
Kedves gyerekek! 

 

Még sokatoktól várom a házi feladatot, a héten küldjétek el, le lehet rajzolni a kört ha nem tudjátok 

kinyomtatni, kreatív munka, jó kikapcsolódás. Ma új anyagot veszünk, remélem megtanultátok a mellék 

fokok szerepeit, majd kikérdem órán mikor találkozunk. 

A hangsorok közötti rokonságok 

 

Ismételjük át egy kicsit, milyen kapcsolatok vannak hangnemek között. 

1. Párhuzamos hangsorok: minden Dúr hangsorak megvan a párhuzamos moll párja, kis terccel 

lejjebb. Pl. C-dúr á-moll, D-dúr h-moll és így tovább 

2. Omonim hangsorok: Ugyanaz a hang a tónika, csak a hangsor minősége változik. Pl. D-dúr d-moll, 

É-dúr é-moll, G-dúr g-moll és így tovább 

3. Enharmónikus hangsorok: Írásban különböző, de hangzásban ugyanaz a hangsor. Pl. Cisz-dúr Desz-

dúr, Fisz-dúr Gesz-moll.  

4. Rokon hangsorok 

A hangsorok között megkülönböztetünk két fajta rokonságot:  

- Elsőfokú rokonság  

- Másodfokú rokonság  

Elsőfokú, mert sok közös hang van a két hangsor között és egy előjegyzés különbség van. 

       Másodfokú, mert két előjegyzés különbség van köztük, távolabb állnak egymástól. 

Tehát ilyen értelemben például első fokú rokonság van a C-dúr, F-dúr és G-dúr hangsorok között.  

C-dúr nincs előjegyzés, F-dúr egy b, G-dúr egy #. Nézzük az a-moll első fokú rokon hangsorait: é-moll (egy#) 

és d-moll (egy b).  

Nézzük az Á-dúr esetében: az Á-dúrnak három # van, tehát első fokú rokona a négy #-es és két #-es 

hangsor, vagyis D-dúr és É-dúr hangsorok. 

Házi feladatként állapítsátok meg az első fokú rokon hangnemeit a következő hangnemeknek: D-dúr, Esz-

dúr, É-dúr, g-moll, h-moll, f-moll. Írjátok le ezeket hármashangzatokkal. Csatolok ehhez példát.  

 

Plusz még egy feladat: adott egy szolfézsgyakorlat, amit ügyesen szolmizáljatok, és állapítsátok meg, hogy 

milyen hangnemet érint (figyelem, ez lehet párhuzamos vagy omonim is, nem föltétlen elsőfokú rokon) 



 

Küldjétek el a megoldásokat a bogiks88@gmail.com e-mail címre, többnyire már megtaláltalak titeket 

Facebookon, bármi kérdés van ott is kérdezhettek, vagy e-mailen. Várom a feladatokat legkésőbb jövő 

hétfőig! Hibátlan szép megoldásokra piros pont jár. 

mailto:bogiks88@gmail.com

