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 A tanuló a zenei anyagot osztálya és egyéni képességei, illetve készségeinek 

megfelelően, stílszerűen, értelmesen tagolva, egységes egészként előadva, kifejezéssel 

szólaltassa meg a hegedűt. 

 A tanár a tanév elején készítsen tervezetet, amely egyrészt tükrözi a tantervi 

követelményeket, másrészt figyelembe veszi a növendék egyéni sajátosságait. A tervezett 

anyag sohasem egyes darabokra vonatkozzék, hanem a megvalósítandó követelmények zenei, 

technikai, pedagógiai jellegét tükrözze. Mind az  „A” mind a „B” tagozat esetében a 

feldolgozandó anyagot kezelje a tanár kellő pedagógiai rugalmassággal, mindig tekintetbe 

véve növendéke zenei, fizikai adottságait, értelmi képességét, valamint egyéb körülményeit. 

 A gyermek már az első osztályban szinte minden zenei, technikai ismerettel találkozik, 

de ezeket még sem önállóan, se tudatosan nem képes alkalmazni, hasznosítani. A további 

évek feladata mindezen ismeretek tudatos gyakorlása, majd önálló alkalmazása az osztályok 

követelményeinek megfelelően. Az egyes zenei osztályokban előírt zenei, technikai 

követelmények tehát már előfordulhattak a növendék tanulmányaiban, mégis súlyponti 

kérdéssé csak az adott osztályban válnak. 

 A technikaképzés a zeneművek szép megvalósításának feltétele. Sokrétű, éveken át 

tartó folyamat, amely már az első hang megszólaltatásával elkezdődik hangképzés 

formájában. 

 Minden technikai tanulmánynak – legyen az ügyesítő, ujjgyakorlat, etűd vagy skála – 

a zenei anyagokhoz, illetve annak előkészítéséhez kell kapcsolódnia. 

 Etűd – tanulással előkészítést és állóképességet szerez a növendék a nemesebb zenei 

anyag színvonalas előadásához. Célunk mindenképpen a kézügyesség fejlesztése, a technikai 

alapjátékformák elsajátítása – zenei anyagba illesztve. 

A kottaolvasás tanításánál figyelembe kell vennünk a hármas idegpálya – auditív, vizuális, 

motorikus – egységének kialakítását. El kell érnünk, hogy a kottakép látása, hallása és 

megvalósítása szinte egyidejű legyen 

 A lapról játék készségének fejlesztése a későbbi öntevékeny muzsikálás alapja, egyben 

a növendék zeneirodalmi ismereteit is gazdagítja. Fordítsunk gondot arra, hogy a lapról játék 

– mely mindig egy-két osztállyal alacsonyabb anyagból történik – ne eredményezzen rossz 

technikai, mechanikai beidegzéseket, következésképp helytelen zenei megvalósításokat. 

 

Zenei nevelés: 

A növendék ízlését és zenei igényességét csak képességeit meg nem haladó művek tanításával 

fejleszthetjük tovább. A tanár lehetőleg minden művet mutasson be a hangszeren, ezzel 

ugyanis felkelti a növendék érdeklődését, figyelmét, aktivitását. A feladott anyagot lássa el 

utasításokkal, magyarázatokkal. Dinamikát, frazeálást, artikulációt és a technikai megoldást 

(pedált) is a zenei anyagból kell magyarázni. 

 

 

 
 

 



A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 
Képzési idő: 12 év 

„A” tagozaton: 2+10 évfolyam 

„B” tagozaton: (4) + 4 + (4) 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 3. évfolyamától javasolt irányítani. 
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Az előképzőt a növendékeknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Főtárgy: hegedű (egyéni). 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

 

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

együttes műveltségi programként is taníthatók); 

 gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 



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

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók);  zongora, 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 

 

A korrepetició (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

1. évfolyamig 5 perc 

2-3. évfolyamtól 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

 „B” tagozaton (minimum) 

 1-2. évfolyam 10 perc 

 3-4. évfolyam 15 perc 

 5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: 

 A képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5-6. évfolyamon 

 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 

Zongora, 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.  



A HEGEDŰTANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI 

 

 

Ismertesse meg a növendékekkel 

 a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

 a hegedű akusztikai sajátosságait, 

 a hangszer hangolását, 

 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségét, 

 a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

 a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

 a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 a megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

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

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

 a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és  

fekvésben., 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, uj- és 

vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a különböző vonásnemek elsajátítására, 

 a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

 az üveghangok megszólaltatására, 

 a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

 a hangköz és akkordjáték fejlesztésére, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Tanítsa meg a növendékeket a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási 

feladatokra. 

 

 

 

 

 

 

 



Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

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

mozgásgyakorlatok. 

 

Készségfejlesztés 

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

gyakorlása 

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

– a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása. 

Hangszer nélkül 

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

– közelítés – távolítás; 

– súlyérzet; 

– rotálás, tengelyfogás érzete; 

– a hegedű „fészek” megismerése. 

A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag: 

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

egyszerűbb etűdök tanulása. 

Kodály: 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Óvódás énekeskönyv 

Dénes – Kállai – Lányi – Mezõ: Hegedûiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedûiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedû ABC 

Szilvay: Színes húrok I. 

 

Követelmény 

A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása 

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

intonációra való törekvésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése 

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

– Módosítójelek 

– Dallamsorok felismerése 

Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés 

– Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása 

– Billentő mozgás fejlesztése 

– A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására 

– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása 

 

Ajánlott tananyag:  

30–40 gyakorlat 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedûiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedû ABC 

Dénes–Lányi: Hegedûiskola I. füzet 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját 

Törekedjen a tiszta intonációra 

Tudjon kottát olvasni az egyszerûbb gyakorlatoknál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAPFOK „A” TAGOZAT 

1. évfolyam 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása. 

A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó mozgások, 

alkar-rotáció). 

A billentő mozgások kialakítása. Tenyérérzet. 

Intonáció a következő hangkészletekben: 

 e-húr: e-fisz-gisz ((g)-a-h 

 a-húr: a-h-cisz (c)-d-e 

 d-húr: d-e-fisz (f)-g-a 

 g-húr: g-a-h (b)-c-d 

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

vonóvezetés üres húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 

Vonókezelési feladatok: játék „kis egész” majd részvonókkal és egész vonóval. A legato és 

détaché játékmód kialakítása. A zenei szünetekben indítás, továbbvezetés, zárás érzete. Az 

ütemsúly és a vonókezelés összefüggései. Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek 

megszólaltatásakor. A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első 

vonóhúzási feladatok során. Hangsorok egyszerű vonásnemekkel (dúrok 3# előjegyzésig, 

valamint természetes moll hangsorok 2#  előjegyzésig. 

Zenei ismeretek 

Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül. 

Metrum, mérőütés, tempó. 

Ütem: 2/4, 4/4, ¾ 

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

Felütés. 

Nyújtópont a fél és a  negyed érték mellett. 

Módosítójelek. 

Előjegyzés. 

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

A hármashangzat fogalma. 

Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 

Memóriafejlesztés. 

Társas zene: egyszerű kétszólamú tanulmányok a Hegedűiskolából. 

Minimális követelmény 

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

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

ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra. 

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

Az év végi beszámoló anyaga 

2 különböző jellegű tanulmány  a Hegedűiskolából és  

2 zongorakíséretes darab (kotta nélkül). 

Felhasználható irodalom 

Dénes – Lányi – Kállay – Mező:_ Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi- Szerványszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

 

 



2. évfolyam 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

 ejtő – emelő billentés; 

 a húrváltó-készség fejlesztése; 

 a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext) üres húrokkal; 

 vonókezelési feladatok: 

a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

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

a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non 

legato”. 

 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és kis 

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

 

Zenei ismeretek 

A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

A tempó- és dinamikai jelzések ismerete. 

Egyszerű és változó ütemek. 

Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

Hangközök: szextek, szeptimek. 

Dúr és moll tonalitás, a párhuzamos hangnem fogalma. 

Ezeket a problémaköröket érintve, nem követelményként, az adott daraboknál ismertetve. 

A tanult művek formai elemzése (periódus). 

A barokk táncok jellegzetességei. Da Capo-s formák. 

Memóriafejlesztés. 

Társas zene az évfolyam anyagából. 

 

Minimális követelmény 

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

Ismerje az új ritmusokat. 

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

alkalmazni. 

Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók : Betyárnóta, Rameau: 

Rigaudon, Schubert: Német tánc. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

2 etűd és 

2 zongorakíséretes darab (kotta nélkül). 

 

Javaslat 

A félévi tanszaki meghallgatás helyett választható megoldás: nyilvános közös óra, tanszaki 

koncert, kerületi háziverseny. 

Azt év végi beszámolón kiváló teljesítményt nyújtó tanuló „B” tagozatba helyezhető. 

 

Felhasználható irodalom 



Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola II. 

Sándor – Járdányi – Szerványszky: Hegedűiskola II. 

Dénes – Szászné  Réges J.: Hegedű ABC 

 

Kamarazene 

Kodály: Biciniumok 

Egyszerűbb duók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. évfolyam 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

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

(trilla, Geminiani- és fordított Geminiani-fogás). 

A II. és III. fekvés előkészítése. 

Kettősfogás-játék: tercek, szextek egyszerű formában. 

Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon. 

Nagy és kis détaché. 

Martelé kialakítása a vonó különböző részein. 

A legato fejlesztése, vonáskombinációk. 

A staccato vonások előkészítése. 

A vibrato előkészítése. 

 

Zenei ismeretek 

Új ritmikai elem: 

A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

Ékesítések: előke, utóka, trilla. 

Memóriafejlesztés. 

 

Minimális követelmény 

A növendék legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos 

alkalmazására. 

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

Tudja alkalmazni a Geminiani- és rofdított Geminiani-fogást. 

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

A zeneművek nehézségi szintje pl.: Händel: Gavotte. 

Ismeretlen szerző: Menüett 

Hasse: Két tánc 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

2 etűd (különböző technikai feladatokkal) és 

2 zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel, duó vagy barokk, illetve klasszikus tánctétel), kotta 

nélkül. 

 

Felhasználható irodalom 

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

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettőfogások az első fekvésben 

 

Kamarazene 

Kodály: Bicíniumok 

Pejtsik: Régi kamarazene sorozat: Duók, Triók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: 12 duó K. 487 (válogatva) 

Bartók: Duók 

 

 



4. évfolyam 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

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

½ fekvés, II-III. fekvés, fekvésérzet kialakítása és fejlesztése. 

A vibrato kialakítása. 

Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben. 

Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban. 

A staccato játékmód, az emelt vonás kialakítása. 

Az akkordjáték és a kettősfogás-játék kialakítása első fekvésben. 

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

megszólaltatásának megalapozása (dolce, risoluto, espressivo). 

 

Zenei ismeretek 

A tempó- és a dinamikai jelzések bővebb ismerete. 

A játszott anyag zenei – formai – elemzése a tanár segítségével. 

 

Minimális követelmény 

Ismerje a növendék a ½ fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és 

akkordokat. 

Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang). 

Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Steibelt: Uno ballo, Mozart: Andantino, Corelli: Allegro. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

2 etűd és 

2 zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), kotta nélkül. 

 

Felhasználható irodalom 

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

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

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I. (a technikailag könnyebb etűdökből válogatva) 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, vagy 

        40 etűd op. 54. (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

 

Kamarazene 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: duók Z. 3083 

Mozart: Duók K. 487 

Bartók: Duók 

Hegedűduók kezdőknek (Víh) 

Kamarazene kezdők számára (Máriássy)Régi kamarazene (sorozat): Duók, Triók 

 

 

 

 

 

 



5. évfolyam 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése. 

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

A vibrato fejlesztése. 

Az akkordjáték fejlesztése. 

A dobott vonás kialakítása. 

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

artikuláció fejlesztése. 

Dúr és moll hangsorok (4#, 4 b előjegyzésig), akkordfelbontások két oktávon a IV. fekvésig. 

 

Zenei ismeretek 

A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 

Klasszikus táncok. 

Romantikus karakterdarabok. 

Variációs forma. 

 

Minimális követelmény 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat 4 #, 4 b előjegyzésig) két oktávon keresztül a 

IV.fekvésig. 

Ismerje a IV. fekvést. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (staccato), zeneileg 

árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 

Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon. 

Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 

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

Szokolovszkij: Falusi tánc 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

1 etűd, 

1 zongorakíséretes mű kotta nélkül és 

1 kamaramű (tanárral vagy növendéktársaival). 

 

Felhasználható irodalom 

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

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

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

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Eűdök op. 68. 

Bloch: Hangsoriskola II-III. 

 

Kamarazene 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene-művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik):  I. Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

      II. A barokk triószonáta Z. 13549 

 



6. évfolyam 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

Tájékozódás és játékkészség az V. fekvésben és félfekvésben. 

A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése: 

 trilla, fekvésváltás (kettősfogásokkal is), 

 természetes üveghangok. 

 A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 

 

Zenei ismeretek 

Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

Kifejező és stílusos artikuláció. 

A portamento fogalma. 

A XX. Századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, 

szerkesztési elvek ismerete a játszott művek alapján. 

 

Minimális követelmény 

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi 

klasszikus és romantikus művek terén. 

Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, terjessze ki érdeklődését korunk zenéje iránt. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

2 zongorakíséretes előadási darab (kamarazene is lehet). 

 

Felhasználható irodalom 

Az 5. évfolyamnál felsoroltak, továbbá az ajánlott irodalom jegyzékében felsorolt 

zongorakíséretes és kamarazenei művek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek 

A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika, 

A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái. 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– a húrváltó–készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

Vonókezelési feladatok: 

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

portato, 

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

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, 

legato is, valamint a szinkópa. 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

Ajánlott tananyag 

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

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

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

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45 (válogatva) 

Követelmény 

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

zenei anyag játéka ujjrendváltozattal. 

Önálló hangolás. 

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

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd 

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. évfolyam 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. III. Fekvés 

elsajátítása. 

A vibrato kialakítása, fejlesztése. 

Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés. 

A kettősfogás fejlesztése a I. fekvésben (fekvésváltás nélkül). 

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

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

Lassú, tartott hangok. 

A staccato játékmód fokozatos fejlesztése. 

Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése. 

Természetes üveghangok. 

Tempótartás, a tempó fokozása. 

 

Zenei ismeretek 

Az „A” tagozatnál leírtak, valamint: 

 alteráció, hangnemi kitérés, moduláció, 

 főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán), 

 a klasszikus periódus, 

 XX. Századi stílusjelenségek. 

 

Minimális követelmény 

Játsszon a növendék szép és kifejező hangon. 

Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára. 

Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibrato a zene kifejező 

megformálása során. 

 

Félévi   meghallgatás anyaga 

Hangsor fekvésváltással. 

2 etűd a fekvés- és vonótechnikai tanulmányokból és 

1 zongorakíséretes előadási darab (kotta nélkül). 

 

A tanév folyamán még egy tanszaki meghallgatást javasolunk, melynek anyagát a tanszak 

határozza meg. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

2 különböző jellegű technikai tanulmány (közülük az egyik klasszikus etűd) és 

2 zongorakíséretes mű. 

 

Felhasználható irodalom 

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

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

Sándor: Hegedűiskola III. 

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

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



Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

 

Kamarazene 

Bartók: Duók 

Régi kamarazene (Pejtsik – Szász): Duók, Triók (Mozart művei) 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. évfolyam 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

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

A páros és páratlan számú fekvések  egyenrangú fejlesztése. 

A fekvések összekötése I-V. fekvésig. 

Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és egyszerű 

négyszólamú tört akkordok tanulása. 

Hangsorok 5 #, 5 b előjegyzésik, akkordfelbontásokkal, két oktávon. 

A pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása. 

A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál. 

Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása. 

A kettősfogás-játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is). 

 

Zenei ismeretek 

A tempójelzések bővebb ismerete. 

Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem. 

A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord. 

A rondó- és a szonátaforma főbb jellemzői. 

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

A potamento fogalma. 

 

Minimális követelmény 

Játsszon a növendék felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny 

vonótechnikával. 

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

Vibratója legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 

Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 

Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja lapról 

játszani. 

Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

Félévi meghallgatás anyaga 

Hangsor fekvésváltással, akkordfelbontással, 

2 etűd (különböző technikai feladatokat tartalmazzon, az egyik klasszikus etűd legyen) és 

1 zongorakíséretes előadási mű (kotta nélkül). 

 

A tanév folyamán még egy tanszaki meghallgatást javasolunk, melynek anyagát a tanszak 

határozza meg. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

2 különböző jellegű technikai tanulmány (közülük az egyik klasszikus etűd) és 

2 zongorakíséretes mű (kotta nélkül). 

 

Felhasználható irodalom 

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

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

Sándor – Járdányi – Szerványszky: Hegedűiskola IV/A, B 



Bloch: Hangsoriskola II. Z. 1767 

Kayser: 36 etűd op. 20. I-II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. évfolyam 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A játékkészség fejlesztése I-VII. fekvésig. 

Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon. 

A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

Pergőtechnika. 

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

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

Célszerű ujrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

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

Szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 

A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

Ismerkedés korunk zenéjével. 

 

Minimális követelmény 

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

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a növendék érzékeny, kifejező, a mű 

karakteréhez igazodó egyéni hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására. 

Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

Félévi  meghallgatás anyaga 

Hangsor három oktávon, akkordfelbontásokkal, 

2 etűd, 

1 zongorakíséretes mű. 

 

A tanév folyamán még egy tanszaki meghallgatást javasolunk, melynek anyagát a tanszak 

határozza meg. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

2 etűd (közülük az egyik klasszikus etűd), 

2 zongorakíséretes mű (az egyik vagy koncert, vagy szonáta). 

 

Felhasználható irodalom 

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

Kayser: 36 etűd op. 20 II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II. 

Dancla: Etűdökop. 68 

Sevčik: Fekvésváltozások op. 8 

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

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

Mazas: Études speciales op. 36, I. (néhány etűd) 

 

 

Kamarazene 



Régi kamarazene (Pejtsik-Szász): Duók, Triók 

Barokk és klasszikus kamaraművekből igény szerint válogatva 

Bartók: Duók 

Lendvay: Duók Z. 13224 

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

Kiss Zs.: Duók Z. 12565 

Reményi: Duók Z. 13247, Z. 1112567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. évfolyam 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A témakörök azonosak az 5. „B” évfolyamnál felsoroltakkal. 

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

 

További feladatok: 

 háromoktávos hangsortanulmányok a VII. fekvésen túl is, 

 az ujjrendi formák bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, ujjazatos 

kromatika). 

 

Zenei ismeretek 

A témakörök azonosak az 5. „B” évfolyamnál felsoroltakkal. 

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

ismeretének kibővítése. 

 

Minimális követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

Legyen képes tudatos helyezkedő-műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 

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

Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal,. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában. 

 

Félévi meghallgatás anyaga 

Háromoktávos hangsor, akkordfelbontással, 

2 etűd, 

1 koncerttétel vagy 1 zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I-II. tételt 

játszani). 

 

(A zenei pályán továbbtanuló növendékek a felvételi anyagból választhatnak. Számukra 

javasolt még a teljes felvételi anyag koncertszerű előadása, a felvételi előtt kb. két héttel.) 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

A zeneiskolai tanulmányait a növendék lehetőség szerint nyilvános hangversenyszerepléssel 

zárja. 

 

Felhasználható irodalom 

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

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

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

 Études brillantes op. 36 II. (a lehetőségek szerint) 

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

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Sevčik: Fekvésváltás op. 8. 

 Trillagyakorlatok op. 7. 

 

 



 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

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

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

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

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

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

nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

leírni azokat. 

 

Legyen képes 

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

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

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

lapról eljátszani, 

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

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

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

intonációra, 

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

alkalmazására, 

– szép hangon való, karakteres előadásra, 

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

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

 

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

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

– Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

– Két szabadon választott etűd, 

– Egy versenymű saroktétele, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási 

darab. A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

 

 

 

 

 

 



Művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

 

A” tagozat 

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

14., vagy Dont op. 38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études speciales op. 

36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, koncert–tétel, vagy szonáta–tétel; Beethoven: 

Menuett (PWM) és Trió (Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: 

Variációk–sorozat, Vivaldi: G–dúr koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D–

dúr koncert (Peters) I. tétel, Corelli: e–moll, A–dúr szonáta (EMB 12050 kötetben, EMB 

12051 kötetben, EMB 12265 kötetben) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd, a játék technikai biztonságának 

felmérésére; Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I (EMB 2244) 2., 7., 9., 

15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. (EMB 2245) nehézségi szintjén. 

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

2604), a könnyebbek szintjén. 

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

2751 kötetben), Járdányi: Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak (EMB 8001) 

nehézségi szintjén. 

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

moll Koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a–moll koncert (PWM), Seitz: 

g–moll koncert op. 12 no. 3 (PWM, Music Sales) I. tétel, Dancla: Concert–solo op. 77 no. 2, 3 

Telemann: A–dúr szonáta, Händel: E–dúr Szonáta (EMB 12309) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 



Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv 

ébrentartása. 

7. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

– A hajlékony hang kialakítása, 

– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása, 

– A fekvésváltás könnye alkalmazása, 

– A húrváltó mozgások fejlesztése. 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Block: Hangsoriskola 

Vivaldi: G–dúr Koncert 

Haydn: D–dúr Koncert no.2. 

Komarovszkij: A–dúr Koncert 

Händel: E–dúr Szonáta 

Corelli: e–moll Szonáta 

Haydn: Menüett D–dúr, F–dúr 

Vivaldi: Siciliano 

Rubinstein: Polka 

 

Követelmény 

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

helyes megválasztására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

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

nélkül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

– Jobbkéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált vonásoknál) 

– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában 

Követelmény 

Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is. 

A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos 

A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Vivaldi: e–moll, E–dúr Koncert 

Vivaldi: d–moll Kettősverseny 

Stamitz: B–dúr Koncert 

Händel: g–moll Szonáta 

Corelli: A–dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladat 

– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének további 

finomítása 

– A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, II. 

Feigerl: II. Füzet 

Block: Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: a–moll Koncert 

Mozart: D–dúr (Adelaide) Koncert 

Stamik: B–dúr Koncert 

Beriot: a–moll Koncert 

Tartini: F–dúr Szonáta 

Händel: A–dúr Szonáta 

Schubert: A méh 

Gluck: Melódia (Remekművek sorozat) 

Wieniawsky: Legenda 

Beethoven: Romanc (F dúr) 

Bartók: Szonatina 

Vivaldi: d–moll Kettősverseny 

Stamitz: B–dúr Koncert 

Händel: g–moll Szonáta 

Corelli: A–dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka, 

– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése, 

– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja. 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études brillante II. 

Feigerl: Etüdök 

Block: Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: E–dúr Koncert 

Mozart: G–dúr Koncert 

Spohr: d–moll Koncert 

Kabalevszkij: C–dúr Koncert 

Tartini: 12 fantázia szólóhegedűre 

Locatelli: g–moll Szonáta 

Bach: E–dúr Partita 

Bruck: Air 

Rachmanyivov: Vocalise 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Román népi táncok 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

 

Legyen képes: 

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

szabályozni hangszeres műveleteit, 

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

– egyenletes futamokat megszólaltatni, 

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő 

egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, 

valamint előadókészségének érettségét. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy 

versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet 

kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

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

Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr. 

Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó 

– Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör 

– Legalább 2 darab kottatartó 

– Metronóm 


