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A jazz–szolfézs egyik fontos feladata megértetni a tanulókkal, hogy a tantárgy, a jazz 

alapvetően improvizatív műfaj. Az improvizáció többek között egy adott zenei témára, 

hangulatra való rögtönzés. Leginkább a beszédhez hasonlíthatjuk; mielőtt kimondunk egy 

mondatot, előtte átgondoljuk. Így van ez a zenében is, illetve ez a cél az improvizációban is. 

Zenei gondolataink nem szavakban fogalmazódnak meg, hanem hangokban, ritmusokban, 

harmóniákban. A cél, hogy a magunkban hallott zenei gondolatokat felismerjük, 

hangszerünkön megformáljuk, előadjuk. 

 

A jazz–szolfézs tanítás feladatai: 

Ismertesse meg a tanulóval 

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

– az irányzatok technikai, zeneelméleti alapelemeit; 

– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait; 

– a jazz és a klasszikus zene közötti formai, harmóniai, dallami és ritmikai különbségeket; 

– a jazz ritmikai és dallam–frazírozási világát. 

Fejlessze a tanuló 

– hallását; 

– zenei memóriáját; 

– muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét; 

– előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét. 

Alakítsa ki a tanulóban 

– 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. 

 

Szükséges klasszikus előképzettség: minimum 4 év. 

 

Kötelező tárgy (csoportos) az 1. és 2. alapfokú évfolyamon 

A tanítási óra időtartama: 2x45 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. évfolyam 

 
 

Zenei ismeretek fejlesztése: 

– Afrikai népdalok, afro–amerikai darabok (munkadalok, balladák, spirituálék, folklór– 

   bluesok). 

– Egyszerű 4, 8, 12 ütemes, hangnemi kitérés nélküli témák. Periódusgyakorlatok. 

– Szemelvények a hangszerkíséretes afrikai és afro–amerikai népdalirodalomból. 

– Dominánsszeptim az I., IV. és V. fokon. 

– Egyszerűbb népdalok, blues témák éneklése zongorakísérettel. 

– Visszhangjáték 2, 4 ütemes ritmusokkal és dallamokkal. 

– Felhívás–válasz gyakorlatok 2, 4 ütemes pentaton motívumokkal és ritmusokkal. 

– Egy adott motívum vagy témafej improvizatív folytatása, kiegészítése. 

– Megadott fél periódus rögtönzése. 

 

Formaérzék fejlesztése: 

– Arányok, szimmetriák megfigyelése a népzenei anyagban, hallás után. 8, 12, 16 ütemes  

   témák. 

– Bluesforma, formai és funkciós struktúra, 12 ütemes blues–periódus. 

 

Ritmusérzék fejlesztése: 

– Az énekelt és meghallgatott zenei anyagból adódó ritmikai problémák. 

– Egyszerű aszimmetrikus ritmusok és metrumok bevezetése. 

– A triola gyakorlása két lüktetés ellenében. 

– Egy adott ritmus szvinges hangsúlyozása és frazírozása. 

– Egy adott ritmus alternatíváinak rögtönzése. 

 

Hallás fejlesztése: 

– Az S D T zárlat; a három funkció előfordulási helyei a bluesban. 

– 12 ütemes blues témák és a hozzá tartozó basszusmenetek szétválasztása külön–külön és  

   együtt, szolmizálva. 

– Pentaton skálák és azok moduszai ritmusokhoz kötve, frazírozva, külön kiemelve a lá– és  

   dó–pentaton sorokat. 

– Blues–hangok, mint a díszítés elemei. 

 

Zenei olvasás fejlesztése: 

– Megegyezik a klasszikus szolfézs anyagával. 

 

Zenei írás fejlesztése: 

– A zenei anyagnak megfelelő, egyszerű, egyszólamú motívumok (blues–témák, afro–

amerikai dalok stb.) lejegyzése hallás után. 

 

Ajánlott tananyag: 

Gonda János: A rögtönzés világa 

Mark Levin: Jazz Theory 

 

Követelmények: 

2–3 afrikai vagy afro–amerikai népdal éneklése. 

2–3 egyszerű – inkább folklór, mint jazz jellegű – blues téma éneklése. 

Dallam– és ritmusírás a megfelelő zenei anyag szintjén. 



Lapról éneklés frazírozással. 

A tanult periódusok biztos felismerése. 

Rögtönzésgyakorlatok; felhívás–válasz, dallam kiegészítés, –folytatás. A lá– és dó–pentatónia 

biztos ismerete, éneklése, írása; a két moduson alapuló rögtönzésgyakorlatok. 

Zenei szakkifejezések, az ismeretanyaghoz kapcsolódva. 

 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egyszerű 8, 12 ütemes dallam lejegyzése hallás után. 

– Egyszerű 8 ütemes ritmus lejegyzése. 

- Tanult dalok éneklése kotta nélkül, ezek harmóniai és funkciós elemzése. 

- Ritmus gyakorlatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             2. évfolyam 
 

 

Zenei ismeretek fejlesztése: 

– Sztenderdek elsajátítása; előbb egyszerűbb, nem modulatorikus darabok, majd bonyolultabb  

   szerkezetű jazz–sztenderdek. Egyszerű aszimmetrikus ritmusok bevezetése. 

– Ismerkedés a jazz irodalmával: a tanítás anyagául részben felhasználhatók közismert témák. 

– A dúr skála fokaira épülő diatonikus négyeshangzatok; maj7, m7, dom7, m7b5. 

 

Formaérzék fejlesztése: 

– Arányok, szimmetriák megfigyelése a népzenei anyagban, hallás után. 

– 8, 12, 16 ütemes periódusok elemzése kottából is. 

– Ismertebb sztenderdek formai elemzése hallás után. 

 

Ritmusérzék fejlesztése: 

– Az énekelt és meghallgatott zenei anyagból adódó ritmikai problémák. 

– Egyszerű aszimmetrikus ritmusok és metrumok gyakorlása, 3/4, 6/8; ezeknek megfelelő  

   periódusgyakorlatok. 

– A szving és szvinges frazírozás; hangsúlygyakorlatok, frazírozási gyakorlatok, a beates  

   lüktetés és az off beat–es hangsúlyozás kapcsolata. Egy adott ritmus szvinges hangsúlyozása  

   és frazírozása. 

 

Hallás fejlesztése: 

– A tonális és funkciós érzék fejlesztése. S – D – T zárlat és D – S – T zárlat; kadenciális  

   gyakorlatok. 

– Valamennyi hangköz szolmizált és betűneves éneklése föl– és lefelé. Dúrban a skála fokaira  

   épülő hármasok alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim. Mindennek éneklése  

   szolmizálva és betűnevekkel, meghallgatása zongoráról. 

– Kétszólamú éneklés; basszusmenet és téma. Felhívás–válasz gyakorlatok, Dallamfolytatásos  

   és kiegészítéses improvizációs gyakorlatok. Visszhangjáték ritmusokkal, dallamokkal az  

   osztály képességei szerint. 

– Megadott fél vagy egész periódushoz fél vagy egész periódus rögtönzése. 

 

Zenei olvasás fejlesztése: 

A zenei anyagnak megfelelően. 

 

Zenei írás fejlesztése: 

– Egyszerű blues hangos blues–témák vagy motívumok lejegyzése hallás után. 

– Egyszerű kétszólamú írás: basszusmenet és egyszólamú téma. 

– Könnyű kétszólamú téma leírása hallás után. 

 

Ajánlott tananyag: 

Gonda János: A rögtönzés világa 

Mark Levin: Jazz Theory 

 

Követelmények: 

2–3 blues–téma éneklése 

3–4 egyszerű jazz–sztenderd éneklése 

Dallam– és ritmusírás a megfelelő zenei anyag szintjén. 

Lapról éneklés (rövidebb dalok, blues–témák stb.) frazírozással. 



A sztenderd– és a blues–periódusok biztos felismerése. 

Zenei anyag lejegyzése felvételről. 

Diktálás minden órán. 

Ismeretlen dallam néma áttekintése után, emlékezetből való újraéneklése. Vázlatos lejegyzés 

egyszeri hallás után, pontos lejegyzés négy–ötszöri hallás után, frazírozási jelekkel ellátva. 

Egyszerűbb ritmus leírása részekre tagoltan, többszöri hallás után, 

Zenei szakkifejezések, az ismeretanyaghoz kapcsolódóan. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egyszerű 8, 12 ütemes dallam lejegyzése hallás után. 

– Egyszerű 12 ütemes ritmus lejegyzése. 

– Hármas, négyeshangzatok hallás utáni felismerése 

– Modális skálák hallás utáni felismerése 

- Ritmus gyakorlatok 

- Tanult dalok éneklése, formai, harmóniai elemzése. 

 


