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Bevezetés 

Az elméleti ismeretek felhasználási lehetőségei a hangszeres oktatásban című elektronikus 

tananyag a TÁMOP-4.1.2B.2-13/1-2013-0012 projekt keretében készült. 

 

                                              „Az iskolákban majd akkor lesz jó zenetanítás, ha előbb jó         

                                               tanárokat nevelünk.” 

                                                      /Kodály :A komolyzene népszerűsítése 1946/ 

 

Tananyagunkat elsősorban azoknak a hangszeres tanárjelölteknek és tanároknak szánjuk, 

akiknek nem volt alkalmuk részt venni kétszakos illetve szolfézs kiegészítő szakos képzésben a 

zenetanárképzés terén 2007-ben beállt változás miatt. 

Ez sajnálatos, mivel a szolfézs szakon is végzett hallgatók elhelyezkedését segítette, főleg a 

zeneiskolás gyerekek által ritkábban választott hangszereket tanítóknál, ahol a hangszeres 

óraszámot szolfézsórákkal lehetett kiegészíteni. 

Meggyőződésünk, hogy jobban tanít az a tanár hangszert, aki birtokában van a zeneiskolai 

szolfézs anyagnak, ismeri annak módszertanát, jártas azokban a pedagógiai fogásokban, amelyek 

segítségével az elméleti ismeretek könnyebben megtaníthatók.  

 

Hol merülhet fel az ilyen jellegű képzés hiánya: 

A hangszeres anyag nem feltétlenül halad párhuzamosan a szolfézsórákon megismert zenei 

elemekkel, hiszen a különféle hangszereknek gyakran más az ezzel kapcsolatos igénye. 

Különösen alapfokon fontos, hogy a hangszeres tanárok tisztában legyenek azzal, hogy mit 

tanultak a gyerekek szolfézsórákon, milyen ismeretekre hivatkozhatnak egy adott darab tanítása 

során.  

Egyre több zeneiskolás növendék kezdi a hangszertanulást előképző előtt vagy azzal 

párhuzamosan. Ebben az esetben minden alapvető zenei elemmel a hangszeres órán találkozik 

először, tehát a hangszeres tanárra hárul ezeknek megtanítása, amelyre módszertanilag nincs 

felkészítve.  

Egyre nő azoknak a magán művészeti iskoláknak a száma, ahol sajnálatosan mindenféle elméleti 

háttér nélkül folyik hangszeres oktatás.  

Mivel az „A” tagozatos növendékek esetében a szolfézs tanulási kötelezettség fokozatosan 

lecsökkent négy évre, magasabb évfolyamokban a hangszeres oktatást nem támogatja elméleti 

képzés. A bonyolultabb darabok ritmikai-, harmóniai-, formai téren felmerülő újdonságaival a 

növendékeket a hangszeres tanárnak kell megismertetni. 

Kisebb iskolákban gyakran tapasztaljuk, hogy szolfézs tanításra jogosító diploma nélkül tanítják 

a tárgyat.  
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Kodály zenei nevelési elveivel óriási örökséget kaptunk, amely azóta is alapjául szolgál 

zenetanításunknak. A módszer nem lezárt; az alapelvek megtartásával ki-ki saját pedagógiai 

eszköztárával gazdagíthatja azt.  

 

Ennek legfőbb elemei:  

A zenét, zenei műveltséget mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, függetlenül vagyoni 

helyzetétől, lakóhelyétől és egyéb körülményeitől.  

A magyar zeneoktatás egységes alapelven működik. 

A lehető legfiatalabb korban tanácsos elkezdeni, még az intézményes zenei nevelés előtt, a 

családban kapja meg a gyermek az első impulzusokat, amely hatással lesz az egész életére.  

A zenei nevelés az éneklésre épüljön. 

A tanítás anyaga kezdetben a gyermek- illetve népdal legyen, majd jussunk el a műzene 

remekműveihez.  

Mindez kapcsolódjék össze a nemzeti és általános kulturális értékek megismerésével.  

Alapja a relatív szolmizáció, melynek használatával történik a hallásfejlesztés, a zenei írás-

olvasás tanítása és a zenei ismeretek megalapozása.  

Minden zenei ismeretet hangzó zene alapján tanítunk.  

 

A szolfézs tanítás nem végcél, hanem eszköz a jó muzsikussá váláshoz, akár amatőr, akár 

hivatásos szinten. Kodály szerint ezek ismérve: 

 a kiművelt hallás, 

 kiművelt értelem,  

 kiművelt szív 

 és kiművelt kéz.  

A sorrend nem véletlen, legfontosabb a hallásfejlesztés, azon belül is a belső hallás fejlesztése, 

amely a zene belső elképzelését segíti, irányít és ellenőriz. Ennek kialakításában a szolfézs 

tanításnak kiemelt szerep jut.  

Szolfézs tárgy ezen kívül a zenei gondolkodás egyik kialakítója, a zenei összefüggések 

felfogására oktat. Megtanít felismerni az azonosságot, hasonlóságot, különbözőséget.  
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„Az összehasonlítás, a jelenleg megszólalónak a már elhangzottal való egybeesése nem történhet 

másképp, mint az analízis és a szintézis: az egyes részlet elemzése, és a nagy egészbe való 

visszaillesztése, az absztrakció és az általánosítás, az egyetlen részletnek a nagy egészből 

történő elvonatkoztatása, s az azonosság –nem azonosság megállapítása után a fogalmi szinten 

történő sűrítés segítségével.  

Márpedig ezek a műveletek a gondolkodás műveletei, és épp ezeknek a foglalkoztatása hozza 

lendületbe a gyermeki személyiség mentális funkcióit, ez biztosítja azt az aktivitást, amely 

értékesebb a motorikus mozgásos, külső aktivitásnál. Nincs az a kinyilatkoztatásokon alapuló 

zenepedagógia, amely képes lenn mobilizálni a gyermeket. Annál inkább teszi ezt az, amelyik 

elemi szinttől kezdve a probléma meglátásra, majd probléma megoldásra, végül probléma 

keltésre nevel.” Dr. Kovács Sándor 

 

Tananyagunk a következő témaköröket tartalmazza: 

I. Ritmikai és metrikai elemek tanítása 

Elemi ritmusok           

Ritmusképletek 

Metrumtanítás 

II. Dallami elemek tanítása 

Bevezetés a relatív szolmizációs rendszerbe      

Az abszolút rendszer tanítása   

Többszólamúság 

Funkciós rendszer 

 

III. Elméleti ismeretek 

Hangsorok 

Hangközök 

Hangzatok 

 

IV. Alapvető formatani ismeretek 

Kisformák 

Nagyformák 

        

V. Stílusismeret 

A barokk 

A klasszika 

A romantika 

A 20. század jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai és formai stíluselemei  
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A TANANYAG TANULÁSMÓDSZERTANI JELLEMZŐI 

A tananyag szerkezete a következő: 

kurzus (a tananyag egésze – tantárgy – amely modulokból áll); 

modul (a tananyag nagyobb összefüggő egysége – amely leckékből áll); 

lecke (a tananyag alapegysége – egyszeri tanulási tevékenységgel a megadott idő alatt 

elsajátítható). 

 

A tananyag alapegysége a lecke. 
A minden lecke elején megfogalmazzuk:  

a fejezet célját (a tanulás, feldolgozás után hova kell eljutni);  

azokat a követelményeket, melyeket a tanulás eredményeként el kell érni (a tartalom 

feldolgozása utáni elvárásokat);  

a tanulás becsült időszükségletét (átlagosan mennyi idő szükséges az elsajátításhoz); 

a kulcsfogalmakat (a tanuláshoz, megértéshez szükséges fogalmak jegyzékét). 

 

Bekezdésenként, nagyobb összefüggő tananyag részenként megadjuk azokat a tanulási 

tevékenységeket, amelyek a tananyag megértéséhez, elsajátításához elengedetlenül szükségesek 

(mit és hogyan kell megtanulni). 

 

A kurzus tartalmaz:  

elméleti tananyagot; 

képeket, ábrákat, rajzokat, videó felvételeket; 

önellenőrző kérdéseket.  

 

A tananyag feldolgozásához a következőket tanácsoljuk: 
1. egyszer figyelmesen olvassa el leckénként az anyagot, majd vegyen részt a kurzus 

gyakorlatain; 

2. a felsorolt követelmények és tanulási tevékenységek alapján tanulja meg a szükséges 

tényeket, fogalmakat és összefüggéseket, rajzolja le a szükséges ábrákat, tekintse meg a 

videófelvételeket; 

3. készítsen magának jegyzeteket azokról a részekről, amelyek nehezebben tanulhatók, vagy 

amelyekről további információt igényel; 

4. a gyakorlatokon kérdezzen rá a problémát okozó részekre; 

5. oldja meg az leckéket lezáró önellenőrző feladatokat; 

6. a sikertelenül megoldott feladatoknak ismételten nézzen utána, ha szükséges kérdezzen rá a 

problémás részekre; 

 

Eredményes tanulást kívánunk!  
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I. modul: Ritmikai és metrikai elemek tanítása 
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1. lecke: Elemi ritmusok tanítása 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg az elemi ritmustanítás helyes módszerét. 

 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

megfelelő sorrendben 

megfelelő módszertani lépések szerint tanítani 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához szükséges idő kb. 90 perc. 

 

Kulcsszavak: 

Negyed és páros nyolcad 

Szünetek 

Fél kotta 

Magában álló nyolcad 

 

Negyed és páros nyolcad tanítása 

Minden zenei elemet, ismeretet élő zenei példával vezetünk be. Kezdők tanításánál mondókákat, 

magyar gyermekdalokat és népdalokat alkalmazunk, amelyekben a tanítandó elemek 

szemléletesen, lehetőleg a példa elején találhatók. 

Első feladatunk az egyenletes lüktetés megéreztetése. A természetből, környezetünkből vehetünk 

ehhez példákat: szívverés, eső kopogása, óra ketyegése. 

Folytatásként egyenletes járás, mérőmozgás, „vezénylés” formájában érzékeltetjük, végül ezeket 

a mozdulatokat lekicsinyítve mérőütésként használjuk. Hasznos gyakorlatokat találunk ehhez a 

Dénes-Réger-Németh: Hegedű-ABC  kötet első lapjain. (A következőkben Heg. ABC) 

Az ilyen jellegű mozgásoknak lazító hatásuk van, amely segít a hangszeres mozdulatokban. A 

mérőütést ajánlatos mindkét kézzel gyakorolni, zongoristáknak pl. zongorafedőn behajtott 

ujjakkal. 

 

 A tanítás menete:  

A választott mondóka vagy dal éneklése mérőütéssel. 

Példa: Hinta–palinta  
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Lásd még: Zongoraiskola kezdőnek 6.old. (A továbbiakban Zi.)  

Tik-tak gyerekek (Heg. ABC 44/21a 46/26b) 

A dal éneklése ritmus tapssal , tanári mérővel 

A dal éneklése belső hallással, ritmusának tapsolásával, tanári mérővel. 

A dallamrészlet (itt első két ütem) kiemelése  

Eléneklése ritmus tapssal , mérővel ( belső énekléssel) 

Mérőütések ábrázolása a füzetben, a dal szövegét a tanár aláírhatja 

A mérőütés és a ritmus viszonyának megfigyeltetése: a tanuló ujjával követi a mérőütéseket, 

megmutatja, hogy melyiknél tapsolt a tanár kettőt. 

Tudatosítjuk, hogy volt mérőütés, ahol csak egy taps, és volt, ahol két taps hangzott el.  

(Elénekelhetjük a dalt eszerint úgy is, hogy a negyedeket „nagy”, a nyolcadokat „kicsi”  szóval 

szemléltetjük.) 

Végül a megismert ritmusértékeket társítjuk a gyakorlatban használt a ritmusnevekkel: tá illetve 

ti-ti. 

 

Füzetkép 

 

 

                                  
                    Hin -         ta          pa-  lin-     ta 

                     tá             tá          ti -  ti        tá  

 

 

 

Fontos a ritmusjelzések helyes grafikai megjelenítése értéküknek megfelelően. 

 

Ritmusnévvel, mérőütéssel a kiemelt dallamrészletet többször megszólaltatjuk.  

        A megtanult ritmusfordulatot más példákon is gyakoroltathatjuk: pl. Bújj. bújj itt  

           megyek ( Heg.ABC 45.old.)  Papp: Zongora ABC 21.old. Kicsi vagyok én Zi.10.old. 

           Mondóka : Ecc, pecc kimehetsz, Hóc, hóc katona, Kipp, kopp kalapács 
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A megismert ritmus elemeket ezek után szabadon, más dalokban, más sorrendben is 

felhasználjuk: Heg. ABC Cicuskám kelj fel.45.old ,Aki nem lép egyszerre, 44.old. Zsipp , zsupp  

46.old)  

Zi  Cicuskám kelj fel. 5.old. Kis kece lányom 10.old. Érik a szőlő 11.old. Hová mégy 15.old.  

Láttál –e már valaha 8 old. Csiga biga  gyere ki 6.old)  

 

Megkérhetjük a gyerekeket, hogy a tanult ritmusokra hozzanak példát óvodában vagy általános 

iskolában tanult mondókákból, dalokból. Ritmizáltathatunk szavakat, neveket. 

Ha kottaképről tanítjuk a hangszeres darabokat, érdemes először annak ritmusát mérővel 

ritmusnevekkel, majd egyéb ritmusszótaggal (pl.pammal) elmondatni).Különösen fontos azoknál 

a daraboknál, ahol nem áll rendelkezésre szöveg. 

 

Ezek után megtanítjuk a kétnegyedes ütemfajtát, amelynek módszertani lépéseit a harmadik ( 

metrummal foglalkozó) fejezetben tárgyaljuk.  

 

Negyed szünet tanítása 

A tanítás menete: 

A választott dal éneklése mérőütéssel. 

Példa: „Süss fel nap” kezdetű gyerekdal 

 

 A dal éneklése ritmus tapssal , tanári mérővel 

 A dal éneklése belső hallással, ritmusának tapsolásával, tanári mérővel. 

 A dallamrészlet (itt első két ütem) kiemelése  

 Eléneklése ritmus tapssal , mérővel ( belső énekléssel) 

 Mérőütések ábrázolása a füzetben, a dal szövegét a tanár aláírhatja 

 A mérőütés és a ritmus viszonyának megfigyeltetése: a tanuló ujjával követi a 

mérőütéseket, megmutatja, hol tartottunk szünetet az éneklésben. 

Füzetkép 

 

 

 Süss    fel              nap                    

Tá         tá               tá           szün   
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     Lerajzoljuk a szünet kézzel írott változatát, és bemutatjuk a nyomtatott megjelenését.  

     A szünetet társítjuk a nevével: „szün”, egyenlő egy tá értékkel.  

              Példák hangszeres iskolákból: Zi ,Süss fel nap.2.old. Szólj síp, szólj 5.old. Harcsa                                

                van a vízben 10.old. Körtéfa 31.old. 

               Heg. ABC. Süss fel nap 45.old. Szólj síp , szólj 57.old.  Kecske ment 61.old. 

               Gyakoroltathatjuk a negyed és páros nyolcad megtanításánál javasoltak szerint.  

 

Fél kotta tanítása 

A tanítás menete: 

 A választott dal éneklése mérőütéssel. 

Példánk: Ti csak esztek, isztok 

 

 

A módszertani lépések megegyeznek az előzőkben ismertetettekkel, itt azonban az utolsó 

két ütemet emeljük ki. 

 A tanár elénekli mérőütéssel a fél kotta helyett negyed szünettel, majd fél kottával.  

 Megfigyeltetjük a különbséget.  

 

Füzetkép 
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 A megtanult ritmusértéket társítjuk a nevével, gyakorló neve „ táá”.  

Két tá értékű hang. Ezzel együtt megtanítjuk a „fél” értékű szünetet. Jele:  

          Figyeljünk arra, hogy ritmizálásnál a második „á” hangzó ne kapjon súlyt! 

         Példák hangszeres iskolákból:Zi.  Ti csak esztek 16.old., 40,gyakorlat 

                                                        Heg.ABC 49/33, 62/66 

 

Egyedül álló nyolcad érték és a nyolcad szünet tanítása 

A tanítás menete: 

 Gyermekdalunk: Ej, haj, vadliba  ( Csicsergő I. 60.old.) 

          

                    Ej, haj,    vadliba,        Mit ettél a    lagziba’ 

A választott dal éneklése mérőütéssel.  

Kiemeljük az első két ütemet, amelyet a tanár a dalt elénekli úgy, hogy a második ütem utolsó 

nyolcada helyett hosszú hangot énekel, majd azt kottahűen is bemutatja, és megfigyelteti a két 

előadás közti különbséget. A növendék üti a mérőt.  

A rövid hang nevét már ismeri a páros nyolcadokból, az újdonság az, hogy itt az utolsó 

nyolcadnak nincs párja. Megnevezése „ti”, értéke egy nyolcad.  

Ennek a ti –nek nincs párja, amellyel gerenda kötné össze, ezért zászló”-val jelöljük. 

A párja helyett szünet van. Gyakorló neve: „sz”  

A dal első ütemében ugyancsak nyolcad értékű hangokat és szüneteket találunk, ahogyan a 

szöveg indokolja.  

 

Írásmódja: 

Pl. Egy kis malac röf, röf, röf 

             Heg.ABC 53/46 

             Zi.45/114, 24/63 

 

Önellenőrző kérdések:  

1.Milyen zenei anyagon keresztül tanítjuk az elemi ritmusokat? 

Mondókák  

Műzenei példák 

Gyerekdalok 

Más népek dalai  
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2. A kezdők tanításánál  első feladatunk az …….                megéreztetése. 

                                                                   egyenletes lüktetés 

 3.  Milyen módszertani sorrendben tanítjuk az első ritmuselemeket? 

     a.) Negyed szünet                                  

     b.) Negyed és páros nyolcad 

     c.) Egyedül álló nyolcad 

     d) Fél kotta 

  

     b, a, d, c 
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2. lecke: Ritmusképletek tanítása  

Cél: 

A hallgató sajátítsa el a ritmusképletek tanításának helyes helyes módszertani lépéseit. 

 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes megfelelő sorrendben megfelelő 

módszertani lépések szerint a felsorolt ritmusképleteket tanítani. 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához szükséges idő: 80 perc 

 

Kulcsszavak: 

Szinkópa 

Éles ritmus 

Nyújtott ritmus 

Aprózott ritmusok 

Triola 

 

Szinkópa tanítása 

A tanítás menete:  

A választott dal éneklése mérőütéssel 

Példa: Hull a szilva  

 

   

 

              Hull a        szilva          a        fá-           ról,    Most jöt-     tem a           ta-    nyá-          ról 

 

Az első két ütem kiemelése.  

A tanár énekli a növendék mérőütésére.  

A mérőütést berajzoljuk a füzetbe, a növendék aláírja az első ütem ritmusát, és megfigyeli, hogy 

a második ütemben a mérőütéshez képest hol szólalnak meg a hangok. Összefoglaljuk, hogy a 

második ütemben két rövid hang között éneklünk egy hosszút.  

A hangok értékét nyolcadok megszólaltatásával értelmezzük, majd a két középső nyolcad 

átkötésével tudatosítjuk annak negyed értékét.  
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Gyakorló neve: ti tá     ti  , szinkópa , értéke  két negyed.  

Füzetkép 

 

 

 

      Ajánlott dalok: Csicsija, babája , Pörcös pogácsa, Egérke, Szántottam gyöpöt       

    ( Csicsergő I.)  

      Hangszeres példák: Heg.ABC 71/99, 81/126d 

                                       Zi.II .Hajdú: Szántottam gyöpöt 

 

     Megkérhetjük a gyerekeket, hogy keressenek olyan szavakat, amelyeknek ritmusa               

     szinkópa. 

 

Éles ritmus tanítása 

A tanítás menete: 

A választott népdal eléneklése mérőütéssel                                                                       

 Füzetkép 

Példánk: Egy gyenge kis  madár 

            

    

 

Kiemeljük az első két ütemet. 



17 

Mérőütéssel énekeljük  

A mérőütést berajzoljuk a füzetbe, a növendék aláírja az első ütem ritmusát, és megfigyeli, hogy 

a második ütemben a mérőütéshez képest hol szólalnak meg a hangok. 

A hangok értékét nyolcadok ütésével értelmezzük, majd a második hang  három nyolcadnyi ( 

pontozott negyed) értékét tudatosítjuk. Egyúttal megtanítjuk, hogy a hang utáni pont a hang 

értékének felével hosszabbítja meg azt.  

Gyakorló neve: ti tái, hasonló a szinkópa gyakorló nevéhez, csak az utolsó nyolcad hozzáolvad a 

tához.) Elnevezése : éles ritmus, értéke két negyed. 

Figyeljünk arra, hogy az utolsó nyolcad értéket ritmusnévvel történő énekléskor ne 

hangsúlyozzuk.  

 

Ajánlott dalok: Egy taliga kosár, Balázs hátán van egy darázs, ( Csicsergő I. ) 

Hangszeres iskolában: Heg. ABC 61/62 a, b , c 

 

Keressünk olyan szavakat, amelyeknek ritmusa éles. 

 

Nyújtott ritmus tanítása 

A tanítás menete: 

 A választott dal eléneklése mérőütéssel 

Példánk: Kolozsváros olyan város kezdetű népdal  ( Zong.isk.I 106.) 

 

 

 

 Kiemeljük a dal első négy ütemét.  

 Mérőütéssel elénekeljük. 

 A mérőütést berajzoljuk a füzetbe, a növendék aláírja az első ütem ritmusát, és megfigyeli, 

hogy a második ütemben a mérőütéshez képest hol szólalnak meg a hangok. 

 A hangok értékét nyolcadok ütésével értelmezzük, majd az első hang  három nyolcadnyi ( 

pontozott negyed) értékét tudatosítjuk.  

 Megnevezzük a ritmusképletet: nyújtott ritmus.  

Gyakorló neve: tái   ti, értéke két negyed. 

Utalunk rá, hogy a nyújtott ritmusban a ritmusértékek sorrendje az éles ritmushoz képest 

felcserélődik.  
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Füzetkép 

 

 

 
 

Ajánlott dalok: Éva , szívem Éva, Ángyom asszony , Jutka,  

Hangszeres példák: Zi.40/106  20/53, 37/99, 100 

                                Heg.ABC. 60/59 a, b 

Gyakorlásként kerestessünk nyújtott ritmusú szavakat.  

 

   Triola tanítása: 

A tanítás menete: 

A dal eléneklése mérőütéssel 

Példánk: Sika, sika komámasszony ( Csicsergő 2) 

 

A módszertani lépések megegyeznek az eddig felsoroltakkal.  

 

Füzetkép 
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A képlet neve és gyakorló neve egyaránt triola. 

Figyeljünk arra, hogy mindhárom hang egyenlő hosszúságú legyen. 

   Példák: Cinege-binege  gyere be ( mondóka) ( Csicsergő 2.) 

    Ritmusgyakorlat: Dobszay: A hangok világa 3. 222 

   Hangszeres példa:  Zi. 2. L.Mozart: Menüett 28.old. Duncombe: Szonatina 41.old. 

 

Aprózott ritmusok tanítása 

Ezeket a ritmusképleteket az egyenletes nyolcadokból vezetjük le.  

Ajánlott példa: Hidló végén, A karádi  faluvégén 

Hangszeres példák: Zi. 28/77,  29/81 

 

 

Példák a hangszeres anyagból: Zi. 77, 81  Lakos: 64.old Orbán: Hárfa  

 

Önellenőrző kérdések:  

1. Milyen ritmusképlet található a Kolozsváros kezdetű népdalban? 

a.) Éles ritmus 

b.) Nyújtott ritmus  

c.) Szinkópa 

2. Mi az éles ritmus gyakorló neve: 

a.) ti tá ti 

b.)  tái ti 

c.) ti  tái   

3. Figyeljünk arra, hogy a triola megszólaltatásánál mindhárom hang……legyen. 

       egyenlő hosszúságú 
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3. lecke: A metrumtanítás  

 

Cél: 

A hallgató sajátítsa el a metrumtanítás helyes módszertani lépéseit. 

 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes megfelelő sorrendben megfelelő 

módszertani lépések szerint a felsorolt metrumokat tanítani. 

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő kb. 75 perc. 

 

Kulcszavak: 

Páros ütemfajták 

¾-es ütem 

6/8-os ütem 

Alla breve 

 

Alapelvünk itt is a zenéből: mondókából, dalból való kiindulás. 

 

A kétnegyedes ütem tanítása 

A tanítás menete: 

A metrum tanítására alkalmas, már ismert dal kiválasztása, megszólaltatása szöveggel, mérővel.  

Az ütemsúlyok megéreztetése mozgással: járással, vezényléssel, tá-szün osztinátóval, stb.  

    (  Lásd: Heg.ABC Előkészítő játékok hangszer nélkül)  

 Példánk: Hinta-palinta kezdetű gyerekdal 

 

 

          

  Megfigyeltetjük a hangsúlyos ütemrészeket, és jelöljük. 

Megszámoltatjuk, hogy a súlyos szótagok hány mérőnként következnek. 
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  Megbeszéljük az ütem fogalmát: a hangsúlyos hangok elé vonalat húzunk, két vonal  

közötti szakaszt ütemnek nevezzük. A köztük levő vonal az ütemvonal, a dallam végén 

kettős, záróvonalat használunk.  

  Mivel egy ütemben két negyed értékű hangot énekelünk, ezért ezt az ütemfajtát 

kétnegyedes ütemnek hívjuk.  

Az ütemmutatót és az ütemvonalakat jelöljük a kottában.  

 

   
 

  Keressünk hasonló metrumú mondókákat és dalokat.  

 Példák a hangszeres tananyagból: Lakos Ágnes: A barátságos zongora (Könemann Music 

Budapest)  13.old  (A továbbiakban Lakos)  .Heg.ABC 39-41.old                

 

A négynegyedes ütemmutató tanítása az előzőek szerint történik.  

Itt érdemes megtanítani az egész kottát és annak szünetjelét.  

Mutassuk meg a négy negyedes ütemmutatónak a C –s jelölését is, ezen keresztül tudjuk 

megtanítani az alla breve fogalmát és jelölését.  

 
Itt a metrikai alapegység a félkotta , 2/2  

Példa a hangszeres tananyagból Heg.ABC. 94/153 

 

   Külön figyelmet érdemel a háromnegyedes ütemfajta, mivel a magyar gyerekdalok és 

népdalok között keveset találunk, a hangszeres tananyagban viszont hamar előkerül.        

     Figyeljünk arra, hogy a mozdulataink tükrözzék a súlyviszonyokat: súlyos-súlytalan-

súlytalan. Pl. Sárga csikó, Kis karácsony, ABCD, Aki szép , Hej Vargáné 

Példák a hangszeres irodalomból: Zi. 58, 61, Lakos 17old.10, 23.old. Heg. ABC.   50.oldal, 

55/49 

 

Váltakozó ütem  

Népzenénk egyik jellegzetessége, hogy egy zenei egységen belül szívesen él a metrumváltással. 

Pl. Este van már , csillag van az égen, Aki szép lányt, Bújdosik az árva madár.  

 Példák a hangszeres anyagból: Zi.100, 101, 107 Heg.ABC 120 

 

Nyolcados ütemmutatók 

 3/8-os ütem tanítása  
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 A páratlan ( ¾-es) ütemmutatót már ismerik a gyerekek, ennek diminuálásával lehet 

érthetővé tenni a 3/8-ost. A mérőegység nyolcad lesz. Újdonság a három összekapcsolt 

nyolcad és a pontozott negyed.    

Példák. Dobszay: III.101 F, G, II. 276, III. 140 E   

  A 6/8 –os ütemmutató két háromnyolcados egységből tevődik össze, tehát a páratlan 

lüktetés páros tagolással találkozik.  

A főhangsúly az ütem-egyen  (első hármas csoport),  a melléksúly az ütem-négyen ( 

második hármas csoport) található.  

Fontos tisztázni a ¾ és a 6/8 súlyviszonyai és ezáltal az írásmódja közötti különbséget.  

 

 
 

    Példák: Dobszay III. 250-254 

     Példa a hangszeres anyagból: Heg.ABC. 155  

 Felütés 

        A magyar nyelvben a szavak első szótagja hangsúlyos, ezért népdalaink nem kezdődnek            

        felütéssel. Példákat idegen népzenékben vagy műzenében kereshetünk.  

A darab kezdete hangsúlytalan, mivel az ütemvonal a súlyos hang előtt áll, ez vagy ezek a 

hangok megelőzik azt.  

A szó eredete a vezénylő mozdulat felfelé való irányából alakult ki.  

Példák a hangszeres anyagból: Zi. 80,90,91.93  Heg.ABC.156, 155144/b 

              

Önellenőrző kérdések:  

1. A felsoroltak közül mely dalok páros lüktetésüek: 

a.) Zsipp, zsupp 

b.) Hinta –palinta 

c.) Hej, Vargáné 

d.) Sárga csikó 
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2. Az 6/8 ütemmutatójú daraboknál a melléksúly  az ütem…..-nél található. 

                                                                                      négy 

 

3. Alla breve-nél a mérőegység a…… érték.  

                                                  fél 

A rimikai és metrikai elemek tanítását tartalmazó modul összefoglaló kérdései:  

1.Állítsa módszertanilag helyes sorrendbe a következő ritmusképleteket:  

 a.) nyújtott ritmus 

    b) szinkópa 

    c.) triola 

    d.) éles ritmus 

     b,d, a, c 

 

    2. Mi a kiindulási pontunk bármely zenei elem megtanításánál? 

 

       Élő zene, szöveges ének.  

   

3.Mire vezethető vissza a felütés elnevezése? 

A vezénylési mozdulat irányából.  

 

Ajánlott internetes oldalak: https://www.youtube.com/watch?v=7hO9K5xdmYo 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=MtlvIBeQfO0   

  

https://www.youtube.com/watch?v=7hO9K5xdmYo
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II. modul: Dallami elemek tanítása 
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4. lecke: Bevezetés a relatív szolmizációs rendszerbe 

Cél: 

 A hallgató sajátítsa el a szolmizációs hangok tanításának helyes módszertani lépéseit. 

 Követelmény:  

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes 

megfelelő sorrendben 

megfelelő módszertani lépések szerint a felsorolt szolmizációs hangokat tanítani. 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához szükséges idő kb. 80 perc 

Kulcsszavak: 

Szolmizációs hangok 

Kézjelek 

Alterált szolmizációs hangok 

 

Mint minden zenei elemet és jelenséget , a szolmizációs hangokat is élő zenei példán keresztül 

mutatunk be.  

Az első két hangot (szó , mi) egymáshoz viszonyítva , egyszerre tanítjuk.  

A tanítás menete: 

Példánk:  Szólj síp, szólj.   

 

 

 A dal éneklése szöveggel  

 Az első két ütem kiemelése szöveggel 

 Az első két ütem éneklése dúdolással ( függetlenítése a szövegtől) 

 Éneklés a hangmagasságokat érzékeltető mozgással, nagyobb mozgástól a finomabb 

mozdulat felé haladva.  

 Közben megfigyeltetjük a két hang magassága közti különbséget.  

 Megnevezzük a hangokat, bemutatjuk a hozzájuk tartozó kézjelet. 
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szó 

                                   
                                            mi 

 

 A kiemelt két ütem, majd a teljes dal eléneklése szolmizálva.  

 A hangok elhelyezése a vonalrendszerben, tudatosítva, hogy ha a hangok közül az egyik 

vonalon van, akkor a másik is vonalra kerül, és ugyanígy viselkednek a vonalközök 

esetében is.   

 

Példák: Zsipp, zsupp, Én kis kertet 

    Hangszeres példák: Z.i. 5.old, Heg. ABC. 46/26a 

 

A következő szolmizációs hangokat egyenként tanítjuk meg, amikor már az előzőket 

biztonságosan használják, hozzájuk viszonyítva tudatosítjuk őket.  

A hangok tanításának ajánlási sorrendje: lá 

Kézjele:   

 

dó 

 

    A két hang egymásnak szomszédja, ha egyik vonalra kerül, a másik vonalközben van. 

    Példák: Süss fel nap, Cicuskám kelj fel,  Csíp-csíp csóka, Gyertek lányok ligetre 

    Hangszeres példák: Z.i. 5.old. Heg.ABC.45/22b  

 

 

     Példák:Hinta , palinta     Éliás ,Tóbiás   Aki nem lép egyszerre  

     Hangszeres példák: Zi. 6.old. Heg.ABC. 44/21b, 45/23c 

     Kézjele: 
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re 

 

Mi-re –dó relációban tanítjuk, majd s-m-r-d dallamfordulatokban is gyakorolhatjuk.  

Példa: Sírjunk, ríjunk   Bújj bújj itt megyek   Fecskét látok   Elvesztettem zsebkendőmet 

Hangszeres példák: Zi. 5.old.  6.old.  9/10 Heg.ABC.45/23 a, b, c,  

Kézjele: 

 

fa 

 

A hangot dó pentachord relációban tanítjuk meg.  

Példánk: Koszorú, koszorú, Láttál –e már  Elvesztettem zsebkendőmet Én kicsike vagyok 

Hangszeres példa: Zi.8/6, 8/8  19/51 20/53   Heg.ABC.47/27a,b    51/37b 

Kézjele: 

 

lá, 

 

 Az alsó lá hangot a m-r-d-l, dallamfordulatból tanítjuk.  

Példa: Hová mégy, Fut szalad a pejkó,  

 Hangszeres példák: Zi. 15/34  19/49   Heg.ABC 49/31a.b. 18/47 

 

                                                            szó,  

 

Példák az alsó szó tanítására: Dirmeg-dörmög   Brumm-brumm medve  Kis karácsony 

Hangszeres példák: Zi 11/25  16/38  Heg.ABC. 48/30a , b, c  
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                                                           ti,                          

  

Az alsó ti hangot a lá pentachord hangkészletet tartalmazó dalokból tanítjuk meg.  

 

  

Példák: Tente baba tente   Kis kece lányom  Udvarom, udvarom 

Hangszeres példák:  Zi: 26/71, 30/82.83 41/108  Heg.ABC 53/46 

Ezek után a felső dó (d’) tanítására kerülhet sor.  

    Példák: Kolozsváros olyan város Zi I.:106   

     Vékony vászon lepedő, A bundának … (Csicsergő 2. 86-87. o) 

 

 

A leggyakrabban előforduló alterált szolmizációs hangok tanítása: 

A felemelt hangok  „i”,  a leszállítottak „a” hangzót kapnak. 

Először alsó váltóhangként  vagy átmenő hangként tanítjuk.  

 

 

                                                                    fi 

Kézjele : 

 

 

Példák: Erre kakas, erre tyúk, Érik a ropogós cseresznye, Zöld erdőben a tücsök,  Hej , Vargáné 

Hangszeres pédák :Zi.11/27,28, 31/86  Heg.ABC. 73/104, 72/101, 77/115 
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                                                                szi 

 

Kézjele:  

 

A szi hangot váltóhangként, átmenőhangként , vagy mint az összhangzatos moll 

vezetőhangjaként tanítjuk.  

Példák: Kifeküdtem én a magas tetőre 

Hangszeres példák: Zi. 22/59,  45/113,  34/93  Zi. II. Krieger:Menüett,  Heg.ABC 85/136b  

 

                                                                 

                                                          tá 

Kézjele: 

 

 

 

 Példa: Hová mégy te napvilág (Dobszay III.22)  

Hangszeres példa: Zi. 32/88 

A kézjelek alkalmazásánál figyeljünk arra, hogy ezeket hangmagasságuknak megfelelően 

mutassuk a térben.  

 

A többi alterált hangot az előbbiekben felvázolt módszertani lépések alapján tanítsuk meg 

előfordulásukkor.  
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Önellenőrző  kérdések:  

1. Tegye módszertanilag helyes sorrendbe a következő hangok tanítását:  

a.) fi 

b.) l 

c.) r 

d.) tá  

    b, c, a, d 

 

2. Az új szolmizációs hangokat egyenként tanítjuk meg, amikor már az előzőket biztonságosan 

használják, …….tudatosítjuk őket.  

                hozzájuk viszonyítva 

 

3.Az alterált hangokat először …vagy …hangként tanítjuk.  

                     váltóhangként  vagy átmenő                                             

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtlvIBeQfO0 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxeobsc2iscDgY5FqxnipdZpcuvtqBtVP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtlvIBeQfO0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxeobsc2iscDgY5FqxnipdZpcuvtqBtVP
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5. lecke: Az abszolút rendszer tanítása 

Cél:  

Az ABC-s nevek , módosítójelek és előjegyzések megtanítása, olvasása és használata a 

hangszeren.  

 

Követelmény: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes megfelelő sorrendben megfelelő 

módszertani lépések szerint a felsorolt ABC-s  hangokat és módosítójeleket tanítani. 

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához körülbelül 70 percre lesz szüksége. 

 

Kulcsszavak: 

ABC-s hangok  

Módosítójelek 

Előjegyzés 

 

A Kodály koncepció egyik alapelve, hogy a kottaolvasást és írást a relatív szolmizáció 

segítségével tanítja. A növendékek ezzel a módszerrel tájékozódni tudnak a tonalitásban, belső 

hallásukban előre fel tudják idézni a hangokat. 

 A zeneirodalom alkotásait több évszázadon keresztül tonális rendszerben írták, amelynek  

feldolgozásához a relatív szolmizáció tökéletes segítséget nyújt.  

A 20. században a zeneszerzők egy része eltávolodott ettől a komponálási elképzeléstől, és az 

atonális zene felé fordult. E műveket nehéz tonális keretben elképzelni, de ha növendékeink a 

hangközöket a szolmizáció segítségével rögzítették belső elképzelésükbe, mankó nélkül is 

boldogulnak.  Hangszeres tanítványainknak is szükségük van az abszolút rendszerre, éppen ezért 

már a szolmizációval párhuzamosan elkezdjük tanítani. A hangszerhasználat különösen 

megkönnyíti az abszolút rendszer elsajátítását, mert így egy-egy hanghoz kinesztetikus érzet is 

társul.  Pl. zongorán a fekete –fehér billentyűkön való játék. ( F-FISZ ) 

A cél tehát az, hogy a növendék az abszolút rendszerben is el tudja képzelni belső hallásával a 

zenei folyamatot, szolmizációs –áttétel nélkül is tudja a dallamot énekelni és hangszeren 

megvalósítani. 

 

Az ABC-s hangok tanítása  

A tanítás menete: 

 Első lépésként a violin (G) kulcsot tanítjuk meg.  

 Megmutatjuk az A hang helyét a vonalrendszeren illetve a hangszeren. 



32 

 Felhívjuk a gyerek figyelmét arra, hogy az ABC-s hangok magassága és a helye a 

vonalrendszeren belül állandó, ellentétben a szolmizációs hangokkal, amelyek bárhová 

kerülhetnek.  

 A hangok tanításának sorrendjét a különböző hangszerek igényei szerint választjuk meg. 

Érdemes egyszerre több szomszédos hangot megtanítani.  

 Ha már kellő biztonsággal használják a G kulcs hangjait, ajánlatos fokozatosan bevezetni 

az basszus (F) kulcs hangjait is. Tudatosítjuk, hogy a kulcsok elnevezése és rajza a 

egyvonalas g’ illetve a kis f helyét mutatja a vonalrendszerben.   

 

 
 

    Hívjuk fel a figyelmet az egyvonalas c’ közös hangra.  

    Megtanítjuk a regisztereket. Célszerű írásban is elkülöníteni a különböző oktávokat.  

    

Módosítójelek és előjegyzések tanítása 

         A tanítás menete: 

 Elénekeltetjük a Csiga-biga  gyere ki  kezdetű gyerekdalt, kiemeljük az első két ütemet. 

 A növendék szolmizálja, majd d hangról kikeresi a hangszerén a részletet. 

 Valószínű, hogy először f –et játszik, hagyjuk kísérletezni a hangszeren, amíg rá nem talál 

a helyes dallamra.  

 Ha a teremben zongora áll rendelkezésünkre, érdemes zongorán is kikerestetni, mert ott 

vizuálisan is bemutathatjuk, hogy a mi hangnál fekete billentyűre lesz szükségünk, tehát 

felemeltük a hangot.  

 Tudatosítjuk, hogy a hang neve fisz, írásban az f hang elé kereszt (#) módosító jelet 

rajzolunk, amely a hangot fél hanggal felemeli.  

 Megtanítjuk, hogy minden kereszttel felemelt hang neve isz szótaggal végződik. 

 Ugyanígy járunk el a későbbiek során a b módosítójel tanításánál is, amely az utána 

következő hangot lefelé módosítja.   Minden b-vel leszállított hang esz szótaggal végződik, 

kivéve a bé és asz hangoknál. 
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 Megtanítjuk, hogy a módosítójelek egy adott ütemre érvényesek.  

 Ha a módosított hang az egész darabra jellemző, a módosítójelet a sor elejére írjuk. Ebben 

az esetben a neve „előjegyzés”, amely az egész műre érvényes. Az előjegyzést minden sor 

elejére ki kell tenni.  

 A feloldójel érvényteleníti az adott ütemben a módosítójelet illetve az adott hangra 

vonatkozó előjegyzést.   

 Bármely módosítójelet egy ütemben csak egyszer kell megjeleníteni, kivéve az oktáv 

hangot. 

 

Az ABC-s hangok sorrendjének és helyének megtanulása a vonalrendszeren hosszas 

gyakorló munkát igényel.  

Felsorolása ne csak alulról felfelé történjék, és ne mindig C hang legyen a kiinduló pont.  

Mondassuk el a vonalon illetve vonalközökben lévő hangok neveit! 

 

Önellenőrző kérdések:  

1. Mikor kezdjük el tanítani az abszolút rendszert? 

a.) A szolmizációs rendszer megtanítása  előtt. 

b.)  A szolmizációs rendszer megtanítása  után. 

c.) A szolmizációs rendszer tanításával párhuzamosan. 

 

2. Felhívjuk a gyerek figyelmét arra, hogy az ABC-s hangok magassága és helye a 

vonalrendszeren belül …, ellentétben a szolmizációs hangokkal, amelyek …kerülhetnek.  

                                    állandó                                                                     bárhová    

3. Mi a különbség a módosítójel és az előjegyzés között? 

A módosítójel az adott hangra az adott ütemben érvényes, az előjegyzés pedig az egész 

sorban. 

4. Mi a feloldójel érvényességi területe? 

Az adott ütem. 
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6. lecke: A többszólamúság 

 

Cél: A többszólamú hallásfejlesztés lehetőségei 

 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes megtalálni azokat az eszközöket, 

amelynek segítségével a növendék belső hallását és többszólamú érzékét leghatékonyabban 

fejleszti. 

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő 60 perc 

 

Kulcsszavak:  

Figyelemmegosztás 

Intonáció 

Szerkesztésmódok. 

 

Minden hangszert tanuló növendék számára fontos a többszólamú hallásképzés, annál is inkább, 

mivel a magyar gyermek- és népdalok egyszólamúak, és ezért nincsenek többszólamú 

tapasztalatai. 

A zenetanulás kezdeti időszakában a gyerekek ritmikusan hangoztatják a mondókákat. Ha ezt 

járással együtt teszik, máris két szólamot érzékelnek. 

A legegyszerűbb többszólamúság a dalhoz járuló osztinátó. Tulajdonképpen ilyen a mérőütés is. 

A következő lépés az énekelt dallamhoz ritmuskíséret társítása. ( Pl. Zi. 16/39, 40 – ha mindkét 

szólamot kopogtatjuk, akkor egyszersmind a két kéz függetlenítését is gyakoroljuk.) 

Többszólamú ritmusgyakorlatok esetében figyeljünk arra, hogy a szólamokat eltérő hangszínnel 

szólaltassuk meg.  

A hangszeres többszólamúságot előkészíthetjük énekléssel, pl. tanár és növendék kánont énekel. 

A különböző hangszerek tanításakor más és más lehetőség kínálkozik a többszólamú 

hallásfejlesztésre. Már a tanulás kezdeti szintjén is érdemes a tanárnak kísérő szólamot adni a 

gyerek játékához, hiszen ez komplexebb élményt nyújt. ( Heg.ABC 42/16,17) 

 

„A kétszólamú éneket eddigi tanterveink túlságosan későre hagyták. […] Pedig alig felbecsülhető 

a fejlesztő értéke minden irányban, nemcsak a polifon hallás, hanem már az egyszólamú ének 

tisztasága szempontjából is. Mondhatni: Nem tud tisztán énekelni, aki mindig csak egy szólamban 

énekel. Az egyszólamú tiszta éneket is csak két szólamban lehet egészen megtanulni. A két szólam 

egymást igazítja, egyensúlyozza. Csak az találja el egymásután a hangokat, aki összetartozásukat 

is érzi, amikor együtt szólnak.” (Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán – Előszó) 
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A többszólamú zenei érzék fejlesztésének módját Dobszay László az Útmutató I. kötetében (40. 

old.) részletesen kifejti.  

 

Célunk e tekintetben a következő:„A növendék saját szólamának éneklése közben ne csak a saját 

szólamát hallja, sőt ne is csak a másikét, hanem ideális esetben a két szólam egymáshoz való 

viszonyát is érzékelje.”  

 A többszólamú zenélésnél a figyelemmegosztásnak hangsúlyos szerepe van.  

 

Jó gyakorlási módszer ennek fejlesztésére, ha a tanár egy hármashangzaton ritmust játszik, a 

növendék kánonban tapsolja azt. A tanár játszhat a növendék szólamához egy könnyű másodikat, 

(pl. funkciójelző basszusokat) a növendék saját játéka közben megfigyeli, és megszólaltatja azt 

énekelve vagy hangszeren.  

 

Különösen fontos intonáló hangszereken játszó növendékeknél, hogy figyeljenek a másik 

szólamra, és alkalmazkodjanak ahhoz. A zongora temperált hangszer, kíséretes daraboknál az 

intonáció másképpen alakul, mint pl. két hegedűs együttjátéka esetében.  

Ezen az úton juthatunk el az igényes társas zenéléshez, ahol figyelni tudunk a megfelelő ritmikai, 

agogikai, dinamikai arányokra.  

 

A többszólamú szerkesztésmódok:  

 

A szólamok egymáshoz való viszonyát már az alsóbb osztályokban is megfigyeltethetjük. 

Zongoristák számos példát találnak különböző szerkesztésmódokra Bartók Mikrokozmosz 

sorozatának első füzeteiben.  

 

Pl. 

Unisono (I. 1-6), 

Falusi dal  (I. 15) 

Párhuzamos mozgás (III.62),  

Ellenmozgás (I. 17), 

Imitáció és fordítás (I. 25)  

Imitáció tükörképben (I. 29)  

Tükörkép (I. 12).  

Továbbiakat találunk hangszeres iskolákban: Zi. 14/29 a, b  30a, b , 35 37, 39, 40 

Heg.ABC 56/52    64/74b  66/80, 81 

Bartók Hegedű duók 

 

A többszólamú művek tanításánál tisztáznunk kell, hogy a szólamok egyenrangúak, vagy dallam 

és kíséret viszonya áll fenn köztük.   

Ezek alapján tudatosíthatjuk a homofon és polifon szerkesztésmódot.  

 

Megfigyeltethetjük , hogy mely  stíluskorszakokra inkább a polifonia , melyekre  inkább a  

homofonia a jellemző. 
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Önellenőrző kérdések:  

1.Melyek a legegyszerűbb többszólamú feladatok:  

a.) Kánonéneklés 

b.) Ének osztinátóval 

c.) Ének funkciójelző basszussal 

d.) Ének ritmuskísérettel 

 

 2.A többszólamú művek tanításánál tisztáznunk kell, hogy a szólamok                                                                                  

…………..  ,      vagy …..…..és  …………viszonya áll fenn köztük.      

egyenrangúak          dallam         kíséret 

3. Nevezzen meg olyan gyakorlási módszereket, amely a többszólamú hallást fejleszti. 

A tanár egy hármashangzaton ritmust játszik, a növendék kánonban tapsolja azt. A tanár 

játszhat a növendék szólamához egy könnyű másodikat, (pl. funkciójelző basszusokat) a 

növendék saját játéka közben megfigyeli, és megszólaltatja énekelve vagy hangszeren.  
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 7. lecke: A funkciós rendszer  

 

Cél: A funkciós vonzások megéreztetése, tudatosítása 

 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha az ajánlott módszerek segítségével megérezteti és 

tudatosíttatja a funkciós rendszert. 

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő kb. 75 perc. 

 

Kulcsszavak:  

Funkció 

Domináns,  

Tonika,  

Szubdomináns 

Hangnemi kitérés 

Moduláció 

 

Egy hangnak vagy harmóniának önmagában nincs funkciós értelme, csak egy centrális hanghoz, 

hangzathoz illetve a többi hanghoz, harmóniához való viszonyában tudjuk azokat értelmezni.  

A funkcó a mindennapi életben is szerepet, viszonyt jelent, azt mutatja meg, hogy az egyes 

embereknek milyen funkciója van egy közösségen belül, pl. vezető vagy beosztott, király vagy 

alattvaló. 

 A funkcióérzet kialakításához, fejlesztéséhez sok hangzó példa szükséges. Először ezeken 

keresztül megfigyeltetjük a funkcióváltással kapcsolatos élményt, érzetet. Mindig hallási 

benyomásokhoz kapcsolódjék a fogalom, a funkciók megnevezése.  

Egy harmónia jelenthet feszültséget vagy megnyugvást, de csak egymáshoz viszonyítva tudjuk 

ezeket érzékelni. Játszhatunk egy kadenciát, amelyben megállunk a dominánson, és 

megkérdezzük, hogy befejezettnek érzik–e a darabot. Ilyenkor feszültséget érzünk, és kívánjuk a 

megnyugtatást, lezárást. A feszültséget okozó hangot, harmóniát domináns funkciónak 

nevezzük, a megnyugtatás, lezárás hangja, harmóniája a tonika funkció. 

A funkciós zenének tehát a domináns-tonika, feszültség-oldás viszony az alapja, a ránk 

gyakorolt hatása adja ennek érzetét, élményét.  

Éppen ezért kezdetben csak erre a két funkcióra koncentrálunk.  

[…] ha helyesen hallgatunk zenét, akkor a zene egy-egy pillanatáról éppen annak funkciós 

értelme az első benyomásunk. El kell érnünk, hogy a növendékeink is funkciós áramlásként 

hallják meg a zenét. Ösztönösen vagy tudatosan, de erre a „működésre”, „tevékenységre 
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„figyeljenek fel. Ez azért lehetséges, mert az egyes funkciók bizonyos mozgásfajtát, 

törekvésfajtát jelentenek a zene menetében. Ennek mintegy csomópontjaiként a következő 

funkciókat nevezhetjük meg körülírva: a tonika az a centrum, központ, amelyhez közvetlenül 

vagy közvetve mindent viszonyít hallásunk, akár a mű egészében, akár annak egyes kisebb 

részleteiben. A domináns funkcióérzetet olyan hangok keltik fel, amelyek az adott helyen 

szemben állnak a tonikával, de rá is mutatnak, rá is vezetnek. A domináns: vezetőfunkció…” 

 ( Dobszay László: Bevezetés a klasszicizmus funkció és formavilágába. 5.old. ) 

 Első feladatunk: a gyerek figyelmét a kísérő szólamokra irányítani.  

 Jelezzék, amikor a funkciójelző basszus szólam változik.  

 A két, már megismert funkció megéreztetése után lépünk tovább a szubdomináns 

megfigyeltetésére.  

 Egy kadenciát játsszunk el kétféleképpen: először T-D-D-T, majd T-S-D-T funkciós 

renddel!A kettő közti különbséget éreztessük meg, és tudatosítsuk. 

 Először a főhármasokon keresztül gyakoroltassuk a funkciós vonzást, de később sor 

kerülhet más összefüggésekre is: pl. álzárlat, késleltetés. Megfigyeltethetjük továbbá a 

domináns akkord különböző megjelenési módjait, pl. t, r, f a basszusban. 

 Fontos, hogy a gyerekek hangszeres játékukban is érzékeltetni tudják a funkciós 

váltásokat.  

 A funkciójelző basszus változatos formában jelenik meg: pl. Alberti basszus, keringő 

basszus, hármashangzat felbontás. A funkciókat ezeken keresztül is fel kell tudni ismerni. 

A későbbiekben próbáljanak meg növendékeink a funkciójelző basszusokra ilyen 

kíséretfajtákat improvizálni.  

 A kadenciákban tudjuk a funkciókat a legélesebben megkülönböztetni. 

 

  
Zi.79. 

 

         

  
    Zi.46 
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 A zárlati kvártszekszt akkordot az V. fok késleltetéseként értelmezzük, amely ezáltal mindig 

súlyos harmónia. A különböző zárlat típusokat érdemes transzponáltatni, felbontásban 

énekeltetni.  

  A zeneművek sajátja, hogy nem marad meg a kezdetben bemutatott hangnemben. Ezzel a zenei 

jelenséggel a tanulmányok során egyre többször találkoznak a gyerekek. Az új hangnem 

megjelenése lehet hangnemi kitérés vagy moduláció. Az utóbbinál az új hangnemet megerősíti 

kadenciával a zeneszerző, a hangnemi kitérésnél zárlat nem jelenik meg. Az új hangnemre utal 

egy-.egy alterált hang gyakori megjelenése . Pl. dúrban a fi szolmizációs hang gyakran jelenti a 

domináns irányú modulációt.  Ez a leggyakoribb modulációs irány. Mollban sokszor előfordul a 

párhuzamos dúrba történő moduláció.  

        Példák a hangszeres anyagból: Zi. 46/115  45/113 ,   Heg. ABC 149, 151 

 Hangnemi kitérés: Zi. 37/98  37/93 

Érdemes megtanítani a rokon hangnemeket, hogy a moduláció irányát könnyebben 

felismerhessék a gyerekek. A már említett domináns és párhuzamos dúr irányon túl 

találkozhatnak még szubdomináns , azonos alapú hangnemek (minore –maggiore) , párhuzamos 

moll, domináns- és szubdomináns  parallel irányába történő modulációval.  

 

Önellenőrző kérdések:  

1 Egy harmónia jelenthet feszültséget vagy megnyugvást, de csak……….. tudjuk ezeket                          

                                                                                                egymáshoz viszonyítva  

   érzékelni.      

2.   Mit tanítunk meg először a funkciók közül?  

     a.) Szubdominánst 

     b.) Dominánst 

     c.) Tonikát 

     d.) Dominánst és Tonikát egyszerre        

3.Mi a különbség a hangnemi kitérés és a moduláció között?    

      A hangnemi kitérésnél zárlat nem jelenik meg.         

                                                         

A dallami elemek tanítását tartalmazó modul összefoglaló kérdései:  

1. A …… tudjuk a funkciókat a legélesebben megkülönböztetni.  kadenciákban 

2. Milyen dallamfordulaton keresztül tanítjuk az alsó lá hangot? m-r-d-l, 

3. Miért könnyíti meg a hangszerjáték az abszolút rendszer elsajátítását? Mert a tanulási 

folyamathoz mozgásérzet is társul.  

4. Mire figyeljünk a többszólamú ritmus megszólaltatásánál? 

A szólamok különböző hangszínnel szólaljanak meg.  
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III. modul: Elméleti ismeretek 
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8. lecke: Hangsorok, hangnemek tanítása 

Cél:  

A hangsorok és hangnemek megtanítása 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha helyes módszertani lépésekkel képes megtanítani a 

hangsorokat és hangnemeket.  

Időszükséglet:  

A lecke elsajátításához szükséges idő kb. 70 perc 

Kulcsszavak:  

Hangsor 

Ötfokú hangsor  

         Pentachord, pentaton 

Hétfokú hangsor  

           Dúr, moll, modális sorok,  

Kromatika 

Hangnem  

 

 Mint minden zenei ismeretet, a hangsorokat is zenei példákon keresztül tanítjuk.  

A hangsoroknak bármely hang lehet az alaphangja; ha szerkezetük azonos, azonos az 

elnevezésük is.  

Pl. a dúr hangsor két egész egy fél, három egész és egy fél hangközökből áll.   

Ezt bármely hangra felépítve dúr hangsort kapunk.  

A diatonikus hangsorok oktávonként ismétlődnek.  

Ezek közül legtöbbször a dúr illetve moll fordul elő a gyerekek zenei anyagában. Népdalainkban 

és a középkor, valamint a reneszánsz zenéjében előfordulnak más móduszok is: a dór, fríg, líd és 

mixolid. 

Az ötfokú hangsorok közül a dó- pentachord és lá - pentaton a leggyakrabban előfordulók. 

 

Ötfokú hangsorok 

    Dó pentachord 

Példánk: ABCD kezdetű dal 
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A tanítás menete:   

 A dal éneklése szöveggel és szolmizálva. 

 Kiemeljük az első négy ütemet. 

 Megkeressük a záróhangot. 

 Hangmagasság szerint összeállítjuk a részlet hangkészletét. 

 Megfigyeltetjük a kis lépés (kis szekund) helyét. 

 Szolmizációs betűkkel beírjuk a füzetbe, fölé kottázzuk a hangsort: d    r     mf      s 

  Megnevezzük a hangsort (dó pentachord) (Egymást követő öt hang)          

 Gyakoroljuk énekelve és hangszeren mindkét irányban. 

 A hangszerek lehetőségeihez képest transzponáltatjuk több hangnembe. 

 Kerestetünk ugyanolyan hangkészletű dalokat! 

 

Példák: Koszorú, koszorú 

            Láttál –e már valaha 

            Teríti a lány a vásznat 

            Én kicsike vagyok 

Példák hangszeres anyagból: Heg.ABC 47/27   Zi. 13.old. 14/, 29 a, b  30a 15/33,35, 52,53 

       Lá pentachord tanításánál a fentiek szerint járunk el. 

       Példánk: Kis kece lányom 

                      Ej görbény, görbénye 

                      Hej, tulipán 

                      Szegény legény vagyok én 

                      Harcsa van a vízben 

     Példák a hangszeres iskolákban.Zi.10/15,16,17,18,19,20, 22, 83 

 

  Pentaton hangsorok  

A pentaton nem tartalmaz kis szekund hangközt.  

Tanításánál a fenti módszert alkalmazzuk. 

        La pentaton  

        Példák: Erdő is van, makk is van 

                     Azt hallottam én a héten 

                     Volt nekem egy kecském  
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                     Hej, Dunáról fúj a szél 

                     Megrakják a tűzet 

    Hangszeres példák: Zi. 25, 99, 107 

                                     Heg.ABC. 126/a, b, c, d, e 

 

  Dó pentaton: Fütyül a rigó 

                        Hajlik a meggyfa 

              Hangszeres példák: Heg.ABC  127/a, c,  129 

 

Hétfokú hangsorok 

Dúr hangsor tanítása 

A dúr olyan hétfokú hangsor, amelynek az alaphangja dó. 

Tanítása a fent említett módszer szerint történik.  

 

Példák: A szántói híres utca, Nincs szebb lány a magyar lánynál, Házunk előtt nagy fa 

              Kolozsváros, A bundának nincs gallérja 

Hangszeres példák: Heg.ABC , 145,154, 121, 87 

                                Zi. 74, 82, 87, 90,91,106, 115, 116  

Moll hangsor tanítása 

  A moll hangsor olyan hét fokú hangsor, amelynek alaphangja a lá. 

  Három változatát tanítjuk:  

 Természetes moll (eol) l,   t,d      r      mf    s   ( l) 

 Összhangzatos moll (harmónikus) l,  t,d    r     mf     szi    ( l) 

 Dallamos moll (melodikus) l,  t,d    r     m     fi     szi    ( l) 

Példák: A bürgezdi bíró, Kifeküdtem én a magas tetőre, Szép a huszár 

Hangszeres példák: Zi. 71,93, 95,  113,  Heg. ABC 124/b   Zi. II.  

 

Modális hangsorok összefoglalva: 

 

Dúr jellegű (nagy terces) hangsorok              jellegzetes hangközük 

             

ion / dúr (dó-sor)                                                     

líd   (fá-sor/dó-sor fi-vel)                                       b4 

mixolíd   (szó-sor/dó-sor tá-val)                            k7 

 

Moll jellegű (kis terces)  hangsorok              jellegzetes hangközük 
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eol / moll (lá-sor)                                                    

dór  (re-sor/lá-sor fi-vel)                                        n6 

fríg  (mi-sor/lá-sor tá-val)                                      k2 

 

 

 Szűkített  jellegű 

(lokriszi (ti-sor)                                                      k2, sz5) 

 

Kromatikus hangsor 

Teljes kromatikus hangsort nem szoktunk énekeltetni. Általában műzenei példákból a 

hangsornak egy-egy szeletét szólaltatjuk meg.  

A kromatikus dallamfordulatokról lásd Dallami elemek tanítása c. fejezetet. 

Tanításánál figyelnünk kell, hogy a felfelé módosított kromatikus félhang általában felfelé, a 

lefelé módosított pedig általában lefelé oldódik. Felfelé kereszttel vagy feloldójellel, lefelé bé-

vel vagy feloldójellel módosítunk az előjegyzéstől függően. 

 

Hangnem: 

A Bartha Dénes által szerkesztett Zenei Lexikon (1965) hangnemmel kapcsolatos szócikkében a 

következő megfogalmazást találjuk: 

  „[…] a magyar nyelv zenei szóhasználata a hangnem szóval kapcsolatban nem egészen 

világos….. Leghelyesebb, ha  a köznapi használathoz tartjuk magunkat, s hangnemnek nevezzük 

a meghatározott előjegyzésű (pontosabban: a meghatározott frekvenciaértékekhez tartozó ) 

hangsorokat.” 
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Egy darab hangnemét úgy állapítjuk meg, hogy megnézzük az előjegyzést és az utolsó hangot 

(esetleg a hangkészletet). 

 

Önellenőrző kérdések:  

1 .Mi a különbség a pentachord és pentaton hangsorok között? 

        A pentachord öt egymást követő hang. A pentaton nem tartalmaz kis szekund hangközt.  

1. Sorolja fel a moll hangsor fajtáit! 

Természetes, összhangzatos és dallamos moll. 

 

2. Válassza ki következő modális hangsorok közül a  dúr jellegűeket!  

a.) frig 

b.) líd 

c.) mixolid 

d.) dór 

e.) lokriszi 
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9. lecke: Hangközök tanítása 

 

Cél:  

A hangközök megtanítása. 

 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha képes felsorolni a hangköztanítás helyes módszertani 

lépéseit.  

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő 60 perc. 

 

Kulcsszavak:  

Hangköz 

Hangközfordítás 

Tiszta, szűkített és bővített hangközök.  

 

A hangköz két hang közötti távolság.  

Zeneiskolás fokon a következő hangközökkel foglalkozunk.  

Tiszta hangközök: prím, kvart, kvint, oktáv 

Kis és nagy hangközök: szekund, terc, szekszt, szeptim 

Bővített szekund, bővített kvart, szűkített kvint, szűkített szeptim 

Oktávnál nagyobb hangközök: nóna, decima 

A tanítás sorrendje függ a növendék hangszeres anyagától. 

 

 „Legkevésbé szemléletes a hangköz akusztikus képe, legalábbis kezdeti fokon. A gyerek 

szolmizációsan hall; ehhez képest a hangköz már absztrakció. Hallási jelentősége a 

hangközöknek igazán csak később lesz: a nehezen szolmizálható, főképpen a modern darabok 

intonálása során. 

A hangközök elméleti haszna inkább az egyes hangkészletek áttekintésénél növekszik meg.[…] 

Nagyon szemléletes viszont a hangköz vizuális képe.[…] 

Legszemléletesebb azonban a hangköz a hangszeren.” (Dobszay: Útmutató I. 57-58.o.) 

 

A hangközök megszólalhatnak egymás után (szukcesszív) és együtt (szimultán). 

 Az elsőnek dallamalkotási, az utóbbinak harmóniai szerepe van.  
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Kiszámolásánál és felépítésénél figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek az alsó hangot is vegyék 

figyelembe. Ne úgy kérdezzük tehát, hogy hány hang távolságra van a felső hang, hanem, hogy 

hányadik hang.  

A hangközök helyes lejegyzésére ügyelni kell (enharmonia). Figyeltessük meg a 

zongorabillentyűn! Azonos hangokról van szó, de dallami, harmóniai értelmük más és más. 

Hangoztassuk oldással együtt! A bővített kvart szekszt hangközre, a szűkített kvint tercre 

oldódik.  

 

  

 

Hangközfordítások  

Egy hangköz és fordítása oktávra egészítik ki egymást, összegük kilenc, mert a középső hangot 

kétszer is számoljuk. A kis hangközöknek nagy lesz a fordítottja, a tisztának tiszta, a 

szűkítettnek bővített és fordítva.  

 

A hangköztanítás menete: 

 

A tiszta kvint tanítása. 

  Példánk: Kis kece lányom kezdetű gyerekdal 

 A tanítás menete: 

 A dal eléneklése szöveggel, szolmizálva. 

 Az első két hang éneklése szolmizálva. 

 Megkeressük, hányadik hang a lá, -hoz képest a mi. 

 Megszólaltatjuk egyszerre is.  

 Megnevezzük a hangközt. Tiszta kvint, jele T5 

 Megszólaltatjuk zongorán, hegedűn.  

 Megbeszéljük, hogy a hegedű, brácsa és cselló húrjai tiszta kvint távolságban vannak 

egymástól. 



48 

 Megmutatjuk a vonalrendszeren: a hangok elhelyezkedésükben utánozzák egymást. Ha az 

egyik vonalon van, a másik is, ha az egyik vonalközben van, annak kvint hangja is 

vonalközbe kerül.  

 Elénekeltetjük az ABCD kezdetű dalt szolmizálva, és kiszámoltatjuk, hogy a szó hányadik 

hang a dó-hoz képest. Megállapítjuk, hogy a d-s ugrás szintén tiszta kvint hangköz.  

Kerestetünk olyan dalokat vagy hangszeres darabokat, amelyek szintén T5-tel kezdődnek.      

 Felépítésénél figyelmeztetni kell növendékünket arra, hogy módosítatlan hangra 

módosítatlan a kvint, kivéve a h hangot, amelyre a T5  fisz hang lesz.   

 

      Hangszeres példák: Zi.16,20, 22,23,93, 106   Heg.ABC 41-43.old.  

    Az arra alkalmas darabokat kísérhetjük dudabasszussal.      

 

A további hangközöket hasonló módon tanítjuk akkor, amikor azok a hangszeres anyagban 

előkerülnek.      

A kis és nagy szekund tanításánál szintén figyelnünk kell a lejegyzésre. A szekund mindig a 

szomszédos vonalra illetve vonalközbe kerül. Tehát g-gisz nem kis szekund! A zongorán nagyon 

szemléletes az e-f és a h-c’ hangok elhelyezkedése: nincs köztük fekete billentyű. Szolmizálva a 

m-f, t-d’ az alteráció nélküli kis szekundok. 

A bővített szekundra az összhangzatos moll tanításakor kerül sor. A kisterccel enharmónikus 

hangköz.  

 A tercek megkülönböztetésénél segítség lehet a benne lévő szekundok megfigyelése: k2 

jelenléte esetén a terc kicsi. Legjellemzőbb szolmizációjuk dúr jellegű hangsorokban d-m,(N3) 

moll jellegűekben l,-d. (k3) Megjelenésükben a T5-re hasonlítanak annyiban, hogy a benne lévő 

hangok utánozzák egymást. Ha az egyik vonalon van, a másik is, ha az egyik vonalközben, a 

másik is. 

A tiszta kvart megjelenése eltér a kvinttől ill. terctől, a hangok elhelyezkedésükben nem 

utánozzák egymást. Felépítésénél fontos megfigyeltetni, hogy módosítatlan hangra módosítatlan 

hang lesz a kvart, kivéve az f-hangot, amelyre a T4 b hang lesz.     

A későbbiek során előfordul a szűkített kvint, bővített kvart, szűkített szeptim illetve a bővített 

szekszt hangköz. Ezek népdalainkban nem otthonosak, műzenei példákat találunk azokra 

hangszeres darabokban.  

    Fontos, hogy növendékeink a hangközöket felismerjék hangzás és kottakép alapján 

felbontásban és szimultán is!  

 

Önellenőrző kérdések:  

1.Milyen fajtái vannak a hangközöknek?  

    Tiszta, kis és nagy, szűkített és bővített 

2. Melyik a helyes kérdés a hangközök megnevezésénél: 

    a.) Milyen távolságra van a felső hang az alsó hangtól? 

    b.) Hányadik hang a felső hang az alsóhoz viszonyítva? 
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3. Mire oldódik a bővített kvart? 

     a.) Szeksztre 

     b.) Kvintre 

     c.) Tercre 

     d.) Oktávra 

4. Mire kell figyelni a szekund lejegyzésénél? 

    A szekund mindig a következő vonalra illetve vonalközbe kerül. 
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10. lecke: Hangzatok 

 

Cél: 

A négyféle hármashangzat és a domináns illetve szűkített szeptim megtanítása. 

 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha a hármashangzatok és a leggyakrabban előforduló 

négyes hangzatok megtanításának módszertani lépéseit tudja.  

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő 75 perc. 

 

Kulcsszavak:  

Hármashangzat 

Dúr, moll, szűkített, bővített 

Négyeshangzatok 

Domináns szeptim 

Szűkített szeptim 

 

Hármashangzatok tanítása   

A hármashangzatok alaphangból, terchangból és kvinthangból épülnek fel. Bármely hangra 

felépíthetőek. Megszólaltathatók felbontásban és együtthangzásban.   

Alapfokon a négyfajta hármashangzatot és a leggyakrabban előforduló négyeshangzatokat, a 

domináns szeptimet illetve a szűkített szeptimet tanítjuk. 

A dúr hármashangzat tanítása:  

Példánk: Aki nem lép egyszerre kezdetű gyerekdal 

A tanítás menete:  

 A dal eléneklése szöveggel és szolmizálva. 

 Az első ütemet kiemeljük. 

 Megfigyeltetjük a d-m-s hangokat. 

 Egyszerre is megszólaltatjuk zongorán.  

 Megfigyeltetjük a benne lévő hangközöket.  

Fontos, hogy ne két tercként építessük fel, hanem mint az alaphangra épített N3 és az alaphangra 

épített T5.                                            
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Füzetkép 

 

  További példák: Kolozsváros olyan város, Éliás,Tóbiás, A bundának nincs gallérja  

  Hangszeres példák. Heg.ABC 55/49a, b, c,   68/87,92 

                                 Zi. 38,42,60,70,78,82 

Kerestessünk további példákat a növendék hangszeres anyagában.  

Hívjuk fel zongoristáink figyelmét a kíséretben gyakran előforduló hármashangzat 

felbontásokra, alberti basszusra.  Vonós és fúvós növendékek zongorakíséretes darabjaiban is 

találunk ilyeneket, hallgattassuk meg velük! 

 

Hasonlóan járunk el a moll hármashangzat megtanításánál. 

Felhívjuk a figyelmet a dúr és moll hármashangzat felépítésében megtalálható azonosságra és 

különbözőségre. 

 

Füzetkép 

 

 

A szűkített és bővített hármashangzat neve az alaphangra épített kvint hangköz elnevezéséből 

ered. 

 

Felépítésük  

:                                                             
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A szűkített hármashangzat oldása: 

          

 

A bővített hármashangzat oldása: 

                            l                

             szi           

             m          m 

             d           d 

 

 

Hármashangzat fordítások 

 

A dúr hármashangzat fordításai 

Példánk: Mozart: Figaró házassága, Figaró C-dúr áriája  

https://www.youtube.com/watch?v=LsmvqPOB3QA 

 

 

A tanítás menete: 

 Elénekeltetjük a dallamot szolmizálva 

 Kiemeljük a dallamrészt, amely a dúr hármashangzat fordításokat tartalmazza. 

https://www.youtube.com/watch?v=LsmvqPOB3QA
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 Beírjuk a füzetbe szolmizálva, és megbeszéljük a fordítások szerkezetét. Első lépésben 

nem érdemes megjelölni, hogy milyen tercek és szeksztek vannak az akkordban. 

 Megnevezzük a fordításokat és jelölésüket.  

 Megkerestetjük az alaphang helyét a különböző fordításokban.  

A szekszt fordításban felül, a kvartszekszben középen helyezkedik el.  

 Megszólaltatjuk együtthangzásban is a hangzatokat zongorán. 

 

Füzetkép 

 

 
 

 Kerestessünk dúr hármashangzat fordításokat hangszeres darabjaikban is! 

 

Hasonló módszertani lépésekkel tanítjuk meg a többi hármashangzat fordításait, amikor 

azok előfordulnak a növendék hangszeres darabajaiban. 

A dúr és moll hármashangzat fordításainál hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az 

alaphelyzethez képest a szekszt fordításokban az alsó terc a dúr szeksztnél kicsi, míg a 

moll szeksztnél nagy.  

 A bővített hármashangzat fordításai hangzásban azonosak, írásban és oldásukban van 

a különbség.         

A szűkített és bővített hármashangzatokat mindig feloldásukkal tanítjuk. 

 

Négyeshangzatok tanítása 

A leggyakrabban előforduló négyeshangzat a dominánsszeptim.  

Főleg kadenciákban találkozunk vele együtthangzásban, de dallamszerűen is sokszor megjelenik.  

A domináns szeptim tanítása 

Példánk: Haydn: Német tánc  

      

 A tanítás menete:  
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 Elénekeltetjük a dallamot szolmizálva.  

 Kiemeljük a domináns szeptim felbontást tartalmazó harmadik ütemet, és elénekeltetjük 

szolmizálva. 

 A négy hangot alulról felfelé beírjuk a füzetbe.  

 Megbeszéljük a szerkezetét. 

 

 

 

 

Füzetkép 

 

         
 

Az alaphangra épített dúr hármashangzatból és az alaphangra épített kis szeptimből áll. A nevét 

az V. fok funkciójáról kapta, alaphármazott I. fokra oldódik.  

 

A domináns szeptim mollban is ugyanilyen felépítésű a vezetőhang miatt (m-szi-t-r), azonban 

nem nagy, hanem kis tercre oldódik. (d-l,l,l,) 

 

 Kerestessünk növendékeinkkel domináns szeptim akkordokat felbontásban vagy   

együtthangzásban! 

 

A szűkített szeptim nevét a keretéről (szi-f= szűkített szeptim hangköz) kapta. Moll 

hármashangzatra oldódik.  
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  Hallgattassuk meg együtthangzásban és felbontásban.  

 Kerestessünk példákat növendékeinkkel hangszeres anyagukban.  

 

A négyeshangzatok fordításait alapfokon nem tanítjuk. Tapasztalatunk, hogy a domináns 

szeptimet  bármilyen fordításban felismerik jellegzetes hangzása és elhelyezkedése miatt. 

 A szűkített szeptim minden fordításban azonosan szól, kottaképe és oldása azonban különböző.  

 

Önellenőrző kérdések:  

1.  Melyek a leggyakrabban előforduló négyeshangzatok a növendékek hangszeres anyagában? 

 A domináns szeptim és a szűkített szeptim. 

2. Milyen terce van a dúr szeksznek, és milyen a moll szeksztnek? 

a.) Mindkettőnek N3 

b.) Mindkettőnek k3  

  c.)A dúr szekszt akkordnak N3 , a moll szeksztnek  k3 

  d.) A moll szeksztnek N3 , a dúr szeksztnek k3 

 

  3. Mire oldódik a moll domináns szeptim? 

    Alaphármazott kis tercre. 

 

 

 

Az elméleti ismereteket tartalmazó modul összefoglaló kérdései:  

1.Melyek a moll jellegű modális sorok? 

  dór, fríg, eol 

 

2. Mely hangközöket kell feloldással tanítani?   

    a.) dúr 

    b.) szűkített 
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    c.) bővített 

    d.) moll 

 

3. A szűkített szeptim nevét a ……………..kapta. 

keretéről ( szi-f= szűkített szeptim hangköz) 

 

3. Mi a közös a dúr és moll hármashangzat felépítésében? 

Minkettő kerete T5 

 

   5. A bővített hármashangzat fordításai hangzásban azonosak, ………… különbség.         

                                                                                  írásban és oldásukban van 

 

     6.  Miről kapta a nevét a domináns szeptim? 

   Az 5.fok funkciójáról. 
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IV. modul: Alapvető formatani ismeretek 
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11. lecke: A kis formák 

 

Cél:  

A népzenei és műzenei kis formák tanítási módszereinek megismertetése. 

 

Követelmény 

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha megismerte és alkalmazni tudja a kis formák tanításának 

módszereit. 

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő 90 perc 

 

Kulcsszavak.  

Sorszerkezet 

Periódus 

Kéttagú forma 

Háromtagú forma 

 

A forma a zenei gondolatok időbeli elrendezése. Megmutatja, hogy a zeneszerző hogyan építi fel 

a művet a legkisebb egységtől a legnagyobbig, hogyan képzeli el a zenemű arányait. A mű 

szerkezetét befolyásolja a darab műfaja, a kor stilisztikai jellemzői, a hagyomány és a 

zeneszerző találékonysága.  

A formaérzék segíti a zeneműben való tájékozódást. 

Az első feladat a formahatárok felismerése. Már a tanulmányok elején énekelhetjük a 

növendékkel a gyerekdalokat, népdalokat párbeszédes formában, mielőtt hangszeren 

játszatnánk,(gyakran a szöveg is indokolja ezt,) így világosan érződik a dal sorszerkezete. 

Kitűnő példák erre a váltottkezes zongoradarabok. Zi.9.és 11.oldal. A tanár és növendék más 

hangszeren is folytathat „párbeszédet” tanítványával. Heg. ABC 38b,43a 

 Először a nagyobb egységek cezúráit figyeltessük meg, és ezután haladjunk a kisebb zenei 

formák határaihoz! 

A formaérzék megmutatkozik a hangszeres előadásokban is. Kiderül, hogy az előadó számára 

világos -e a darab struktúrája. 

Nélkülözhetetlen a jó hallás, megfigyelőképesség és a zenei memória ahhoz, hogy a formai 

egységek visszatérő elemeit, a hasonlatosságokat, különbözőségeket felfedezzük a műben. 
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Munkánkban csak azokra a zenei formákra térünk ki, amelyekkel növendékeink gyakran 

találkoznak. Ezen a fokon csak a formák leglényegesebb jellemzőire hívjuk fel tanítványaink 

figyelmét. 

A motívum a legkisebb értelmes, önmagában is megálló zenei forma.  

Akár már két hangból is felépülhet, pl. a gyerekdalok kis terc motívuma.  

( Zsipp-zsupp , kender zsupp). 

Gyakran ütempárokat találunk a gyerekdalokban is, ahogyan ebben a dalban is. Megjelenik 

bennük a kérdés–felelet viszonya (pl. Koszorú, koszorú). 

 

Népdalformák 

A magyar népdalok általában négy dallamsorból állnak.  

Figyeltessük meg a sorok közti összefüggéseket! Nem fontos kezdetben „megbetűzni” a sorokat, 

lehet különböző szimbólumokkal, ábrákkal ábrázolni azokat. Pl. Az A sor lehet egy ház , az Av  

ház füstölgő kéménnyel, a B sor egy autó stb. A növendéktől kérjünk ötleteket! Lényeg, hogy az 

azonosságot, hasonlóságot és a különbözőséget felismerjék.  

A régi stílusúnak mondott dalok ereszkedőek, gyakran pentaton hangkészletűek, sok a 

kvintváltó dallam köztük.  

Leggyakoribb sorszerkezet: A Av                         ,             A B              ,  AABC 

                                                                                  A 5  A5V                                      A5 B5  

Az új stílusú dalok kupolás szerkezetűek, gyakran felfelé kvintelnek. 

      A5     A5v                          A5     B                    B     B 

A                    A  ,             A                 A   ,      A               A 

 

 

Példák a hangszeres tananyagból: Zi.  23, 24, 25, 26, 27, 28  Heg.ABC  

Ha kvintváltó dallamot tanítunk, a betűket (ábrákat) érdemes magasabban illetve mélyebben 

rajzolnunk. Így sokkal szemléletesebb az ábrázolásuk. 

Pl. Érik a ropogós cseresznye  

     A5 A5
v 

A             A 

 

Műzenei formák 

A bécsi klasszicizmus formálását a páros kiegyensúlyozottság jellemzi.   

Ütempárokból építkezik.   

A periódus olyan zenei forma, amely kérdésszerű előtagból és feleletszerű utótagból áll.  

A szabályos periódus 8 ütemből áll, 4 ütem előtagból és 4 ütem utótagból.  

Tartalmára nézve lehet A Av, vagy A B.   
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Az A Av tartalmú periódusban az 5-6. ütem azonos.  

Clark: Menüett                                                                                                                                 

 

  Az A B periódusoknál a B tag folytatás jellegű. 

 Türk: Andante 

 

 

Példák a hangszeres tananyagból:  

Zi. 44, 53,74,79,113  Heg.ABC  40b, 41,149,153,156,154 

 

Vannak aszimmetrikus periódusok, ahol az előtag vagy utótag nem azonos ütemszámból áll. 

Pl. Bach: g-moll kis prelúdium 3+5 ütemes, Mozart: Figaro házassága nyitány 3+4 ütemes. 

https://www.youtube.com/watch?v=5YYQFbDuT9k 

 

 

 

A bővítés eszköze lehet egy-egy ütem ismétlése (belső bővülés), vagy pl. álzárlat (külső 

bővülés). Pl.Haydn: Trost unglücklicher Liebe ( Dobszay: V.) 

A nagyütemes írásmódú periódusban egy ütemben 2 súly van, ezek négy ütemes periódusok.  

A kisütemes írásmódú periódusban 2 ütemenként van egy súly, ezek 16 ütemes periódusok. 

Heg.ABC 61 Zi. 82 

Az egytagú forma egy periódust tartalmaz. Ez a forma viszonylag ritka, leginkább a strófikus 

daloknál találkozhatunk vele.  

A kéttagú forma két periódust tartalmaz. Az első periódus nyitó, a második folytatás jellegű. 

Kipróbálhatjuk növendékeinkkel úgy, hogy megcseréljük a két periódust. Azonnal rájönnek, 

hogy nem ez a megfelelő sorrend.  

Példa hangszeres tananyagból: 

 Heg.ABC 145,  154, 156,  Zi. 93,116 

https://www.youtube.com/watch?v=5YYQFbDuT9k
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A háromtagú forma három tagból áll. A középső tag gyakran nem periodizál.  

Példák a hangszeres tananyagból: Zi. 113  Heg.ABC 151, 149, 157 keringő főrész. 

Önellenőrző kérdések:  

1. A formaérzék fejlesztésében első feladat a ……… felismerése.  

                                                                formahatárok 

2. Melyik a legkisebb értelmes, önmagában is megálló zenei forma? 

a.) motívum 

b.) periódus 

c.) egytagú forma   

3. Mondjon példákat a periódus bővítésének lehetőségére! 

belső bővülés: ismétlés, külső bővülés: álzárlat 
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12. lecke: A nagyformák 

 

Cél: 

A nagyformák tanítási módszereinek megismerése 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha megismerte és alkalmazni tudja a nagy formák 

tanításának módszereit. 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátítására szükséges idő 120 perc. 

Kulcsszavak:  

Triós forma 

Rondó forma 

   Variációs forma 

   Szonáta forma 

   Fuga 

 

Azokat a nagyobb, összetettebb formákat tanítjuk növendékeinknek, amelyek hangszeres 

anyagukban előfordulnak. Fontos, hogy csak olyan mélységben foglalkozzunk a formával, 

amennyire a gyerek előzetes ismeretei, befogadóképessége megengedi.  

 

 Triós forma 

A gyerekek hangszeres darabjaikban már elég korán találkoznak ezzel a formával, többnyire 

menüettként.  

Lényeges, hogy megkülönböztessük szóhasználatunkban is a háromtagú és a három részes 

formát. Lehet úgy is fogalmazni, hogy kis és nagy háromtagúság, de ez megnehezíti a 

növendékek dolgát.  

A Menüett lehet önálló darab, de szerepelhet a barokk szvit egyik táncaként.  

A klasszicizmus alatt már nem táncolták, a szimfóniákban és szonátákban már stílizálódott 

tánctételként fordul elő. Beethoven szimfóniáiban tempója felgyorsult, és scherzoként 

találkozunk vele.   

A menüett három nagy részből áll. Főrésze és triója is több tagból tevődik össze ,gyakran 

háromtagú formát alkotnak.  

 A főrész a visszatérés során nem ismétlődik meg.  
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Példa a hangszeres anyagból: Heg. ABC 157  

 Klasszikus szonatinák/szonáták menüett tétele. Pl. Haydn: C-dúr szonáta Hob. XVI.10 
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 Rondó  

A klasszikus rondó forma  téma és közjátékok váltakozásából áll. A rondótéma mindig az eredeti 

hangnemben tér vissza. Legalább háromszor meg kell jelennie. (ABACA) A közjátékok lehetnek 

rokon hangnemekben is. Pl. Daquin: Kakukk 

A rondótéma és a közjátékok karakterben eltérnek egymástól. Figyeltessük meg a 

hangnemváltásokat! 

A rondó lehet önálló mű, de szonáták, szimfóniák utolsó tételeként is szerepelhet.  

 

  Variációs forma 

A variációs elv lényege, hogy a zeneszerző olyan módon alakítja át a témát, hogy az mindig 

felismerhető maradjon. Ezt úgy éri el, hogy a zenei elemek nem mindegyikét változtatja meg 

egyszerre. Lehet dallami, ritmikai, metrikai vagy harmóniai (hangnemi) változat. 

 Önálló műként (pl. Mozart, Beethoven variációi) vagy szonáták , szimfóniák tételeként is 

előfordul.  

Ismert variációs mű: Mozart: Variációk egy gyermekdalra ( KV.265) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n32U9NwmPwM 

 

 

Figyeltessük meg, hogy hány variációt írt Mozart, és melyek a dallami, ritmikai, harmóniai 

variációk! Mely variációban használ imitációt, komplementer ritmust, késleltetéseket. 

Ezek a megfigyelések segítik a mű memorizálását is.  

Barokk variációs  formák: a chaconne, a folia és a passacaglia. 

 

 Szonátaforma 

Végigkövetése komoly ismereteket, megfigyelőképességet, koncentrációt és belső hallást 

feltételez. Felépítésének magyarázatánál irodalmi ismereteikre hivatkozhatunk.  

A regényben, novellában vagy a drámában a szerző először bemutatja a szereplőket, aztán kifejti 

ezek egymás közötti viszonyát, a cselekményt bonyolítja, következik az esetleges konfliktus, és 

végül a feszültség megoldása. A drámában is az első szakaszt expozíciónak hívják.  

https://www.youtube.com/watch?v=n32U9NwmPwM
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A zenében az expozíció (a témák bemutatása) után a kidolgozás majd a visszatérés következik.  

A expozíció főtémája tonikai hangnemben, a mellék- és zárótéma dúr darab esetén a domináns 

hangnemben, moll darabban a párhuzamos dúrban szól. Az új hangnemet általában átvezető 

részen keresztül éri el. A kidolgozás a domináns hangnemben illetve a párhuzamos dúrban 

kezdődik.  

Jellegzetessége ennek a szakasznak a gazdag moduláció.  

A visszatérés minden témája az alaphangnemben van. 

 

    Expozíció                                            Kidolgozás                        Visszatérés 

Főtéma Tonikai hangnem                         Modulációs szakasz         Főtéma 

Melléktéma  Domináns hangnem                                                      Melléktéma Tonikai hangnem 

Zárótéma                                                                                            Zárótéma 

 

A klasszikus szonáta a Scarlatti féle kétrészes szonátából fejlődött ki. Már ebben  is megtalálható 

az a lényeges elv, miszerint a főtéma tonikája után a második téma dominánson jelenik meg, 

majd az ismétlőjel után egy „kidolgozás féle” következik, amelyet a visszatérő téma (témák) 

tonikában oldanak fel.  

A szonátforma tanításakor érdemes először egy könnyen áttekinthető, rövid tételt pl.szonatinát 

bemutatni. Pl. Clementi: C-dúr szonatina 

Figyeljünk arra, hogy a gyerekek ne keverjék össze a szonátát (műfaj) a szonátaformával (zenei 

forma)! A szonátaforma többnyire a szonáták, szimfóniák első tételeként szerepel.  

 

 Fuga 

Szerkesztésmód és műfaj is egyben. Önálló darab, de művek részleteiként is előfordul. Ha önálló 

tétel, általában preludium vagy fantázia előzi meg. A legbonyolultabb polifon szerkesztésmód. 

Jelentése: futni, menekülni. (fugare olasz igéből).  

Előtanulmányként megismertetjük tanítványainkkal a könnyebben befogadható polifon műfajok 

közül Bach egyik kétszólamú invencióját (a szó jelentése találékonyság, ötlet, leleményesség).  

A témabelépések egymáshoz való viszonyát, a hangnemi kapcsolatokat, a témafordításokat, az 

ellentémát stb. figyeltetjük meg tanítványainkkal.  

Megfigyelési szempontok a fuga hallgatásához, elemzéséhez: 

- a szólamok száma.  

- A témabelépések, (tonális vagy reális válasz), dux-comes,  

-.az ellentémák jellege,  

- a téma különböző megjelenési formái (pl. csak témafej, augmentálás, tükör-, rák- és ráktükör   

 fordításai, tématorlasztás)  

A fúgatéma állhat egészen rövid, párütemes motívumból, de lehet hosszabb is.  

Bach Wohltemperiertes Klavier c. munkájában mindegyikre találunk példát. 
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A romantikus és a 20-21.századi művek különleges formáinak tanítása hangszeres órán az adott 

darabon történik.  

 

Önellenőrző kérdések:  

1. Melyek azok a nagyformák, amelyeket már alapfokon is tanítunk? 

Triós forma 

Rondó forma 

   Variációs forma 

   Szonáta forma 

   Fuga 

2. Lényeges, hogy megkülönböztessük szóhasználatunkban is a …….formát. 

                                                                     háromtagú és a három részes 

3.  Hány részből áll a menüett?  

a.) 4 

b.) 2 

c.) 3 

 

Az alapvető formatani ismereteket tartalmazó modul összefoglaló kérdései:  

1. Melyek azok a műzenei kisformák, amelyeket alapfokon tanítunk? 

       Periódus, két- és háromtagú formák. 

2. Aszimmetrikus periódusokban az előtag vagy utótag ….. áll. 

                                                  nem azonos ütemszámból  

 

3. Mi a fuga jelentése? futni, menekülni. 

4. A szonátaforma többnyire a szonáták, szimfóniák 

a.) 1.tételeként 

b.) 2.tételeként 

c.) 3.tételeként 

d.) 4.tételeként szerepel. 
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V. modul: A stílusismeret 

A stílus latin (stylus) szóból származik, amely egy éles írószerszámot jelentett. Ezzel viszonylag 

állandó nyomot lehetett hagyni a viaszon vagy az írótáblán. Ugyanilyen, csak az stílusra 

érvényes jeleket fedezhetünk fel egy–egy kor művészeti alkotásaiban. 

Mennél több darabot játszik a növendék egy adott stílusban, annál könnyebben felismeri annak 

stílusjegyeit. A globális olvasásban ennek nagy hasznát lehet látni, könnyedén tudja értelmezni 

egy stílus ritmikai, dallami és harmóniai fordulatait.  

Egy adott korban élő zeneszerző kifejezésmódbeli jellemzőit is hasznos megfigyeltetni, és 

összehasonlítani (pl. Haydn és Mozart szonátatémáit, Kodály és Bartók népdalfeldolgozásait, 

kórusműveit). Tanulságos lehet bemutatni egy komponista különböző alkotói periódusaiban írt 

műveit (pl. Sztravinszikij munkásságában a neoklasszicista vagy folklorista darabjait, Liszt korai 

és késői opuszait).  

A következőkben kitérünk a különböző stílusok legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és 

formai sajátosságaira. 



68 

13. lecke: A barokk zene jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai és formai 

stíluselemei  

 

Cél: 

A barokk stílusjegyek tanítási módszereinek elsajátítása. 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha tudja a barokk zene stílusjegyeinek tanítási módszereit. 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő kb.90 perc 

Kulcsszavak:  

Táncok 

Szvit 

Díszítések 

Motorizmus 

Csembalo 

 

Növendékeink a stílussal valószínűleg hangszeres táncok formájában találkoznak. 

Ezek a táncok egy-egy barokk mester műhelyében szvitté állnak össze.  

( Pl. Bach és Händel szvitek, Bach partiták) 

Számos menüettet találunk kezdő hangszeres nővendékeink kottáikban, de megismerik a 

polonaiset, bourréet, gavottot is. 

A menüett ¾-es francia eredetű, mérsékelt tempójú tánc. Kezdő növendékeink még csak a trió 

nélküli változatával találkoznak. 

 Zi.II. Krieger:Menüett, Bach: 2 menüett, Purcell: Menüett stb.  

Heg. ABC 149 

Magasabb osztályokban megismerkednek a triós formájával is pl. szonáták II. esetleg III. 

tételeként, de önálló darabként is.  

A trió hangulatában, de gyakran hangnemében is eltér a menüett főrészétől, a dúr menüettek 

triója lehet az azonos alapú moll hangnemben is. (Maggiore-minore rokonság) 

Pl. Haydn: C-dúr szonáta Hob. XVI.10 (lásd az előző modulban) 

A gavotte 4/4-es francia tánc két negyednyi felütéssel. Zi. I. 114 

A bourrée szintén 4/4-es francia tánc egy negyednyi felütéssel. Zi. 115, Heg.ABC 151 

A barokk stílusra jellemző a díszítések sokasága. A zeneszerzők általában nem írták ki ezeket. 

Nem volt rá szükség, hiszen vagy ők vagy növendékeik játszották a műveket, akik tisztában 

voltak a díszítések előadási módjával. Vannak olyan kiadások, amelyek ajánlanak díszítéseket, 
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de érdemes gondosan mérlegelni ezeket. A régebbi kiadások óta sokat fejlődött a barokk zene 

előadásmódjára vonatkozó kutatás, az újabbak ezeket a kutatási eredményeket is figyelembe 

veszik.  

Vannak olyan Bach szvit tételek, amelyekben a szerző maga írta be a díszítéseket az 

ismétlésekbe, ezeket tanulmányozva figyelhetjük meg, hogyan is képzelte Bach az 

ornamenseket.   

 A következő képen Bach kezeírása látható, a díszítések megoldására mutat példákat.  

      

 

A barokk művekben gyakori az imitáció. A polifonikus és homofonikus zene ebben az időben  

nagyjából egyensúlyban van. Heg.ABC 151 

Legkomplexebb polifonikus műfaj a fuga.  

A „motorizmus” szintén sajátja a stílusnak. 

 Daquein:Kakukk, 

http://www. dailymotion.com/video/x7bu6x_le-coucou-louis-daquin_music  

  Bach: Kétszólamú invenciók  

https://www.youtube.com/watch?v=aJECcXizT3Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aJECcXizT3Y
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Érdemes megmutatni zongorista növendékeinknek a csembalot, a barokk szerzők erre írták 

billentyűs darabjaik nagy részét. Ha nem áll rendelkezésre maga a hangszer, a képét és a hangját 

bemutathatjuk az internetről. 

 
Önellenőrző kérdések:  

1.Soroljon fel négy gyakran tanított barokk táncot! 

 Menüett, polonaise, bourrée, gavotte 

2. Mi a gavotte ütemmutatója? 

a.) 2/4 

b. )3/4 

 c.)  4/4 

3.Melyik a kor uralkodó billentyűs hangszere? 

Csembalo 
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14. lecke: A klasszicizmus jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai és formai 

stíluselemei  

 

Cél: 

A klasszikus stílusjegyek tanítási módszereinek elsajátítása. 

 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha tudja a klasszikus zene stílusjegyeinek tanítási 

módszereit. 

 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő kb. 75 perc 

 

Kulcsszavak:  

Késleltetés 

Pároskötés 

Kürtmenet 

Alberti basszus 

Keringő basszus 

Szubdomináns parallel 

 

A klasszikus stílusban írott darabok könnyen érthetők a növendékek számára, mert a dallami, 

ritmikai, együtthangzási és formai tényezők egyensúlya itt a legegyértelműbb, legáttekinthetőbb.  

 

Néhány jellemző stílusjegye:  

Példánk Mozart Menüett KV. 1. 

Ebben a darabban, amely Mozart kisgyermekkori műve, minden olyan stíluselem jelen van, amely a 

klasszicizmusra jellemző.  

Ütempárokba rendezés.  

Az első nyolc ütem tagolása: 2+2+4. Egy nagyobb egység tart egyensúlyban két kisebb egységet. 
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Késleltetés. Ez a darab különösen gazdag késleltetésekben  

Páros kötés  

Tercelés a két kéz viszonyában.  

Skálamenetek 

Hármashangzat felbontások  

Domináns szeptim felbontás 

Domináns irányú moduláció: főrészben és a trióban is az 5-8.ütem 

A trió más hangnemben van, mint a menüett főrész (C-dúr szubdomináns hangnem) 

Szubdomináns parallel kitérés a főrészben és a trióban is (9-12.ütem) Szekvenciával tér vissza az 

alaphangnemhez.  
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Autentikus kadencia 

A klasszicizmusra jellemző kíséret típusok: kürtmenet, hármashangzat felbontás, alberti basszus, 

keringő basszus.  
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 A korszak legjellemzőbb műfaja a szonáta, amely hatással van a szóló és kamarairodalomra. A 

szimfónia nem más, mint zenekarra írott szonáta.  

 

 

A csembalot fokozatosan felváltotta a fortepiano, amelynek nagyobb hangereje volt, lehetett 

dinamikai különbségeket érzékeltetni, és nagyobb lett a hangterjedelme. ( Lásd Beethoven 

zongoradarabok). 

 

 

 

 

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Soroljon fel néhány, a klasszicizmusra jellemző stílusjegyet! 

      Késleltetés.  

      Páros kötés  

      Tercelés  

      Skálamenetek 

     Hármashangzat felbontások  

     Domináns szeptim felbontás 

2.  Melyik szubdomináns parallel irányú moduláció? 

d-moll-C-dúr 

G-dúr –g-moll 
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A-dúr-fisz-moll 

      C-dúr-d-moll 

3. Soroljon fel három klasszikus kísérettípust!  

     Kürtment, keringő basszus, alberti basszus 
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15. lecke: A romantika jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai és formai 

stíluselemei  

 

Cél: 

A romantikus stílusjegyek tanítási módszereinek elsajátítása. 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha tudja a romantikus zene stílusjegyeinek tanítási 

módszereit. 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő kb. 60 perc 

Kulcsszavak:  

kromatika 

dalszerűség 

tercrokon hangnem 

népies dallamok 

nagy ugrások 

új hangszerek 

 

 

A romantika, mint „forradalmi” stíluskorszak ugyan sok stílusjegyet átvett a klasszicizmusból, 

de sok tekintetben kitágítja a ritmikai, dallami, harmóniai, formai kereteket.  

A romantika néhány jellemző stílusjegye:  

Az alterált hangok, kromatikus skálarészletek gyakoribb alkalmazása  

Nagy ugrások 

Széles ívű dallamok 

Dalszerű hangszeres darabok pl. Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Népies dallamok megjelenése Mazurkák, polonézek, polkák,  

Gyakori moduláció távoli hangnemekbe is Pl. tercrokon hangnem 

A zongora hangterjedelme és hangereje megnőtt 

Megjelent az egy tételes szonáta 

 Erőteljes dinamikai különbségek 

Új hangszerek megjelenése színesíti a zenekari palettát 

Az irodalom és képzőművészet hatása a zeneművekre: balladák, románcok, impromtuek,  
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capricciók, rapszódia. Képzőművészet által ihletett művek pl. Liszt: Sposalizio, Muszorgszkij: 

Egy kiállítás képei 

Programzene megjelenése 

Szimfónikus költemény 

 

 

A következő Chopin mazurkában (Op.68.Nr.1) példát találunk az erőteljes dinamikai 

különbségekre, a szokatlan hangsúlyokra és a népies ritmus és dallam megjelenésére. 

 

A következő Schubert Keringő (Op. 127) minta a tercrokon modulációra (B-dúr-Gesz dúr) 
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Mendelssohn: Dal szöveg nélkül c. darabjaiban széles ívű dallamokat találunk. A cím is elárulja, 

hogy dalszerű műről van szó.  
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Önellenőrző kérdések:  

1. Válassza ki a felsoroltak közül a tercrokon hangnemeket:  

a.) A-dúr-fisz moll 

b.) A-dúr-a moll 

c.) A-dúr-E-dúr 

d.) B-dúr-Gesz dúr 

2. Soroljon fel táncokat, amelyek megjelennek romantikus művekben. 

Polonaise, mazurka, polka 

3. A romantika, mint „forradalmi” stíluskorszak ugyan sok stílusjegyet átvett a 

klasszicizmusból, de sok tekintetben kitágítja ……….kereteket.  

             a ritmikai, dallami, harmóniai, formai 
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16. lecke: A 20. század jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai és formai 

stíluselemei  

 

Cél: 

A 20.századi stílusjegyek tanítási módszereinek elsajátítása. 

Követelmény:  

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha tudja a 20.száazadi zene stílusjegyeinek tanítási 

módszereit. 

Időszükséglet:  

A tananyag elsajátításához szükséges idő kb. 60 perc 

Kulcsszavak:  

Impresszionizmus 

Egész hangú skála 

Modális dallamfordulatok 

Komponálási technikák 

 

A 20-21.század zeneirodalma stílusában nagyon sokrétű.  

Mindegyik bemutatására ebben a jegyzetben nincs lehetőség. Azokkal a stílusirányzatokkal 

foglalkozunk, amelyekkel alapfokon hangszeres növendékeink találkoznak.  

Az impresszionizmus az akadémikus festészet ellenhatásaként alakult ki. Monet, Manet, Renoir 

és a többi festő művészete hatott az irodalomra (pl. Verlain, Rimboud költészetére), de nem 

maradt hatás nélkül a zenére sem. Nem a konkrét programok határozták meg a mű karakterét, 

hanem a pillanatnyi benyomások: a felhő játéka, a víz hullámzása, a hóesés. 

A zeneművek már címükben is hordozzák a képszerűséget: Debussy: A tenger, Az elsüllyedt 

katedrális, Ravel: Jeux d'eau 

   Az egészhangú skála elmossa a tonalitást. Az oktávot 6 egyenlő hangközre bontja, így nincs 

vezetőhang, nincs kiemelt funkció. 
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Fontosakká váltak a hangszínek, a zongorán a harmóniák pedállal történő összemosása. 

A pasztell színek uralkodtak. Kedvelt hangszer a fuvola és a hárfa.  

A pentatónia és a jazz bizonyos elemei is jelen vannak a két legjelentősebb mester alkotásaiban. 

Debussy: Gyermekkuckó 

         Az elefánt bölcsődala 

 

 

 

Debussy: Gyermekkuckó Paprikajancsi tánca 
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Bartók Mikrokozmosz és Gyermekeknek sorozata, a Hegedű duók a zeneiskolás gyerekek 

műsorán rendszeresen szerepelnek.   

A Mikrokozmosz darabjaiban találhatunk példákat   

 a modális dallamfordulatokra: 

    Tánc kánon-formában (I. 31.dór )  

 

   Triolák líd hangsorban (II. 55) 
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 a dúr-moll váltásra: Homage a Bach (III. 79) 

  Betekintést nyerhetnek növendékeink bizonyos komponálási technikákba:   

   

   Kérdés és felelet (14) 

 

 

 Növekedés, fogyás (46)  

 Vonal és pont (64) 

          Imitáció (23)  

   

 

Népdal feldolgozások énekléséhez ajánljuk: 

 Bartók: Este a székelyeknél  

 Bartók Gyermekeknek sorozatából: 

 Játék (5), Körtánc (17), Katonadal (18) Ötfokú dallam (29), 

 Csillagok, csillagok (31) c. műveit 
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Kurtág: Játékok sorozata már notációjában is különleges. 

 

 

 

 

 

A kotta körülbelüli időket,hangmagasságokat  és különleges játékmódokat jelöl.  

(pl. könyékkel, ököllel, alsókarral játszandó ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejVnpuazmV0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejVnpuazmV0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQgyyqs4iMQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g319gW5_O0o 

 

 A 20-21.század zeneirodalmában sok példák találunk az aszimmetrikus ritmusokra: 

 Bartók: Hat tánc bolgár ritmusban 

 

Bartók: Duó 

https://www.youtube.com/watch?v=ejVnpuazmV0
https://www.youtube.com/watch?v=ejVnpuazmV0
https://www.youtube.com/watch?v=PQgyyqs4iMQ
https://www.youtube.com/watch?v=g319gW5_O0o
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Önellenőrző kérdések:  

1. Az egész hangú skála az oktávot………..osztja.  

                                 hat egyenlő hangközre 

2. Mely hangszereket használták szívesen az impresszionista komponisták 

a.) trombita 

b.) hárfa 

c.) ütők 

d.) fuvola 

3.) Melyik a helyes válasz? 

a.)Kurtág Játékok c. zongorasorozatában a kotta körülbelüli időket, hangmagasságokat és 

különleges játékmódokat jelöl.  

b.) Kurtág Játékok c. zongorasorozatában hagyományos kottaképpel találkozunk.  

 



86 

A stílusismeretet tartalmazó modul összefoglaló kérdései: 

1. Hányféle stílussal foglalkoztunk ebben a modulban? 

a.) 5 

b.) 4 

c.) 3 

d.) 2 

2. A barokk zenében a polifonikus és homofonikus zene ……volt.   

                                                                nagyjából egyensúlyban  

3.  A klasszicizmusban a csembalot fokozatosan felváltotta a ……. 

                                                                                         fortepiano 

4. Kik voltak az impresszionizmus legismertebb zeneszerzői? 

Debussy, Ravel 

5. Nevezze meg Bartók gyermekeknek szánt zongorasorozatait! 

Gyermekeknek, Mikrokozmosz 
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Irodalomjegyzék: 

 
Bartha Dénes által szerkesztett Zenei Lexikon (1965)  

Bartók: Mikrokozmosz kötetek,  

Bartók: Duók 

Dénes-Réger-Németh: Hegedű-ABC 

Dobszay László: A hangok világa kötetek és Útmutatók 

Fantóné Kassai Mária, Hernádi Lajosné, Komjáthy Aladárné, Máthé Miklósné, V. Inselt 

Katalin: Zongoraiskola I, II.  

Horváthné Smid Anna: Csicsergő I. II. Romi-Suli  

Kovács Sándor dr. Válogatott írások  

Papp Károlyné-Spiegel Marianna: Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban (LFZE Kodály 

Intézet, Kecskemét 2012)  


