
 

 

AKKORDIKUS TANSZAK  

GITÁR  

HELYI TANTERV 
 

A GITÁRTANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI 
 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 

- gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangsorolását, a hangszer lehetőségeit, 

- a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 

előadóművészeit, 

- a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait,, 

- a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

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

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 

-  differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

- a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 

 

Tanítsa meg: 

- a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 

- a legato játékot, 

- a staccato, portato, tenuto, játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását, 

- a gitárjáték alapvető technikai elemeit ( fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, 

tirando, arpeggio, törtakkordok), 

- a tompítás különféle lehetőségeit. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat különböző figurációkkal, 

- felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

 

Ösztönözze a növendékeket a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép 

gitárhangszín elsajátítására. 

 

Fordítson figyelmet 

- a céldtudatos gyakorlási módszerkialakítására, 

- a preciz hangszerhangolásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra 

 

Alakítsa ki a lapróljáték technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

Tanítsa meg a növendékeket a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

 

 

 

 



A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 

 
Képzési idő: 12 év 

„A” tagozaton: 2+10 évfolyam 

„B” tagozaton: (3)+9 évfolyam 

 

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A 

„B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B” 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyam 

Előképző Alapfok Tövábbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy kötelezően 

választható tárgy 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 

 
 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Főtárgy: gitár (egyéni). 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

 

 elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek 

együttes műveltségi programként is taníthatók; 

 gyakorlati: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); második hangszer, kamarazene, 

zenekar, kórus, népzene. 

 

(Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak 

tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket 

tartalmazó helyi tanterv készíthető.) 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 



A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. 

 

Főtárgy: 

 „A” tagozaton minimum 2x30 perc 

 „B” tagozaton minimum 2x45 perc 

 

Kötelező tárgy: 

 A képzési idő minimum 2x45 perc 

 „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

 „B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy: 

 „A” tagozaton az 5-6. évfolyamon 

        elmélet: minimum 1x45 perc 

 

Választható tárgy: 

 Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

           „B” tagozaton 

                  elmélet: minimum 1x45 perc 

       gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy 

                             minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Hangszeres előkészítő: 

 Egyéni: 2x30 perc 

 Csoportos: 2x45 perc 

 

Kamarazene: 

 Minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 

 

Zenekar, kórus: 

 Minimum 2x45 perc 

 

Második hangszer: 

 Minimum 1x30 perc 

 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

növendék más művészeti ág  (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti 

ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt 

vehet. 

 

 

 

 

 
 



Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten – a gitár részeivel és 

felépítésével. 

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs. 

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem. 

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad. 

– A megtanult törzshangok ábécés nevei. 

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az 

arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal. 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben. 

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű 

népdalok játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben. 

Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten– a gitár részeivel és 

felépítésével. 

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs. 

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem. 

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad. 

– Forte és piano. 

– Az ütemhangsúly. 

– A megtanult törzshangok ábécés nevei. 

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az 

arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal. 

– Ostinato és dudabasszus kiséret 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben. 

– Hangos–halk játék. Hangsúlyos hang játéka. 

– A többszólamúság lehetőség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű 

népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben. 

Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kisérettel. 

Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAPFOK „A” TAGOZAT 

 

1. ÉVFOLYAM 

 
Ismerje a tanuló a gitár részeit és felépítését. 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

Lényeges, hogy minél előbb alakuljon ki a megfelelő testtartás és a helyes kéztartás. 

Tanulja meg a növendék a jobb és bal kéz ujjazatának jelölését és a húrok számjelzését. 

Használja a szabad és ráhúzott pengetést (tirando, apoyando), továbbá az arpeggio pengetést 

(tirando). 

Alkalmazza az együttpengetést az i, m, a különféle változataival. 

Pengessen egyszerre pi, pm, pa ujjazattal, ráhúzott és szabad p-vel. 

Fontos a körömpengetés mielőbbi bevezetése. 

A tanuló folyamatosan gyakorolja a legato játékot, ügyeljen a szünetre, továbbá a nem kívánt 

hangok továbbzengésének tompítással történő megszűntetésére. 

Kezdjük el a staccato és a tenuto tanítását. 

Tanítsuk meg a törzshangokat és a C-dúr, G-dúr, F-dúr, a-moll, e-moll, d-moll skálkat egy 

oktáv hangterjedelemben, az első fekvésben. 

 

Elméleti ismeretek 

Sajátítsa el a tanuló a violinkulcs használatát.  

Tanítsuk meg az egész-, fél-, negyed-, nyolcadértéket és szünetjeleket, valamint a pontozott 

fél- és negyedértéket, a módosítójeleket. 

Ismerni kell a dúr és moll skálákat 1 kereszt, 1 bé előjegyzésig. 

Fontos elsajátítani a 2/4, 3/4, 4/4-es ütembeosztásokat, a dallamjátékban a nyitás-zárás 

érzékeltetését és a helyes hangsúlyok alkalmazását. 

Tanítsuk meg a kis és nagy szekund hangközt. 

Ismerje fel a tanuló a motívumok, dallamok azonosságát és különbségét. 

Tudjon a népdal sorszerkezetéről és periódusról. 

 

Követelmény 

Egyszólamú népdalok eljátszása mi, illetve p ujjakkal, szabad és ráhúzott pengetéssel. 

Kétszólamú gyakorlatok, népdalok basszuskísérettel. 

A többszólamúság megjelenésével – az egész tanulási folyamatban – ügyeljünk a gondos 

szólamvezetésre. 

Egyszerű arpeggio – felbontásos etűdök, sok üres húrral. 

 

Felhasználható irodalom 

Nagy E. – Mosóczi M. : Gitáriskola I. – II. 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok I – II. 

Fodor – Martnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

Puskás: Gitáriskola 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül.  

 

  

 



2. ÉVFOLYAM 

 

 
Hangszeres készségfejlesztés 

 

Az egyszerű fekvésváltás megismerése (üres húr közbeiktatásával). 

A kettős- és hármasfogások gyakorlása. 

Fontos az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű kétszólamú darabokban. 

A legato, staccato és tenuto gondos alkalmazása a művekben. 

Tanítsuk meg a természetes üveghangokat. 

Fontos az első fekvés teljes hangkészletének ismerete. 

Gyakoroltassunk egy-egy húron kromatikus gyakorlatot az első fekvésben. 

Játsszon a tanuló kétoktávos F- és G-dúr skálákat az első fekvésben, továbbá egyoktávos C-

dúr skálákat az ötödik fekvés hangjaival a 3-2-1 húrokon. 

Alkalmazza ízlésesen a tanuló a hangszínváltást (visszhanghatás) és a crescendót. 

 

Elméleti ismeretek 

 

Tanítsuk meg a 2/2, 3/8, 6/8-os ütembeosztást. 

Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott nyolcadértéket, a triolát 

és a szinkópát. 

Elméleti szinten ismernie kell a prím, szekund, terc, kvart, kvint és oktáv hangközöket. Fontos 

a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése. 

Tudni kell a kvintkörben 3 kereszt és 2 b előjegyzésig a dúr és moll skálákat. 

 

Követelmény 
 

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 

Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi Sor). 

Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 

 

Felhasználható irodalom 

 

Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola II., III. 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok III. 

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül.  

 

 

 

 



3. ÉVFOLYAM 
 

A hangszerről 

 

Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét. 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

 

Gyakorolni kell a kötéseket bal kézzel (ráütés, elpengetés).  

Továbbá könnyű ékesítéseket (pl. előke). 

Alkalmazásuk a darabokban kötelező (negyedik évfolyamtól). 

Fontos a kis barré begyakorlása. 

Játsszon a tanuló folyamatos kromatikus skálákat az első fekvésben. 

Tanítsuk a prím- és oktávhangolást flageolettel is. 

Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás (rcrescendo, 

diminuendo) megvalósítása. 

Folytassuk az ötödik fekvés tanítását. 

A scodatura használatának bevezetése; folytatása a további években. 

Játszani kell kétoktávos G-dúr skálákat (második fekvésből indítva), különböző 

ritmusképletekkel is. 

Gyakoroltassuk a skálákat kis motívumokra bontva, gyorsító gyakorlatokkal. 

 

Elméleti ismeretek 

 

Elméleti szinten ismerje a tanuló a szex-t és a szeptim hangközöket. 

Tanítsuk meg a 4 kereszt, 4 bé előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket. 

Elméleti szinten ismerni kell a dúr és moll hármashangzat felépítését. 

 

Követelmény 

 

Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása – kötelezően 

A következő (negyedik) évfolyamtól. 

Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy 

előadási darabban. 

Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 

Nehézségi szint: Sor: Etűdök op. 35, Borsody: Szín – darabok. 

 

Felhasználható irodalom 

Nagy E. – Mosóczi M. : Gitáriskola II – IV. 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok III-V. 

Mertz: Gyakorlatok 

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

F. Sor: Etűdök op. 35 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása. 



4. ÉVFOLYAM 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

 

Az arpegio – játék különféle változatainak folyamatos gyakoroltatása. 

Ismerkedés a termolo – technikával. 

Kezdjük el a nagy barré fokozatos bevezetését. 

Szükséges a balkéz-kötések gyakoroltatása (triolás kötés, kötésgyakorlatok). 

Az előke, utóka, mordent, trilla megvalósítása a darabokban. 

Lényeges a vibrato gyakoroltatása és alkalmazása. 

Tanítsuk a kétoktávos fekvésváltásos C-dúr skálákat. 

Ismerje meg a tanuló a IX. fekvés hangjait is. 

Fontos a fekvésváltás további gyakoroltatása (csúszás, ugrás). 

Játsszon a tanuló kromatikus és diatonikus skálát egy húron, fekvésváltással. 

 

Elméleti ismeretek 

 

Elméleti szinten ismerni kell a modális hangsorokat.  

Ezeket a tanára mutassa be a darabokból kölcsönzött példákkal. 

A dominánsszeptim – akkord elméleti megismerése. 

 

Követelmény 

 

Barokk vagy klasszikus tánctételek stílusos megszólaltatása. 

Terjedelmesebb etűd előadása. 

Könnyű barokk szvit – tételek előadása (pl. Losy), továbbá etűdök (Sor op. 31), Sor – 

walzerek eljátszása, Brouwer: Etűdök (1-5). 

 

Felhasználható irodalom 

 

Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola III – V. 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok IV – VI. 

Aguado: Etűdök 

Mertz: Gyakorlatok 

Sor: Etűdök op. 35, op. 31. 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

Faragó: Musica Ficta 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül.  



5. ÉVFOLYAM 

 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

 

Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat. 

Nehezebb ujjgyakorlatok bevezetése. 

Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése. 

Tanítsuk a háromoktávos E-dúr skálákat.  

A kézügyesítő, gyorsító ujjgyakorlatok folyamatos gondozása. 

A díszítés gyakorlásának továbbfejlesztése. 

 

Elméleti ismeretek 

 

Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek alapján, a tanár 

irányításával. 

Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenéről a tanult darabok alapján. 

 

Követelmény 

 

Mérsékelt tempójú etűd, amely különböző fekvéseket érint. Klasszikus tánctételek előadása. 

Romantikus, vagy XX. századi rövid darabok eljátszása. Nehézségi szint: Aguando: Etűdök, 

Carcassi: Etűdök op. 60 (pl. 2., 3., 6.), Brouwer: Etűdök (1-10.), Bartók – Szendrey: 

Gyermekeknek (a könnyebb darabok), Sáry: Bagatellek, valamint könyebb Tarrega-, 

Marchner- és Paganini – darabok, Mertz könnyű darabjai, Sagreras – etűdök. 

 

Felhasználható irodalom 
 

Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola V. 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok VII – VIII. 

Régi spanyol muzsika 

Carcassi: Etűdök op. 60. , Capricciók ( a könnyebbekből válogatva) 

Aguado: Etűdök 

Szendrey – Karper L.: 20 könnyű darab 

Puskás: Klasszikus etűdök 

Mertz: Könnyű gyakorlatok 

F. Sor: Etűdök op. 31., op 35 

Faragó: Musica Ficta 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül.  

 

 



6. ÉVFOLYAM 

 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

Tanítsuk a kromatikus skálák különféle fajtáit a növendékeknek. 

Tanítsuk a háromoktávos dallamos e-moll skálát. 

Fontos a két- és háromoktávos dúr és moll skálák gyakorlása azonos ujjrenddel, különféle 

fekvésekben is („transzponálva”). 

Játszassuk a modális skálákat egy húron, egy oktáv hangterjedelemben. 

Gyakoroltassuk az egészhangú skálára épített különféle hangközmeneteket, változatos 

pengetési módokkal. 

Bonyolultabb kötésgyakorlatokat is tanítsunk. 

(A fent említett problémák lásd Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola V. kötetének a végét, a 

technikai gyakorlatok továbbfejlesztése. 

Szükséges a termolo – technika továbbfejlesztése. 

Késztessük a tanulót nagyobb önállóságra az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás 

módszerességében. 

 

Elméleti ismeretek 

A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai elemzés lényeges. 

A tanár irányításával végezzünk harmóniai elemzést azon növendékekkel, akik arra képesek. 

Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján. 

Legyen képes a zenei formák (szvit- és szonátatételek) szerkezetének felismerésére és a 

tempók önálló megállapítására. 

 

Követelmény 

Tanítsunk reneszánsz műveket. 

Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes 

tempóarányokkal játszani. 

Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb etűdöt is.  

 

Felhasználható irodalom 

Aguado: Etűdök 

Carcassi: Etűdök op. 60 

Giuliani: Etűdök 

Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok VII – VIII. 

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab 

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 

Ferscobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 

F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31. 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

Faragó: Musica Ficta 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül.  



ALAPFOK „B” TAGOZAT 

2. Évfolyam 

 

A hangszerről 

A gitár rövid története. 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

Tanítsuk meg a kis barré – t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát az I. 

fekvésben.  

Tanítsuk meg a kétoktávos G –dúr skálát (üres húrok használata nélkül), különböző 

ritmusképletekkel is. 

Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait is. 

Játszassunk kettős- és hármasfogásokat is. 

Kapcsoljuk össze az első fekvést más fekvésekkel is. 

Tovább kell fejleszteni az arpeggio – játékot. 

A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos. 

Gyakoroltassuk a staccato és tenuto játékot is. 

Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel. 

Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal. 

 

Elméleti ismeretek 

Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8-os ütembeosztást. 

Tanítsuk meg a 3 kereszt, 2 bé előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket. 

Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo). 

Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket. 

Tanítsuk meg a tizenhatodértéket és a  - szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint a pontozott 

nyolcadot. 

 

Követelmény 

Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcasso. Carulli, Sor). Valósuljon 

meg a dinamikai árnyalás a gyakorlatban. 

Tanítsunk olyan egyszerű etűdöt vagy előadási darabot, mely összekapcsolja az első fekvést 

más fekvéssel. 

Játszassunk könnyű reneszánsz táncokat, hívjuk fel a figyelmet a darabok jellegzetességeire. 

 

Felhasználható irodalom 

Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola II. IV. 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok III – IV. 

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

Mertz: Gyakorlatok 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

A követelményszintnek megfelelő Carulli-, Carcassi – darabok előadása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

1 technikai gyakorlat vagy skála, 

1 etűd, 

3 különböző jellegű darab. 

 

 



3. ÉVFOLYAM 

 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

 

Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése, a kromatikus és diatonikus skála fekvésváltással. 

Tanítsuk meg a kétoktávos C-dúr skálát, játszassuk a G-dúr skálákat különböző fekvésekben. 

Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle kombinációkkal. 

Ismertessük meg a tanulóval az előkét és az utókát. 

Tanítsuk meg a kis, tört és nagy barré – t. 

Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio – játék különféle változatait. 

Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait. 

Alkalmazzuk a vibratót.  

Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét. 

 

Elméleti ismeretek 

 

Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenő modális fordulatokat 

megmutathassuk. 

Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4 kereszt 4 bé előjegyzésig. 

Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket. 

Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és dominánsszeptim – akkord 

felépítésével. 

 

Követelmény 

 

Tanítsunk barokk és klasszikus tánctételeket díszítésekkel. 

Nehézségi szint: R. de Visée, Sanz darabjai; Sor: Etűdök op. 31, op. 35 sorozat és Walzerek. 

 

Felhasználható irodalom 

 

Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola III – V. 

Szendrei – Karper L.: Gitárgyakorlatok IV. – VI. 

Aguando: Etűdök 

Mertz: Gyakorlatok 

Sor: Etűdök 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

 

A követelménynek megfelelő szintű darabok előadása 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 

1 technikai gyakorlat vagy skála, 

1 etűd, 

3 különböző karakterű darab. 

 

 

 



4.ÉVFOLYAM 

 

  

Hangszeres készségfejlesztés 

 

Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő (ujjfüggetlenítő), gyorsító gyakorlatok 

különböző fajtáinak gyakoroltatása. 

Tanítsuk meg a háromoktávos E-dúr skálát. 

Fejlesszük tovább a díszítési technikát. 

Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetőségeit. 

 

Elméleti ismeretek 

 

Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit. 

Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, tanári segítséggel. 

 

Minimális követelmény 

 

Játsszon a tanuló mérsékelt tempójú etűdöt, amely különböző fekvéseket érint. Adjon elő 

klasszikus tánctételt, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi 

műveket. 

Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op.60, Ponce: Prelűdök stb. 

 

Felhasználható irodalom 

 

Nagy E. – Mosóczi M. : Gitáriskola V. 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok VII-VIII. 

Régi spanyol muzsika 

Carcassi: Etűdök op. 60 

Aguado: Etűdök 

Szendrey – Karper L.: 20 könnyű darab 

Puskás: Klasszikus etűdök 

Mertz: Könnyű gyakorlatok 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

 

A követelményszintnek megfelelő darabok előadása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 

1 etűd, 

3 különböző jellegű előadási darab. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ÉVFOLYAM 

 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

 

Tanítsuk meg a háromoktávos e-moll skálát, továbbá a modális hangsorokat egy húron egy 

oktáv hangterjedelemben, valamint az egészhangú skálára épített különféle 

hangközmeneteket, változatos pengetési módokkal, kézügyesítő és gyorsaságfejlesztő 

gyakorlatokkal. (Lásd Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola V., Technikai gyakorlatok fejezete). 

A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés  kialakítására és a gyakorlás 

módszerességére. 

 

Elméleti ismeretek 

 

Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit. 

Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban tanári segítséggel. 

 

Követelmény 

 

Játsszon a tanuló mérsékelt tempójú etűdöt, amely különböző fekvéseket érint.  

Adjon elő klasszikus tánctételt, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. 

századi műveket. 

Nehézségi szint: Aguando Etűdök, Carcassi Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb. 

 

Felhasználható irodalom 

 

Nagy E. – Mosóczi M.: Gitáriskola V. 

Szendrey – Karper L.: Gitárgyakorlatok VII – VIII. 

Régi spanyol muzsika 

Carcassi: Etűdök op. 60 

Aguado: Etűdök 

Szendrey – Karper L.: 20 könnyű darab 

Puskás: Klasszikus etűdök 

Mertz: Könnyű gyakorlatok 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

 

A követelményszintnek megfelelő darabok előadása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 

1 etűd, 

3 különböző jellegű előadási darab. 

 

 

 

 

 

 

 



6. ÉVFOLYAM 

 

Hangszeres készségfejlesztés 

 Az előző évfolyamokban szerzett technikai készségek, képességek elmélyítése, 

továbbfejlesztése lényeges feladat. 

Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal.  

Lényeges a hangminőség állandó javítása. 

Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben. 

Tanítsunk tercskálákat. 

Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása változatos pengetési 

módokkal. Cél: a játékbiztonság és állóképesség növelése. 

A növendék ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasueado, étouffé, kopogás. 

 

Elméleti ismeretek 

A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és a zenélési 

kedv ébrentartása. 

Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, klasszikus szonáta stb.) 

Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár felügyelete mellett. 

 

Minimális követelmény 

Öszötnözzük a tanulót elmélyedésre a hangszer szóló- és kamarairodalmában, átiratok és 

eredeti művek előadására. 

Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása mellett játszassunk gyors 

előadási darabokat, illetve etűdöket is. 

Nehézségi szint: Bach – szvitek / partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, 

Carcassi: Etűdök op. 60, Brouwer – etűdök, Villa – Lobos – prelűdök, -etűdök. 

Ebben az évfolyamban a mindenkori szakiskola felvételi követelmény nehézségi szintje 

érvényes. 

 

Felhasználható irodalom 

Carcassi: Etűdök op.60 

    Capricciók 

Legnani: Capricciók 

Guillani: Etűdök op. 48 

Régi spanyol muzsika 

J.S. Bach: Szonáták és partiták (tételek) 

                 Lantszvitek (tételek) 

Dowland: Táncok 

Frescobaldi: Táncok és Ária variációkkal 

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 

 

A tanszaki meghallgatás anyaga 

A követelményszintnek megfelelő darabok előadása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

1 etűd, 

3 különböző karakterű darab. 

 

 

 



Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam  
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése. Szólamvezetés elemzése egyszerűbb reneszánsz 

fantáziákban. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása, 

kéztartás(ok) szükségszerinti korrigálása. 

 

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Op. 60 

Sor: Etűdök Op.29. 

Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok 

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei 

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei. 

Ponce: Prelűdök 

Brouwer: Etűdök XI–XX. 

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására. 

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, fantázia) 

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma) 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése. 

– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása. 

– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok. 

 

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Etűdök Op. 60 

Sor: Etűdök Op. 29. 

Giuliani: Etűdök Op. 48. 

Brouwer: Etűdök, könnyebb előadási darabok 

Mudarra és Narvaez fantáziák 

Bach: Lantművek tételei 

Weiss: Szvit tételek 

Sor: Menüettek 

Ponce: Prelűdök 

Villa–Lobos: Prelűdök 

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 

Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit. 

Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus) 

– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása. 

– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok. 

 

Ajánlott tananyag 

Sor: Etűdök Op. 29 

Coste: Etűdök Op. 38. 

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök. 

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei. 

Diabelli: Szonáták 

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei. 

Lauro: Vals–ok 

Barrios kisebb művei. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása. 

– A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása. 

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a technikai elemek kombinálásával. 

– Tanítsuk a modern művekben előforduló hangeffektusokat. 

Ajánlott tananyag 

Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök 

Reneszánsz táncok és fantáziák 

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei 

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk 

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 

Villa–Lobos: Choros 

Leo Brouwer gitárdarabjai 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga-tanszaki beszámoló ajánlott anyaga: 

4 különböző karakterű mű előadása kotta nélkül.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

 

Művészeti alapvizsga követelményei klasszikus gitár tanszakon 

 „A” tagozat 

 

Hangszerismeret: 

Tudja megkülönböztetni és megnevezni a hangszer egyes részeit. 

Tudja hangszerét behangolni. Segédeszköz (hangológép) használható. 

Ismerje a gitár hangkészletét (kottában és a fogólapon) a XII. érintőig. 

 

Alapvető hangszertechnikai elemek készségszintű ismerete: 

Legyen tisztában a fekvésjáték, a fekvésváltás fogalmával. 

Balkéz kötések: ráütés elpengetés. 

Barréfogás: kis- és nagybarré. 

Apoyando és tirando pengetés. 

Arpeggio pengetés. 

Törtakkord megszólaltatása. 

Nem kívánt hangösszecsengések tompítása. 

 

Legyen képes a különböző zenei stílusokhoz kapcsolódó játékmódok legegyszerűbb 

formáinak megvalósítására: 

Dallam akkordkísérettel. 

Többszólamú darabokban szólamvezetés megvalósítása dallamkiemeléssel. 

Harmóniafelbontásos játék. 

Ezen felül: 

Technikai készségeit tudja a 6 év során elsajátított zenei ismeretek szolgálatába állítani. 

Zeneileg értelmes, dinamikailag árnyalt hangszerjátékot valósítson meg. 

Legyen képes különböző stílusú darabok önálló megtanulására. 

 

Tudásáról adjon számot a pódiumon a következőkkel: 

 

 

Egy klasszikus etűd: Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi 

szintjén. 

 

Három különböző stílusú előadási darab bemutatása a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  

Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach 

átiratai (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 

Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./78.) 

Carcassi: Capriccio (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok VI./1.) 

Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 

XX. századi / Kortárs zene: pld. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb 

darabok: 1-5., 10. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid 

darabok gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) 

Brouwer: Estudios sencillos I-V. 

 

A négy darabból hármat kotta nélkül kell játszani! 



 

Művészeti alapvizsga követelményei klasszikus gitár tanszakon 

, „B” tagozat 

 

Hangszerismeret (az „A” tagozat követelményein felül): 

Tudja hangszerét hangvillával, hallás után behangolni. Hangológép nem használható. 

Ismerje a gitár teljes hangkészletét (kottában és a fogólapon).  

 

Hangszertechnikai elemek készségszintű ismerete (az „A” tagozat követelményein felül): 

A fekvésváltás különböző formáinak ismerete és alkalmazása: vezetőujjas, ugrásos. 

Díszítő kötések. 

Vibrato. 

Arpeggio pengetés: gyorsabb mozgások. 

Nem kívánt hangösszecsengések tompítása jobb és balkézzel egyaránt. 

A leggyakrabban előforduló effektek (üveghang, etouffe, rasguedo) ismerete és szükség 

szerinti alkalmazása 

 

Legyen képes a zenei stílusokhoz kapcsolódó különböző játékmódok megvalósítására az „A” 

tagozaténál magasabb szinten. 

 

Tudásáról adjon számot a pódiumon a következőkkel: 

 

3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban, 

vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban. 

 

Egy klasszikus etűd: Carcassi: Op. 60./8.-17.  etűdök nehézségi szintjén. 

 

Három különböző stílusú előadási darab bemutatása a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d-moll Szvit tételei, Bach: 

Sonate e Partite könnyebb tételei, d-moll Preludium. 

Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C-dúr Szonáta op. 15. III. tétel.  

Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák, Könnycsepp prelűd) 

XX. századi / Kortárs zene: pld. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből 6., 13., 17., 21. 

(EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok 

gitártanulóknak I., II. (EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI-X. 

 

Mind a négy darabot kotta nélkül kell játszani! 

 

A vizsga értékelése 

– Megfelelés az előírt követelményeknek 

– Technikai felkészültség 

– Hangszerkezelés 

– Artikulációk és díszítések alkalmazása 

– Helyes ritmus és tempó 

– Előadásmód 

– A zenei stílus és az előírások megvalósítása 

– Memória 

– Alkalmazkodóképesség 

– Állóképesség 



Művészeti záróvizsga követelményei klasszikus gitár tanszakon 

 
 

Hangszerismeret  

 

Tudja hangszerét hangvillával, hallás után behangolni. Hangológép nem használható. 

Ismerje a gitár teljes hangkészletét (kottában és a fogólapon).  

 

Hangszertechnikai elemek készségszintű ismerete (az „A” tagozat követelményein felül): 

A fekvésváltás különböző formáinak ismerete és alkalmazása: vezetőujjas, ugrásos. 

Díszítő kötések. 

Vibrato. 

Arpeggio pengetés: gyorsabb mozgások. 

Nem kívánt hangösszecsengések tompítása jobb és balkézzel egyaránt. 

A leggyakrabban előforduló effektek (üveghang, etouffe, rasguedo) ismerete és szükség 

szerinti alkalmazása 

 

Legyen képes a zenei stílusokhoz kapcsolódó különböző játékmódok megvalósítására az „A” 

tagozaténál magasabb szinten. 

 

Tudásáról adjon számot a pódiumon a következőkkel: 

 

3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban, 

vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban. 

 

Egy klasszikus etűd: Carcassi: Op. 60./8.-17.  etűdök nehézségi szintjén. 

 

Három különböző stílusú előadási darab bemutatása a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d-moll Szvit tételei, Bach: 

Sonate e Partite könnyebb tételei, d-moll Preludium. 

Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C-dúr Szonáta op. 15. III. tétel.  

Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák, Könnycsepp prelűd) 

XX. századi / Kortárs zene: pld. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből 6., 13., 17., 21. 

(EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok 

gitártanulóknak I., II. (EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI-X. 

 

Mind a négy darabot kotta nélkül kell játszani! 

 

 

 

A növendék alapszinten ismerje: 

A gitár különféle változatait, történetüket. 

A jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

 

Legyen képes: 

Technikájának önálló továbbfejlesztésére. 

Repertoárjának önálló bővítésére. 

Életkorának megfelelően: zeneileg érettebb, a zenei karaktereket tudatosabban 

megjelenítő előadásra, terjedelmesebb művek eljátszására. 



 

Szerezzen jártasságot a kamarazenélésben (gitár duó, trió, gitáregyüttes, énekes kísérése, 

kamarazene más hangszerekkel). 

 

A négy vizsgadarab egyike lehet kamarazene, kottából előadva. 

 

A vizsga értékelése 

– Megfelelés az előírt követelményeknek 

– Technikai felkészültség 

– Hangszerkezelés 

– Artikulációk és díszítések alkalmazása 

– Helyes ritmus és tempó 

– Előadásmód 

– A zenei stílus és az előírások megvalósítása 

– Memória 

– Alkalmazkodóképesség 

– Állóképesség 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK 

A tanár feladata, hogy megismerje a tanuló adottságait, esetleges hiányosságait, és ennek 

ismeretében felelősségtudattal jelölje ki – a tantárgyi program keretein belül – a 

hangszertanulás egyéni útját. 

 

A képzési program három csoportja: 

- technikafejlesztés, 

- etűdök, 

- előadási darabok. 

 

E három aspektus a tanulás folyamatában nem válik külön. 

 

 

Technikai képzés 

Ügyeljünk mindkét kéz könnyed mozgására. 

Fontos a szép tónus iránti igény folyamatos ébrentartása. 

Ennek érdekében a lehetőségekhez képest minél korábban be kell vezetni a körömpengetést, 

melynek feltétele a megfelelően gondozott köröm. 

 

Jobb kéz 

Ügyeljünk a váltott pengetésre, a jobb kéz ujjazat gondos kimunkálására és betartására. 

Tanítsuk a kalapácsszerű, kis mozdulattal történő pengetést ( a húrok „megütését”) 

Kerüljük a „húrtépést”. 

 

Bal kéz 

Noha fontos a bal kéz fizikai erejének növelése, ügyeljünk arra, hogy a növendék könnyedén 

fogja le a hangokat, „ne szorongassa a gitár nyakát”. Törekedni kell a bal kéz fogásváltásainál 

a hangok legato összekapcsolására. 

Minél előbb tanítsuk és gyakoroltassuk a hangszer behangolását. 

 

Gyakorlás 

Tanítsuk meg a növendékeket a lehetőségekhez mérten minél korábban a metronóm 

használatára. Az egyenleges lüktetés mellett történő gyakorlás elengedhetetlen előfeltétele a 

zenélésnek. 

Ügyeljünk a zeneileg értelmes tagolásra; a karakternek és a stílusnak megfelelő artikuláció 

megvalósítására.  

A tanár nevelje növendékeit a zenei munka – a gyakorlás – szeretetére, mely rendszeresen, 

helyes beosztással, célravezető módon történjék.  

Memorizáljon a növendék rendszeresen és tudatosan, hogy fejlődjön a zenei emlékezete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM 

 

 

Az Editio Musica Budapest kiadó gazdag gitár szólóirodalmát – terjedelme miatt – nem áll 

módunkban tejles egészében közölni.  

Lásd továbbiakban a katalógust, ahol jelentős ének – gitár és kamarazenei anyagi is található. 

 

 

Iskolák 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E. – Mosóczi M:Gitáriskola I-V. 

Szendrey – Karper L.:Gitárgyakorlatok I-VIII. 

   Ötven magyar népdal 

Fodor –Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Etűdök, tanulmányok 

Aguado: Etűdök I-II. (Tokos) 

Carcassi: 25 etűd op. 60 (Tokos) 

Carulli: Etűd (Benkő) 

Giuliani: 24 etűd (Tokos) 

Klasszikus etűdök (Puskás) 

Kováts: Rövid tanulmányok I-II. 

 

Előadási darabok 

J.S. Bach: 20 könnyű darab (Szendrey – Karper L.) 

     Lantszvitek (Sárközy) 

     Szonáták és partiták (Mosóczi) I-II. 

Bakfark: Opera omnia (Benkő) 

Cabezón: 8 könnyű darab (Mosóczi) 

Dowland: 12 könnyű darab (Benkő) 

Frescobaldi: Táncok, Ária variációkkal (Mosóczi – Zaszlavik) 

Huzella: Három tánc Scarlatti emlékére (Szendrey – Karper) 

Kadosa: 11 könnyű darab (Adrovicz) 

Magyar zene a XIX. Század első feléből (Brodszky) 

Népdalfeldolgozások (Adrovicz) 

Paganini: Kis darabok (Vereczkey) 

Patachinch: Gyermekdalok 

Régi spanyol muzsika (Mosóczi) 

Sugár: Gyermekdalok (Adrovicz) 

Sári: 8 könnyű karakterdarab (Vereczkey) 

Weiss – Tombeau: Fantázia (Kováts) 

Visée – Coste: 6 darab (Vereczkey) 

 

Gitárduók 

Gitárduók kezdőknek (Mosóczi) 

Régi francia muzsika (Mosóczi) 

Régi angol muzsika (Mosóczi) 

Couperin: Francia álarcosbál (Mosóczi) 

Scarlatti: 5 szonáta (Fodor – Mosóczi) 



Silva – Leite: 41 duett (Benkő) 

Solo – Music Budapest Kiadó 

Sor:  Válogatott etűdök op. 31 

 Válogatott etűdök op. 35 (Fodor – Marnitz – Vass) 

Carcassi: 6 capriccio (Fodor- Marnitz- Vass) 

Klasszicizmus (Fodor-Marnitz-Vass) 

 

Balassagyarmat város Önkormányzata kiadásában 

Carulli: Gitárdarabok kezdőknek és haladóknak (Fogarasi) 

Tarrega: Gitárgyakorlatok (Fogarasi) 

 

Külföldön kapható irodalom 

Tarrega, Pujol, Carlevaro, Sagreras és mások gitáriskolái 

Brouwer: Etűdök 

Faragó: Musica Ficta (Universal) 

Klassiker der Gitarre 

Villa Lobos:  Etűdök 

  Prelűdök 

Ponce: Prelűdök 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer. 

Legalább két darab kottatartó, két darab állítható lábzsámoly. 

Félévenként egy húrkészlet. 

Metronóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


