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JAZZ-DOB 
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Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó 

zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe eszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 

fogékonyság – alakítás mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés 

módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



A képzés struktúrája 
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Főtárgy (egyéni): hangszeres  

Kötelező tantárgy (csoportos):  

jazz–szolfézs és jazz–irodalom az 1. és 2. alapfokú évfolyamon,  

jazz–elmélet 3–6. évfolyamban,  

zenekari gyakorlat 3–6. évfolyamban 

Választható tantárgy 
3–6. évfolyamban: 

Zongora, második hangszer, jazz–ének, zenekari gyakorlat, valamint a klasszikus – zene, a 

népzene, az elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai. 

A képzés évfolyamainak száma: 6 évfolyam, „B” tagozat a harmadik évfolyamtól ajánlott 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x 30 perc egyéni,  

„B” tagozaton minimum 2 x 45 perc egyéni. 

 

Kötelező tantárgy: minimum 2 x 45 perc (csoportos) 

 

Választható tantárgy: 

Csoportos foglalkozás: minimum 1 x 45 perc (Zenekari gyakorlat a minimum 2 fő). 

Egyéni foglalkozás: minimum 1 x 30 perc 

A jazz–zene oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más zenei műfajok (klasszikus zene, népzene, elektroakusztikus–zene) valamint más 

művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe 

is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 

 

 

 

 

 



Az jazzdob-tanítás szakirányú feladatai 
 

 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a jazz mint önálló zenei nyelv eszközeinek, szabályainak 

megismerésével, hangszerkezelési és technikai eszközeivel, a tanult zenei ismeretek során 

előforduló különböző játékmódok, mozgásformák megismerésével, improvizációs 

készségfejlesztéssel a dob természetes kezelését, gyakorlatban való alkalmazását elérje. 

 

Ismertesse meg a növendékkel 

– a jazz és a modern kortárs improvizatív zene főbb irányzatait, 

– az irányzatok technikai, zeneelméleti alapelemeit, 

– a különböző  technikák jellegzetes játékmódját és variációs lehetőségeit, 

– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait, 

– hangszerének szerepköreit, lehetőségeit, történeti és zenei irodalmát, 

– a jazzdob összeállítási lehetőségeit, hangolását, kezelését és karbantartását, 

– a ritmus jelzésrendszerét, egyszerű és összetett elemeit, 

– a repetitív és organikus ritmusalkotás lehetőségeit, 

– a gyakorlás korszerű módjait, 

– a jazzben  használatos egyszerű és összetett kézrendeket, ritmusrendszereket, 

technikai lehetőségeket, 

– a ritmus- és dallamalkotás egyszerű és összetett módját, ezek zenetörténeti 

vonatkozásait, 

– az európai, afrikai és latin-amerikai népzenék jazzel összefüggő ritmusvilágát, népies 

tánczenéjét, 

– a jazz és a kompozíciós zene hasonlóságait és eltéréseit, 

– a jazztörténeti stílusok fejlődési tendenciáit, ritmikai összefüggéseit, 

– az afro-amerikai folklór és a jazz legfontosabb formáit, ezek ritmusvilágát, az 

ezekhez kapcsolódó kísérő és szolisztikus dobjáték sajátosságait, 

– a tánczenei ritmusokat, azok jazzel való kapcsolatait, 

– a tanult jazzstílusok meghatározó együtteseinek és szólistáinak munkásságát,  

– a jazzdob hangszeres irodalmát. 

 

Fejlessze a tanuló 

– technikai adottságait, 

– hallását, 

– zenei memóriáját, 

– muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét, 

– előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét. 

 

Alakítson ki 

– a jazz és a modern kortárs improvizatív zene iránti nyitottságot, 

– a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

– a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

– a rendszeres munka igényét, 

– az önálló gondolkodás igényét, 

– az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

 

 

 



– a hangszerjátékhoz szükséges helyes testtartást, összehangolt mozgáskészséget, 

igényes és sokoldalú hangszerkezelést, 

– állóképes, dinamikus és sokoldalú ütéstechnikát a jazz általános tempóiban, 

– megfelelő színvonalú, elemző kottaolvasási és lejegyzési készséget, 

– hatékony gyakorlási módszereket és önfejlesztő képességet, 

– sokoldalú stílusérzéket, zenei áttekintő képességet, általános és zenei műveltségre 

való törekvést, 

– zenei alkalmazkodó képességeket a kisegyüttesben való játékban, különös tekintettel 

a basszus és az akkordikus kísérőhangszerekkel való együttműködésre. 

 
Ösztönözze a tanulót 

– az igényes munkára, 

– a jazz és a kortárs zenei koncertek látogatására, 

– az érzelmi nyitottságra, toleranciára. 

 

Adjon teret a tanuló 

– fantáziájának kibontakozására, 

– a kreativitás megnyilvánulására, 

– az improvizációs készség kibontására. 

 

Irányítsa a tanulót 

– szakirányú  továbbtanulásra, 

– a önfejlesztő aktivitás kialakítására, 

– a zenei életbe való bekapcsolódásra. 

 

Fordítson különös figyelmet 

– a zenekari játékgyakorlat megszerzésére és fejlesztésére, 

– a zenei kifejezőkészség kialakítására, 

– a növendék személyiségére, egyéni tulajdonságaira és zenei fejlődése közötti 

kölcsönhatásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hangszeres előképző 

Klasszikus ütő 
 

 

1. évfolyam 

 
Jazz dob tanulmányok megkezdése előtt nélkülözhetetlen a klasszikus alapismeretek 

elsajátítása,  Az egyéni foglalkozás mellett célszerű az együttes játékot is elkezdeni. 

 

 Ismeretek 

 

Helyes testtartás, „Szimmetrikus” verőfogás. 

A leggyakrabban használt hangszerek ismerete. 

Az egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott fél és negyed érték és a megfelelő szünetek. 

Metrum: páros és páratlan  metrumok (4/4 és 12/8 stb.), egyszerű váltakozó ütemezés. 

Aszimmetrikus metrumok (5/8, 7/8), záróvonal, ismétlőjel. 

Dinamikai jelzések(pp, mp, mf, f, ff, sfz, crescendo, decrescendo, marcato.) 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Váltott kézzel való játék. 

Három dobon való játék (Technikai gyakorlatok). 

Különböző gyermekdalok megismertetése ütős dallamhangszeren. 

Dallamhangszeren 2-3 hang hangkészletű gyermekdalok. 

Ritmushangszereken a negyed érték, a nyolcadpár és a negyed szünet. 

Bevezetés a negyedes. nyolcados, triolás, tizenhatodos számolásba. 

 

Minimális követelmény 

 

Ritmusgyakorlat (a tanult anyagból). 

Ritmus-duó előadása. 

Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

 

Felhasználható irodalom 

 

Balázs-Zempléni: Csengő-Bongó 

Balázs-Zempléni: Ritmusgyakorlatok kisdobra 

Knauer: Kleine Trommel Schule 

Kovács Gyula: Dobiskola 

 

Beszámoló anyaga 

 

2 gyermekdal a tanult anyagból. 

3 ritmusgyakorlat kísérettel. 

 

 

 

 

 



2. évfolyam 

 
Ismeretek 

 

Három alap verőtartás ismerete. (francia, német, hagyományos). 

Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 

A tizenhatod, a pontozott nyolcad érték és szünetek. 

Prima és seconda volta, da capo, dal segno, fermata. 

A jtászott művekben előforduló tempójelzések ismerete. 

Kézrend gyakorlatok gumilapon, lassú tempóban. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Koordinációs gyakorlatok dobfelszerelésen. (jobb kéz, bal kéz, jobb láb, bal láb). 

Váltottkezes ütögetés, papa – mama, paradiddle I – II és ritmusgyakorlatok játéka negyedes 

jobb láb kisérettel.  

Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 

Hangszerek és verők váltása az együttes játékban. 

Ejtegetés, „papa-mama”.  

A kottaolvasás  gyakorlása a fenti ritmusokkal. 

Kamarazene-jellegű együttes játék a szaktanár ötletei alapján. 

 

Minimális követelmény 

 

Ritmusgyakorlat és  előadása a tanult anyagból. 

Verőtartások ismerete, alkalmazása a korrdinációs gyakorlatokban. 

1 tizenhatodos ritmusgyakorlat előadása a tanult anyagból. 

Nagyon könnyű szólam  megszólaltatása kamaraegyüttesben.  

 

Felhasználható irodalom 

 

Veres Gyula : Paradiddle Variations I. 

Jim Chapin: Speed, Control, Power, Endurance+Video 

Knauer: Kleine Trommel Schule 

Kovács Gyula: Dobiskola 

 

Beszámoló anyaga 

 

Ritmusgyakorlat előadása a tanult anyagaból dinamikai jelzésekkel. 

Koordinációs gyakorlat, paradiddle I-IV. hangsúly. 

Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás). 

Duó játék vagy kétszólamú gyakorlat bemutatása. 

 

 

 

 

 



Alapfok „A” tagozat 

Jazzdob 

 

1. évfolyam 
  

A jazz dobolás művészetével ezen évfolyamokon szintfelmérés után kikötött 

irányelvek alapján foglalkozunk. Fő cél: a megalapozott tudásszint kibővítése mind 

technikailag mind pedig a műfaj sajátosságainak eleget téve. Fő cél a kreatív improvizációs 

készség kialakítása valamint a két, három, négy utas gondolkodásmód képesség szerinti 

elsajátítása pontos tempótartással. 

 

Ismeretek 

 

A jazz mint műfaj és a dobfelszerelés kotta ismerete valamint ütéstechnikái. 

A jazz alapritmusa a swing, zenés kíséretek megoldásai. 

2-4 Hi-Hat kíséret, kötött – negyedes gondolkodásmód. 

Függetlenítési alap gyakorlatok játéka dobfelszerelésen. 

Moeller – technika (felütés, leütés). 

A dobok hangolása.  

A jazz triolás és tizenhatodos kíséret felismerése, játéka. 

Nehezebb triolás hangsúlyozás ritmusgyakorlatokban, lábkombinációk. 

Két taktusos tizenhatodos ritmusok hangsúlyozása, szólisztikus rövid periódusokban, 

poliritmika alkalmazása. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Verőfogás, kéztartás, testtartás. 

Ütéstechnika: csuklómozgás (teljes ütés, leütés, felütés, kicsi ütés). 

Csuklómozgással dinamikai és hangsúlyozási gyakorlatok. 

Alap kisdob gyakorlatok (egész, fél, negyed, nyolcad, triola és tizenhatod). 

Alap kézrend gyakorlatok: váltott, dupla, single paradiddle. 

A jazz tányérjáték mozgása és ritmizálása. 

Alap jazz–kíséret: ride– pergõ, ride– lábdob függetlenítése (negyedhangokkal). 

Lábtechnika: fektetett és emelt sarok. 

Tamokon való mozgások (egyenes és körirányú). 

 

Improvizációs készség fejlesztése 

 

A kisdobgyakorlatokban található motívumokkal való improvizáció, kettő és négyütemes 

válaszolgatás. 

Memória fejlesztés (kétütemes motívum visszadobolása). 

Jazz–kíséret improvizációja (negyedhangokkal) zenei alapra. 

Improvizáció tamokon. 

 

 

 

 

 

 



Követelmények 

 

Biztos, jó megütés, szép hangzás a dobokon. 

Széles dinamikai játék. 

Hallható különbség a hangsúlyos és hangsúlytalan hangok játékánál. 

Swing tányérjáték 2-4 hangsúlyos Hi-Hat játékkal . 

Egységes dinamikájú és összerendezett ritmizálású jazz–kíséret. 

Alapvetően jazz-es két taktusos szólisztikus ritmusok, könnyű lábkombinációk 

megszólaltatása pontos tempótartással. 

Négyütemes alapú periódus ismerete. 

Tájékozódás a jazz műfajában. (korai jazz, be-bop, big-band, cool, modern jazz, stb.). 

A végpont mint zenei egység érzékeltetése. 

Rövid, poliritmikájú szólisztikus motívumok játéka Moeller-method alkalmazásával. 

 

Felhasználható tananyag 

 

Dave Vose: The Reading Drummer (vagy hasonló kisdob kotta) 

Ted Reed: Syncopation 

Gary Chaffee: Rhythm & Meter Patterns 

Uõ.: Sticking Patterns 

Nesztor Iván: Ritmusjáték és jazzdobolás 

Veres Gyula: Paradiddle Variations I-II. 

Jim Chaplin: Speed, Control, Power, Endurance + DVD 

Peter Erskin: Everything is Timekeeping +DVD 

Rick Latham: Contemporary Concepts 

Veres Gyula: Jazz Combinations 

Knauer: Kleine Trommel Schule 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 

Kisdob gyakorlat előadása a tanul anyagból dinamikai jelzésekkel. 

Hangsúlyozási gyakorlat vagy swing alapgyakorlat váltakozó 2 taktusos szólóval (kettezés). 

Jazz–kíséret triolás vagy tizenhatodos kíséret model 2 taktusos lábkombinációs szólóval. 

1 jazz standard előadása. 

 

Írásbeli vizsga: Jazztörténet-teszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. évfolyam 

 
Ismeretek 

 

Ismerkedés könnyűzenei műfajokkal. (rock - afro - latin,  stb) Tánczenei alapritmusok. 

Páratlan metrumú alapvetően jazz-es kiséretek és ritmusok, kottaolvasási gyakorlatok játéka, 

paradiddle variációk I-IV. 

Improvizáció I. Jazz balkéz, jobb láb improvizáció alap fokon. 

Összevont kíséret-szóló gyakorlatok (kettezés, négyezés). 

Kotta olvasási gyakorlat egyszerű  afro - latin -jazz zenei kíséretek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 

Ütéstechnika: ujjmozgás (francia és német fogás). 

Kisdobgyakorlatok: 3/8, 6/8, 9/8, 12/8–os metrumok. 

Tremoló és elõke gyakorlatok. 

Gyakorlatok Ted Reed Syncopation kottája alapján 

– Nyolcadosan és triolásan az alapdallam 

– Pergõn hangsúlyozva 

– Tamokon a hangsúlyok szétosztva 

– Kisdob– nagydob szétosztásban 

– Jazz–kíséretben a dallam elõször pergõn, majd nagydobon 

– Rock–kíséretben a lábdob játssza a dallamot (egy és kétütemenként). 

Egyszerű improvizációs gyakorlatok, szinkópa és ritmikai eltolása, poliritmika. 

Négy taktusos szóló szerkesztés, pontos tempótartással. 

Zenekari játék vagy zenével való együtt játék. Kötelező zenekari gyakorlat vagy zenével 

játék. 

 

Improvizációs készség fejlesztése 

 

A szinkópa motívumokkal két– és négyütemes válaszolgatás. 

Két– és négyütem visszajátszása (memóriafejlesztés). 

Dobokon a szinkópa ritmusokkal improvizálni. 

Jazz–kíséret improvizáció zenei alapra. 

Rock–kíséret improvizáció zenei alapra. 

 

Követelmények 

 

Az ujjmozgás automatizálódjon. 

Magabiztos kottaolvasás elsajátítása. 

A kíséret egységes dinamikával szólaljon meg, és ritmikailag összerendezett legyen. 

A söprűzésnél a két kéz játéka összerendezett legyen. 

Termolós gyakorlat bemutatása kisdobon. 

Tánczene bármely stílusban, rock, latin kíséretek zenére, stabil tempóban, periódusosan, 

stílusosan. 

Poliritmika ismerete 

Bonyolultabb ritmikájú motívumok, rövid szólók lejátszása kottából. 



Felhasználható tananyag 

 

Dave Vose: The Reading Drummer (vagy hasonló kisdob kotta) 

Ted Reed: Syncopation 

Steve Davis: The Ultimate Play Along For Jazz Drummers 

Gary Chaffee: Technique Patterns 

Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás 

Veres Gyula: Paradiddle Variations II. 

Knauer: Kleine Trommel Schule 

Veres Gyula: Jazz Combinations 

Carmen Appice: Realistic Rock Drumming 

Kovács Gyula: Dobiskola – Jazz 

Billy Cobham: Play Control + CD 

Modern Drummer: Variations + 40 rudiments 

 

Év végi vizsga anyaga 

 

Egy tremolós kisdob gyakorlat. 

Szinkópák hangsúlyozva tamokon. 

Kettő, négy, nyolc ütemes jazz–kíséret 2 vagy 4 taktus improvizatív szólóval (kettezés, 

négyezés). 

2–3 egy ütemes rock kíséret. 

1 tánczene előadása az ismert tánczenei ritmusok közül. 

 

Írásbeli vizsga: 4 ütemes ritmus diktálás + 4 ütemes kompozíció elkészítése és előadása        

dobfelszereléssel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. évfolyam 

 
Ismeretek 

 

A ritmus fogalma, szerepkörei, elemei – gyakorlási módszerek. 

Gyors és lassú ritmusalkotási módok (rögtönzés – komponálás). 

A kettes, hármas és négyes értékosztás származtatott értékei. 

A tanult értékrendszerek egyszerűbb kombinációi. 

Motívumképzés, motívum és ütemismétlő, ütemszimmetrikus és aszimmetrikus ritmussorok 

egyszerű elemekből (4/4, 3/4, 12/8). 

Lineáris (dallamosztású, monofonikus) ritmusképzés egyszerű elemekből. 

Elemző zenehallgatás és kottaolvasás, értelmező lejegyzés. 

Felezett ütemezésű közepesen gyors jazz ritmusok kombinációja. 

4-8-16 taktusos dobszólók betanulása bonyolultabb jazz kiséret, arrangement. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Ütéstechnika: Moeller–technika négyes, hármas és kettes ütésekkel. 

Kisdob gyakorlatok: sextola és harmincketted. 

Rudiments gyakorlatok. 

Szinkópa gyakorlatok roll technikával. 

Jazz–kíséret: kisdob–nagydob szinkópa–szétosztásban (kéz-láb koordináció). 

Rock–kíséret: tizenhatodos lábdob osztással. 

Latin–kíséret: bossa nova. 

Söprûzési alapok (körirányú és egyenes vonalú) 

A jazzdobolás mozgástana (testtartás, ütőfogás, ütéstechnikák). 

Játékmódok lábbal – nagydob, lábcin. 

 

Improvizációs készség fejlesztése 

 

Rudiments gyakorlatokkal improvizálni. 

Szinkópás jazz–kíséretet improvizálni zenei alapra. 

Tizenhatodos rock–kíséret zenei alapra. 

Bossa nova kíséret zenei alapra. 

 

Jazz-zenei ismeretek 

 

Az archaikus blues és a rhythm and blues ritmikája, kíséret-fajtái – díszítő közjáték lassú és 

mérsékelt tempókben (4/4, 12/8), 4, 8 és 12 ütemes szólók. 

A swing ritmikai rendszerének alapjai (zenekar – dob), swing kíséret-fajták a lengő és 

lábcintányéron, ismétlő és változó ritmusú karakterek, díszítőjáték, 4, 8 és 12 ütemes szólók. 

A ritmikai pattern (formula) és a riff-játék alapjai. 

A latin (afro-cuban) tánczene ritmikai rendszerének alapjai – a közismertebb ritmusfajták 

(cha-cha, szamba, rumba stb.). 

A rockzene ritmikai alapjai, kíséret-fajták. 

 

 

 

 

 



Követelmények 

 

A Moeller–technika harmonikus mozgássá alakuljon. 

A rudimentseket elnevezésük szerint kell tudni játszani. 

A jazz–kíséret egységes dinamikájú és összerendezett ritmizálású legyen. 

A rock kíséreteket többféle cinkísérettel kell tudni játszani. 

Közepes tempójú  swing négyezés. 

A tanult kottaanyag átfogó ismerete. 

Témakörökön alapuló tematikus rögtönzőkészség. 

Mérsékelt tempójú blues, rhythm and blues, swing, latin és rock stílusú zenék kísérete duóban 

zongorával vagy kisegyüttesben. 

Kötetlen rögtönzés és szabadon választott előadási darab bemutatása. 

8 vagy több (12-16) taktusos dobszóló előadása 4 taktusos periódus érzettel. 

Egy bonyolultabb jazz szám előadása 

1 standard jazz szám előadása szóló közjátékkal. 

 

Felhasználható tananyag 

 

Dave Vose: The Reading Drummer (vagy hasoló kisdob kotta) 

Ted Reed: Syncopation 

Joe Morello: Master Studies 

Alan Dawson: The Drummer's Complete Vocabulary 

Steve Davis: The Ultimate Play Along For Jazz Drummers 

Fred Dinkins: It' s About Time 

Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás 

Dante Agostini: Methode de Batterie (Párizs) 

Stve Gadd: Up Close (Vol. I.) – (Ref. 17608, 2107A) 

Jack Dejohnette – Charlie Perry: The Art of Modern Drumming (Special Edition) 

Goldenberg: 12 Progressive solos for Snare (New York) 

Veres Gyula: Paradiddle Variations II. 

Knauer: Kleine Trommel Schule 

Kovács Gyula: Dobiskola – Jazz 

Modern Drummer: Variations + 40 rudiments 

 

Év végi vizsga anyaga 

 

Egy nehéz kisdob gyakorlat előadása a készségnek megfelelően az összes tanult ritmikát és 

dinamikát belefoglalva. 

Improvizatív 8-16 taktusos dobszóló készségnek megfelelően. 

Jazz–kíséret zenei alapra. 

Rock kíséret zenei alapra. 

Bossa nova kíséret zenei alapra. 

 

Írásbeli feladat: két- és négyütemes ritmuskompozíció elkészítése adott motívumsor alapján. 

 

 

 

 

 

 



4. évfolyam 
 

 

Ismeretek 

 

A kettes (nyolcados), hármas (nyolcados vagy nyolcad triolás) és négyes (tizenhatodos) 

értékosztás további variációs lehetőségei, kombinációi. 

A hatos (tizenhatod szextola) és nyolcas (harminckettedes) értékosztás származtatott értékei. 

Az eddig megismert értékrendszerek kombinációi. 

Motívum és ütemismétlő ritmussorok összetett elemekből. 

Lineáris ritmusképzés összetett elemekből. 

A poliritmika fogalma, egyszerű, egynemű poliritmikák. 

Dallamalkotás heteroritmikus elemekből. 

Két- és háromszólamú dallamalkotás. 

Sebességváltások (fél tempó, dupla tempó). 

Egyszerű aszimmetrikus ütemek (5/4, 5/8, 7/8). 

Értelmező lejegyzések készítése (monofonikus és polifonikus változatban). 

Összetett, két- és háromszólamú ritmusképzés. 

Elő ütés, után ütés: a basszus szólam kísérete Ride cintányéron. 

Blattolási gyakorlatok (egyszerű szólók és kíséretek). 

Seprű játék alap fokon I. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Ütéstechnika: a csukló az ujjak és a Moeller–mozgások összeharmonizálása. 

Kisdob gyakorlat: rudimental ritual. 

Jazz–kíséret a szinkópa ritmusokat a lábcin játssza. 

Jazz–kíséret szünetes triolák kisdobon, majd nagydobon. 

Rock–kíséret tempó tartási gyakorlatok. 

Sorvégi díszítések, szóló szerkesztés, rögtönzés, periódus érzet kialakítása. 

Latin kíséret: szamba alapok. 

Szólózás: két– és négyütemes gyakorlatok. 

Két-, három- és négyszólamú korrdináció és függetlenítés. 

Söprûzés: jobb kéz szinkópa dallam, bal kéz kör illetve egyenes vonalú mozgás. 

A segprűjáték alapjai (ballada, élénk tempójú swing). 

 

Improvizációs készségfejlesztés 

 

Jazz–kíséret lábcinnel szinkópa ritmizációt improvizálni. 

Jazz–kíséret szünetes triolákkal improvizálni. 

Rock–kíséret tempó–tartás zenei alapra. 

Rock–kíséret díszítési gyakorlat zenére. 

Szambát zenei alapra játszani. 

 

 

 

 

 

 

 



Jazz-zenei ismeretek 

Swing kíséret-fajták lengő- és lábcintányéros, gyors, 4/4-es tempóban. Később 3/4, 6/8 és 

5/4 ütemezésben. 

Összetett díszítőjáték-kíséret kisdobon és nagydobon, mérsékelt tempóban. 

További ritmikai patternek képzése swingben (4/4, ¾, 6/8). 

A latin (afro-ciban) jazz és a jazz-rock ritmikai alapjai. 

Funkcionális kíséret; közjátékok és szólók swingben, élénk tempóban. 

8 és 12 ütemes szólók komponálása és rögtönzése. 

Közismert, egyszerűbb jazz standardek dallamtémára történő dallami rögtönzése. 

A tanult karakterek pattern-játéka.  

 

Követelmények 

A rudimental rituale–t egy tempóban megállás nélkül kell játszani. 

A lábcin függetlenítés dinamikailag és ritmikailag összerendezett legyen.  

8 és 12 ütemes rögtönzés a tanult jazzkarakterekre. 

A használatos hagyományos tánczenei ritmusok ismerete alapfokon. 

Élénk tempójú swing-kíséret verővel és seprűvel; közjátékokkal, 4, 8 és 12 ütemes 

szólóbetétekkel. 

Jazz-rock téma kísérete közjátékokkal, 4 ütemes szólókkal. 

Latin ritmusalapok ismerete, zenekari alkalmazása. 

Egyszerű balladakíséret. 

Jazz dobszóló ad-libitum szerkesztéssel. 

 

Felhasználható tananyag 

Joe Morello: Master Studies 

Alan Dawson: The Drummer's Complete Vocabulary 

Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás 

Bill Bruford: When in Doubt roll (Modern Drummer Publications, Inc) 

Steve Gadd: Up Close II. 

Steve Davis: Drummers: Masters of Time (Copyright Jamey Aebersolt) 

Steve Davis. Style and Analísis 

Peter Erskine: Drum Concepts and Techniques (Centurs Music Productions) 

Frang Malabe – Bob Weiner: Afrocuban Rhythms for Drumset (Manhattan Music, 1990) 

Omar Hakim: Express Yourself (Ref. 55232, 55233) 

Jim Chapin: Advanced Technics for the Modern Drummer 

Modern Drummer: Variations + 40 rudiments 

Kovács Gyula: Dobiskola – Jazz 

Gary Chester: The New Breed (Modern Drummer Publication) 

 

Év végi vizsga anyaga 

Egy oldal a rudimental rituale–ból. 

Egy jazz–kíséret zenei alapra. 

Egy rock–kíséret zenei alapra. 

Szamba–játék zenei alapra. 

Swing kíséret zeneszámra bőgő szóló és dobszóló játékkal. 

Blattolási gyakorlat dobfelszerelésen. 

Dobszoló ad-libitum szerkesztéssel vagy pontos ütemezéssel. 

2 standard jazz szám eljátszása. 

 

 



5. évfolyam 

 
Ismeretek 

 

A hatos és nyolcas értékosztás (tizenhatod szextola, harminckettedes osztás)további összetett 

formái. 

A nagytriolás értékosztás (negyedes triola) származtatott értékei. 

A két- és háromszúlamú ritmusalkotás továbbfejlesztése. 

A poliritmusok összetettebb egynemű és egyszerűbb összetett fajtái. 

Összetett, aszimmetrikus ritmussorok. 

Heteroritmikus dallamalkotás összetett ritmuselemekből – a többszólamú dallamalkotás 

továbbfejlesztése. 

Összetett aszimmetrikus ütemezések (3+4, 2+3 stb. tagolás). 

Jazz műfajban való részletes tájékozódás (előadók, dobosok, zeneszámok). 

Egyszerűbb zeneszámok betanulása dobfelszerelésen. 

Nehezebb poliritmikák alkalmazása. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Push pull technika. 

Rudiments szólók, kézrend átfordítások, ezek funkcionális alkalmazása. 

Jazz–kíséret: a szünet és teljes triolák kisdob– nagydob osztásban. 

Jazz–kíséret: transzkripciók játéka. 

Rock kíséret: a lineáris játékmód. 

Latin kíséret: 6/8 afro–cuban, songo, rumba. 

Két-három utas gondolkodási mód (függetlenítés) elsajátítása. 

 

Improvizációs készség fejlesztése 

 

4, 8 és 12 ütemes szólózás zenei alapra. 

Rudiments szólók motívumaival való improvizáció kisdob majd nagydob felszereléseken. 

Jazz–kíséret triolás improvizáció zenei alapra. 

Rock–kíséret lineáris kíséret motívumok zenei alapra. 

Latin–kíséretek zenei alapra. 

 

Jazz-zenei ismeretek 

 

Összetett ritmikai patternek közjátékokkal. 

A combo arrangement-játék alapjai. 

A bebop és a hatvanas évek mainstream stílusainak ismerete. 

Aktuális könnyűzenei formák kísérete közjátékokkal. 

¾ és 6/8 ütemezésű karakterek kísérete verővel, seprűvel. 

A pattern- és riff-technika alkalmazása swing, latin és jazz-rock karakterekben. 

Kommentáló – kontrasztáló kísérőjáték a jazzben. 

A negyvenes és ötvenes évtized meghatározó jazzdobosainak munkássága. 

 

 

 

 

 



Követelmények 

 

Kíséret és szóló transzkripciók készítése szabadon választott zenékről. 

5-6 jazz standard ismerete. 

8, 12 és 16 ütemes szólójáték az eddig megismert stílusokban. 

3/4 és 6/8 ütemezésű jazztémák kísérete közjátékokkal, szólóbetétekkel, verővel és seprűvel. 

 

Felhasználható tananyag 

 

Charley Wilcoxon: Modern Rudimental Swing Solos 

Gary Chaffee: Time Functioning Patterns 

Steve Daves: Masters of Time 

Kim Plainfield: Advanced Concepts 

Steve Houghton: Essential Styles 1–2 

Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás 

Steve Davis: Style and analysis 

George Lawrence Stone: Stick Control 

Billy Hart: Jazz Drumming (ISBN 3-89221-012-8 – Advance Music) 

Frang Malabe – Bob Weiner: Afrocuban Rhythms for Drumset 

Peter Erskine: Drum Concepts and Technikques 

Art Blakey’s Jazz Messages (Manhattan Music Inc. 1994) 

Chet Doboe: Funk, Rock Drumming Workbook 

Jim Chapin: Advanced Technics for the Modern Drummer 

Gary Chester: The New Breed (Modern Drummer Publication) 

 

Év végi vizsga anyaga 

 

Egy rudiments dobszóló improvizáció vagy poliritmikás 8-16 taktusos dobszóló közjáték. 

Egy transzkripció játéka zenei alapra. 

2–3 egy vagy kétütemes lineáris kíséret. 

Egy választott latin kíséret. 

Ballada, medium jazz vagy latin zeneszám eljátszása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. évfolyam 

 
Ismeretek 

Az előző évfolyamokban tanult értékrendszerek összetett kombinációi. 

A rögtönzés alapjai aszimmetrikus ütemekben (5/4, 7/4). 

Aszimmetrikus értékosztások. 

Összetett, többnemű poliritmusok, aszimmetrikus sorok. 

A polifonikus ritmizálás továbbfejleszétse. 

Dallamalkotás heteroritmikus, többnemű ritmuselemekből. 

Változó ütemezésű sorok és formák, kötetlen ütemezés. 

Változó és kötetlen tempójú ritmusalkotás. 

Önálló transzkripciók készítése. 

Páratlan metrumú jazz-kíséret (pl. Take 5). 

Duplázás a nagydobon, alkalmazása szólókban. 

Függetlenített lábtechnikák elsajátítása. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

Rudiments szólók. 

Jazz–kíséret: transzkripciók játéka. 

3/4– es kíséret és szólózás. 

Up tempo gyakorlatok ütõvel és seprûvel. 

Latin–kíséret: Mozambique, Guaguanco, Mambo. 

Szólózás: 4, 8, 12 és 16 ütemes transzkripciók játéka. 

Az összetett ujjkontroll alkalmazása. 

Összetett kézrendek és átfordítás alkalmazása. 

A többszólamú koordináció továbbfejlesztése. 

A double time játéktechnika alkalmazása a balladajátékban. 

A bal és jobb láb differenciált koordinációinak továbbfejlesztése. 

Három-utas gondolkodási mód elsajátítása. 

Zenei hangsúlyok a jazzben, ritmikai hangszerelés. 

Gyors tempójú swing elsajátítása. 

 

Improvizáció és készségfejlesztés 

Rudiments szóló motívumaival való improvizáció kisdobon, majd dobfelszerelésen. 

Transzkripciók játéka zenei alapra. 

Up tempo kíséret zenei alapra. 

Latin kíséretek zenei alapra. 

4, 8, 12 és 16 ütemes improvizáció zenei alapra. 

 

Jazz zenei ismeretek 

A jazz-kíséretek összetett, polifonikus formái. 

Swing-kíséret 5/4-ben, közjátékokkal, szóló betétekkel. 

Double time kíséret az eddig tanult stílusokban. 

Jazztémák dallamimitációja a dobszerelésen. 

További 10 jazz standard megtanulása. 

A big band játék alapjai. 

Ritmus arrangement készítése 3-4 tagú ritmusegyüttes számára swing-, afro-cuban és jazz-

rock stílusban. 

Kiemelkedő kortárs jazzdobosok játékának elemzése. 

Fúziós irányzatok, avantgarde jazz, etno-jazz. 



 

Követelmények 

 

Kíséretek és szóló transzkripciók készítése szabadon választott zenékről. 

„Up-tempójú” jazztémák kísérete, közjátékokkal, szólóbetétekkel. 

32 ütemes szólók a tanult stílusokban. 

Önálló transzkripciók készítése, elsősorban Jimmy Cobb, Philly Joe Jones, Art Blakey, Tony 

Williams, Roy Haynes felvételei alapján. 

Alapfokú ritmuskompozíciós készség. 

A tanult stílusokban adott hosszúságú (4-8-12-16, ütem) önálló improvizációk, illetve stílusos 

kíséretjáték. 

Alapfokú zenekari játéktudás. 

Rövid zenei elemzés egy ismertebb jazzegyüttes felvételéről. 

A tanult kották áttekintő ismerete. 

Megfelelő szintű lapról olvasási készség. 

Egyszerű három-utas függetlenített 2-4 taktusos dobszóló. 

 

Felhasználható tananyag 

 

Charley Wilcoxon: Modern Rudimental Swing Solos 

Steve Davis: Masters of Time 

Steve Houghton: Essential Styles 1–2 

Steve Davis: The Ultimate Play Along For Jazz Drummers 

Colin Bailey: Drum Solos 

Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás 

Ed Thigpen: The Sound of Brushes 

Ed Thigpen: Rhythmus Analyses – Koordination Grundlage (Ref. 13280) 

Dave Weckl: The Next Step (Ref. 17903, 19066) 

Dave Weigert: Jazz Workshop for Bass Drums (order No. 14601) 

Robert Kaufman: The Art of Drumming (order no.l 13004) 

George Lawrence Stone: Stick Control 

Chet Doboe: Funk, Rock Drumming Workbook 

Emmanuel Boursault – Guy Lefévre: Tempo Jazz 

Jack De Johnette: The Art of Modern Jazz Drumming 

Peter Erkins: The Drum Perspective + CD 

Jackues Deléclus: Keiskleiriana 13 etüdes  

Jim Chapin: Advanced Technics for the Modern Drummer 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

 

Egy rudiments szóló. 

Egy transzkripció zenei alapra. 

Egy latin kíséret zenei alapra. 

4, 8, 12 és 16 ütemes szóló kottából majd improvizálva zenei alapra. 

Páratlan metrumú jazz szám eljátszása (pl: Take 5). 

Dobszóló improvizáció a tanult technikákkal legalább három-utas függetlenítéssel. 

1-2 jazz szám előadása függetlenített Hi-Hat kísérettel. 

Blattolási gyakorlat. 

 

 



Alapfok „B” tagozat 

 

3. évfolyam 

 
 

Ismeretek 

 

A jazz alapritmusa a swing, zenés kiséretek megoldásai. 

2-4 Hi-Hat kiséret, kötött – negyedes gondolkodásmód. 

Függetlenítési alap gyakorlatok játéka dobfelszerelésen. 

Maller – technika (felütés, leütés) a dobok hangolása. 

A jazz triolás és tizenhatodos kiséret felismerése, játéka. 

Nehezebb triolás hangsúlyozás ritmusgyakolatokban, lábkombinációk. 

Két taktusos tizenhatodos ritmusok hangsúlyozása, szólisztikus rövid periódusokban, 

poliritmika alkalmazása. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Ütéstechnika: Moeller–technika négyes, hármas és kettes ütésekkel. 

Kisdob gyakorlatok: sextola és harmincketted. 

Rudiments gyakorlatok. 

Szinkópa gyakorlatok roll technikával. 

Jazz–kíséret: kisdob–nagydob szinkópa–szétosztásban. 

Rock–kíséret: tizenhatodos lábdob osztással. 

Latin–kíséret: bossa nova. 

Söprûzési alapok (körirányú és egyenes vonalú). 

Nyolcadok 3, 5 és 7–es elosztása 

– váltott kézzel hangsúlyozva; 

– kézrendekkel hangsúlyozva; 

– kisdob– nagydob elosztása; 

– teljes dobfelszerelésen elosztva. 

Alapvetően jazz-es két taktusos szólisztikus ritmusok, könnyű lábkombinációk 

megszólaltatása pontos tempótartással. 

Paradiddle ritmusgyakorlatok hangsúlyos játéka nagyobb tempóban. 

Tájékozódás a jazz műfajában. (klasszikus jazz, slow, medium kiséretek). 

A végpont mint zenei egység érzékeltetése. 

Bonyolultabb kíséretfajták (afro-latin ritmusok stb) játszása kotta nélkül. 

Swing alap cintányéron 2-4 Hi-Hat kísérettel. 

 

Improvizációs készség fejlesztése 

 

3, 5 és 7–es osztásokkal teljes dobfelszerelésen 

– improvizálni zenei alapra 

– osztásokat variálva improvizálni zenei alapra. 

 

 

 

 

 



Követelmény 

 

4, 8, 12 és 16 ütemes nyolcados szólók komponálása. 

Különbözõ ütéstechnikák. 

Triolás gyakorlat előadás dinamikai és Maller-method alkalmazásával. 

2-4 hangsúlyos swing kíséret játéka. 

2 taktusos könnyű lábkombinációs gyakorlatok bemutatása. 

Előkés gyakorlat bemutatása kisdobon. 

Egyszerű kéttaktusos poliritmikás szóló játéka. 

1 triolás vagy tizenhatodos swing kíséret modell. 

 

Felhasználható tananyag 

 

Gary Chaffee: Sticking Patterns 

Veres Gyula: Paradiddle Variations I-II. 

Jim Chaplin: Speed, Control, Power, Endurance + DVD 

Peter Erskin: Everything is Timekeeping +DVD 

Rick Latham: Contemporary Concepts 

Veres Gyula: Jazz Combinations 

Knauer: Kleine Trommel Schule 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

 

Kisdob gyakorlat. 

Jazz–kíséret zenei alapra. 

Rock kíséret zenei alapra. 

Bossa nova kíséret zenei alapra. 

4, 8, 12 vagy 16 ütemes nyolcados improvizáció az osztásokkal. 

Swing alapgyakorlat váltakozó 4 taktusos szólóval (négyezés). 

Dobszóló improvizáció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. évfolyam 
 

 

Ismeretek 

 

Ismerkedés könnyűzenei műfajokkal. (rock - afro - latin,  stb) Tánczenei alapritmusok. 

Páratlan metrumú alapvetően jazz-es kiséretek és ritmusok, kottaolvasási gyakorlatok játéka.  

Improvizáció I-II., paradiddle variációk I-II. 

Jazz balkéz, jobb láb improvizáció alap fokon. 

Összevont kíséret-szóló gyakorlatok (kettezés, négyezés). 

Kotta olvasási gyakorlat egyszerű  afro - latin -jazz zenei kíséretek. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

Ütéstechnika: a csukló az ujjak és a Moeller–mozgások összeharmonizálása. 

Kisdob gyakorlat: rudimental ritual. 

Jazz–kíséret a szinkópa ritmusokat a lábcin játssza. 

Jazz–kíséret szünetes triolák kisdobon, majd nagydobon. 

Rock–kíséret tempó tartási gyakorlatok. 

Sorvégi díszítések. 

Latin kíséret: szamba alapok. 

Szólózás: két– és négyütemes gyakorlatok. 

Söprûzés: jobb kéz szinkópa dallam, bal kéz kör illetve egyenes vonalú mozgás. 

A triolák 4, 5 és 7–es elosztása 

– váltott kézzel hangsúlyozva; 

– kézrendekkel hangsúlyozva; 

– kisdob– nagydob elosztásba; 

– teljes dobfelszerelésen elosztva. 

Egyszerű improvizációs gyakorlatok, szinkópa és ritmikai eltolása. 

Négy taktusos szóló szerkesztés, pontos tempótartással. 

Zenekari játék vagy zenével való együtt játék. 

Paradiddle variációk II., improvizáció II. 

 

Improvizációs készség fejlesztése 

 

A 4, 5 és 7–es osztásokkal teljes dobfelszerelésen 

– improvizálni zenei alapra 

– az osztásokat variálva improvizálni zenei alapra. 

 

Követelmények 

 

4, 8, 12 és 16 ütemes szólók komponálása poliritmikával. 

Különféle kiséretek (jazz, latin, szamba, rock). 

Termolós gyakorlat bemutatása kisdobon. 

Tánczene bármely stílusban. 

Rock, latin kíséretek zenére, stabil tempóban, periódusosan, stílusosan. 

Bonyolultabb ritmikájú motívumok, rövid szólók lejátszása kottából. 

Improvizatív swing kíséret. 

Egy ritmuskompozíció előadása kisdobon a tanult elemekből. 

Egy jazz szám előadása 2 taktusos szóló közjátékkal. 

 



Felhasználható tananyag 

 

Gary Chaffee: Sticking Patterns 

Veres Gyula: Paradiddle Variations II. 

Knauer: Kleine Trommel Schule 

Veres Gyula: Jazz Combinations 

Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás  

Carmen Appice: Realistic Rock Drumming 

Kovács Gyula: Dobiskola – Jazz 

Billy Cobham: Play Control + CD 

Modern Drummer: Variations + 40 rudiments 

 

Év végi vizsga anyaga 

 

Egy oldal a rudimental rituale–ból. 

Négyezés, jazz–kíséret zenei alapra. 

Egy rock–kíséret zenei alapra. 

Szamba–játék zenei alapra. 

5, 12 vagy 16 ütemes triolás improvizáció az osztásokkal. 

Tremolót tartalmazó előadási darab lapról játéka. 

1 latin vagy afro latin jazz zene előadása. 

2 standard jazz.. 

 

Írásbeli vizsga: 4-8 ütemes egyszerű szóló hallás utáni lejegyzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. évfolyam 

 
 

Ismeretek 

 

Felezett ütemszámú közepesen gyors jazz ritmusok kombinációja. 

8-16-32 taktusos dobszólók betanulása bennefoglalva a klasszikus ismeretek alapján 

elsajátítottak alkalmazását (előkék, tremoló, sextola, harmincketted, stb.) bonyolultabb 

kíséret, arrangement. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Push pull technika. 

Rudiments szólók. 

Jazz–kíséret: a szünet és teljes triolák kisdob– nagydob osztásban. 

Jazz–kíséret: transzkripciók játéka. 

Rock kíséret: lineáris játékmód. 

Latin kíséret: 6/8 afro–cuban, songo, rumba. 

A tizenhatodok 3, 5 és 7–es elosztása 

– váltott kézzel hangsúlyozva; 

– kézrendekkel hangsúlyozva; 

– kisdob–nagydob elosztása; 

– teljes dobfelszerelésen elosztva. 

Improvizációs jazz kíséret alapfokon, szólószerkesztés. 

Paradiddle variációk III, láb technikák, ujj technikák elsajátítása. 

Arrangement. 

Gyors swing kíséret. 

Jazz stílusok ismerete. 

 

Improvizációs készség fejlesztése 

 

A 3, 5 és 7–es osztásokkal teljes dobfelszerelésen 

– improvizálni zenei alapra; 

– az osztásokat variálva improvizálni zenei alapra. 

 

Követelmény 

 

4, 8, 12 és 16 ütemes tizenhatodos szólók komponálása. 

Teljes dobfelszerelésen elosztott játék, rudiments szólók. 

4, 8, 12, 16 ütemes triolás dobszóló előadása 4 taktusos periódus érzettel. 

Egy bonyolultabb jazz szám előadása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felhasználható tananyag 

 

Gary Chaffee: Sticking Patterns 

Veres Gyula: Paradiddle Variations II-III. 

Knauer: Kleine Trommel Schule 

Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel 

Kovács Gyula: Dobiskola – Jazz 

Nesztor Iván: Ritmusjáték és jazzdobolás 

Modern Drummer: Variations + 40 rudiments 

 

Év végi vizsga anyaga 

 

Egy rudiments szóló. 

Egy transzkripció játéka zenei alapra. 

2–3 egy vagy kétütemes lineáris kíséret. 

Egy választott latin kíséret. 

5, 12 vagy 16 ütemes tizenhatodos improvizáció az osztásokkal. 

Improvizatív jazz kíséret egy jazz standard vagy egy kreatív darabra. 

 

Írásbeli vizsga: 16 ütemes kompozíció lejegyzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. évfolyam 

 
Ismeretek 

 

Elő ütés, után ütés: a basszus szólam kísérete Ride cintányéron. 

Blattolási gyakorlatok (egyszerű szólók és kíséretek). 

Seprű játék módszerei.  

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

 

Rudiments szólók 

A rudimental ritual–t memorizálva játszani 

Arrange gyakorlatok: kísérettel és szólózással 

Jazz–kíséret: transzkripciók játéka 

3/4– es kíséret és szólózás 

Jazz–kíséret 5/4– ben 

Up tempo gyakorlatok ütõvel és seprûvel 

Latin–kíséret: Mozambique, Guaguanco, Mambo 

Szólózás 5/4– ben 

Szólózás: 4, 8, 12 és 16 ütemes transzkripciók játéka 

Szabad szóló–szerkesztés 

Szóló szerkesztés, rögtönzés, periódus érzet kialakítása 

Zenekari kíséret (zenéhez vagy élő zenekarhoz) 

Jazzes ritmikák, hangsúlyok 

 

Improvizáció és készségfejlesztés 

 

Arrange gyakorlatok zenei alapra: kísérettel és szólózással 

– 5/4–es kíséret zenei alapra 

– 5/4–es szólózás zenei alapra. 

 

Követelmények 

 

4, 8, 12 és 16 ütemes arrange–gyakorlatok komponálása és játéka. 

Jazz dobszóló ad-libitum szerkesztéssel. 

Egy standard swing zeneszám előadása. 

 

Felhasználható tananyag 

 

Steve Houghton: Essential Styles 1–2 

Steve Houghton: The Drumset Soloist 

Jim Chapin: Advanced Technics for the Modern Drummer 

Modern Drummer: Variations + 40 rudiments 

Gary Chester: The New Breed (Modern Drummer Publication 

 

 

 

 

 

 



Év végi vizsga anyaga 

 

Kisdobon egy–két oldal a rudimental rituale-ból kotta nélkül játszva, majd utána hasonló 

motívumokkal improvizálni. 

Jazz–kíséret zenei alapra kottából és erre improvizálni. 

Latin kíséret zenei alapra kottából és erre improvizálni. 

Egy szabad dobszóló. 

Blattolási gyakorlat dobfelszerelésen. 

Swing kíséret zeneszámra bőgő szóló és dobszóló játékkal. 

2 standard jazz szám eljátszása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozaton 
 

A tanuló 

– ismerje a különböző stílusok legfőbb jellemzőit; 

– ismerje a gyakoribb blues–sémákat, a jazzben használt zenei formákat, szerkezeteket; 

– ismerje a különböző kísérési módokat; 

– ismerje a különböző arrange dobolás jellegzetességeit; 

– ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 

– rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz standard játéka 

kotta nélkül, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció; 

– ismerjen néhány dúr és moll bluest; 

– képes legyen 2–3 leírt kíséretet és szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónó eljátszani; 

 

„B” tagozaton 

 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalmazása 

(technika és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (repertoár)az elvárás. 

Adott esetben a tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok folytatására. 

 

 

Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 

 

 
A növendék 

– rendelkezzen az alapfokú jazzdob-játékhoz szükséges hangszerkezelési s gyakorlási 

készséggel, elméleti ismeretekkel, 

– rendelkezzen megfelelő elemző kottaolvasási és lejegyzési készséggel, 

– rendelkezzen megfelelő hallással, zenei memóriával, 

– rendelkezzen megfelelő értékítélő képességgel, 

– ismerje a ritmusalkotás egyszerű és összetett formáit, 

– ismerje a ritmushangszerek főbb típusait, fajtáit, 

– ismerje a jazztörténeti korszakokkal hozzávetőlegesen egyidejű tánczenei formákat, 

– legyen áttekintése a fontosabb jazzstílusok ritmusvilágáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A művészeti alapvizsga követelményei 
 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

 

Jazz–dob főtárgy 

 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma „A” tagozaton 

 

– Kisdobon egy rudiments gyakorlat ( Pl. C. Wilcoxin: Rudimental Swing Solos) 

– Egy–egy szving és latin (samba, bossa nova) kíséret zenei alapra ( Pl. Steve Houghton:    

Essential Styles, John Riley: TheArt of bop drumming). 

– 4, 8, 12 és 16 ütemes szólók kottából majd improvizálva zenei alapra ( Pl. S. 

Houghton: The Drumset Soloist, Terry 

– O'Mahoney: Motivik Drumset Soloing). 

 

A vizsga tartalma „A” tagozaton 

 

– Kisdobon 1–2 oldal a Rudimental Ritual–ból (folyamatosan játszva) majd az adott 

motívumokkal improvizálni.(Alan 

– Dawson: The Drummer's omplete Vocabulary) 

– Szving és latin stílusban leírt majd szabad kíséret zenei alapra (Pl. S. Davis: Masters of 

Time). 

– Különbözõ stílusú leírt és szabad szólók zenei alapra (Pl. Colin Bailey: Drum Solos, S. 

Houghton:The Drumset Soloist). 

– Egy szabad dobszóló (különbözõ stílusok, tempók, és metrum modulációk). 

 

A vizsga értékelése 

 

– Megfelelés az előírt követelményeknek 

– Technikai felkészültség 

– Hangszerhasználat 

– Helyes ritmus és tempó 

– Előadásmód 

– A zenei stílus és az előírások megvalósítása 

– Zenei memória 

– Alkalmazkodóképesség 

– Állóképesség 

 

 

 

 

 

 



A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

 
 

– Legalább egy dob felszerelés (pergõ, lábdob, oldal tam, két felsõ tam, lábcin, kísérõ 

tányérok) 

– Rendszeresen hangolt zongora vagy elektromos zongora 

– Legalább egy darab állítható kottaállvány 

– Hangolókulcs 

– Metronóm 

– Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 

 

 

 

 

 


