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BEVEZETŐ 

 

 Édesanyám nagyon szeretett volna valamilyen hangszert tanulni gyerekkorában, 

de sajnos számára nem adatott meg ez a lehetőség, ezért úgy döntött, hogy a gyermekeit 

taníttatni fogja. A nővérem és én egyszerre kezdtünk el zongorázni, de míg a testvérem 

második osztályos volt, én még csak óvodás. Hamarabb tudtam kottát olvasni, mint 

könyvet, de ezt a mai napig nem bántam meg. A tanárom egy olyan személyiség volt, 

akit sosem fogok elfelejteni, ugyanis minden porcikájával arra törekedett, hogy a 

tanítványait sikerre vigye. Számára az jelentette az életet, hogy a gyermekei 

hangversenyeken, versenyeken sikeresen vegyenek részt, helytálljanak, és mindezt 

örömmel tegyék.  

A jó tanár azon kívül, hogy művészileg is helytáll, személyiségével és 

pedagógiai munkájával kell, hogy elérje céljait. Fontos az együttműködés, a megfelelő, 

már-már baráti kapcsolat a gyermek és oktatója között. Ezáltal tudnak együtt 

előrehaladni. És ez a kulcsszó, az „együtt”. Nem elég, ha csak az egyik fél „akarja” a 

zenét, szükséges, hogy mindketten, sőt, a szülőkkel együtt mindannyian szeressék. Mint 

ahogy azt a későbbiekben majd kifejtem, nagyon fontos a szülői háttér, fontos a családi 

együttműködés.  
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1. A jó tanár  

 

 Amikor egy gyermeket beíratnak a szülők egy zeneiskolába, általában nem csak 

a hangszert választják ki, de a tanárt is. Nem mindegy ugyanis, hogy ki tanítja a 

hangszert, fontos a tanár személye, személyisége is.  

„A jó pedagógus tulajdonságait hosszan lehetne sorolni, de ha egy mondatba kell 

megfogalmaznunk, azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb a kiváló előadókészség, 

amelyhez céltudatos szigor és igazságosság, valamint emberség, jóindulat társul. 

Mindez persze feltételezi az oktatott tárgy feltétlen, biztos tudását.”1 

 Az idézet minden iskolatípus bármilyen szakos tanárára értendő. A zenész 

pedagógusoknál viszont sokkal fontosabb a gyerekek személyének ismertsége és a 

köztük kialakult kapcsolat, ugyanis a zenei órák nagy többsége négyszemközt zajlik. Ha 

egy gyermek bemegy zeneórára, szüksége van arra, hogy a tanár megértse őt, segíteni 

tudjon rajta, ha kell, még a lelkét is ápolja.  

 A Muzsika Zeneiskola tanára vagyok és a Szent Miklós Görög Katolikus 

Általános Iskolába vagyok kihelyezve. Ebben az intézményben sok a hátrányos helyzetű 

és a nem túl jó képességű gyerek. Ezt csak azért írom le, mert közülük nagyon sokan 

igénylik a tanár közelségét. Szükségük van arra, hogy a tanár beszélgessen velük. 

Igénylik a szeretetet és a törődést.  

 A jó tanár, különböző erényekkel rendelkezik. Elgondolkodtató, hogy melyek a 

legfontosabbak, éppen ezért nem fontossági sorrendben írom le őket: a hangszer 

szeretete és ismerete, szakmai tudás, elköteleződés, a gyerekek szeretete, türelem, 

példamutatás, felelősség, következetesség. Ezekre most mindre kitérnék, ugyanis 

minden erényre szüksége van a tanárnak ahhoz, hogy jó és hiteles legyen és sokáig a 

pályán maradjon.  

Kezdjük akkor az elsőnél, a hangszer szereteténél és ismereténél. Azt hiszem, 

a zongorát szeretni nem nehéz dolog. Gyönyörű dolgokat lehet belőle kihozni, és ha ezt 

megmutatjuk növendékünknek, ő is látni és hallani fogja, miért rajongunk érte mi 

magunk is. Ami az ismeretet jelenti, szintén nagyon fontos dolog, ugyanis tudnunk kell 

válaszolni bizonyos kérdésekre, másrészt el kell tudni magyarázni mit, miért és hogyan 

                                                           
1 http://ujsag.szie.hu/node/199 - Dr. Villányi László, a Szent István Egyetem egykori dékánja írása 
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csinálunk a zongorán. Gondolok itt a pedálok használatára, a kalapács és a húrok 

együttműködésére.  

A szakmai tudás itt két dologra is vonatkozik. Az egyik a pedagógia, a másik 

pedig a zene. Sokan azt gondolják, hogy egy zenetanárnak sokkal egyszerűbb dolga 

van, mert mindig csak egy gyerekkel van az órán, nem kell fegyelmeznie, kevésbé fárad 

el a nap végére. Szerintem viszont pont az benne a nehéz, hogy egyénileg kell 

fejleszteni a gyereket, ami nem csak zenei képességre, de a személyiségre is hatással 

kell hogy legyen. Ehhez a ponthoz kapcsolódik a felelősség is, amiről majd még a 

későbbiekben beszélek. A zenei tudás, ami még idetartozik, egy folyamatos fejlesztésre 

váró dolog. Nem elég elvégezni egy főiskolát, egyetemet, amely megadja a megfelelő 

diplomát, az iskolák után sem állhat le a tanulás. Érdemes más kollégákkal beszélgetni, 

konzultálni, ötleteket cserélni, ezen kívül, ha az ember mások óráiba is belepillant, 

észrevehet számára fontos dolgokat, amelyeket esetleg tovább tud fejleszteni. Nem elég, 

hogy a pedagógus jól zongorázik, tudnia kell átadni a tudást technikailag és zeneileg is, 

ezen kívül pedig ismerni kell a zongoradarabokat, tudni, melyiket, kinek és mikor 

taníthatja meg. Sokszor fontos a szolfézs és zeneelméleti tudás is, mert ezzel 

könnyítheti meg a gyermek és saját maga dolgát is egy-egy darab megtanulásánál. 

Az elköteleződés egy szakma iránt azt jelenti, hogy minden erejével azon van az 

ember, hogy sikeres legyen benne. Ez nem feltétlen arról szól, hogy a diákjai sorra 

nyerik a versenyeket. Az elkötelezettség a gyerekek iránt értendő. Az mutatja ezt, hogy 

a gyerekek mennyire szeretik, mint embert, mennyire szeretnek órára járni hozzá és 

mennyire bíznak benne.  

A következő és leginkább elmaradhatatlan a gyerekek szeretete. Úgy 

gondolom, e nélkül nem lehet senki jó pedagógus. Nincs értelme a pedagógiai 

munkának és lehetetlen úgy feladatot ellátni, ha hiányzik belőle a szeretet. 

Nem létezik két egyforma ember, mint ahogy két egyforma gyerek és két 

egyforma probléma sem. Ehhez kell a türelem. Én, mint zongoratanár és zongorakísérő 

rengeteg gyermekkel találkozom és foglalkozom. Van olyan nap, amikor minden gyerek 

úgy jön be az órára, hogy valamilyen problémája van. Ezeket a problémákat szeretik 

megosztani velem, elvárják, hogy reagáljak rá, mondjak néhány bíztató szót, aztán ha 

túl vagyunk a beszélgetésen, kezdődhet az óra. Vannak olyanok közöttük, akiknek 

viselkedési problémáik vannak, olyanok is, akiket a szülők „kényszerítenek” zenei 

tanulmányokra, ezért kedvetlenül jönnek órára. De akadnak olyanok is, akik csak 
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figyelemre vágynak, ezért viselkednek úgy, ahogy. Ezekhez az órákhoz, napokhoz, 

mindig türelemre van szükség. 

Mivel gyerekekkel foglalkozunk, mindig figyelnünk kell arra, hogyan 

viselkedünk. Nagyon fontos, hogy jó példával járjunk elől, mert néha többet látnak 

minket, mint a saját szüleiket. Nem várhatjuk el tőlük, hogy normális felnőtt váljék 

belőlük, ha mi magunk is ennek az ellenkezőjét mutatjuk. Nagyon fontos a beszéd, 

ahogy hozzájuk, vagy előttük szólunk. Nem feltétlen arra gondolok, hogy nem 

használunk csúnya szavakat, maga a hanglejtés, az esetleges kioktatás is ugyanolyan 

negatív lehet számukra.  

Mivel sok időt töltünk el a gyerekekkel, felelősséggel tartozunk irántuk. A testi 

és a lelki fejlődésüket is irányítanunk kell. Vannak pedagógusok, akik a nap nagy részét 

a gyerekekkel töltik, így a nevelés az ő feladatuk is. Ebben természetesen nekem is 

részem van, mert abban a heti kétszer fél órában, amikor velem vannak, rám hárul 

minden felelősség velük kapcsolatban. 

Már az első órákon lehet rá következtetni, hogy milyen képességű a gyermek, 

körülbelül milyen gyorsan fog haladni, esetleg érdemes-e a zenei pályára. Ez azért 

fontos, mert már az első pillanattól kezdve törekedni kell a következetességre. Ha 

tudjuk, mire képes, nem szabad elengednünk a kezét. Irányítani kell, néha kicsit 

erőteljesebben, de meg kell neki mutatni, hogy az ő érdekében teszünk mindent. 

Nagyon fontos, hogy a gyerek tudja ki a vezető.  

 

 

2. Ideális kor a zongoratanulás elkezdéséhez 

 

 A zongoratanulás nincs korhoz kötve. A legáltalánosabb az általános iskola 2-3. 

osztályában való kezdés, de természetesen előbb és később is el lehet indítani a zenei 

tanulmányokat. Ha valaki óvodás korban kap kedvet a zongorázáshoz, annak kicsit 

nehezebb dolga lesz, ugyanis az ABC-s hangok megtanulása az olvasás függvénye is. 

Nehéz úgy megtanulni, ha nem ismerjük a betűket, de nem lehetetlen. Születéskor a 

gyermek agya kiteszi a teljes testsúlyának majdnem 11%-át. Ez a felnőttkorban már 

csak körülbelül 2.5%. Mire az ember betölti ötödik életévét, az agy növekedése már 

80%-ban teljes, hatodik évére viszont befejeződik fejlődése. Ez azt jelenti, hogy egy 

gyermek agya sokkal gyorsabban fogad magába dolgokat, mint érettebb korában. 
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Ilyenkor azonban még nincsenek kifejlődve az izomzatok, túl kicsik a kezek, elég nagy 

erőkifejtés kell ahhoz, hogy a zongora billentyűit különböző módokon leüsse a 

gyermek. Ráadásul még a figyelme is elég képlékeny, képtelen arra, hogy egy dologgal 

foglalkozzon 20-30 percig. 

„A Journal of Neuroscience szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a 

hétéves kor előtt megkezdett zenei tanulmányok igen nagy jelentőséggel bírnak az agy 

fejlődése szempontjából: a korai zenei nevelésben részesülők agyának mozgásért felelős 

motoros mezői között erősebb kapcsolatok alakulnak ki, mint azoknál, akik a 

zeneoktatás világán kívül nevelkednek.”2  

A cikk szerint a hangszertanuláshoz az agy, érző és motoros területei között 

kapcsolat alakul ki azáltal, hogy a látott dolgot, mint a kotta, a mozgással kell 

összhangba hozni, amely a hangszert megszólaltatja. A kapcsolat annál erősebb, minél 

fiatalabb korban kezd az ember hangszeren tanulni. 

A zongoratanulás óvodás gyermekek térbeli képességeinek fejlődésére gyakorolt 

hatását több vizsgálati eredmény is igazolja (pl. Rauscher–Zupan 2000).  

 

 

3. A szülő és a pedagógus munkája 

 

A pedagógiai munka során egy gyermek csak akkor fejlődhet optimálisan, ha 

nevelésében a szülő és a tanár egyaránt közreműködik és egyetért. Egy gyermek zenei 

nevelésében a szülő és a pedagógus közös munkájára van szükség. Nem kell feltétlenül 

zeneértőnek lennie a családban ahhoz, hogy sikeres legyen a gyermek zenetanulása, de 

figyelemmel kell kísérni minden pillanatot, mert egy kisgyereknek szüksége van még a 

vezető kézre.  

Eleinte érdemes valamelyik szülőnek beülni a zongoraórákra, hogy lássa, mi 

történik, ráadásul a tanár esetleg felhívja a szülő figyelmét arra, hogyan, mennyit, 

milyen módon kell a gyerekkel gyakorolni. Érdemes elmondani, mire van szükség az 

órán, mit kell otthon a gyakorlás során figyelni, valamint, hogy a gyakorlás rendszeres 

legyen, ne csak néhanapján üljön le a gyermek a hangszerhez. Mivel azonban köztudott, 

                                                           
2
 http://www.origo.hu/egeszseg/20130219-mar-ovodas-korban-erdemes-elkezdeni-a-zenetanulast.html 
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hogy a gyerekek figyelme véges, nem kell sokáig erőltetni a gyakorlást, inkább többször 

kevés időt töltsön a zongora mellett.  

A szülőnek és a tanárnak egyforma elvárásokat és követelményeket kell állítani a 

gyermek elé, így nincs ellentmondás az órán elhangzottak és az otthoni gyakorlás 

között. Arra viszont figyelni kell, hogy a szülő ne szólhasson bele a szakmai dolgokba. 

Ha elvárjuk tőle, hogy együttműködjön velünk, tudassuk vele gyermeke előrehaladását, 

fejlődésének mértékét. 

 

 

4. Kezdetek 

 

Minden pedagógus közül annak van a legnehezebb dolga, aki az alapokat rakja 

le, vagyis aki a kezdőket tanítja.  

Mikor egy új növendék beiratkozik, érdemes megismerkedni vele. Nem csak a 

nevét kérdezzük meg, vagy az iskoláját, hanem azt is, hogy miért kezdett el hangszeren 

tanulni, vagy milyen hobbija van, amikor épp nem gyakorol. Érdemes megkérdezni, 

hogy a szülők hogyan viszonyulnak a zenetanuláshoz, esetleg tanult-e valaki hangszeren 

a családban. Ezekről a dolgokról nem csak azért érdemes beszélgetni, hogy megtudjuk, 

lesz-e segítség az otthoni gyakorlásnál, hanem azért, mert fontos a gyermek ismerete és 

a lelkének ápolása is, ezen kívül nem rögtön a közepébe vágunk a dolgoknak, hanem az 

izgalmat elfeledtetve kicsit megbarátkozzunk vele a beszélgetés során. Hasznos lehet, 

ha mesélünk neki arról, mi hogyan kezdtük tanulmányainkat, esetleg játszhatunk neki 

részleteket érdekes darabokból, vagy elmondhatjuk, milyen lehetőségei vannak, ha a 

zenei tanulmányait esetleg a középiskolában, vagy még tovább is folytatni szeretné.  

Az órát mindig változatosan kell felépíteni, hogy a gyermek ne unatkozhasson. 

Rögtön az első órán kell, hogy a zongorához érjen, leüsse a billentyűket, esetleg a 

pedálokat is kipróbálja, hogy aztán otthon el tudja mesélni, hogy ő már zongorázott is.  
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4.1 Ismerkedés a zongorával 

 

 Mielőtt elkezdenénk a zongoratanulást, a kottaolvasást, érdemes megismertetni a 

gyermeket a hangszerrel. Kérjük meg, hogy üssön le néhány billentyűt. Ezáltal 

megismerkedhetünk a magasabb és mélyebb regiszterekkel. Akár hasonlíthatjuk a 

különböző oktávokat különböző állatokhoz, mint a medve, vagy madárka, ezáltal 
3jobban megtanulhatja, 

merre van a magas, merre a 

mély hangzás. Ha már a 

billentyűknél járunk 

érdemes felhívni a 

figyelmüket a fekete és 

fehér billentyűk szabályos 

váltakozására. Nézzük 

meg, hány fekete billentyű 

van egy helyen és ez 

hogyan ismétlődik egymás 

után. Számoljuk meg, hogy 

a két és három feketebillentyűk körül hány fehér van, és aztán ha megvannak az 

oktávok, azt is meg lehet számolni, hogy a zongora hány egyforma részből, oktávból áll. 

Megmutathatjuk a pedálokat is, de hagyjuk, hogy magától jöjjön rá, melyik mire való. 

Először a jobb pedál, amely összezúgatja a hangokat, majd a bal pedál, mely halkabbá 

teszi a billentyűk megszólalását. Ezek után érdemes megnézni, milyen a zongora 

belülről is. A pedál itt is jó szolgálatot tesz, mert láthatja a gyermek, hogy az egyiknél 

felemelkedik a kalapácssor, a másiknál viszont elcsúszik az egyik irányba. Ekkor már 

láthatja azt is, hogy a kalapács hogyan üti meg a húrokat, miközben lenyomjuk a 

billentyűt, sőt azt is, hogy a legtöbb hangnak nem is egy, hanem három húrja van.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Förster zongorabelső 

1. melléklet 
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4.2 Testtartás, kéztartás 

  

Miután megismerkedünk a hangszerrel a következő lépés az, hogy megtanítjuk a 

diákot, hogyan kell leülni hozzá, ugyanis a jól zongorázás egyik nagyon fontos feltétele 

a megfelelő testtartás.  

Amikor a hangszer mellé ülünk, 

több dolgot kell egyszerre figyelni, amit el 

kell magyarázni a gyermeknek is, hogy 

megértse és később, a gyakorlás során is 

alkalmazni tudja. Fontos, hogy a 

zongorázásnál szinte minden 

testrészünknek lazának kell lennie. Mikor 

leülünk a szék magasságát és a zongorától4 

való távolságát is úgy kell beállítani, hogy 

az kényelmes legyen. Azt, hogy a szék középen legyen, a két pedállal pontosan 

merőlegesen, azt hiszem, nem kell külön magyaráznom. Akkor van jó állapotban 

(magasság és távolság) a szék, hogyha a gyerek felhelyezi a kezét a billentyűzetre, a 

felkar és az alkar egy tompaszöget zár be, amely a 90 foktól kicsit több. Ha túl nagy a 

szög, vagy szinte már nyújtott a kar, akkor a szék nagyon távol van, ha kevesebb, mint 

derékszög, akkor pedig nagyon közel a zongorához. Ez azért nem jó, mert nincs elég 

tere a karnak, nincs lehetősége a mozgásra, így könnyen görcsös lehet a zongorázás. A 

magasság is egy fontos dolog, ezt az alkar és a csukló vonalával lehet ellenőrizni. Ha túl 

alacsonyan, vagy magasan ül a gyermek, akkor az alkar és a csukló nem egy vonalban 

van, hanem valamilyen irányban megtörik. Ez eddig a szék beállítása volt, de ehhez 

még hozzá jön az is, hogy a gyermek meg tudjon támaszkodni a talpán. Nem elég, ha 

csak a lábujjhegye ér a földhöz, ezért szükség lehet egy kis segítségre. Ezt pedig a sámli 

nyújthatja nekünk, illetve növendékeinknek, akik még nem érték el azt a magasságot, 

hogy a földön teli talppal támaszkodjanak.  

Miután leültettük a gyermeket a megfelelő helyre, a kar beállítása következik. Ez nem 

túl bonyolult dolog, bár talán nehézséget okozhat a lazaság érzetének kialakítása. Mikor 

a gyermek felteszi a kezét a billentyűzetre, figyelni kell arra, hogy a válla ne emelkedjen 
                                                           
4
 Komjáthyné: Zongora iskola 1. – Editio Musica  (1966) 

2. melléklet 
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meg. Ha ez mégis megtörténik, újra vegyük le a kezét, kérjük meg, hogy engedje le a 

teste mellé, esetleg kicsit rázza is meg, hogy ellazuljon, majd mi magunk tegyük fel, 
5ezáltal segítve, hogy a lazaság 

megmaradjon.  Ezután következik az ujjak 

beállítása, aminél csak arra kell figyelni, 

hogy behajlított állapotban legyenek, 

mintha egy láthatatlan almát fognának. 

Fontos, hogy az ujjak behajlításától a 

csukló nem feszülhet meg. Mindezt újra és 

újra ki kell próbálni, hogy a gyermek 

megérezze a laza tartást, ne akarjon 

erőlködni, hagyja, hogy minden menjen a 

maga módján. A helyes test- és kéztartáshoz hozzá tartozik még a billentés is, aminél 

arra kell figyelni, – főleg a tanulmány elején – hogy az ujjak magasról induljanak és 

ujjhegyre érkezzenek a billentyűn. A gyerekek nagy többsége nem figyel az ujjára, csak 

a kottára, így a mi feladatunk, hogy újra és újra emlékeztessük őket, hogy nem az ujj 

teljes felületével zongorázunk, hanem csak ujjheggyel.  

 

 

4.3 Kottaolvasás 

 

 Miután betekintést nyertünk a hangszerünkbe, megtanultuk hogyan üljünk le 

hozzá, elkezdhetjük a kottát is megismerni, hogy aztán a zongorán le tudjunk játszani 

egyszerű, majd egyre bonyolultabb darabokat. A kottaolvasás első lépése az ABC-s 

nevek megtanulása, majd azok összeegyeztetése a zongora billentyűivel. Először mindig 

a violinkulcs, azaz a G kulcs hangjaival kezdünk. Ezt általában a gyerekek már 

megtanulták az iskolában énekórán, de ha nem, rajtunk a sor. Egyszerűbb dolgunk van, 

ha a gyerekeknek már vannak előtanulmányaik, de ez is hozzá tartozik a munkánkhoz, 

főleg, hogy később a basszuskulcs, vagyis F kulcs hangjait is nekünk kell majd 

elmagyarázni.  

                                                           
5
 Saját felvétel – a megfelelő kéztartás 

3. melléklet  
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 Visszatérve a G kulcshoz, érdemes a hangokat csoportonként megtanítani, hogy 

minden egyes ABC-s név berögzüljön, ne legyen belől keveredés. Ami ugyancsak 

zavart okozhat egy gyerek fejében, az az, hogy a kotta hangjait a zongora billentyűire 

kell áttenni. Érdemes a legelején tisztázni, hogy minden egyes kottában lévő hangnak 

megvan a maga billentyűje, nincs olyan, hogy egy hanghoz több billentyű is társul. Ez 

persze megváltozik, ha az F kulcsot is elkezdik megtanulni, de erről elég majd akkor 

beszélni, amikor már ott jár a tanulmányaiban. Szóval az első, talán legegyszerűbb 

gyermekdal a Süss fel nap. Egészen pontosan két különböző hangból áll, ezért a 

zongorán, több helyen is el lehet ezt játszani. Aztán amikor kinyitjuk az Editio Musica 

által kiadott Zongoraiskola 1 kottát, megnézzük benne a kottaképet is. Ezáltal 

megtanuljuk az egyvonalas G és A hangot. Felhívjuk a gyermek figyelmét, hogy a két 

egymás mellett lévő hang a második vonalon és a második vonalközben van. Ha 

megvan a két hang neve, akkor el is lehet mondani ABC-s nevekkel elejétől a végéig, 

majd a kar ejtegetésével és a billentyűzetre ráhajtott fedélen billentéssel is eljátszatjuk a 

darabot. Ha ez is megvan, a zongora megfelelő G és A hangjára helyezve meg is 

szólaltatjuk a dalt. 6 

 

Beszámozzuk az ujjainkat egytől ötig. Mindkettőt ugyanolyan módon, vagyis a 

hüvelykujjunk az első, a kisujjunk az ötödik. Érdemes minél többször elmondani, 

ugyanis vannak olyan gyerekek, akik a második és negyedik ujjukat keverik, vagyis 

mindig a másik irányból kezdik el számolni.  

Az ABC-s nevek megtanításának a sorrendje egészen egyedi, nincs megírva, 

hogy melyik után melyiket kell tudni, a lényeg az, hogy a gyerekek tudják a sorrendet 

oda-vissza, illetve tudják a zongora billentyűihez kötni őket. Érdemes szúrópróba 

szerűen is gyakorolni kotta és a billentyű összehangolását, hogy ne alakuljon ki rossz 

beidegződés illetve kavarodás. Tapasztalatom szerint a gyerekek bizonyos része – főleg 

a kisebbek – eltéveszti, hogy a kotta mely hangja a zongora mely oktávjában keresendő. 

                                                           
6
 Süss fel nap – Komjáthyné: Zongora iskola 1– Editio Musica (1966) 

4. melléklet 
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Ez sokszor amiatt alakul ki, hogy a violinkulcs egyvonalas, vagy annál mélyebb hangjai 

és a basszuskulcs kisoktávban, illetve magasabban fekvő hangjai a zongorán, egyazon 

helyen találhatók.  

Nagyon fontos még és szintén hozzá tartozik a kottaolvasáshoz a módosító jelek 

ismerete. Eleinte csak egy keresztet használunk, melynek lényege, hogy egy fél hanggal 

emeli fel a hangot, így az F helyett FISZ-t mondunk, ráadásul a zongorán is a fehér F 

billentyű helyett a felette lévő fekete FISZ-t ütjük le. Érdemes már az elején tisztázni, 

hogy a kereszt és a bé előjegyzés ellentétes mozgást végez, vagyis míg a kereszt 

felemel, a bé leszállítja a hangot. Mindezeknek természetesen van egy úgynevezett törlő 

jelük, a feloldójel, amely a kitett előjegyzést, vagy az épp aktuális darab közbeni 

módosításokat feloldja.  

 

 

4.4 Ritmusok 

 

 Bár a ritmus is a kottaolvasáshoz tartozik, mégis egy külön fejezetet érdemel, 

mert sok problémát okozhat a zongorajáték során. 7 

                                                           
7
 Komjáthyné: Zongora iskola 1 – Editio Musica (1966) 

5. melléklet 
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 Az első dolog mindig a mérő, ehhez viszonyítunk mindent. Eleinte a negyed 

lesz, de a későbbiekben majd változhat az ütemmutató függvényében. Először mindig a 

negyed és a nyolcad különbsége a fontos, majd a félkotta és természetesen az ezekhez 

tartozó szünetek. A kottát először olvassuk el ritmusképlettel, majd amikor ABC-s 

névvel olvastatjuk, mindig üssük hozzá a mérőt és az olvasás a ritmusnak megfelelően 

történjen.  

 Az egyszerű ritmusok után jönnek majd a bonyolultabbak is, amiket meg is kell 

érteni ahhoz, hogy megfelelően tudja a gyermek játszani azokat. Gondolok itt a nyújtott 

és éles ritmusra. Fontos elmagyarázni a hang melletti pont értékét, mert ez nem csak 

ennél a két ritmusnál jelenik meg. Fontos, hogy megértse a gyerek, hogy a pont mindig 

a hang értékétől függ, nincs állandó értéke. Mivel egy másodikos, harmadikos gyermek 

még nem ismeri a tört számokat, érdemes kicsit leegyszerűsíteni a dolgot. Gondolok itt 

arra, hogy például ha egy negyed hang mellett van a pont, akkor az értékét úgy tudjuk 

meg, ha a negyedet kisebb értékekre szedjük. Ez lesz a nyolcad, vagyis két nyolcad. 

Mivel a pont a hang értékének a fele, ezért az a két nyolcad fele lesz, vagyis egy 

nyolcad. Így tudni fogja, hogy a pontozott negyed az összesen három darab nyolcadot 

foglal magába, míg a nyújtott ritmus újabb nyolcadával együtt ez már négy lesz, így 

kiderül, hogy ez összesen két negyed értékű. Ha ezt sikerül megértetni a gyermekkel, 

akkor jöhet hozzá a számolás: e-gyet-ket-tőt. Így a ritmus nyolcad hangja a „tőt” 

szótagra fog érkezni. Ez talán a nehezebb ritmus, mert az éles ritmusnál a gyors nyolcad 

után már csak tartani kell a pontozott negyedet a második mérőig.  

 

 

4.5 Memorizálás 

 

 Érdemes a tanulmányok elején is memorizáltatni dallamokat. Eleinte csak 

rövidebbeket, majd egyre hosszabb darabokat, hogy minél hamarabb megszokja a 

gyermek, hogy ez is hozzátartozik a zongorázáshoz, ráadásul így jobban tud figyelni a 

kezeire, nem kell a keze és a kotta között megosztani a figyelmét. A memorizálás 

csínját-bínját is meg kell tanítani a diáknak, nem mindenkinek megy ez rögtön. Érdemes 

az órán elkezdeni. Letakarni egy-egy ütemet, majd két ütemeket, végül egy sort. El kell 

magyarázni, hogy nem úgy tudja megtanulni a darabot, ha sokszor eljátssza elejétől a 

végéig, hanem ha részeket vesz elő. Ütemeket, frázisokat, sorokat. El kell mondani 
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nekik, hogy a memorizálás úgy a legegyszerűbb, ha egy kicsit kielemezzük a darabot. 

Ez azt jelenti, hogy felhívjuk a gyermek figyelmét arra, hogy keressen azonos részeket a 

darabban, vagy hasonlóakat, mert ezzel is könnyíti saját dolgát. Az azonos részeknél 

nagyon egyszerű a dolga, mert csak egyszer kell megtanulnia. A hasonló részeknél 

először meg kell nézni, hogy miben térnek el, majd meg kell tanulni az eltéréseket, 

végül maradnak azok a részek, melyek nem hasonlítanak egymáshoz. Mikor már fejben 

vannak a darabok, érdemes kottából eljátszani őket, hogy megbizonyosodjunk róla, 

valóban jól tanultuk meg, majd kotta nélkül eljátsszuk az egészet. Érdemes többször is 

eljátszani kotta nélkül, majd az esetleges hibákat kottából leellenőrizni. Figyelni kell a 

növendékre, hogy ne csak mechanikus legyen a memorizálás, mert az a hangversenyen 

egy esetleges kudarcot is előidézhet. Ekkor ugyanis elég egy rossz mozdulat, egy 

véletlenül rossz hangra tett ujj, vagy egy nem begyakorolt ujjrend és a tanítvány 

leblokkol, nem tudja folytatni a darabot. Érdemes több helyet kijelölni a kottában, 

ahonnan újra lehet kezdeni a darabot, ha esetleg hasonló dolog történne, hogy be tudja 

fejezni a művet. 

 A következő dolog, ami a memorizáláshoz még hozzá tartozik a dinamikai 

illetve frazeálási jelek. Fontos, hogy a zongoratanuláshoz, vagy bármilyen hangszer 

tanulásához hozzá tartoznak a kottába beírt különböző jelzések. Nem elég csak a ritmust 

és a hangokat megtanulni, tudni kell, hogy ezek a hangok kötve, vagy elválasztva 

vannak, staccato, vagy tenuto, esetleg portato. Illetve az is fontos, hogy tudja a 

gyermek, hangosan, vagy halkan indul a darab, hol van benne crescendo, diminuendo és 

persze a tempójelzések sem elhanyagolhatók. Ezeket érdemes már a tanulmány elejétől 

kezdve fokozatosan adagolni, természetesen a megfelelő zenei nyelven, vagyis olaszul 

is. A kottában ugyanis nem fog magyar kifejezéseket találni, így ha tudni szeretné, 

milyen módon kell előadni egy darabot, akkor szükséges lesz a különböző kifejezéseket 

megtanulni mindkét nyelven.   
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4.6 Gyakorlás 

 

 A gyakorlás fortélyait az órán kell megtanítani, elmondani a gyermeknek. 

Először ujjgyakorlatokkal, skálával kezdje, ezáltal bemelegíti az ujjakat, izmokat és rá 

is hangolódik a gyakorlásra.  

Rá kell szoktatni a gyermeket, hogy érezze az ujjaival a billentyűket. Ne akarja 

nézni a kezét, csak a kottát. Sok gyereknél problémát jelent, hogy nézi a kottát, figyeli a 

hangokat, majd a kezét, végül mikor újra a kottába néz, már nem tudja hol járt előzőleg. 

Éppen ezért, amikor még kisebb terjedelmű darabokat tanulunk, érdemes 

megjegyeztetni vele, melyik ujja melyik hangon van, majd egy kottával eltakarni előle a 

kezét. Például ha C és G között van az öt ujja, akkor a letakarás után szúrópróba szerűen 

mondani neki a hangokat, hogy üsse le őket. Ha sikerül, akkor jöhet a kottaolvasás és a 

vakon zongorázás.  

 A másik probléma, ami a tényleges gyakorlás során fordul elő, hogy sokszor a 

gyerekek csak egymás után eljátsszák a darabot néhányszor, majd úgy gondolják, hogy 

ennyi elég is volt. Ezt szintén az órán érdemes átbeszélni, mert a későbbiekben jelenthet 

ez leginkább problémát. Ha már nem csak 1-2 soros darabokat tanulnak, hanem fél-, 

egy-, illetve többoldalasakat, akkor majd ki kell választani a nehezebb részeket, néhány 

ütemeket, dallamokat, esetleg technikai nehézségeket, melyeket külön megnéznek. Akár 

egy-egy futam, vagy trilla elronthatja a darab színvonalát. Jó, ha ezt a gyermek is érzi, 

tudatára ébred, mert ez által tökéletesítheti zongoratudását.  

 Másik rendkívül fontos dolog, hogy a gyakorlás nem eredeti tempóban történik, 

hanem lassabban. Főleg a nehezebb részeket kell lelassítani, hogy az ujjrendek, 

technikai problémák berögzüljenek, majd a már jól megtanult részeket lehet 

felgyorsítani.   
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5. Követelmények 

 

 A zeneiskolák – és ez által a hangszeres tanárok – számára a minisztérium 

előírja, milyen szintre kell felfejleszteni a diákokat, mik azok az alapvető 

követelmények, melyeknek meg kell felelni. Ezek természetesen nem a konkrét 

darabokat írják elő, hanem azt, hogy mi az a szint, amit egy elsős, másodikos, vagy akár 

egy továbbképzős diáknak tudni érdemes. A követelményrendszer felépítése megfelel a 

gyermekek felfogásának, bár vannak bizonyos pontok, melyeket a megfelelő 

nyelvezettel kell a tanulók elé tárni. Gondolok itt a hangszer mechanikájára, esetleg a 

kialakulásának történetére. Ezek olyan témák, melyeket a megfelelő módon mesélve, 

érdekesen előadva akár fel is kelthetik a gyermek érdeklődését. Ami viszont a 

zongorázás technikáját illeti, mindenképp szükséges az előírás, ugyanis a megfelelő 

alapra fel lehet építeni bármit.  

 

A 2011. évi törvény alapján az alapfokú művészetoktatás követelménye a következő: 

 

„A zongoratanítás szakirányú feladatai: 

 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-

mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

 

Alakítson ki 

- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

- megfelelő kéztartást, 

- független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

- rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

- az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a 

kezek ügyes alá- és fölétevését), 

- differenciált billentést, ujjvégérzetet. 
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Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

- tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, 

leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal - tompító, 

jobb), 

- a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, 

hangerőben, gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket 

megvalósítani, 

- a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 

 

Fejlessze a tanuló 

- muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és 

kíséret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

- hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után: 

Az „A” tagozat végén 

 

A tanuló ismerje 

- hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, 

pedálszerkezet, húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

- a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

- a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a 

hangszerre vonatkozó speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

- a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 
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- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

 

Legyen képes 

- természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

- egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

- zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra, 

- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

- a zenei karakterek megvalósítására, 

- a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 

- életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, 

stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

- az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

 

Rendelkezzék 

- biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

- adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

- képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

 

 

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

 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 

- 1 teljes klasszikus szonáta, 

- 1 virtuóz etűd, 

- 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű 

legyen. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni.” 
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Összegzés 

 

A zongoratanítás egy élvezetes hivatás, viszont kisgyerekeket tanítani, kezdőket 

bevezetni a rejtelmekbe felelősségteljes dolog. 

Amikor elkezdtem írni ezt a dolgozatot úgy éreztem, hogy tapasztalataimat 

összegyűjtve és leírva nem csak feladatomat végzem el, de tanulok is belőle és 

jövendőbeli tanítványaimat ez által még pontosabban, a megfelelő rálátással és 

elhivatottsággal tudom majd tanítani.  

A legfontosabb célom, hogy örömmel és lelkesedéssel tanuljanak diákjaim, 

szeressék hangszerüket és minden stíluskorszak fontosabb zeneszerzőit megismerjék. 

Vágyam, hogy egyszer én is elmondhassam egy művészről, hogy én tanítottam és hogy 

minden tanítványom minél közelebb kerüljön a zene nyújtotta örömökhöz. 

 

 

 

 

„A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a 

zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek 

számára megnyíljanak.” 

Kodály Zoltán 
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2. melléklet – Testtartás – Komjáthyné: Zongora iskola 1– Editio Musica (1966) 

3. melléklet – Saját felvétel 

4. melléklet – Süss fel nap– Komjáthyné: Zongora iskola 1 – Editio Musica (1966) 

5. melléklet – Ritmusok– Komjáthyné: Zongora iskola 1 – Editio Musica (1966) 
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