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VONÓS TANSZAK 
 

HEGEDŰ 
 

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. Különösen áll ez a 

tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló 

valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 

 

A hegedűtanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a hegedű akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 

– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

– helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 

– a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

– a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra 
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Előképző évfolyamok 
 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, versek, mondókák; a hangszeres játékot előkészítő 

mozgásgyakorlatok. 

Készségfejlesztés 

– A hangszerjátékra való felkészítés fázisai, valamint a hangszerre irányuló mozgások gyakorlása  

– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről; 

– a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása.  

 

Hangszer nélkül 

– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 

– közelítés – távolítás; 

– súlyérzet; 

– rotálás, tengelyfogás érzete; 

– a hegedű „fészek” megismerése. 

A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Gyermekdalok eljátszása, egyszerűbb népdalok és a Hegedűiskola I. kötetében található egyszerűbb etűdök 

tanulása. 

Kodály: 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Óvódás énekeskönyv 

Dénes – Kállai – Lányi – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Szilvay: Színes húrok I. 

 

Követelmény 

A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása 

A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a tiszta intonációra való 

törekvésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése 

– Egész, fél, negyed, nyolcad,és szünetei ismerete 

– Módosítójelek 

– Dallamsorok felismerése 

 

Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés 

– Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása 

– Billentő mozgás fejlesztése 

– A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására 

– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása 
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Ajánlott tananyag: 

 30-40 gyakorlat 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Dénes-Lányi: Hegedűiskola I. füzet 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját 

Törekedjen a tiszta intonációra 

Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni fejlődéstől függően 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása. 

– A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó mozgások, alkar-rotáció). 

– A billentő mozgások kialakítása. Tenyérérzet. 

– Intonáció a tanult hangkészletben  

A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík-érzet, – vonóvezetés üres 

húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 

– Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval. A legato és détaché játékmód kialakítása. Vonóbeosztási 

formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor. 

– A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok során. 

– Hangsorok egyszerű vonásnemekkel.  

 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül. 

– Metrum, mérőütés, tempó. 

– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4. 

– Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik. 

– Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett. 

– Módosítójelek, előjegyzés. 

– Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete. 

– A hármashangzat fogalma. 

– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

 

Követelmény 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül egyszerű ritmusok 

alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 
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2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– a húrváltó-készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

– vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő 

jelleggel; barokk „non legato”. 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis „nyújtott” és „éles” 

ritmus, legato. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó- és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola II. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Kodály: Biciniumok 

 

Követelmény 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 

Ismerje az új ritmusokat. 

Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül alkalmazni. 

Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: Német tánc. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő-készség fejlesztésére az I. fekvésben  

– Játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe). 

– Kettősfogás-játék: tercek, szextek. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon. 

– Nagy és kis détaché. 

– Martelé a vonó különböző részein. 

– A legato fejlesztése, vonáskombinációk. 

– Akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése. 

– A vibrato fejlesztése. 

– A hangszer önálló felhangolása. 
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Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két- és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedőiskola III-IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található előadási művek. 

Kodály: Biciniumok 

Pejtsik: Régi kamarazene sorozat: Duók, Triók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: 12 duó K. 487 (válogatva) 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos alkalmazására. 

Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla. 

Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök). 

A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvésváltások). 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, Händel: Gavotte. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd (különböző technikai feladatokkal)  

– Két zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel, vagy barokk, illetve klasszikus tánctétel), lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– 1/2 fekvés, II-III. fekvés, fekvésérzet. 

– A vibrato fejlesztése 

– Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is. 

– A kromatikus játéktechnika fejlesztése. 

– Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban. 

– A staccato játékmód, az emelt vonás fejlesztése. 

– A dobott vonás (spiccato) előkészítése. 

– Az akkordjáték és a kettősfogás-játék fejlesztése első fekvésben. 

– A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek megszólaltatásának 

megalapozása (dolce, risoluto, espressivo). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempó- és a dinamikai jelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek. 

– A teljes kvintkör. 

– A játszott anyag zenei – formai és harmóniai – elemzése a tanár segítségével. 
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Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III-IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűsiskola IV/A, B. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, vagy 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: Duók K. 487 

Bartók: Duók 

Hegedűduók kezdőknek (Vígh) 

Kamarazene kezdők számára (Máriássy) 

Régi kamarazene (sorozat): Duók, Triók 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és akkordokat. 

Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang). 

Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

Legyen képes az emelt vonós és staccato játékmód alkalmazására. 

Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar táncok, Steibelt: Uno 

ballo, Mozart: Andantino. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Két zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése. 

– A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 

– Kettősfogás-játék a fekvések alkalmazásával. 

– A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság). 

– Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is. 

– Folyamatos játék dobott vonóval, könnyebb etűdanyagon. 

– Az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a vonós artikuláció 

fejlesztése. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon az V. fekvésig. 

 

Zenei ismeretek 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord. 

– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, a barokk szvit felépítése. 

– Klasszikus táncok. 

– Romantikus karakterdarabok. 

– Variációs forma. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I-II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II-III. 

Bartók: Duók 
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Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene-művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II. 

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

A barokk triószonáta Z. 13549 

 

Követelmény 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon keresztül az V. fekvésig. 

Ismerje a IV. és V. fekvést. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, dobott vonó, staccato), 

zeneileg árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 

Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz pergőtechnika). 

Alkalmazzon folyamatos vibratot az éneklő jellegű műveknél. 

Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 

A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, Beethoven: Menüett 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy etűd, 

– Egy zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül 

– Egy kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival). 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben. 

– Háromoktávos hangsorok akkordfelbontásokkal. 

A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése: 

– trilla, pergőtechnika, fekvésváltás (kettősfogásokkal is); 

– természetes üveghangok. 

A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 

 

Zenei ismeretek 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

– Kifejező és stílusos artikuláció. 

– A portamento fogalma. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, szerkesztési elvek 

ismerete a játszott művek alapján. 

 

Ajánlott tananyag  

Mazas: Études speciales op. 36 I. füzetből válogatva,  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I-II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II-III. 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene-művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II. 

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

A barokk triószonáta Z. 13549 
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Követelmény 

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi klasszikus és 

romantikus művek terén. 

Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, terjessze ki érdeklődését 

korunk zenéje iránt. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül – az egyik kamarazene is lehet. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek 

A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika, 

A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái. 

 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– a húrváltó-készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

Vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken,  legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, 

– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non legato”. 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és kis „nyújtott” és „éles” 

ritmus, legato is, valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó- és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Ajánlott tananyag 

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola II.; III-IV. II. fejezet: Fekvéstanulmányok 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva), vagy 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45 (válogatva) 

 

Követelmény 

A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult zenei anyag játéka 

ujjrendváltozattal. 

Önálló hangolás. 

Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 
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3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. és III. fekvés elsajátítása. 

– A vibrato kialakítása, fejlesztése. 

– Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés. 

– A kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül). 

– Ismerkedés a IV. fekvéssel és a félfekvéssel. 

– Hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is. 

– Az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk. 

– Lassú, tartott hangok. 

– A staccato játékmód fokozatos fejlesztése. 

 

– Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása. 

– Természetes üveghangok. 

– Tempótartás, a tempó fokozása. 

 

Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két- és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

Memóriafejlesztés. 

– alteráció, hangnemi kitérés, moduláció; 

– a főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán); 

– a klasszikus periódus; 

XX. századi stílusjelenségek. 

 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola III-IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B (válogatva) 

Sándor: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, illetve 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Kayser: 36 gyakorlat op. 20 I. (a technikailag könnyebb etűdök: 1, 3, 5, 8) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben  

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek. 

Bartók: Duók 

Régi kamarazene (Pejtsik – Szász): Duók, Triók 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók (Z. 3083) 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon. 

Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára.  

Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező megformálása során. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül 
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4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV-V. fekvés elsajátítása. 

– Ismerkedés a VI-VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás-gyakorlatok). 

– A páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 

– A fekvések összekötése I-V. fekvésig. 

– Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és egyszerű négyszólamú tört 

akkordok tanulása. 

– Hangsorok 5#-5b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon. 

– A pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása. 

– A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál. 

– Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása. 

– A kettősfogás-játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempójelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem. 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord. 

– A rondó- és a szonátaforma főbb jellemzői. 

– Alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato. 

– Az egészhangú skála. 

– A portamento fogalma. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III-IV. 

Dénes- Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V-VI. 

Sándor -Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B 

Bloch: Hangsoriskola II. Z. 1767 

Kayser: 36 etűd op. 20 I-II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. 

Dancla: Etűdök op. 68 (válogatva, pl. 2, 4, 6, 1, 9.) 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek. 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny vonótechnikával. 

Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez. 

Vibratoja legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 

Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 

Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja lapról játszani. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I-VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon. 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 
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Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése. – Szekvenciális 

szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V-VI. 

Kayser: 36 etűd op. 20 II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Ševeík: Fekvésváltások op. 8 

Bloch: Hangsoriskola II-III. Z. 1767-68 

Feigerl: 24 gyakorlat I. (a könnyebbek közül válogatva) 

Mazas: Études speciales op. 36, I.  

Régi kamarazene (Pejtsik-Szász): Duók, Triók 

Bartók: Duók 

Lendvay: Duók (Z. 13224) 

Szokolay: Magyar gyermekdalok (két és három hegedűre) (Z. 7254) 

Kiss Zs.: Duók Z. 12565 

Reményi: Duók Z. 13247, (Z. 12567) 

 

Követelmény 

Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is). 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó egyéni 

hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd), 

– Két zongorakíséretes mű – az egyik vagy koncert, vagy szonáta. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I-VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, terc-, szext és oktávskálák két oktávon; az ujjrendi formák 

bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, ujjazatos kromatika). 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése, szekvenciális 

szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

– Az elérendő készségszintet az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg. 

– Az értőbb, önálló előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, szakkifejezések ismeretének 

kibővítése. 
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Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI., II. rész 

Bloch: Hangsoriskola II-III. Z. 1767-68 

Mazas: Études speciales op. 36, I. Études brillantes op. 36 II. (a lehetőségek szerint) 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül) 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Ševčík: Fekvésváltás op. 8 

Ševčík: Trillagyakorlatok op. 7 

 

Követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

Legyen képes tudatos helyezkedő-műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 

A fekvésváltásokat és a vibratot a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja megoldani. 

Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei karakterekkel és 

Dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Egy koncerttétel vagy egy zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I-II. tételt játszani) 

kotta nélkül. 

 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,  nyomásának és a 

lábtól való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen 

tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 

 

– az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás alkalmazására, 

– szép hangon való, karakteres előadásra, 

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

– Két szabadon választott etűd, 

– Egy versenymű saroktétele, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab. A választott 

etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 
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Művészeti alapvizsga követelményei 

 

 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A” tagozat 

– Egy etűd; Dénes: V-VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 7918) 2., 9., 14., vagy Dont 

op. 38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études speciales op. 36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. 

nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel; Beethoven: Menuett (PWM) és 

Trió (Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert 

(EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D-dúr koncert (Peters) I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta 

(EMB 12050 kötetben, EMB 12051 kötetben, EMB 12265 kötetben) 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., Mazas: Études speciales op. 36. I (EMB 2244) 2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes 

op. 36. II. (EMB 2245) nehézségi szintjén. 

– Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 2604), a könnyebbek 

szintjén. 

– Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors); Boyce: Matelotte (EMB 2751 kötetben), 

Járdányi: Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak (EMB 8001) nehézségi szintjén. 

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

(EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a-moll koncert (PWM), Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 

(PWM, Music Sales) I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr 

Szonáta (EMB 12309) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 
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Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A hajlékony hang kialakítása, 

– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása, 

– A fekvésváltás könnye alkalmazása, 

– A húrváltó mozgások fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Block: Hangsoriskola 

Vivaldi: G-dúr Koncert 

Haydn: D-dúr Koncert no.2. 

Komarovszkij: A-dúr Koncert 

Händel: E-dúr Szonáta 

Corelli: e-moll Szonáta 

Haydn: Menüett D-dúr, F-dúr 

Vivaldi: Siciliano 

Rubinstein: Polka 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes 

megválasztására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab (választható koncerttétel, szonáta, vagy kamaramű) lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Jobbkéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált vonásoknál) 

– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában 

 

Követelmény 

Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is. 

A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos 

A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Vivaldi: e-moll, E-dúr Koncert 

Vivaldi: d-moll Kettősverseny 

Stamitz: B-dúr Koncert 

Händel: g-moll Szonáta 

Corelli: A-dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladat 

– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének további finomítása 

– A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, II. 

Feigerl: II. Füzet 

Block: Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: a-moll Koncert 

Mozart: D-dúr (Adelaide) Koncert 

Stamik: B-dúr Koncert 

Beriot: a-moll Koncert 

Tartini: F-dúr Szonáta 

Händel: A-dúr Szonáta 

Schubert: A méh 

Gluck: Melódia (Remekművek sorozat) 

Wieniawsky: Legenda 

Beethoven: Romanc (F dúr) 

Bartók: Szonatina 

Vivaldi: d-moll Kettősverseny 

Stamitz: B-dúr Koncert 

Händel: g-moll Szonáta 

Corelli: A-dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka, 

– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése, 

– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja. 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études brillante II. 

Feigerl: Etüdök 

Block: Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: E-dúr Koncert 

Mozart: G-dúr Koncert 
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Spohr: d-moll Koncert 

Kabalevszkij: C-dúr Koncert 

Tartini: 12 fantázia szólóhegedűre 

Locatelli: g-moll Szonáta 

Bach: E-dúr Partita 

Bruck: Air 

Rachmanyivov: Vocalise 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Román népi táncok 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Billentés alapformáinak tudatos alkalmazása 

– Húr és vonóváltás műveleteinek előkészítése, fejlesztése 

Ajánlott tananyaga 

Mazas: Études speciales op. 36, I. II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Dont: Etüdök op. 37 

Block: Skálaiskola 

Vivaldi: a-moll, d-moll Koncert 

Haydn: G-dúr Koncert  

Viotti: G-dúr Koncert 

Händel: g-moll, F-dúr Szonáta 

Corelli: e-moll Szonáta 

Dancla: Solo I., II 

Vivaldi: Siciliano 

Farkas: Szonatina 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab – koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 
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8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Oldott és rugalmas billentés kialakítása, 

– Könnyed és folyamatos fekvésváltás, 

– Ritmikus pergőjáték. 

 

Ajánlott tananyaga 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Dont: Etüdök op. 37 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Flesch: Hangsoriskola 

Bach: a-moll E-dúr Koncert 

Haydn: G-dúr Koncert  

Stamic: B-dúr Koncert 

Händel: Szonáták 

Tartini: Szonáták 

Veracini: Szonáták 

Brahms: A-dúr Keringő 

Smetana: Hazámról 

Gluck: Melódia (Remekművek) 

Franceour: Sicilien és Rigaudon 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltás. 

Ritmikus pergőjáték. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kombinált vonások gyorsabb alkalmazása 

– Különböző fajta dobott és emelt vonások játéka 

 

Ajánlott tananyag 

Kreutzer: 42 Etüd 

Roda: 24 Caprices 

Dancla: Etüdök op. 73 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Sevčik: Vonótechnika 40 variáció 

Flesch: Hangsoriskola 

Bach: E-dúr Koncert 

Mozart: G-dúr Koncert  

Spohr: d-moll Koncert 

Bruch: g-moll Koncert 

Tartini: g-moll Szonáta 

Veracini: e-moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc 

Kreisler: Schön Rosmaria 

Bartók: Duók 
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Követelmény 

A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére. 

Tudjon folyamatos pergő trillát játszani. 

Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Gyors tempójú futamok, 

– Kettősfogás-játékok fejlesztése (terc, szext, oktáv), 

– Kromatikus skálák. 

 

Ajánlott tananyag 

Kreutzer: 42 Etüd 

Roda: 24 Caprices 

Hubay: Etudes de Violin 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Schradieck: Fekvésváltásgyakorlat op.8 

Vivaldi: Négy évszak-ból 

Mozart: D-dúr, A-dúr koncert 

Telemann: 12 Szólófantázia 

Bach: E-dúr Hegedűverseny 

Mozart: G-dúr Hegedűverseny  

Spohr: d-moll Hegedűverseny 

Bruch: g-moll Hegedűverseny 

Tartini: g-moll Szonáta 

Veracini: e-moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc (F-dúr) 

Kreisler: Preludium és Allegro 

De Falla: Spanyol Tánc 

 

Követelmény 

Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a gazdagabb hangszínek és 

karakterek megvalósítására. 

Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel szuggesztivitásának természetes 

kialakítására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 
 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes: 

– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, szabályozni hangszeres 

műveleteit, 

– kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

– egyenletes futamokat megszólaltatni, 

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét. 

 

 

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk tempóban 

játszani, 

– különböző módon vibrálni, 

– a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások alkalmazására, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

– képzett hallással, 

– biztos memóriával, 

– koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes 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 lehetőleg nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., (EMB 2245) Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 

2604), Kreutzer: 42 gyakorlat (EMB 2560), Rode: 24 Caprices (EMB 2453) /2., 7., 10. nehézségi szintjén. 

– Barokk szonáta két tétele; Händel: g-moll (EMB 12309 kötetben), D-dúr (EMB 12309 kötetben), A-dúr 

szonáta (EMB 12309 kötetben) nehézségi szintjén. 
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– Egy koncert-tétel, vagy előadási darab; Bach: a-moll (EMB 1600), E-dúr (EMB 1601), Haydn: C-dúr 

(Peters), Mozart: D-dúr – Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 (Peters) koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine (EMB 

13745), Fiocco: Allegro (EMB 3558 kötetben), Beethoven: F-dúr románc (EMB 13494), Weiner: Rókatánc 

(EMB ) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, gyanta) 

Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr. 

Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó 

– Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör 

– Legalább 2 darab kottatartó 

– Metronóm 
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BRÁCSA 

 
 

A képzés különböző fokozatain nyújt lehetőséget a tanulónak a hegedűről brácsára való áttérésre, de – a korábbi 

gyakorlattól eltérően – az abszolút kezdőnek is biztosítja a brácsatanulás lehetőségét. 

 

A brácsatanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a brácsa akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a brácsairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

– helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező brácsahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 

– a pizzicato-technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

– a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a brácsa- és violinkulcsok folyamatos olvasásának kialakítására, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolásra és a legalapvetőbb hangszer-karbantartásra. 
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Előképző évfolyamok 
 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés kialakítása 

– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, mondókák; a hangszeres játékot előkészítő mozgásgyakorlatok. 

 

Készségfejlesztés 

A hangszerjátékra való felkészítés fázisai 

Előkészítő mozgások: 

– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és a végtagok térbeli helyzetéről; 

– a helyes légzés felismerése, illetve kialakítása; 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása. 

 

A hangszerre irányuló mozgások gyakorlása (hangszer nélkül): 

– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 

– közelítés – távolítás; 

– súlyérzet; 

– rotálás, tengelyfogás érzete; 

– a brácsa elhelyezése. 

 

A brácsatartás, vonófogás kialakítása: 

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag 

Paksa Katalin: Magyar népzene történet (Balassi Kiadó, 1999.) 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Szilvay: Színes húrok I. 

Garlej-Gonzales: Méthode d'Alto Vol. 1.(Editions Henry Lemoine, Paris) 

Alberto Curci: Tecnica fondamentale della viola, Parte Prima (Editoni Curci, Milano) 

Dénes-Kállay-Lányi-Mező: Hegedűiskola I. (alt-kulcsban, kvinttel lejjebb) 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola I. 

 

Követelmény 

Alakuljon ki jártasság a tanult hangszeres mozgások megítélésében. 

A megismert mozgások alkalmazása, szükség esetén tanári segítséggel. 

Gyermekdalok: g-a-h-c-d (g-húr); d-e-fisz-g-a (d-húr) hangkészletben. 

Játékos ismerkedés az alt-kulccsal.  

Törekedjen a szép hangra és a tiszta intonációra. Ezek az első évfolyamba lépés feltételei. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A helyes testhelyzet és hangszertartás kialakítása, a bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó 

mozgások, alkar-rotáció), a billentő mozgások kialakítása (lágy tenyérérzet).  

– A fekvésjáték és vibrato előkészítése, ismerkedés a III. fekvéssel. 

 

Intonáció a következő hangkészletekben: 

– a-húr: a-h-cisz (c)-d-e 

– d-húr: d-e-fisz (f)-g-a 

– g-húr: g-a-h (b) c-d 

– c-húr: c-d-e (esz)-f-g 

– A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík-érzet, vonóvezetés üres 

húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 

– Az ütemsúly és a vonókezelés összefüggései. 

– Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor. 

A szép hang iránti igény felkeltése már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok során. 

 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasás továbbfejlesztése a tananyag hangkészletén belül alt-kulcsban. 

– Metrum, mérőütés, tempó. 

– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4. 

– Hangjegyértékek: az egész, fél, pontozott fél, negyed, nyolcad, triola, tizenhatod és szüneteik. 

– Felütés. 

– Nyújtópont a fél, a negyed és a nyolcad érték mellett. 

– Módosítójelek. 

– Előjegyzés. 

–  Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, szextek, szeptimek, oktáv ismerete. 

– A hármashangzat fogalma. 

– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 

– Memóriafejlesztés. 

– Társas zene: egyszerű kétszólamú tanulmányok a tananyagból. 

– Dúr és moll tonalitás, a párhuzamos hangnem fogalma. 

– Kromatika, kánon. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Paksa Katalin: Magyar népzene történet (Balassi Kiadó, 1999.) 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Garlej-Gonzales: Méthode d'Alto Vol. 1. (Editions Henry Lemoine, Paris) 

Alberto Curci: Tecnica fondamentale della viola, Parte Prima (Editioni Curci, Milano) 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC (alt-kulcsban, kvinttel lejjebb) 

Dénes-Kállay-Lányi-Mező: Hegedűiskola I. (alt-kulcsban, kvinttel lejjebb) 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola I. (alt-kulcsban, kvinttel lejjebb) 

 

Követelmény 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül – egyszerű ritmusok 

alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel alt-kulcsban, törekedjen a tiszta intonációra. 

Ismerje a dinamikára és tempóra vonatkozó zenei szakkifejezéseket. 

Zeneművek nehézségi szintje: Schubert: Altató, Haydn: Dalocska, Rebikov: Dal szöveg nélkül, Mozart: Májusi 

dal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
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2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása. 

– A brácsatartás és vonótartás fejlesztése, 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére, 

– Játékkészség a III. fekvésben, 

– A II. fekvés és a félfekvés. 

 

Vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, 

– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel. 

– A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. 

– Nagy és kis „nyújtott” és „éles” ritmus, legato is, valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek 

– Új ritmikai elem: 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két- és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Garlej-Gonzales: Méthode d'Alto Vol. 1-2. (Editions Henry Lemoine, Paris) 

Alberto Curci: Tecnica fondamentale della viola, Parte Prima – Parte Seconda (Editioni Curci, Milano) 

Bezrukov-Oznobisev: Alapfokú technika a brácsajátékban 

Wohlfahrt: 60 etűd (Hofmeister) 

Kayser: 36 etűd op. 20 I. kötet (Hofmeister) 

Delphin Alard: Etűdök brácsára I. (Real Musical, Madrid) 

Bruni: 25 gyakorlat 

 

Követelmény 

A tanulónak legyen önálló elképzelése, a tanult fekvésekben. 

Legyen biztonságos, tiszta intonációja. 

Vibratoja legyen szép hangú és tudja azt helyesen alkalmazni a zenei kifejezésekben. 

Rendelkezzék biztos helyezkedő képességgel, billentéssel. 

A zeneművek nehézségi szintje:  

Sosztakovics: Gavott,  

 

Bartók: Kánon,  

Farkas Ferenc: Arioso, 

Hasse: Két tánc. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
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3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő készség kialakítására. 

– Jártasság a IV-V. fekvésben. 

– Egyszerűbb fekvésváltások, 

– A vibrato fejlesztése, 

– Trilla, és ékesítések előkészítése, 

– Dúr és moll skálák fekvésekben, fekvésváltással. 

 

Zenei ismeretek 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 

– Klasszikus táncok. 

– Romantikus karakterdarabok. 

– A rondo, a szonátaforma és a barokk szvit felépítése. 

– Alapvető zenei karakterek: grazioso, marcato. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Wohlfahrt: 60 etűd (Hofmeister) 

Kayser: 36 etűd op. 20 I. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. kötet 

Bartók-Zathureczky: Gyermekeknek  

Csajkovszkij: ChansonTriste 

Rubinstein: Melodia 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes az eddig tanult vonástípusok használatára. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Ismerje az egyszerűbb fekvésváltásokat (azonos ujj, üres húr). 

Alkalmazza a vibratot a zene kifejező megformálása során. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

  

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ismerje a VI-VII. fekvést is. 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni. 

– Legyen képes a kombinált vonások játékára. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Ismerkedjen meg a XX. századi és a kortárs irodalom hangzásvilágával. 
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– Legyen képes elmélyedni a művek zenei, tartalmi elemzésében. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III. (Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. kötet 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Bartha: 25 előadási darab 

 

Követelmény 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Ismerje a közvetítőhangok szerepét. 

Alkalmazza a vibratot a zene kifejező megformálása során. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetett alkalmazására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Az „A” tagozat követelményein felül: 

– Az alt- és violinkulcs használata. 

– A vibrato kialakítása. 

– Jártasság a III.- II.- és félfekvésben. 

– Egyszerűbb fekvésváltások. 

– Kettősfogások fekvésváltás nélkül. 

– Hangsorok és hármashangzataik két vagy három oktávon. 

– Vonás gyakorlatok: kombinált vonások, martelé, staccato játékmód 

– Hangsorok, etűdök és zenei anyagok kotta nélküli előadása. 

 

Ajánlott tananyag 

Garlej-Gonzales: Méthode d'Alto Vol. 2. (Editions Henry Lemoine, Paris) 

Alberto Curci: Tecnica fondamentale della viola, Parte Seconda (Editioni Curci, Milano) 

Bezrukov-Oznobisev: Alapfokú technika a brácsajátékban 

Wohlfahrt: 60 etűd (Hofmeister) 

Kayser: 36 etűd op. 20 I. kötet (Hofmeister) 

Delphin Alard: Etűdök brácsára I. (Real Musical, Madrid) 

Bruni: 25 gyakorlat 
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Követelmény: 

A művek jellegéből adódó helyes tempóvétel. 

Törekedjen szép hangú, dinamikailag árnyalt előadásra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Az „A” tagozat követelményein felül 

– Háromoktávos skálák hangzat felbontásokkal 

– Kettősjáték fejlesztése fekvésváltással is 

– Lassú tartott hangok játéka 

– Vibrato fejlesztése éneklő művek előadásánál 

– Staccato, „vetett” vonás, arpeggio 

 

 

Zenei ismeretek 

– Szűkített és bővített hármashangzat, domináns szeptimakkord. 

– A rondo, a szonátaforma és a barokk szvit felépítése. 

– Alapvető zenei karakterek: grazioso, marcato 

 

Ajánlott tananyag 

Bloch: Hangsoriskola  

Bloch: Ujjgyakorlatok 

Mazas: Etudes speciales op. 36 I. kötet 

Dont: Gradus ad Parnassum I-II. 

Kayser: Etűdök I-II. 

Delphin Alard: Etűdök II. 

Handoskin: Koncert 

Hubay: Gyermekjelenetek 

Klengel: G-dúr Concertino (cselló-zongora átirat) 

Martini: Concerto D (cselló-zongora átirat) 

Barokk szonáták 

Bartha: 25 előadási darab brácsára 

 

Követelmény 

A tanuló szép hangon, törésmentesen váltson fekvést. 

Játsszon gyorsabb mozgású darabokat szép hangon, helyes értelmezéssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ismerje a VI-VII. fekvést is. 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni. 

– Legyen képes a kombinált vonások játékára. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 
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– Ismerje a fekvésváltás különböző módozatait, törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai 

összehangoltságára, helyesen alkalmazza a közvetítő hangokat a gyakorlás folyamán. 

– Legyen képes felbontott terc, szext és oktáv meneteket játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– A klasszikus formák szerkezete játékához vezető játékmód kialakítása 

– A barokk formák szerkezete, előadásmódja 

– A kortárs pedagógiai művek elemzése tanári segédlettel 

– Romantikus karakterdarabok értelmezése 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Ismerkedjen meg a XX. századi és a kortárs irodalom hangzásvilágával. 

– Legyen képes elmélyedni a művek zenei, tartalmi elemzésében. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

 

 

 

 

Ajánlott tananyag 

Dancla: Etűdök op. 68 

Mazas: Etűdök op. 3 

Bruni: 25 gyakorlat 

Országh: Brácsaiskola (a 45-nél magasabb sorszámúak közül) 

Mazas: Etűdök op. 36 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. kötet 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Bezrukov-Oznobisev: Alapfokú technika a brácsajátékban (Muzika, Moszkva) 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III. (Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 
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Tudjon önállóan könnyebb kamara, zenekari és szóló műveket megfelelő zenei karakterekkel és dinamikával 

elsajátítani. 

Képes legyen az önálló gyakorlásra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a fontosabb tempó és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a 

hídtól való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, születési dátumát, a korszakot, amelyben élt és alkotott, a 

művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a tanulandó darab vagy mű formáját. 

Legyen képes 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen 

tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 

– az alapvonások, valamint a dallamnak, ritmusnak, dinamikának megfelelő vonóbeosztás alkalmazására, 

– szép hangon való, karakteres előadásra, 

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– Két különböző jellegű gyakorlat, 

– Egy versenymű saroktétele, 

– Egy lassú és egy gyors tétel egy barokk szonátából. 
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Művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Brácsa főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Két különböző stílusú zongorakíséretes előadási darab. 

– Egy versenymű és egy 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) nehézségi 

szintjén. 

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 előkészítő 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 egy szonátatétel, vagy két barokk szonátatétel; Brácsamuzsika I-III. (EMB), 

Csajkovszkij: Melódia, Marcello: F-dúr szonáta, Corelli: Szonáták (Nagy S.) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 
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Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok fő célja, az alapfokon megszerzett felkészültség megtartása mellett, a zenei 

műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása.  

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül vagy kamaramű. 
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6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül vagy kamaramű. 

 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása. 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 
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– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

– Ismerkedjen meg a társas zenélés különböző formáiban alkalmazandó technikákkal. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül vagy kamaramű. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása. 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Ismerkedjen meg a XX. századi és a kortárs irodalom hangzásvilágával. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 
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Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat” 
 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

 

Ajánlott tananyag: 

Mazas: Etudes speciales op. 36. I. II. 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37. 

Kayser: 36 etűd op. 20. (Hofmeister) 

Kreutzer: 42 etűd (alt-kulcsban) 

Rode: 24 caprices (alt-kulcsban) 



35 

 

Bruni 25 gyakorlat 

Alard: Etűdök brácsára (Real Musical) 

Országh: Brácsaiskola 

Ševčik: Fekvésváltó gyakorlatok op. 8. 

Flesch: Hangsoriskola 

Hoffmeister: 12 etűd 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Telemann: G-dúr koncert 

Telemann: G-dúr kettősverseny 

Vanhal: C-dúr koncert 

Hofmeister: B-dúr és D-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert (in C) 

Haydn: C-dúr gordonkaverseny 

Mozart: Klarinétverseny 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Concerto 

Stamitz: F-dúr, A-dúr és D-dúr koncertek  

Forsith: Brácsaverseny 

Rolla: Brácsaversenyek 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Ph. E. Bach: Brácsaverseny 

J. S. Bach: Csellószvitek, Hegedű szólószonáták és Partiták 

Telemann: 12 szólófantázia 

Brácsamuzsika I-II-III. 

Hummel: Fantázia 

Csajkovszkij: Évszakok 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

 

Követelmény 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd, 

– Egy szonáta-tételpár, vagy koncert saroktétele kotta nélkül. 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III. (Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 
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Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd, 

– Egy előadási darab kotta nélkül, 

– Egy koncert saroktétele kotta nélkül. 

 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

– Ismerkedjen meg a társas zenélés különböző formáiban alkalmazandó technikákkal. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 
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Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd, 

– Egy előadási darab kotta nélkül, 

– Egy koncert saroktétele vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely 

képessé teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Ismerkedjen meg a XX. századi és a kortárs irodalom hangzásvilágával. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 
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Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd, 

– Egy előadási darab kotta nélkül (vagy kamaramű), 

– Egy koncert saroktétele kotta nélkül. 

 

 

 

 

Követelmény a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes a tanuló 

– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, szabályozni hangszeres 

műveleteit, 

– kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

– egyenletes futamokat megszólaltatni, 

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk tempóban 

játszani, 

– különböző módon vibrálni, 

– a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

 

– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások alkalmazására, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

– képzett hallással, 

– biztos memóriával, 

– koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 
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Művészeti záróvizsga követelményei 
 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Brácsa főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Két különböző stílusú zongorakíséretes előadási darab. 

– Egy versenymű és egy 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 egy kamaramű; előadási darabok: Brácsamuzsika I-III. (EMB); Frescobaldi: Toccata, 

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

szintjén. 

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 előkészítő gyakorlat op. 37; Kayser: 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 egy szonátatétel, vagy két barokk szonátatétel; Brácsamuzsika I-III. 

(EMB), Csajkovszkij: Melódia, Marcello: F-dúr szonáta, Corelli: Szonáták (Nagy S.) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű, méretű és minőségű hangszer tartozékokkal ( tok, vonó, gyanta). 

Hangszerenként évente legalább két garnitúra húrkészlet. 

Zongora, vagy pianínó. 

Legalább 2 db kottatartó. 

Metronóm. 
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GORDONKA 

 
A gordonkatanítás célja, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a gordonka akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

– helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 

– a pizzicato-technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

– a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

Általános követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, 

kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa 

meg. 

 

A képességek kibontakoztatása és a készségek fejlesztése 

A hallás és a ritmusérzék fejlesztése, érzékenység a dinamikai és a hangszínbeli különbségekre. 

A kottaolvasás és a lapról játszás fejlesztése. 

A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

A zenei ízlés, a stílusérzék és a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, a zenei fantázia kibontakoztatása. 

A céltudatos és gazdaságos gyakorlási módszer kialakítása. 
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Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek. 

– Az A-, D-, G- és C-húr hangkészlete az első fekvés szűk fogásmódjában. 

– A módosítójelek. 

– A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütem. 

– A fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása. 

– A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron. 

– Pizzicato, Détaché vonás. Egyenletes sebességű vonás.  

– Vonóbeosztás kétféle ritmusértéken (fél és negyed vagy negyed és nyolcad érték). Két hang kötése. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonka ABC 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Friss: Gordonkaiskola I. 

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – Brodszky EMB 2417) 

Gordonkamuzsika kezdőknek I.(EMB 6312) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy húron. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy húron. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 

– Nyújtópont a fél- és a negyedérték mellett. 

– Húrváltás két szomszédos húron, két hang kötése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egy oktáv terjedelemben két húron való játék kvintváltó népdalokon. 

– Később hangsorok és hármashangzatok segítségével egyéb dallamokon. 

– Bal kéz legato fejlesztése terclépésekkel. 

– Egész- és részvonó használata, a vonóbeosztás alapjainak elsajátítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonka ABC 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Friss: Gordonkaiskola I. 

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – Brodszky EMB 2417) 

Gordonkamuzsika kezdőknek I.(EMB 6312) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása két húron. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek. 

– Az első fekvés szűk fogásmódjának hangkészlete. 

– A módosítójelek. 

– A dúr hangsor szerkezete, hangközei. 

– A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütem. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. Nyújtópont a fél és negyed érték 

mellett. 

– Dallamsorok, motívumok azonosságának felismerése. A hasonló részletek különbségeinek felismerése. 

Indítás, befejezés. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása. 

– A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron. A bal kéz húrváltása. 

– Pizzicato. A détaché vonásmód.  

– Egész- és részvonások és ezek egyenletes sebességű összekapcsolása. 2-3-4 hang kötése.  

– Egyszerű húrváltás szomszéd húrok között. 

– Nyújtópontos ritmus kötve.  

– C-dúr hangsor két oktávon, G-dúr, D-dúr és F-dúr hangsor egy oktávon keresztül. A hangsorok – 

hármashangzat-felbontásai. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonka ABC 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Friss: Gordonkaiskola I. 

Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 (EMB 12195) 

Wojciechowska – Wilkomirski: Gamy i pasaze na wiolonczele (PWM) 

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – BrodszkyEMB 2417) 

Régi zene gordonkára (Brodszky) (EMB 2452) 

Gordonkamuzsika kezdőknek I. (EMB 6312) 

Régi zene 2 és 3 gordonkára (EMB 7222) 

Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7014) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, népdalfeldolgozás, vagy előadási darab eljátszása szomszédos húrokon, 

egy oktáv hangterjedelemben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, vagy népdalfeldolgozás 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangkészlet bővítése a tágfogásban tanult hangokkal. 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk. 

– A 2/2-es, 3/8-os és a 6/8-os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont nyolcad érték 

mellett. Kettős nyújtópont. A szinkópa. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és a különbség 

felismerése. A periódus két felének kérdés-felelet viszonya. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A bal kéz játéka tágfogásban, az előző év anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi szintjén. (A kétfajta 

tágfogás tanításának sorrendjét a tanár dönti el.) 

– A vonókezelés fejlesztése szűkfogásos anyagon. 6-8 hang kötése. A portato vonásmód. Az egyszerű 

húrváltások fejlesztése. Az összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a klasszikus táncok 

karakterének megfelelő, elválasztott hangok játéka. 

– A változó sebességű vonás megalapozása (nyújtópontos fél érték és negyed érték, illetve nyújtópontos 

negyed érték és nyolcad érték külön vonóval). Nyújtópontos nyolcad és tizenhatod kötve. 

– A dinamikai árnyalás alapjai (visszhanghatás, záróhangok diminuendója). 

– Hangsorok tágfogásban az első fekvésben. Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola I-II. 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 (EMB 12195) 

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. (EMB 13409) 

Sevcík – Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke (PWM) 

Sevcík – Feuillard: Schule der Bogentechnik op. 2 (Bosworth) 

Előadási darabok gordonkára II. (Csáth – Brodszky) (EMB 4480) 

Repertoire Album (a Friss-iskola II. darabjai) (EMB 5958) 

Gordonkamuzsika kezdőknek II. (EMB 6748) 

Könnyű előadási darabok (magyar szerzők művei) (EMB 8295) 

Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7015) 

Klassische Stücke für den Aufang I-II. (Schott 4918-9) 

Alte Meisterweisen für junge Cellisten I. (Schott 2384) 

Sugár: Téma variációkkal (EMB 1540) 

Gordonkaduók kezdőknek (EMB 8158) 

Papp: 15 kis gordonkaduó (EMB 6722) 

Bartók: 18 duo (Universal 12850) 

Bréval: Leichte Stücke I-II. (Schott 6158-9) 

Leichte Cello-Duette I-II. (Schott 5276-7) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot feldolgozó 8-24 ütemes, szűkfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 

kötetből) eljátszása. 

Tágfogás (és összekapcsolása szűkfogással) népdal vagy gyermekdal keretében. 16-32 ütemes előadási darab 

eljátszása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd, 

– Egy gyermekdal vagy népdal, 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első fekvés teljes hangkészlete, kibővítve a fekvésjátékban megismert hangokkal. 

– A változó ütem. 

– A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa. 

– A triós forma és a rondóforma. 

– A tanult anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az előző évben jobb és bal kézzel külön-külön elsajátított technikai elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– A tágfogás fejlesztése. A fekvésjáték alapjai. (Az egyes fekvések tanítási sorrendjét a tanár dönti el.) – 

Gyakorlatok az egyes fekvésekben. A tanult fekvések összekapcsolása az első fekvéssel, az előző évek 

anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi szintjén. Ujjgyakorlatok a trilla és a pergőjáték 

megalapozására. A könnyebb ékesítések játéka. A vibrato alapjai. Könnyű kettősfogások első fekvésben. 

– Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése. Az akkordjáték alapjai. Martelé vonásmód. Összetett 

ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás. 

– Dinamikai árnyalás, crescendo és diminuendo. 

– Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor, kibővítve a tanult fekvésekben játszható hangsorokkal. 

Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola II-III 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Somló: Tanulmányok (EMB 2138) 

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I.  

Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872) 

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486) 

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606) 

Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM) 

Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf) 

Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf) 

Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf) 

Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325) 

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037) 

Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983) 

Gárdonyi: Két kis rapszódia EMB 2205 

Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7) 

Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231) 

Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70, vagy Popper: 15 

könnyű gyakorlat op. 76/I. kötetből) eljátszása. 

Az első fekvés összekapcsolása valamely másik fekvéssel mérsékelt tempójú, könnyű ritmusú gyakorlatokban. 

Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk, vagy klasszikus tánctétel első fekvésben, szűk- és 

tágfogásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal. 

– A tenorkulcs. 

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és ritmusa. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése. 

– Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az előző évben jobb és bal kézzel külön-külön elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– Nagyobb terjedelmű művek az előző év technikai szintjén. 
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– Játék az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték fejlesztése. A bonyolultabb ékesítések játéka. A vibrato 

fejlesztése. A kettősfogás-játék fejlesztése. 

– Az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem tartalmazó anyagon. Akkordjáték az első 

fekvésben. A martelé vonásmód fejlesztése. Összetett vonásnemek. 

– A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso 

és risoluto) megszólaltatásának megalapozása. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

– Hangsorok egy, illetve két oktávon az első négy fekvésben 3#, 3 b előjegyzésig (a fisz-moll kivételével). 

Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola II-III 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Somló: Tanulmányok (EMB 2138) 

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I.  

Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872) 

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486) 

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606) 

Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM) 

Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf) 

Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf) 

Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf) 

Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325) 

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037) 

Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983) 

Gárdonyi: Két kis rapszódia (EMB 2205) 

Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7) 

Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231) 

Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941) 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első fekvésben (pl. Popper: 15 

könnyű gyakorlat op. 76/I., Dotzauer – Klingenberg: 113 gyakorlat I.). 

Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee-iskola, vagy a Kummer-iskola 

kantilénás etűdjei). 

Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy fekvésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. Az átmeneti 

fekvések (V.,.VI., és VII.) hangkészlete az A- és a D- húron. 

– A természetes üveghangok fogáshelye az első öt fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Az ujjrendkészítés alapelvei. A jellegzetes figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok, átmenőhangok 

és váltóhangok megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése, az alterált hangok. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben. 

– A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó szekvenciáinak igényes 

kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. A vibrato mozgás az átmeneti fekvésekben. A 

kettősfogás-játék fejlesztése. 
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– Az akkordjáték és az arpeggio fejlesztése. A vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek 

kifejező megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonókezelés 

kialakítása. A hangszín árnyalása vibratoval és vonókezeléssel. 

– Dúr és moll hangsorok két oktávon keresztül 3#,3b előjegyzésig. Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Lee: 40 melodische Etüden op. 31 I. (Schott 966) 

Lee: Melodische und progressive 

Lee: Übungen op. 131 (Schott 979) 

Battanchon: 50 Studien I. (Hofmeister 7198) 

Schulz: Lagenwechsel-Studien (Hofmeister) 

Sevcík-Boyd: Lagenwechsel und Tonleiter-Vorstudien op. 8 (Bosworth) 

Becker: Finger- und Bogen-Übungen (Schott) 

7 Sonatinen (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) (EMB 13310) 

Alte Meisterweisen für junge Cellisten II. (Schott 5533) 

Cello & Piano I. (EMB 14636) 

Cello & Piano II. (EMB 14637) 

Farkas: Apor Lázár tánca (EMB 2424) 

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

Breval: C-dúr szonáta (Schott Cello Bibliothek 21) 

Lanzetti: G-dúr szonáta (Schott CB 103) 

Baretti: 6 divertimentó (Dallam Kiadó) 

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

FiorP Három cselló szonáta (EMB 1466)2  

Lee: Sechs Duos op. 60 I. (Hofmeister 30116) 

Dotzauer: 3 Sonaten op. 103 (Peters 7439) 

Offenbach: Sechs Duos op. 50 I-II. (Schott 6105-6) 

Bréval: 3 leichte Sonaten op. 40 (Peters 13054) 

Hook: Hat szonáta (EMB 14405)  

Martini: Concerto in Re maggiore (EMB 13182) 

 

Követelmény 

Közepes terjedelmű és mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31 és op. 131, Dotzauer – 

Klingenberg I.). 

A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon. 

Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonáta-tétel eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus tételpár zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az átmeneti fekvések (V.,.VI., és VII.) teljes hangkészlete. 

– Az üres húrok oktávján alapuló hüvelykujjas fekvés hangkészlete. 

– Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje. 

– A kromatikus hangsor ujjrendje. 

– A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 

– A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tájékozódás és a biztonság fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az üres húrok oktávján 

alapuló fekvésben. 

– A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése. 

– A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű etűdökön és 

gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva. 

– A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 
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– Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében. 

– Egy-két hangsor a több előjegyzést tartalmazó hangsorok általános ujjrendjével. A kromatikus hangsor. 

 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola IV – V 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB 13487) 

Jákó: Hüvelykujjgyakorlatok (EMB 5963) 

Kummer: 10 études mélodiques op. 57 (EMB 13873) 

Battanchon: 50 Studien II-III. (Hofmeister ) 

Popper: Népszerű előadási darabok I. (EMB 12943) 

Farkas: Magyar tánc (EMB 2424) 

Marcello: 6 sonate (EMB Urtext 13547) 

De Fesch: 6 sonate Peters 12078 (egyenként a Schott CB-ban is megjelent) 

Boismortier: g-moll szonáta (Schott CB 98) 

Mező: Kilenc kis duett (EMB 5499) 

Hajdu: 4 duó (EMB 13380) 

Kummer: Sechs Duos op. 126 I. (Hofmeister 7365) 

Romberg: 3 Sonaten (Peters 6741) 

Offenbach: 3 Duos (Schott CB 116) 

Marcello: 6 sonate per 2 violoncellie basso continuo I-II. (EMB 13490-1) 

Vivaldi: Concerto in Re maggiore (EMB 13524) 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer I-II., Kummer op. 

57) eljátszása. 

Barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, illetve klasszikus tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel, 

lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első fekvés teljes hangkészlete. 

– A dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk. 

– A 2/2-es, 3/8-os, 6/8-os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont a nyolcad érték mellett. 

Kettős nyújtópont. A szinkópa. 

– A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa. 

– A triós forma és a rondóforma. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és a különbség 

felismerése. A periódus két felének kérdés-felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Mozgékony, folyamatos játék az első fekvésben, a szűk- és a kétféle tágfogásban. Gördülékeny hangsorjáték. 

Ujjgyakorlatok, a trilla és a pergőjáték megalapozására. A könnyebb ékesítések játéka. A vibrato alapjai. 

Könnyű kettősfogások első fekvésben. 

– A vonókezelés fejlesztése. 6-8 hang kötése. A portato vonás. Az egyszerű húrváltások fejlesztése. Az 

összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a klasszikus táncok karakterének megfelelő elválasztott 

hangok játéka. Változó sebességű vonások (nyújtott ritmus külön vonóval) kiegyenlített hangon, igényes 

vonóbeosztással. 

– Az előadási darabok igényes, dinamikailag is árnyalt megszólaltatása. 

– Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor. Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

 

 

 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola I-II. 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. (EMB 13409) 

Sevcík – Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke (PWM) 

Sevcík – Feuillard: Schule der Bogentechnik op. 2 (Bosworth) 

Előadási darabok gordonkára II. (Csáth – Brodszky) EMB 4480 

Repertoire Album (a Friss-iskola II. darabjai) (EMB 5958) 

Gordonkamuzsika kezdőknek II. (EMB 6748) 

Könnyű előadási darabok (magyar szerzők művei) (EMB 8295) 

Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7015) 

Klassische Stücke für den Aufang I-II. (Schott 4918-9) 

Alte Meisterweisen für junge Cellisten I. (Schott 2384) 

Sugár: Téma variációkkal (EMB 1540) 

Gordonkaduók kezdőknek (EMB 8158) 

Papp: 15 kis gordonkaduó (EMB 6722) 

Bartók: 18 duo (Universal 12850) 

Bréval: Leichte Stücke I-II. (Schott 6158-9) 

Leichte Cello-Duette I-II. (Schott 5276-7) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee op. 70, vagy Popper op. 76/I. kötetéből) 

eljátszása. 

Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk vagy klasszikus tánc szűk- és tágfogásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, kotta nélkül. 
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3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal. 

– A változó ütem. 

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és ritmusa. 

– A játszott anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Fokozódó terjedelmi követelmények az előző év technikai szintjén. 

– A tájékozódás és folyamatos játék fejlesztése az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték fejlesztése. A 

bonyolultabb ékesítések játéka. A vibrato fejlesztése. Kettősfogások első fekvésben, tágfogásban is. 

– Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem tartalmazó 

anyagon. A martelé vonásmód. Összetett ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás. Összetett 

vonásnemek. 

– A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso 

és risoluto) megszólaltatásának megalapozása. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

– Hangsorok egy illetve két oktáv hangterjedelemben, az első négy fekvésben 3#, 3b előjegyzésig (a fisz-moll 

kivételével). Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola II-III 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Somló: Tanulmányok (EMB 2138) 

Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872) 

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486) 

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606) 

Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM) 

Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf) 

Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf) 

Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf) 

Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325) 

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037) 

Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983) 

Gárdonyi: Két kis rapszódia (EMB 2205) 

Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7) 

Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231) 

Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941) 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első fekvésben (pl. Popper op. 

76/I., Dotzauer – Klingenberg I.). 

Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee-iskola, vagy a Kummer-iskola 

kantilénás etűdjei). 

Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy fekvésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, illetve klasszikus tánctétel vagy egy romantikus darab zongorakísérettel, kotta nélkül. 
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4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. Az átmeneti 

fekvések (V., VI. és VII.) hangkészlete az A- és a D-húron. A természetes üveghangok fogáshelye az első öt 

fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról. 

– A tenorkulcs. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Az ujjrendkészítés alapelvei. 

– A kromatikus hangsor ujjrendje. 

– Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben. 

– A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó szekvenciáinak igényes 

kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. Az átmeneti fekvések vibrato mozgása. – A 

kettősfogás-játék fejlesztése. 

– Akkordjáték és egyszerű arpeggiók fekvésváltást is tartalmazó tanulmányokban és darabokban. A vonós 

artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és risoluto) kifejező 

megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonókezelés 

kialakítása. 

– A hangszín árnyalása vibratoval és vonókezeléssel. 

– Dúr és moll hangsorok két oktávon, 3#, 3b előjegyzésig.  

– Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Lee: 40 melodische Etüden op. 31 I. (Schott 966) 

Lee: Melodische und progressive 

Lee: Übungen op. 131 (Schott 979) 

Battanchon: 50 Studien I. (Hofmeister 7198) 

Schulz: Lagenwechsel-Studien (Hofmeister) 

Sevcík-Boyd: Lagenwechsel und Tonleiter-Vorstudien op. 8 (Bosworth) 

Becker: Finger- und Bogen-Übungen (Schott) 

7 Sonatinen (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) (EMB 13310) 

Alte Meisterweisen für junge Cellisten II. (Schott 5533) 

Cello & Piano I. (EMB 14636) 

Cello & Piano II. (EMB 14637) 

Farkas: Apor Lázár tánca (EMB 2424) 

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

Breval: C-dúr szonáta (Schott Cello Bibliothek 21) 

Lanzetti: G-dúr szonáta (Schott CB 103) 

Baretti: 6 divertimentó (Dallam Kiadó) 

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

FiorP  Három cselló szonáta (EMB 14662)  

Lee: Sechs Duos op. 60 I. (Hofmeister 30116) 

Dotzauer: 3 Sonaten op. 103 (Peters 7439) 

Offenbach: Sechs Duos op. 50 I-II. (Schott 6105-6) 

Bréval: 3 leichte Sonaten op. 40 (Peters 13054) 

Hook: Hat szonáta (EMB 14405) 

Martini: Concerto in Re maggiore (EMB 13182) 

 

Követelmény 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – 

Klingenberg I.). 

A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon. 

Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonátatétel eljátszása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus szonátatétel zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az átmeneti fekvések (V., VI. és VII.) teljes hangkészlete. Az üres húrok oktávján alapuló hüvelykujjas 

fekvés hangkészlete. 

– A hegedűkulcs. 

– Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje. 

– Az üres húrt is tartalmazó kromatikus hangsor ujjrendje. 

– A jellegzetes hangszeres figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok, átmenőhangok és váltóhangok 

megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése az alterált hangokról, a tanár irányításával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az üres húrok 

oktávján alapuló fekvésben. 

– A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése. 

– A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű etűdökön és 

gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva. 

– A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 

– Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében. 

– Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon, a mélyebb fekvésű hangsorok három oktávon 

keresztül. Hármashangzat-felbontások és terclépések. A terc- és a szextskála alapjai (megfelelő fejlettségű 

kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húrral. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola IV – V 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB 13487) 

Jákó: Hüvelykujjgyakorlatok (EMB 5963) 

Kummer: 10 études mélodiques op. 57 (EMB 13873) 

Battanchon: 50 Studien II-III. (Hofmeister ) 

Popper: Népszerű előadási darabok I. (EMB 12943) 

Farkas: Magyar tánc (EMB 2424) 

Marcello: 6 sonate (EMB Urtext 13547) 

De Fesch: 6 sonate (Peters 12078) 

Boismortier: g-moll szonáta (Schott CB 98) 

Mező: Kilenc kis duett (EMB 5499) 

Hajdu: 4 duó (EMB 13380) 

Kummer: Sechs Duos op. 126 I. (Hofmeister 7365) 

Romberg: 3 Sonaten (Peters 6741) 

Offenbach: 3 Duos (Schott CB 116) 

Marcello: 6 sonate per 2 violoncellie basso continuo I-II. (EMB 13490-1) 

Vivaldi: Concerto in Re maggiore (EMB 13524) 

 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – Klingenberg I-

II., Kummer: 10 melodikus etűd) eljátszása. 

Barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. Vagy: egy 

koncert illetve concertino-tétel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül. 
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6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

A legfontosabb hüvelykujjas fekvések hangkészlete. 

Az üres húr nélkül játszható hangsorok általános ujjrendje. 

A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 

A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

A játék biztonságának és mozgékonyságának fejlesztése az első hét fekvésben. A hüvelykujjas játék fejlesztése. 

A hüvelykujjas fekvés összekapcsolása a mélyebb fekvésekkel. Igényes kettősfogás játék. 

Az előző évben elsajátított vonásmódok továbbfejlesztése. A spiccato vonás alapjai. 

Barokk és klasszikus művek stílusos előadása. 

A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 

Az önállóság fejlesztése az ujjrend megválasztásában és a gyakorlás módszerességében. Nagyobb terjedelmű 

művek gyors, megbízható elsajátítása. 

Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig három oktávon keresztül. A terc- és a szextskála fejlesztése 

(megfelelő kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húr nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola IV – V 

Lee: 40 melodische Etüden op. 31 II. (Schott 967) 

Franchomme: 12 Etudes op. 35 (EMB 13871) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Klengel: Tägliche Übungen III. (Breitkopf) 

Kodály: Epigrammák (EMB 1814) 

Járdányi: Szonatina (EMB 6528) 

Farkas: Népdalszonatina (EMB 2458) 

Papp: Négy kis darab (EMB 6111) 

Hajdu: Szonatina (EMB 5489) 

Vivaldi: 9 sonate (EMB Urtext 13439) 

Porpora: F-dúr szonáta (EMB 12052) 

Caldara: D-dúr szonáta (EMB 12043) 

Kodály – Jákó: 15 duó (és 10 trió) (EMB 7426 és 7710) 

Kummer: Sechs Duos op. 156 II. (Hofmeister 30232) 

Lee: Sechs Duos op. 60 II. (Hofmeister 30117) 

Giordani: Six Duos op. 4 (Schott CB 119) 

Vivaldi: Concerto in la minore (EMB 6253) 

Porpora: Concerto in la minore (EMB 12802) 

 

Követelmény 

Nagyobb technikai felkészültséget kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – Klingenberg I-II., Kummer 

op. 57, valamint Franchomme op. 35-ből és Merk op. 11-ből a könnyebbek) eljátszása. 

Komolyabb követelményeket támasztó barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors) eljátszása (pl. Marcello, Vivaldi). 

Egy koncert- illetve concertino-tétel, vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy preklasszikus tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül, 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a 

hídtól való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen 

tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és szextek, az alsó 

fekvésekben kettes kötéssel is, 

– két etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 

– egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 

– egy előadási darab. 

 

 

 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gordonka főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd, Somló: Tanulmányok gordonkára (EMB 2138), Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters)/I. – /1., 2., 

3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters), op. 131 – /1., 5., 13. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab; Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett (EMB 14636 

kötetben), Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain (EMB 13598), Beethoven: Szonatina (EMB 13310 

kötetben), Dvořak: Melódia nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző technikai követelményt támasztó etűd; a játék mozgékonyságának, és egy kantilenás etűd a 

zenei kifejezés felmérésére; Dotzauer: Etűdök I (EMB 13486)-II (EMB 13487). – Klingenberg, Lee: 40 
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melodikus etűd op. 31 (Peters) I-II. –, Lee: 40 etűd op. 31 (Peters) és op. 131-ből – , Kummer Melodikus 

etűdök op. 57 (Peters) nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab; Popper: Gavotte (EMB 12943 kötetben és EMB 12944 kötetben), 

Mazurka (EMB 13634, vagy EMB 12944 kötetben), Saint-Saëns: A hattyú (EMB 13585), vagy barokk 

szonáta-tételpár (lassú, gyors): Marcello: e-moll szonáta (EMB 13547 kötetben) I-II. tétel, Marcello: G-dúr 

szonáta (EMB 13547 kötetben) III-IV. tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta 

(EMB 13439 kötetben) I-II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I-II. tétel vagy egy 

koncerttétel Klengel: C-dúr Concertino nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

A továbbképző évfolyamok célja az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a hangszer 

szóló- és kamarazene-irodalmában. Olyan művek, kiadványok és kiadványsorozatok ismerete, amelyek 

megfelelnek a tanuló képességeinek és hangszertudásának. 

 

 

 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított készségek fejlesztése. 

– A fogásmódok, a bal kéz legato játékmód és a fekvésváltás fejlesztése.  

– Nagyobb intervallumú fekvésváltások.  

– A legato, détaché és martelé vonás fejlesztése.  

– A vonós artikuláció, a helyes hangindítás és a hangképzés fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 
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Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 642) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

A zeneiskolai évfolyamokban elért színvonal fejlesztése.  

Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből. 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó egyéni 

hangvételben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár.  

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az átmeneti fekvések (V., VI., VII.) fejlesztése. 

– A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és risoluto) igényes, kifejező megszólaltatása. 

– A barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonásmódok fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 
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Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta 8Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta 

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei karakterekkel és 

dinamikai árnyalásokkal. 

A tanult művek stílusos és kifejező eljátszása, amely tükrözi, hogy a tanuló ismeri a játszott mű formai 

felépítését és harmóniai szerkezetét. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár. 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hüvelykujjas játék fejlesztése. 

– A játék mozgékonyságának fejlesztése ujjgyakorlatokkal. 

– Összetett vonások. 

– A bécsi klasszikus kamarazene basszus szólamainak megszólaltatásához szükséges vonásmódok fejlesztése, 

könnyű anyagon. 

– A hangsorjáték gördülékenységének fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11.  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 669 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 
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Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

A hangszeren való biztos tájékozódás, topográfia ismerete mind az átmeneti, mind a hüvelykfekvésben. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár. 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hüvelykujjas fekvések összekapcsolása mélyebb fekvésekkel. 

– A vibrato fejlesztése dolce és espressivo karakterű darabokon. 

– A kettősfogásjáték tisztaságának és szép hangzásának fejlesztése. 

– A tónus árnyalása, a zenei kifejezés fokozása romantikus műveken. 

– Nagyobb önállóság az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás megtervezésében, módszereinek 

kiválasztásában. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11 (többféle kiadás) 

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta 

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 
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Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel: d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes 

megválasztására. 

A hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv ébrentartása, a kortárs zene 

befogadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár. 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulóinak egy része nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik 

mellett is meg akarja őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét.  

 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított technikai ismeretek átismétlése és továbbfejlesztése. 

– A szűk- és a tágfekvés, valamint az átmeneti fekvések kivitelezésének ellenőrzése, a helyes kéztartás és 

intonációs szempontok figyelembe vételével. 

 

– A legato játékmód továbbfejlesztése, húrváltás 2, 3, 4 húron is. 

– Az egyes vonásnemek tökéletesítése, és könnyebb kombinált vonásnemek. 

– Vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságának változtatása és helyes alkalmazása. 

 

Zenei készségfejlesztés: 

– Legyen képes a tanuló egészséges, salaktalan alaphangon, tudatos hangképzéssel a vonó teljes hosszán 

játszani. 

– Tudja a vonóváltásait zökkenőmentesen megoldani. 

– Legyen képes világosan megkülönböztethető forte és piano játékmódra. 

– Tudjon kantilénában minden ujjal vibrálni. 

– Ismerje és tudja játszani a legato, détaché és martelé vonásokat, és azok kombinációit. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II.( MB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 
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Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta 

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval: Concertino 

Romberg: Divertimento 

Romberg: Variációk 

Klengel: d-moll concertino 

Goltermatt: G-dúr koncert 

J. Chr. Bach: c-moll koncert 

 

 

Követelmény 

Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből. 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó egyéni 

hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd 

– Egy szonáta tételpár  

– Egy előadási darab 

A vizsgaanyagot az etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Technikai készségfejlesztés:  

– A fekvésváltások topográfiai biztonságának fejlesztése, segédhangok felhasználásával és tudatosításával. 

– Akkordjáték 3 és 4 húron, a vonóbeosztás, vonónyomás tanítása a helyes arányok betartásával, a húrsíkok 

figyelembe vételével, és a jobb kar ívmozgására való törekvéssel. 

– Ujjgyakorlatok: az egyenletes pergőtechnikához vezető gyakorlatok, fokozatos gyorsítással. 

 

Zenei készségfejlesztés: 

– Tudjon mindkét irányban mérsékelt hosszúságú kitartott hangon egyenletes cresendot és decresendot játszani.  

– Ismerje fel, és tudja alkalmazni a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso. 

– Tudja alkalmazni egy zenei frázison belül a súlyos és súlytalan hangok arányait, ami később a helyes zenei 

deklamációhoz vezet. 

 

Ajánlott tananyaga 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11 

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 



60 

 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

Követelmény 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei karakterekkel és 

dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd, 

– Egy szonáta tételpár vagy 1 előadási darab, 

– Egy koncert-tétel, vagy egy előadási darab. 

A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Technikai készségfejlesztés:  

– A hüvelykujjas játék fejlesztése két szomszédos húrátmenettel. 

– A bal kéz játékterületének kiterjesztése az összes fekvésbe. 

– Skálák és hármashangzatok 3 oktáv terjedelemben a G húron kezdődő, 4 oktáv terjedelemben a C húron 

kezdődő hangsorokkal, különböző vonásokkal (detaché, 2, 3, 4, 8 hang legato kötéssel, martelé). 

– Trilla gyakorlatok, az ujjak billentési, és különösen felemelési sebességének fokozása, szükség szerinti fekve 

tartásának tudatosítása. 

– A vibrato továbbfejlesztése. 

– Arpeggio (akkordfelbontás) 3 és 4 húron legato és detaché vonásokkal. 

 

Zenei készségfejlesztés: 

– Tudjon 3 ill. 4 oktáv terjedelemben mérsékelten gyors tempóban tisztán, egyenletesen skálákat és 

hármashangzatokat játszani. 

– Tudjon kifejezően minden ujjal vibrálni tartalmas hangon, piano és forte dinamikában kantiléna íveket 

játszani. 

– Legyen képes gördülékeny fekvésváltások végrehajtására. 

– Ismerje a barokk zene díszítéseinek kivitelezését. 

– Tudja alkalmazni a barokk zenében előforduló különböző vonásnemeket. 

 

Ajánlott tananyaga 
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Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore( EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval: Concertino 

Romberg: Divertimento 

Romberg: Variációk 

Klengel: d-moll concertino 

Goltermann: G-dúr koncert 

J. Chr. Bach: c-moll koncert 

 

Követelmény 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd, 

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből, 

– Egy koncert-tétel, vagy egy szonáta tételpár. 

A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Technikai készségfejlesztés:  

A staccato vonás alapjainak ismertetése és gyakoroltatása. 

A legato és staccato vonás kombinációi egy vonóhosszon belül. 

Fekvésváltás gyakorlatok nagy intervallumokban. 

A hüvelykujj használatának kiterjesztése alsóbb fekvésekbe és alsóbb húrokra is. 

 

Zenei készségfejlesztés: 

Tudjon a tanuló magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni. A tanult vonásnemeket a zenei 

kívánalmaknak megfelelően alkalmazni. 

Legyen képes a jobb és bal kar játszómechanizmusának egybehangolására, a ritmikus zenei problémák 

megoldása érdekében. 
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Tudja a dinamikai árnyalatokat kiterjeszteni az intenzív pianissimo felé, valamint szükség esetén a risoluto 

fortissimo hangzásig. 

Legyen képes mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő játékra, és a zenei agogikák helyes kivitelezésére. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

J.S.Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval: Concertino 

Romberg: Divertimento 

Romberg: Variációk 

Klengel: d-moll concertino 

Goltermann: G-dúr koncert 

J.Chr.Bach: c-moll koncert 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes 

megválasztására. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltásra. 

Ritmikus pergőjátékra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből, 

– Egy koncert-tétel vagy szonáta tételpár, 

– Egy előadási darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén 

Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok eljátszására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tisztán 

– 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 

– hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 

– p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni. 

Tudjon 

– a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 

– kifejezően, minden ujjal vibrálni. 

Legyen képes 

– gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 

– mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra, 

– zenei agogikák helyes kivitelezésére, 

– a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 

– a dinamikai árnyalatok megvalósítására, 

– a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére. 

Ismerje 

– az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 

– a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 

 

 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gordonka főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel; Vivaldi: a-moll-szonáta (EMB 13439 kötetben) I-II., 

Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert (EMB 6425) I. tétel) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből; (EMB 13965), a G-dúr szólószvit nehézségi szintjén. 

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

szonáta (Schott), Lisznyai: Ősz (EMB 2525), Járdányi: Melódia (EMB 2840) nehézségi szintjén. 

– Egy koncert-tétel; Goltermann: G-dúr koncert (Schott), J. Chr. Bach: c-moll koncert (Peters) nehézségi 

szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 
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– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű, minőségű és méretű gordonka, tartozékokkal (finomhangoló, vonó, tok, gyanta). 

Évente hangszerenként egy garnitúra húr és egy vonószőrözés.  

Jól hangolt zongora (pianínó)  

Legalább két darab kottatartó 

Különböző magasságú székek, a tanulók testalkatának megfelelően. 

Metronóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


