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NÉPI RITMUSHANGSZEREK 

A népi ritmushangszerek tanításának szakirányú feladatai 

A tanuló ismerje meg 

– a népi ritmushangszerek helyét a magyar népi hangszerek osztályozásában, 
– a népi ritmushangszerek szerepét a magyar népzenében, néptáncban és népszokásokban, 
– a népi ritmushangszerek készítését, felépítését, részeit, hangolását, 
– a népi ritmushangszerek múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, 
– a Kárpát–medence jellemző magyar és nemzetiségi tánctípusait, táncait, 
– a különféle tánckíséretekben alkalmazandó egyszerű és összetett ritmusképleteket, 
– a táncházi gyakorlatban legelterjedtebb tájegységekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét, 
– a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok zenéjének jellegzetességeit, 
– a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 
– az egyéb kísérőhangszerek (kontra, brácsa, cimbalom) szerepét. 

Alakítson ki 

– természetes hangszerkezelést, összehangolt jobb–és balkéz mozgást, 
– a hagyományokhoz igazodó, ugyanakkor saját adottságainak is megfelelő, helyes és hatékony test–, 

hangszer– és kéztartást, 
– a vele együtt muzsikáló hangszerekre is figyelemmel bíró rögtönzési készséget. 

Fordítson figyelmet 

– céltudatos egyéni gyakorlási módszerének kialakítására, 
– a lapról olvasási készség mellett a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség fejlesztésére, 
– a rendszeres zenekari muzsikálásra. 

Tanulja meg a legalapvetőbb hangszerkészítési– és karbantartási feladatokat. 
Váljon nyitottá más népi hangszerek, más népek zenéje, más zenei műfajok, művészeti ágak iránt. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Mondókák, gyermekjáték dallamok, szokásdallamok, főként az alapfok első néhány évfolyamának dallamai. 

Követelmény  

A gyermek ismerkedjen meg minél több, az életkorának megfelelő népdallal, szokásdallammal, jeles napok 
dalaival. Túlnyomórészt magyar nyelvterület népdalaival, de a Gyimes–völgye és Csík megye, valamint Moldva 
területéről is válasszunk gyermekdalokat. Ezek segítségével ismerje meg a ritmus, dallam, mozgás és az 
anyanyelv kapcsolatát. A megtanult dallamokat tudja énekelve, táncolva, játszva előadni, azokat tapssal, 
dobogással, ritmushangszerekkel kísérni. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

Mondókák, gyermekdalok, szokásdallamok, táncdallamok ritmuskísérettel. 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Mondókák, gyermekjáték dallamok, szokásdallamok, főként az alapfok első néhány évfolyamának dallamai. 

Követelmény  

A tanuló ismerkedjen meg minél több, az életkorának megfelelő népdallal, szokásdallammal, jeles napok 
dalaival. Túlnyomórészt magyar nyelvterület népdalaival, de Gyimes–völgyéből és Csík megye, valamint Moldva 
területéről is válasszunk gyermekdalokat. Ezek segítségével ismerje meg a ritmus, dallam, mozgás és az 
anyanyelv kapcsolatát. A megtanult dallamokat tudja énekelve, táncolva, játszva előadni, azokat tapssal, 
dobogással, ritmushangszerekkel kísérni. 
Tudja a dob vagy az ütőgardon különböző funkcióit (zenei egy, és az esztam fogalmait) külön–külön használni (a 
két kéz szerepének használata). 
A tanuló különböző játékos gyakorlatok segítségével ismerkedjen meg a dob illetve az ütőgardon használatával 
(regősbot, köcsögduda, kanna, taps, illetve egyéb ritmuskeltő dobogással kézzel és lábbal is): 
– énekét kísérje egyenletes mérő ütéssel 
– igyekezzen megszólaltatni ritmikai sorzárlatokat, szüneteket 
– énekét kísérje a dal szövegével egyező ritmussal (esetleg tanári segítséggel) 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Mondókák, gyermekdalok, szokásdallamok, táncdallamok ritmuskísérettel, dob vagy az ütőgardon 
kíséretével. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyermekdalok, szokásdallamok, jeles napok dalai, csárdásdallamok 
– Gyimes–völgyéből és Moldva területéről  

A tanuló sajátítsa el 

– a hangszer helyes tartását ülő és álló helyzetben, 
– a pálca vagy ütő megfelelő tartását, indítását, 
– a balkéz és a jobbkéz helyes tartását, 
– a szép zenei hang megformálásához szükséges ütéstechnikát, 
– a dob behangolását. 
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Követelmény  

Legyen képes 

– egyenletesen, mérsékelt tempóban, szépen formált hangokkal az alapdallamokat kísérni, 
– tempótartásra, 
– hallás utáni dallamtanulásra, 
– negyedek és nyolcadok mérsékelt tempójú megvalósítására dallamhoz kötötten vagy anélkül. 
– a dallam főhangsúlyainak megvalósítására, 
– a megtanult dallamokat akár hosszabb zenei folyamatba is illesztve kotta nélkül eljátszani, 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző karakterű összeállítás. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyimes–völgyi lassú csárdások, kerekes, medvés, hétlépés, régi héjsza 
– Moldvai népzene: magyaros, öves, kezes, gergelytánc, erdélyes, virágtánc, bolgáros, oroszos, stica, polka, 

sirba, ruca, sirba studencilor, drumui dracului stb.  

Követelmény  

A tanuló legyen képes 
– hangszerét önállóan felvenni, megfelelő tartással ülni, illetve állni, 
– megfelelő ütéstechnikával szépen formált hangokkal ritmizálni, 
– hangszerjátékát énekkel színesíteni, énekét hangszerrel kísérni, 
– a tá, és esetleg ti–ti és sorvégi tá–szün ritmusképletek alkalmazására, 
– a bal és jobb kéz ritmikai függetlenítésére, 
– tempóváltásokat megvalósítani hosszabb zenei folyamatban. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű összeállítás. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyimes–völgyi verbunk, sebes magyaros és csárdás, héjsza, alunelu  
– Moldvai népzene (kecskés, festeres, kettős, gergelytánc, magyaros, öves, kezes, virágtánc, bolgáros, 

oroszos, stica, polka, sirba, ruca, sirba studencilor,)  
– Magyar történeti zene, szokásdallamok  
– Csík megyei lassú csárdás  

Követelmény  

A tanuló legyen képes 
– hangszerét behangolni a tanár által megadott alaphangra (hegedűhöz, furulyához), 
– a hangsúlyok és belső (soroközötti) hangsúlyok dallamalkotó szerepének felismerésére és alkalmazására, 
– a dallam értelmezésére, egyszerű ritmus variációkra, 
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– a dob és az ütőgardon teljes játszófelületén való tájékozódásra, 
– a zenei periódus felismerésére, 
– a sorzáró „ ti–ti ti–ti ti–ti tá szün”, vagy a „ti–ti ti–ti ti–ti ti–ti ti–ti ti–ti ti–ti tá szün” formula következetes 

alkalmazására csárdásokban, 
– hosszabb tánczenei folyamatot megfelelő tempóváltással előadni. 

Tudjon hegedűvel vagy furulyával együtt muzsikálni, és különbséget tenni a népzene és a régizene (írott 
zenei hagyomány) előadásmódja között. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű összeállítás. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyimes–völgyi tánczene (Gyimesközéplok) lassú és sebes magyaros  
– Csík megyei (Csíkszentdomokos) verbunk, magyarországi, cepper  
– XVIII. századi magyar tánczenék a régi stílusú ugrós–legényes típuscsaládhoz kapcsolódva, szokásdallamok, 

illetve jeles napok dalai  
– Moldvai népzene (kettős, kecskés) 

Követelmény  

A tanuló legyen képes 

– hangszerét önállóan segítséggel behangolni, 
– a húrokat karbantartani, kezelni, 
– a különböző ütéstechnikát megkülönböztetni, alkalmazni 
– különböző a dallamokra jellemző belső hangsúlyozására, 
– egyszerű sorzárlatokat stílusosan alkalmazni, 
– a bal és jobb kéz mozgásait függetleníteni, és azokat koordinálni, 
– a „ti–ti ti–ti ti–ti tá szün”, vagy a „ti–ti ti–ti ti–ti ti–ti ti–ti ti–ti ti–ti tá szün” módusok sorzárlat stílusos 

alkalmazására összefüggő tánczenei folyamatban, 
– a szinkópa használatára. 

Tudjon 

– énekest kísérni, 
– hegedűvel, furulyával és más hangszerekkel együtt zenélni, 
– néptáncosokat zenével kísérni. 

Ismerje a különbséget a hagyományos gyimesi és csíki játékmód, ütőgardon kísértében alkalmazott 
stílusjegyei között. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három különböző jellegű összeállítás hangszerrel, vagy énekkel. 
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5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyimes–völgyi tánczene (Gyimesközéplok) Rákóczi mars, lakodalmi mars, sánta németes,  

sormagyar, medvés, régi héjsza, öreges héjsza, korobjászka, kerekes, tiszti héjsza, legényes, csúfos, ruszka, 
féloláhos–héjsza, alunyelu, hosszúhavasi, háromsírülős, egytoppantós, háromtoppantós, hétlépés, balánkai,  

– Csík megyei tánczene (Csíkszentdomokos) Lassú csárdás, magyarországi, cepper, féloláhos, kezes, zsuka, 
orosz zsuka, medvés, héjsza, verbunk, lakodalmi mars 

– Moldvai népzene  
– Más népzenei dialektusok dallamai, historikus dallamok, szokásdallamok 

Követelmény  

A tanuló legyen képes vonós hangszerekkel, kobozzal, lanttal, tamburafélékkel, furulyákkal, más hangszerekkel, 
énekesekkel együtt muzsikálni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három különböző összeállítás, ebből legalább egy kamarazenei formában. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyimes–völgyi zene: lassú magyaros, sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója, kettős sírülője, féloláhos, 
verbunk, csúfos, féloláhos–héjsza, legényes–héjsza, tiszti–héjsza, sánta németes és csoszogtatós, talján 
porka és a sebese, moldvai és a porkája, zsidós, gólya, kerekes, keservesek, (egyszerű adatközlői 
stílusjegyekkel)  

– Csík megyei tánczene (Csíkszentdomokos) Lassú csárdás, sebes csárdás, magyarországi, cepper, féloláhos, 
kezes, zsuka, orosz zsuka, medvés, héjsza, lassú németes, Rákóczi mars, zsidós, verbunk, lakodalmi mars, 

– Regionális népzene (A helyi környezet – település, megye, tájegység, dialektusterület népzenei anyaga)  
– Moldvai tánczene: kettős (de doi), nyelu (mielu), leu, szerba (sirba), sirba stidentilor, floricsika, ruszászka, 

öves, banumarocsini, keresel (cáráselu), bulgáros (bulgareasca), kecskés, csárdás, festeres, korobjászka, 
románca, ördög útján (drumui dracului), batuta tiganesca, pakulár (juhos), briul, pingvin, hojna (hoina), 
botosánka, gergelytánc, zdrabuleánka, ráca, serény magyaros, öreg magyaros, vert kezes, román kezes, 
musama, buheiest, polka, batuta, djampara)  

– Más népzenei dialektusok dallamainak kísérete, történeti dallamok, szokásdallamok 

Követelmény  

A tanuló legyen képes 

– a Gyimes–völgyi és moldvai zenére jellemző díszítéstechnikákat, ritmusképleteket szabadon alkalmazni, 
– az aszimmetria megvalósítására, 
– a sorkezdő nyolcad és tizenhatod felütés ritmusokat alkalmazni, 
– 3/4–es és 6/8–os dallamokat helyesen hangsúlyozni, 
– hangszerét beállítani, tisztán behangolni, 
– tisztán intonálni, 
– az esztamhangsúlyú ritmizálást megvalósítani, 
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– stílusos improvizálásra, a dallami díszítések válogatására, 
– az ütőgardon alapritmusokat stílusosan variálni, illetve a moldvai tánczene alapritmusait alkalmazni, dobon 

elsajátítani, 
– a sorzáró ritmusformulák alkalmazására, az ütőgardon alapritmusainak stílusos elsajátítására (a 

hagyománynak megfelelően variálni), a tanult táncrendek megfelelő kísérésére, 
– felismerni a moldvai, csíki és a gyimesi ritmizálás hasonlóságait illetve különbözőségeit, 
– az aszimmetrikus kíséretre ütőgardonon (magyarországi, lassú magyaros, szegényes) 
– a szinkópás ritmusok lekövetésére ütőgardonon (ettős jártatója és sírülője) 

zenekari darabok összeállítására, hangszerelésre. 
A tanuló tudja és ismerje a különböző tánctípusokat és azok neveit. 
Ismerje és alkalmazza néhány adatközlő egyéni játékmódját. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Öt különböző összeállítás, melyből egy zenekarral hangozzék el. 
 
Ajánlott tananyag éves bontás nélkül 
Eredeti hangszeres felvételek a Zenetudományi Intézet népzenegyűjteményéből készült kazetták, 
videofelvételek 
Rajeczky Benjamin moldvai gyűjtése 
Gyimesi csángók táncai – Kallós Zoltán, dr. Martin György Szakmai Ház (ma már a Hagyományok Háza) 
gyűjtéseiből összeállított kazetta, Budapest 
Felcsíki hangszeres népzene (MC) – Csíkszentdomokosi zenekar (1991. március 21.) Szerkesztette: Szalay 
Zoltán; 
Magyarországi Román Népzene 1984. SLPX 18077 Budapest, szerk.: Sebő Ferenc 
Sárosi Bálint: Magyar népi hangszerek (Budapest 1973) 
Magyar Népzenei Antológia (Budapest 1985–93) Hungaroton: 
– I. Tánczene. Szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő – LPX 18122–16 
– II. Észak. Szerk. Tari Lujza, Vikár László LPX 18124–28 
– III. Dunántúl. Szerk. Olsvai Imre LPX 18138–42 
– IV. Alföld. Szerk. Paksa Katalin, Németh István LPX 18159–63 
– V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 1993/95)  
VII. Moldva és Bukovina népzenéje 1–4. MTA Zenetudományi Intézet 
Magyar Népzene 1–3. szerk. Rajeczky Benjamin LPX 10095–98, LPX 180001–04, LPX 18050–53 (Budapest 1969–
72) Hungaroton 
Magyar Hangszeres Népzene szerk. Sárosi Bálint LPX 18045–47 (Budapest 1980) Hungaroton 
Magyar Népzene Bartók Béla fonográf–felvételeiből. Szerk. Sárosi Bálint LPX 18069 (Budapest 1981) 
Hungaroton 
Moldvai hangszeres dallamok (Etnofon) 
Moldvai hegedűs tánczene – Mandache Aurél (Etnofon) 
Legedi László István, Hodorog András és Bálint Erzsébet megjelent CD lemezei: 
Szeretőm e táncba, Csobános, Serény magyaros,  
Virágos sorozat: Zeneműkiadó 
– Rozmaring – 91 magyar népdal (Budapest 1952) 
– Gyöngyvirág – 92 magyar népdal (Budapest 1952) 
– Viola – 93 magyar népdal (Budapest 1953) 
– Rózsa – 94 magyar népdal (Budapest 1953) 
– Tulipán – 95 magyar népdal (Budapest 1953) 
– Muskátli – 97 magyar népdal (Budapest 1954) 
– Nefelejcs – 98 magyar népdal (Budapest 1954) 
– Százszorszép – 100 magyar népdal (Budapest 1957) 
– Szép a huszár – Katonadalok gyűjteménye (Budapest 1954) 
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve (Budapest 1947) 
Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai I. (Budapest 1959) 
Százas sorozat: Zeneműkiadó 
– 100 népi játékdal (Budapest 1944) 
– 101 magyar népdal (Budapest 1929) 
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– Madárka – 102 magyar népdal (Budapest 1935) 
– 103 magyar népdal (Budapest 1937) 
– 104 magyar katonadal (Budapest 1942) 
– Dunántúli daloskönyv – 107 magyar népdal (Budapest 1947) 
– 108 délvidéki népdal (Budapest 1943) 
– 111 népi táncdal (Budapest 1949) 
– Tiszán innen Dunán túl – 150 magyar népdal (Budapest 1951) 
Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek (Budapest 1953) Zeneműkiadó 
Régi Magyar Dallamok Tára (Budapest) Akadémiai Kiadó 
– Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai (Budapest 1958) 
– Papp Géza: A XVII. század énekelt dallamai (Budapest 1970) 
Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene (Budapest 1996) Püski Kiadó 
Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet (2. átdolgozott kiadás 
Planétás Kiadó 
Musicalia Danubiana – az MTA Zenetudományi Intézet sorozata: 
– 5. Tabulatura Vietoris saeculi XVII. (1984) 
– 7. Hungarian Dances 1784–1810 (1986) 
– 14. Codex Caioni saeculi XVII. (1994) 
Magyar Népzene Tára 
– Gyermekdalok (Budapest 1951) Akadémiai Kiadó 
– Jeles napok (Budapest 1953) Akadémiai Kiadó 
– A–B Lakodalom (Budapest 1955) Akadémiai Kiadó 
– Párosítók (Budapest 1959) Akadémiai Kiadó 
– Siratók (Budapest 1966) Akadémiai Kiadó 
– Népdaltípusok I. (Budapest 1973) Akadémiai Kiadó 
– Népdaltípusok II. (Budapest 1987) Akadémiai Kiadó 
– A–B Népdaltípusok III. (Budapest 1992) Balassi Kiadó 
– Népdaltípusok IV. (Budapest 1995) Balassi Kiadó 
– Népdaltípusok v. (Budapest 1997) Balassi Kiadó 
Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (Budapest, 1996) 
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. (Budapest, 1961) Zeneműkiadó 
Kálmány Lajos: Történeti énekek és katonadalok (Budapest, 1952) 
Kerényi György: Jeles napok dalai (Budapest 1963) 
Kerényi György: Magyar énekes népszokások (Budapest 1982) Zeneműkiadó 
Kiss Áron: Magyar gyermekjáték–gyűjtemény (Reprint: Budapest 1984) 
Kodály Zoltán: A magyar népzene (Budapest 1937) Zeneműkiadó 
Online népzenei archivum a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet: www.zti.hu 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

– a népi ritmushangszerek felépítését, részeit, 
– a népzenénkben használatos népi ritmushangszerek megszólaltatási módjait, 
– a népzene előadásmódjának a népi ritmushangszerekre vonatkozó jellegzetességeit, ezen belül részletesen 

a hangképzés, hangsúlyozás, ritmus és dinamika jellemző módjait, valamint a zenei improvizációnak 
népzenénkre jellemző módjait,  

– magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 
– a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományban, 
– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait,  
– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszer–együtteseket, 
– a népi ritmushangszerek múltját, elterjedését a magyar népzenében, népszokásokban, 
– a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó 

dallamanyagot és hangszeres zenét, 
– vázlatosan a hazai népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit. 
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A tanuló legyen képes 

– természetes, hosszú időtávon is oldott hangszerkezelésre, biztos és dinamikus játékmódra, 
– az egyszerű, illetve összetett ritmuskíséretek alkalmazására, 
– a jobb és bal kéz technikájának összehangolására, 
– az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, dinamika tudatos alkalmazására, 
– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására, kíséretére, 
– tudásáról számot adni zenekari produkcióként illetve táncot kísérve,  
– teljes tánczenei folyamatok kíséretére a prímás játékát (tempóváltásait, tánctípus–váltásait stb.) követve, az 

egyéb kísérőhangszerekkel ritmikailag és harmóniailag együttműködve,  
– énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának megfelelően, 
– önálló zenekari produkciók összeállítására.  
– zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre. 

Rendelkezzék 

– biztos tempótartással, ritmusérzékkel, 
– periódusérzékkel, 
– lapról olvasási készséggel  
– biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Népi ritmushangszerek főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

Gyimesi táncdallamok rögtönzött kísérete ütőgardonnal. 
Moldvai táncdallamok rögtönzött kísérete dobbal. 
Improvizált tánckíséret szabadon választott idiofon hangszeren. 
Szabadon választott énekes népszokás ritmushangszerrel való kísérete. 
A vizsgán közreműködhetnek a népzenei tanszakok tanárai és tanulói. 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
– hangminőség, 
– hangszerkezelés, 
– helyes ritmus és tempó, 
– technikai felkészültség, 
– jobb– és balkéz–technika. 
– előadásmód, 
– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő számú, jó minőségű, népi ritmushangszer (ütőgardon, kétfenekű dob, regősbot, köcsögduda, és 
egyéb ritmuskeltő hangszer) 
Felvevő és lejátszó audio–vizuális berendezések 
A követelmények teljesítéséhez szükséges hangzó anyag, szakkönyv és kotta. 


