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FAFÚVÓS TANSZAK 

 

FURULYA 

 

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású 

hangszer. 

 

A furulyatanítás általános céljai, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

– a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 

szélesebb körét, 

– hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- 

és előadóművészeit, 

– a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– megfelelő tempójú repetíciót, 

– laza, egyenletes ujjtechnikát, 

– pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával, 

– hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 

– tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében. 

 

Fordítson figyelmet 

– a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem 

támaszthatók ugyanazok a követelmények. 



 

97 

 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanuló 

hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– Különböző játékmód és hangindítások. 

– A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Játék a hangszer fejével. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása  

-- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a 

hangmagasság, ritmus iránti fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése, aktivitásának, 

kreativitásának kibontakoztatása, az életkornak megfelelően játékos formában ritmikus 

mondókák, ütőhangszerek, esetleg táncmozgások segítségével. 

Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– Különböző játékmód és hangindítások. 

– A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása. 
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– Az ismert hangterjedelmen belül lehetőleg intenzív, lebegésmentes hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével, kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás 

nyelvvel.  

– A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának elkerülése érdekében). 

– Hangképzés, különböző hosszúságú hangok. 

– A dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével is. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak 

ismerete. 
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Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt 

megszólaltatása (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két-három népdal, kotta nélkül. 

– Egy-két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése, főfogásokkal is könnyen játszható trillák. 

– Az artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés. 

– Régi és új stílusú magyar népdalok. 

– A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: azonosság, hasonlóság, 

különbségek felismerése stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése és fejlesztése. 

– Tartott hangok gyakorlása minimális crescendo-decrescendo-val. 

– A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók. 

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 2. 

Bali J.: Furulyaiskola I. 

Béres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062) 

Keuning, Hans P.: 30 simple studies 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Anonymus: Allemande (EMB 4303) 

Anonymus: Angol tánc (EMB 7888) 

Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888) 

Anonymus: Rondo (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118) 

Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959) 

 

Követelmények  

Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

A tü-dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan megkülönböztethető 

alkalmazása. 

Dúr skálák gyakorlása. 

Rövidebb lélegzetű etűdök. 

Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és 

trillák alkalmazásával, kotta nélkül is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül. 

– Egy népdal, kotta nélkül. 
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– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó- és karakterjelzések, 

előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tü, dü, rü artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– Dúr és moll skálák c1-c3 hangterjedelemben. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II., III.( EMB 12002) 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe (Peters 2377) 

Keuning, H. P. 20 studies 

Rodgers, Ph. Sight reading exercises 118-150. (SM 1479) 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Anonymus: Lassú tánc (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Pepusch, J. Chr.: C-dúr szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106) 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, a 

már megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú rövidebb 

etűdök (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
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4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, siciliano 

stb.). 

– „F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccato-játék nyelvzárással. 

– Dúr és moll skálák c1-d3 tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal.  

– Az „F”-alapú furulya használatának gyakorlása. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya 

bevezetésekor. 

– A „rekesz”-légzés és támasz állandó ellenőrzése, különös tekintettel az altfurulya 

megnövekedett levegő-szükségletére. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió. 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Hinke, G.: Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P.: 20 studies 

Keuning, H. P.: 10 difficult studies 

Keuning, H. P.: 25 studies 

Keuning, H. P.: 40 simple studies 

Linde, H. M.: Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O.: 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J.: Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Fesch, W. de: G-dúr szonáta III., IV. tétel (Dobblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: d-moll szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) (EMB. 14071) 

Telemann, G. Ph.: G-dúr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100) 

Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167) 

Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d-moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Somis, G. B.: Allegro (EMB 14095) 

 

Követelmények  

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

„F”-alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

A fogástáblázat önálló használata. 
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A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, rigaudon stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 

– Az artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888) 

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Loeillet, J. B.: e-moll szonáta I., II. tétel op. 3/7 

Loeillet, J. B.: F-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2.) 

Pepusch, J. Chr.: G-dúr „altszonáták” 6/3. szopránon 

Telemann, G. Ph.: II. G-dúr Partita – tételek 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: B-dúr szonáta op. 2/7 III., IV., V. tétel 

Marcello, B.: d-moll szonáta op. 2/2 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két szonáta- vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, 

lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Kromatikus skála. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán- és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 140719) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D-dúr (EMB 14071) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: h-moll szonáta op. 3/10 (EMB 13160-3) 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: C-dúr szonáta op. 3/3 

Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta III., IV. tétel 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G-dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

 

Követelmények  

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül, 

– Egy etűd, 

– Két szonáta- vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve dallami 

díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Pontozott ritmusértékek, 8-ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata. 

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– Enharmónia. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.). 

– Az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán. 

– Az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása.  

– A „rekesz”-légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer 

levegőszükségletének figyelembevételével. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású 

hangszer bevezetésekor. 

– Az abc-s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel.  

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P. 20 studies 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, Hans P. 40 simple studies 

Linde, H. M. Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta III., II. tétel 
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Fesch, W. de: G-dúr szonáta III., IV. tétel (Doblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: C-dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.) 

Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d-moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13160-3) 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

-- A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, rondeau, 

gigue stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccatók nyelvzárással. 

– Az altfurulya használatának gyakorlása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Bourrée I., II. h-moll (Z. 14071) 

Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta I., IV. tétel 
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Loeillet, J. B.: C-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1.) 

Pepusch, J. Chr.: d-moll szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: G-dúr Partita – tételek 

Händel, G. Fr.: g-moll szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/2 d-moll szonáta 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

Altfurulya használata. 

A fogástáblázat önálló használata. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod-triolák. 

– Inégal játék fogalma. 

– A moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: F-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2) 

Loeillet, J. B.: h-moll szonáta op. 3/10 

Telemann, G. Ph.: II. G-dúr Partita 

Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta III., IV. tétel 
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Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/7 B-dúr szonáta 

Pepusch, J. Chr.: B-dúr „altszonáták” 6/6. 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G-dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

Vivaldi, A.: d-moll szonáta RV 36 I., III. tétel (EMB 14130) 

 

Követelmények  

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, 

bejegyzése a játszandó anyagnak megfelelően. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonáta- vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel, 

kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Az inégal játék (elsősorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– Versenymű, fantázia. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t 

inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t-l d-l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J. Etüden für Oboe VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U. Methodische Übungen  
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Veilhan, J.-C. La flute ? bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 

Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy teljes szonáta kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló 

- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f1 g3-ig (in F), 

- legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában, 

– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

– tudjon önállóan hangolni, 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok 

egyszerűbb dallami díszítésére, 
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Ismerje  

– az f1- g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

– a hangszer ápolásának karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

– a tanult anyagban előforduló tempo- 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 furulya történetét, rokon hangszereit, 

– a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

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

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

– dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim 

négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes 

kihasználásával, 

– két etűd vagy egy variációsorozat, 

– legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

Művészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán; Kállay G.: 

Hangnemgyakorló (EMB14071), Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: 

Furulyaiskola 2. rész (Schott) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476-7), Loeillet de Gant: 

Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB 13160-3), Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36 

(Ricordi Nr13322300), Telemann: F-dúr szonáta (EMB 13542), kamaraművek: 

Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: 

Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der 

Fluyten Lust-hof – Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 

12 etűd altfurulyára (Hofmeister) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Telemann: C-dúr szonáta (EMB 13542), Veracini: a-moll szonáta (Peters), Lavigne: 

Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, 

Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
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A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– T-l, d-l artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések (doppelschlag). 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Összetett hangindítások, valamint az inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L.: H. v.: 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J.: Etüden für Oboe/ VI.- (EMB 12002) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F:. 5 etűd 

Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen  

Veilhan, J.-C.: La flute ? bec baroque 

Winterfeld, L.: Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v.: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B.: The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  



 

111 

 

Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

-- Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-

t-r-t inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U. Methodische Übungen 

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 
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Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

A t-d, t-r, d-r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján.  

– A t-r-l-r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-

r-t-r-t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t-r-l-r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, 

amplitúdó). 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 



 

113 

 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Staeps, H. U. Methodische Übungen 

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K. Three exercises for alto recorder 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160-3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160-3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a-moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

 

Követelmények  

A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di-dll di-dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”-jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t-) t-r-t-r-t inégal 

játék, valamint a „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 
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Thomas, B. The Baroque solo book 

Staeps, H. U. Methodische Übungen  

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K. Three exercises for alto recorder 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160-3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160-3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a-moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

 

Követelmények  

A t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.  

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A túlpontozás, mint zenei elem. 

– Összetett ornamensek. 

– Bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 

– A t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t 

inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Braun, D.: Szólók 
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Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Händel, G. Fr.: B-dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: g-moll szonáta 

Kölz, E. M.: Essercizi per il Flauto dolce 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 16160-3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Preludes from The Division Flute (1706) 

Quantz, J. J. – Nagy Frigyes: 100 Tägliche Übungen für Flöte (szopr.) 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: (kis) f-moll szonáta (TWV 41: f 2) 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5 

Winterfeld, L. H. v.: Zwölf Etüden für Altblockflöte 

 

Követelmények  

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

A t-d, t-r, d-r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála, tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– A t-r-l-r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-

r-t-r-t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t-r-l-r összetett hangindítás bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Brüggen, Fr.: 5 etűd 
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Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat (szopránra) 

Corelli, A.: Szonáták op. 5, 7-11. 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Fesch, W.: 6 szonáta op. 6 

Frescobaldi, G.: 5 canzona (szopránra vagy tenorra) 

Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta 

Mancini, Fr.: 12 szonáta 

Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt!) 

Schickhardt, J. Chr.: 6 szonáta op. 1 

Select Preludes and Voluntaries for the Flute (1708) 

Telemann, G. Ph.: (kis) C-dúr szonáta (TWV 41: C 2) 

Veracini, Fr. M.: 12 szonáta 

Vivaldi, A.: RV. 427. D-dúr koncert (szoprán) 

 

Követelmények  

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

A barokk szvit tételeinek ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján. 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-

r-t-r-t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A dúr és melodikus moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben, tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal. A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratok állandó fejlesztése, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: F-dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1031 

Bellinzani, P. B.: 12 szonáta 

Corelli, A.: La Follia op. 5 no. 12 

Dieupart, Ch.: 6 szvit 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 
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Feltkamp, J. H.: 12 Etudes vor Sopran-Blockfluit  

Fesch, W.: 6 szonáta op. 8 

Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 / F-dúr, d-moll 

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sammartini, G.: F-dúr koncert 

Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen (szopránra) 

Telemann, G. Ph.: a-moll fantázia 

Valentine, R.: 6 szonáta op. 5 (a szerző díszítéseivel) 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta (Il Pastor fido 6 szonáta) 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 1 (La tempesta di Mare) 

Vivaldi, A.: D-dúr koncert op. 10 no. 3 (Il Gardellino), (piccolo) 

Winterfeld, L. H. v.: 40 Studien für Altblockflöte  

Winterfeld, L. H. v.: Technische Studien für Altblockflöte 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 

Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 

Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skálák tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di-dll di-dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”-jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is. 

– Valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t-) t-r-

t-r-t inégal játék, valamint a t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások állandó 

gyakorlása, hármas elrendezésben is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: C-dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1032 
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Bach, J. S.: F- (vagy G-)dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1035 

Castello, D.: Sonata seconda (szopránra vagy tenorra) 

Castrucci, P.: F-dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/5 

Castrucci, P.: C-dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/6 

Corelli, A.: Szonáták 1-6. op. 5 (részben korabeli díszítésekkel) 

D'Hervelois, De Caix: G-dúr szvit (szoprán) 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Fontana, G. B.: 6 szonáta (szoprán) 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 

Quantz, J. J.: Capricciok 

Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 

Staeps, H. U.: Neue Übungen im chromatischen Raum der A 

Telemann, G. Ph.: a-moll szvit 

Telemann, G. Ph.: B-dúr fantázia 

Telemann, G. Ph.: d-moll fantázia 

Vivaldi, A.: G-dúr koncert op. 10 no. 6 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

A t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.  

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skálák: b-s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat- és domináns 

négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő 

hangterjedelemben, 

– a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására, 

– a segédfogások önálló megválasztására, 

– az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközök önálló 

megválasztására, 

– a játszott zenei anyagot stílushű értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására, 

– az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák 

önálló javítására. 

Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban betöltött 

szerepét. 

Rendelkezzék  

– az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel,  

– egyenletes, laza ujjtechnikával, 

– zenei képzelőerővel. 
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„B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– hangszere történetét és irodalmát, 

– f1-a3 -ig (in F) a fogásokat, 

– a trilla-, segéd-, piano-, forte- fogásokat, 

– az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit. 

Legyen képes 

– a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

– megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– vibrato-mentes hang képzésére, 

– értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

– összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

– fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

– saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

– tisztán intonálni, 

– pontos ritmusban játszani, 

– dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche 

Übungsstücke (Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: 

Fantáziák (Bärenreiter), Eyck: Der Fluyten Lust-hof I-III. (Amadeus) nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny). 

– Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel 

szonáták, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab; Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5. (Baroque Solo Book), Eyck, J. 

van: Der Fluyten Lust-hof I-III. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll 

(Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, E: 

Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: Szonáták op. 

1/5, op. 1/6, nehézségi szintjén. 
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A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– 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 hangolású és minőségű hangszerek. 

Egy billentyűs hangszer. 

Egész alakot visszaadó tükör. 

Két vagy több állítható magasságú kottaállvány. 

Metronóm. 

 

 

FUVOLA 

 

A fuvolatanítás általános céljai, feladatai: 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 

– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a fuvola történetét, 

– a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a hangszer irodalmát, 

– a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 
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Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét, 

– zenei memóriát. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás 

megkezdésére a fizikai adottságok figyelembevételével. A hangszeres előkészítő évfolyam a 

képességek kibontakoztatását, a készségek felmérését szolgálja.  

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Rövid ismertetés a fafúvós hangszerekről. 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– A törzshangok olvasása. 

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél és egész értékek valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 

– A 2/4, 4/4 -es ütemek. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 

– Gyermek- és népdalok szöveg szerinti értelmezése, szövegtudása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok. 

– A test- és kéztartás ismertetése és lépésről-lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás (huhogás), 

később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (EMB 3741) 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. (EMB 2809) 

Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 

Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Béres János: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Lőrincz – Paragi: Furulya ABC (EMB 14090) 

Czidra László: Furulyamuzsika kezdők számára (EMB 7888) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása. 

A 2/4, 4/4 -es ütem pontos ritmikai ismerete. 
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A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelelő szintű darabok. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül. 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangszerismeret. 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– A törzshangok biztosabb olvasása. 

– A nyújtó pont ismerete, nyújtott és éles ritmus. 

– A 2/4, 3/4, 4/4 -es ütemek ütemsúlyok. 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok a helyes légzéstechnika kialakítása érdekében. 

– A test- és kéztartás ismertetése és lépésről-lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakításához. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás (huhogás), 

később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A hallás útján történő önkontroll fejlesztésének megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (EMB 3741) 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. (EMB 2809) 

Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 

Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Béres János: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Lőrincz – Paragi: Furulya ABC (EMB 14090) 

Magic Flute (Die Flötenschule von Anfang an Band 1 (Barbara Gisler-Haase UE 30370) 

Spiel und Spass mit der Blockflöte I. (Schott 7770) 

 

Követelmény 

A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján. 

A 2/4, 4/4 -es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Biztos hangindítás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 
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Alapfok évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A fafúvós hangszerek jellegzetességeinek ismerete (külső megjelenés, hangmagasság, 

hangszín stb.). 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– A végzett anyagban szereplő törzshangok valamint a módosított hangok olvasása és 

fogása. 

– A módosítójelek ismerete. 

– Hangsorok tudatosítása, abszolút hangnévvel is. 

– Ütemmutatók és tempójelzések, amelyek a végzett anyagban előfordulnak. 

– Szerkezet, tagolás: dalforma (ABA), triós forma, Tempo I. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes test-, hangszer- és kéztartás folyamatos ellenőrzése. 

– Az alapvető légzéstechnika megalapozása (rekeszlégzés).- A helyes szájtartás és a befúvási 

szög beállítása és állandó ellenőrzése. A hangindítás és -befejezés igényének felkeltése és 

fokozatosan történő megvalósítása. 

– A tanult hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott 

hangok segítségével. 

– A megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: legato, tenuto, nyelv nélküli 

rekesz (huhogás), staccato. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Abracadabra Flute (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136-5685-9)  

Bántai – Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára (EMB 8959) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Czidra László: Furulyamuzsika kezdők számára (EMB 7888) 

Lőrincz – Paragi: Furulya-ABC (EMB 14090) 

Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar gyermekdalok két és három furulyára vagy 

fuvolára  

Papp Lajos: Magyar karácsonyi dalok 2-3 furulyára kezdőknek (EMB 14080) 

Petrovics Emil: Magyar gyermekdalok fuvolára és zongorára (EMB 7373) (EMB 7768) 
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Követelmény 

Egész, fél (pontozott fél), negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, népdalok 

két oktáv hangterjedelemben. 

A törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása. 

Legalább 8 ütemes előadási darabok kotta nélkül, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 60-61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor (staccato, legato), csak alapskála. 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 61-ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok). 

– Egy előadási darab (zongorakísérettel). 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Újabb ütemfajták és tempójelzések. 

– A ritmikai ismeretek bővítése. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat és felbontásának fogalma. 

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma. 

– A tanult művek formai elemzése (Azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek 

felismerése, a periódus kérdés-felelet viszonya). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése. 

– Hangképzés: fokozott törekvés a helyes technikával képzett, kifejező fuvolahangra. 

– A rekeszizom szerepének tudatosítása (huhogás). 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. Hangsorok 

gyakorlása különböző kötésvariációkkal. 

– A helyes tartás állandó ellenőrzése. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása. (non legato, portato, marcato). 

– Dinamikai árnyalás: f, mf, p. 

– Memóriafejlesztés készségfejlesztő gyakorlatok segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Renate Unger: Die Querflöte (VEB Deutsche Verlag für Musik BN 30040) 

Rieger – Unger: Das Querflöten Spiel I. (Hofmeister 8060) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 
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Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos, EMB 8940) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 

Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136-3527-4 

Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730) 

Klassisches Spielbuch (Peters 12295) 

Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 

Mozart: Themes I-II. (Fentone F 413-A, B) 

Dolzsikov: Gyűjtemény fuvolára és zongorára (Muzika 12389) 

Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8-16 ütemes gyakorlat eljátszása. 

Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 

Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 102., vagy ennek megfelelő szintű etűdök; Bántai – 

Kovács: Válogatott etűdök I. 22., vagy Gariboldi: Etűdök, továbbá hasonló nehézségű 

zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 102-ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról (átfújások). 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték és szünetjelei, kis 

éles és kis nyújtott ritmus. 

– Dúr és moll hangnemek a megismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel is. 

– Kromatika. 

– Újabb tempójelzések (largo, larghetto, meno mosso, marcia stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal Segno, Vi-de, Coda, G. P. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok helyes alkalmazása, esetleg javítása. 

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére. A 

dinamika határainak szélesítése, a szép hang és a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. 

– Egységes hangszín kialakítása az alsó és felső regiszterben egyaránt.  

– A skálázás tempójának mérsékelt fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott 

ritmusok, különféle artikulációk, repetíció. 

– Hármashangzat-felbontások és terclépések. 
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– Játékmód, artikuláció: az eddig tanult ismeretek készségszintre emelése. 

– Memóriafejlesztés: előadási darabok zenei igényű, kontrollált gyakorlása. 

– Társas zenélés: Lapról játszás. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Werner Richter: Schule für die Querflöte (Schott ED 4777) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Bartók Béla: Este a székelyeknél (Pröhle) (EMB 8317) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus (EMB 6744) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika II. (EMB 8732) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Classical Music for Flute (B.&H. 20342) 

Forty little Pieces (L. Moyse) (Schirmer 43191) 

Der junge Flötist (Zimmermann 1394) 

J. Hook: Szonatina (F-dúr) (Schott 10138) 

 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete c1-g3 -ig, kromatikusan. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2b előjegyzésig. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora- vagy 

egyéb hangszerkísérettel. 

A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 22., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök I. 14., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 22-ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egyszerűbb felhangok ismerete. 
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– Aszimmetrikus ütemek, a hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó rendszerezése, 

tizenhatod-triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig a hangszer teljes hangterjedelmében. 

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 

– A moduláció fogalma. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. tánctípusok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása és használata, a támasz és a helyes szájtartás 

összefüggésében (egyszerűbb átfújások: oktáv, kvint). 

– A laza, könnyed ujj- és a nyelvtechnika fejlesztése. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato), először lassú tempóban. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval. 

– A megfelelően kialakított légzéstechnika elsajátítása lehetővé teszi a vibrato tanítását (nem 

évfolyamhoz kötötten!). 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Az önálló hangolásra való törekvés. 

 

– Memóriafejlesztés a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség továbbfejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I-II. (Leduc 19480 19481) 

Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6264) 

Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 

3 Minuetti (Bántai – Sipos) (EMB 13196) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 

Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister- Leipzig 7237) 

Der Junge Flötist (Zimmermann 1394) 

Salon-Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORDA-1019) 

Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Valentine: 12 szonáta (Kalmár) (EMB 12054) 

Csupor László: Fuvoladuók II. (EMB 14043) 
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Követelmény 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3b előjegyzésig a tanult variációkkal. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 64., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. kötetből 

28-32. közül egy, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 70-ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése. 

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

– Dúr és moll hangnemek ismerete 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– Tudnivalók a vibratoról a zenei kifejezés érdekében. 

– A hangszeres és elméleti órákon tanult formai és harmóniai elemzés a tanár irányításával. 

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy a nélkül). 

– A különböző népek zenéje ritmikai és hangzásvilágának megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A levegő megfelelő vezetésével és irányításával az egységes hangszín kialakítása az alsó és 

a felső regiszterekben egyaránt. 

– A hangminőség és vibrato összefüggésének tudatosítása. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 

– A nyelv differenciált szerepének tudatosítása. 

– A dupla staccato sebességének mérsékelt fokozása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Skálázás egyenletes, gyorsabb tempóban, bonyolultabb variációkkal (pl. hangról hangra, 

visszafordulás oktolákkal, duplanyelv stb.). 

– Önálló hangolás (javasolt a játszott mű hangnemében). 

– A zenei anyagban előforduló díszítések pontos megszólaltatása. 

– Szélsőséges dinamikák (pianissimo, fortissimo stb.). 

– A memória fejlesztése hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés, lehetőség szerint más hangszerekkel is (vonós, fúvós, gitár stb.). 

– Lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Pröhle) (EMB 8513) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246) 
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M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Flöten Studien in alten und neuen Stil I. (E. List) (VEB Hofmeister 7352) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 

3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 

3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára op. 2 I. (Máriássy) (EMB 13476)) 

D. Scarlatti: Három szonáta (EMB 8958) 

Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi Gyula) (AKKORDA-1019) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

Telemann: F-dúr szonáta (Amadeus GM 666) 

Debussy: A kis néger (EMB 7933) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. (EMB 6640) 

Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)  

 

Követelmény 

A hangok olvasásának és fogásának ismerete c1-h3 -ig, kromatikusan. 

Egyenletes tempójú skálázás 4#, 4b előjegyzésig, a tanult variációkkal. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek megfelelő 

tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 68-78., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 21., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 87. vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig. 

– A kromatikus hangsor. 

– A tanuló tudja hangszerének intonációs hibáit és korrigálja azokat. 

– Önálló gyakorlási módszerek ismerete a felmerülő problémák megoldására. 

– Értelmes tagolás, kisebb előadási darabok önálló megformálása. 

– A tanuló ismerje a különböző korok zenéjének díszítésrendszerét. (Barokk lassú tételek 

egyszerűbb díszítésekkel való előadása.) 

– Tájékozódjon a különböző korok stílusainak jellemző jegyeiről. 

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Törekvés a kiegyenlített és kifejező hang elérésére. 

– Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 
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– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki- és befordítás). 

– A laza, könnyed ujjtechnika fejlesztése. 

– Trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– Skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Szimpla és dupla staccato, gyorsaságfejlesztő gyakorlatokon keresztül. 

– A vibrato fokozatos fejlesztése (sebesség, amplitúdó). 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– A lapról játék készsége fokozott mértékben fejlődjön. 

 

Követelmény 

Az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval (terc, hármashangzat stb.). 

A három regiszter összekapcsolása rövid és könnyű gyakorlatokon keresztül. 

Nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök eljátszása (pl. Bántai – Kovács: 

Válogatott etűdök fuvolára II. 12.). 

A fuvola több regiszterét összefogó gyakorlat. 

Előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 84-85., vagy E. Köhler: Etűdök op. 33 I. kötet első három 

etűdjének egyike, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flfte (Leduc 16638) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I. (Leduc 19480) 

M. Moyse: Cinquante de Demerssemann II. (Leduc 19481) 

M. Moyse: Vingt-QuatreÉtudes Mélodiques avec variations (Leduc 18026) 

Taffanel: 17 GrandsExercices Journaliers de Mécanisme (Leduc 17204) 

Platonov: 30 etűd (ASMP 36) 

Towarnicki: Szkola na Flet II. (PWM 1989) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 olasz arietta (Csetényi) (AKKORD A-1006) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A-1019) 

Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 

Händel: Hallei szonáták (Peters 4554) 

Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Händel: 6 szonáta fuvolára és basso continuóra I-II. (Malina – Máriássy) (EMB 13404 13405) 

Telemann: C-dur Sonata (Amadeus GM 666) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott ED. FTR15) 

Boismortier: Sechs Sonaten I-II. (Schott 5056, 5057) 

Boismortier: 6 szonáta op. 9 (Máriássy) (EMB 13350) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I-II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 4 I-IV. (EMB 12989- 12992 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd (pl. E. Köhler: op. 33 I. kötetből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik. Érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 

„B” tagozatos oktatásra legkorábban az első évfolyam végén nyílik lehetőség.  

A „B” tagozaton a tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat 

szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan c1-a3-ig. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat-felbontások és terclépések fogalma. 

– A ritmikai ismeretek bővítése (tizenhatodok és azok szünetjelei). 

– Újabb tempójelzések (stringendo, allargando, sostenuto stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal segno, Vi-de, Coda. 

– A játszott anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete (felütés, ütemsúlyok stb.). 

– A tanult művek formai elemzése az (azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek 

felismerése, a periódus kérdés-felelet viszonya). 

– Hangindítás súlytalan helyen, átkötések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése (tartott hangok dinamikával: crescendo, diminuendo 

az intonáció és a hangminőség változása nélkül). 

– A torok és a nyelv lazaságának megőrzése. 

– A hangindítás és a repetíció gyorsítása Hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel és 

variációkkal. 

– A kéz- (csukló-) tartás lazításával az ujjak határozott, ugyanakkor laza billentése. 

– Dúr és moll hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzattal, felbontásokkal, 

terclépésekkel a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. Memóriafejlesztés több 

készségfejlesztő gyakorlat segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az első év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 
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Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Renate Unger: Die Querflöte (VEB Deutsche Verlag für MusikBN 30040) 

Rieger – Unger: Das Querflöten Spiel I. (Hofmeister 8060) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 

Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136-3527-4) 

Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730) 

Klassisches Spielbuch (Peters 12295) 

Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 

Mozart: Themes I-II. (Fentone F 413-A,B) 

Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498) 

Kamarazene kezdők számára I. (Máriássy) (EMB 6915) 

Kamarazene kezdők számára II. (Máriássy – Vígh) (EMB 8741) 

Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar gyermekdalok két és három furulyára vagy 

fuvolára (EMB 7768) 

 

Követelmény 

Igényes hangindításra való törekvés. 

A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo-descrescendo az intonáció változása 

nélkül. 

Árnyaltabb dinamikai kifejezés. 

Előadási darabok kotta nélkül. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat. 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése. 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték, valamint ezek 

szünetjelei, tizenhatod-triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig az ismert hangterjedelemben, abszolút 

hangnévvel is. – Hármashangzat-felbontások és tercmenetek. 

– Újabb tempójelzések a játszott zenei anyagban.  

– Szerkezet, tagolás: formai ismeretek az újabb előadási daraboknál. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete, tudatosítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egységes hangszín kialakítása, alsó és felső regiszterben egyaránt Tartott hangok 

különböző dinamikával, az intonáció és a hangminőség változtatása nélkül. 
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– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére.  

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. A hangindítás gyorsítása, 

repetíció a torok és a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato) lassított tempóban. 

– Hangsorok gyakorlása kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, 

különféle kötések, repetíció. 

– Játékmód, artikuláció: az eddigi ismeretek készségszintre emelése, további differenciálása. 

– Memóriafejlesztés: gyakorlatok és előadási darabok segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques I-II. (Leduc 19480, 19481) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus (EMB 6744) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Classical Music for Flute (B.&H. 20342) 

Der junge Flötist (Zimmermann 1394) 

J. Hook: Szonatina (C-dúr) (Schott 10139) 

Händel: Menüette (Hofmeister B. 144) 

J. Haydn: 12 menüett fuvolára és gitárra (Mosóczi – Vági) (EMB 12915) 

Csupor László: Fuvoladuók kezdők számára I. (EMB 8498) 

 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 

biztonságos eljátszása.  

Bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora- vagy 

egyéb hangszerkísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 
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4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangterjedelem: c1-h3-ig. 

– A felhangrendszer megismertetése. 

– Aszimmetrikus ütemek, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett 

ismerete. 

– Tizenhatod-triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig, a hangszer teljes hangterjedelmében. 

– Modális hangsorok. 

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 

– A moduláció fogalma. 

– Egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. tánctípusok). 

– A belső hallás fejlesztése (tempó, karakter és intonáció elképzelése a játék megkezdése 

előtt). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása a támasz és a helyes szájtartás kialakításában. 

– Törekvés az ujjak és a nyelv könnyed mozgatására. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval, 

kettős nyelvütéssel. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése a szép hang és a tiszta intonáció mellett. 

– Önálló hangolásra nevelés. 

– Memóriafejlesztés: a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés, vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I-II. (Leduc 19480 19481) 

Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Flöte Lernen mit Trewor Wye II. (Zimmermann ZS. 243) 

Flötenetüden I. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31050) 

Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 

Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister- Leipzig 7237) 

Der Junge Flötist (Zimmermann 1394) 

Salon-Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A-1019) 

Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Csupor László: Fuvoladuók II. (EMB 14043) 
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Bartók Béla: 18 duó 2 fuvolára (Csupor László) (UE 17288) 

Beethoven: Sonata a due flauti (EMB 4172) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Telemann: Sechs Sonaten im Kanon (Hofmeister 124) 

Blavet: 15 Duette für Flöten (Heinrichschofen 1340) 

Boismortier: Leichte Duos op. 11 (Peters 9664) 

Mozart: 5 Pieces for 3 Flutes (UE 16157 L.) 

 

Követelmény 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel.  

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás a tanult variációkkal. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek és megszerzett készségek elmélyítése. 

– Bonyolultabb ritmusképletek, dinamikai és artikulációs előírások megvalósítása. 

– Dúr és moll hangnemek 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– A bonyolultabb ékesítések írásmódja és ritmusa. 

– A szélsőséges dinamikák fogalma.(pianissimo, fortissimo stb.). 

– A formai és szerkezeti ismeretek bővítése (rondóforma, variációs forma). 

– A tanuló ismerje a történelmi társastáncok tempóit és jellegzetességeit. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Lehetőleg biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– Szélsőséges dinamikák (ff, pp) megvalósítása, fokozott figyelemmel a szép hang és a tiszta 

intonáció megtartására. 

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki- és befordítás). 

– A trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– A laza, könnyed ujjtechnika kidolgozása. 

– Hangsorok rendszeres gyakorlása a korábban megismert variációk szerint, 5#, 5b 

előjegyzésig. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése.  

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. A tanuló uralja a vibrato sebességét és 

amplitúdóját. 

– Etűdök és skálák tempójának fokozása. 

– Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés más hangszerekkel is (pl. vonós, fúvós, gitár stb.). 
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– Lapról játszás: az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166)) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 

3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 

3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) EMB 6958 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták II. (Máriássy) (EMB 13613) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára op.2 I. (Máriássy) (EMB 13476) 

D. Scarlatti: Három szonáta (EMB 8958) 

Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371) 

Bárcsak volna fuvolám! (Csetényi Gyula) (AKKORDA-1019) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

Telemann: F-dúr szonáta (Amadeus GM 666) 

Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und Basso continuo (Hortus Musicus 135) 

Quantz: Sonata in F-dur op. 3 no. 6 (Peters 9675) 

Lavigne: Drei Sonaten (Peters 9663) 

Debussy: A kis néger (EMB 7933) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. (EMB 6640) 

E. Köhler: Válogatott duók (Tősér) (EMB 13780) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Hotteterre: Trio Sonatas I-II. (Musica Rara 1806, 1807 

Bengráf József: Magyar táncok a 18. századból fuvolára, gitárra és gordonkára (Pejtsik) 

(EMB 12804) 

Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)  

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 

kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Egy különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 
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6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása (különböző ritmusok, ütemfajták, 

ütemjelzések, tempójelzések, díszítések stb. átfogó, rendszerezett ismerete). 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig, hármashangzat- és dominánsszeptim-

felbontásokkal és tercmenetekkel együtt. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése (stílusismeret). 

– Tudatosítsuk a gyakorlás helyes módszerét. 

– A játszott művek formai és szerkezeti elemzése. 

– Kromatikus skála. 

– A tanuló ismerje az előadási darabok szerzőit, zenei korszakokba helyezve. 

– A zenei ízlés, stílus- és hangszínérzék, valamint a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, 

a zenei fantázia kibontakozása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangindítás és hangbefejezés differenciálása, repetíció gyakoroltatása, tempójának 

fokozása (szimpla és dupla staccatóval is). 

– Tartott hangok állandó vagy változó dinamikával, a jó hangminőség, a tiszta intonáció 

megtartásával.  

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása a korábban megismert változatok szerint. 

– Trilla-skála. 

– A hallás és ritmusérzék továbbfejlesztése, a dinamikai, hangszínbeli és intonációs 

igényességre való törekedés. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer fejlesztése. 

– A tanuló ismerje hangszerének intonációs hibáit és tudatosan korrigálja azokat. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flfte (Leduc 16638) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I. (Leduc 19480) 

M. Moyse: Vingt-Quatre Études Mélodiques avec variations (Leduc 18026) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 olasz arietta (Csetényi) (AKKORD A-1006) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A-1019) 

Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 

Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Boismortier: Sechs Sonaten I-II. (Schott 5056, 5057) 

Boismortier: 6 szonáta op. 9 (Máriássy) (EMB 13350) 

Mozart: G-dúr szonáta K. 285/a (EMB 13067) 
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Mozart: C-dúr szonáta K. 285/b (EMB 13011) 

Mozart: D-dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A-dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) ) 

Vivaldi: Concerto V. F-dur op. 10 (Schott FTR 83) 

Vivaldi: Concerto IV. G-dur op. 10 (Schott 41413) 

Rossini: Andante és Allegro (Eulenburg GM 209) 

Szervánszky: Szonatina (EMB 1372) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– az egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato 

stb.), 

– egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és szimpla- 

és duplanyelvvel is, a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-os 

etűdsorozata), 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: 

Szonatina stb.). 
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A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-85., 

Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi 

szintjén). 

– Egy barokk szonátatétel; Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik 

tétele nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási 

darabok nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Platonov: 30 

etűd 1-10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1-

4. nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta tételpár; Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén. 

– Egy karakterdarab vagy kamaramű; Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett ismerete. 
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– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korhű díszítésfajták megismerése. 

– A zenei anyag kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

– A játszott művek formai, szerkezeti elemzése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Skálák különböző kötésvariációkkal. 

– A hallás és ritmusérzék fejlesztése, a dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség 

kialakítása. 

– Az önállóság fejlesztése a gyakorlás módszerességében, az etűdökben és előadási 

darabokban felmerülő problémák gyorsabb megoldása érdekében. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Memóriafejlesztés: a kotta nélküli játék gyakorlása. 

– Társas zenélés: kamarazene. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Flötenetüden II. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31057) 

Fr. Vester: 50 weitere klassische Studien (UE 14672) 

Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) (EMB 12949) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 

Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 

Kuhlau: 12 Caprices I-II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 

Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 

Das Italianische Barokk (Máriássy) (EMB 13534) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I-II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 4 I-IV. (EMB 12989- 12992) 

Loeillet: 12 szonáta op. 1 I-IV. (EMB 12638- 12641) 

Loeillet: 12 szonáta op. 3 I-IV. (EMB 13160- 13163) 

Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 

J. S. Bach: Suite no. 2 (h-moll) tánctételek (EMB 13185) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Pergolesi: Fuvolaverseny (G-dúr) (B.&H. 17502) 

Gluck: G-dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 

Corelli: La Follia (Schott 43236) 

Czerny: Rondo facile et brillant (G-dur) (Kunzelmannn GM 831C) 

Benda: Sonata C-dur (Hofmeister 742) 

Mozart: D-dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A-dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 

Telemann: Largo e vivace (4 fuvolára) (Edizioni Berben E. 1954 B.) 

Barokk mesterek variációi II. (Kállay) (EMB 14137) 

Boccherini: Menüett és variációk 4 fuvolára (BA 6888) 
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Követelmény 

Az eddigi évfolyamokban elért színvonal megőrzése. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban. 

Előadási darab (vagy kamaramű stb.) értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

E. Köhler: Etűdök op. 33 I. 5., 7., 9., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 12-14., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok vagy kamaraművek. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66-ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár, 

– Egy előadási darab vagy kamaramű. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A bonyolultabb felhangok ismerete. 

– Kromatikus és egészhangú skálák. 

– A játszott művekben előforduló tempójelzések, karakterjelzések, dinamikai és előadási 

jelek, zenei műszavak. 

– Differenciáltabb hangnemi kitérések (pl. tercrokonság) felismertetése a tanár segítségével. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák – futamok, 

hármashangzatok – rögtönzése). 

– Ismerkedés a kortárs zenei irányzatokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Kromatikus és egészhangú skálák mérsékelt tempóban. 

– Hármas nyelvütés (tripla staccato). 

– A trillázás fejlesztése. 

– Fokozott figyelem a hang szépségére, a hangminőség és vibrato összefüggésére. 

– A nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belélegzés továbbfejlesztése. 

– A skálázás tempójának fokozása; a különböző figurációk egy levegőre (tudatos 

gazdálkodás a levegővel). 

– Kortárs zenei irányzatok, technikai megoldások. 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára II. op. 33 (Pröhle) (EMB 8514) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet III. (PWM 6465) 

Fürstenau: 24 Etüden für Flöte (Hofmeister 7293) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 

Blavet: Szonáták (Fleury) (Rudall 585, 594, 597, 626, 632) 

Vanhal: G-dur Sonata (Panton 876) 
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Veracini: 12 Sonaten I-IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 

Quantz: Flötenkonzert g-moll (Peters 12885) 

Telemann: f-moll Sonata (Amadeus GM 666) 

Kuhlau: 12 Capries I- II. (G. Billaudot 1801, 1802) 

Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 

Mozart: Rondo, D-dúr (Pröhle) (EMB 8521) 

Die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts (Máriássy) (EMB 13536) 

Mozart: A-dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 

Rösler – Rosetti: D-dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 

Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 

 

Követelmény 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek 

rövid időn belül elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

Képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

E. Köhler: Etűdök op. 66 kötetből, vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 46., vagy III. 

9-10., továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes vagy kamaraművek. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) 

vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egészhangú és a kromatikus skála ismerete és ezek kombinációi. 

– A művek lassú tételeinek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus zenei előadásmód. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Tájékozódás a XX. század különböző stílusaiban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nagyobb, nehezebb hangközök kötésének gyakorlása. 

– A mély regiszter intenzitásának továbbfejlesztése. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Hangképzés nagy dinamikai különbségekkel. 

– A memória szinten tartása. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 II. (Pröhle) (EMB 8514) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

J. Chr. Bach: Sonata F-dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 

Mozart: D-dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 

M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 

Hoffmeister: D-dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 

Vivaldi: La notte (g-moll) op. 10 (EMB 1822) 
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Boccherini: Concerto in D major (Rampal) (IMC 10017) 

Schubert: Téma variációkkal, B-dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 

Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 

Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 

Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 

G. Fauré: PiPces CPlebres pour Flfte et Piano (Leduc 29002) 

Mozart: Sechs Duette op. 75 I-II. (Zimmermann 2260, 11340) 

Doppler: Duettino americain (Adorján) 2 flfte+piano (Billaudot G 3104B) 

Jean-Jean: Modern etüdök 

 

Követelmények 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 III. kötetből, vagy a Fuvolaetűdök középfokra című kottából) 

vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összegzése. 

– Modern zenei effektusok. 

– Pergőnyelv. 

– Bevezetés és ismertetés az újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) fogalmáról, 

használatáról. 

– A fuvola társhangszereinek és transzponálási módjainak ismerete (piccolo, altfuvola, 

basszusfuvola). 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– Alakuljon ki a tanulóban egy olyan értelmi és érzelmi kapcsolat a zenével, hogy a 

mindennapi zenélés életszükségletévé váljék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek alárendelése az egyes művek zenei igényeinek. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása 

transzponálási lehetőségek kihasználásával. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el nem túl nehéz műveket. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon 

magas színvonalon fuvolázni. 

– Legyen alkalmas arra, hogy különböző együttesekben mindenki számára örömöt szerző 

játékot produkáljon. 
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Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 

E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 II. (EMB 8517) 

Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 

Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 

Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 

A bécsi klasszikusok (Pröhle) (EMB 13537) 

Romantikus fuvolavirtuózok I-II. (EMB 13538, 13539) 

Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 

Vivaldi: Concerto in do minore (Hartay – Nagy) (EMB 3770) 

F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 

Quantz: Flötenconcerto G-dur (Peters 12981) 

Borne: Carmen-Fantasie (Kunzelmann GM 890) 

Schubert: Bevezetés és variációk az „Elszáradt virágok” témájára (EMB 13286) 

P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949)  

Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b) 

Kuhlau: Three Trios op. 13 (Rampal) (IMC 2787) 

Devienne: Trio D-dur (Eulenburg 10005) 

E. Bozza: Trois pi?ces (pour 4 fl?tes) (Leduc 25584) 

F.-K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 

Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 

S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 

J. CastérPde: Flftes en Vacances Quatre PiPces pour 3 flftes (ad libitum 4 flftes) (Leduc 

23296) 

J. Haydn: Die Jahreszeiten für zwei Flöten (UE 18036) 

Mozart: Die Hochzeit des Figaro für 2 Flöten (UE 16773) 

Láng: Duo (EMB 4532) 

Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 

 

Követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő szinten, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

Jean-Jean: Modern etűdök, vagy Fuvolaetűdök középfokra, vagy Hangversenyetűdök fuvolára 

(Kovács L.), továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darab vagy kamaramű. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Andersen: 24 etűdből vagy Jean-Jean: Modern etűdökből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A fuvolahang fizikai törvényszerűségei. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 
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– Kromatikus skála. 

– A tempójelzések, karakterjelzések ismeretének bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett ismerete. 

További aszimmetrikus ütemek. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korok díszítésfajtáinak megismertetése. 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok továbbfejlesztése  

– Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

– A rekeszizom tudatos működtetése, alkalmazása. 

– Hangsorok különböző ritmikai variációkkal, változó kötésmódokkal, repetíciókkal, 

többféle hangerősségben. 

– Trillaskálák a tanult hangnemekben. 

– A vibrato, mint a zenei kifejezés egyik eszköze. 

– A fuvolajátékkal kapcsolatos állóképesség fejlesztése, idejének növelése. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Önálló gyakorlási módszerek bővítése. 

– Társas zene (kamarazene, zenekari játék).  

– A lapról olvasási készség fejlesztése folyamatos tempóban. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) (EMB 12949) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 

Telemann: Zwölf Fantasien für Querflöte (Bärenreiter 2971) 

Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 

Kuhlau: 12 Caprices I-II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 

Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 

Das Italianische Barokk ( Máriássy) (EMB 13534) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I-II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 3 I-IV. (EMB 13160- 13163) 

Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und basso continuo (Hortus Musicus 135) 

Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 

J. S. Bach: Suite no. 2 (h-moll) tánctételek (EMB 13185) 

Pergolesi: Fuvolaverseny (G-dúr) (B.&H. 17502) 

Gluck: G-dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 

Corelli: La Follia (Schott 43236) 

Czerny: Rondo facile et brillant (G-dur) (Kunzelmannn GM 831C) 

Benda: Sonata C-dur (Hofmeister 742 

Mozart: D-dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A-dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 

Popp – Moniuszko: A fonólányka (PWM 1179) 

Bartók Béla: Három csíkmegyei népdal (Szebenyi) (EMB 2142) 

Farkas Ferenc: Szonatina (EMB 5870) 
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Decsényi János: Sonatina pastorale (EMB 2953) 

 

Követelmény 

Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

Különböző díszítések stílusos alkalmazása 

A tanult daraboknak megfelelő tempók alkalmazása  

Nagyobb terjedelmű mű stílusos, biztonságos előadása 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66-ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár vagy kamaramű. 

– Egy előadási darab 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tanuló ismerje a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso. 

– A klasszikus zeneirodalom stílusainak jellemzői. 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák rögtönzése). 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Egészhangú skálák és kombinációi. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok. 

– Nehezebb hangnemi kitérések önálló felismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés eddig tanult elemeinek ismétlése, bővítése dinamikai követelményekkel. 

– Kifejező hang, hangminőség, a vibrato gyakorlati megvalósítása. 

– Nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belégzés továbbfejlesztése. 

– Tudatos gazdálkodás a levegővel. 

– Laza, könnyed ujjtechnika. 

– Az ujjak szinkronizálása. 

– Hangsorok különböző tempókban, figurációkkal, hangközmenetekkel, 

harmóniafelbontásokkal (kromatikus és egészhangú skálákban is). 

– Hármas nyelvütés. 

– Trillák egyenletes és gyors tempóban. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Társas zenélés különféle együttesekben. 

– Lapról játszás: különös tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagára. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

M. Moyse: Exercises Journalier pour la Fl?te (Leduc 16638) 

Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 

Vanhal: G-dur Sonata (Panton 876) 
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Veracini: 12 Sonaten I-IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 

Quantz: Flötenkonzert g-moll (Peters 12885) 

Telemann: f-moll Sonata (Amadeus GM 666) 

Kuhlau: 12 Capries I-II. (G. Billaudot 1801, 1802) 

Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 

Mozart: Rondo, D-dúr (Pröhle) (EMB 8521) 

Mozart: A-dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 

Rösler – Rosetti: D-dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 

Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 

Corrette: Six sonatas op. 2 for 2 flute (Nova Music NM 165) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók I-III. (EMB 6562, 6640, 7816) 

J. Haydn: Sechs Duette (UE 18037-38) 

J. Haydn: Three Trios (for 3 flutes) (J. P. Rampal) (IMC 1958) 

C. Wanausek: 10 Miniaturen für 4 Flöten (Doblinger 05023) 

 

Követelmény 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek 

rövid időn belül elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

Képes legyen a tanuló a művek stílushű, igényes előadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) 

vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy barokk szonátatételpár vagy barokk kamaramű, 

– Egy előadási darab. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tempó- és dinamikai jelek bővebb ismerete. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Lassú tételek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus művek (hangszeres dalok, karakterdarabok stb.) zenei előadásmódja. 

– Társművészetek. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

– Pergőnyelv. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tartott hangok nagy dinamikai különbségekkel (pp, ff). 

– A mély regiszter intenzitásának fokozása. 

– Hangindítás, hangbefejezés és a nyelv szerepének kapcsolata. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Pergőnyelv az alsó regiszterben is. 

– Nehezebb, nagyobb hangközök kötése. 

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása élénk és egyenletes tempóban. 

– A memória szinten tartása, felhasználva a nehezebb technikai feladatok gyakorlására. 

– Társas zene, kamarazene, zenekari játék. 
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– A lapról játszás továbbfejlesztése a romantikus zenei anyagon. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Händel: Elf Sonaten ( DVfM 4003) 

C. Ph. E. Bach: 6 Sonaten (Zimmermann 1800) 

J. Chr. Bach: Sonata F-dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 

Mozart: D-dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 

M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 

Hoffmeister: D-dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 

Schubert: Téma variációkkal, B-dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 

Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 

Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 

Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 

G. Fauré: PiPces CPlebres pour Flfte et Piano (Leduc 29002) 

G. Fauré: Berceuse op. 16, Berceuse op. 56, PiPce, Fantaisie op. 79 (Leduc 4229) 

Dávid: Szonáta (EMB 1867) 

Szervánszky: Szvit két fuvolára (EMB 2671) 

W. Fr. Bach: Sechs Duette I-II. (Breitkopf 5655, 5656) 

 

Követelmény 

A laza, könnyed ujjtechnika. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

Érzékeny és igényes intonáció 

Hajlékony legato, technikailag biztonságos nyelvtechnika 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd  

– Egy barokk szonáta tételpár  

– Egy XX. századi mű 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A megtanultak összegzése. 

– A modern zenei effektusok. 

– Glissando, üveghangok, a fuvola felhangrendszerére épülő segédfogások. 

– Ismerkedés újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) alapjaival. 

– Korunk zenéjének intonációs és ritmikai sajátságai. 

– A bartóki zene hangrendszerei. 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– A fuvola társhangszerei (piccolo, altfuvola, basszusfuvola) és transzponálási módja és ezek 

zenekari használata. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek a virtuozitás irányába. 
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– Biztos hangindítás és hangbefejezés minden regiszterben, többféle dinamikával. 

– Üveghangok, él- és réshangok, frulláto-módok bővítése. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása a 

transzponálási lehetőségek kihasználásával. 

– Memóriafejlesztés, koncentrálás hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon 

magas színvonalon fuvolázni. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el műveket. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 

Hangversenyetűdök fuvolára (Kovács L.) (EMB 12652))  

Jean-Jean: Modern etűdök (Leduc 24726) 

S. Karg-Elert: 30 Capricien op. 107 (Steingräber 2240) 

E. Bozza: Quators Études – Arabesques (Leduc 22830) 

Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 

Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 

Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 

Devienne: Konzert für Flöte und Orchestra (Szebenyi – Nagy) (EMB 4723) 

Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 

F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 

Kuhlau: Introductio e Rondo op. 98 (Billaudot MB 23178) 

P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949)  

Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b) 

F.-K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 

P. Tschaikowsky: Danse des Mirlitons from Nut Cracker Suite (4 fl?tes) (Symphony 691-24) 

Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 

S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 

J. CastérPde: Flftes en Vacances Quatre Pi?ces pour 3 fl?tes (ad libitum 4 fl?tes) (Leduc 

23296) 

J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (UE 18030) 

Láng: Duo (EMB 4532) 

Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 

 

Követelmény 

A kortárs zene notációjának és alapvető technikai megoldásainak ismerete (üveghangok, él- 

és réshangok, frulláto-módok) 

A technikai készségek virtuózabb fejlesztése. 

A tanuló a zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd,  

– Egy barokk szonáta tételpár vagy kamaramű, 

– Egy előadási darab. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

– a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 

nélküli megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 

hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

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

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és -befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 

nagy etűd vagy Jean-Jean: Modern etűdök), 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 
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A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet 

(EMB 8593, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Marcello: a-moll szonáta, 

(EMB 12534), Telemann: C-dúr szonáta (EMB 13535), Händel: F-dúr szonáta nehézségi 

szintjén. 

– Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: 

Berceuse (EMB 12350), Mező Imre: Szvit (EMB 3358), Szervánszky Endre: Szonatina 

(EMB 1372) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., 

(EMB 8514) Andersen: 24 etűd fuvolára/1. (EMB 8520); Hangversenyetűdök fuvolára c. 

gyűjtemény (EMB 12652) nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Händel: Hat szonáta (EMB 

13404), egy barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén. 

– Egy XX. századi mű; Farkas: Bihari román táncok (EMB 958) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– 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 

– Jó minőségű és állapotú, lehetőség szerint sima fejrésszel ellátott tanuló-hangszerek. 

– Jól hangolt zongora, vagy pianínó. 

– Legalább 2 db állítható magasságú kottaállvány. 

– Teljes alakot visszaadó tükör. 

– Metronóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

OBOA 

 

Az oboatanítás általános céljai, faladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező oboahang elsajátíttatása, 

– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az oboa lehetőségeit, irodalmát, hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

– az oboairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– az oboa kialakulását, fejlődését, sajátosságait, 

– a hangszer részeit, összeállítását, tisztítását, 

– a nád szerepét, 

– a rokon hangszereket. 

 

Tudatosítsa  

– a kis b és e3 közötti hangok ismeretét, gyors olvasását és fogásait, (egy hang többféle 

fogásának ismeretét és alkalmazását: f-ek, esz-ek). 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező oboahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– megfelelő tempójú repetíciót, 

– laza, egyenletes ujjtechnikát, 

– pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával, tiszta intonáció mellett, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulókat az oboairodalomban előforduló díszítések kivitelezésében. 

 

Fordítson figyelmet 

– a megfelelő légzéstechnika, száj-, hangszer-, kéz- és testtartás kialakítására, tudatosítására 

és automatikussá tételére, 

– az önkontroll fejlesztésére, 

– biztos és differenciált hangindításra és szép hangbefejezés kialakítására, 

– kiegyenlített, szép hang létrehozására, megfelelő levegővezetéssel a különböző 

regiszterekben, 

– a repetíció gyorsítására a torok és nyelv lazaságának megőrzése mellett, 

– a nyelv és az ujjak szinkronjának állandó ellenőrzésére, tökéletesítésére (ujjgyakorlatok, 

szekvenciák különböző artikulációval és ritmusképlettel), 

– a hallás, a ritmus- és a tempóérzék fejlesztésére, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
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– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A fafúvós hangszerek. 

– Az oboa felépítése, részei, a nád szerepe. 

– A hangszer összeállítása és tisztántartása. 

– A páros és páratlan ütem, ütemsúlyok, egyszerűbb ritmusértékek. 

– A játékmód, artikuláció alapfogalmai. 

– A szerkezeti, formai tagolás alapfogalmai: motívum, periódus. 

– Ismétlőjel, prima volta, seconda volta. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika alapjai. Rekesz-támasz, test-, hangszer- és szájtartás kialakítása. 

– A hangindítás módja, gyakorlása. 

– A helyes gyakorlás bevezetése, a memorizálás alapjai. 

 

Ajánlott tananyag 

Munia: Oboaiskola (Eötvös József Könyvkiadó) 

Meszlényi – Szélpál: Oboa-ABC (EMB 14059) 

Forrai: Ének az óvodában (EMB 6978) 

Kodály: 333 olvasó gyakorlat (EMB 3741) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich: Gradus (előadási darabok furulyára) 

 

Követelmény 

Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

A törzshangok olvasása, fogása, megszólaltatása.  

4-8 ütemes, a légzés szempontjából jól tagolt gyermekdal vagy népdalanyag, esetleg 8-16 

ütemes előadási darab megszólaltatása jó hangindítással, az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tempóban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Három gyermekdal, népdal, vagy más dallam kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az oboa felépítése, részei, a nád szerepe. 

– A hangszer összeállítása és tisztántartása. 

– Alapvető dinamikai és tempójelzések.  
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– A páros és páratlan ütem, ütemsúlyok, egyszerűbb ritmusértékek, szinkópa, pontozott 

ritmusok. 

– A játékmód, artikuláció alapfogalmai. 

– A szerkezeti, formai tagolás alapfogalmai: motívum, periódus. 

– Ismétlőjel, da capo, korona, prima volta, seconda volta. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika alapjai. Rekesz-támasz, test-, hangszer- és szájtartás kialakítása. 

– A hangindítás és -befejezés gyakorlása. 

– A helyes gyakorlás kialakítása, a memorizálás gyakorlása. 

 

Ajánlott tananyag 

Munia: Oboaiskola (Eörvös József Könyvkiadó) 

Meszlényi – Szélpál: Oboa-ABC (EMB 14059) 

Kodály: 333 olvasó gyakorlat (EMB 3741) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Czidra: Furulyamuzsika (EMB 7888) 

Markovich: Gradus (előadási darabok furulyára) 

 

Követelmény 

Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

A törzshangok olvasása, fogása, megszólaltatása.  

8-16 ütemes, légzés szempontjából jól tagolt gyakorlatok, népdalok, vagy előadási darabok 

eljátszása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Három gyermekdal, népdal, vagy előadási darab kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása, hangolása, tisztítása. 

– A nád szerepe. 

– A páros és páratlan ütem; ütemsúlyok, egyszerű ritmusértékek, szinkópa, pontozott 

ritmusok. 

– A szerkezeti, formai tagolás alapfogalmai: motívum, periódus. 

– Ismétlőjel, da capo, korona, prima volta, seconda volta. 

– Dinamikai jelek. 

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzés, rekesz-támasz, test-, hangszer- és szájtartás folyamatos ellenőrzése. 

– A ki- és belégzés, a visszakészülés (támasz, száj) kontrollált megoldása. 

– Hangindítás-hangbefejezés. 

– Az ujjak és a nyelv munkájának összehangolása. 

– Tudatos gyakorlás és memorizálás kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Munia: Oboaiskola (Eörvös József Könyvkiadó) 
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Meszlényi – Szélpál: Oboa-ABC (EMB 14059) 

Kodály: 333 olvasó gyakorlat (EMB 3741) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Czidra: Furulyamuzsika (EMB 7888) 

Markovich: Gradus (előadási darabok furulyára) 

 

Követelmény 

Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

A törzshangok olvasása, fogása.  

Rövid, légzéssel jól tagolható gyakorlatok. 

Minimum 16 ütemes előadási darabok eljátszása kotta nélkül, kísérettel.  

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy gyakorlat, 

– Két rövid előadási darab lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangkészlet bővítése, a 3 féle „F” fogás használata. 

– A nyolcad alapegységű ütemek. Felütés, súlytalan indítás, átkötés fogalma, alkalmazása.  

– A tizenhatod és triola ritmus. 

– A tanult művek formai elemzése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika és a befúvás állandó ellenőrzése, tökéletesítése. 

– A hangindítás gyorsítása (repetíció, skálamenet) laza torokkal, kis nyelvmozgással. 

– A kéztartás és az ujjak munkájának állandó javítása (laza, mozgékony ujj-játék elérése). 

– Hangsorok, hármashangzat-felbontásaik, tercek  

– Társas zenélés: előadási darabok zongorakísérettel, könnyű duók. 

– A memóriafejlesztés folyamatos feladat, a memorizálandó anyag terjedelmének fokozatos 

növelésével. 

 

Ajánlott tananyag  

Munia: Oboaiskola (Eötvös József Könyvkiadó) 

Meszlényi – Szélpál: Oboa-ABC (EMB 14059) 

Hinke: Schule für die Oboe (Peters 2418) 

Pusecsnyikov: Könnyű etűdök 

Czidra: Furulyamuzsika (EMB 7888) 

Markovich: Gradus (előadási darabok furulyára) 

Oboamuzsika kezdőknek (Szeszler) (EMB 6925) 

Tanzbüchlein für Blockflöte 

Kamarazene kezdőknek (EMB 6915, 8741) 

 

Követelmény 

Helyes légzés, befúvás, hangindítás. 

Dúr és-moll hangsorok megszólaltatása hármashangzat-felbontással, tercmenetekkel. 

16-32 ütem terjedelmű előadási darabok kotta nélkül, értelmes tagolással, tiszta intonációval, 

törekedve a szép hangra, zongorakísérettel. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy gyakorlat, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése.  

– A zenei anyagban szereplő előadási darabok formájának és stílusjegyeinek ismerete  

– Változó ütem, aszimmetrikus ütemek; alla breve. 

– Újabb tempójelzések. 

– Könnyebb ékesítések írásmódja, ritmusa (rövid és hosszú előke, parányzó, trilla). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-támasztás, befúvás, hangindítás javítása, törekvés egységes hangszínre 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– A barokk és klasszikus táncok karakterének megfelelő elválasztott hangok. 

– Dúr és-moll skálák hármashangzatok, tercmenetek az artikulációs lehetőségek további 

bővítésével. 

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Hinke: Schule für die Oboe (Peters 2418) 

Munia: 33 etűd (Eötvös József Könyvkiadó) 

Sellner: Etűdök (EMB 12002) 

Snieckowsky: Etűdök I-II. kötet (PWM 6205, 5537) 

Pusecsnyikov: Válogatott etűdök 

Pietsch: Schule für die Oboe (Hofmeister 1036) 

Oboamuzsika kezdőknek (EMB 6925) 

Kerényi: 55 előadási darab oboára vagy más dallamhangszerre 

Classical album (oboára) (Boosey and Hawkes UE 19817) 

Oboaduók kezdőknek (Szeszler) (EMB 8294) 

Kamarazene kezdőknek (EMB 6915, 8741) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus I-II. tétel (EMB 6744) 

Corelli – Barbirolli: F-dúr concerto 

 

Követelmény 

A megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

Dúr és-moll hangsorok, hármashangzat-felbontások, tercmenetek.  

Különböző karakterű, mérsékelt tempójú gyakorlatok biztonságos előadása.  

Előadási darabok eljátszása szép hangon, tisztán, stílushűen, jól tagoltan, kotta nélkül, 

kísérettel. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy gyakorlat  

– Két különböző jellegű és tempójú előadási darab, vagy tétel lehetőleg kotta nélkül 

kísérettel. 
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4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Hangkészlet további bővítése. 

– Ékesítések: paránytrilla, trilla előkével és utókával, mordent.  

– A játszott anyag formai elemzése, moduláció. 

– A legfontosabb tempójelzések és zenei kifejezések ismerete.  

– Az ütemfajták, hangjegyértékek átfogó ismerete. 

– A tanult anyagban szereplő zenei formák ismerete: rondó- és variációs forma, barokk és 

klasszikus táncok jellegzetességei. 

  

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A megszerzett technikai készségek folyamatos tökéletesítése (légzés-, nyelv- és manuális 

technika). 

– A hangszer biztos megszólaltatása az alsó és a felső regiszterben is, törekedve a 

kiegyenlített hangzásra. 

– A nyelv- és ujjtechnika összehangolása. 

– A legato játék gyorsítása. 

– A tenuto és staccato játék gyorsítása egy hangon és skálamenetben. 

– Differenciált hangindítás. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése: az egészséges hang és a tiszta intonáció megőrzése 

mellett. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Munia: 33 etűd (Eötvös József Könyvkiadó) 

Hinke: Schule für die Oboe (Peters 2418) 

Sellner: Etűdök (EMB 12002) 

Degen: 20 etűd 

Beekum: 35 etűd 

Pietsch: Schule für die Oboe (Hofmeister 1036) 

Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf 1717) 

Snieckowsky: Etűdök I-II. (PWM 6209, 5537) 

Pusecsnyikov: Válogatott etűdök 

Kerényi: 55 előadási darab oboára vagy más dallamhangszerre 

Corelli – Barbirolli: F-dúr concerto 

Händel: Ária és Rondinella (EMB 6925) 

Händel: B-dúr concerto no. 2 

Geminiani: e-moll szonáta I.- IV. tétel 

 

Követelmény 

A megszerzett ismeretek, készségek önálló alkalmazása. 

Dúr és-moll hangsorok, hármashangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel.  

Különböző karakterű és tempójú, többféle ritmikai és technikai feladatot tartalmazó 

gyakorlatok biztonságos eljátszása. 

Barokk szonáta vagy concerto lassú és gyors tételpárja, vagy más, hasonló terjedelmű 

előadási darab eljátszása kotta nélkül, tiszta intonációval, technikai biztonsággal, értelmes 

zenei tagolással, kifejezően, szép hangon, dinamikai árnyaltsággal, kísérettel. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor 

– Egy hosszabb, közepes tempójú etűd  

– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy lassú-gyors tételpár, lehetőleg kotta 

nélkül, zongorakísérettel.  

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ékesítések: paránytrilla, trilla előkével és utókával, mordent (írásmódjuk, ritmusuk). 

– A játszott anyag formai és harmóniai elemzése, hangnemi kitérések értelmezése, 

moduláció.  

– Tempójelzések és zenei kifejezések széleskörű ismerete. 

 

– Bonyolultabb ritmusképletek eljátszása (kvintola, szextola). 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek átfogó ismerete. 

– A tanult anyagban szereplő zenei formák ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A jó légzés-támasz tudatos alkalmazása és kontrollja. 

– A hangszer biztos megszólaltatása az alsó és a felső regiszterben is, törekedve a 

kiegyenlített hangzásra. 

– Tudatos és igényes hangképzés. 

– A dinamikai árnyalás továbbfejlesztése: p<f -ig, az egészséges hang és a tiszta intonáció 

megőrzése mellett. 

– Az önállóság fejlesztése a gazdaságos, módszeres gyakorlásban. 

– Hangsorok megszólaltatása különböző játékmódokban, ritmusvariációkkal, fokról fokra 

menetekben is.  

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Munia – Lénárd: 44 válogatott etűd (Eötvös József Könyvkiadó) 

Hinke: Schule für die Oboe (skálaetűdök) (Peters 2418) 

Sellner: Etűdök (EMB 12002) 

Degen: 20 etűd 

Beekum: 35 etűd 

Pietsch: Schule für die Oboe (Hofmeister 1036) 

Snieckowsky: Etűdök I-II. (PWM 6209, 5337) 

Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf 1717) 

Pusecsnyikov: Válogatott etűdök 

Kerényi: 55 előadási darab oboára vagy más dallamhangszerre 

Corelli – Barbirolli: F-dúr concerto 

Händel: B-dúr concerto no. 2 

Telemann: c-moll szonáta (Breitkopf 4176) 

Gárdonyi: Fantázia oboára és zongorára 

Cimarosa: Oboaverseny III-IV. tétel 

 

Követelmény 

A megszerzett ismeretek, készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása, fogásainak ismerete kromatikusan. 
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Hangsorok megszólaltatása, hármashangzatok, tercmenetek, fokról fokra oktávmenetek, 

különböző játékmódok variálásával is. 

Lassú és gyors szonáta- vagy koncert-tételpár vagy más előadási darab igényes előadása 

lehetőleg kotta nélkül, kísérettel. 

Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy nagyobb állóképességet igénylő etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele, vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett 

kamaramű is játszható. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

A hangterjedelem további bővítése  

 

A tanuló megismertetése  

– a tanult művek formai és harmóniai szerkezetével (hangnemi kitérés, moduláció fogalma) 

– a barokk és klasszikus zenei stílusok jellemző sajátosságaival 

– a különböző díszítések korhű és stílusos megoldásaival 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A megszerzett ismeretek és készségek karbantartása és továbbfejlesztése. 

– A jó légzéstámasz tudatos alkalmazása és kontrollja. 

– Tudatos hangképzés (dinamikai árnyaltság, jó kötés, kiegyenlített hangzás a különböző 

regiszterekben) a tiszta intonáció igényével. 

– Dúr és moll hangsorok megszólaltatása hármashangzatok, hangközmenetekkel és egyéb 

skálafigurákkal.  

– Megfelelő technikai-, és állóképességet igénylő, különböző karakterű etűdök biztonságos 

eljátszása megfelelő tempóban. 

– Igényesebb előadási darabok (gyors és lassú tétel) értelmes, zeneileg kifejező 

megszólaltatása kotta nélkül, kísérettel. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Munia – Lénárd: 44 válogatott etűd (Eötvös József Könyvkiadó) 

Hinke: Schule für die Oboe (Peters 2418) 

Sellner: Etűdök (EMB 12002) 

Degen: 20 etűd 

Beekum: 35 etűd 

Pietsch: Schule für die Oboe (Hofmeister 1036) 

Snieckowsky: Etűdök I-II. (PWM 6209, 5537) 

Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf 1717) 

Pusecsnyikov: Válogatott etűdök 

Kerényi: 55 előadási darab oboára vagy más dallamhangszerre 

Albinoni: B-dúr concerto (Kunzelmann GM 341) 

Telemann: c-moll szonáta 

Vivaldi: C-dúr oboaverseny – (kis C-dúr) – P.V.44-F.VII.no.4. 
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Cimarosa: Oboaverseny  

Gárdonyi: Fantázia oboára és zongorára 

 

Követelmény 

A megszerzett ismeretek, készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása, fogásainak ismerete kromatikusan, e3-ig. 

Dúr és moll hangsorok megszólaltatása hármashangzatok, tercmenetek, fokról-fokra 

oktávmenetek, különböző játékmódok variálásával is. 

Lassú és gyors szonáta, vagy koncert-tételpár vagy más előadási darab igényes előadása 

lehetőleg kotta nélkül, kísérettel. 

Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Egy barokk szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy egy karakterdarab és egy kamarazenei 

mű. A kamaramű kivételével a darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

A „B” tagozatra irányítható tanulónak kiemelkedő zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal kell rendelkeznie, beleértve a gyors felfogóképességet és kitartó szorgalmat is, 

amely képessé teszi arra, hogy a „B” tagozat minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek megfeleljen. 

A „B” tagozat feladatai az ismeretek és a hangszerkezelés fejlesztésében megegyeznek az „A” 

tagozat megfelelő évfolyamainál leírtakkal. Az etűdök és előadási darabok száma és 

nehézségi foka a tanuló felkészültségének megfelelően növelhető. 

A „B” tagozat különböző évfolyamaiban a tanuló hangszeres játéka elsősorban 

hangminőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében 

haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangkészlet folyamatos bővítése.  

– A tanult művek formai elemzése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika és a befúvás állandó ellenőrzése, tökéletesítése. 

– A hangindítás gyorsítása (repetíció, skálamenet) laza torokkal, kis nyelvmozgással. 

– A kéztartás és az ujjak munkájának állandó javítása (laza, mozgékony ujj-játék elérése). 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok megszólaltatása hármashangzat-felbontással, 

tercmenettel.  

– Társas zenélés: előadási darabok zongorakísérettel, könnyű duók. 

 

Ajánlott tananyag  

Munia: Oboaiskola (Eötvös József Könyvkiadó) 

Meszlényi – Szélpál: Oboa-ABC (EMB 14059) 

Hinke: Schule für die Oboe (Peters 2418) 

Doemens – Maiwald: Spielbuch I., II. (Schott ED 8163) 
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Pusecsnyikov: Könnyű etűdök 

Czidra: Furulyamuzsika (EMB 7888) 

Markovich: Gradus (előadási darabok furulyára) 

Oboamuzsika kezdőknek (Szeszler) (EMB 6925) 

Tanzbüchlein für Blockflöte 

Kamarazene kezdőknek (EMB 6915, 8741) 

 

Követelmény 

Helyes légzés, befúvás, hangindítás. 

A hangok ismerete, fogása a tanult hangtartományban. 

dúr és összhangzatos moll a hangterjedelem teljes kihasználásával, hármashangzat-

felbontással, tercmenettel. 

Gyakorlatok az ismert hangterjedelem teljes igénybevételével, egész, fél, negyed, nyolcad 

ritmusértékekkel, éles és nyújtott ritmussal, szinkópával.  

16-32 ütem terjedelmű előadási darabok kotta nélkül, egészséges, jó hangon, tiszta 

intonációra törekedve, zeneileg tagoltan, kísérettel. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy gyakorlat (a megkívánt hangterjedelem kihasználásával), 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem folyamatos bővítése.  

– A zenei anyagban szereplő előadási darabok formájának és stílusjegyeinek ismerete.  

– Változó ütem, alla breve.  

– A bővülő darab-repertoár újabb tempójelzései.  

– Könnyebb ékesítések írásmódja, ritmusa.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-támasztás, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése, javítása, törekvés a jó 

hangminőségre, a kiegyenlített hangzásra, és megfelelő egységes hangszínre, a 

regiszterváltásoknál megfelelő levegővezetéssel. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– A barokk és klasszikus táncok karakterének megfelelő elválasztott hangok. 

– Dúr és-moll skálák, hármashangzatok, tercmenetek az artikulációs lehetőségek további 

bővítésével, staccato. 

– Lapról játék, az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Hinke: Schule für die Oboe (Peters 2418) 

Munia: 33 etűd (Eötvös József könyvkiadó) 

Sellner: Etűdök (EMB 12002) 

Snieckowsky: Etűdök I-II. kötet (PWM 6209, 5537) 

Pusecsnyikov: Válogatott etűdök 

Pietsch: Schule für die Oboe ( Hofmeister 1036) 

Oboamuzsika kezdőknek (EMB 6925) 
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Kerényi: 55 előadási darab oboára vagy más dallamhangszerre 

Classical album (oboára) Boosey and Hawkes UE 19817 

Oboaduók kezdőknek (Szeszler) (EMB 8294) 

Kamarazene kezdőknek (EMB 6915, 8741) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus I-II. tétel (EMB 6744) 

Corelli – Barbirolli: F-dúr concerto 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett többirányú ismeretek és készségek helyes alkalmazása, különös 

tekintettel az alapfunkciókra. 

Önálló hangolás. 

Jó kottaolvasási készség, a hangok fogásainak ismerete és használatuk C3-ig. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármashangzat-felbontással, tercmenetek, az összes 

artikuláció felhasználásával. 

Nagyobb állóképességet igénylő, különböző karakterű etűdök biztonságos eljátszása.  

Barokk vagy más stílusú előadási darabok (gyors és lassú tételek) értelmes, zeneileg kifejező 

megszólaltatása kotta nélkül, kísérettel. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy gyakorlat  

– Két különböző jellegű és tempójú előadási darab, vagy tétel kotta nélkül, kísérettel, vagy 

egy előadási darab és egy kamarazenei mű. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Hangkészlet további bővítése. 

– Ékesítések: paránytrilla, trilla előkével és utókával, mordent.  

– A játszott anyag formai és harmóniai elemzése.  

– A legfontosabb tempójelzések és zenei kifejezések ismerete.  

– Az ütemfajták, aszimmetrikus ütemek, hangjegyértékek átfogó ismerete. 

– A tanult anyagban szereplő zenei formák ismerete: rondó- és variációs forma, barokk és 

klasszikus táncok jellegzetességei  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A megszerzett technikai készségek folyamatos tökéletesítése (légzés-, nyelv- és manuális 

technika). 

– A hangszer biztos megszólaltatása az alsó és a felső regiszterben is, törekedve a 

kiegyenlített hangzásra. 

– A nyelv- és ujjtechnika összehangolása. 

– A legato játék gyorsítása. 

– A tenuto és staccato játék gyorsítása egy hangon és skálamenetben. 

– Differenciált hangindítás. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése: az egészséges hang és a tiszta intonáció megőrzése 

mellett. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Munia: 33 etűd (Eörvös József Könyvkiadó) 
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Hinke: Schule für die Oboe (Peters 2418) 

Sellner: Etűdök (EMB 12002) 

Degen: 20 etűd 

Beekum: 35 etűd 

Pietsch: Schule für die Oboe (Hofneister 1036) 

Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf 171) 

Snieckowsky: Etűdök I-II. (PWM 6205, 5537) 

Pusecsnyikov: Válogatott etűdök 

Kerényi: 55 előadási darab oboára vagy más dallamhangszerre 

Corelli – Barbirolli: F-dúr concerto 

Händel: Ária és Rondinella (EMB 6925) 

Geminiani: e-moll szonáta I.-IV.  

Sosztakovics: Románc  

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló a megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazására. 

Hangterjedelem bővítése.  

Dúr és moll hangsorok, hármashangzatok, tercmenet és egyéb skálafigurációk különböző 

ritmusvariációkkal és kombinált játékmódokkal is. 

Különböző karakterű és tempójú, hosszabb lélegzetű és nagyobb technikai képzettséget 

kívánó etűdök eljátszása.  

Barokk szonáta vagy concerto tételpárjának vagy más különböző karakterű előadási darabnak 

zeneileg igényes eljátszása kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor 

– Egy hosszabb etűd  

– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár kotta nélkül, zongorakísérettel. 

Az egyik darabot vagy tételt kamaramű is helyettesítheti. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Hangkészlet további bővítése. 

– Ékesítések: paránytrilla, trilla előkével és utókával, mordent (írásmódjuk, ritmusuk). 

– A játszott anyag formai és harmóniai elemzése, hangnemi kitérések értelmezése a 

moduláció. Bonyolultabb ritmusképletek eljátszása. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek átfogó ismerete. 

– A tanult anyagban szereplő zenei formák ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A jó légzéstámasz tudatos alkalmazása és kontrollja. 

– A hangszer biztos megszólaltatása az alsó és a felső regiszterben is, törekedve a 

kiegyenlített hangzásra. 

– Tudatos és igényes hangképzés. 

– A dinamikai árnyalás továbbfejlesztése: p<f -ig, az egészséges hang és a tiszta intonáció 

megőrzése mellett. 

– Hangsorok különböző ritmusvariációkkal,  

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 
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Ajánlott tananyag 

Munia – Lénárd: 44 válogatott etűd (Eötvös József Könyvkiadó) 

Hinke: Schule für die Oboe (skálaetűdök) (Peters 2418) 

Sellner: Etűdök (EMB 12002) 

Degen: 20 etűd 

Beekum: 35 etűd 

Pietsch: Schule für die Oboe (Hofmeister 1036) 

Snieckowsky: Etűdök I-II. (PWM 6209, 5537) 

Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf 1717) 

Pusecsnyikov: Válogatott etűdök 

Kerényi: 55 előadási darab oboára vagy más dallamhangszerre 

Corelli – Barbirolli: F-dúr concerto 

Händel: B-dúr concerto no.2 

Telemann: c-moll szonáta (Breitkopf 4176) 

Albinoni: B-dúr concerto (Kunzelmann GM341) 

Gárdonyi: Fantázia oboára és zongorára 

 

Követelmény 

Hangterjedelem: b-e?-ig. 

Kiegyenlített hangzás a szélső regiszterekben is. 

Árnyalt dinamika (crescendo – decrescendo) a tiszta intonáció megtartása mellett. 

Hangsorok: dúr és összhangzatos moll skálák hármashangzatok, tercmenet és egyéb 

skálafigurák különböző játékmódok variálásával is.  

Szonáta, vagy koncert tételpár vagy más előadási darab biztos és zeneileg igényes előadása 

kotta nélkül, kísérettel. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor 

– Egy nagyobb állóképességet igénylő etűd 

– Egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy karakterdarab kísérettel, 

kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett kamaramű is játszható. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

A hangterjedelem további bővítése  

A tanuló megismertetése  

– a legegyszerűbb hangszerjavítási módokkal 

– a tanult művek formai és harmóniai szerkezetével (hangnemi kitérés, moduláció fogalma) 

– a barokk és klasszikus zenei stílusok jellemző sajátosságaival 

– a különböző díszítések korhű és stílusos megoldásaival 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A megszerzett ismeretek és készségek karbantartása és továbbfejlesztése. 

– A jó légzés-támasz tudatos alkalmazása és kontrollja. 

– Tudatos hangképzés (dinamikai árnyaltság, jó kötés, kiegyenlített hangzás a különböző 

regiszterekben) a tiszta intonáció igényével. 

– Dúr és moll hangsorok, hármashangzatok, hangközmenetekkel és egyéb skálafigurákkal  

– Igényesebb előadási darabok (gyors és lassú tétel) értelmes, zeneileg kifejező 

megszólaltatása kotta nélkül, kísérettel. 
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– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Munia – Lénárd: 44 válogatott etűd (Eötvös József Könyvkiadó) 

Hinke: Schule für die Oboe (Peters 2418) 

Sellner: Etűdök (EMB 12002) 

Beekum: 35 etűd 

Pietsch: Schule für die Oboe (Hofmeister 1036) 

Snieckowsky: Etűdök I-II. PWM 6209, 5537) 

Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf 1717) 

Pusecsnyikov: Válogatott etűdök 

Albinoni: B-dúr concerto (Kunzelmann GM341) 

Telemann: c-moll szonáta (Breitkopf 4176) 

Vivaldi: C-dúr oboaverseny – (kis C-dúr) – P.V.44-F.VII.no.4. 

Cimarosa: Oboaverseny  

Gárdonyi: Fantázia oboára és zongorára 

Head: Gavotte, Presto, Elégikus tánc, vagy ennek megfelelő nehézségű előadási darabok  

 

Követelmény 

A hangok gyors olvasása, fogásainak ismerete és használata kromatikusan f3-ig. 

Hangsorok, hármashangzatok, hangközmenetek különböző játékmódok variálásával is. 

Szonáta- vagy koncert (lassú és gyors) tételpár, vagy más karakterdarab igényes előadása 

kotta nélkül, kísérettel. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett kamaramű is 

játszható. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– az oboázáshoz szükséges hasi légzést és rekeszizommal való támaszt alkalmazni, 

– szabályos kéz-, hangszer- és testtartással játszani, 

– jó hangindítással, közepes és nagy hangon hosszú hangokat fújni, lekerekített befejezéssel, 

– megfelelő gyorsasággal egyenletes legato skálameneteket játszani, 

– skálák eljátszására 4 #, 4 b előjegyzésig, b-e3 hangterjedelemben (legato, tenuto és 

staccato, fokról fokra, tercmenet, hármashangzatok), 

Ismerje 

– 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. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– az oboázáshoz szükséges hasi légzést és a rekeszizommal történő támasztást megfelelően 

alkalmazni, 
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– hosszú (tenuto) és különböző staccato hangokat játszani egy hangot repetálva és 

skálamenetben b-e3 hangterjedelemben, 

Tudjon 

– önállóan hangolni, 

– a játékát kontrollálva, gazdaságosan gyakorolni. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

Művészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Oboa főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd; Sellner: Etűdök (EMB 12002), Pusecsnyikov (Musica Rara), Snieczkovsky: 

Etűdök I. (PWM 6209), Hinke: Skálaetűdök (Peters), Degen (Supraphon), Beekum (HU 

3795), Munia: 33 etűd, Munia-Lénárd: 44 válogatott etűd, (Eötvös József Könyvkiadó), 

valamint a Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf) nehézségi szintjén. 

– Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is; Corelli-Barbirolli: F-dúr 

concerto (Boosey&Hawkes), Händel: Ária és Rondinella (EMB 6925), Geminiani: e-moll 

szonáta, Sosztakovics: Románc nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd; Hinke: Skálaetűdök (Peters), Degen (Supraphon), Pusecsnyikov (Musica Rara), 

Snieczkowsky I-II .(PWM 6209), Beekum (HU 3795), Munia: 33 etűd, Munia-Lénárd: 44 

válogatott etűd, (Eötvös József Könyvkiadó), a Wiedemann: 45 etűd (Breitkopf) nehézségi 

szintjén. 

– Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is, pl. egy barokk mű lassú és gyors 

tétele, vagy egy barokk tétel és egy karakterdarab; Corelli: Barbirolli: F-dúr concerto, 

Händel: Ária és Rondinella (EMB 6925), Telemann: c-moll szonáta, Albinoni: B-dúr 

concerto: II-III. t., Cimarosa: Oboaverseny, Head: Gavotte, Presto, Elégikus tánc, Vivaldi: 

C-dúr oboaverseny – kis C-dúr P.V. 44-F. VII. no. 4/1. t. (EMB 5659) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 
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– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ezért a továbbképző évfolyamok 

feladatai elsősorban a fejlesztés lehetséges irányait és célját tartalmazzák. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

A tanuló ismerje 

– hangszerét, 

– a tanult művek formai és harmóniai szerkezetét, 

– a barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zenei stílusok jellemző sajátosságait, 

– a tanult művekben alkalmazott különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazását. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A megszerzett ismeretek, készségek állandó karbantartása és továbbfejlesztése. 

– A jó légzés-támasz tudatos alkalmazása és kontrollja. 

– Tudatos és igényes hangképzés (dinamikai árnyaltság, jó kötés kiegyenlített hangzás és 

egységes hangszín a különböző regiszterekben) a tiszta intonáció igényével. 

– A módszeres és gazdaságos gyakorlás fokozott igényének kialakítása. 

– A tanuló legyen képes a játszott darabok levegővétellel való önálló tagolására. 

– Önálló hangolás. 

– A vibrato elsajátítása, lassítása, sűrítése. 

– Legyen képes hangszere intonációs hibáinak tudatos módosítására. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése a kamarazenei és zenekari játékhoz. 

– Egyszerűbb díszítések önálló alkalmazása. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Kerényi: 22 etűd 

Schmitt: Etűdök I-II. (Universal 7514) 

Ferling: 48 etűd (Universal 17514) 

Nazarov: 27 etűd 

Lamotte: 18 etűd  

Luft: 24 etűd (Peters 2963) 

Ferling: 18 etűd (Universal 17518) 

Braun: 18 caprice 

Donizetti: Szonáta (Peters 5919) 

Telemann: a-moll szonáta (Leduc 21044) 

Telemann: g-moll szonáta (Breitkopf 4171) 

Vivaldi: d-moll concerto 

Vivaldi: a-moll concerto RV 461 (EMB 3769) 

Marcello: d-moll concerto (Peters 9484) 

Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467) 

Cimarosa: Oboaverseny  

Schumann: 3 románc (EMB 1241) 
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Bellini: Concertino 

Dubois: Középkori ballada (Leduc 21353) 

Weber: Concertino (Kunzelmann GM910) 

Haydn: C-dúr oboaverseny (Peters 8233) 

Hummel: Bevezetés, Téma és variációk 

Ránki: Don Quijote y Dulcinea (EMB 3490) 

Händel: c-moll szonáta (Peters 3035) 

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal megőrzése. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok az ismert módokon. 

Lassú-gyors szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy más előadási darab igényes előadása 

lehetőleg kotta nélkül, kísérettel; kamaramű előadásában való aktív részvétel. 

 

Az évvégi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett 

kamaramű is játszható. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

A tanuló ismerje 

– hangszerét, 

– a tanult művek formai és harmóniai szerkezetét, 

– a barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zenei stílusok jellemző sajátosságait, 

– a tanult művekben alkalmazott különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazását. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A megszerzett ismeretek, készségek állandó karbantartása és továbbfejlesztése. 

– A jó légzés-támasz tudatos alkalmazása és kontrollja. 

– Tudatos és igényes hangképzés (dinamikai árnyaltság, jó kötés kiegyenlített hangzás és 

egységes hangszín a különböző regiszterekben) a tiszta intonáció igényével. 

– A módszeres és gazdaságos gyakorlás fokozott igényének kialakítása. 

– A tanuló legyen képes a játszott darabok levegővétellel való önálló tagolására. 

– Önálló hangolás. 

– A vibrato elsajátítása, lassítása, sűrítése. 

– Legyen képes hangszere intonációs hibáinak tudatos módosítására. 

 

– A lapról olvasási készség fejlesztése a kamarazenei és zenekari játékhoz. 

– Egyszerűbb díszítések önálló alkalmazása. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Kerényi: 22 etűd 

Schmitt: Etűdök I-II. 

Ferling: 48 etűd (Universal 17514) 

Nazarov: 27 etűd 
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Lamotte: 18 etűd 

Luft: 24 etűd (Peters 2963) 

Ferling: 18 etűd (Universal 17518) 

Braun: 18 caprice 

Cimarosa: Oboaverseny  

Schumann: 3 románc (EMB 12841) 

Bellini: Concertino 

Bozza: Conte pastorale (Leduc 21305) 

Weber: Concertino (Kunzelmann 910) 

Haydn: C-dúr oboaverseny (Peters 8233) 

Hummel: Bevezetés, Téma és variációk 

Ránki: Don Quijote y Dulcinea (EMB 34901) 

Händel: c-moll szonáta (Peters 3035) 

Händel: g-moll szonáta (Peters 3035) 

Hindemith: Szonáta (Schott 3676) 

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal fejlesztése.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok az ismert módokon. 

Lassú-gyors szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy más előadási darab igényes előadása 

lehetőleg kotta nélkül, kísérettel; kamaramű előadásában való aktív részvétel. 

 

Az évvégi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett 

kamaramű is játszható. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ütemfajták, ritmusértékek, ritmusképletek átfogó ismerete. 

– Díszítések korhű alkalmazása.  

– A nád kiválasztásának szempontjai. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, ujj- és nyelvtechnika továbbfejlesztése. 

– Skálázás a korábban megismert módokon; kromatikus skála. 

– Rendszeres lapról olvasás. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

Kerényi: 22 etűd  

Schmitt: Etűdök I-II. (Universal 7514) 

Ferling: 48 etűd (Universal 17514) 

Nazarov: 27 etűd 

Lamotte: 18 etűd 

Luft: 24 etűd (Peters 2963) 

Ferling: 18 etűd (Universal 17518) 
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Braun: 18 caprice 

Paessler: 6 capriccio, 

Donizetti: Szonáta (Peters 5919) 

Nielsen: Románc és Humoreszk 

Telemann: a-moll szonáta (Leduc 21044) 

Telemann: g-moll szonáta (Breitkopf 4171) 

Vivaldi: d-moll concerto 

Vivaldi: a-moll concerto RV 461 (EMB 3769, RV536 (EMB 6364) 

Marcello: d-moll concerto (Peters 9484) 

Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467) 

Gaál: Szonatina 

Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I. (Kunzelmann 996) 

Glinka: Ária és Rondó 

Cimarosa: Oboaverseny  

Schumann: 3 románc (EMB 12841) 

Bellini: Concertino 

Bozza: Conte pastorale (Leduc 21353) 

Weber: Concertino (Kunzelmann 910) 

Haydn: C-dúr oboaverseny (Peters 8233) 

Hummel: Bevezetés, Téma és variációk 

Ránki: Don Quijote y Dulcinea (EMB 3490) 

Händel: c-moll szonáta (Peters 3035) 

Händel: g-moll szonáta (Peters 3035) 

Hindemith: Szonáta (Schott 3676) 

 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete e3-ig. 

Dúr és moll hangsorok a fent említett módokon  

Egy teljes concerto vagy szonáta, két karakterdarab. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett 

kamaramű is játszható. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ütemfajták, ritmusértékek, ritmusképletek átfogó ismerete. 

– Díszítések korhű alkalmazása.  

– A nád kiválasztásának szempontjai. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, ujj- és nyelvtechnika továbbfejlesztése. 

– Skálázás a korábban megismert módokon; kromatikus skála. 

– Rendszeres lapról olvasás. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 
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Ajánlott tananyag: 

Kerényi: 22 etűd 

Schmitt: Etűdök I-II. 

Ferling: 48 etűd (Universal 17514) 

Nazarov: 27 etűd 

Lamotte: 18 etűd 

Luft: 24 etűd (Peters 2963) 

Ferling: 18 etűd (Universal 17518) 

Braun: 18 caprice 

Paessler: 6 capriccio, 

Donizetti: Szonáta (Peters 5915) 

Nielsen: Románc és Humoreszk 

Telemann: a-moll szonáta (Leduc 21044) 

Telemann: g-moll szonáta (Breitkopf 4171) 

Vivaldi: d-moll concerto 

Vivaldi: a-moll concerto RV 461 (EMB 3769), RV 531 (EMB 6364) 

Marcello: d-moll concerto (Peters 9484) 

Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467) 

Gaál: Szonatina 

Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I. (Kunzelmann 996) 

Glinka: Ária és Rondó 

Cimarosa: Oboaverseny  

Schumann: 3 románc (EMB 12841) 

Bellini: Concertino 

Bozza: Conte pastorale (Leduc 21305) 

Weber: Concertino (Kunzelmann 910) 

Haydn: C-dúr oboaverseny (Peters 8233) 

Hummel: Bevezetés, Téma és variációk 

Ránki: Don Quijote y Dulcinea 

Händel: c-moll szonáta (Peters 3035) 

Händel: g-moll szonáta(Peters 3035) 

Hindemith: Szonáta (Schott 3676) 

 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete e3-ig. 

Dúr és moll hangsorok a fent említett módokon  

Egy teljes concerto vagy szonáta, két karakterdarab. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett 

kamaramű is játszható. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti 

tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét.  
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7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan.  

– Ütemfajták, ritmusértékek, ritmusképletek átfogó ismerete. 

– Díszítések korhű alkalmazása.  

– A nád kiválasztásának szempontjai. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, ujj- és nyelvtechnika továbbfejlesztése. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, hármashangzat felbontásokkal, 

– tercmenetekkel. 

– Skálázás a korábban megismert módokon; kromatikus skála. 

– Rendszeres lapról olvasás. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

Kerényi: 22 etűd 

Schmitt: Etűdök I-II. 

Ferling: 48 etűd (Universal 17514) 

Nazarov: 27 etűd 

Lamotte: 18 etűd 

Luft: 24 etűd (Peters 2963) 

Ferling: 18 etűd (Universal 17514) 

Braun: 18 caprice 

Donizetti: Szonáta (Peters 5919) 

Nielsen: Románc és Humoreszk 

Telemann: a-moll szonáta (Leduc 21044) 

Telemann: g-moll szonáta (Breitkopf 4171) 

Vivaldi: d-moll concerto  

Vivaldi: a-moll concerto (RV 461 (EMB 3769), RV 536 (EMB 6364) 

Marcello: d-moll concerto (Peters 9484) 

Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467) 

Gaál: Szonatina 

Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I. (Kunzelmann 996) 

Glinka: Ária és Rondó 

Cimarosa: Oboaverseny  

Schumann: 3 románc (EMB 12741) 

Bellini: Concertino 

Dubois: Középkori ballada (Leduc 21353) 

Weber: Concertino (Kunzelmann 910) 

Haydn: C-dúr oboaverseny (Peters 8233) 

Hummel: Bevezetés, Téma és variációk 

Ránki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490) 

Händel: c-moll szonáta (Peters 3035) 

Händel: g-moll szonáta (Peters 3035) 

Hindemith: Szonáta (Schott 3676) 

 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete e3-ig. 
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Dúr és moll hangsorok hármashangzat felbontásokkal, tercmenetekkel 5#, 5b-ig. 

Egy teljes concerto vagy szonáta, két karakterdarab. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett kamaramű is 

játszható. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése.  

– A nádalakítás alapvető tudnivalói. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll hangsorok 6#, 6b előjegyzésig a már ismert menetekkel, ritmus- és 

artikulációs variációkkal.  

– A skálázás tempójának növelése. 

– Fokozott dinamikai kontrasztok elérése a kifejezőbb előadásmód érdekében. 

– A hangerő és hangszín kiegyenlítése a szélső regiszterek között. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Kerényi: 22 etűd 

Schmitt: Etűdök I-II. 

Ferling: 48 etűd (Universal 17514) 

Nazarov: 27 etűd 

Lamotte: 18 etűd 

Luft: 24 etűd (Peters 2963) 

Ferling: 18 etűd (Universal 17514) 

Braun: 18 caprice 

Donizetti: Szonáta (Peters 5919) 

Nielsen: Románc és Humoreszk 

Telemann: a-moll szonáta (Leduc 21044) 

Telemann: g-moll szonáta (Breitkopf 4171) 

Vivaldi: d-moll concerto  

Vivaldi: a-moll concerto (RV 461 (EMB 3769), RV 536 (EMB 6364) 

Marcello: d-moll concerto (Peters 9484) 

Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467) 

Gaál: Szonatina 

Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I. (Kunzelmann 996) 

Glinka: Ária és Rondó 

Cimarosa: Oboaverseny  

Schumann: 3 románc (EMB 12741) 

Bellini: Concertino 

Dubois: Középkori ballada (Leduc 21353) 

Weber: Concertino (Kunzelmann 910) 

Haydn: C-dúr oboaverseny (Peters 8233) 
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Hummel: Bevezetés, Téma és variációk 

Ránki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490) 

Händel: c-moll szonáta (Peters 3035) 

Händel: g-moll szonáta (Peters 3035) 

Hindemith: Szonáta (Schott 3676) 

 

Követelmény 

Dúr és moll hangsorok 6#, 6b előjegyzésig a ritmus- és artikulációs variációkkal. 

Etűdök 5#, 5b előjegyzésig. 

Egy teljes szonáta, egy concerto, két egyéb mű. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett kamaramű is 

játszható. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres ismeretek átadása 

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A nádfaragási ismeretek bővítése. 

– A hangszerjavítás alapvető tudnivalói. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A biztos és differenciált hangindítás gyakorlása. 

– Tökéletes alapfunkciók kialakítása. 

– Az összes skála 7#, 7b-ig. 

– Újabb skálafigurációk szekvenciákkal. 

– Differenciált dinamikai skála kifejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészségre való fokozott törekvés. 

– A kottaolvasási készség állandó fejlesztése. 

– Kamarazene, vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

Kerényi: 22 etűd 

Schmitt: Etűdök I-II. 

Ferling: 48 etűd (Universal 17514) 

Nazarov: 27 etűd 

Lamotte: 18 etűd 

Luft: 24 etűd (Peters 2963) 

Ferling: 18 etűd (Universal 17514) 

Braun: 18 caprice 

Donizetti: Szonáta (Peters 5919) 

Nielsen: Románc és Humoreszk 

Telemann: a-moll szonáta (Leduc 21044) 

Telemann: g-moll szonáta (Breitkopf 4171) 

Vivaldi: d-moll concerto  

Vivaldi: a-moll concerto (RV 461 (EMB 3769), RV 536 (EMB 6364) 



 

175 

 

Marcello: d-moll concerto (Peters 9484) 

Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467) 

Gaál: Szonatina 

Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I. (Kunzelmann 996) 

Glinka: Ária és Rondó 

Cimarosa: Oboaverseny  

Schumann: 3 románc (EMB 12741) 

Bellini: Concertino 

Dubois: Középkori ballada (Leduc 21353) 

Weber: Concertino (Kunzelmann 910) 

Haydn: C-dúr oboaverseny (Peters 8233) 

Hummel: Bevezetés, Téma és variációk 

Ránki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490) 

Händel: c-moll szonáta (Peters 3035) 

Händel: g-moll szonáta (Peters 3035) 

Hindemith: Szonáta (Schott 3676) 

 

Követelmény: 

Hangsorok 7#, 7b előjegyzésig. 

Etűdök 5#, 5b-ig. 

Egy teljes concerto vagy szonáta, két egyéb előadási darab. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett kamaramű is 

játszható. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A nádfaragás gyakorlása. 

– A vibrato elsajátítása. 

– A duplanyelv. 

– Tájékozódás az oboa szóló- és kamarairodalmában. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tökéletes alapfunkciók automatikussá tétele. 

– A vibrato gyakorlása a tudatos alkalmazásig. 

– A dupla staccato elsajátítása. 

– Az összes skála b-fisz3 hangterjedelemben a már ismert módokon. 

– A technikai és zenei megvalósítás összhangjának továbbfejlesztése. 

– Kamarazene vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Ferling: 48 etűd (Universal 17514) 

Ferling: 18 etűd (Universal 17514) 

Nazarov: 27 etűd 

Lamotte: 18 etűd 
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Luft: 24 etűd (Peters 2963) 

Donizetti: Szonáta (Peters 5919) 

Telemann: a-moll szonáta (Leduc 21044) 

Telemann: g-moll szonáta (Breitkopf 4171) 

Vivaldi: d-moll concerto  

Vivaldi: a-moll concerto (RV 461 (EMB 3769), RV 536 (EMB 6364) 

Marcello: d-moll concerto (Peters 9484) 

Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467) 

Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I. (Kunzelmann 996) 

Glinka: Ária és Rondó 

Schumann: 3 románc (EMB 12741) 

Bellini: Concertino 

Dubois: Középkori ballada (Leduc 21353) 

Weber: Concertino (Kunzelmann 910) 

Haydn: C-dúr oboaverseny (Peters 8233) 

Hummel: Bevezetés, Téma és variációk 

Ránki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490) 

Händel: c-moll szonáta (Peters 3035) 

Händel: g-moll szonáta (Peters 3035) 

Hindemith: Szonáta (Schott 3676) 

 

Követelmény: 

Az összes dúr és moll skála.  

Két teljes szonáta vagy egy teljes versenymű és egy előadási darab. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy hangsor, 

– Egy többféle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmazó hosszabb etűd, 

– Két előadási darab vagy egy barokk mű lassú és gyors tétele vagy egy barokk tétel és egy 

karakterdarab kísérettel, kotta nélkül. Az egyik darab vagy tétel helyett kamaramű is 

játszható. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszerét 

Legyen képes 

– helyes testtartásra, hangszertartásra, a jó légzéstechnika tudatos alkalmazására, 

– oldott, természetes hangszerkezelésre, 

– tudatos és kontrollált gyakorlásra, 

– dinamikailag árnyalt hangképzésre, 

– tiszta intonációval, jó kötéssel és dinamikailag árnyaltan játszani, 

– a kéz- és nyelvtechnika összehangolására, 

– a fürge szimplanyelv használatára, 

– képességeinek megfelelő zenei anyag stílusos, zeneileg értelmes, kifejező előadására, 

– kamara- és zenekari művek előadásában közreműködni, 

– előadási darabokat korhű díszítéssel előadni, 

– romantikus műveket vibrato alkalmazásával játszani. 
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„B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Legyen képes 

– a sima kötés megvalósítására, 

– az összehangolt kéz- és nyelvtechnika tudatos alkalmazására, 

– fürge szimplanyelv és duplanyelv használatára 

– technikájának önálló továbbfejlesztésére. 

Tudjon 

– a hangszerén b-f3 között egyenletes ujjtechnikával játszani, 

– lassú tételeket stílusos variációkkal előadni. 

– egy etűdöt, valamint egy barokk szonátát vagy koncert-tételpárt, vagy egy karakterdarabot, 

és egy kamarazenei művet előadni  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Oboa főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű; Ferling: 48 etűd (Hofmeister, 

Universall), Nazarov: 27 etűd oboára, Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I-II., Luft: 24 etűd 

oboára (Peters), Kerényi Sándor: 22 etűd (Flaccus) oboára nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy egy karakterdarab és egy kamarazenei 

mű; Donizetti: Szonáta, Telemann: a-moll szonáta (Leduc), Telemann: g-moll szonáta 

(Breitkopf), Vivaldi: d-moll concerto, Vivaldi: a-moll concerto (EMB 7060), Marcello: d-

moll concerto, Bartók: Három csíkmegyei népdal (EMB 2467), Gaál: Szonatina, Rösler-

Rosetti: F-dúr concerto I., Nielsen: Románc és Humoreszk, Glinka: Ária és Rondo, 

Cimarosa: Oboaverseny (Boosey& Hawkes) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 „B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű; Ferling: 48 etűd (Hofmeister, 

Universall), Nazarov: 27 etűd oboára, Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I-II., Luft: 24 etűd 

oboára (Peters), Kerényi Sándor: 22 etűd (Flaccus) Ferling: 18 gyakorlat, Paessler: 6 

capricco,oboára nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy egy karakterdarab és egy kamarazenei 

mű; Schumann: 3 románc (EMB 12841), Bellini: Concertino, Dubois: Középkori ballada 

(Leduc), Bozza: Conte pastorale (Leduc), Haydn: C-dúr oboaverseny (Breitkopf), Weber: 

Concertino, Hummel: Bevezetés, Téma és variációk, Ránki: Don Quijote et Dulcinea 

(EMB 3490), Händel: c-moll szonáta (Leduc), Händel: g-moll szonáta (Peters, Leduc), 

Hindemith: Szonáta nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 
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– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– 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 

Jó minőségű és állapotú tanulóhangszerek. 

Kész nád (havonta, tanulónként 1 db). 

Jól hangolt zongora. 

Legalább 2 db állítható magasságú kottaállvány. 

Teljes alakot visszaadó tükör. 

Metronóm. 

 

 

FAGOTT 

 

A kvintfagott, kvartfagott (fagottino) és a kisfagott, valamint a kiskezes fagottok 

megjelenésével mód nyílik arra, hogy a fagott tantárgyat – az eddigiekhez képest jóval 

korábban – ezekkel a hangszerekkel, kezdjük el oktatni.  

A fagottal kezdődő oktatás esetében ajánlott megvárni, amíg a tanuló eléri azt a fizikai 

fejlettséget, amely a hangszer tanulásához szükséges.  

 

A fagott-tanítás feladatai: 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező fagott hang elsajátíttatása, 

– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszer történetét, 

– a fagott társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a hangszer irodalmát, 

– a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a fagott hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 
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Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A hangszer részei, össze- és szétszerelése, tisztántartása. 

– A nád szerepe, helyes megszólaltatása. 

– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete 

– A 2/4, 3/4, 4/4-es ütemek 

– A basszuskulcs olvasása a megismert hangterjedelemben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A fagott helyes tartása álló helyzetben, elhelyezése a kézen. 

– A kéztartás beállítása, a két kéz ujjainak laza használata, a gyűrűs ujj függetlenítése. 

– A szájtartás kialakítása: 

– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 

– A helyes befúvás, hangindítás kialakítása. 

– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 

– A tenuto és legato játék alapjainak lerakása megalapozása. 

 

Javasolt tananyag 

Hara – Szántó: Gyermekdalok fagottra (transzponálva) 

Weissenborn: Fagottiskola I. kötet I-V. fejezet  

Waggon Wheels a second book of 26 pieces for cellists with piano accompaniment (Katherine 

and Hugh Colledge Boosey and Hawkes) 

Ralf Müller: Quintfagottschule I. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M-50062-012-9) 

Christof Peter: Lehr-und Spielbuch für fagottino und fagott 1. kötet (Verlag musica practica, 

Theilingen CMP 2001/1) 

 

Követelmény 

Folyamatos légvezetés néhány ütemen keresztül. 

5-8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 

Gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 5-8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 

– Két gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A hangszer részei, össze- és szétszerelése, tisztántartása. 

– A nád szerepe, helyes megszólaltatása. 

– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete 

– A 2/4, 3/4, 4/4-es ütemek 

– A basszuskulcs olvasása a megismert hangterjedelemben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kéztartás beállítása, a két kéz ujjainak laza használata, a gyűrűs ujj függetlenítése. 

– A szájtartás kialakítása: 

– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 

– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása, fejlesztése 

– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 

– A tenuto és legato játék megalapozása. 

 

Javasolt tananyag 

Hara – Szántó: Gyermekdalok fagottra (transzponálva) 

Weissenborn: Fagottiskola I. kötet I-V. fejezet  

Waggon Wheels a second book of 26 pieces for cellists with piano accompaniment (Katherine 

and Hugh Colledge Boosey and Hawkes) 

Ralf Müller: Quintfagottschule I. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M-50062-012-9) 

Christof Peter: Lehr-und Spielbuch für fagottino und fagott 1. kötet (Verlag musica practica, 

Theilingen CMP 2001/1) 

 

Követelmény 

Folyamatos légvezetés néhány ütemen keresztül. 

5-8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 

Gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 5-8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 

– Két gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 

1. évfolyam A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Olvasás basszuskulcsban, készségszintű játék a tanult ismert hangterjedelemben. 

– A nád szerepe, megszólaltatása. 

– Egyenletes tempó-, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete 

– A 2/4, 3/4, 4/4 C – es ütemek 

– A szinkópa, éles- és nyújtott ritmus ritmusképletek, és a felütés 
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– Az ismétlőjelek, Prima volta, seconda volta, korona, levegővétel jele, kötőjel, hangsúly jel, 

módosító jelek, dinamikai jelek 

– A szerkezet, és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor,) 

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai (tenuto, legato, staccato) 

– Hangsorok 1#, 1b előjegyzésig 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés gyakoroltatása, a helyes test-, hangszer- és kéztartás folyamatos ellenőrzése, 

fejlesztése  

– A szájtartás kialakítása, ill. továbbfejlesztése: 

– A szájtartásban az artikuláció (a jól intonált hang érdekében) megkezdése már T5 távolság 

esetén is;  

– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása; a nyelv helyzete és használata. 

– A tenuto és legato játék alapjainak lerakása.  

– A staccato játékot előkészítő gyakorlatok bevezetése. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Népdalok játszása (magyar, ill. más népek dalai) 

Hara: Fagottiskola I. kötet  

Herpay Ágnes: Szeretek fagottozni  

Julius Weissenborn: Fagottiskola 

Gárdonyi: 2 kis gordonkadarab 

Gordonkamuzsika kezdőknek  

Ralf Müller: Quintfagottschule 2. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M-50062-013-

6) 

Christof Peter: Lehr-und Spielbuch für fagottino und Fagott 1. kötet (Verlag musica practica, 

Theilingen CMP 2001/1) 

 

Követelmény 

Folyamatos légvezetés: legalább 1/4 periódus terjedelmű zenei anyag megformálása 1 

lélegzetvételre. 

A hangkészletből adódó egyszerűbb hétfokú hangsor játszása tenuto és legato. 

A törzshangok ismerete, olvasása, fogásai. 

16 ütemnyi kis előadási darabok elsajátítása zongorakísérettel 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy hangsor, vagy technikai gyakorlat 

– 8-16 ütemes előadási darab zongorakísérettel. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Hangterjedelem: C – c1-ig. 

– Készségszintű játék basszuskulcsban, a tenorkulcs olvasása.  

– Ütemtípusok: 3/8,  

– Ritmusértékek és szüneteik: az egésztől a tizenhatodig;  

– Ritmusképletek: kis nyújtott, kis éles és a triola.  

– Szerkezet, tagolás: Da Capo,  

– Alapvető tempójelzések, és dinamikai jelzések (Allegro, Moderato, Andante, forte, piano) 
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– A dinamika és az intonáció összefüggésének megismertetése 

– Hangindítás súlytalan helyen, átkötés. 

– A dúr és moll hangsorok szerkezete és különbségének tudatosítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes test-, hangszer- és szájtartás, valamint a légzés készségszintre fejlesztése. 

– A tíz ujj független használata, a bal kéz hüvelykujj helye, használatának újbóli ellenőrzése  

– Zenei elválasztás, vagy szünet játszása új levegővétel, illetve új rekesztámasz nélkül. 

– Ismerkedés a kitartott hangok befejezésének módjaival. 

– Legalább T5 nagyságú kötések gyakorlása. 

– Hangszeres állóképesség-fejlesztő gyakorlatok. 

– Különböző artikulációk megjelenése. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos fejlesztése. 

– Lapról olvasási gyakorlatok. 

 

Ajánlott tananyag 

Komarovszky: Fagott etűdök 1. 

Góreczky: Fagottiskola I.  

D. Holland: Fagottino Schule I. 

Andreas Schultze-Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.1 

Jacob: 4 forgács 

Csáth E.: Előadási darabok gordonkára I. kötet 

Jörg Möhler: Lieder und Vortragsstücke für Fagottino in F (inG) und Klavier  

Felix Holler: Das Wüstenschiff für Fagott(ino) und Klavier 

Christoph Peter: Lehr- und Spebuch für Fagottino und Fagott 2. kötet 

 

Követelmény 

A levegővétel tudatos használata a zenei tagolásra, legalább 4 ütem folyamatos eljátszása. 

Készségfejlesztő gyakorlatok, etűdök.  

Több periódus terjedelmű előadási darabok vagy tételek zongorakísérettel. 

Nehezebb népdalcsokor vagy népdalfeldolgozás eljátszása. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– Hangsor,  

– Egy készségfejlesztő gyakorlat, 

– Két előadási darab, zongora kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Zökkenőmentes játék basszuskulcsban,  

– Ütemtípusok:6/8,12/8,  

– A játszott anyagban előforduló különböző fajtájú ütemtípusok és ritmusértékek. 

– A zenei anyagban szereplő stílusjegyek meg- és felismerése. 

– A különböző hangközmenetek felépítése. 

– Alapvető formai ismeretek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az ujjak határozott, de laza billentése. 

– A hangindítás minőségének differenciálása, kifejező eszközzé tétele. 
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– A folyamatban, csoportban álló staccato menetek technikájának megtanulása, a torok és a 

nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos ellenőrzés melletti 

gyakoroltatása. 

– További dinamikai fokozatok megtanítása (pp, mf, ff), illetve ezek átmenete egymásba 

(crescendo-decrescendo) egy lélegzetvételre. 

– A dinamika és az intonáció gyakorlati alkalmazása. 

– Törekvés a regiszterek közti dinamikai különbségek kiegyenlítésére. 

– A hangminőség fejlesztése, a hang szép befejezése. 

– A skálázás tempójának növelése, ritmus- és kötésvariációk alkalmazása. 

– A különböző testhelyzetű (álló, ülő) játékmódok ismertetése, gyakoroltatása. 

 

Ajánlott tananyag 

Wybór etiud na fagot 1 (B. Komorowski, W. Osadzin) 1 (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 

Góreczky: Fagottiskola II. kötet  

First Book of Basoon Solos (Lindon Hilling and Walter Bergmann) 

Das Fagott V. kötet 

Kósa: 4 könnyű fagott darab 

Oromszegi Ottó: Duók 

Jörg Möhler: Music aus der Barockzeit für quintfagott und Klavier 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzat-felbontás. 

Etűdök eljátszása – pihenő nélkül –, benne a tanult dinamikai fokozatok alkalmazása. 

Biztos levegővezetés a tanult tananyag szintjén. 

Lassú-gyors tételpár, vagy egy hosszabb előadási darab játszása fejből, zongorakísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála különböző artikulációkkal 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A tenorkulcs bevezetése. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelemben, 3#, 3b előjegyzésig. 

– A kromatikus skála fogalma. 

– Ütemtípusok: 5/8, 7/8 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó formai ismeretek. 

– Könnyebb ékesítések írásmódja és ritmusa. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-támasz-artikuláció egységének fejlesztése. 

– Különböző staccato játékmódok ismerete. 

– Kvart- és kvintkötések gyakorlása artikulációval. 

– Oktávkötések gyakoroltatása, a regiszterek kiegyenlítése. 

– A hang szép befejezése. 

– A skálázás tempójának növelése, ritmus- és törésvariációkkal is. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 
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Ajánlott tananyag 

Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 

Kolasinszky: 3 darab 

Farkas: Népdalszonatina 

Hughes: 6 könnyű darab 

Hara László: Fagottiskola II. (EMB) 

Karel Pivonka: Fagottiskola 

Komorovszkij-Oszadzin: Válogatott etűdök 1., 2.  

Barokk szonáták I.-II. (ifj. Hara – Nagy O.) 

Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 

Küffner: Duók 

Graham Sheen: Two by two (Faber) 

Telemann: 6 kánonszonáta 

Who's Zoo: Colin Cowles 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b előjegyzésig, az ismert hangterjedelemben, 

hármashangzat felbontás. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

Egyszerűbb barokk tételek, vagy karakterdarabok eljátszása. 

Társas zenélés az órán és amennyiben mód van rá, órán kívül különböző összetételű 

együttesekben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr és egy moll skála, hármashangzattal, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– két előadási darab vagy tételpár kísérettel lehetőleg kotta nélkül 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

Alakuljon ki a tanuló ben a tudatos törekvés az értelmes, tagolt előadásra, legyen zeneileg 

igényes, feleljen meg az követelményekben megfogalmazottaknak. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Dúr és összhangzatos moll skálák, az ismert hangterjedelemben 

Néhány fontosabb segédfogás megismerése, és alkalmazása. 

A légzés-támasz-artikuláció egységének elérésére való igény elmélyítése. 

Kiegyenlített, telt hang kialakítása minden regiszterben.  

A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 

Az állóképesség növelése, a tempó emelése a tanuló technikai felkészültségének megfelelően. 

A dinamikai változások állandó és karakterisztikus alkalmazása, egyre jobb intonációra való 

törekvés. 

Lapról olvasás fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 

Krakamp: 30 karakterisztikus etűd 

Oromszegi Ottó: 50 karakteretűd  
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Das Fagott VI. 

Barokk szonáták I.-II. (ifj. Hara – Nagy O.) 

Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 

Küffner: Duók 

Second Book of Bassoon Solos (Faber Music) 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, hármashangzatok. 

Rövidebb periódusnyi zenei anyag dinamikus megformálása egy lélegzetvételre. 

Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A játszott művek, stílusos, hangulatos megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta 

nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Dúr és moll hangsorok különböző dallam- és ritmusvariációkkal, minél változatosabb 

improvizációs ötlet alapján is. 

– Készségszintű játék tenorkulcsban. 

– Trilla, előke-, utóka, mordent készségszintű alkalmazása. 

– A hangnemi kitérés és moduláció fogalma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer különböző regisztereiben egységes hangszín kialakítása. 

– A segédfogások megismerése a tiszta intonáció érdekében. 

– A légzés- és hangképzésbeli ismeretek automatizálása. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv és légvezetés 

kombinációjával. 

– A skálázás egyenletes tempó melletti gyorsítása. Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű 

etűdök játszása. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 

– Dinamikai színskála fejlesztése. 

– Az önálló hangolás megtanulása. 

– Memóriafejlesztés hosszabb terjedelmű művekkel is. 

– A lapról játék az előző tanév anyagának megfelelő nehézségű darabokkal, egyenletes, az 

eredeti tempóhoz közeli tempóban. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– A vibrato alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Andreas Schultze-Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.2 

Krakamp: Etűdök II. (válogatva) 

Barokk szonáták I.-II. (ifj. Hara L.- Nagy O.) 

Marcello: e-moll szonáta  

A.Vivaldi: d-moll fagottverseny KV. 472 I.-II. tétel 



 

186 

 

Követelmény  

Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 

A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 

Nagyobb lélegzetű, összetettebb feladatokat tartalmazó etűdök játszása, a hangszer teljes 

terjedelmében. 

Különböző stílusú előadási darabok tisztán intonált játéka. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– Egy skála, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta 

nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

A „B” tagozat feladata a tehetséggondozás. A tanuló játéka elsősorban az előadás 

kifejezőerejében, szuggesztivitásában kell, hogy meghaladja kortársaiét, de fontos szempont 

az előbbieken kívül a hangminőség igényessége és a hangszerkezelés biztonsága is. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete 

– A játszott anyagban előforduló különböző fajtájú ütemtípusok 

– Felütés, átkötés. 

– A dúr és moll hangsorok különbségén kívül a dallamos moll és a természetes moll közti 

különbség; a tanult művek formáinak érzékeltetése a tanuló tudásszintjének megfelelően. 

– Az enharmónia fogalma 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A szájtartás kialakítása: 

– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 

– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása, fejlesztése 

– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 

A hangszerkezelésben mindent a zenei kifejezés, illetve az erre való határozott törekvés és 

árnyaltabb előadás határoz meg. 

Ajánlott tananyag 

Komarovszky: Fagott etűdök 1. 

Góreczky: Fagottiskola I.  

D. Holland: Fagottino Schule I. 

Andreas Schultze-Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.1 

Jacob: 4 forgács 

Csáth E.: Előadási darabok gordonkára I. kötet 

Jörg Möhler: Lieder und Vortragsstücke für Fagottino in F (inG) und Klavier  

Felix Holler: Das Wüstenschiff für Fagott(ino) und Klavier 

Christoph Peter: Lehr- und Spebuch für Fagottino und Fagott 2. kötet 
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Követelmény 

Hangsor 2#, 2b előjegyzésig – dúr és összhangzatos moll skálák. 

Két készségfejlesztő gyakorlat pontos és folyamatos eljátszása pihenő nélkül; gyakorlatok 

negyed, nyolcad értékekkel, éles és nyújtott ritmussal, szinkópával, páros és páratlan 

lüktetéssel, a fenti hangterjedelem teljes igénybevételével. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Hangsor, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab, zongora kísérettel kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Hangsorok különböző dallam- és ritmusvariációkkal, minél változatosabb improvizációs 

ötlet alapján is. 

– Ütemtípusok: váltakozó ütemek. 

– Ritmusértékek-ritmusképletek; bonyolultabbak, apróbbak is. 

– Ismerkedés a darabban előforduló díszítésekkel  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az ujjak határozott, de laza billentése. 

– A hangindítás minőségének differenciálása, kifejező eszközzé tétele. 

– A folyamatban, csoportban álló staccato menetek technikájának megtanulása, a torok és a 

nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos ellenőrzés melletti 

gyakoroltatása. 

– További dinamikai fokozatok megtanítása (pp, mf, ff), illetve ezek átmenete egymásba 

(crescendo-decrescendo) egy lélegzetvételre. 

– A dinamika és az intonáció gyakorlati alkalmazása. 

– Törekvés a regiszterek közti dinamikai különbségek kiegyenlítésére. 

– A hangminőség fejlesztése, a hang szép befejezése. 

– A skálázás tempójának növelése, ritmus- és kötésvariációk alkalmazása. 

– A különböző testhelyzetű (álló, ülő) játékmódok ismertetése, gyakoroltatása 

(kamarazenében, fúvószenekarban ülni, gyakorolni állva kell). 

– Az ajánlott tananyagban szereplő előadási darabok sajátos stílusjegyeinek felismerése, és 

az ehhez szükséges technikai megoldások részben önálló megtalálása. 

– Lapról játék kb. a 2. évfolyam nehézségi szintjén. 

– Helyes trillázási technika kialakítása, a trillázás gyakorlásának módjai. 

– A dinamikai határok kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Az oktávváltások finomítása, a levegővezetés differenciálása, játék a hangszínnel is. 

 

Ajánlott tananyag 

Wybór etiud na fagot 1 (B. Komorowski, W. Osadzin) 1 (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 

Góreczky: Fagottiskola II. kötet  

First Book of Basoon Solos (Lindon Hilling and Walter Bergmann) 

Das Fagott V. kötet 

Kósa: 4 könnyű fagott darab 

Oromszegi Ottó: Duók 

Jörg Möhler: Music aus der Barockzeit für quintfagott und Klavier 
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Követelmény 

Hangterjedelem: B-d1-ig. 

Hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, kromatikus skála az ismert hangterjedelemben, vagy 

töredékében, hármashangzat és felbontása. 

Az átlagosnál színvonalasabb megszólaltatással két készségfejlesztő gyakorlat pontos és 

folyamatos, igényes zenei előadása hosszabb pihenő nélkül. 

Kamarazenei darab eljátszása tanórán kívül, vagy fúvós, illetve szimfonikus zenekari 

szereplés, ha az adott körülmények engedik. 

Nagyobb technikai képzettséget igénylő etűdök biztonságos eljátszása a teljes ismert 

hangterjedelemben, bonyolultabb ütemfajták, ritmusok alkalmazásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr és egy moll skála,  

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab vagy tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Hangsorok különböző dallam- és ritmusvariációkkal. 

– A hangnemi kitérés, moduláció fogalma. 

– A tanuló ismerje fel és játékában alkalmazza a különböző stílusjegyeket. 

– A díszítés fejlesztése: hosszú- és rövid előke és utóka, mordent, stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-támasz-artikuláció tudatos alkalmazása. 

– A fontosabb segédfogások megismerése. 

– Önálló hangolásra nevelés. 

– A hangszer intonációs hibáinak korrigálására való törekvés. 

 

Ajánlott tananyag 

Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 

Kolasinszky: 3 darab 

Farkas: Népdalszonatina 

Hughes: 6 könnyű darab 

Hara László: Fagottiskola II. (EMB) 

Karel Pivonka: Fagottiskola 

Komorovszkij-Osadzin: Válogatott etűdök 1., 2. (PWM) 

Barokk szonáták I.-II. (ifj. Hara – Nagy O.) 

Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 

Küffner: Duók 

Graham Sheen: Two by two (Faber) 

Telemann: 6 kánonszonáta 

Who's Zoo: Colin Cowles 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b előjegyzésig, az ismert hangterjedelemben, 

hármashangzat felbontás. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 
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Barokk tételek, karakterdarabok eljátszása. 

Társas zenélés az órán és amennyiben mód van rá, órán kívül különböző összetételű 

együttesekben. 

A tanuló törekedjék az önállóságra a darabok gyakorlása során felmerülő problémáknál. 

Alkalmazza az eddig szerzett formai és szerkezeti ismereteket az előadás során. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr és egy moll skála, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab vagy tételpár kísérettel, kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Hangsorok különböző dallam- és ritmusvariációkkal, minél változatosabban  

– Bevezetés a vibrato használatába.  

– Bonyolultabb ékesítések (pl. trilla, kettős ékesítés) írásmódja, ritmusa, előadási módja 

  

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-támasz-artikuláció egységének tudatos alkalmazása. 

– Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– A laza, könnyed ujjtechnika továbbfejlesztése. 

– Etűdök, skálák tempójának gyorsítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 

Krakamp: 30 karakterisztikus etűd 

Oromszegi Ottó: 50 karakteretűd  

Das Fagott VI. 

Barokk szonáták I.-II. (ifj. Hara – Nagy O.) 

Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 

Küffner: Duók 

Second Book of Bassoon Solos (Faber Music) 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, hármashangzatok.  

Rövidebb periódusnyi zenei anyag dinamikus megformálása egy lélegzetvételre. 

Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A játszott művek, stílusos, hangulatos megszólaltatása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat-felbontással, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab vagy tételpár kísérettel, kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A tanuló a különböző stílusjegyeknek megfelelő módon játssza előadási darabjait. 
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– Tudatosítsa a játszott műben felmerülő valamennyi ismeretet. Ismerje meg a belső 

összefüggéseket is.  

– Kapcsolódjon tanulmánya más művészeti ág megismeréséhez is. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Ismernie kell a főbb segédfogásokat. 

– Ismerje meg a hangszer intonációs hibáit és tudja korrigálni azokat. 

– Ismerje meg a nád legalapvetőbb tulajdonságait. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Andreas Schultze-Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.2 

Krakamp: Etűdök II. (válogatva) 

Barokk szonáták I.-II. (ifj. Hara L.- Nagy O.) 

Marcello: e-moll szonáta  

A.Vivaldi: d-moll fagottverseny KV. 472 I.-II. tétel 

 

Követelmény 

Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 

A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 

Nagyobb lélegzetű, összetettebb feladatokat tartalmazó etűdök játszása, a hangszer teljes 

terjedelmében. 

Különböző stílusú előadási darabok tisztán intonált játéka. 

Az év végi vizsga ajánlotta anyaga 

– Egy dúr- és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat-felbontással, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a fagott és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a fagott intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibráto szerepét a zenei megvalósításban, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb fagottos előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
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– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato 

stb.), 

– egyenletes technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő variációkkal, 

– szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Weissenborn), 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Weissenborn 2. kötet, Pivonka: 

Ritmikus etűdök, stb. ), 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Fagott főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Weissenborn: Fagottetűdök 

kezdőknek op. 8/1. kötet III. fejezet 23. G-dúr, IV. fejezet 1. C-dúr, 2. F-dúr (EMB13685) 

nehézségi szintjén. 

– Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele; Beethoven: 

Kontratánc/G-dúr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi 

szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Weissenborn: Fagottetűdök 

kezdőknek op. 8/1. kötet IV. fejezet 2. F-dúr, op. 8/2. kötet 14. F-dúr, 15. d-

moll(EMB13685), Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat I., 4. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű darab vagy tétel-pár, az egyik lehet kamaramű tétel; Farkas F.: 

Népdalszonatina I-II. tétel (EMB 2458), Telemann: F-dúr szonáta (EMB12196), 

Weissenborn: Téma és variációk (EMB 12196) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
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– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 

A továbbképző évfolyamokon a tanulók esetében a tanuló szeretné megőrizni a zeneiskolai 

évfolyamokban elért hangszeres játékának színvonalát, a zenei tevékenység iránti nyitottságát. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Dúr és moll hangsorok 4, legato, staccato, tenuto játékmóddal, a hangszer tanult 

terjedelmében. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek ismeretének elmélyítése. 

– Korhű díszítések alkalmazása. 

– Biztos játék basszuskulcsban, és a tenorkulcs készségszintű alkalmazása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-támasz-artikuláció tudatos alkalmazása. 

– A hangszer különböző regisztereiben egységes hangszín megvalósítására való törekvés. 

– A segédfogások alkalmazása. 

– A skálázás egyenletes tempó melletti további gyorsítása.  

– Memóriafejlesztés további, hosszabb terjedelmű művekkel. 

– A lapról játék készségszintű alkalmazására való törekvés. 

– Rendszeres társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Andreas Schultze-Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.3 

Wenzel Neukirchner: 23 középfokú fagottgyakorlat ( EMB) 

Emanuele Krakamp: Fagottiskola I. kötet (Hofmeister) 

Antonio Vivaldi: d-moll fagottverseny (EMB) 

Georg PhilippTelemann: F-dúr szonáta (EMB) 

 

Követelmény  

Dúr és moll hangsorok 4 #, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 

A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, a tempójelzéseknek megfelelő tempóban, és 

karakterrel. 

Különböző stílusú előadási darabok tagolt, tisztán intonált játéka. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta 

nélkül. 
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8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Dúr- és moll hangsorok, skálák, tercek, hármashangzatok a hangszer tanult terjedelmében. 

– Kromatikus skála a hangszer teljes terjedelmében, minden regiszterben kiegyenlített 

hangon.  

– A főbb zenei karakterek ismerete (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés további ismétlése, bővítése, dinamikai követelményekkel való kibővítése. 

– A trillázás fejlesztése, a nehezebb fogások gyakoroltatása. 

– A hangminőség további fejlesztése. 

– Ismerkedés a kortárs művekkel, előadásmódjával. 

 

Ajánlott tananyag 

Carl Jacobi: 6 középfokú fagottgyakorlat (válogatva) (EMB) 

Étienne Ozi: 42 etűd (válogatva) (EMB) 

Antonio Vivaldi: fagottversenyek  

Benedetto Marcello: F-dúr és G-dúr szonáta (EMB) 

Mirosnyikov: Scherzo (Suprafon) 

Carl Stamitz: F-dúr fagottverseny (Peters) 

Eugene Bozza: Burlesque (Leduc) 

 

Követelmény  

A befúvási módszer kialakítása a koncertek, ill. a kamarazenélés felkészülésére. 

A felkészültségnek megfelelő etűdök hibátlan eljátszása, mind technikai, mind dinamikai és 

egyéb szempontból. 

A képességekhez mért előadási darabok igényes előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta 

nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Dúr- és moll hangsorok skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a hangszer 

tanult terjedelmében. 

– A tempó- és dinamikai jelek ismeretének kibővítése. 

– A különböző stílusú művek korhű előadásmódjának továbbfejlesztése. 

– A kortárs zeneszerzők, és fagottosok megismerése. 

– Kitekintés más műfajokra (jazz, igényes könnyűzene).  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangképzés nagy dinamikai különbséggel. 

– A hangszer teljes terjedelmének könnyed kezelése. 
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Ajánlott tananyag 

Julius Satzenhoffer: Etűdök  

Étien Ozi: 42 etűd (EMB) 

Eugene Jancourt: Etűdök (Universal,IMC,Accolade) 

Conrad Jacobi: Hat középfokú fagottgyakorlat (EMB) 

Karel Pivonka: Ritmické etudy pro fagot (Suprafon) 

Antonio Vivaldi: fagottversenyek  

Georg Philipp Telemann: e-moll, f-moll, a-moll szonáta (EMB) 

J. Chr. Bach: B-dúr, Esz-dúr fagottverseny (EMB) 

Franz Danzi: F-dúr fagottverseny – Sikorski, (EMB) 

Petrovics Emil: Passacaglia in blues (EMB) 

Dubrovay László: Cinque pezzi (EMB) 

Bozay Attila: Episodi (EMB) 

Kocsár Miklós: Dialoghi (EMB) 

 

Követelmény 

Dúr- és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmében. 

A nehezebb ritmusképletekben való jártasság. 

Laza, könnyed ujjtechnika. 

Rendszeres társas zenélés, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála, tercekkel, hármashangzat-falbontással 

– Egy etűd 

– Két előadási darab vagy tételpár, zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

Az eddig tanult ismeretek összegzése, a technikai színvonal megszilárdítása. 

Az esetlegesen még meglévő hiányosságok kiküszöbölése. 

A technikai készségek továbbfejlesztése. 

A duplanyelv-technika megismerése. 

A társművészetek iránti figyelem elmélyítése. 

A zenei ízlés további formálása, a zenei élet iránti érdeklődés felkeltése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

A hangszertechnikai ismeretek alkalmazása a zenei művek előadása során.  

Az improvizációs készség alapjainak alkalmazása a megfelelő művek során. 

A lapról olvasási készség olyan szintre fejlesztése, hogy a tanuló a játék során érje el, hogy 

első látásra el tudjon játszani megfelelő nehézségű műveket kottahűen, közel azonos 

tempóban, mint a tempójelzés. 

A társas zenélésben az együttjáték precizitása és az intonáció is legyen biztos. 

 

Ajánlott tananyag 

Ludwig Milde: Koncertetűdök (EIMC New York) 

Emanuele Krakamp: Fagottiskola II. kötet (Hofmeister) 

Oromszegi Ottó: 10 modern fagottetűd (EMB) 

Franz Suchanek: Concertino (Suprafon) 
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Franz Danzi: F-dúr fagottverseny (Musica Rara) 

Wolfgang Amadeus Mozart: B-dúr fagottverseny  

Hidas Frigyes: Fagottverseny (EMB) 

Maros Rudolf: Fagottverseny (EMB) 

Gabriel Pierné: Concertino (Leduc) 

 

Követelmény 

Dúr-és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, a hangszer tanult terjedelmében. 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő szinten tudja előadni, kotta- és stílushűen.  

Értelmes, tagolt előadásmód kialakítása, a zene folyamatának és összefüggéseinek 

érzékeltetése, kifejező játékmód elérése. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, tercekkel, hármashangzat-falbontással, 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab vagy tételpár, zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű tanulmányaik mellett 

tanulják hangszerüket, egy magasabb szintű zenei képzéssel. meg kívánva őrizni a zenei pálya 

választásának lehetőségét,  

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A ritmusértékek, ritmusképletek ismeretének elmélyítése. 

– Korhű díszítések alkalmazása. 

– A különböző stílusjegyű darabok értelmes, tagolt, élményszerű előadására való törekvés. 

– Dinamikai ismeretek, stílusjegyek alkalmazásának bővítése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakított technikai ismeretek, mechanizmusok továbbfejlesztése. 

– A nádigazítás alapvető ismeretei. 

 

Ajánlott tananyag 

Andreas Schultze-Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.3 

Wenzel Neukirchner: 23 középfokú fagottgyakorlat (EMB) 

Emanuele Krakamp: Fagottiskola I. kötet válogatva (Hofmeister) 

Antonio Vivaldi: d-moll fagottverseny (EMB) 

Georg PhilippTelemann: F-dúr szonáta (EMB) 

 

Követelmény 

Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, különböző 

formációk variálása a skálázás során. 

A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, a tempójelzéseknek megfelelő tempóban, és 

karakterrel. 
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Különböző stílusú előadási darabok értelmes, tagolt, tisztán intonált játéka. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr- és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat-falbontással, 

– két különböző etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Dúr-és moll hangsorok skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a hangszer 

teljes terjedelmében, különböző ritmusvariációkkal 

– A főbb zenei karakterek ismerete 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A vibrato gyakorlati megvalósítása. 

– A laza, könnyed hangszerkezelés továbbfejlesztése (ujjtechnika, ujjak szinkronizálása) 

– A gyors, ugyanakkor halk belégzés fejlesztése. 

– A hangminőség további fejlesztése. 

– Ismerkedés a kortárs művekkel, előadásmódjával. 

 

Ajánlott tananyag 

Carl Jacobi: 6 középfokú fagottgyakorlat (EMB) 

Étienne Ozi: 42 etűd (EMB) 

Antonio Vivaldi: fagottversenyek  

Benedetto Marcello: F-dúr és G-dúr szonáta (EMB) 

Mirosnyikov: Scherzo (Suprafon) 

Carl Stamitz: F-dúr fagottverseny (Peters) 

Eugene Bozza: Burlesque (Leduc) 

 

Követelmény 

 Dúr-és moll hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmében, különböző ritmusvariációkkal. 

A helyes tartások, és technikák alkalmazása a szép, telt, kifejező hangszerhangért. 

Rendszeres, igényes hangképzés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr- és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat-falbontással, 

– két különböző etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A zenei stílusérzék és fantázia fogalma. 

– Zenekari művek fagott szólamainak megismerése. 

– A vibrato játékmód továbbfejlesztése. 

– Egészhangú skála bevezetése. 

– A nádigazítás, és a nádkészítés alapjainak megismerése. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A technikai készségek továbbfejlesztése, és az előadási darabokban biztos alkalmazása. 

– Skálázás a hangszer teljes terjedelmében, egyre gyorsabb tempóban. 

– Az egészhangú skála. 

 

Ajánlott tananyag 

Julius Satzenhoffer: Etűdök  

Étien Ozi: 42 etűd (EMB) 

Eugene Jancourt: Etűdök (Universal, IMC,Accolade) 

Conrad Jacobi: Hat középfokú fagottgyakorlat (EMB) 

Karel Pivonka: Ritmické etudy pro fagot (Suprafon) 

Antonio Vivaldi: fagottversenyek  

Georg Philipp Telemann: e-moll, f-moll, a-moll szonáta (EMB) 

J. Chr. Bach: B-dúr, Esz-dúr fagottverseny (EMB) 

Franz Danzi: F-dúr fagottverseny – Sikorski, (EMB) 

Petrovics Emil: Passacaglia in blues (EMB) 

Dubrovay László: Cinque pezzi (EMB) 

Bozay Attila: Episodi (EMB) 

Kocsár Miklós: Dialoghi (EMB) 

 

Követelmény 

Dúr-és moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmében. 

A nehezebb ritmusképletekben való jártasság. 

Laza, könnyed ujjtechnika. 

Rendszeres társas zenélés, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr- és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat-falbontással, 

– két különböző etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az eddigi tanulás során elsajátított technikai és zenei ismeretek komplex alkalmazása. 

– A technikai készségek továbbfejlesztése. 

– A duplanyelv-technika alkalmazása 

– A társművészetek iránti figyelem elmélyítése. 

– A zenei ízlés további formálása, a zenei élet iránti érdeklődés felkeltése. 

– Nádkészítési ismeretek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszertechnikai ismeretek alkalmazása a zenei művek előadása során.  

– Társaszenélés során a lapról olvasás, valamint a kottahű játék precíz megszólalására való 

törekvés. 

– Az improvizáció alapelemeinek, önálló díszítések alkalmazásának fejlesztése  

 

Ajánlott tananyag 

Ludwig Milde: Koncertetűdök (EIMC New York) 
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Emanuele Krakamp: Fagottiskola II. kötet (Hofmeister) 

Oromszegi Ottó: 10 modern fagottetűd (EMB) 

Franz Suchanek: Concertino (Suprafon) 

Franz Danzi: F-dúr fagottverseny (Musica Rara) 

Wolfgang Amadeus Mozart: B-dúr fagottverseny (Peters) 

 

Hidas Frigyes: Fagottverseny (EMB) 

Maros Rudolf: Fagottverseny (EMB) 

Gabriel Pierné: Concertino (Leduc) 

 

Követelmény 

Dúr-és moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, szűkített szeptimek, a hangszer teljes terjedelmében. 

Az állólépesség fejlesztése, 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr- és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat-falbontással, 

– Két különböző etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására, 

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 

nélküli megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a nád 

igazítása stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával, 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

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

A tanuló ismerje 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a fagott társhangszereit, azok transzponálási módjait, 
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– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Neukirchner etűdök), 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Fagott főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Neukirchner: 23 középfokú 

gyakorlat (EMB 2218), Weissenborn: 2. kötet etűdjei (EMB 13686) nehézségi szintjén. 

– Két előadási darab vagy szonáta tétel-pár, amelyből lehet egy kamaramű; Pécsi J.: 

Dörmögő Dömötör, Vivaldi: d-moll fagottverseny II-III. tétel (EMB 3771), Milde: 

Andante, Tarantella nehézségi szintjén; kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240, 

252-oboa, fagott, zongora, Telemann: Kánonszonáták (EMB 5353), Debussy: A kis néger 

– fúvósötös nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Neukirchner: 23 középfokú etűd 

(EMB 2218), Weissenborn: Fagottiskola II. kötet (EMB 13686), Jacobi: Hat középfokú 

gyakorlat (EMB 2217) nehézségi szintjén. 

– Egy szonáta, vagy versenymű tétel-pár; Vivaldi: d-moll fagottverseny (EMB 3771), 

Marcello: e-moll szonáta EMB 4725), Telemann: f-moll szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy kamaradarab vagy kamaramű; Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, 

Telemann: Kánonszonáták (EMB 5353), Vivaldi: G-dúr kettősverseny – oboa-fagott, 

Farkas F.: Régi magyar táncok – fúvósötös nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 
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– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú és minőségű hangszer (fagott / fagottino / kisfagott). 

Havonta és fejenként egy nád. 

Legalább két darab szabályozható magasságú kottaállvány. 

Egészalakos tükör. 

Zongora vagy pianínó.  

Metronóm. 

 

 

KLARINÉT 

 

A klarinéttanítás általános célja, feladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező klarinéthang elsajátíttatása, 

– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a klarinét történetét, 

– a klarinét társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a hangszer irodalmát, 

– a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a klarinét hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
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Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

A hangszeres előkészítő elsősorban a képesség kibontakozását, a készségek felmérését 

szolgálja.  

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád felhelyezése. 

– A helyes légzéstechnika ismertetése. 

– A törzshangok olvasása és fogásai. 

– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 

– Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele.  

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, kivéve staccato.  

– A helyes gyakorlás és memorizálás módszereinek tanítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika gyakoroltatása. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása. 

– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés begyakorlása, a nyelv helyzete és szerepe. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás, fejlesztése 

 

Ajánlott tananyag 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 

A szeretet dalai kl.-zg. „Alkotó Muzsikusok Társasága”  

Gallai Attila: A klarinétzene alapjai (Editio Tatabánya PZ 001) 

 

Követelmény 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél 

teljesebb igénybevételével. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. 

– A nád szerepe és beállítása. 

– A törzshangok ismeretének bővítése. 

– A helyes légzéstechnika ismertetése. 

– Egész, fél, negyed, nyolcad értékek és szünetjeleik. Nyújtópont, pontozott ritmusok. 

– Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele.  

– Alapvető játékmódok ismeretének bővítése, kivéve staccato 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika állandó gyakoroltatása. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás rögzítése. 

– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés gyakorlása, a nyelv helyzetének állandó 

kontrollja, rögzítése és szerepe. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

 

Ajánlott tananyag 

Klarinét ABC (Arany – Bakos – Meizl) OPI 1982  

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 

A szeretet dalai kl.-zg. „Alkotó Muzsikusok Társasága”  

Gallai Attila: A klarinétzene alapjai (Editio Tatabánya PZ 001) 

 

Követelmény 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél 

teljesebb igénybevételével. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam”A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A fafúvós hangszerek ismertetése, külső megjelenés, hangszín, hangmagasság (kezdőknél). 

– A klarinét részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád helyes 

felhelyezése. 

– A törzshangok olvasása és fogásai.  

– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 

– Ismétlőjel, korona, levegővétel jele, módosítójelek. 

– A dúr és moll érzet kialakítása, a hangsorok tudatosítása abszolút hangnévvel. 

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, jelei, kivéve staccato.  

– A szerkezet, tagolás alapfogalmai.  

– A helyes gyakorlás és memorizálás különböző módjainak megismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika állandó megalapozása, gyakoroltatása. 

– A helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása és folyamatos ellenőrzése. 

– A helyes befúvás, hangindítás és elválasztás. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott 

hangok mf dinamikával. 

– Dúr hangsor kotta nélkül,  

– Társas zenélés.  

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola I. (EMB Z 5503) 
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Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 

Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

 

Követelmény 

Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

A törzshangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  

A hangsor ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Rövid, előjegyzést nem tartalmazó gyakorlatok, népdalok, gyermekdalok fél, negyed, nyolcad 

értékekkel, Kovács B.: Klarinétozni tanulok I/58; 68., Balassa – Berkes: Klarinétiskola I/21, 

48 stb. nehézségi fokán. 

Előadási darabok (vagy népdalok), lehetőleg kísérettel. Pl. J. S. Bach: Parasztkantáta, W. A. 

Mozart: Francia gyermekdal (Klarinétalbum I.-Edition Music-Soft) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

– Négy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, lehetőleg zongorakísérettel.  

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése. 

– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 

– A dúr és moll hangsor szerkezete, a természetes, összhangzatos és dallamos moll. A 

hármashangzat fogalma. 

– Az enharmónia fogalma. 

– A szerkezet, tagolás alapfogalmai; (pl. motívum, sor, ütemsúly). 

– A tanult művek formai elemzése a periódus kérdés-felelet viszA hangszerkezelés 

fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, tökéletesítése. 

– Tartott hangok dinamikával. 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik kotta nélkül, a 

tanult hangterjedelem határáig. 

– Hangsorok gyakorlása repetícióval. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola I. (EMB 5503) 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB 12282) 

Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 

Perényi É: Klarinét-etűdök. (EMB 14300) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

PPrier: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
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Követelmény 

Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  

A tanult hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és megszólaltatása kotta 

nélkül. 

Előjegyzés nélküli vagy 1 előjegyzésű gyakorlatok, népdalok, műzenei példák fél, negyed, 

nyolcad értékekkel, éles, nyújtott ritmussal vagy szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a 

fenti hangterjedelem teljes igénybevételével; Perényi: Klarinét-etűdök: 17; 19. nehézségi 

fokán. 

16-32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra, 

kísérettel. Pl. J. Brahms: Álommanó; M. Glinka: Air (Perényi: Repertoire 4., 5.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése a kisujj-billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és 

alkalmazása. 

– A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont a nyolcad érték mellett, triola. 

– A tanult művek formai elemzése: azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a 

periódus kérdés-felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó javítása, a megfelelő támasz kialakítása. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása, finomítása (portato, staccato stb.). 

– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– A regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével; az egységes hangszín 

kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

hármashangzat-felbontások és tercmenetek, kotta nélkül. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző kötésekkel, repetíció. A belső hallás 

fejlesztése.  

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola I. (EMB 5503) 

Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB 12282) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 2124) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
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100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és 

megszólaltatása, kotta nélkül. 

Mérsékelt tempójú, egyszerű ritmusképletekből álló, különböző karakterű gyakorlatok, 

műzenei példák biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben, Perényi É.: Klarinét-etűdök 

26; 32. nehézségi fokán. 

Több regisztert érintő előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, zongora- vagy egyéb 

hangszerkísérettel. Pl. Ch. W. Gluck: Boldog lelkek tánca (Klarinétalbum II.- Edition Music 

Soft), P. I. Csajkovszkij: Régi francia dal (Perényi: Repertoire 24)  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése  

– A legegyszerűbb segédfogások. 

– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 

– A legegyszerűbb díszítések: rövid és hosszú előke, paránytrilla. 

– Dalforma (ABA), triós forma. 

– Tempo I, dal Segno, Vi-de. 

– A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (pl. tánctípusok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta 

nélkül; hármashangzat felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Skálázás különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle kötések, repetíció. 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 

– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
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Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 

kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/9; 15. Balassa: 

Klarinétiskola II/ 7; 13. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. F. Schubert: Menuetto, G. Marie: Dal régi stílusban (Perényi: 

Repertoire 27., 19.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

(vagy egy előadási darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege stb.). 

– A hangterjedelem bővítése a kisujj-billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és 

alkalmazása. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) írásmódja.  

– A négyeshangzatok fogalma, domináns- és szűkített szeptim-felbontások. A tanuló ismerje 

fel és játékában alkalmazza a különböző stílusjegyeket. 

– Rondóforma, variációs forma, szonátaforma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további 

elmélyítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 

– Hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta 

nélkül; hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, 

tercmenetekkel. 

– Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával, ritmikával és 

artikulációval. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) gyakorlása. 
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– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 

– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Perényi É.: Klarinét etűdök (EMB 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 00132700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok kotta nélkül; hármashangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel.  

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/13., 28., illetve 

Balassa: Klarinétiskola II/ 40., 56. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. Beethoven: Sonatine; Ch.Dancla: Romance (Perényi É.: Repertoire 

35., 39.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

(vagy egy előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege stb.) 

– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások önálló alkalmazása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további 

elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített telt hang kialakítása. 
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– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és törekedjen javításukra. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések tökéletesítése a nyelv differenciált 

alkalmazásával. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta 

nélkül; hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, 

tercmenetekkel. 

– Kromatikus skálák. 

– A lapról játék formailag és zeneileg további fejlesztése, igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés és zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Perényi É.: Klarinét etűdök (EMB 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 00132700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi E.R. 2541) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 

kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/36., 75., illetve 

Balassa: Klarinétiskola II/ 55., 71; 81. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. Donizetti: Concertino (Edition Music-Soft); Weber: Szonatina; 

Bärmann: Romance (Perényi: Repertoire 42.) 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

(vagy egy előadási darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló 

közreműködésével). 

 

Alapfokú évfolyam „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 
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A „B” tagozatos tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton 

tanulók szintjét! 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A kisujj-billentyűknél mindkét fogásvariáció 

ismerete és alkalmazása. 

– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 

– Az enharmónia fogalma. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása (portato stb.). 

– A legegyszerűbb díszítések; rövid és hosszú előke; a trilla fogalma. 

– A tanult művek formai elemzése, azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a 

periódus kérdés-felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

– Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo-decrescendo az intonáció változása 

nélkül. 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció, a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása, az ujjmozgások lazítása trillák 

segítségével. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármashangzat-felbontásaik kotta nélkül, a tanult 

hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola I. (EMB Z 5503) 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 

Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és 

megszólaltatása, kotta nélkül. 

Gyakorlatok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad, tizenhatod értékekkel, éles, nyújtott 

ritmussal és szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem teljes 
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igénybevételével; Kovács: Klarinétozni tanulok I/196; 221;, illetve Balassa: Klarinétiskola 

I/.97. nehézségi fokán. 

Előadási darabok kotta nélkül, kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra – 

kísérettel. Pl. Mozart: Allegretto (Perényi: Repertoire 28.); Martini: Andantino (The Joy of 

Clarinet 14 -1967 Yorktown Music Press, Inc.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével), 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése. 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont 

nyolcad érték mellett, triola. 

– A legegyszerűbb segédfogások.  

– A kromatikus skála fogalma, szekvenciák felépítése. 

– Díszítések: paránytrilla, trilla és utóka. 

– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, szükség esetén javítása, a támasz automatikussá 

tétele. 

– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével, az egységes hangszín 

kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Repetíció gyorsítása a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– Hármashangzat-, és tercmenetek, kotta nélkül. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle 

kötések, repetíció. 

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Iskolák, gyakorlatok 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 



 

211 

 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok és hármashangzat-felbontásaik, valamint tercmeneteik 

ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 

biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben; bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, 

ritmusképletek alkalmazása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/13., Kurkiewicz: Válogatott 

gyakorlatok I/21. Perényi: Klarinét-etűdök: 38. nehézségi fokán. 

Különböző regiszterekben mozgó előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, kotta nélkül, 

zongora- vagy egyéb hangszerkísérettel. Pl. Türk: Larghetto amoroso; Gluck: Ária (Perényi: 

Repertoire 29., 34.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül, 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét szerepe különböző zenei műfajokban. 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 

– A négyeshangzatok fogalma, domináns- és szűkített szeptim-felbontások 

– Dalforma (ABA), triós forma, szonátaforma. 

– Tempo I, dal Segno, Vi-de. 

– A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (tánctípusok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált 

alkalmazásával. 

– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső 

határáig, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Iskolák, gyakorlatok 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
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Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc 17089) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4905) 

 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hármas- és négyeshangzat-felbontásaikkal, 

tercmeneteikkel, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai problémát feldolgozó 

etűdök megszólaltatása, Perényi: Klarinét-etűdök: 60; 74. nehézségi fokán. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár, vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása kotta nélkül, kísérettel. Pl. K. Stamitz: Rondo 

(Klarinétmuzsika -EMB Z. 7919); W. A. Mozart: Larghetto (Perényi: Repertoire 33.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– További segédfogások és tisztítófogások. 

– Kvintola, szextola, kettős nyújtópont. 

– A szűkített szeptimek hangjainak enharmonikus átértékelése. 

– A kettős ékesítés (mordent) írásmódja. 

– Rondóforma, variációs forma. 

– Különböző stílusjegyek megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált 

alkalmazásával. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig kotta 

nélkül; hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, 

tercmenetekkel. 

– A kettős ékesítés (mordent) gyakorlati megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 
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Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB Z 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

Perényi: Klarinét etűdök (EMB 14300) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 

kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/ 28; 59; 67. Perényi: 

Klarinét-etűdök: 70; 76. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. Glinka: Vocalise; Barat: Szláv dal (Music-Soft)  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 

– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A légzés, ujj- és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 
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Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB Z 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

 

Perényi: Klarinét etűdök (EMB 14300) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi 2541) 

 

Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve 

szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök Jean-Jean: Etűdök I. (Leduc 24740) Klose: Napi gyakorlatok (15 etűd:1.) (Leduc 

A.L.06400) nehézségi szintjén 

Versenymű tételek és előadási darabok. Pl. Stamitz: B-dúr klarinétverseny (EMB 8993), 

Donizetti: Concertino. (Peters 8206), Debussy: Kis néger (EMB 7933); Klose: Fantázia (a 

Perényi: Repertoire gyűjteményben 45. EMB 14406) nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, (hármashangzat-, valamint domináns-, 

illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel.) 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a klarinét és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a klarinét intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 

– 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 jelentősebb klarinétos előadóművészeket. 
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Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések gyorsaságának fejlesztésére, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato 

stb.), 

– egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő variációkkal 

– szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására, 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A tantárgya és időtartama 

Klarinét főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-

tól (EMB14300), Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. (EMB13291) nehézségi 

szintjén. 

– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 

Dancla: Románc (Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39 EMB14406.), Weber: Sonatina 

Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 44 (EMB14406), Haydn: Szent Antal korál (200 év 

klarinétmuzsikája – Barokk- EMB 13971) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-

tól, (EMB 14300) Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75. (EMB 13291); 

Jean-Jean I: 2. nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 

Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina (EMB 8291), Mendelssohn: Dal 

szöveg nélkül (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es EMB 

13972), Donizetti: Concertino II. tétel (Peters 8206), Kocsár Miklós: Ungaresca (EMB 

5991) nehézségi szintjén.  

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– 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 eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai és a nád alakításának legalapvetőbb módjai. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló- és 

kamarazene-irodalmában. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsó fokon megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Az önálló játék fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor 

felmerülő problémák megoldására. 

– Hangolás lehetőleg önállóan. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, 

hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– A technikai készségek állandó fejlesztése. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag  

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 1329) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
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Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I.(Leduc A. L. 17348) 

Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn 457-460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – 

Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A megfelelő nád önálló kiválasztása és alakítása. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megteremtése a klarinét szóló- és 

kamarazene-irodalmában. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, 

hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skálák. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok 

gyakorlásakor. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszeres készségek állandó karbantartása és tökéletesítése, valamint fejlesztése a 

megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor felmerülő problémák megoldására. 



 

218 

 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gabucci: 20 studi di medio difficolta( Ricordi ER 2169) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I.( Leduc A. L. 17348) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn. 457-460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB 4234) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – 

Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése  

– Különböző díszítések. 

– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 

– A hangszer intonációs hibáinak ismerete. 
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– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A már megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– A tanuló hangszeres játékának önálló kontrollálása, javítása. 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A hangképzés fejlesztése a zenei karakterek minél kifejezőbb megszólaltatásához. 

– Állandó törekvés a tiszta intonációra. 

– Önálló nádválasztás és alakítás. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, 

hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus és egészhangú skálák. 

– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457-460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

 

Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB 4235) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – 

Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 
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– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Korunk zenéjében előforduló bonyolultabb ritmusképletek ismerete. 

– A helyes vibrato fogalma. 

– Kromatikus és egész hangú skála. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A különböző transzpozíciók ismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók megszerzése, automatizálása. 

– A vibrato gyakorlása. 

– Önálló hangolás. 

– A tanuló igényének felkeltése a minél árnyaltabb, kifejezőbb hang megvalósítására. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, 

hangközmenetekkel, kotta nélkül, egyénileg kialakított figurációkkal, a technika további 

fejlesztése érdekében. 

– Kromatikus és egészhangú skálák gyakorlása. 

– Társas zenélés, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457-460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB 4234) 

Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB 4235) 

Wiedemann: Gyakorlatok VI.( Breitkopf EB 4236) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB Z 8852) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
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Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kromatikus skála kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – 

Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 

– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 

– A megfelelő nád kiválasztása és a nád alakítás alapvető módjai. 

– A hangszer intonációs problémáinak ismerete és tudatos javítása. 

– A klarinét szóló-és kamarazene irodalmának minél átfogóbb ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Nád kiválasztás, nád igazítás.  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– A tanuló igényének fejlesztése a tudatos hangképzésre. 

– A légzés, ujj- és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 331 Mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
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Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult hangterjedelem határain belül. 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve 

szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Etüdök – Jean-Jean: Etűdök I/1-13-ig. Kröpsch: Etűdök I/1-105-ig – nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Stamitz: B-dúr klarinétverseny, Hoffmeister: 

Esz-dúr szonáta, Mozart: Larghetto nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatosítása. 

– Akusztikus intonáció. 

– A különböző transzpozíciók fogalma. 

– A leggyakrabban használt díszítések, ékesítések önálló alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló- és 

kamarazene-irodalmában. 

– A nád alakításának legalapvetőbb tudnivalói. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, terc- és 

kvartmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– A skálázás tempójának növelése. 

– Teljes etűdsorozatok elvégzése. 

– Az előadás kifejezőerejének fokozása. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach: 15 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 

Bozza: 12 etűd (Leduc A. L. 21300) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 Mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 3018) 
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Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve 

szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök Jean-Jean: Etűdök I. Kröpsch: Etűdök I. nehézségi szintjén 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Krommer: Esz-dúr klarinétverseny, Donizetti: 

Concertino, Honegger: Szonatina Bartók: Három csíkmegyei népdal nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, kiegészítve kvint hangközeikkel is. 

– A nádfaragási ismeretek bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete. Különböző 

ékesítések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók kialakítása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, az 

előző évben megszokott módon, kiegészítve kvint hangközeikkel is; kotta nélkül. 

– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 

– Különböző ékesítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 

– A zenei kifejezőkészség fejlesztése. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach: 15 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 

Bitsch: 12 etűd (Leduc A. L. 21842) 

Bozza: 12 etűd (Leduc A. L. 21300) 

Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981) 

Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök III. (Leduc A. L. 17490) 

Klosé: 30 etűd Leduc (A. L. 07233) 

 

Kröpsch: Etűdök I-II. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn. 458) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 3018) 
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Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve 

szűkített szeptim-felbontásokkal, terc- és kvartmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök – Jean-Jean: Etűdök II. 21-33 Kröpsch: Etűdök II. 272 – nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Stamitz: Esz-dúr klarinétverseny, Saint-

Saëns: Szonáta, Kovács: Hommages – nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Glissando. 

– A vibrato helyes kivitelezése. 

– Ismerkedés a klarinétcsalád egyéb tagjaival. 

– Tájékozottság a klarinét szóló- és kamarairodalmában. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók rögzítése, automatizálása. 

– A vibrato és glissando gyakorlása. 

– Az összes dúr és moll skála az előző évben megszokott módon, kotta nélkül. 

– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 

– Egészhangú skálák. 

– A technikai és zenei megvalósítás összhangjának fejlesztése. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach: Csellószvitek (Leduc A. L. 23508) 

Bach: 15 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 

Bitsch: 12 etűd (Leduc A. L. 21842) 

Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981) 

Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök III. (Leduc A. L. 17490) 

Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Kröpsch: Etűdök IV. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilmronn 460) 

Paganini: 17 Caprices (Leduc A. L. 21204) 

Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB Z 8852) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Az összes dúr és moll skála hármashangzat-, domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontásokkal, terc-, kvart- és kvintmenetekkel. 

Etűdök – Jean-Jean: Etűdök II. Kröpsch: Etűdök II. Klosé: Karakterisztikus etűdök – 

nehézségi szintjén 
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Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Weber: Concertino, Poulenc: Szonáta – 

nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására, 

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 

nélküli megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával, 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

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

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– a társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására, 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
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A vizsga tantárgya és időtartama 

Klarinét főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc 05963), Jean-

Jean: Etűdök I. (Leduc) nehézségi szintjén; 

– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; 

Wagner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel (Peters), Niels Gade: 

Fantáziadarab op. 43., Draskóczy: Korondi táncok (EMB 12064); kamaraművek: Pleyel: 

Duók: I-II., Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára (EMB 8687) Stamitz: 

Kettősverseny(EMB 6046) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc), Klosé: 

Karakterisztikus etűdök (Leduc), Jean-Jean: Etűdök I.(Leduc) nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Danzi: 

Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert (Leduc), Weiner: Csűrdöngölő (EMB 8292), Dimler: B-

dúr klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33 (Peters); 

kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II. nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– 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 minőségű hangszerek, fúvókák. 

Havonta és fejenként egy nád. 

Megfelelően hangolt zongora vagy pianínó. 

Teljes alakot visszaadó tükör. 

Metronóm. 
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SZAXOFON 

 

A szaxofontanítás feladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező szaxofonhang elsajátíttatása, 

– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a szaxofon történetét, 

– a szaxofon társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a szaxofon irodalmát,  

– a jelentősebb alkotó- és előadóművészeinek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a hangképzés fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 

A szaxofontanulást az életkorra, a fizikai és termeti adottságokra való tekintettel általában 10-

12 éves kortól lehet megkezdeni a hangszercsalád kisebb méretű fajtáival. 10 éves kor előtt a 

szaxonett (chalumeau) vagy klarinéttanulás a legmegfelelőbb előkészület a szaxofon-

tanulmányokhoz. 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon formájának és hangjának megismertetése. 

– A szaxofon keletkezése, fejlődése, sajátosságai. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása, karbantartása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– A fúvóka, a nád szerepe és beállítása. 
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– Zenei alapfogalmak: törzshangok, módosítójelek, alapvető ritmusképletek, levegővételi 

jel(ek), tempójelzések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes test- és hangszer-, fej- és kéztartás, az ujjak szerepe, a hangszer egyensúlyban 

tartása. 

– A helyes légzéstechnika (mélylégzés) megtanítása játékos úton: bemutatása lehetőleg 

hangszerrel, illetve érzékelhetővé, érthetővé tétele a tanuló számára (légző gyakorlatok, 

levegővételi játékok). 

– Befúvás, hangindítás, hangképzés, a szaktanár ellenőrzésével a megfelelő nád kiválasztása. 

– A nyelv szerepének tisztázása a hangindításban és a hangképzésben. Az egyenes, 

lebegésmentes hang kialakítása. 

– A kotta nélküli játék fejlesztése könnyű darabokkal. 

– Népdalok, rövid zongorakíséretes darabok megtanulása. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 

Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik-verlag A/847) 

Perényi É.&P.: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 

Béres J.: Furulyaiskola I. (EMB Z. 5406) 

Ormándlaky P. Gyakorolni jó! (Edit. Simonffy ) 

Sipos A.: Süss fel nap (Rózsavölgyi) 

 

Követelmény 

Helyes test- és hangszertartás. 

Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 

Tiszta intonálás c1d1-c2-ig, valamint fisz1. 

Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

– Négy gyermek- vagy népdal, illetve más könnyű darab, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon hangjának megismertetése. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása, karbantartása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– A fúvóka, a nád szerepe és beállítása. 

– Zenei alapfogalmak: törzshangok, módosítójelek, alapvető ritmusképletek, levegővételi 

jel(ek), tempójelzések. 

– Kottaolvasás 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes test- és hangszer-, fej- és kéztartás, az ujjak szerepe, a hangszer egyensúlyban 

tartása. 

– A helyes légzéstechnika (mélylégzés) megtanítása játékos úton: bemutatása lehetőleg 

hangszerrel, illetve érzékelhetővé, érthetővé tétele a tanuló számára (légző gyakorlatok, 

levegővételi játékok). 

– A rekeszlégzés megalapozása és fejlesztése. 
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– Befúvás, hangindítás, hangképzés, a szaktanár ellenőrzésével a megfelelő nád kiválasztása. 

– A nyelv szerepének tisztázása a hangindításban és a hangképzésben. Az egyenes, 

lebegésmentes hang kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 

Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik-verlag A/847) 

Perényi É.&P.: Szaxofon ABC1. (EMB 14289) 

Béres J.: Furulyaiskola I. (EMB Z. 5406) 

 

Ormándlaky P. Gyakorolni jó! (Edit. Simonffy) 

Sipos A.: Süss fel nap (Rózsavölgyi) 

 

Követelmény 

Helyes test- és hangszertartás. 

Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 

Tiszta intonálás d1-c2-ig 

Kottaolvasás, alapvető ritmusképletek biztos játéka 

Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermek- vagy népdal, illetve más könnyű darab, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1 évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon formájának, hangjának és szerkezetének megismertetése. 

– A szaxofon keletkezése, fejlődése és sajátosságai. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása, karbantartása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– Zenei alapfogalmak: törzshangok c1-c2-ig (vagy c3-ig, esetleg d3-ig), módosított hangok: 

fisz, b (esetleg cisz, esz, gisz), egész, negyed, fél, nyolcad érték és szünetjeleik, nyújtott 

ritmus, dinamikai és agogikai alapfogalmak, tempójelzések, ismétlőjelek, korona, 

levegővételi jel(ek).  

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. (Azonosság, hasonlóság, 

szekvencia, különbségek felismerése, a periódus kérdés-felelet viszonya). 

– A törzshangok olvasása és fogása c1-től d3-ig, valamint a végzett anyagban szereplő 

módosított hangok. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A rekeszlégzés megalapozása és fejlesztése. 

– A hangképzés és hangindítás napi gyakoroltatása kitartott hangokkal, helyes 

nyelvhasználattal. 

– Törekvés a tiszta intonációra és a tömör, lebegésmentes hang elérésére. 

– A szaktanár figyeljen arra, hogy a fúvóka optimális helyen legyen, hogy a hangszer 

önmagán belül a lehető legtisztább intonációban szólaljon meg. 

– A helyes gyakorlási módszerek kialakítása. 

– Skálák: dúr és moll hangsorok (összhangzatos és természetes moll). 
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– A skálák és könnyebb darabok, népdalok memorizálása. 

– Duók és zongorakíséretes darabok játszása. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 

Herrer P.: Szaxofoniskola (EMB) 

Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik-verlag A/847) 

Bumeske: Etűdök szaxofonra I. (Elite Edit. 350) 

Perényi É.&P.: Szaxofon ABC 1 (EMB 14289) 

Béres J.: Furulyaiskola I-II. (EMB Z. 5406) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (in Es) 

É.&P. Perényi: Saxophone methode (in Es, in B) 

 

Lilo: Könnyű darabok I. (in Es) (Coppelia 266451 0523) 

Magyar népdalok (harmóniajelzéssel) (in B) (Edit. Simonffy 012) 

 

Követelmény 

Helyes tartás, légzés, hangképzés. 

A törzshangok ismerete, skálák: C-, G- és F-dúr (esetleg a-moll), módosított hangok: fisz, b. 

Hangterjedelem: c1-g2-ig. 

Népdalok, kisebb előadási darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dallamos moll hangsor megismerés. 

– A háromféle moll hangsor különbségeinek megértése. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A metrumismeret bővítése : 3/8, 4/8, 6/8 ütembeosztás. 

– Az éles ritmus, a triola, esetleg a tizenhatodok. 

– A hármashangzat és felbontásának fogalma. 

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma, dalforma. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. (Azonosság, hasonlóság, 

szekvencia, különbségek felismerése, a periódus kérdés-felelet viszonya). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A legato és tenuto játék fejlesztése. 

– A hangterjedelem bővítése c1-c3-ig (vagy h-e3-ig, esetleg b-f3-ig). 

– A crescendo-decrescendo alkalmazása. 

– A levegőbeosztás gyakorlása az intonáció megváltozása nélkül. 

– A hangindítás fejlesztése, változatos lehetőségei. 

– Dúr és moll skálák. 

– Hármashangzatok, tercskálák. 
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– Lapról játék 1#, 1b előjegyzésig, vagyis az első év nehézségi fokán. Előadási darabok 

játszása kotta nélkül; kamarazenélés a tanár vagy magasabb szinten játszó tanuló 

közreműködésével; zenekari előkészítő gyakorlatok. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (Edit. Simonffy 027) 

É.&P. Perényi: Saxophone Methode (EBP 1996) 

Herrer P.: Szaxofoniskola (EMB) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra I. (Elite Edit 350) 

Mule: 24 könnyű etűd (Leduc A1 20455) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC 1. (EMB 14289) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (in Es) 

É.&P. Perényi: Saxophone Methode (in Es in B) 

Lilo: Könnyű darabok II. (in Es) (Coppelia 266451 0523) 

 

Magyar népdalok (harmóniajelzéssel) (in B) (Edit. Simonffy 012) 

Kraszna L. Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB) 

Klarinétmuzsika kezdőknek (Kuszing) (EMB Z. 6851) 

 

Követelmény 

Helyes tartás, légzés, hangindítás, befúvás. 

Hangterjedelem c1-c3-ig, módosított hangok: fisz, cisz, b, esz, gisz. 

A megadott dúr és moll hangsorok ismerete (a dallamos moll ismerete nem kötelező). 

Skálák, lehetőleg kotta nélkül. 

Az évfolyamnak megfelelő ritmusképletek és ütemmutatók. 

Dinamikai jelek ismerete az évfolyamnak megfelelően. 

Tiszta intonáció, muzikális hang. 

Előadási darabok, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az új kromatikus hangok megismertetése. 

– Az alsó regiszter hangjai és fogásai. 

– A kromatikus skála bevezetése. 

– A segédfogások. 

– A tizenhatodok, a szinkópák fajtái, a kis éles és nyújtott ritmusok beiktatása. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig a megismert hangterjedelemben, abszolút 

hangnévvel is. 

– Az alla breve fogalma. 

– Az alapvető formai ismertek bővítése. 

– A memorizálás fejlesztése. 

 

 



 

232 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés és befúvás továbbfejlesztése, a hangindítások finomítása a légzés 

segítségével. 

– A légzéstechnika továbbfejlesztése. 

– A rekeszizom és a támasztás erősítése. 

– Hangterjedelem: h-e3 (esetleg b-f3). 

– A dinamika és az agogika további bővítése. 

– A nyelvtechnika gyakoroltatása. 

– Dúr és moll (mindhárom fajta) skálák, hármashangzat, terc indítva és kötve. 

– A gyors játék fejlesztése. 

– Előkék és egyszerűbb trillák. 

– Lapról játék 2#, 2b előjegyzésig, vagyis a második év nehézségi fokán. Kamarazenélés, 

zenekari előkészítő gyakorlatok alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola III. (Edit. Simonffy 028) 

É.&P. Perényi: Saxophone Methode (EBP 1996) 

Londeix: Szaxofoniskola II. (Schultz Blasmusik-verlag A/848) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra II. (Elite Edit. 350) 

Mule: 24 könnyű etűd (Leduc A1 20455) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Verroust 24 Études I (Billaudot G.2138 B) 

Kraszna L. Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola III. (in Es) 

Előadási darabok I szaxofonra és zongorára (Edit. Simonffy 053/A) 

Előadási darabok II szaxofonra és zongorára (Edit. Simonffy 053/B) 

Händel: Largo (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 

Gluck: Boldog lelkek tánca (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 

Mozart: Ave verum corpus (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 

Brahms: Bölcsődal (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 

Csajkovszkij: Szomorú dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 

Schumann: Álmodozás (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 

Lilo: Könnyű darabok III.(in Es) (Coppelia 266451 0523) 

Schubert: Keringő (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070-071) 

Chopin: Mazurka (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070-071) 

Saint-Saëns: A hattyú (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070-071) 

Zsoldos B.: I love blues (in B) (Edit. Simonffy 025) 

 

Követelmény 

Tiszta intonáció az adott hangterjedelmen belül. 

Skálák 2#, 2b előjegyzésig. 

Az alapvető dinamikai és agogikai jelek ismerete. 

Kisebb előadási darabok előadása kotta nélkül. 

Könnyű kamaradarabok és egyszerűbb zenekari szólamok eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 
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– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b-f3-ig. 

– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4-es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében (f3-ig), abszolút hangnévvel 

is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 

– Domináns- és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

– A stílusismeret elmélyítése. 

– Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció 

megismertetése és bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 3. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 

– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 

Londeix: Szaxofoniskola III. (Schultz Blasmusik-verlag A/849) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 

Demler: Zenekari részletek I-II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB Z 14371) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC 2 (EMB Z 14299) 

É.&P. Perényi: Répertoire zeneiskolásoknak – szaxofon szóló (EMB 14449) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Verroust: 24 Études I. (Billaudot G.2138 B) 

Verroust: 24 Études II. (Billaudot G.2057 B) 

Kraszna L.: Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB Z 14251) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV.(in Es) (Edit. Simonffy 029) 

Grieg: Solvejg dala (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Dvořák: Humoreszk (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Muszorgszkij: Ódon kastély (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Albéniz: Granada (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Joplin: The easy winners (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 

Szabó S.: Blues is Blue (in Es) (Edit. Simonffy 016) 

Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 

Massenet: Elégia (in Es in B) (Edit. Simonffy 072-073) 

Mendelssohn: Velencei gondoladal (in Es) (in B)( Edit. Simonffy 072-073) 
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Händel: Arie (in B) (Edit. Simonffy 009) 

Kis előadási darabok (Berkes) (EMB Z 2101) 

 

Követelmény 

Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák 3#, 3b előjegyzésig, hármas-hangzat felbontásokkal, terc-skálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A vibrato. 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b-f3-ig (esetleg fisz3-ig). 

– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4-es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében (f3-ig), abszolút hangnévvel 

is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 

– Domináns- és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

– A stílusismeret elmélyítése. 

– Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció 

megismertetése és bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– A helyes ajakvibrato kialakítása. 

– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód fejlesztése. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 4. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 

– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 

Londinex: Szaxofoniskola III. (Schultz Blasmusik-verlag A/849) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 

Demler: Zenekari részletek I-II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Verroust: 24 Études I. (Billaudot G.2138 B) 
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Verroust: 24 Études II. (Billaudot G.2057 B) 

Kraszna L.: Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV.(in Es)( Edit. Simonffy 029) 

Előadási darabok III szaxofonra és zongorára (Edit. Simonffy 053/C) 

Grieg: Solvejg dala (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Dvořák: Humoreszk (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Muszorgszkij: Ódon kastély (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Albéniz: Granada (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Joplin: The easy winners (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 

Szabó S.: Blues is Blue (in Es) (Edit. Simonffy 025) 

Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 

Massenet: Elégia (in Es in B) Edit. (Simonffy 072-073) 

Mendelssohn: Velencei gondoladal (Edit. Simonffy 072-073) 

 

Követelmény 

Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák 4#, 4b előjegyzésig, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercskálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A vibrato. 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b-f3-ig . 

– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/49/8-, és a 12/8 -es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében, abszolút hangnévvel is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 

– Domináns- és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

A stílusismeret elmélyítése. 

Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció megismertetése 

és bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód fejlesztése. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 5. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 
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– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag 

J. Harle : Easy Classical Studies (Universal Edition UE 17770) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 

Londeix: Szaxofoniskola IV. (Schultz Blasmusik-verlag A/850) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra IV. (Elite Edit. 350) 

Mule: 24 könnyű etűd (Leduc AL 20455) 

Mule: 53 etűd (Leduc 20 441) 

Demler: Zenekari részletek I-II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd (szaxofonra EMB) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Verroust 24 Études I (Billaudot G.2138 B) 

Verroust: 24 Études II (Billaudot G.2057 B) 

Perényi É&P: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

J. S. Bach: Gavottes (A. Leduc AL 19664 ) 

B. Marcello: Adagio Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., (Simonffy 028 ) 

A. Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25707 ) 

Dancla: Románc Szaxofonmuzsika kezdőknek Kraszna L. (EMB 14251) 

Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25708) 

 

Glinka: Vocalise (Simonffy 014 ) 

Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136 ) 

Teal Larry Solos (Schirmer 45722) 

 

Követelmény 

Az első öt év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercskálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatra a kiemelkedő adottságokkal rendelkező tanulók irányíthatók. A „B” tagozatos 

oktatás elsődleges feladata, hogy a tanulókat felkészítse a zenei pályára.  

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A segéd- és tisztítófogások alapvető ismerete és alkalmazásuk. 

– A 3/8-os, 6/8-os, ütem és az alla breve. 

– Szinkópák, triolák, tizenhatod-menetek, kis és nagy nyújtott és éles ritmus játéka. 
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– Az alapvető formai ismeretek bővítése (pl. da capo stb.). 

– Zenei műszavak ismerete a felhasznált tananyag szerint. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A rekeszlégzés és a helyes szájtartás alkalmazásának tudatossá tétele. 

– A gyors játékmódhoz szükséges laza kéztartás kifejlesztése. 

– A hangterjedelem bővítése b-f3-ig. 

– Dúr és moll skálák, hármashangzat- és tercmenet különböző frazeálással. 

– A hangképzés fejlesztése hangindítások, és különböző tempójú repetíciós gyakorlatok 

segítségével. 

– A regiszterkülönbségek kiegyenlítésére irányuló törekvés megalapozása. 

– A dinamikai árnyalóképesség bővítése. 

– Lapról olvasás és memóriagyakorlatok. 

– Egyszerűbb díszítőelemek alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (Edit. Simonffy 027) 

Herrer P.: Szaxofoniskola (EMB 4194) 

Londeix: Szaxofoniskola I-II (Schultz Blasmusik-verlag A/847) 

Klosé: Méthode Compléte1.( Leduc AL 3186) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Harle: Easy Classisal Studies (Universal) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra I-II. (Elite Edit. 350) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Előadási darabok altszaxofonra I. II. (Edit. Simonffy 053/A., B) 

Both: Klassische Saxophon-Soli (in Es) (Schott 7331) 

Debussy Album (Universal 17 777) 

Mule: PiPces Classiques Célébres les Recuil (in Es) I., II. (Leduc AL 25 707/708) 

Franck PiPce II. (in Es) (Leduc AL 19 996) 

Haydn: Andante (in Es)( Kliment 1210) 

Bach: Scherzetto (in B) (Leduc AL 25 141) 

Purcell: Suite (in B) (Musicus) 

Schubert: Suite de Valses (in B) (Leduc AL 25 148) 

 

Követelmény 

Helyes légzés, befúvás. 

Megbízható kottaolvasás. 

Skálák: dúr és moll 1#, 1b előjegyzésig, kotta nélkül, hármashangzattal és tercskálával együtt. 

Legalább két periódusból álló darabok eljátszása kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor 2#, 2b előjegyzésig, kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két különböző stílusú előadási darab kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

 

 

 



 

238 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus hangsor bevezetése és struktúrájának megismertetése. 

– Az 5/4-, 6/4-es és a 9/8-os ütem. 

– A tenuto és staccato játékmód. 

– Tizenhatodok, bonyolultabb szinkópák és hasonló nehézségű ritmusok. 

– Trillák, előkék és utókák használata. 

– Négyeshangzatok. 

– A tananyagban szereplő darabok stiláris elemzése és a szempontok megvalósítása az 

előadásban. 

– A formai ismeretek elmélyítése (pl. a szonátaforma jellemzői). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés fejlesztése: hangindítások megvalósítása pp dinamikai fokozatnál, a halk 

játék kifejlesztése, a mély hangok finomítása. 

– Megalapozott légzéstechnikával és befúvásmóddal a regiszterkülönbségek lehetséges 

kiegyenlítése. 

– Hosszabb tizenhatod- és rövidebb harmincketted-menetek eljátszása, a gyors és egyenletes 

játék kívánalmainak megfelelően. 

– Dúr és moll skálák, hármas-, négyeshangzat- és tercmenet. 

– Lapról olvasás, legalább 3-4 epizódból álló darabok memorizálása. 

 

Ajánlott tananyag 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

Londeix: Szaxofoniskola II-III. (Shultz Blasmusik-verl. A/849-A/850) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 

Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186, AL 6023) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Exercies Journaliers (Leduc AL 20 210) 

Blémant: 20 Études Melodiques 1. (Leduc AL 15 801) 

Szabó F.: Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 

Beekum: Studies ( HU 37994) 

Verroust 24 Études I (Billaudot G.2138 B) 

Verroust 24 Études II (Billaudot G.2057 ) 

Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra (Edit. Simonffy 041) 

Előadási darabok altszaxofonra III. IV. (Edit. Simonffy 053/C/D) 

Válogatott művek szaxofonra és zongorára II. (Edit. Simonffy 072) 

Mule PiPces Classiques Céléb (Leduc AL 25 708) 

Albéniz: Chant d'amour (in Es) (Leduc AL 19 568) 

Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 

Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 

Elgar: Salut d'amuor (in Es) (Schott 33 750) 

Mozart: Gavotte Sentimentale (Leduc AL 19 540) 

Szabó S.: Blues in Blue (in Es)(Edit. Simonffy 025) 

Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 



 

239 

 

Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 

Go dow Moses (Vincze) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 

Händel: Arie (in B) (Edit. Simonffy 009) 

 

Követelmény 

A hangok megfúvása p dinamikai fokozatnál e-e3-ig. 

Dúr és moll skálák 2#, 2b előjegyzésig, hármas- és négyeshangzatok, tercskálák, az összes 

hang fogásainak ismerete és alkalmazásuk, b-f3-ig kromatikusan, 

Valamennyi hangsor kotta nélkül. 

Tizenhatod-menetek egyenletes eljátszása. 

Egy- és kéttagú előkék és utókák alkalmazása, valamint a trillák egyenletes megszólaltatása 

(kivéve a nehezebbeket). 

Triós formájú darabok kotta nélkül történő előadása. 

Biztos kottaolvasás, és lapról olvasás legalább az előző tanév anyagnak megfelelő nehézségi 

fokon. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor 3#, 3b előjegyzésig, kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási darab kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus skálák ismerete. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló ritmusképletek. 

Trillák, előkék és utókák használata. 

– Az 5/4-, 6/4-, 9/8-, és a 12/8 -os ütem. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”-be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül, hármas- és négyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus skála. 

– A helyes ajakvibrato kialakítása. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted-menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 

– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 

 

Ajánlott tananyag 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 

Klosé: 25 Études de Mécanisme (Leduc AL 6403) 

Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra III-IV. (Elite Edit. 350) 

Londeix: Szaxofoniskola III-IV. (Shultz Blasmusik-verl. A/849-A/850) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Beekum Studies (HU 3794) 
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Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Demler: Zenekari részletek I-II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 

Bach: Badinerie (in Es) (Leduc AL 19 511) 

Bach: Sonate (?. 4 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 831) 

Chopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 19 651) 

Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 

Fauré: Piéce (in Es) (Leduc AL 16 152) 

Händel: Sicilienne et Gigue (in Es)( Leduc AL 20 834) 

Händel: Sonate (?.4 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 828) 

Ibert: L'age d'or (in Es) (Leduc AL 21 654) 

Ravel: PiPce en Forme de Habanera 

Händel: Sonate (?.1) (in B)( Leduc AL 25 143) 

Händel: Sonate en Sol Mineur (LeducAL 25144) 

 

Követelmény 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d-f3-ig. 

Tiszta intonáció. 

Dúr és moll skálák3#, 3b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas- és négyeshangzat, tercmenet,  

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor 4#, 4b előjegyzésig, kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése f3-től fölfelé, egyéni adottságok szerint. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló ritmusképletek. 

– Bonyolultabb díszítőelemek: előkék, trillák, mordentek alkalmazása. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”-be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül, hármas- és négyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus skála és 

egészhangú skála. 

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted-menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 

– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 

 

Ajánlott tananyag 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 
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Capelle: 20 Grandes Études 1. (Leduc AL 20 085) 

Klosé: 25 Études de Mécanisme (Leduc AL 6403) 

Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 

Blémant: 20 Études Melodiques 2. (Leduc AL 15 802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Londeix: Szaxofoniskola III-IV. (Shultz Blasmusik A/849-A/850) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Beekum: Studies (HU 3794) 

Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 

Demler: Zenekari részletek I-II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Mendelssohn: Andante Perényi: Szaxofon ABC II/53. (EMB 14299) 

Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C ) 

Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D) 

Debussy: A kis néger (Simonffy 074 v. Leduc 19555) 

Bozza: Aria (Leduc 19714) 

Teal Larry Solos (Schirmer 45722) 

 

Követelmény 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d-f3-ig. 

Tiszta intonáció. 

Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas- és négyeshangzat, tercmenet, valamint a kromatikus 

skála. 

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor 5#, 5b előjegyzésig, kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd,  

– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése f3-től fölfelé. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló ritmusképletek. 

– Bonyolultabb díszítőelemek: előkék, trillák, mordentek alkalmazása. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”-be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül: 6#, 6b előjegyzésig, hármas- és négyeshangzatok, tercmenet, valamint 

kromatikus skála és egészhangú skála. 

– A helyes ajakvibrato továbbfejlesztése. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted-menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 

– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 
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Ajánlott tananyag 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 

M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 

Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 

Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 

Blémant: 20 Études Melodiques 2. (Leduc AL 15 802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Beekum: Studies (HU 3794) 

Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 

Demler: Zenekari részletek I-II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Händel: Sicilienne et Gigue (Leduc 20834) 

Pescetti: Presto Hresztomatyija 5-6 (Muzika 14103) 

Mendelssohn: Andante Perényi: Szaxofon ABC II/53. (EMB 14299) 

Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C ) 

Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D) 

Debussy: A kis néger (Simonffy 074 v. Leduc 19555) 

Bozza: Aria (Leduc 19714) 

Teal Larry Solos (Schirmer 45722) 

 

Követelmény 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d-f3-ig. 

Tiszta intonáció. 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas- és négyeshangzat, tercmenet, 

valamint a kromatikus skála. 

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd,  

– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a szaxofon és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a szaxofon intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4#, 4b előjegyzésig, 

– a egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibrátó szerepét a zenei megvalósításban, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 
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– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb szaxofonos előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato 

stb.), 

– egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4#, 4b előjegyzésig tercekkel, hármashangzattal, szimpla- és 

duplanyelvvel 

– a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására  

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására  

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására  

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szaxofon főtárgy 

„A”tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

– Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű; J.Harle: Easy Classical Studies ( Universal Edition 

UE 17 770) 50., Perényi É.-P.: 222 etűd (EMB Z.14371) 158., 178., 182., M.Mule: 24 

könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 J.v.Beekum: Studies (Harmónia HU 3794) 

Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz). nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; J.S.Bach: Gavottes (A.Leduc AL 19 

664), B.Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), 

A.Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek 

– Kraszna L. EMB 14 251), Fr.Schubert: Sérénade (A.Leduc AL 25 708), Glinka: Vocalise 

(Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). nehézségi szintjén. 

Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 

Az előadási darabot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

A vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más 

hangolású hangszer is használható. 
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– Két különböző karakterű etűd vagy egyéb gyakorlat; Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. 

(Simonffy 028) 37., Perényi É.-P.: 222 etűd (EMB Z. 14 371) 192., 194., 201., M. Mule: 

24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15., J.v,Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 

3794) Square Dance (in B), Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat 

(A.Leduc AL 6402) 8. nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és karakterű, előadási darab, (egy barokk tételpár esetében még egy 

más stílusú művet is választani kell); G.Fr.Händel: Sicilienne et Gigue (A.Leduc AL 20 

834), G.Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), F.Mendelssohn: Andante 

(Perényi: Szaxofon ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 

053/C), Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl.Debussy: A kis néger 

(Simonffy 074 v. A.Leduc AL 19 555), E.Bozza: Aria (A.Leduc AL 19 714). nehézségi 

szintjén. 

Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig megismert ritmusképletek rendszerezése. 

– A vibrato. 

– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny-látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák, 

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése.  

– Igényesebb előadási művek megszólaltatása.  
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– Kamarazene, zenekari munka. 

 

Ajánlott tananyag 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 

Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 

Blémant: 20 Études Melodiques 1.2. (Leduc AL 15 801/802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Szabó F.: Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra (Edit. Simonffy 041) 

Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 

Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 

BachCopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 1965) 

Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 

Fauré: PiPce (in Es) (Leduc AL 16 152) 

Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 

Leclair: Adagio et Allemande (Leduc AL 20 830) 

Mozart: Adagio (Klar. v. II. t.) (Leduc AL 19 595) 

Soproni: Four Pieces for Saxophon (in Es) (EMB 8811) 

Telemann: Sonate (in Es) (Leduc AL 25 008) 

Go down Moses (Vincze P.) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 

Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 

Ravel: PiPce en Forme de Habanera (in Es) (Leduc AL 17 680) 

Händel: Sonate en Sol Mineur (in B) (Leduc AL 21 144) 

 

Követelmény 

Az összes hang és fogási ismerete b-f3-ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 

kamarazenei mű is lehet). 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig megismert ritmusképletek rendszerezése. 

– A vibrato. 
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– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny-látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák, kromatikus hangsor gyors tempóban.  

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése.  

– Igényesebb előadási művek megszólaltatása. Kamarazene, zenekari munka. 

 

Ajánlott tananyag 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 

Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 

Blémant: 20 Études Melodiques 1.2. ( Leduc AL 15 801/802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Szabó F.: Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra (Edit. Simonffy 041) 

Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 

Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 

BachCopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 1965) 

Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 

Fauré: PiPce (in Es)( Leduc AL 16 152) 

Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 

Leclair: Adagio et Allemande (Leduc AL 20 830) 

Mozart: Adagio (Klar. v. II. t.) (Leduc AL 19 595) 

Soproni: Four Pieces for Saxophon(in Es) (EMB 8811) 

Telemann: Sonate (in Es) (Leduc AL 25 008) 

Go down Moses (Vincze P.) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 

Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 

Ravel: PiPce en Forme de Habanera (in Es) (Leduc AL 17 680) 

Händel: Sonate (?. 1) (in B) (Leduc AL 25 143) 

Händel: Sonate en Sol Mineur(in B) (Leduc AL 21 144 ) 

 

Követelmény 

Az összes hang és fogási ismerete b-f3-ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 

kamarazenei mű is lehet). 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig ismeretlen ritmusképletek megismertetése. 

– A vibrato. 

– - A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny-látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

– A jazz elemeinek megismertetése a zeneelmélet tantárgy által szerzett ismeretekre 

támaszkodva. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Skálák teljes hangterjedelemben, kromatikus, hangsorok  

A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése. Igényesebb előadási művek megszólaltatása. Kamarazene, zenekari munka. 

 

Ajánlott tananyag 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 

Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 

Blémant: 20 Études Melodiques 1.2. (Leduc AL 15 801/802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Szabó F.: Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

A. Corelli: Gigue (Muzika 13672) 

G. Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (Leduc AL 20835 ) 

Bach: Badinerie( Leduc AL 19511) 

Bach: Esz-dúr szonáta Hresztomatyija 5-6. ( Muzika 14103) 

Singelée: Solo de concert (Lemoine 26260 ) 

Bozza: Aria (Leduc 19714) 

Ravel: Darab Habanera formában (Leduc 17679) 

Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade) 
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Követelmény 

Az összes hang és fogási ismerete b-f3-ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 

kamarazenei mű is lehet). 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint. 

– Az eddig ismeretlen ritmusképletek megismertetése. 

– A vibrato. 

– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny-látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

– A jazz elemeinek megismertetése (ahol mód és lehetőség van rá), kizárólag hozzáértő tanár 

vezetésével, és ha lehetséges, a zeneelmélet tantárgy által szerzett ismeretekre 

támaszkodva. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Skálák teljes hangterjedelemben, kromatikus hangsor gyors tempóban.  

A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése. Igényesebb előadási művek megszólaltatása. Kamarazene, zenekari munka. 

 

Ajánlott tananyag 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Perényi É.-P: 222 etűd (EMB Z 14371) 

Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 

Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 

Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) 

Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 

Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 

Klosé:15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 

Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20402) 

A. Corelli: Gigue (Muzika 13672 ) 

Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20) 

Fr. Händel: 4. szonáta (A. Leduc AL 20828 ) 

Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19511 ) 

J. B. Singelée: Rondo Op. 63.  
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Perényi: Szax. ABC II/84 (EMB 14299) 

J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 260 H.L.) 

A. Chailleux: Andante és Allegro (A. Leduc AL 22177 ) 

 

E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19714) 

Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade) 

Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 17679) 

 

Követelmény 

Az összes hang és fogási ismerete b-f3-ig. 

Skálák 6#, 6b előjegyzésig. 

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 

kamarazenei mű is lehet). 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 

 

A tanulók csekély hányada, egyéb tanulmányai mellett, a „B” tagozat továbbképző 

évfolyamain készül későbbi felvételi vizsgára, továbbra is megőrizve a zenei pálya 

választásának lehetőségét.  

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése: 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas- és négyeshangzatok, tercmenet, kvint- és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Ajánlott tanaynag 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17 770) 

Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 

Capelle: 20 Grandes Études 1. 2.(Leduc AL 20085/086) 

Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 
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Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20442/443) 

Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Bach: Sonate (?. 6 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 832) 

Bozza: Aria (in Es) (Leduc) 

Bozza: Pulcinella (in Es)( Leduc) 

Bernstein: Rhapsody (in Es) (Gerard Billaudot Edit.) 

Händel: Sonate (?. 6 V1.) (Leduc AL 20 830) 

Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 

Lajtha: Intermezzo (in Es) (Leduc AL 21 438) 

Martin: Ballada (in Es) (Universal) 

Poulenc: Presto (in Es) (Gerard Billaudot Edit.) 

 

Követelmény 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig,  

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 6#, 6b előjegyzésig, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skála bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése: b-a3-ig, kromatikusan. 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. Század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas- és négyeshangzatok, 

tercmenet, kvint- és oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Ajánlott tananyag 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17 770) 

Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 

Capelle: 20 Grandes Études 1. 2. (Leduc AL 20085/086) 

Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 

Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20442/443) 

Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 

Karg-Elert: 25 Capricen und Sonaten I-II. (Zimmermann) 



 

251 

 

Követelmény 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 6#, 6b előjegyzésig, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

9. Évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák mellett a fél-egész skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge, stb. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas- és négyeshangzatok, tercmenet, kvint- és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Ajánlott tananyag 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17 770) 

Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 

Capelle: 20 Grandes Études 1. 2. (Leduc AL 20085/086) 

Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 

Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20 442/443) 

Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 

Karg-Elert: 25 Capricen und Sonaten I-II. (Zimmermann) 

Bach: Szonáta (Leduc 20831) 

Händel 2. szonáta (Leduc 20829) 

Händel 6. szonáta (Leduc 20830) 

Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal 19075) 

Schumann: Fantáziadarab (Schirmer 45722) 

Singelée: Fantaisie brillante (Lemoine 26260 ) 

Singelée: Solo de concert (Lemoine 26259 ) 

Bozza: Scaramouche( Leduc 20299( 

Busser: Aragon (Leduc 21143) 

Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade ) 

 

Követelmény 

Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 
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Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 7#, 7b előjegyzésig, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák mellett a fél-egész skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése: b-b3-ig, kromatikusan. 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge, stb. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas- és négyeshangzatok, tercmenet, kvint- és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Ajánlott tananyag 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Perényi É.-P: 222 etűd (EMB Z 14371) 

Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 

Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 

Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) 

Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 

Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 

Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 

Ferling: 48 etűd  (A. Leduc AL 20402) 

A. Corelli: Gigue (Muzika 13) 

Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20835 ) 

G. Fr. Händel: 4. szonáta (A.Leduc AL 20828 ) 

J. S. Bach: Badinerie (A.Leduc AL 19511 ) 

J. S. Bach: Esz-dúr szonáta Hresztomatyija 5-6. (Muzika 14 103 ) 

J. B. Singelée: Rondo Op. 63.  

Perényi: Szax. ABC II/84 (EMB 14299) 

J. B. Singelée: Solo de concert (H.Lemoine 26 260 H.L.) 

A. Chailleux: Andante és Allegro (A.Leduc AL 22177 ) 

E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19714 ) 

M. Ravel: Darab Habanera formában (A.Leduc AL 17679 ) 

Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade) 
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Követelmény 

Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 7#, 7b előjegyzésig, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

„A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a vibrátó sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

– a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására – 

a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 

nélküli megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával,  

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– hangszerének transzponáló jellegét, 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

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

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a szaxofon társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására  

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására 

 



 

254 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szaxofon főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

– Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három 

előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkített szeptim-

felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

– Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű; J.Harle: Easy Classical Studies (Universal Edition 

UE 17 770) 49., 66.; Perényi É.-P.: 222 etűd (EMB Z 14 371) 210., 211., 221.; Schuster-

Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 9.; M.Mule: 24 könnyű etűd (A.Leduc AL 20 

455) 9., 15.; J.v.Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi 

gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 13-tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL 6403) 

9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A 

Leduc AL 20 402) nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; A.Corelli: Gigue (Muzika 13 672); 

G.Fr.Händel: Allegro, Largo et Final (A.Leduc AL 20 835); G Fr.Händel: 4. szonáta 

(A.Leduc AL 20 828); J.S.Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz-dúr 

szonáta (Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G.Schirmer 45 722); J.B.Singelée: Solo de 

concert (H.Lemoine 26 260 H.L.); A.Chailleux: Andante és Allegro (A.Leduc AL 22 177); 

E.Bozza: Aria (A.Leduc AL 19714); M.Ravel: Darab Habanera formában (A.Leduc AL 17 

679); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade); nehézségi szintjén  

Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

A vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más 

hangolású hangszer is használható. 

– Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, 

hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

– Két különböző karakterű, megfelelő etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű ; Klosé: 25 napi 

gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 19-től; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL 6403) 

9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A.Leduc AL 6404) bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd 

(AL 20 402) nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és karakterű, előadási darab, (egy barokk szonáta vagy versenymű 

lassú-gyors tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű); J.S.Bach: Szonáta 

(A.Leduc AL 20 831); G.Fr.Händel: 2. szonáta (A.Leduc AL 20 829); G.Fr.Händel: 6. 

szonáta (A.Leduc AL 20 830); A.Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal Edition UE 

19 075); R.Schumann: Fantáziadarab (G.Schirmer 45 722); J.B.Singelée: Fantaisie 

brillante (H.Lemoine 26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de concert (H.Lemoine 26 259 

H.L.); E.Bozza: Scaramouche (A.Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A.Leduc AL 21 

143); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade) nehézségi szintjén. 
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Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– 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 és minőségű, többfajta hangolású hangszer és tartozékok ( fúvóka, 

nyakló). 

Fejenként és havonta 1 db nád. 

Zongora, vagy pianínó. 

Nagyméretű falitükör. 

Kottaállvány. 

Metronóm. 

 

 

 

 

 


