelőjátékok, d-moll toccata 

nehézségi szintjén). 

- XX. századi, illetve kortárs szerzők művei (Kodály: Csendes mise, Antalffy: Madonna, Pikéthy: G-dúr 

toccata, Hidas: Fantázia, Koloss: Réflexions, II. partita nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

HARMONIKA 



„A” tagozat 

- Egy etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök, 54., 59., 67. számú Czerny-etűd nehézségi szintjén). 

- Egy barokk mű (egy barokk tánc vagy egy prelúdium - Bartók Karola: Harmonikaátiratok [Bach és 

Händel kisebb zongoraművei] 15., 23., 27. nehézségi szintjén). 

- Egy szonatina-tétel (egy szonatina tétel Bartók Karola-Bogár István Szonatina-album harmonikára; 

Beethoven, Steibelt, Haslinger szonatinája nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Bartók Karola: Kis előadási darabok harmonikára [Csajkovszkij: Olasz dal, Bogár 

István: Bolgár tánc, Bartók Karola: Harmonika-album] Schumann: Tüzes lovas nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

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

hármashangzat-felbontások. 

- Egy élénk tempójú jobbkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/65., 71. számú Czerny-etüd 

nehézségi szintjén). 

- Egy élénk tempójú balkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/69., 70., 74. számú Czerny-etüd 

nehézségi szintjén). 

- Egy élénk tempójú kétszólamú barokk mű (Régi angol orgonazene - Trevor: John Travers Cornet 

voluntary, Anonimous a-moll voluntary, William Hine Flute piece nehézségi szintjén). 

- Egy többszólamú barokk mű (Bartók Karola: Harmonikaátiratok - Bach és Händel kisebb 

zongoraművei/28., 30., 31. nehézségi szintjén). 

- Egy szonatina vagy egy nehezebb szonatina tétel (Bartók Karola-Bogár István: Szonatina-album 

harmonikára; Sugár Rezső, Hajdú Mihály, vagy Bogár István szonatinája, Diabelli, Kuhlau szonatinatételei 

nehézségi szintjén). 

- Egy harmonikadarab kortárs szerzőtől (Bogár István: Hat kis darab, Kis szvit, Csajkin: Kis rondó). 

- Egy szabadon választott mű nehézségi szintjén. 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HEGEDŰ 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, vagy Mazas: 

Études speciales op. 36.1/2., 8., 9. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: Menuett és Trió, 

Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, 

Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 

= A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mázas: Études speciales op. 36. 

I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi szintjén). 

= Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészìtő gyakorlat op. 37, a könnyebbek 

szintjén). 

- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors) (Boyce: Matelotte, Járdányi: Magyar tánc. 

Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 

- Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll Koncert I. tétel 

Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3 

Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

BRÁCSA 

„A” tagozat 

Két különböző stìlusú zongorakìséretes előadási darab. 



- Egy versenymű és 1 szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel), (versenyművek: Händel: h-

moll brácsaverseny I. tétel, Telemann: G-dúr brácsaverseny I-II. tétel, vagy III-IV. tétel, Chr. Bach: c- moll 

brácsaverseny I. vagy III. tétel; szonáták: Bonporti: Due invenzioni; nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab és 1 kamaramű (előadási darabok: Brácsamuzsika I-III. - EMB; Frescobaldi: 

Toccata, Wieniawski: Álmodozás; kamaraművek: M. Haydn: Szonáták, Bartók: 44 duó - W. Primrose). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy háromoktávos (mélyebb fekvésekből induló) hangsor, akkordfelbontásokkal. 

- Két különböző technikai jellegű etűd (Dancla: Etűdök op. 68; Mazas: Etűdök op. 36 I-II. kötet; Dont: 

Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet; Dont: 24 előkészìtő gyakorlat op. 37; Kaiser: 36 etűd op. 20 III. 

kötet nehézségi szintjén). 

- Egy brácsaverseny-saroktétel (Händel: h-moll brácsaverseny III. tétel, Vanhal: C-dúr brácsaverseny, 

Zelter: Esz-dúr brácsaverseny nehézségi szintjén). 

- Egy 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 I-II. kötet, A. 

Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

= a játék mozgékonyságának felmérésére, 

= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére 

(Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 129. old. 2. e-moll etűd, III/B kötetből 32. old. 29. B-dúr etűd; E. 

Stokch: 32 etűdből 3. e-moll etűd, 7. a-moll etűd; Fr. Simandl: 10 etűdből: 4. b-moll etűd, 10. d-moll etűd 

nehézségi szintjén). 



- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele (W. de Fesch: d-moll szonáta, B. 

Marcello: 6 szonáta, Ariosti: Szonáta; W. Pichl: Koncert, Capuzzi: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Bach: Air, Arioso, Sosztakovics: Adagio, Farkas F.: Népdalszonatina, Magyar 

szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet, A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

MAGÁNÉNEK 

„A” tagozat 

- Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény..., Molnár-Kern: Szól a kakas már..., Zöld erdőben, 

zöld mezőben... népdalfeldolgozások, ill. a Százszìnű csokor c. kötet dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, 

portugál népdal nehézségi szintjén). 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. kötet: Scarlatti: Meddig 

tart e 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 felépìtés, zenei értelmezés 

(felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, 

késleltetés, szekvencia). Az idézet zongorán két szólamban nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos zenei mondat/periódus hosszúságú, 

amely zongorán hatszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos dallami és 

ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 



- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos 

dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos dallami és 

ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos 

dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. 

Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami és ritmikai 

fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán 

nyolcszor hangozhat el. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM FŐTANSZAK 

- Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A többszólamúság 

kialakulása (orgánum 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 tìpusai, mise 

részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsorolása. 

- A barokk korszak általános stìlusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok sorolása. Egy 

vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb 

magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk 

zeneszerzők felsorolása. 

- A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, szonáta vagy 

szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn vagy Mozart művészete, (egy 

mű bemutatása alapján). 

- Romantika - új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), Schumann 

zongoradarab-ciklusai (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, hangszerkìséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkìsérettel (saját kìséret nem kötelező), 

ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 

tartalmazzon változatos ritmikai és dallami és fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, 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 

kìsérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, 

utasìtásokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stìlusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

SZOLFÉZS 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; a dallamban 

legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkìséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkìsérettel (saját kìséret nem kötelező), 

ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 

tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne hangnemi kitérés és moduláció is; C-

kulcs előfordulhat. 

- A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stìlus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját 

kìsérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, 

utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stìlusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene és zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stìlusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

ZENEELMÉLET 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 



ZENEELMÉLET FŐTANSZAK 

Mintapéldák zongorázása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a tanult 

hangszerből kell tenni. 

FURULYA 

„A” tagozat 

- Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: Etűdök, Linde: 

Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: Fantáziák, Eyck: Dér Fluyten Lust-

hof I-III. nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi mű, vagy tétel 

(Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, 

Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, J. van: Der 

Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amelyből 1 lehet 

kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.), Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 

1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny RV445 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

FUVOLA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet, vagy Köhler: 

Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, Telemann műveinek 

nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, Mező Imre, Szervánszky 

Endre műveiből). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., Andersen: 24 

etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény valamelyik darabja nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat szonáta, egy barokk triószonáta 

két tétele nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

OBOA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Ferling: 48 etűd, Nazarov: 27 etűd oboára, 

Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I-II., Luft: 24 etűd oboára, Kerényi Sándor: 22 etűd oboára nehézségi szintjén). 



- Egy barokk szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy 

- Egy karakterdarab, vagy 1 kamarazenei mű. 

Javasolt előadási darabok: Donizetti: Szonáta, Telemann: a-moll szonáta, Telemann: g-moll szonáta, 

Vivaldi: d-moll concerto, Vivaldi: a-moll concerto, Marcello: d-moll concerto, Bartók: Három csíkmegyei 

népdal, Gaál: Szonatina, Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I., Nielsen: Románc és Humoreszk, Glinka: Ária és 

Rondo, Cimarosa: c-moll oboaverseny I-II. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

A javasolt vizsgaanyag megegyezik az „A” tagozat anyagával, kiegészìtve a következőkkel. Ferling: 18 

gyakorlat, Paessler: 6 capricco, Schumann: 3 románc, Bellini: Concertino, Dubois: Középkori ballada, 

Bozza: Conte pastorale, Haydn: C-dúr oboaverseny, Webber: Concertino, Hummel: Bevezetés, Téma és 

variációk, Ránki: Don Quijote y Dulcinea, Händel: c-moll szonáta, Händel: g-moll szonáta, Hindemith: 

Szonáta. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

KLARINÉT 

„A” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök I. nehézségi 

szintjén); 

- Két különböző stìlusú és műfajú zongorakìséretes előadási darab, vagy kamaramű (Wagner: Adagio, 

Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade: Fantáziadarab op. 43., Bartók: Három 

csìkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi táncok; kamaraművek: Pranzer: 3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-

II., Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: 

Etűdök II. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stìlusú és műfajú zongorakìséretes előadási darab, vagy kamaramű (Danzi: Szonáta, 

Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, 

Weber: Variáció op. 33; kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante 

nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

SZAXOFON 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesìthető. 

- Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három előjegyzéssel, 

hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkìtett szeptim-felbontással, minél teljesebb 

hangterjedelemben, kotta nélkül. 

- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű az itt felsorolt, ill. a szakközépiskola tantervében 2. évfolyamtól 

szereplő kötetekből; vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy 

Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 49., 66.; 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z 14 371) 

210., 211., 221.; Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 9.; M. Mule: 24 könnyű etűd (A. 

Leduc AL 20 455) 9., 15.; J. v. Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi 

gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 13-tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 

dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20 402) bármely 

azonos hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár. 

- Két különböző stìlusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kìséretes előadási 

darab, legalább az egyik kotta nélkül: A. Corelli: Gigue (Muzika 13 672); G. Fr. Händel: Allegro, Largo et 

Final (A. Leduc AL 20 835); G. Fr. Händel: 4. szonáta (A. Leduc AL 20 828); J. S. Bach: Badinerie (A. 

Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz-dúr szonáta (Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G. Schirmer 45 722); 

J. B. Singelée: Rondo Op. 63. (Perényi: Szax. ABC II/84 EMB 14 299); J. B. Singelée: Solo de concert (H. 

Lemoine 26 260 H.L.); A. Chailleux: Andante és Allegro (A. Leduc AL 22 177); E. Bozza: Aria (A. Leduc 

AL 19 714); M. Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 17 679); Götz Nándor: Koncertetűdök 

(Fon-Trade); lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 



- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kìséretes darab helyett egy kìséretes darab és egy szólómű, vagy egy kìséretes és egy 

kamaramű. 

Egy kìséretes vagy szólóművet minden esetben kìvülről kell játszani. 

„B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, 

egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

- Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, hármashangzat-

felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkìtett szeptim-felbontással, minél teljesebb 

hangterjedelemben, kotta nélkül. 

- Két különböző karakterű, a 6. évfolyam szintjének megfelelő etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a 

felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Klosé: 25 

napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 19-től; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; 

Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 402) egy azonos 

hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Két különböző stìlusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szìntű kìséretes előadási 

darab, kotta nélkül (ajánlott pl. egy barokk szonáta vagy versenymű lassú-gyors tétele, és egy romantikus, 

impresszionista vagy későbbi mű): J. S. Bach: Szonáta (A. Leduc AL 20 831); G. Fr. Händel: 2. szonáta (A. 

Leduc AL 20 829); G. Fr. Händel: 6. szonáta (A. Leduc AL 20 830); A. Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 

(Universal Edition UE 19 075); R. Schumann: Fantáziadarab (G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: Fantaisie 

brillante (H. Lemoine 26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 259 H.L.); E. Bozza: 

Scaramouche (A. Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A. Leduc AL 21 143); Götz Nándor: Koncertetűdök 

(Fon-Trade) bármely darab; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kìséretes darab helyett egy kìséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes és egy 

kamaramű. 

Minden esetben összesen két vizsgadarabot kìvülről kell játszani: pl. egy kìséretes előadási darab és egy 

szólómű, vagy egy kìséretes darab és egy etűd. 

FAGOTT 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat, 

Weissenborn: 2. kötet etűdjei nehézségi szintjén.). 

- Két-három előadási darab, amelyből lehet egy kamaramű, versenymű vagy szonáta tétel-pár (Pécsi J.: 

Dörmögő Dömötör, Vivaldi: d-moll fagottverseny II-III. tétel, Milde: Andante, Tarantella nehézségi szintjén; 

kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240, 252-oboa, fagott, zongora, Telemann: Kánonszonáták, 

Debussy: A kis néger-fúvósötös-nehézségi szintjén.). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú etűd, Weissenborn: 

Fagottiskola II. kötet, Jacobi: Hat középfokú gyakorlat nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta, vagy versenymű tétel-pár (Vivaldi: d-moll fagottverseny, Marcello: e-moll szonáta, 

Telemann: f-moll szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy kamaradarab vagy kamaramű (Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, Telemann: 

Kánonszonáták, Vivaldi: G-dúr kettősverseny - oboa-fagott, Farkas F.: Régi magyar táncok - fúvósötös 

nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

KÜRT 

„A” tagozat 

- Egy kantiléna transzponálása Esz-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/161., II/203. 

nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta lassú és gyors 

tétele kotta nélkül; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; (Schubert: Szerenád, Telemann: 



Allegretto, Mozart: D-dúr kürtverseny, Händel: Ária, Skroup: B-dúr koncert, Csajkovszkij: Édes álom, 

Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: Szonatina, Szervánszky: Kis szvit nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Transzponálás Esz-, vagy D-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/136., II/187. nehézségi 

szintjén). 

- Egy etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/182., II/193., II/210. nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Mozart-kürtduók, Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar táncok - fúvósötös - 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakìsérettel (ajánlott előadási darabok a 

hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tanterv 8-10. oldalán, valamint Bogár: Változó felhők, Zempléni: 

Rapszódia). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TROMBITA 

„A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

- Egy etűd (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., VI., és Arban: 

Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (előadási darabok: 

Albinoni: Esz- dúr, g-moll, C-dúr concerto, Barat: Fantázia, Gedicke: Koncertetűd; kamaraművek: Borst: 

Trombitaduók, Mező Imre: Variációk, Clodomir: Six petits duo és Six duo faciles, Reschofsky: Trió, Farkas 

Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy dúr és 1 moll skála másfél oktávon, öt képlettel. 

- Két etűd, vagy 1 etűd és 1 kamaramű (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., 

VI., és Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén; kamaraművek: Clodomir: Six duo Faciles, 

Scheidt: Brass: Quintets I-II., nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-dúr concerto, Corelli: e-moll 

szonáta, Purcell: B-dúr szonáta, Vivaldi: d-moll concerto nehézségi szintjén). 

- Egy más stìlusú előadási darab (Bozza: Capricco nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HARSONA 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: 14. Andante, 16. Allegretto leggiero, 17. Allegro 

moderato, 18. Allegro moderato, 19. Andante, 20. Andante con moto, 27. Allegretto, 28. Mazurka, 30. 

Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: barokk 

szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab (az 

ajánlott darabokat lásd a hatályos tanterv 46. oldalán). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Makovecz: Válogatott etűdök 

harsonára I.: 33-35., 37., 38., 44., 46-50.; II.: 3., 4., 9-12., 14-16., 18., 20., 21., 29., 30., 32., 33., 38-40., 46. 

gyakorlatok nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stìlusú előadási darab zongorakìsérettel (az 

ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TENORKÜRT 



„A” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-Nagyiván-Sztán: 

Trombitaiskola IV. 1-30. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: barokk 

szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab (az 

ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom 

szólóművei). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-Nagyiván-Sztán: 

Trombitaiskola IV. 30-53. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stìlusú előadási darab zongorakìsérettel (az 

ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai trombita tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

BARITON 

„A” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: Technikai etűdök 

7-16. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: barokk 

szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab (az 

ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom 

szólóművei). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 

hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: Technikai etűdök 

7-22. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270; Bordogni: Vocalises nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stìlusú előadási darab zongorakìsérettel (az 

ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai harsona tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TUBA 

„A” tagozat 

- Két etűd (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291., 297. gyakorlatok nehézségi 

szintjén). 

- Két előadási darab (G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két gyakorlat (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291 297. gyakorlatok 

nehézségi szintjén). 

- Két előadási darab (B. Marcello: Szonáta I. tétel, Hidas F.: Három kis tétel tubára nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 



ÜTŐHANGSZEREK 

„A” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 16.,18.,35.; 

Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok 6., 11., 15., 20. gyakorlat 

nehézségi szintjén). 

- Egy dallamhangszeres mű (Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, Haydn: 

Magyaros rondo nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imádság, Joplin: 

Ragtime - Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. Monica: Movi-rock, Steve Reich: 

Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, Sigfried Fink: Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi 

szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és dallamhangszeres műveket is 

szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével lehetőleg kotta 

nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 20., 21., 26., 

29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: Üstdobgyakorlatok: 14., 19., 24., 27., 33., 

46.; S. Fink: Kisdobszvit - Marcia nehézségi szintjén). 

- Egy skála hármashangzat-felbontással (4#/4b-től). 

- Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele: 

J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó, Gounod: Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll 

hegedűverseny, Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish 

Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, 

Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in Jazz nehézségi szintjén). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

HÁRFA 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Nadermann: 18 Etuden für die höhere Ausbildung, Godefroid: 20 études mélodiques pour la 

harpe nehézségi szintjén. 

- Egy barokk mű (Haendel: Chaconne, Pachelbel: Canon nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta (Parry: Sonata D-dúr, Rössler-Rosetti: Sonata D-dúr nehézségi szintjén). 

- Egy szabadon választott darab (Tedeschi: Pattuglia spagnoula op. 31., Hassalmanns: Priere., Verdalle: 

Sevillana op.27., Farkas: Régi magyar táncok nehézségi szintjén. 

- Egy kamaramű (J. Bosch: Passacaille for Violin and Harp nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd (Boscha: 50 celebres étüdes pour la harpe op. 34. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk (Haendel: Passacaille, J. S. Bach: C-dúr Andante nehézségi szintjén) 

- Egy szabadon választott mű (Schuëcker: Mazurka, Debussey: Holdfény, Tournier: Jazz-Band, Maros: 

Szvit hárfára nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Debussy: Rêverie for Violin and Harp, Mel Bonis: Mélisande pour 2 harpes nehézségi 

szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

GITÁR 

„A” tagozat 

- Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből nr. 

9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. nehézségi szintjén). 

- Három különböző stìlusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz és barokk 

darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek (Lantszvitek cselló szvit); 



klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, 

Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc, F. Tarrega: Marieta, Rosita nehézségi szintjén). 

- XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 nr. 4., 

Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi szintjén). 

- Három különböző stìlusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több tétele, 

vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint, J. Dowland: Luis Mylan, 

Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: Lantszvitek és csellószvitek tételei, valamint szonáták és 

partiták tételei; D. Scarlatti szonátái; klasszikus versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és 

kortárs szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla, 

Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

CIMBALOM 

„A” tagozat 

- Egy barokk szonáta, szvit vagy koncert tételpár (Bach hegedű- és cselló szólószonátái, -szvitjei, Francia 

szvitek, Angol szvitek; Händel szvitek, Vivaldi és Bach-koncertek nehézségi szintjén). 

- Szabadon választott előadási darabok (Chopin: Keringők, Mazurkák, Schumann: Gyermekjelenetek, 

Debussy: Gyermekkuckó, Paganini: 24 capriccio, Liszt-karakterdarabok nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi, illetve kortárs magyar szerző műve (Bartók: Kis szvit, Román kolinda dallamok, 15 

magyar parasztdal, 3 Csíkmegyei népdal, Borsody: 4 darab cimbalomra és gitárra, Hollós: Impromtu, Kurtág: 

Szálkák, Petrovics: Mouvement en Ragtime, Szokolay: Nocturne és capriccio, Vajda: Gregorián ének). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy barokk mű (Bach és Vivaldi koncertek, Bach: Olasz koncert, Haendel és Corelli concertók 

nehézségi szintjén). 

- Egy nehezebb előadási darab zongorakìsérettel (Paganini: Mózes-fantázia, e-moll szonáta, Brahms: 

Magyar táncok, Monti: Csárdás, Tartini: Variációk egy Corelli-témára, Massenet: Thais méditation, Chopin, 

Saint-Saëns, Wieniawski, Albenìz művei nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerzők szóló- és kamaraműveiből, továbbá autentikus népzene vagy népzenei ihletésű 

műzene (Bartók: Szonatina, Kis szvit, 15 magyar parasztdal; Stavisky: Rag-Time; Joplin: Ragtimes Kocsár: 

Kassák-dalok; Lendvay: Dispositioni; Sári: Nyolc duó; Szokolay: Nocturne és capriccio; Vántus: Meditatio). 

A kamaramű kivételével vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

CSEMBALÓ 

„A” tagozat 

- Egy XVII. századi mű preludje (L. Couperin - Heugel-kiadás, G. Le Roux, Clerambault, H. d’Anglebert, 

L. Marchand - Fuzeau-kiadás vagy egy mű a Fitzwilliam Virginal Book-ból [Byrd, Bull, Farnaby, Gibbons] 

vagy Frescobaldi, Rossi Toccata [CEKM], vagy Froberger: Lamento, Tombeau nehézségi szintjén). 

- Egy polifon szerkesztésű mű (J. S. Bach: Háromszólamú invenciók BWV 787-801, f-moll szvit BWV 

823, a-moll szvit BWV 966, Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból BWV 846-896 és BWV 870-

893 [ajánlott a Könemann-kiadás] nehézségi szintjén). 

- Egy mű a felsorolt stìlusokból (Scarlatti, Soler szonáta* [Zeneműkiadó vagy Henl], vagy XVIII. századi 

francia szerző műve: Fr. Couperin [Zeneműkiadó/Gát], J. Ph. Rameau, J. Duphly, A. Forqueray művei, vagy 

18. századi mű [szonáta, variáció]: J. Chr. Bach [Henle], C. Ph. E. Bach [Könemann], J. Haydn [Könemann], 

J. A. Benda [Edito Artia Praha], J. Chr. Fr. Bach [Schott] nehézségi szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaműsor tartalmazzon egy karakterdarabot és egy tánctételt is. 

A *-gal jelölt darabokat kotta nélkül kell játszani. A zárójelben feltüntetett kiadások ajánlások, más Urtext 

kiadások is használhatók. 

„B” tagozat 



- Egy XVII. századi mű: ütemvonal nélküli prelude (L. Couperin - Heugel-kiadás, G. Le Roux, 

Clerambault, H. d’Anglebert, L. Marchand - Fuzeau-kiadás), vagy egy mű a Fitzwilliam Virginal Book-ból 

(Byrd, Bull, Farnaby, Gibbons), vagy Frescobaldi, Rossi Toccata (CEKM), vagy Froberger: Lamento, 

Tombeau nehézségi szintjén). 

- Egy polifon szerkesztésű mű (J. S. Bach: Háromszólamú invenciók BWV 787-801, f-moll szvit BWV 

823, a-moll szvit BWV 966, Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból BWV 846-896 és BWV 870-

893 [ajánlott a Könemann-kiadás], Toccata BWV 910-916, c-moll fantasia BWV 906, Francia szvitek BWV 

812-817 nehézségi szintjén). 

- Egy virtuóz szonáta Scarlatti, Soler, Albero* műveiből. 

- XVIII. századi francia szerző műve: Fr. Couperin (Zeneműkiadó/Gát), J. Ph. Rameau, J. Duphly, A. 

Forqueray művei vagy XVIII. századi mű (szonáta, variáció): J. Chr. Bach (Henle), C. Ph. E. Bach 

(Könemann), J. Haydn (Könemann), J. A. Benda (Edito Artia Praha), W. Fr. Bach: Fantáziák (Schott), J. 

Chr. Fr. Bach (Schott). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaműsor tartalmazzon egy karakterdarabot és egy tánctételt is. 

A *-gal jelölt darabokat kotta nélkül kell játszani. A zárójelben feltüntetett kiadások ajánlások, más Urtext 

kiadások is használhatók. 

ZONGORA 

„A” tagozat 

A négy stìlusból választható három különböző stìlusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk variáció 

(nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, Bach: 

Francia szvit G tánctételek). 

- Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. Op. 79.; 

rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, Chopin: 

Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Három különböző stìlusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben ìrt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-moll 

háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-dúr szonáta K.453. 

nehézségi szintjén). 

- Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta KV. 309 

nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etűd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban, Debussy: Arabesque 

E nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

ORGONA 

„A” tagozat 

Három különböző karakterű darab (ebből egy triós tétel) előadása a következőkből: 

- Egy közepes nehézségű barokk prelúdium és fúga, concerto vagy variációsorozat (Buxtehude: fisz-moll 

Praeludium, korálfantáziák, vagy partita, Lübeck: E-dúr prelúdium és fúga, Böhm: d-moll prelúdium és fúga, 

Bruhns: (nagy) e-moll Praeludium, Bach: a-moll prelúdium és fúga BWV 543, f-moll prelúdium és fúga 

BWV 534, concertók BWV 592-596, f-moll partita BWV 766, Walther: h-moll concerto, Partita „Jesu meine 

Freudé” nehézségi szintjén). 

- Egy triós tétel (Bach 6 triószonátájából BWV 525-530 lehetőleg gyors tétel), vagy triós korálelőjáték 

(nehézségi szint: Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664, Krebs-triók, Homilius: Christ lag in 

Todesbanden triós korál nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus vagy XX. századi kompozíció (Liszt: Orpheus, Evocation, Schumann: B-A-C-H-fúgák, 

Mendelssohn: A-dúr szonáta, c-moll szonáta, Franck: a-moll Choral, Vierne fantázia-darabok, 

szimfóniatételek, Messiaen: Le banquet céleste, Lisznyai: Szent István fantázia nehézségi szintjén). 



A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

„B” tagozat 

A „B” tagozat követelményrendszere a szakközépiskolai anyaghoz igazodik. Itt a tanulónak (az „A” 

tagozathoz képest) a darabok nehézségében, mennyiségében és kidolgozottságában is magasabb 

kritériumoknak kell megfelelnie. 

A vizsgán a tanulónak négy különböző karakterű előadási darabot kell játszani: 1) egy nagyobb lélegzetű 

Bach művet, 2) egy triószonáta tételt, 3) egy romantikus művet és 4) egy XX. századi vagy kortárs darabot. 

- Egy nagyobb lélegzetű Bach-mű (g-moll fantázia és fúga BWV 542, Concertók BWV 592-596 

nehézségi szintjén). 

- Egy triószonáta-tétel (lehetőleg gyors tétel) Bach 6 triószonátájából BWV 525-530. 

- Egy romantikus mű (Mendelssohn: d-moll prelúdium és fúga, D-dúr szonáta, Franck: h-moll Choral, E-

dúr Choral, Final, Liszt: B-A-C-H prelúdium és fúga nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi vagy egy kortárs kompozíció (Vierne szimfónia-tételek, Messiaen: Nativité - részletek, 

Antalffy: Változatok néger spirituálékra, Gárdonyi Zsolt: Grand Chœur). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

HARMONIKA 

„A” tagozat 

- Különböző stìlusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus zenei anyag (Czerny: G-dúr etűd 74.; G. F. 

Händel: d-moll courante; Kabalevszkij: Scherzo; Bogár István: Hat kis darab nehézségi szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

A gyakoribb standard basszusos harmonika esetén a zeneművészeti szakközépiskolák felvételi anyaga az 

irányadó, mint záróvizsga követelmény. 

Kromatikus balkezű képzés esetén a záróvizsga anyaga: 

- Egy reneszánsz blokk Szabolcsi Bence: A XVI. és XVII. sz. magyar tánczenéje c. munkájából (Chorea 

20, Alia 43, Tantz 52 nehézségi szintjén). 

- Két szonáta vagy toccata D. Scarlatti, Seixas, Carvalho műveiből (D. Scarlatti: a-moll szonáta, d-moll 

szonáta, D-dúr szonáta, Seixas: h-moll toccata, Carvalho: g-moll toccata nehézségi szintjén). 

- Három szvit-tétel vagy egy fúga J. S. Bach műveiből (h-moll francia szvitből Allemande, Menuet, 

Gavotte; c-moll fúga nehézségi szintjén). 

- Egy mű a Trevor-kiadású Régi angol orgonazene c. füzetekből, vagy egy Frescobaldi Canzona (John 

James: a-moll voluntary, Anonymous: Cornet voluntary, Starling Goodwin: Cornet voluntary nehézségi 

szintjén). 

- Két harmonikadarab kortárs szerzők műveiből (W. Jacobi: Rondó, H. Brehme: Szvit, Bogár István: 

Toccata és fúga, Szolotarjov: Ferraponti kolostor nehézségi szintjén). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HEGEDŰ 

„A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakìséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, 

vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Háromoktávos hangsortanulmány. 

- Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészìtő gyakorlat op. 37, Kreutzer: 42 

gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 

- Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: D-dúr - Adelaide, 

Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro, Beethoven: F-dúr románc, 

Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 



BRÁCSA 

„A” tagozat 

- Egy brácsaverseny-tétel (Tartini: Brácsaverseny, J. Chr. Bach: c- moll brácsaverseny, Stamitz:, F-dúr 

brácsaverseny I. tétel, J. Schubert: C- dúr brácsaverseny nehézségi szintjén). 

- Egy szólószvit-tétel J. S. Bach csellószvitjeiből (G-dúr; d-moll; C-dúr csellószvit nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Brácsamuzsika I-III. - EMB, vagy a hatályos tantervben felsoroltak közül: Mozart: 

E-dúr Adagio, J. Joachim: Héber melódiák, Szőnyi E.: Francia szvit, Kodály: Adagio nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű: hegedű-brácsa duó, vagy kétbrácsás duó, brácsa-cselló duó vagy barokk triószonáta 

(Bruni: Hat duó - hegedű-brácsa, Beethoven: Duó brácsára és gordonkára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy versenymű saroktétele (Stamitz: D-dúr brácsaverseny, J. Haydn: G-dúr brácsaverseny - a C-dúr 

oboaverseny átirata, Hoffmeister: D-dúr brácsaverseny, Dávid Gyula: Brácsaverseny nehézségi szintjén). 

- Két szólószvit-tétel (G-dúr, d-moll, C-dúr csellószvit nehézségi szintjén). 

- Egy virtuóz jellegű előadási darab (Brácsamuzsika I-III. - EMB, Bruch: Románc, Vitali: g-moll ciacona, 

Weber: Variációk egy osztrák népdalra, Dohnányi: D-dúr hangversenydarab op. 12 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

GORDONKA 

„A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakìséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk 

szonátatételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint: Vivaldi: a-moll-szonáta I-II., 

Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta, Sammartini: G-dúr 

szonáta, Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén). 

- Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

NAGYBŐGŐ 

„A” tagozat 

- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot tartalmazó etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola 

III.a kötet 16. oldal 12. etűd, Fr. Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI., Fr. Simandl: 10 etűd/3. D-dúr, 4. b-

moll etűd, E. Storch: 32 etűd/2. Asz-dúr, 7. a-moll etűd nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele zongorakìsérettel (B. Marcello: 6 

szonáta/a-moll, e-moll; W. de Fesch: d-moll, F-dúr szonáta; Ariosti: G-dúr, F-dúr szonáta, illetve Capuzzi: 

Koncert, W. Pichl: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Magyar szerzők művei gordonra és zongorára II. kötet/Bach: Air, Arioso, A. 

Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartalmazó etűd (Montag 

L.: Nagybőgőiskola III.a kötet 23. oldal 16. etűd, III.b kötet 68. oldal 9. etűd, Fr. Simandl: 9 etűd/1., 2. etűd, 

Fr. Simandl: Koncert-etűd, E. Storch: 32 etűd/8. G-dúr, 13. F-dúr etűd, J. Hrábe: Etűdök nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 2 tétele (Eccles: g-moll szonáta, Corelli: d-

moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr, d-moll szonáta, illetve Hoffmeister: Koncert, W. Pichl: Koncert, K. 

Dittersdorf: E-dúr koncert nehézségi szintjén). 

- Egy előadás darab (Bottesini: Elégia, Saint-Saëns: A hattyú, Koussevitzky: Szomorú dal, Miniatűr 

keringő nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 



MAGÁNÉNEK 

„A” tagozat 

- Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már örvendj bús lelkem, 

Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., V., VI. kötetéből és más 

gyűjteményekből nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die Zufriedenheit, Haydn: Der 

Wanderer nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A fecske, Glinka: A 

pacsirta? Richárd Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: Magyar népzene köteteiből 

/nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kosa P., Farkas F., Fauré, Debussy nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

„B” tagozat 

- Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. kötetéből, Vivaldi: Glória, 

Bach kantátái, áriái nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: Abendenfindung, Ridente la calma, An 

Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein Traum, Mozart: Figaro házassága c. operából megfelelő hangfajok 

áriái, vagy Bastien és Bastiene áriái nehézségi szintjén). 

- Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus operaária (Schubert, 

Brahms, Liszt, Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, Grieg dalai vagy Puccini: Lauretta áriája 

nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb darabok], Bartók: 20 magyar 

népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott dalok, Külföldi szerzők dalai hasonló 

nehézségi fokon nehézségi szintjén). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTEKELÉSE 

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Fúvóshangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Ütőhangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 

- hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, előkék), 

- több verővel való játék dallamhangszeren, 

- különböző hangszerkombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 

- előadásmód, 

- árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

- változó tempók önállóan és együttesben, 

- a zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 



Pengetős hangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

- hangminőség, 

- hangszerkezelés, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- zenei stìlusok és előadások megvalósìtása, 

- artikulációk és díszítések megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség, 

- technikai felkészültség, 

- jobb- és balkéz-technika, 

- intonáció. 

Billentyűs hangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes test- és kéztartás, 

- hangminőség, billentés, 

- pedálhasználat, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Vonóshangszerek 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- a vibrato helyes alkalmazása, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Magánének 

- megfelelés az előìrt követelményeknek, 

- helyes légzés, testtartás, 

- intonáció, 

- helyes ritmus és tempó, 

- zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása, 

- memória, 

- állóképesség, 

- előadásmód, tartalmi érzékenység, 

- technikai és művészi megvalósìtás, 

- 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, helyesìrás; 

- fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk 

megfelelő aránya, felhasznált irodalom szìnvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom 

megfelelő aránya, felépìtés, fogalmazás, helyesìrás, 

- 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. 

 


	pr2622
	pr2623
	pr2624
	pr2625
	pr2626
	pr2627
	pr2628
	pr2629
	pr2630
	pr2631
	pr2632
	pr2633
	pr2634
	pr2635
	pr2636
	pr2637
	pr2638
	pr2639
	pr2640
	pr2641
	pr2642
	pr2643
	pr2644
	pr2645
	pr2646
	pr2647
	pr2648
	pr2649
	pr2650
	pr2651
	pr2652
	pr2653
	pr2654
	pr2655
	pr2656
	pr2657
	pr2658
	pr2659
	pr2660
	pr2661
	pr2662
	pr2663
	pr2664
	pr2665
	pr2666
	pr2667
	pr2668
	pr2669
	pr2670
	pr2671
	pr2672
	pr2673
	pr2674
	pr2675
	pr2676
	pr2677
	pr2678
	pr2679
	pr2680
	pr2681
	pr2682
	pr2683
	pr2684
	pr2685
	pr2686
	pr2687
	pr2688
	pr2689
	pr2690
	pr2691
	pr2692
	pr2693
	pr2694
	pr2695
	pr2696
	pr2697
	pr2698
	pr2699
	pr2700
	pr2701
	pr2702
	pr2703
	pr2704
	pr2705
	pr2706
	pr2707
	pr2708
	pr2709
	pr2710
	pr2711
	pr2712
	pr2713
	pr2714
	pr2715
	pr2716
	pr2717
	pr2718
	pr2719
	pr2720
	pr2721
	pr2722
	pr2723
	pr2724
	pr2725
	pr2726
	pr2727
	pr2728
	pr2729
	pr2730
	pr2731
	pr2732
	pr2733
	pr2734
	pr2735
	pr2736
	pr2737
	pr2738
	pr2739
	pr2740
	pr2741
	pr2742
	pr2743
	pr2744
	pr2745
	pr2746
	pr2747
	pr2748
	pr2749
	pr2750
	pr2751
	pr2752
	pr2753
	pr2754
	pr2755
	pr2756
	pr2757
	pr2758
	pr2759
	pr2760
	pr2761
	pr2762
	pr2763
	pr2764
	pr2765
	pr2766
	pr2767
	pr2768
	pr2769
	pr2770
	pr2771
	pr2772
	pr2773
	pr2774
	pr2775
	pr2776
	pr2777
	pr2778
	pr2779
	pr2780
	pr2781
	pr2782
	pr2783
	pr2784
	pr2785
	pr2786
	pr2787
	pr2788
	pr2789
	pr2790
	pr2791
	pr2792
	pr2793
	pr2794
	pr2795
	pr2796
	pr2797
	pr2798
	pr2799
	pr2800
	pr2801
	pr2802
	pr2803
	pr2804
	pr2805
	pr2806
	pr2807
	pr2808
	pr2809
	pr2810
	pr2811
	pr2812
	pr2813
	pr2814
	pr2815
	pr2816
	pr2817
	pr2818
	pr2819
	pr2820
	pr2821
	pr2822
	pr2823
	pr2824
	pr2825
	pr2826
	pr2827
	pr2828
	pr2829
	pr2830
	pr2831
	pr2832
	pr2833
	pr2834
	pr2835
	pr2836
	pr2837
	pr2838
	pr2839
	pr2840
	pr2841
	pr2842
	pr2843
	pr2844
	pr2845
	pr2846
	pr2847
	pr2848
	pr2849
	pr2850
	pr2851
	pr2852
	pr2853
	pr2854
	pr2855
	pr2856
	pr2857
	pr2858
	pr2859
	pr2860
	pr2861
	pr2862
	pr2863
	pr2864
	pr2865
	pr2866
	pr2867
	pr2868
	pr2869
	pr2870
	pr2871
	pr2872
	pr2873
	pr2874
	pr2875
	pr2876
	pr2877
	pr2878
	pr2879
	pr2880
	pr2881
	pr2882
	pr2883
	pr2884
	pr2885
	pr2886
	pr2887
	pr2888
	pr2889
	pr2890
	pr2891
	pr2892
	pr2893
	pr2894
	pr2895
	pr2896
	pr2897
	pr2898
	pr2899
	pr2900
	pr2901
	pr2902
	pr2903
	pr2904
	pr2905
	pr2906
	pr2907
	pr2908
	pr2909
	pr2910
	pr2911
	pr2912
	pr2913
	pr2914
	pr2915
	pr2916
	pr2917
	pr2918
	pr2919
	pr2920
	pr2921
	pr2922
	pr2923
	pr2924
	pr2925
	pr2926
	pr2927
	pr2928
	pr2929
	pr2930
	pr2931
	pr2932
	pr2933
	pr2934
	pr2935
	pr2936
	pr2937
	pr2938
	pr2939
	pr2940
	pr2941
	pr2942
	pr2943
	pr2944
	pr2945
	pr2946
	pr2947
	pr2948
	pr2949
	pr2950
	pr2951
	pr2952
	pr2953
	pr2954
	pr2955
	pr2956
	pr2957
	pr2958
	pr2959
	pr2960
	pr2961
	pr2962
	pr2963
	pr2964
	pr2965
	pr2966
	pr2967
	pr2968
	pr2969
	pr2970
	pr2971
	pr2972
	pr2973
	pr2974
	pr2975
	pr2976
	pr2977
	pr2978
	pr2979
	pr2980
	pr2981
	pr2982
	pr2983
	pr2984
	pr2985
	pr2986
	pr2987
	pr2988
	pr2989
	pr2990
	pr2991
	pr2992
	pr2993
	pr2994
	pr2995
	pr2996
	pr2997
	pr2998
	pr2999
	pr3000
	pr3001
	pr3002
	pr3003
	pr3004
	pr3005
	pr3006
	pr3007
	pr3008
	pr3009
	pr3010
	pr3011
	pr3012
	pr3013
	pr3014
	pr3015
	pr3016
	pr3017
	pr3018
	pr3019
	pr3020
	pr3021
	pr3022
	pr3023
	pr3024
	pr3025
	pr3026
	pr3027
	pr3028
	pr3029
	pr3030
	pr3031
	pr3032
	pr3033
	pr3034
	pr3035
	pr3036
	pr3037
	pr3038
	pr3039
	pr3040
	pr3041
	pr3042
	pr3043
	pr3044
	pr3045
	pr3046
	pr3047
	pr3048
	pr3049
	pr3050
	pr3051
	pr3052
	pr3053
	pr3054
	pr3055
	pr3056
	pr3057
	pr3058
	pr3059
	pr3060
	pr3061
	pr3062
	pr3063
	pr3064
	pr3065
	pr3066
	pr3067
	pr3068
	pr3069
	pr3070
	pr3071
	pr3072
	pr3073
	pr3074
	pr3075
	pr3076
	pr3077
	pr3078
	pr3079
	pr3080
	pr3081
	pr3082
	pr3083
	pr3084
	pr3085
	pr3086
	pr3087
	pr3088
	pr3089
	pr3090
	pr3091
	pr3092
	pr3093
	pr3094
	pr3095
	pr3096
	pr3097
	pr3098
	pr3099
	pr3100
	pr3101
	pr3102
	pr3103
	pr3104
	pr3105
	pr3106
	pr3107
	pr3108
	pr3109
	pr3110
	pr3111
	pr3112
	pr3113
	pr3114
	pr3115
	pr3116
	pr3117
	pr3118
	pr3119
	pr3120
	pr3121
	pr3122
	pr3123
	pr3124
	pr3125
	pr3126
	pr3127
	pr3128
	pr3129
	pr3130
	pr3131
	pr3132
	pr3133
	pr3134
	pr3135
	pr3136
	pr3137
	pr3138
	pr3139
	pr3140
	pr3141
	pr3142
	pr3143
	pr3144
	pr3145
	pr3146
	pr3147
	pr3148
	pr3149
	pr3150
	pr3151
	pr3152
	pr3153
	pr3154
	pr3155
	pr3156
	pr3157
	pr3158
	pr3159
	pr3160
	pr3161
	pr3162
	pr3163
	pr3164
	pr3165
	pr3166
	pr3167
	pr3168
	pr3169
	pr3170
	pr3171
	pr3172
	pr3173
	pr3174
	pr3175
	pr3176
	pr3177
	pr3178
	pr3179
	pr3180
	pr3181
	pr3182
	pr3183
	pr3184
	pr3185
	pr3186
	pr3187
	pr3188
	pr3189
	pr3190
	pr3191
	pr3192
	pr3193
	pr3194
	pr3195
	pr3196
	pr3197
	pr3198
	pr3199
	pr3200
	pr3201
	pr3202
	pr3203
	pr3204
	pr3205
	pr3206
	pr3207
	pr3208
	pr3209
	pr3210
	pr3211
	pr3212
	pr3213
	pr3214
	pr3215
	pr3216
	pr3217
	pr3218
	pr3219
	pr3220
	pr3221
	pr3222
	pr3223
	pr3224
	pr3225
	pr3226
	pr3227
	pr3228
	pr3229
	pr3230
	pr3231
	pr3232
	pr3233
	pr3234
	pr3235
	pr3236
	pr3237
	pr3238
	pr3239
	pr3240
	pr3241
	pr3242
	pr3243
	pr3244
	pr3245
	pr3246
	pr3247
	pr3248
	pr3249
	pr3250
	pr3251
	pr3252
	pr3253
	pr3254
	pr3255
	pr3256
	pr3257
	pr3258
	pr3259
	pr3260
	pr3261
	pr3262
	pr3263
	pr3264
	pr3265
	pr3266
	pr3267
	pr3268
	pr3269
	pr3270
	pr3271
	pr3272
	pr3273
	pr3274
	pr3275
	pr3276
	pr3277
	pr3278
	pr3279
	pr3280
	pr3281
	pr3282
	pr3283
	pr3284
	pr3285
	pr3286
	pr3287
	pr3288
	pr3289
	pr3290
	pr3291
	pr3292
	pr3293
	pr3294
	pr3295
	pr3296
	pr3297
	pr3298
	pr3299
	pr3300
	pr3301
	pr3302
	pr3303
	pr3304
	pr3305
	pr3306
	pr3307
	pr3308
	pr3309
	pr3310
	pr3311
	pr3312
	pr3313
	pr3314
	pr3315
	pr3316
	pr3317
	pr3318
	pr3319
	pr3320
	pr3321
	pr3322
	pr3323
	pr3324
	pr3325
	pr3326
	pr3327
	pr3328
	pr3329
	pr3330
	pr3331
	pr3332
	pr3333
	pr3334
	pr3335
	pr3336
	pr3337
	pr3338
	pr3339
	pr3340
	pr3341
	pr3342
	pr3343
	pr3344
	pr3345
	pr3346
	pr3347
	pr3348
	pr3349
	pr3350
	pr3351
	pr3352
	pr3353
	pr3354
	pr3355
	pr3356
	pr3357
	pr3358
	pr3359
	pr3360
	pr3361
	pr3362
	pr3363
	pr3364
	pr3365
	pr3366
	pr3367
	pr3368
	pr3369
	pr3370
	pr3371
	pr3372
	pr3373
	pr3374
	pr3375
	pr3376
	pr3377
	pr3378
	pr3379
	pr3380
	pr3381
	pr3382
	pr3383
	pr3384
	pr3385
	pr3386
	pr3387
	pr3388
	pr3389
	pr3390
	pr3391
	pr3392
	pr3393
	pr3394
	pr3395
	pr3396
	pr3397
	pr3398
	pr3399
	pr3400
	pr3401
	pr3402
	pr3403
	pr3404
	pr3405
	pr3406
	pr3407
	pr3408
	pr3409
	pr3410
	pr3411
	pr3412
	pr3413
	pr3414
	pr3415
	pr3416
	pr3417
	pr3418
	pr3419
	pr3420
	pr3421
	pr3422
	pr3423
	pr3424
	pr3425
	pr3426
	pr3427
	pr3428
	pr3429
	pr3430
	pr3431
	pr3432
	pr3433
	pr3434
	pr3435
	pr3436
	pr3437
	pr3438
	pr3439
	pr3440
	pr3441
	pr3442
	pr3443
	pr3444
	pr3445
	pr3446
	pr3447
	pr3448
	pr3449
	pr3450
	pr3451
	pr3452
	pr3453
	pr3454
	pr3455
	pr3456
	pr3457
	pr3458
	pr3459
	pr3460
	pr3461
	pr3462
	pr3463
	pr3464
	pr3465
	pr3466
	pr3467
	pr3468
	pr3469
	pr3470
	pr3471
	pr3472
	pr3473
	pr3474
	pr3475
	pr3476
	pr3477
	pr3478
	pr3479
	pr3480
	pr3481
	pr3482
	pr3483
	pr3484
	pr3485
	pr3486
	pr3487
	pr3488
	pr3489
	pr3490
	pr3491
	pr3492
	pr3493
	pr3494
	pr3495
	pr3496
	pr3497
	pr3498
	pr3499
	pr3500
	pr3501
	pr3502
	pr3503
	pr3504
	pr3505
	pr3506
	pr3507
	pr3508
	pr3509
	pr3510
	pr3511
	pr3512
	pr3513
	pr3514
	pr3515
	pr3516
	pr3517
	pr3518
	pr3519
	pr3520
	pr3521
	pr3522
	pr3523
	pr3524
	pr3525
	pr3526
	pr3527
	pr3528
	pr3529
	pr3530
	pr3531
	pr3532
	pr3533
	pr3534
	pr3535
	pr3536
	pr3537
	pr3538
	pr3539
	pr3540
	pr3541
	pr3542
	pr3543
	pr3544
	pr3545
	pr3546
	pr3547
	pr3548
	pr3549
	pr3550
	pr3551
	pr3552
	pr3553
	pr3554
	pr3555
	pr3556
	pr3557
	pr3558
	pr3559
	pr3560
	pr3561
	pr3562
	pr3563
	pr3564
	pr3565
	pr3566
	pr3567
	pr3568
	pr3569
	pr3570
	pr3571
	pr3572
	pr3573
	pr3574
	pr3575
	pr3576
	pr3577
	pr3578
	pr3579
	pr3580
	pr3581
	pr3582
	pr3583
	pr3584
	pr3585
	pr3586
	pr3587
	pr3588
	pr3589
	pr3590
	pr3591
	pr3592
	pr3593
	pr3594
	pr3595
	pr3596
	pr3597
	pr3598
	pr3599
	pr3600
	pr3601
	pr3602
	pr3603
	pr3604
	pr3605
	pr3606
	pr3607

