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Segédanyag a felkészüléshez 

I. forduló 

 

Dal 

A dal a zene ősi műfaja, egyidős az emberiséggel. A legelterjedtebb és legsze-
mélyesebb lírai műfaj. Szerkezete egyszerű, terjedelme korlátozott. A dal jel-
legzetes témakörei: bordal, szerelmi dal, hazafias dal, katonanóta. búcsúdal, 
gyászdal, bölcsődal, gyermekdal, diákdal. A dalnak két nagy válfaja a népdal és a 
műdal. 

Népdal 

A népdal népköltészeti alkotás, énekszóval előadott költemény. Nem egy költő-
je van, hanem sok száz, hiszen minden énekes alakíthatja, formálhatja  Egy-egy 
dalnak vidéken eltérő változatai lehetnek.-  

Műdal 

A műdal az irodalmi líra fő műfaja. Abban különbözik a népdaltól, hogy míg az 
strófikus – versszakos – keretben mozog, a műdal a szövegkölteményt zeneileg 
teljesen átdolgozza a költő képe és hangulata szerint. 

Ária 

Az ária a XV. századi jelentése szerint zenekarkíséretes dal volt.  A XVll. század 
közepétől kezdve az operákban a drámai mozzanatok közötti lírai megállást je-
lenti. Zenekarral kísért magánének, amelyet egyesek ma is az operában elhang- 
zó dalként említenek. 

Duett 

A duett két szólóénekhang együttese, vagy operai jelenete, énekhangra írt, vagy 
így előadott zenei kettőse. 

Duó  

A kétszólamú hangszeres darab műfaji elnevezése. Két hangszer együttes játéka. 
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Madrigal 

Irodalmi ihletésű, strófikus (versszakokra épülő), egyszerű többszólamú énekes 
műfaj, a reneszánsz kor reprezentáns világi zenéje. Szövegében az anyanyelvű 
irodalom hordozója. Elnevezésének eredete a mandriale - pásztordal - szóból 
ered. Hangulata játékosan könnyed. A reneszánsz és a kora barokk kedvelt éneke 
volt Olaszországban és Angliában.  Betetőzése a XVl-ik századra esik. Virágkorát 
Claudio Monteverdi korában élte. 

Kantáta 

A kantáta zenekarra, kórusra és szólóénekre komponált többtételes lírai zene-
mű. A műfaj elnevezése a latin és olasz cantare (énekelni) szóból származik 
(musica cantata = énekelt zenemű).  A kantátának két válfaja van: egyházi és vilá-
gi kantáta. Kiemelkedő zeneszerzői közé tartozik Johann Sebastian Bach 

Oratórium    

Az operához hasonlóan szólóénekest, kórust és zenekart is foglalkoztató, színpa-
don is megszólaltatott többtételes, epikus, drámai hatású kompozíció. Keletke-
zésekor bibliai témájú volt, de régóta komponálnak a zeneszerzők világi tartalmú 
műveket is.     

Opera 

Az opera színpadra komponált zenemű. 1600 körül született Olaszországban. 
Szereplői énekművészek, kórusok, olykor táncművészek és a valamennyiüket 
kísérő nagy szimfonikus zenekar  A műfaj Itália után hamarosan megjelent több 
ország zeneirodalmában is, majd egész Európának és az egész zenei világnak 
kedvencévé lett. A műfaj kélt ágazatának, a drámai és a vígoperának van nagy 
szerepe ma is. Az Olaszországban született műfaj nagy olasz mestere Giuseppe 
Verdi, a magyar nemzeti opera megteremtője Erkel Ferenc volt.  

Concerto 

A barokk zene egyik zenekari műfaja, amelyben egy, vagy több szólóhangszer áll 
szemben a teljes zenekarral. Elnevezése az olasz concertare – vetélkedni verse- 
nyezni – szóból származik.  
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Concerto grosso 

A concerto grosso a versenymű egy olyan speciális fajtája, amelyben nem egy, 
hanem több szólóhangszer van és ezek együttest képezve versenyeznek a zene-
karral. A teljes együttes tehát egy vonószenekarból és egy kamaraegyüttesből 
áll. A kialakulása Olaszországhoz és az 1680-as esztendőhöz kötődik. Az első 
concerto grossokat Archangelo Corelli és Antonio Vivaldi írták. A XVIII. század 
második felében a műfaj  sinfónia concertante néven átalakult, a XIX. században 
teljesen kiveszett, majd a XX. században több zeneszerző is újjáélesztette. 

Nyitány 

A nyitány operák, oratóriumok, színpadi kísérőzenék, balettek bevezető zenéje. 
Számos esetben az operák legszebb dallamainak a mű előtt elhangzó össze-
foglalója.  

Szonáta 

A szonáta elnevezése az olasz sonare – hangszeren játszani – szóból ered. A mű-
faj 1640 körül indult fejlődének. A később kialakult 3 – 4 tételes klasszikus 
szonáta a XVIII. és XIX. század zeneirodalmának egyik legfontosabb műfaja lett. 

Szimfónia 

A szimfónia elnevezése görög szóból származik, jelentése összhang, együtt-
hangzás. A szimfónia szó a középkorban hangszernév, a reneszánszban a 
hangszere művek elnevezése volt, a XVIII. század végére pedig az egyik legjelen-
tősebb zenei műfajjá vált. 

Tételeinek száma 4.   I. tétel gyors – allegro - szonátaforma  

                                     II. tétel lassú – andante – dal, vagy variációs forma 

                                    lll. tétel tánc – menüett, vagy scherzo (Beethoven) 

                                    lV.tétel gyors – presto – rondó vagy szonátaforma 

A zenekarra komponált többtételes szimfóniák négytételes formája a romanti-
kában átalakult. A tételek száma is, formája is megváltozott, valamint meg-
születtek a zenekarra és kórusra írt szimfóniák is. A szimfónia legnagyobb 
mesterei a bécsi klasszicizmus nagy zeneszerzői voltak. Haydn, aki 104 szimfóniát 
írt, akit a szimfónia atyjának is neveznek, W.A. Mozart, aki 50-nél is több  
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szimfóniát komponált és Ludwig van Beethoven, aki mindössze 9 szimfóniát írt, 
ám ezek a szimfóniák csúcsát, tetőpontját jelentik. 

Szimfonikus költemény. A szimfonikus költemény szimfonikus zenekarra 
komponált mű. Egyetlen tételből áll, amely felidézhet irodalmi, vagy képzőmű-
vészeti alkotást tájat, eseményt, vagy jelenséget. A szimfonikus költemény 
programzene, mely a XIX-.századi romantikus irodalomba részben a hangverseny 
nyitányból, részben a szimfóniából kialakult új műfaj lett. Az 1840-es évektől az 
1900-as évekig igen népszerű volt. A szimfonikus költemény kiteljesítője a XIX. 
század nagy magyar zeneszerzője, Liszt Ferenc volt. 

Liszt 14 szimfonikus költeménye közül a legnépszerűbb a Les preludes (Előjáté-
kok). A zeneszerző a partitúra elején megadta a programot is: „Mi más életünk, 
mint előjátékok sorozata ahhoz az ismeretlen dallamhoz, amelynek első, ünne-
pélyes hangjait a halál adja meg” 

Versenymű 
A versenymű olyan műfaj, amelyben egy, vagy több hangszer áll szemben a teljes 
zenekarral. Kialakulása a barokk korra tehető, de máig a zenekedvelő közönség 
kedvenc műsorszáma- Felépítése hasonló a szonátáéhoz, illetve a 
szimfóniáéhoz.A versenyműnek három tétele van. I.tétele gyors, II. tétele lassú, 
lírai karakterű III. tétele gyors. Idők folyamán a zongora és a hegedű váltak a 
legnépszerűbb szólóhangszerévé. Amennyiben több szólóhangszer is szerepel 
egy versenyműben, úgy beszélhetünk kettes, hármas, négyes versenyről is. A 
versenyművekben a szólóhangszerek művészei bemutathatják virtuóz játékukat.  


