
 

 

Gordonka anyagismeret jegyzet 
 

 

1. A zeneiskola célja és feladata 
 

Általános: 
 

- A zene szeretetére nevelés – nevelés! 

- Hangverseny látogató közönség felnevelése. 

- Az általános műveltség gyarapítása, kottaolvasás, zeneirodalom, zeneelmélet… 

- A szabadidő értelmes-érzelmes eltöltése. 

- A gyerekek jellemének edzése, érzelmeinek dúsítása, értelmének, képességeiknek 

fejlesztése. 

- A hagyományok őrzése, helyes értékrend, zenei ízlés kialakítása. 

 

A zenetanulás észrevétlenül fejleszt! Kapcsolatok egyéb területekkel:  
 

- Anyanyelv: mondat – zenei mondat, kijelentő, kérdő, felkiáltó, hangképzés-beszédhang, 

alapvető zenei karakterek – dolce, espressivo, grazioso, risoluto, (cantabile) a 

kifejezőkészség fejlesztése, érzelmek, indulatok, amiket szavakkal sem lehet kifejezni. 

- Írás: kézügyesség fejlesztése, precizitás, tökéletességre való törekvés 

- Testnevelés: jó közérzet, helyes testtartás, bátorság, energia 

- Olvasás: ének, játék, diszlexia, dadogás, kottaolvasás, figyelemmegosztás, a két kéz 

összehangolt munkája, kétszólamú ének, kamarazene. 

- Matematika: idő, ritmusok, ütemmutatók, hangközök 

- Fizika: a hangszer felépítése, megszólaltatásának módja… 

 

Konkrét: a hangszeres játék elsajátítása, zenei képességfejlesztés, zenei írás-olvasás 

elsajátítása, felkészítés zenei pályára (tehetséggondozás), kamarazenei és zenekari gyakorlat. 

 

Cikkek: 

Laczó Zoltán: Zenepedagógia és társadalom 

Otto Schilly: A zenei nevelés a pedagógia egyik központi kérdése 

L. Nagy Katalin: A kereszttantervi kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az ének-zene 

területén 

 

2. A tanár feladata és szerepe 
  

- A gordonkajáték elsajátításának segítése és irányítása – oktatási feladat. Teljes 

felkészültség, mind fejben mind kézben. Tudásának átadása hatékony és változatos 

módszerek segítségével, elérvén, hogy növendékei önállóan is tudják magukat a 

későbbiekben fejleszteni. 

- Nevelési célok: igazságos döntések, a gyerek képességeinek figyelembevétele, jó tanár-

diák kapcsolat kialakítása, a helyes gyakorlásra tanítás, kreativitásra buzdítás… 

- Milyen a jó tanár? A mérce általában eredményekkel bizonyítható: hány gyerek kerül 

konziba, akadémiára. De azért ez nem ilyen egyszerű! A jó tanár pontos, kedves, 



figyelmes, érdeklődő, következetes, határozott, megértő, gondos, céltudatos…Szerepe a 

gyerek életében? Változó… 

- A gyerekek képességeit minden tanárnak ismernie kell, s ehhez mérten tanítani. Az 

anyagot megfelelő sorrendben kell tanulni, ennek kiválasztása nem megy cselló órán, 

bizony többletmunkát igényel. Érdemes tervet készíteni már év elején. Egyébként is 

kérhet a tanszakvezető ún. munkatervet.  

- Tudni kell a gyerekek nyelvén beszélni! 

- Ha a szolfézstudásukat, vagyis az elméleti ismereteiket nem tudják összekötni a 

hangszeres játékkal, ebben segíteni kell nekik. 

- Hibajavítás – fájdalommentes csellózás. 

- Feladat a célok megvalósítása. Minél több gyerek buzdítása a zenetanulásra. Nehéz ügy! 

- Fontos: kapcsolat a szülőkkel. 

- Fontos: tájékozódás, hol tart a csellóoktatás ország-és világszerte?  

- Tehetségek különös figyelemmel történő tanítása, akár plusz időben. 

- A zenei pályára küldés a tanár felelőssége. Nem a saját dicsőségét és hírnevét kell ezzel 

nagyobbítani, hanem a társadalmi-szociális helyzet figyelembevételével kell a gyereket 

zenésznek küldeni. 

- Az átlagos képességű gyerekeket minél tovább az iskolában tartani, kamarázni, 

zenekarozni velük. 

- Vizsgára, hangversenyre való felkészítés. 

- Az iskola hangszerkészletének ésszerű használata, óvása. (Tárolás, leltár, karbantartás, 

otthoni használat, húrozás, gyantázás…) Többfajta magasságú szék beszerzése. 

- Megfelelő munkakörülmények teremtése, esztétikus környezet.  

- A gyereknek megfelelő eszközök (cselló, szék, vonó) helyes kiválasztása. 

- Az iskola kottatárának bővítése. 

- Együttműködés a kollegákkal: beszélgetni velük a legjobb tanfolyam. Kamara, zenekar, 

kórus, diplomatanítás, karácsonyi hangverseny… 

-  Az adminisztráció elvégzése is sajnos tanári feladat, hozzátartozik a gyakorlathoz.  

 

 

 

3. Zenei munkaképesség gondozás a zeneiskolában 
 

- Megfelelő életkorban kezdeni – inkább később, mint hamarabb. A szülők általában jól 

döntenek! 

- A tanterem berendezése, fényviszonyok. 

- Megfelelő hangszer biztosítása vagy vétele. 

- Megfelelő időpont a cselló órának – ebben segítenek a szülők! 

- Nyugodtan, tele hassal kell cselló órára jönni. Ha valami miatt szomorúnak, zaklatottnak 

látjuk a gyereket, kérdezzünk rá az okra.  

- Tiszta kéz, friss levegő. 

- Betegségek esetén mi a teendő? 

- Hogyan küzdjük le a szereplés előtti félelmünket? 

- Bármilyen feszítő izom felfedezése esetén torna. 

- Fontos tehát a hibajavítás! Mind a tartásban, mind a mozdulatsorokban. A lényeg, hogy 

semmi ne fájjon! 

- Azért valamelyest tudjunk a gyerek családjának szociális helyzetéről! Sok mindenre 

választ kaphatunk… 

- Kérdezzünk rá az iskolai eredményeire, hátha itt a probléma… Rosszkedvűen sohase 

csellózzunk! 



4. Hogyan döntsük el, ki alkalmas a csellótanulásra? 
 

- A gyerek érdeklődő, kifejezetten szeretne csellózni. 

- A szülők támogatják az ötletet. 

- Ha a gyerek mind szellemileg, mind fizikailag elég fejlett. 

- Megfelelő a zenei hallása, ritmusérzéke. 

 

A szellemi fejlettség jelei:  
 

- Fontos a bemutatkozás – érthető, önálló. Tudja, melyik suliba jár, szívesen válaszol 

kérdéseimre. 

- Képes a kapott utasításokat meghallgatni és végrehajtani. (Kommunikációs készsége jó.) 

- Szívesen énekel, szaval, beszélget, szókincse gazdag, kifejezőkészsége jó. 

- Energikus. 

 

A fizikai fejlettség jelei: 
 

- Csontozata láthatóan elég erős, testalkata normális.  

- Ujjai, kezei képesek fogni, rugalmasan nyitni, zárni. 

- Már első alkalommal próbáljuk lefogni a kiscselló húrjait, figyeljük, megtartódnak-e az 

izületek. 

 

Beszélgessünk szülőkkel, szolfézs tanárokkal: 
 

- Szívesen osztja-e meg örömét, bánatát társaival?  

- Megmutatja-e érzéseit? 

- Mennyire muzikális: feltűnően sokat énekel, dúdol, improvizál, ritmizál, dobol… 

- Jó-e a kommunikációs készsége, szívesen beszélget, elmondja véleményét. 

- Következtetéseket von-e le, mennyire gondolkodik logikusan, jól számol-e. 

- Milyen a kézügyessége, szeret-e rajzolni, festeni, barkácsolni… 

- Mennyire kitartó? 

- Szívesen hallgat-e zenét? 

 

Természetesen rutinos tanárnak kell lenni ahhoz, hogy az első találkozás alkalmával ezekre a 

kérdésekre választ kapjunk, ill. meg tudjuk őket figyelni. Csak a későbbiek folyamán dőlhet 

el, jól döntöttünk-e, s nem lesz kínlódás a csellózás a gyerek számára. 

Manapság lasszóval fogjuk a gyerekeket, ráadásul egyre drágább a hobbi-tanulás. ( lsd. 

Művészeti iskolák…) Nem nagyon válogathatunk alapfokon. 

 

Csak mindhárom téren fejlett, gondos szülői háttérrel rendelkező gyerek kezdje 7 éves kora 

előtt! 

 (Szituációs gyakorlat: én, mint gyerek, beállítok a cselló terembe. Először nyitott, érdeklődő, 

kíváncsi, ügyes vagyok, aki szépen énekel, majd zárkózott, szótlan, görcsös. A tanárok a 

főiskolások. Feladat: a gyerek képességeinek, személyiségének megfigyelése 5 perc alatt, 

kedvcsinálás a csellózáshoz.) 

 

 

 

 



5. Az „A” és „B”  tagozat eltérő követelményei 

 
A gyerekek 3. osztályos korukban lesznek első osztályosak, előtte 2 évig előkészítősök. 

Összesen 12 évig járhatnak lapfokú képzésre. Az előkészítő természetesen nem kötelező, de 

én ajánlom. B tagozatra második osztálytól lehet tenni egy gyereket, ami heti 2x 45 percet 

jelent. Az lehet B tagozatos, aki kifejezetten zenei pályára készül, vagy - ugyan nem szeretne 

zenész lenni, de - nagyon jól csellózik, kamarázik, zenekarozik, sokat szerepel 

hangversenyeken.  

Tehát A tagozaton két év előkészítő után tíz tanulóév következik, B tagozaton két előkészítő 

plusz egy A tagozatos év után 9 tanulóév van. 16 év fölött tanulói jogviszonnyal rendelkezők 

kapnak állami támogatást, 18 év fölötti hallgatóknak már nem jár ugyanez. Az iskolában 

bizonyos kötelező időtartamot el kell tölteni hetente ahhoz, hogy a gyerek után normatív 

támogatás járjon. Ez az idő jelenleg 150 perc. A szolfézst 6-tól felválthatja a zenekar, kamara, 

zeneirodalom, kórus. Minden gyerek választhat ún. kötelező hangszert, sőt az ügyesebbek 

lehetnek két szakosak, de az manapság sokba kerül.  

Kötelező zongora korrepetíciót tartani, 5-20 perc terjedelemben, mineden héten minden 

gyereknek. Ez a gyakorlatban kivitelezhetetlen. 

 

Mit kell egy A tagozatot végzett növendéknek tudni? 

 
- Ismernie kell a cselló és a vonó felépítését, megszólaltatásának módját, működésének 

törvényszerűségeit, karbantartását. (Én javasolni szoktam saját hangszer vásárlását, 

hiszen az iskolait vissza kell adni!) 

- Nem árt egy kis hangszertörténet, s az éppen játszott darabok, etűdök szerzőjéről pár 

mondat. (Ilyenkor szóba jöhet a többi vonós hangszer is!) 

- Fel kell tudni hangolnia a hangszert. Nehéz ügy… 

- Tisztában kell lennie a helyes testtartással, a helyes balkéz-tartással, a helyes 

vonófogással, hogy képes legyen a bármikor javításra, ha valami elromlik. 

- Tudnia kell a növendéknek basszus, tenor és violinkulcsban kottát olvasni, lapról is! 

- Ismernie kell a zenei kifejezések jelentését (tempó, előadásmód), a balkéz és a vonó 

használatára vonatkozó jelzéseket. (Ujjrend, le-föl jel, vonások jelzése.) 

- Ebből következően biztonságosan kell közlekednie az első négy fekvésben, valamint az 

átmeneti fekvésekben. 

- Tudnia kell a különböző vonások játékának módját, helyes hangképzéssel és 

vonóbeosztással. 

- A hangképzés törvényszerűségeit ismernie kell. 

- Skála 3 kereszt 3 béig, 3 oktávon keresztül. 

- Ismernie kell a dinamikai jeleket, önállóan kell tudni azokhoz alkalmazkodni, ismerni 

kell a megvalósításuk módját. 

- Ismernie kell a zenei alapkaraktereket, felfedezni azokat különböző művekben, s össze 

kell tudni kapcsolni azokat a hangképzés törvényszerűségeivel. 

- Tudnia kell zenei mondatot formálni, dallamíveket kialakítani. 

- Képességeihez mérten tudja a vizsgaanyagot kotta nélkül, tisztán, jó ritmussal, kifejezően 

előadni. 

- Fontos a fejlett lapról olvasási készség, és a memoriter kialakítása! 

- A növendéknek tudnia kell önállóan, kreatívan, céltudatosan gyakorolni.  

- Képesnek kell lennie önállóan feldolgozni bizonyos műveket. (Itt meg kell jegyeznem, 

hogy vannak kollegák, aki már kezdő koruktól erre tanítják a gyerekeket…) 

- Rá kell venni a kamarázásra vagy a zenekarozásra, nagyon hasznos! 



- Pizzicato, üveghangok… 

 

B. tagozat az A-n felül: 

 
- Pergő technika kialakítása, ujjgyakorlatok 

- Kettősfogások játéka: terc, szext menetek, egyéb. 

- Hüvelykfekvés használata, szép hang képzése magasabb fekvésekben is. 

- Négy oktávos skála. 

- Hármashangzat felbontások. 

- Sokszínű vibrátó. 

- Önálló feldolgozása egyes műveknek, ujjrend, vonás. 

- Önállóan frazeáljon, s jelenítse meg a zenei alapkaraktereket a muzsikában. 

- Bírjon nehezebb vonásokat (spiccato, staccato…), s kifejezetten jól intonáljon! 

- Tudatosan, önállóan elemezzen műveket s memorizáljon. 

 

 

6. A hangszertartás 

 
Viktor Sazer: Új technikák… / 8. fejezet és a teljes 3. rész 

A gordonkajáték módszertana: A hangszer tartása 20. o. 

Schiffer Adolf: A gordonkajáték metodikája / A gordonka tartása és a testtartás, A 

támasztóláb 23-24.o. 

 

Az csellózáshoz szükséges eszközök kiválasztása 

 
- A hangszer mérete fontos (és persze a minősége is!). 

- A magasságának beállítása: ha kihúzzuk a lábát, a gyerek füléig érjen. 

- A szék: kicsiknek kicsit, s mindenkinek mérete szerint. Legalább 3 különböző magasságú 

székünk legyen, vagy állítható…meg kellene oldani az előre dőlő ülőfelületet, vagy ék 

alakú ülőpárnát használni. 

- A támasztóláb ne túl mély résbe fúródjon. 

- Kottaállvány szem előtt, világos helyen. 

- A tanár minden mozdulatát lássa a gyereknek, úgy helyezkedjen. 

- Legyen közös gyantánk és metronómunk. 

 

Hogyan tartotta a csellóját… 

 
- Booccherini: támasztóláb nélkül játszott, lábikráinak támasztva a hangszert. Így az 

lejjebb került. ( A vonót majdnem középen fogta…) 

- Duport már használt lábat, egészen hasonlóan játszott, mint mi. Még nem volt Tourte- 

vonója, de már a kápánál fogta. Teljesen egy időben éltek! 18. sz. közepétől a 19. sz. 

elejéig. 

- Tortelier a támasztólábat meggörbítette, a hangszer teste a térdeken fekszik, sokkal 

vízszintesebb. Egész más technikát kell kialakítani…(Rosztropovics) 

 

Képek 
 

 



Az ülés 

 

-  Hol, hogyan ülünk, figyeljük meg. A csellózás speciális ülőpozíciót kíván. Úgy kell 

ülnünk, hogy az kényelmes legyen, szabadon mozoghassanak a karjaink, kellő levegőhöz 

jussunk.  

- Hogyan tartjuk – ha tartjuk – ülés közben a lábfejünket, lábszárunkat, combunkat, 

hátunkat, vállunkat, fejünket. 

- Hol ülünk a széken és miért? 

 

Lehetséges hibák az ülésben 

 
- Túl bent ülés, következménye görbe hát, hasba eső cselló. 

- Lábak behúzása, lábfej kifordítása. 

- A cselló szorítása a térdekkel. 

 

A cselló elhelyezése a testünk előtt 

 
- Mellkasnak támaszt, bal térdnek dől. A jobb térd nem feltétlenül kell, hogy fogja. Ha túl 

meredeken áll, vagyis rövid a láb, akkor nehéz a vonót húzni. Ha túlságosan fekszik, 

akkor nekitámaszkodik a térd előre néző oldalának. Tortelier 

- Neki kell egy kicsit dőlni a hangszernek, neki kell esni.  

 

7. A bal kéz felhelyezése a hangszerre 

 
 Mi a bal kéz feladata? Ezzel változtatjuk a hangok magasságát azáltal, hogy a húr rezgő 

részének hosszúságát megváltoztatjuk. Ennek magyarázatára igazából csak felsőbb 

osztályokban kerül sor. 

 De mit kell tudni egy kezdőnek? 

- Hüvelykujj hátul, a többi fent. 

- Ujjak számozása. 

- Nem fogjuk a cselló nyakát, vagyis a hüvelyk nem szorít. 

- Váll lazán tart, csukló kb. egyenes. 

- Hüvelyk a második ujj alatt! 

- Feltevés: egy laza lendületes mozdulat a fülünk felé. 

- Mikor vagyunk jó helyen? Ezt csak a fülünk tudja eldönteni az üres húrhoz képest. 

- Lejjebb-feljebb? Vigyázat, ez cselló! 

- Érdemes mind a négy ujjunkat feltenni egyszerre, keresve ez által azt a pozíciót, amikor 

valamennyivel elérjük a húrt. Terpeszállás, ujjaim a gyerek ujjai közé. A mutatóujj kissé 

a csiga felé dől. (Pronált.) 

 

Ujjgyakorlatok:  
 

- Kéz hangsúlyosan nyit, lassan zár és fordítva. 

- Karika minden ujj és a hüvelyk között. 

- Kiselefánt. 

- 2-3. ujj közötti nyitás. 

- Ökölből nyitás fogó helyzetbe. 

- Colostok. 

 



 

 

- Ujjak gömbölyűek, kézfej boltozatos – baba…a husival játszunk, hüvelyk hátul simogat. 

- Billentés: tenyérből, dolgoznak az alkar izmai. A billentés egy pillanat alatt lejátszódó 

folyamat, ami után már nem kell a húrt nyomni ill. a hüvelykkel össze fogni!  

 

Gyakorlatok a billentés megéreztetésére: 
 

- Koppantás a csellón, a karomon, én a gyerek karján… azt az ujjat, amit mondok. 

 

-     Nehéz kezdetben megvalósítani a kar súlyának átadását egyik ujjunkról a másikra, hiszen 

mind a helye fölött kell, hogy legyen…Ez későbbi feladat,kb. a vibrátóval egyidőben jön 

szóba nem véletlenül. (Balkéz legato) 

 

  

- Fontos a billentés előkészítése (anticipáció): még tart az előző hang, amikor már a 

következő ujjam készítem a helye fölé. Lazán lendítem és billentek. 

- Elbillentés – pergő technika. 

- Balkéz húrátmenet esetén emelkedik a kar, a hüvelyk pedig követi a felső ujjak mozgását. 

- Igazán kényelmes a 4. fekvés körüli rész. Lazább a balkéz, ha már nem tartjuk pozícióban 

mind a négy ujjunkat, s ha már vibrálunk. 

- A balkéz jár elöl! Innen tudom, hogy valaki gyakorolt-e… 

- A nem játszó ujjak tartsanak a helyük fölött, ne lógjanak a cselló nyaka mellett, ill. ne 

meredezzenek az égbe! 

 

Lehetséges hibák: 
 

- Hüvelyk összefog, ritkán tart! Egyik sem jó! 

- Hüvelyk nem követi a húrátmeneteket, egy helyben szorít. 

- Összetörnek az ujjak. 

- Kicsi az ujjak közötti távolság. 

- Púpos csukló: oka lehet túlságosan az A húr felől fogó csukló vagy lógó könyök. 

- Betört csukló: oka a becsúszott hüvelyk vagy magasan tartott könyök. 

- Langyos billentés – kevés a lendület. Eredménye: csúnya hang. 

- Túlságosan pronált ill. szupinált tartás. 

- A nem játszó ujjak eltartása begömbölyítve ill. kifeszítve. 

- Lemaradó ujjak főleg húrátmenetnél, az előkészítés hiánya miatt. 

 

A balkéz felhelyezése együtt jár a pengetés megbeszélésével. Mutatóujj penget, hüvelyk a 

fogólap oldalának támaszt. A húr alsó harmadán, de még a fogólap fölött. 

A balkéz felrakásának menete: lendítés, megtartás, billentés-intonáció. 

 

 

 8. A jobb kéz munkája: vonófogás, vonóvezetés  

 
A vonóval szólaltatjuk meg a hangszer húrjait igen változatos módokon. A hangképzés 

nagyobb részt a vonóhasználat milyenségétől függ. 

 

 



Ismerkedés a vonóval:  
 

milyen anyagból készült, hogyan nevezzük a részeit, hogyan működik, mi a feladata. 

- A vonó kb. ezer éves találmány, de csak a 19. sz-ban lett olyan, mint most. /Tourte/  

Részei: pálca, szőr, kápa, csúcs. 

 

Játékok: kis pók, macska, pecázzunk.  

 

- Mikor kezdjünk el vonót húzni? 

 
 Amikor már biztosan pengetjük a D-húr hangjait. 

- Karsúly megéreztetése, könyök a tenyerembe, hintáztatás, colostok… 

- Jobb kéz tartása: lendít, megtart, a könyök lazán lejjebb, mint a csukló, ujjak lógnak. ( Mint 

a kiskutya, amikor kéreget.) 

 

Ujjak helye:  

 

mutató a pálcán, középső a gyűrűn, gyűrűs a kápa pöttyén, kicsi a pálca külső oldalán, 

hüvelyk a kápa bütyke és a pálca találkozásánál. Vita tárgya a kisujj helye, legyen-e a pálcán 

rajta. Gyakori hiba, hogy a hüvelyk becsúszik a kápa kanyarjába. Ha a hüvelyk a helyén van, 

nem tudjuk kihúzni a vonót a csúcs felé a gyerek kezéből. 

 

Az ujjak feladata:  

 

mutató támaszt, nem tart, középső és gyűrűs közmunkán vannak, kicsi egyensúlyoz, hüvelyk 

tart. 

Az ujjak nincsenek sem kifeszítve, sem túlságosan begömbölyítve, s olyan lazák – beleértve a 

hüvelyket is, hogy a kar által kifejtett lendülettől meg tudjanak nyúlni ill. össze tudjanak 

húzódni. A kéz a mutató felé dől enyhén. 

Nem gyakoroltatnám a gyerekkel a vonó levegőben tartását, hiszen azt jórészt a húr tartja! 

 

Hol húzzuk a vonót és hogyan:  

 

a híd és a fogólap között, a húrra merőlegesen, a pálcát enyhén a fogólap felé döntve. 

Kezdettől egész vonót használunk, minden hang négy mérőütés. Kiváló énekelni vonóhúzás 

közben. Szélről legeljetek, kis kece. Lehet rövidíteni a hangok értékét, fél és negyed kottákra 

a dalhoz igazodva.  

- Folyamatosan segítek: egyik kezem a kápát fogja, a másik a gyerek karját, ahol 

szükséges. Eleinte ritkán engedem el a vonót, előfordul, hogy még másodikosoknak is 

segítek. Először a fölfelé vonásoknál hagyom egyedül betolni a vonót. 

- Lehet pattingatni marokra fogott vonóval, ráengedni a húrokra a vonót, de nem húzni. 

(Kb. a súlyponton.) Megbeszélhetjük, mi az a súlypont. 

 

A kar izületeinek feladatai, helyzetük: 
 

Váll tart és lendít, könyök nyit-zár, csukló emelkedik, süllyed. A cél az, hogy a vonó 

egyenesen haladjon a húron, szépen szóljon, és a gyerek keze ne fáradjon el sehol. 

D- és G-húron kezdjük a vonóhúzást.  



 

Ha nem hisz nekünk a gyerek, ültessük tükör elé! 

 

Gyakori hibák: 

 
- Túlságosan a mutatóujj felé forduló kézfej, kapaszkodó mutató ujj. 

- Túlságosan a kisujj felé forduló kézfej. 

- Feszes ujjak, kifeszített hüvelyk. 

- Végig lapos ill. magas csukló. 

- A könyök nem nyit, nem követi a húrsíkokat. (Kaszálás.) 

- Váll nem ereszkedik vissza felfelé vonásnál, magas marad. 

 

9. A két kéz munkájának összehangolása 

 
Ne feledjük: egyszerre nem tudunk több dologra figyelni, pusztán arra törekedhetünk, hogy 

minél gyorsabban váltogassuk figyelmünket a feladatok között. 

Első feladat: ének+mérő, ének+dalritmus. Próbáljuk két kézzel. 

Majd: jöhet a balkéz egy hangot tart, jobb kéz penget. Később billent és penget. 

A vonót akkor vesszük kézbe, amikor a D-húr hangjait már ügyesen billentjük. Eleinte csak 

üres húron húzunk vonót, esetleg énekelünk hozzá. 

 

Ha az egyik kéz szorít, a másik is. Ügyeljünk a két kéz lazaságára. 
 

A vonó megszólaltatja a bal kéz által intonált hangokat. A két kéz merőben más munkát 

végez, ennek megszokásához türelem, gondos előkészítés, koordináció és sok gyakorlás 

szükséges.  

 

Sorrend: kottaolvasás (gombóc, ritmus, dinamika), balkéz készül, billent, jobb kéz lendül, 

indul a vonó. 

 

A két kéz összehangolt munkájának előfeltételei: 
 

- vonóhúzás üres húron, amelyikre a későbbiekben szükség lesz. Először egyenletesen, 

majd azzal a vonással, amire szükségünk van a későbbiekben. 

- ABC-s névvel olvasás, esetleg éneklés, hogy jó legyen a hangmagasság elképzelése.  

- Pengetés. 

- Játék vonóval, segítséggel. 

- Játék vonóval, önállóan. 

- A gyakorlat megtanulása kotta nélkül, hogy közben ne kelljen a kottát figyelni. 

 

Gyakori hibák: 
 

  - Ritka: nem megy a pengetés. 

  - A mellkas kifordul a jobb kéz felé, ezáltal a bal kar lesüllyed, a hát kicsavarodik, a gerinc 

ferdül. 

  - A jobb kéz vonóváltása lehagyja a bal billentését. 

  - A gyerek csak egyik kezére tud figyelni, a másik közben deformálódik. 

 



Fontos felhívni a figyelmet a helyes gyakorlásra, a sorrend betartására. 

 

 

10. Óratípusok, a hospitálás megfigyelési szempontjai, 

óravázlat készítése 

 
Óratípusok: 

 
- Gyakorló (vegyes típusú) óra: az éppen tanult anyag gyakorlása 

- Új anyagközlő óra: új ismeretet elsajátító óra 

- Ismétlő, összefoglaló óra: az eddig tanultak összefoglalása (vizsgára készülés) 

- Számonkérő: ez a harag jele… 

 

A hospitálás megfigyelési szempontjai: 

 
- A tanár felkészültsége 

- A gyerekekhez való viszonya 

- Milyen módszereket alkalmaz 

- Hogyan értékel, bírál 

- Hogyan fegyelmez 

- Előkészítette-e a szükséges kellékeket 

- Elérte-e a célját 

- Jól osztotta-e be az idejét 

- Milyen a gyerek magatartása 

- Érdeklődése 

- Aktivitása 

- Milyen felkészült 

- Milyen a kapcsolata a tanárral 

- Hogyan sikerül elsajátítania az anyagot 

- Milyen az óra légköre 

- Milyen típusú órát hallgattam 

 

Füzetbe kerül:  
Iskolatípus, tanár, dátum, a tanítás anyaga, tárgya, célja 

 

A tanítás anyaga: minden, az órán elhangzó mű és gyakorlat 

Tárgya: általában az új anyag, új ismeret 

Cél: az anyag elsajátítása 

 

Jó tanácsok: 

 
- A tanítás fő célját mindig tartsuk szem előtt, állítsunk fel fontossági sorrendet. 

- A tanítandó anyagot a tanárnak fölényesen kell tudnia. 

- Figyeljünk a gyakorlás állandóságára és változatosságára. 

- Adjunk jó tanácsokat a gyakorláshoz. 

- Ügyeljünk a logikai sorrendre. 

- Tudjunk kérdéseket változatosan feltenni, találjuk meg a hangot a gyerekkel. 

- Következetesség, határozottság, igazságosság. 



- Fontos a dicséret. 

- Jókedvűen, optimistán tanítsunk, érthetően, tagoltan beszéljünk, lehetőleg a gyerekek 

nyelvén. 

 

 

Hibajavítás: 

 
- A hibákat rögtön javítani kell. 

- A legfontosabb az intonáció és a ritmus javítása. 

- A hibajavításnak mindig konkrétnak kell lenni, viszonyítás. 

- A hibákat javítva be kell mutatni. 

- Hiba javítatlanul nem maradhat. 

- Az otthoni hibajavításra tanítás fontos. 

- A hibák helyes előkészítéssel megelőzhetők. 

- A hibás részeket ki kell emelni az egészből, majd visszarakni. 

 

Az óra felépítése, óravázlat készítés 

 
I. Bejátszás, célja az izmok bemelegítése, a számonkérés és az esetleges új anyag 

előkészítése 

II. Számonkérés, értékelés, javítás 

III. Az új anyag átolvasása alapos szemlélődés után. A lapról olvasás kétféleképpen 

történhet: először eljátszom, aztán olvasunk, vagy fordítva. Melyik a jobb? 

 

Az óra vázlatát a hármas tagolásra építem. Előtte feltüntetem a dátumot, a gyerek nevét. 

Minden feladat mellett feltüntetem a céljaimat, lehetnek ezek a csellózással kapcsolatosak 

vagy nevelési célok is. 

 
 

 

 

 

11. Mikor kezdjük a csellótanulást? Az első cselló órák 
 

- Különbséget kell tennünk a gyerekek között életkoruk alapján, tisztában kell lennünk az 

életkori sajátosságaikkal, általános és zenei képességeikkel, habitusukkal.  

 

Cselló ovi 

 
Bevezetés a csellózás örömeibe. Jelszó: játék a végtelenségig és türelem! 

 

Óvodai állapotok: 

 

- Ritka az olyan óvoda, ahol megkülönböztetett figyelmet szentelnek az ének-zenének. 

Van, ahol nincs semmilyen foglalkozás! Az óvónők képzése hiányos, zenei értékrendjük 

gyakran hibás. Kevés a zenehallgatás, ami van, az válogatatlan, pusztán a divatot követi. 

Természetesen van kivétel, de ritka az olyan lelkiismeretes óvónő, aki külön figyelmet 



szentel a zenei tehetség felkarolására. Általában az igényes – zenész – szülők hozzák már 

ovis korú gyerekeiket csellózni. 

- Előfordul, hogy ún. zeneovis foglalkozásokat tartanak zenész tanárok, ill. külön zenei 

végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok a gyerekeknek. Ennek pusztán általános 

céljai vannak, konkrétan nem igazán irányítja a gyerekeket a zeneiskola felé. A 

zeneiskolákban és zenei általánosokban is van zeneovi, ennek feladata az első 

zenetanulással töltendő év előkészítése. 

- Az alapfokú művészeti iskolák nem kapnak támogatást az ovisokra. 

- Tudásuk zeneovi végén: negyed, nyolcad, negyed szünet, kétnegyedes ütem, mérőütés és 

dalritmus fogalma, dó-mi-szó-lá hangkészletű dalok éneklése szolmizálva, kézjellel, négy 

ütem ritmus és dallam megfejtése gyakorlónévvel ill. szolmizálva, rengeteg gyerekdal 

szöveggel és játékával, dallam-és ritmuskirakó használata. Ez a csellózáshoz igen kevés, 

de ezzel kell gazdálkodnunk! (Ráadásul a dalok jelentős részére csak részben 

emlékeznek.) 

 

- Egyszer egy héten foglalkoznék óvodással, hogy ne vegyem el a játékidejét. Ezt örökre 

meg kell jegyezni: ritka az a gyerek, akinek a csellózás a legfontosabb tevékenység az 

életében. 

 

- A haladás menete attól függ, milyenek a képességei: mennyi ideig tud figyelni, mire 

emlékszik a következő órán, milyenek a fizikai adottságai, és milyen a zenei tehetsége. 

Általában a szülők erősködnek otthon, ezzel segítve – néha hátráltatva – a tanár dolgát. 

 

- Ne feledjük: az óvodások egészen más bánásmódot igényelnek, mint az iskolások: 

rengeteg kedvességet, figyelmességet, játékosságot. Gyakran öntörvényűen viselkednek 

és cselekednek, mintha meg sem hallanák az adott utasításokat. Ilyenkor nyugi, türelem. 

Mindent el kell mondani százszor…  

 

- Ne várjuk el egy ovistól, hogy minden nap gyakoroljon! Mire hazaér, elfelejti a házit. 

 

Az óvodások 

 
- játékosak, figyelmük rövid időre terjed, rövid végtagok, felejtés, szinte képtelenség az 

önálló gyakorlásra szoktatás, nem írnak és olvasnak, kottát nem ismerik, számolni nem 

tudnak. Mit kezdjünk tehát az ovisokkal? 

- Játsszunk velük! Énekeljünk, pengessünk, fogjuk marokra a vonót… Fontos a kreativitás, 

mely segítségével folyamatosan képesek vagyunk a kicsik figyelmének lekötésére, 

bármilyen hangulatban legyenek is. (Vigyünk más hangszert, csörgőt, dobot, vagy bábot, 

színes ceruzát cselló órára. Nem kell sietni a tananyaggal, ráérünk ritmizálni, bábozni, 

rajzolni…) Fontos tudni, hogy ilyenkor a gyerekek még szinte képtelenek másokkal is 

foglalkozni, gyakran meg sem hallják, amit mondunk nekik. Erre rá kell őket szoktatni: 

az utasításokat nem csak meg kell hallgatni, hanem végre kell azokat hajtani! 

- Gyerekdalok kísérése pengetve, a vonót a húrhoz ütve, dobolva a csellón…üres húrokon 

mérőütéssel, dalritmussal, osztinátóval. 

- Ismernénk a húrok neveit, megismernénk a cselló részeit. A cselló egy ember… 

- Cselló oviban kb. a D-H-ig terjedő hangkészletű ismert gyermekdalokat pengetném. 

(Forrai könyv) Megtanuljuk őket ABC-s névvel is. 

- Vonót csak üres D-húron (esetleg G-n is) húznánk: mondókák ritmusát, 

ritmusvisszhangot…Előkészítés!! 

- Vonós játékok minden húron: pattingassunk, ejtegessünk, tegyük a kápához, csúcshoz… 



- A kottakérdés megoldatlan: leleményes rajzok szükségesek! Lásd az én kottám… 

- Helyes hangszertartás – problémás a test aránytalanságai miatt! 

 

Ügyességet, koordinációt fejlesztő játékok: 

 

- Székről felállás – súlypont keresése. 

- Karika ujjakból. 

- Ujjak nyitása bármely kettő között. 

- Ujjak emelése asztal/cselló lapjáról. 

- Két kéz összekulcsolása közben bármelyik ujj felemelése. 

- Kézlazító kézfejtorna. 

- Árnyképek… 

- Ujjkoppintás a cselló hasára. 

- Kar = colostok. 

- Vállkörzés egyszerre és ellentétesen. 

- A cselló részeinek felismerése csak tapintással. 

- Milyen anyagokból készül egy cselló, hogyan szólal meg. 

 

A cselló szép hangszer, a hangja is nagyon szép. Játsszuk el a gyerekeknek a kedvenc dalát, 

utánozzunk állathangokat, zörejeket. Rendezzünk ebből kitalálós versenyt. Pattingathatunk 

vonót szőrrel, fával…Cél a cselló érdekes voltának bemutatása, a figyelem felkeltése, 

kedvcsinálás. 

Kamarázzunk, pengessünk felváltva, egyszerre, ellentétesen… Egyszerű duda-kíséret szinte 

minden gyerekdalhoz jó! 

 

12. Iskola, kiselőkészítő, előkészítő 
 

Követelmény: 
 

- A hangszer és a vonó felépítése, részei. Az ehhez kapcsolódó jelek. (Tapasztalatom: ez 

utóbbi nehéz ügy…) 

- A 4 húr hangkészlete első, szűk fekvésben. Kapcsolódó skálák: G –dúr, D-dúr, C-dúr 

- Módosítójelek. (A kereszt létra, a bé csúszda, a feloldójel kikapcsoló gomb. A húrok 

hangjait, amikor csellózzuk, vagy 2. vagy 3. ujjal játsszuk a hangokat. Előtte ABC! (Pl. 

D-E-F-G-G-F-E-D, D-E-Fisz-G-G-Fisz-E-D. Először egész vonóval, külön, majd kettőt, 

négyet kötve. Ezután jöhetnek a skálák. 

- 2, 3, 4-negyedes metrum. Fontos: mit jelöl az ütemmutató?  

- A fenti ütemmutatóba férő ritmusok, egész, fél, negyed, nyolcad, szüneteik, esetleg 

pontozott fél és negyed. 

- Helyes testtartás tudatos kialakítása, folyton javítani kell! Lásd: leggyakoribb hibák. 

- Helyes balkéztartás és használat, helyes vonófogás és vonóvezetés. Tudatos! 

- Jobb kéz pizzicato, detaché, vonóbeosztás kétféle ritmusértéken, két hang legatója. 

- Vizsga: kétféle ritmusértéket magába foglaló dal vagy gyakorlat eljátszása egy húron. 

Félévkor pengetve, év végén vonóval. 

 

Hogyan? 

 



- Már más egy kicsit a helyzet: lehet füzetünk. Rajzoljuk le a csellót emlékezetből otthon! 

Persze előtte jól meg kell figyelni, megbeszélni a részeit. A cselló pont olyan, mint egy 

ember… Beszéljünk az anyagokról, amiből készült, és a megszólalásának módjáról is. 

- Ismerkedés a húrok neveivel, üres húrok pengetése. Nevezzük el a húrokat, rajzoljunk. 

Húrkeverő játék. 

- A balkéz felrakásával kezdjük. Hüvelyk hátul simogat a husival, a többiek 

begömbölyödnek, kis kalapácsok lesznek. Terpeszállásban állnak, vagyis szünet van 

közöttük. Kört rajzolunk a bal kéz felrakásakor, hogy a kar és ezen belül is a könyök jó 

helyrekerüljön. Dió a tenyérbe. Vagy a Fisz hangot keressük, vagy az E-t. A hangkészlet 

folyamatos bővítése közben megtanulhatjuk az ABC-s neveket. Alapos előkészítés, 

gyakorlás a suliban és otthon, számonkérés.  

- Az előkészítés menete: ének, ének+mérőütés, ének+dalritmus, ének+mérőütés+dalritmus, 

mérőütés+dalritmus (ének magunkban), ének+dallamrajz, la-la+dallamrajz, ABC, 

kézvonalrendszer, rajzos… kotta, pengetés. 

- Kb. a D-húr hangjainak megtanulásával egy időben fogjuk meg a vonót, először egész 

vonó=egész hang, majd rövidítünk, hosszabbítunk, közben számolok. Lehet énekelni a 

vonóhúzáshoz, s változó ritmusképletekkel, csak egész kottával, csak fél kottával… 

esetleg osztinátóval kísérni a dalt. A biztonságos ti-ti-tá húzása után kezdjük a Friss-t. 

Kb. az 58. gyakorlatig érdemes eljutni év végére. Megvizsgálhatjuk a Pejcsik és Gárdián 

iskolákat. 

- Egészen más a helyzet, ha nagyokkal kezdünk. 10 év fölött már nem próbálkoznék 

óvodás dalokkal… 

- Hivatalosan az iskoláskorúak iratkozhatnak be zeneiskolába. Kis és nagy előkészítő után 

3. osztályban kezdhetik a hangszertanulást. Az előkészítő feltétlenül előny! 

 

 

13.  Az 1. évfolyam 
 

- Heti 2x30 perc. Csak „A” tagozat. (Kivételes esetben, több év előkészítő és nagy 

ügyesség esetén lehet „B” tagozatra tenni a gyereket.) 

- A gyerek 3-os, mind fizikailag mind szellemileg sokkal fejlettebb, mint egy előkészítős.  

- Ha járt előkészítőbe, folytatjuk a munkát, ahol tartottunk. Azért nem árt nyári szünet után 

egy kis ismétlés. 

- Ha nem volt előkészítős, akkor a következőkkel kell tisztában lennünk: járt-e már 

szolfézsra, milyen tanuló az iskolában.  

- Az év első felében gyakorlatilag az előkészítős anyagot tanuljuk, egy kicsit szelektálva, 

gyorsabb tempóban. Félévi hangversenyen már az ügyesebbek vonóval is játszhatnak egy 

húros darabokat. Brodszky, gyermekdalok, népdalok, Télapó itt van... 

 

Év végére a gyerek: 

- ismeri a csellót, tudja használni és tud vigyázni rá. 

- Első szűk fekvésben ismeri az ABC-s hangokat, Játszik G-dúr, D-dúr, F-dúr és C-dúr 

skálát. 

- Biztonságosan, lazán tartja a bal kezét, billent, tisztán intonál, követi a húrátmeneteket a 

bal karjával. 

- Ügyesen pizzicatozik, helyesen fogja, tartja és vezeti a vonót mind a négy húron. Követi 

a húrsíkokat, a húrátmeneteket laza ujjakkal kíséri. Detaché, legato és portato vonásokat 

játszik, helyesen osztja be a vonóját. Ismeri az ezzel kapcsolatos jelöléseket, lefelé, 

felfelé, kötőív, portato jel. 



- Ismeri a negyed, nyolcad, fél és egész kottát, ezek szüneteit, ezen ritmusértékeket mind 

detaché mind legato vonással helyesen beosztva játssza a vonóval. Jól tájékozódik 2, 3 és 

4 negyedben, legatoval tud nyújtott ritmust játszani. 

- Önállósága lehetővé teszi, hogy két szólamban csellózzon a tanárával, ill. 

zongorakísérettel játsszon együtt. 

 

Kották: Friss, Gárdián, Pejtsik- beszéljünk róla! 

 

 

14.  A 2. évfolyam,  
A tagozat heti 2x30 perc, B tagozat heti 2x45 perc 

 

Új anyag a tágfogás. Hogyan tanítom, mi az alapvető különbség a kétfajta tágfogás 

között? Miért fontos perfektül megtanulni? 

Új skálák: D-dúr, A-dúr, B-dúr, Esz-dúr – ezeket lehet az etűdök hangneméhez igazítani. 

Új elméleti ismeretek: 3/8, 6/8, a tizenhatod érték és szünete, az éles ritmus, szinkópa, 

előjegyzések 3 kereszt, 3 béig. Dinamikai jelzések, a zenei mondatok indítása és zárása, 

természetes dinamika. Azonosságok, különbségek, a periódus, kérdés, felelet, népdalok 

frazeálása. 

- A bal kéz feladata tehát bővül a tágfogással, s ez egész évre elég feladat neki… Ügyesek 

elkezdhetnek vibrálni. Én mindent így mutatok meg! Lehetőleg az én csellómon!  

- Jobb kéz munkájának lazítása, tökéletesítése: laza ujjak, húrátmenetek, hosszabb, 6-8 

hangos legatok, esetleg arpeggio. A vonóbeosztás fontos, előkerülnek a változó sebességű 

vonások. 

 

Gyakorlatok:  

- vonóhúzás dallal, számolással. 

- Skála! A skála menete és szükségességének okai! Etűdök vonásának előkészítése üres 

húron és skálán. 

 

Hibalehetőségek: 

- Tágfogásnál 

- Frazeálásnál 

- Vonóhúzás közben 

 

Kották: U.a. mint 1. osztályban 

 

 

15.  A 3. évfolyam 
 

Első félév 

 

Elméleti ismeretek:  

- Dúrok, mollok 3# 3b-ig.  

- Mollokban vezető hang, modulációk, módosított hangok, feloldójel. 

- Nehezebb ritmusok, triola, tizenhatod, alla breve, hármashangzat-felbontások, 

- Frazeálás, dinamika, zenei formák, feszültség-oldás jelensége, bevezetés a zenei 

karakterekbe, 

- Skálák 3# 3b-ig. 



 

Balkéz: 

- a tágfogások további gyakorlása. Vigyázat! Nem pozíciózunk! 

- Kvintfogás? 

- A vibrato alapjai. 

Jobb kéz: 

- nagy detaché, rövid detaché, martellé egész és fél vonóval, hosszabb legato ívek 

- Vonóbeosztás, tudatosan! 

- Hangképzés – tónusgyakorlatok 

- Vonókezelés – automatizálódik ugyan, de állandó figyelmet igényel! Húrsíkok követése, 

kiforduló pálca, játék a fogólapon, szoros hüvelykujj, szorító ujjak, feszítő felkar… 

 

Második félév: 

 

Vibrátó: a húr rezgő hosszának enyhe rövidítése, hosszabbítása. 

- kar tart, tengely a könyök, csukló egyenes 

- az ujj billentés után nem szorít, a többi ujj nem tartja magát pozícióban, nem marad 

fekve. Tágfogásban nehéz vibrálni,célszerű csak nyújtani. 

- Gyakorlatok: ritmizálás, otthoni gyakorlás fontossága 

- Lehetséges hibák 

 

Fekvésváltások: 

- A sorrendet a tanár határozza meg. Célszerű az elsőből a 4. fekvésbe csúszni először, de 

lehet sorban is haladni. 

- Melyik ujjról, hova, milyen hangközt, milyen ABC-s hangok vannak egyes fekvésekben. 

Gyakorlás minden húron. 

- Hogyan? Elképzelés, lendület, csúszás, megállás 

- Új skálák: F, G, A, 

- A kettősfogás alapjai 

 

Baklanova: Fekvésváltó gyakorlatok – nagyon jó! 

Somló: Tanulmányok gordonkára – nagyon jó 

Friss 

Előadási darabok  

 

16.  A 4. évfolyam 

 
- Egyenes folytatása a 3. osztálynak. Átlagos képességű gyerek folytatja a fekvésváltás-

tanulmányait. A Friss iskola 4-es füzetében vannak a legjobb etűdök!  

- Hogyan tanítanám? Somló Klára etűd-gyűjteményének elemzése, példa eljátszása. 

 

17.  Felsőbb évfolyamok A tagozaton 

 
- Ami új: átmeneti fekvések és a hüvelykfekvés. Kevés a jó etűd kezdésnek! Kis Lee egy 

oktávval magasabban, egy oktávos skálák akár üveghang hozzáhúzásával. Két oktávos 

skálák egy húron,  

- Húrt elhagyó vonások: spiccato,  

- Nehezebb vonások: hosszú legátó, arpeggio, hosszú staccato, barokk vonások. 



- Balkéz: legato tökéletesítése, pergő technika kialakítása, kettősfogások gyakorlása, 

akkord játék, a vibrátó sokszínűsítése, 

- Minden típusú zene lehet műsoron: barokk, klasszikus, romantikus, 20. századi. A lényeg 

a hang, intonáció, ritmus, kifejezés. 

 

TISZTÁN, PONTOSAN ÉS SZÉPEN! 

  
18.  A tanév beosztása, a munkaterv, felkészítés vizsgára, 

hangversenyre 

 
Tanév: szeptember-június elejéig, de csellózni csak az órarend kialakulása után lehet, és a 

vizsga május végén van. 

- Szeptember: naplónyitás, ellenőrző nyitás, díjak beszedése, hangszerek állagának 

ellenőrzése, méret-ellenőrzés, szolfézs órarend kialakulása, órabeosztás, órarend, 

naplónyitás, statisztika, munkaterv. Ismétlés, skálák, etűdök. Ha van olyan gyerek, aki az 

első növendékhangversenyen játszik tavalyi vizsgadarabot, akkor vele előadási darab 

gyakorlása. 

- Október: skálák, etűdök, alapozás, őszi szünet. 

- November: előadási darabok keresése a félévi hangversenyre, közben folytatódik az 

etűdözés. 

- December: az előadási darab megtanulása kotta nélkül, zongorás próbák, karácsonyi 

hangverseny. (Egy darab) Vigyázat, az első félévnek csak január végén van vége, akkor 

kapják a gyerekek a tájékoztatóba a bizonyítványt. Vannak zeneiskolák, ahol félévi 

vizsga is van! Téli szünet. 

- Január: munka, aki növendékhangversenyen játszanak, felkészülés. Bizonyítványosztás. 

- Február: díjak beszedése, új órarend, ha szükséges. Skálák, etűdök. 

- Március: skálák, etűdök, munka. 

- Április: vizsgadarabok kiválasztása, gyakorlás, tavaszi szünet, tanári hangverseny. 

- Május: felkészülés a vizsgára, zongorás próbák. 

- Június: bizonyítvány, anyakönyv, oklevelek írása, évzáró. 

 

Munkaterv: a növendékek év eleji állapotfelmérése után rövid helyzetelemzés, s az éves 

munka rövid tervének leírása a tanszakvezető számára. (Ezt a naplóba is le kell írni két félévre 

bontva.) 

Növendékhangversenyek: 4X2 van egy évben a legügyesebbeknek. 

Zongoráspróba: szükség szerint. 

Órarend: a szolfézshoz alkalmazkodik. 

 

A hangversenydarabok kiválasztásának szempontjai: 

 

- Technikailag megoldható legyen a gyerek számára, kapcsolódjon az újonnan tanult 

ismeretekhez. Csak nagyon ügyes gyereknek szabad számára nehéz darabot adni, akit ez 

húz előre és fejleszti tudását. Az átlagos képességűeknek inkább egy picit könnyebbet, 

mint a technikai fejlettsége. 

- Meg legyen hozzá a gyerek állóképessége, vagyis elbírja játszani. 

- Tetsszen neki a darab, ha nem szereti, nem fog menni… 

- Legyen elég fejlett érzelmileg, rendelkezzen a mű előadásához szükségez érzelmi 

töltettel, kifejezésbeli eszköztárral. Vigyázat: kapcsolódás zenetörténeti stílusokhoz! 

- Elméleti tudásával tudja követni a műben lezajló eseményeket. 



- Fontos az igényes zongorakíséret, és hogy a kísérő el tudja azt játszani. 

- Ha nehéz memorizálni, hamarabb kell elkezdeni megtanulni! 

 

Felkészülés vizsgára: általában 2 etűd és két darab kell. Az etűdöket már év közben 

megtanuljuk kotta nélkül, és vizsga előtt elővesszük. Mind a darabok, mind az etűdök eltérő 

karakterűek legyenek. Vizsga előtt kb. 1,5 hónappal kezdjük a felkészülést, két héttel előtte 

kell tudni a darabot kotta nélkül. Csak az első zongorás próbán lehet kottából játszani! 

 

Felkészülés hangversenyre: mint vizsgára, de bombabiztosnak kell lenni, ezért hosszabb a 

felkészülési idő, s nem árt hangverseny előtt a kollegáknak, diáktársaknak eljátszani a 

darabokat. Közvetlenül hangverseny előtt fontos a helyes bejátszás, helyszíni próba, bátorító 

szavak. Minden gyereknél más mértékű a vizsgadrukk, ehhez kell alkalmazkodni a tanár 

viselkedésével. Még az öltözetet is meg kell beszélni, pontos érkezés, evés… 

 

19.  Kiből legyen csellista, felkészítés zenei pályára 

 
A zenei tehetség: 

 

- Érzelmeit megmutatja, örömét, bánatát megosztja velünk. 

- Muzikális, sokat énekel. 

- Értelmi képességei jók. 

- Kézügyessége jó. 

- Kitartó minden téren. 

- Előadói képessége jó, bátor. 

- Szívesen hallgat zenét. 

- Energikus. 

- Ritmusérzéke és hallása jó. 

 

Kiből legyen csellista? Abból, aki maga is csellista akar lenni! 

 

Hova jussunk a felvételi előtt? 

 

- Jó ritmusérzék - pontos, értő ritmusjáték, a ritmusok helyes olvasása készség szinten. 

- Jó hallás - tiszta intonáció mind dallamjátékkor, mind harmóniában. Kottaolvasás során a 

hangközök tudatos játéka, előre képzelése. 

- Zenei mondatok, motívumok önálló formálása, indítás, zenei ívek, zárások kifejező 

megvalósítása. 

- Önálló műelemzés, zeneművek szerkezetének önálló feldolgozása. Ebből következik, 

hogy a szolfézsnak azért mennie kell! 

- Gazdag érzelemvilág, s annak megnyilvánulása csellózás közben. 

- Energikusság-kifejezőkészség, fantázia-önálló ötletek, bátorság-előadókészség! 

- Figyelem az órákon, szorgalom, tudatos, kitartó gyakorlás. 

- Általános műveltség, zenetörténeti alapműveltség, jó tanulmányi előmenetel. 

- Helyes hangszertartás. 

- Hibátlan vonókezelés, helyes vonóbeosztás, detaché, legato, martellé, staccato, spiccato 

vonások játéka, azok helyes alkalmazása, jeleik ismerete a kottában. 

- Helyes balkéztartás, billentés, sokszínű vibrato, fölényes közlekedés az első négy 

fekvésben, tájékozottság átmeneti fekvésekben, a hüvelykfekvés alapjainak ismerete 

üveghangon. Pergő technika, balkéz legato, 



- Sok anyag elvégzése, kiegészítve Dotzauer, Lee, Kummer, Franchomme, Duport, Merk, 

Popper etűdökkel. 

- Előadási darabok között legyen preklasszikus szonáta tétel pár, karakteres, technikás 

előadási darab, koncert. (Vivaldi, Klengel, Goltermann…) 

- Skálák, ujjgyakorlatok. Esetleg önállóan is! 

 

Az egész utolsó év a felkészüléssel telik el. A darabokat, etűdöket el kell játszani 

hangversenyen, a kollegák előtt. Sok zongorás próba legyen, fontos a darabok pihentetése, 

közben új anyag tanulása. 

 

20.   Elméleti ismeretek hasznosítása a hangszeres órákon 

 
Szolfézs:  

- 1-3-ig népdalok, szolmizáció, hangközök, ritmusok, ABC-s nevek leginkább violin 

kulcsban. 

- 4. klasszikus stílus, hármashangzatok, klasszikus formák. 

- 5. klasszikus stílus folytatás, kevés romantika – funkciók, kadenciális kör, domináns 

szeptim, összetettebb formák, modulációk 

- 6. bevezetés a zenetörténetbe, a barokk, Bach – eddigi elméleti ismeretek gyakorlása. 

 

Cselló: 

- ek. ABC-s nevek D-G-húron, Fisz és Bé, egyszerű ritmusok. 

- 1. ABC-s nevek minden húron, nyújtópontos ritmusok is.  

- 2. ABC 3# 3b-ig, minden hangköz, zenei mondat frazeálása, karakter-alapok, dinamika, 

dinamikai jelek, zenei utasítások (előadásmód, tempó…), vonások idegen elnevezései. 

- 3-4. hangközök, hármas és négyes hangzatok, azok funkciója a zenében (feszültség-

oldás), a zenei mondat (periódus), zenei motívum, klasszikus formák, alapkarakterek-

érzelmek, a cselló megszólaltatásának törvényszerűségei (akusztika), néhány gondolat a 

zeneszerzőkről, olvasás ABC-s névvel az első négy fekvésben, nehezebb ritmusok pontos 

játéka. 

- 5-6. zenetörténet - összekapcsolva egyéb történelmi eseményekkel -, különös tekintettel a 

zeneszerzők vélhető személyiségére, hangszertörténet, zenei karakterek bővítése a 

kifejezésben, helyes frazeálás, barokk, klasszikus, romantikus és modern előadásmód, 

olvasás tenor- és violinkulcsban, bonyolultabb zenei formák önálló elemzése, művek 

harmóniai elemzése, modulációk, hangnemi összefüggések, harmóniák és hangnemek 

funkciója a zenében. 

 

 

 

Cél: 

- a zenei olvasási készség kialakítása, különös tekintettel a blattolásra (intonáció, ritmus, 

dinamika, stílusos és karakteres előadásmód) 

- általános tájékozottság kialakítása a zene-és csellóirodalomban, 

- értő-szerető muzsikálásra nevelés 

- önálló munkára, a zeneművek önálló feldolgozására serkentés 

- a komolyzene iránti érdeklődés felkeltése. 

 

Mindezek csak akkor realizálódhatnak, ha a tanuló olyan biztos és gazdag előadói és technikai 

eszköztárral rendelkezik, ami képessé teszi a művek színvonalas előadására. 

 



 

21. Az önálló munkára nevelés, helyes vonás és ujjrend  

készítésének szempontjai 

 
- Hangszerkezelés már önállóságot igényel. 

- Pontosság – fontos a példa. 

 

Gyakorlás: 

- Skála, vonóhúzás minden nap, akkor is, ha az órán elmarad. 

- Kicsiknél a sorrend betartása – ABC, pengetve, vonóval. Ugyanígy a feldolgozás, és a 

számonkérés. 

- Nagyoknál is elolvasunk mindent az órán. Gyakorlás részenként majd egyben. 

- A darabok vonásait gyakoroljuk skálán. 

- A fekvésváltásokat emeljük ki a szövegből. 

- Figyeljük meg a hasonlóságokat, azonosságokat. 

- Ha nem jó az ujjazat, lehet módosítani. 

- Gyerekekhez szabottan kell az ujjrendeket kialakítani. 

- Addig kell gyakorolni, amíg nem hibátlan a házi feladat! 

- Önmagunk figyelése fontos. 

- Mindent meg kell jegyezni, ami az órán elhangzik. 

- Hibajavítás – fontos, mert így a gyerek önállóan is tud otthon javítani. 

- Mindent el kell mondani és mindenre rá kell kérdezni!!!!!! 

- A legfontosabb: a tudatosságra nevelés! 

- 3-4. osztályos ügyesebb gyerekek alkalmasak először az önálló feldolgozásra. 

 

Ujjrend: 

 

- Célszerű a biztonságos megoldást választani, a gyerek tudásához mérten.  

- Nagyoknál stílusos és logikus ujjrendeket válasszunk, nem kell a kottába írtakhoz 

ragaszkodni! 

- Egy dallam, egy húron legyen, ha lehet, stb. 

- Fontos az elméleti ismeretek hasznosítása, tágfogás, csúszások esetén. 

 

Vonás: 

 

- Kifejező és kényelmes kell, hogy legyen. 

 

22. A Kamarazenélés lehetőségei alapfokon  
 

 

- Ének +pengetés, ének+vonóhúzás, két cselló penget, két cselló duózik. 

- 1. osztályban kifejezetten lehet duózni – lsd. Kotta – de csak tanár+gyerek. A tanárnak 

fölényesen kell tudni a szólamát. 

- Csak akkor duózzunk, ha a gyereket magára lehet már hagyni. 

- Intonáció, pontos ritmus. 

- Formálás együtt. 

- Dallam és kíséret szerepének tisztázása. 

- Fontosok részek kiemelése. 

- Szólamok elosztása változzon, de a felső szólam ügyes legyen, az alsó telt hangú. 



- A kamarázás szocializáló tevékenység, egymásra figyelünk, igyekszünk a köz érdekében 

pontosan és tisztán játszani, együtt érkezni egymásért gyakorolni. 

- Kották 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


