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A magyar népzene alapjai — emelt szint

I.

Javítási-értékelési útmutató

Dallam lejegyzése

Megoldás:
De szeretnék az egen csillag lenni … MNT X. 383.
A bemutatott régi stílusú népdal A Magyar Népzene Tára X. kötetének (szerk. Paksa
Katalin, Budapest, 1997. Balassi Kiadó) 383. számú javított kottája. Hangfelvétele
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje könyvének (Budapest, 2002.) CD mellékletéről
való (CD: 5.22).

Tempo giusto, poco rubato

T.f.

A népdal lejegyzésénél szokásos jelzésmód alkalmazása
(violinkulcs, előjegyzés, ütemmutató, ütembeosztás)
A dallam helyes leírása (tonus finalis jelzésével)
A szöveg helyes leírása
Díszítések és egyéb előadásbeli finomságok lejegyzése
(tempó, különleges ritmikák stb.)

6 pont
12 pont
6 pont
6 pont

Erre a feladatra maximálisan 30 pont adható.
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II. Stílusfelismerés

Megoldás:
Amott kerekedik... Vargyas 0138.
A bemutatott népdal kottája Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje című könyvének
(Budapest, 2002.) 0138-as számú dallama, hangzóanyaga a könyv CD mellékletéről való
(CD: 4.10).
Régi stílusú, pszalmodizáló 4 soros népdal. Hangsora: félhangos (ti) lá-pentaton.
Szerkezete: ABCCv, kadenciái: 5 b3 VII, (4 b3 VII) 12 szótagú, izoszillabikus, VII-5
ambitussal. Parlando rubato előadású keserves, a stílusra jellemző előadói szabadsággal.

A stílus tágabb behatárolása (régi, vagy új)
5 pont
Régi stíluson belüli stílusréteg és
a műfaj meghatározása (pl. itt: pszalmodizáló, keserves)
4 pont
A zenei jellemzők megnevezése (hangsor, kadencia, ambitus, szótagszám,
szerkezet, ritmusképlet)
6 pont
Erre a feladatra maximálisan 15 pont adható
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III. Dallamműfaj és funkció felismerése hangszer megnevezésével
Megoldás:
Két ujja, van, két ujja van... Paksa 1.40.
A bemutatott népdal kottája Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet című könyvének
(Budapest, 1999.) 1.40-es számú dallama, hangzóanyaga a CD mellékletren hallható.
Tamburazenekar előadásában elhangzó ugrós táncdallam. (A tamburazenekart klarinét
egészíti ki.)
A tamburafélék a chordofon hangszerek csoportjában a pengetős hangszerek közé
tartoznak. A tamburazenekarokban a különböző méretű és hangolású tamburák a vonós
együttesek hangszereinek funkcióját követik. Pl. prímtambura, „tamburabrács”,
tamburabőgő. Újabb kori délszláv hatásra Dél-Magyarországon, főként a Duna-mentén
terjedt el használatuk. Ezen a területen a lakodalmakban és mulatságokban a
vonószenekarok szerepét vették át.

A hangszerek (tamburák) megnevezése, rövid bemutatása
A funkció részletezése (ugrós táncdallam)

10 pont
5 pont

A feladatra maximum 15 pont adható.
V. A népdal földrajzi helyének és szokáskeretének felismerése
Megoldás:
1. Virág ökröm kiveretem a rétre … Vargyas 0111.
(Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje Planétás Kiadó Budapest, 2002, CD melléklet
0111.)
A IV. dialektusterület (Erdély) nyugati részéről, Kalotaszegből származó régi stílusú
népdal Bartók Béla egyik egykori énekese, Péntek Jánosné Szabó Ilona előadásában a
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Pátria lemezről (Bartók, 1938.) Lírai szerelmi dal, mely egyben hangszeres előadásban
lassú párostánc-kísérő dallama, 10/8-adba hajló jellegzetes aszimmetrikus ritmusban.

Földrajzi hely (dialektusterület) és aldialektus megnevezése
A szokáskeret, illetve műfaj megnevezése

5 pont
5pont

A részfeladatra maximum 10 pont adható.
2. Hangszeres dallam
Pista bácsi, János bácsi – dudán. Vargyas 2.14
(Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje könyv Planétás Kiadó Budapest, 2002 CD melléklete
(CD 2. 14.)
Borsosberény (Nógrád megye). Előadó Koós József (49) duda, gyűjtő: Dincsér Oszkár 1937.
Az északi népzenei dialektuson belül Palócföldről való hangszeres dallam. A terület
jellegzetes dudanótája az első elhangzáskor kissé hangolatlan dudán szólal meg a hangszer
hangterjedelméhez igazodóan. A dallamot tánczeneként és hallgatni való zeneként illetve
szöveges formában egyaránt használták.
Földrajzi hely (dialektusterület) és aldialektus megnevezése
A szokáskeret, illetve műfaj megnevezése

5 pont
5pont

A részfeladatra maximum 10 pont adható.
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Az értékelés pontszámai

maximális pontszám
I. Dallam lejegyzése

II. Stílusismeret
III. Dallamműfaj és funkció felismerése
hangszer megnevezésével

Violinkulcs,
előjegyzés stb.
Dallamírás
Szöveg
Díszítés, tempó stb.
Fő stílus
Stílusréteg, műfaj
Zenei jellemzők
Műfaj és funkció
részletezése
Hangszer(ek)
megnevezése

6
12
6
6
5
4
6

30

15

10
15
5

IV. A népdal földrajzi helyének és
szokáskeretének felismerése.
1. Énekelt népdal

2. Hangszeres dallam
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Földrajzi hely,
al-dialektus
Szokáskeret, ill.
műfaj
Földrajzi hely,
al-dialektus
Szokáskeret, ill.
műfaj
ÖSSZESEN
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5
5
20
5
5
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