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Bevezetés 

 

Szakdolgozatom célja, hogy megismertessem az olvasóval a hazai zeneiskolai 

szaxofonoktatást. 

Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a szakma a különböző kezdeményezéseknek 

és törekvéseknek köszönhetően, hogy a szaxofon helyet kapjon a zeneiskolákban és ne 

csak váltó- vagy jazz hangszerként legyen ismert. 

Fejlődtek a szaxofoniskolák és ezzel együtt a tantervi elvárások is. A tanároknak már 

komolyabb, hangszer-specifikus ismeretekre volt szükségük, melyeket leginkább csak 

külföldről kaphattak meg. Szerencsére voltak, akik elszántságuknak köszönhetően 

folyamatosan hazahozták az új ismereteket és eljutott az oktatás oda, ahol most tart. 

A dolgozatomat az előbb említett mozzanatokra építettem. Az első fejezetben egy 

alapvető metodikai ismerettárat szeretnék bemutatni, amely tartalmazza azokat a 

technikai feladatokat, amelyek elengedhetetlenek a szaxofonoktatás során. A következő 

részben áttekinthetjük, hogy milyen elvárásokat tartalmaz a legfrissebb központi tanterv 

a hangszer oktatására, majd a harmadik fejezetben elemzem azokat a szaxofoniskolákat, 

amelyek jelenleg elérhetőek a szaxofontanárok és zeneiskolák számára. Végezetül pedig 

szeretném megismertetni azokat az eseményeket és kezdeményezéseket, amelyek 

segítették a magyarországi szaxofonozás fejlődését minél közelebb hozva azt a 

nemzetközi színvonalhoz. 

Bízom benne, hogy dolgozatom átfogó képet ad a mai helyzetről és segítséget nyújt a 

későbbiekben a leendő szaxofontanárok számára. 
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Metodika 

 

A zeneiskolai szaxofonoktatáshoz elengedhetetlen, hogy a szaxofontanár rendelkezzen a 

megfelelő metodikai ismeretekkel és ezeket legjobb tudása szerint átadja, illetve 

begyakoroltassa a növendékekkel. A jó technikai alapok elengedhetetlenek a sikeres 

szaxofonozáshoz és növelik a növendékek önbizalmát, hangszer iránti lelkesedését. A 

rossz alapok elvehetik a gyerekek kedvét és a sikerélményük sem lesz meg. 

A következőekben tekintsük át, hogy melyek azok a fontosabb ismeretek, amelyeket a 

szaxofontanítás során meg kell tanítani és a főtárgy órák alkalmával folyamatosan 

kontrollálni, illetve igazítani kell. 

 

Légzés 

Az első és egyik legfontosabb a szaxofonoktatásban a megfelelő légzés kialakítása. 

Fúvós hangszer lévén a szaxofon megszólaltatásához nemcsak sok levegő kell, de 

intenzív támasszal is rendelkeznie kell a növendéknek. Erre a legalkalmasabb a 

rekeszlégzés vagy más néven a mélylégzés kialakítása. A növendéknek meg kell 

tapasztalnia, hogy a tüdeje alsó részeit hogyan tudja használni, milyen módon 

támaszthatja meg és adagolhatja egyenletesen a levegőt a rekeszizom segítségével. 

Az emberek általában a tüdő felső rétegeit használják légzés során, ezt hívjuk mellkasi 

légzésnek. A fúvósok ezt áthelyezik a tüdő alsóbb részeibe, kihasználva a hasi 

rekeszeket és közelítve a rekeszizomhoz, amely segít kontrollálni a levegő gyorsaságát 

és egyenletes adagolását. 

Michael Ricquer szerint1 a rekeszlégzés nemcsak a fújáshoz, hanem a lámpaláz 

csökkentésére is alkalmas, mivel a hasi légzés masszírozza a belső szerveket, 

szabályozza azok működését, így megelőzhetőek a túlzott anyagcsere folyamatok, amik 

a kontrollálatlan izgulás állapotát okozzák. 

Ricquer könyvében egy több órát átfogó gyakorlatrendszert épített ki, melyben leírja 

fokról-fokra azt a folyamatot, hogyan tehetjük automatikussá a rekeszlégzést. Könyvét 

                                                 
1 Michael Ricquer: Módszertani kérdések a hangszeres pedagógiában. Fordította: Matúz István, 19-20. 

oldal 
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nemcsak tanároknak, hanem növendékek részére is ajánlja. Nézzük végig, hogy 

pontosan milyen gyakorlatokat alkalmaz a rekeszlégzés megtanítására.2 

Az első lecke során egy ülő pozíciót kell felvenni. A két kezünket kulcsoljuk össze a 

mellkasunk előtt úgy, hogy a két könyökünk összeérjen, ezáltal leszorítva a bordákat. 

Hajoljunk előre, majd lélegezzünk tízszer. Ha jól csináljuk a gyakorlatot, akkor a levegő 

a hasi rekeszeket tölti ki, ezzel tágítva a tüdő alsó részeit a rekeszizom felé. Bár szinte 

lehetetlen, de a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a mellkas ne emelkedjen. Ezt a 

gyakorlatot addig ismételjük, amíg automatikussá nem válik ebben a pozícióban a 

rekeszlégzés. Ha jól megy, tovább léphetünk a következő pozícióra, de alkalmanként 

ismételjük meg ezt a gyakorlatot is. 

A következő feladatot már állva kell végeznünk. A kezünket helyezzük a csípőnkre, 

majd dőljünk előre úgy, hogy a felső testünk derékszöget zárjon be a lábainkkal. 

Lélegezzünk mélyeket és hagyjuk, hogy a levegő szétfeszítse az ujjainkat. Fontos, hogy 

ez megtörténjen azáltal, hogy a levegő intenzívebb legyen, mint a kéz izomzata. Ha ez a 

gyakorlat is jól megy, akkor folytathatjuk a harmadik feladattal. 

A következőekben az előző pozícióból kell fokozatosan felemelkednünk. A kezünk 

továbbra is a csípőn nyugszik és a levegő erejével szét kell feszítenünk. Ha 

derékszögben már tökéletesen megy, akkor lassan emeljük a törzsünket, fokozatosan 

addig, amíg egyenesen nem állunk. Közben figyeljünk arra, hogy a levegő ereje 

ugyanolyan intenzív maradjon, mint derékszögben volt. Ha már sikerült 

felegyenesednünk, akkor a helyes levegővételt úgy is tesztelhetjük, hogy a falhoz állva 

megkérünk valakit, hogy nyomja be a hasunkat az öklével. Ha ennek a nyomásnak 

ellent tudunk állni, akkor a hasi légzés megfelelő volt. Ellenkező esetben a szerző 

javasolja, hogy térjünk vissza az előző gyakorlatokhoz. 

A következő feladat kiegészíti az eddig tanultakat oly módon, hogy segít megérezni azt, 

hogyan tudjuk a rekeszizmot kontrollálni. Az előző gyakorlatban a tüdő lefele tágult a 

rekeszizom felé. Ezáltal a rekeszizom lefelé húzódott, lejjebb nyomva a belső szerveket, 

amelyek kidudorodtak. Ebben a gyakorlatban a helyes hasi légzés alkalmazása során 

laposítsuk el a hasunkat. Így fogjuk megérezni, hogy hogyan kontrolláljuk a levegőt a 

rekeszizmunk segítségével. 

                                                 
2 Michael Ricquer: Módszertani kérdések a hangszeres pedagógiában. Fordította: Matúz István, 16. 

oldaltól 
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Ezek után Ricquier megismerteti a mély belégzést, amely már a levegő kifújását segíti 

elő, mégis inkább a belégzéshez tartozik. Ehhez a gyakorlathoz elengedhetetlen, hogy 

kontrollált rekesz- és hasizomlégzést végezzünk, mivel ez a lecke a szájra és a torokra 

irányul majd, így könnyedén visszatérhetünk a helytelen belégzéshez, ebben az esetben 

kezdjük újra a feladatokat. Elsőként próbáljuk meg érezni a hideg levegő áramlását a 

szánkban, illetve a fogainkon. Figyeljük a levegő hangját, amelynek fokozatosan egyre 

mélyebbé kell válnia a napok során. Később a levegőt már ne az ajkainkon, hanem a 

szájpadlásunkon érezzük és fokozatosan haladjunk egyre mélyebbre a torok irányába. 

Ahhoz, hogy a hideg levegőt a torkunkba érezzük, kissé engedjük lejjebb a nyelvünket 

és az ádámcsutkánkat. Ekkor már a levegővétel hangja mélyebb lesz. A következő 

napokban ezt mélyítsük el még jobban mindaddig, amíg a hideg levegőt nem érezzük a 

szegycsont feletti üregben. 

A fejezet második felében Ricquier a mély kilégzéshez és a támaszhoz ad útmutatást.3 

Elsőként azt kell megéreznünk, hogy a kilégzés is ugyan olyan mély legyen, mint a 

belégzés volt. Ez legkönnyebben úgy figyelhető meg, ha a levegő kiáramlását is mély 

magánhangzó kíséri. Eleinte segítség lehet, ha nem választjuk el a kilégzést a 

belégzéstől. 

A függőleges támasz előkészítésére meg kell éreznünk azt, hogy a levegő nemcsak 

belégzéskor, hanem kifújáskor is lefelé áramoljon. Bár ez ellent mondd a fizikának, 

mégis a szerző kéri, hogy próbáljunk ráérezni. Az érzet elsajátítását segíthetjük a 

kezünkkel, amellyel kívülről követjük a levegő útját a szegycsonttól lefelé a 

köldökünkig. A levegőt sűrítsük össze a tüdő alsó részeiben. 

A következőekben a lassú levegővételt egy gyors kifújás követi. Itt is figyelni kell arra, 

hogy érzetben a levegő mindig lefelé áramoljon és jól összesűrűsödjön a tüdő alsó 

részeibe. Ahhoz, hogy megérezzük a jó támaszt, kérjük meg egy barátunk segítségét, 

aki az öklével a köldökünknél nyomja a hasunkat. Ha jól végezzük a gyakorlatot, akkor 

barátunknak azt kell éreznie, hogy a gyors kifújásnál az ökle nem befelé nyomódik, 

hanem még jobban kilökődik. A szerző a biciklipumpát használja hasonlatnak. Ha a 

pumpa szelepét befogjuk és lenyomjuk a kart, akkor a levegő összesűrűsödik, mivel 

nem tud távozni. Ha hirtelen elvesszük az ujjunk a szelep végéről és gyorsan 

                                                 
3 Michael Ricquer: Módszertani kérdések a hangszeres pedagógiában. Fordította: Matúz István, 33. 

oldaltól 
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rányomunk a karra, akkor a levegő nagy erővel távozik. Ez a hasonlat és a fent említett 

gyakorlatok segítenek ráérezni a függőleges támaszra, amely elengedhetetlen a fúvós 

hangszeren való játékhoz. 

 

Szájtartás 

A helyes szájtartás kialakítása nagyon fontos ahhoz, hogy a későbbiekben a növendék 

minden nehézség nélkül tudjon játszani a hangszer alsó és felső regisztereiben, 

kialakítson egy szép telt hangot és dinamikai skáláját növelni tudja úgy, hogy az ne 

legyen a hangszín kárára. 

Tracy Lee Heavner könyve4 segít megismertetni a helyes szájtartást és gyakorlatokat is 

tartalmaz, amelyek arra szolgálnak, hogy a növendék megérezze, mennyire kell zárnia a 

száját. 

A szájtartás megtanítása során először csak a hangszer nyakát és a fúvókát használjuk. 

A hangszer- és testtartás még nehézséget okozhat és elvonhatja a gyerek figyelmét a 

helyes technika kialakításában. 

A száj egy „o” alakot formáljon úgy, hogy alul a fogakat az alsó ajak kissé befedje. Alul 

az ajkunkkal befedett fogakat helyezzük arra a pontra, ahol a nád és a fúvóka elválik 

egymástól. Ennek a helyét könnyen megállapíthatjuk egy papír segítségével, amelyet a 

fúvóka és a nád közé ékelünk. A papírt csak addig a pontig tudjuk majd betolni, ahol a 

nád és a fúvóka elválik egymástól. Ha a növendék túl keveset vesz be a fúvókából, 

akkor a hang nagyon vékony lesz, ha túl sokat, akkor pedig csúnya. 

Alul figyeljünk arra, hogy az ajkunk csak egy vékony vonalban érintkezzen a náddal az 

előbb említett ponton. Ezt úgy érhetjük el, ha állkapcsunkon a bőrfelületet szépen 

kifeszítjük. A fogunkat a fúvóka felső részén helyezzük el úgy, hogy a két ajak 

függőlegesen egy vonalban maradjon. Ez nagyon fontos, mivel a különböző szaxofon 

típusokon más szögben érkezik a szánkba a fúvóka. Míg a szoprán szaxofon kisebb 

szöget zár be egyenes kialakításának köszönhetően, addig a mélyebb társai a hajlított 

nyak miatt közel derékszöget alkotnak a testünk és a fúvóka között. A fogaknak a 

fúvóka felső részén fontos szerepük van olyan szempontból, hogy a fogvédő gumiba 

vagy fúvókába mélyesztve nem engedik, hogy a hangszer elmozduljon a szánkban. A 

                                                 
4 Tracy Lee Heavner: Saxophone Secrets, The Scarecrow Press, INC. 2013, 43. oldaltól 
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helyes szájtartás bemutatása után kötelezzük a növendéket a tükör használatára, amely 

segítségével otthon is ellenőrizhetni tudja majd, hogy jól végezte a gyakorlatot. 

Nagyon fontos, hogy a növendékek megérezzék azt is, hogy a két álkapcsukat mennyire 

zárják össze a fúvóka körül. Fontos, hogy az ajkak oldalát teljesen összezárjuk és a 

levegő ne tudjon elszökni a fúvóka mellett, de a fúvókával érintkező részeket kissé 

lazábban kell tartani ahhoz, hogy a nádat szabadon hagyjuk rezegni. 

A hangszertanulás elkezdéséhez az alt szaxofon a legalkalmasabb, így a továbbiakban is 

ezzel a típussal foglalkozom külön. 

Az ajkak távolságának megérzésére Tracy Lee Heavner két gyakorlatot is megemlít.5 

Ha jó az ajkak távolsága, akkor a fúvóka és nyak megfújása során az egyvonalas Asz 

hangnak kell szólnia. Később hangszerrel szintén ellenőrizni tudjuk az ajkak megfelelő 

zártságát azzal is, ha a növendék egy hangot fúj (erre megfelelő az egyvonalas A) és az 

oktávbillentyűt meglepetésszerűen felemeli, majd elengedi a tanár. Ha az A hang az 

oktávbillentyű mozgásával változik, akkor az ajkak távolsága megfelelő. De ha a 

növendék túlságosan szorít vagy laza a szájtartása, akkor vagy nem vált fel az oktáv, 

vagy nem vált le. 

A szájtartás gyakorlását azonnal abba kell hagyni, ha a növendék elfáradt, mert könnyen 

előjöhet egy rossz tartás, amit sokkal nehezebb a későbbiekben kijavítani. 

 

Artikuláció 

Bár, ahogy azt a szaxofoniskolákról szóló fejezetben láthatjuk majd, a hangindítás és a 

nyelv használata sokszor csak később kerül elő, amikor a növendék már a hangszeren 

játszik. Mégis úgy gondolom, hogy a gyerekek könnyebben rá tudnak érezni arra, 

hogyan indítsanak hangot, ha még nem kell a többi technikai dologgal foglalkozniuk. 

A nyelv pozíciója nagyon fontos a kényelmes, precíz és későbbiekben a gyors 

hangindításhoz. A nyelvet a nád azon részére helyezzük, amely a szánkban rezeg. 

Fontos, hogy ne a nád legvégére, hanem kissé beljebb. A nyelvünk hegye feletti rész 

érintkezzen a náddal. 

                                                 
5 Tracy Lee Heavner: Saxophone Secrets, The Scarecrow Press, INC. 2013, 46. oldaltól 
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Kezdő növendékeknél a legjobb, ha először csak azt gyakoroltatjuk, hogyan tudják 

megállítani a hangot a nyelvükkel. Először fújjanak tükör előtt egy kitartott hangot, 

majd a nyelv segítségével hirtelen szakítsák meg. Ha ez a gyakorlat már jól megy, akkor 

folytathatjuk a hang indításával. A nyelv a nádon helyezkedik el, megakadályozva, 

hogy az rezegjen, miközben a növendék a levegőt már elkezdi fújni. A hang csak akkor 

szólaljon meg, ha a gyerek elvette a nyelvét a nádról. Ezt a gyakorlatot kiegészíthetjük 

az előzővel, miszerint a hang megállítását is a nyelvvel végezzük. Ha már jól megy a 

feladat, akkor a növendék könnyen meg tudja valósítani azt, hogy egymás utáni 

negyedeket fújjon úgy, hogy a nyelve csak a hangok elején ér a nádhoz, elválasztva 

ezzel az előző negyedtől az újabbat. 

A nyelv mindig a nád közelében helyezkedjen el, figyeljünk arra, hogy a növendék ne 

húzza azt túlságosan hátra a szájüregben. A későbbiek során a helyes artikulációt segíti, 

ha a skálákat több féle ritmusban és frazeálásban is tanítjuk.6 

A hangindításhoz szorosan kapcsolódik a torok nyitottsága. A legjobb az „ti” hangzó, 

de a toroknak nyitottnak és rugalmasnak kell lennie. Ez fontos az intonáció és a 

regiszterek közötti különbség miatt, mivel az artikuláció és a torok nyitottsága változik 

a magasabb és mélyebb hangok fújásánál. 

A torok nyitottságára és rugalmasságára Tracy Lee Heavner a következő gyakorlatokat 

javasolja.7 A mély hangon beszélés segíti a növendéket a torok nyitására. A 

rugalmasságot pedig úgy érhetjük el, ha csak a fúvóka fújásával kromatikusan egyre 

mélyebb hangokat fújunk úgy, hogy közben mindig visszatérünk a kiinduló hangra 

(Cisz – C – Cisz – H – Cisz - B, stb.). Ezt a későbbiek során hangszerrel a 

háromvonalas F hangon is megismételhetjük. 

 

Testtartás, Ujjak 

Ha a növendék elsajátította a helyes szájtartást és hangindítást, akkor a továbbiakban 

már hangszerrel is gyakorolhatja. Természetesen, amíg teljesen nem lesz stabil a 

szájtartás, addig inkább csak kitartott hangokat fújjon, ne kényszerítsük komolyabb 

koncentrációt igénylő gyakorlatok játszására. 

                                                 
6 Tracy Lee Heavner: Saxophone Secrets, The Scarecrow Press, INC. 2013, 73. oldal 
7 Tracy Lee Heavner: Saxophone Secrets, The Scarecrow Press, INC. 2013, 66. oldaltól 
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A hangszer tartásánál már a kezdetekben nagyon fontos, hogy figyeljünk néhány 

dologra. A nyaklót vagy hámot úgy állítsuk be, hogy a növendéknek természetes 

állapotban maradjon a feje, ne kelljen lejjebb vagy feljebb hajtania, azzal megtörve a 

légoszlopot. 

A kezek helyes tartása is nagyon fontos, Tracy Lee Heavner a következőképpen írja le.8 

A bal kéz hüvelykujja hátul pihenjen az oktávbillentyű közelében, a mutató- középső- 

és gyűrűsujj pedig a számukra kijelölt billentyűk felett, szinte érintve azokat. A kisujjal 

több billentyűt is kezelni kell, de legjobb, ha a Gisz billentyű felett helyezkedik el. A 

jobb kéz hüvelykujja hátul a kampó alatt legyen úgy, hogy ne csúsztassuk túlságosan 

alá, a többi ujj pedig a számukra kijelölt billentyűk felett helyezkedjenek el a bal kézhez 

hasonló pozícióban. A jobb kéz kisujj helye pedig a Disz billentyű felett legyen. 

Nagyon fontos, hogy a növendék könnyen átérje a szaxofont és a kezével ne érjen bele 

az oldalsó billentyűkbe, ezeket könnyen átívelje. Már a kezdeti lépéseknél figyelembe 

kell venni azt is, hogy a gyerek keze még nőhet, így figyeljünk rá, hogy az ujjbegyei 

mindig a billentyűkre helyezett gombokon legyenek. 

A későbbi gyors játékmódhoz először mindig lassan gyakoroltassuk a növendékeket, 

hogy figyelni tudjanak az ujjak egyenletes és kis mozgására. Az egyenletes játékmód 

kialakításához elengedhetetlen a metronóm használata. 

 

Vibrato 

A központi tanterv alapján9 A tagozat 5. osztályában, valamint B tagozat 4. osztályában 

meg kell ismertetni a növendéket a helyes ajakvibrato technikájával. 

Itt meg kell említenem, hogy a szaxofonon képzett vibrato Marcel Mule nevéhez 

fűződik, aki elsőként alkalmazta ezt a technikai sajátosságot a hangszeren, kifejezőbbé 

téve ezzel a hangszínt. 

A vibrato technikájára többféle módszer is létezik (fuvolán például a rekeszvibratot 

használják), de szaxofonon a legalkalmasabb az ajkakkal képzett hullámok. Ezek 

                                                 
8 Tracy Lee Heavner: Saxophone Secrets, The Scarecrow Press, INC. 2013, 85. oldaltól 
9 http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/SZAXOFON.doc 
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nemcsak kifejezőbbé, de teltebbé is teszik a szaxofon hangját, valamint elfedik a kisebb 

intonációs hibákat. 

Az ajakvibrato az állkapocs le- és felfelé irányuló mozgatásával jön létre. A 

szaxofonosnak meg kell tanulni ennek a mozgásnak a sebességét és szélességét 

kontrollálni és megérezni, hogy melyik karakterhez vagy dinamikai jelzéshez milyen 

mértékű vibrato illik. 

A Saxophone Secrets című könyv a következő gyakorlatokat javasolja a szép vibrato 

kialakítására.10 Először szóban gyakoroltassuk a növendéket az állkapocs mozgatására a 

„va-va-va” hangzók használatával, majd ezt helyezzük át a hangszerre is, de először 

csak nagyon lassan és nagyon szélesen képezze. Ha már ráérzett erre a mozgásra, akkor 

kezdjük el a vibratot metrikusan is gyakoroltatni, először egy ütésre két hullámot, majd 

hármat, négyet, ötöt és végül hatot képezzen. Ha ez már jól megy, akkor a következő 

feladat szerint kezdje lassan, majd gyorsítsa a vibrátot. 

Fontos tudni, hogy minden regiszterben más vibrato szükséges. A mélyebb 

regiszterekben sokkal szélesebbeket kell alkalmazni, míg a magasabb hangokon inkább 

kisebb mozgás szükséges. Ebből következik, hogy ne csak egy hangon gyakoroltassuk a 

vibratot. 

 

Mint láthattuk, a zeneiskolai szaxofonoktatás komoly metodikai ismereteket kíván a 

tanártól. A rossz, idő előtti beidegződéseket nagyon nehéz kijavítani, így a kezdő 

növendékeknél fontos a lassú, folyamatosan tanár által kontrollált haladás. 

A következő fejezetben látni fogjuk, hogy a metodikai alapok hogyan illeszkednek a 

központi tantervbe, mennyi ideje van a növendéknek egy-egy alapvető dolog 

elsajátítására. 

  

                                                 
10 Tracy Lee Heavner: Saxophone Secrets, The Scarecrow Press, INC. 2013, 70. oldaltól 
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A központi tanterv 

 

A tanterv az oktatás tartalmát szabályozza, nemcsak a tananyagot, hanem az eszközöket 

és módszereket is tartalmazhatja. Központi tantervvel jelenleg Európa minden országa 

rendelkezik, amelyet az illetékes hatóság ír elő. Magyarországon az iskoláknak helyi 

tantervvel is rendelkezniük kell, amelyet az intézmény vezetősége határoz meg.11 

A jelenleg rendelkezésre álló zeneiskolai tantervek megtalálhatóak a Magyar 

Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége honlapján. 12 

A központi tanterv két tagozatot tartalmaz, az A tagozat az alapfokot, a B pedig a 

beiskolázó tagozatot jelenti. B tagozatra a kiemelkedő, pályára készülő növendékek 

mehetnek a zeneiskola második osztályától, ahol magasabb óraszámú főtárgy mellett 

kötelező a zongoratanulás is. 

Először tekintsük át az A tagozat fejlesztési feladatait, valamint követelményei. Az A 

tagozaton van lehetőség két év hangszeres előkészítőre. Mivel a gyerekek általában már 

8 éves kortól jelentkeznek zeneiskolába, amikor még túl kicsik a szaxofonhoz, így az 

előképzőt még furulyával végzik. Ennek előnye, hogy a kottaolvasást gyakorolhatják 

egy olyan hangszerrel, ami technikailag nem okoz akkora nehézséget, mint a szaxofon, 

de hátránya, hogy az alapvető technikai elemek (szájtartás, rekeszlégzés, stb.) 

elsajátítására a tanterv szerint kevesebb idejük lesz. 

Első évfolyam alatt a növendékekkel meg kell ismertetni a hangszer történetét, 

sajátosságait. Metodikai ismeretek a légzésre, száj- és testtartásra valamint a 

hangindításra korlátozódnak. Ezek gyakorlással gyorsan elsajátíthatóak, a légzésre 

azonban több időt kell szánni. Tanítási tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy a 

helyes szájtartás elsajátítása is több időt vesz igénybe egy átlag növendéktől. Gyakran a 

kottaolvasás annyira leköti a figyelmüket, hogy nem tudnak megfelelően koncentrálni a 

helyes szájtartásra. Erre folyamatosan figyelni kell, nemcsak a kezdeti időkben. 

A második évben már a növendékeket meg kell ismertetni a legato és a tenuto 

játékmóddal is. Ha első évben nem sajátították el a helyes hangindítást, akkor ez 

nehézséget okozhat. Sajnos azt tapasztalom, hogy a szaxofoniskolák már korábban 

                                                 
11 http://tanmester.tanarkepzo.hu/tanterv 
12 http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/SZAXOFON.doc 
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elvárják, hogy a gyerekek komolyabb artikulációs tárházzal rendelkezzenek. Másik 

metodikai követelmény, ami megjelenik a második osztályban, az a dinamikai skála. 

Először csak a cressendo – decressendo fogalmával, majd a hirtelen különbségekkel 

pianoból fortera. Ha nem jó a támasz és a levegővezetés, akkor ez nehézséget okozhat a 

gyerekek számára. 

A harmadik osztály az előzőekben elsajátított technikák tovább fejlesztését kéri, de már 

előtérbe kerül a gyors játék fejlesztése is. Ez nagyobb növendékeknél nem okoz gondot, 

de a kisebb gyerekek még nem tudják annyira kontrollálni az ujjaikat, a finommotoros 

mozgások még nem fejlődtek ki eléggé, így ezt ne erőltessük náluk. Törekedjünk 

viszont a pontos egyenletes játékra a metronóm segítségével. 

Bár a tanterv szerint a staccato csak a negyedik osztály tananyaga, mégis a 

szaxofoniskolák többsége már jóval korábban foglalkozik ezekkel. A staccato tanítására 

elengedhetetlen a jó artikuláció és támasz, ezek nélkül a staccatos futamok, skálák 

görcsöt okozhatnak a növendékekben, amely komoly technikai problémákat vonhat 

maga után. 

Az ötödik osztályban jelenik meg a vibrato, mint tananyag. Ha a növendék stabil 

szájtartással rendelkezik, akkor ennek a gyakorlata elkezdődhet. Ellenkező esetben csak 

szorítást válthatunk ki a növendéknél. 

A hatodik év az eddigi ismeretek elmélyítésére és fejlesztésére szolgál. Ez az utolsó év 

az alapképzésen, a tanév végén a növendéknek művészeti alapvizsgát kell tennie, ahhoz, 

hogy folytathassa a tanulmányait. 

Mint már azt említettem, a tehetségesebb pályára készülő növendékek B tagozatra 

járhatnak második osztálytól. A B tagozat a zeneművészeti szakközépiskolai szintre 

készíti fel a gyerekeket, így a követelménye és a tananyaga is sokkal nagyobb tempóban 

halad, mint az A tagozaté. 

Második osztályban a növendéknek már teljes mértékben el kell sajátítania a megfelelő 

metodikai alapokat, tudatossá és automatikussá kell azokat tenni. A tanterv már 

komolyabb dinamikai árnyalást is elvár a növendéktől, valamint ismernie kell a 

hangokat kromatikusan a kis B-től a háromvonalas F hangig. Ez komoly elszánt és 

rendszeres gyakorlást igényel, ha ez nincs meg a gyerekben, akkor nem biztos, hogy 

alkalmas lesz a zenei pályára. 
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A harmadik osztályban a növendéknek tudnia kell pp dinamikával játszani bármely 

regiszterben. Ehhez elengedhetetlen a jó szájtartás és intenzív támasz. A regiszter 

különbségek kiküszöbölése is a harmadik osztály feladata. A növendék egyenletes 

hangszínnel tudjon játszani a hangszer teljes terjedelmén. A staccato B tagozaton a 

harmadik osztályban jelenik meg. 

Az ajakvibrato és az intonáció kialakítása és gyakorlása a negyedik osztály 

követelménye. Innentől kezdve a növendéknek csak ismételnie kell és fejleszteni az 

eddig tanultakat. Felsőbb osztályokban lehetőség szerint bővíteni kell a hangterjedelmet 

háromvonalas F hang felett is. 

B tagozat hatodik osztály végén is művészeti alapvizsgát kell tenni, aminek az anyaga 

már a zeneművészeti szakközépiskola felvételi anyagával kell egy szinten lennie. 

Mindkét tagozaton a technikai alapok mellett különböző zenei alapfogalmakat kell 

elsajátítaniuk a gyerekeknek. Ez nagyjából megegyezik a szolfézs órai tananyaggal. 

Mindkét tagozaton lehetőség van a művészeti alapvizsga után még négy évfolyam 

elvégzésére. 

Az A tagozat továbbképzős évfolyamainak feladata az eddig ismert elemek elmélyítése, 

valamint a kamarazenélés és a többi szaxofon típus megismerése. Kilencedik 

évfolyamtól fokozatosan bevezethetjük a növendéket a könnyű zene világába is. 

B tagozat továbbképző évfolyamaira már csak a tanulók egy része jár, akik még nem 

felvételiztek zeneművészeti szakközépiskolába. A továbbképző osztályok feladata a 

sikeres felvételire való felkészítés, valamint a komolyabb technikai sajátosságok 

megismertetése, mint például a glissando vagy a flatterzung. 

A továbbképző tagozatok elvégzése után a növendékeknek lehetőségük van művészeti 

záróvizsgát tenni. A vizsga után befejezik zeneiskolai tanulmányaikat szaxofon főtárgy 

szakon. 
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A legelterjedtebb szaxofoniskolák Magyarországon 

 

Három olyan szaxofoniskola létezik ma Magyarországon, amihez bármelyik 

szaxofontanár könnyen hozzáférhet. Bár a központi tanterv ajánlott irodalmában más 

kötetek is szerepelnek, de azok beszerzése körülményes (most kizárólag csak az 

etűdiskolákra gondolok, az előadási darabok könnyebben beszerezhetőek, már több 

gyűjtemény is született ebben a témában). 

A következőekben ismertetem ennek a három iskolának az első kötetét. Érdekes lesz 

megfigyelni, hogy mennyire illeszkednek ezek a mostani és a kiadásuk idejének 

elvárásaihoz. Mint látni fogjuk, megjelenik az is, hogy a szaxofon mennyire 

kapcsolódott a klarinéthoz és ez hogyan változott az idők során. 

 

Herrer Pál: Szaxofoniskola 

Magyar kiadásban az elsőként megjelent szaxofoniskola Herrer Pál összeállításában 

készült el 1962-ben. Ebben az időben még nem beszélhetünk külön szaxofonoktatásról. 

A gyakorlat az volt, hogy a klarinétosokat képezték át szaxofonra. Ez a tanároknak is 

komoly kihívást jelentett, mivel ebben az időben még nem voltak képzett 

szaxofontanárok Magyarországon, így a klarinéttanárokra hárult az a feladat, hogy 

megismerjék a hangszer adottságait és ezt átadják a növendékeknek. (Természetesen 

külföldön már korábban is volt klasszikus szaxofonképzés felsőoktatásban is, nálunk 

csak 2007-ben indult a Miskolci Egyetem Bartók Béla Intézetében és a Debreceni 

Egyetem Zeneművészeti karán.)13 

A Herrer Pál Szaxofoniskola ezáltal egy már meglévő klarinéttudásra alapozta 

tematikáját. A kötet úgy készült, hogy alkalmas legyen zeneiskolai és magántanulásra 

is, az elején a bevezető részletes leírást ad a metodikai ismeretekről ugyan, de mint azt a 

dolgozatom első fejezetében láthattuk, pár oldalas összefoglalás például a helyes 

légzésről és szájtartásról, nem biztos, hogy elegendő. Emellett az autodidakta módon 

tanuló növendékeket egy részletesen illusztrált fogástáblázat is segíti, amely külön 

mellékletben megtalálható a kötet lapjai között. 

                                                 
13 http://www.parlando.hu/Saxofon-Gotz20083.htm 
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A könyv eleinte lassan indul, főleg kitartott hangokkal, majd a 19. gyakorlattól kezdve 

már komolyabb technikai ügyességet igénylő etűdök jelennek meg. 

Érdekes megfigyelni, hogy a Herrer Szaxofoniskola nem az egyvonalas H hangról kezdi 

a szaxofonoktatást, mint a későbbi iskolák, elsőként a kétvonalas C hanggal ismerteti 

meg a növendéket és csak ezután jön a H. Ez azért is furcsa, mert a kötet, mint már 

említettem, a meglévő klarinéttudásra alapoz, mégis egy „klarinétidegen” fogással kezdi 

a gyakoroltatást. 

A gyakorlatok első két és fél oldala foglalkozik az egyvonalas regiszterrel (és a 

kétvonalas C hanggal), majd a harmadik oldalon már megjelenik a kétvonalas oktáv és 

az oktávváltó használata. Innentől kezdve a 18-as lecke végéig a növendék megtanul 

játszani a hangszeren egyvonalas C és háromvonalas D között. Eddig a szerző még nem 

bonyolította komolyabb ritmikával, illetve más zenei fogalmak bevezetésével a 

hangszeres tanulást. 

A 19. gyakorlattól megjelenik a legato és staccato fogalma, majd a ritmika is egyre 

inkább sűrűsödik és az eddigi 4/4-es illetve 3/4-es ütemmutató mellett megjelenik a 6/8 

is. Érdekes megfigyelni, hogy a staccato előbb van jelen, mint például a tenuto, ezzel 

ellent mondva a mostani tantervi elvárásoknak. 

A 31. etűdtől egy rövid rész következik, ahol ujjgyakorlatok szerepelnek a már ismert 

hangterjedelemben, de a 33-as gyakorlatba már egy új, módosított hang is megjelenik, a 

Fisz. 

A 42. gyakorlattól szép fokozatosan elindulunk a hangnemek felé az egy #-től egészen 

az öt #-ig. Közben már találkozhatunk egyéb zenei fogalmakkal, amelyek már jelölik a 

tempót és az előadásmódot is. 

A 25. oldaltól kezdve egy skála gyakorlat következik. 6# és 6b-ig az összes dúr 

alapskála le van írva az ismert hangterjedelemben, alattuk pedig megtaláljuk az 

összhangzatos és dallamos moll párját is. 

A 73. gyakorlattól kezdve már megjelennek a moll hangnemben íródott gyakorlatok és 

bevezetésre kerül a b módosítás, illetve előjegyzés. 

A továbbiakban újabb skála elemek jelennek meg (hármashangzatok, négyeshangzatok, 

illetve a terc-, kvart-, kvint-, szext-, és szeptimmenetek), majd a 96. gyakorlattól 
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megismerkedhetünk a kromatikus skálával is és a 125. etűdben megjelenő egészhangú 

skálával. 

A kötet végén a növendék kaphat egy kis ízelítőt a könnyűzene világából is különböző 

stílusgyakorlatok segítségével. 

Mint láthatjuk ez a kötet nem való teljesen kezdő növendékek számára. Komoly 

előzetes zenei és technikai tudást igényel. Kevés időt hagy a metodikai alapok 

elmélyítésére és komoly technikai tudást feltételez. Ez a könyv nagyobb növendékek 

számára jó kiegészítő lehet. Ha figyelembe vesszük a tantervi előírásokat, akkor 

továbbképző évfolyamokra alkalmas lehet ismétlés és fejlesztés gyanánt. 

 

Schuster György: Szaxofoniskola 

A Schuster György Szaxofoniskola 1994-95-ben került kiadásra. Az előszóban 

olvashatjuk, hogy ez az iskola alternatív tananyagként jött létre a már meglévő iskolákat 

kiegészítve.14 

Perényi Éva úgy nyilatkozott róla a Parlando folyóirat által készített interjújában,15 hogy 

kisebb gyerekek részére megfelelő. 

Ez az iskola az előbb elemzett Herrer Pál féle Szaxofoniskolához képest sokkal 

lassabban halad és fokozatosan vezeti be a növendéket a szaxofontanulás rejtelmeibe. 

Érdekes megfigyelni, hogy a felépítése nagyon hasonlít a Kovács Béla által összeállított 

Klarinétozni tanulok című iskolához, olyannyira, hogy a Schuster Szaxofoniskola és a 

Kovács Béla klarinétiskola eleje tökéletesen megegyezik. 

A Schuster György által összeállított kötethez elengedhetetlen a tanár jelenléte. Az 

elején itt is szerepel rövid történeti és metodikai leírás a Herrer féle iskolához 

hasonlóan, de már nem olyan részletes. A kotta eleje tartalmaz egy fogástáblázatot, 

amely úgy gondolom, hogy növendék számára kevésbé áttekinthető, mint a Herrer 

kötetben található változat. Az előző iskolához képest lényeges újítás az is, hogy a 

gyakorlatok között népdalok és műdalok is szerepelnek, valamint mellékletben 

néhányhoz zongorakíséret is tartozik. 

                                                 
14 Schuster György: Szaxofoniskola I., Techno Speed, 1994-95., Budapest 
15 http://www.parlando.hu/Szaxo1.htm 
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A kotta első hangja az egyvonalas H hang. Minden új hang bevezetésénél külön 

megjelenik a rá vonatkozó fogástáblázati elem is. 

Az első hanggal egy időben már láthatunk tempó, illetve dinamikai jelzést is és a 

második gyakorlat már feltételezi az elsajátított hangindítás gyakorlatát is, ahogy a 

második felében azonos hangok elválasztását gyakoroltatja. 

A 4. gyakorlattól megjelenik az új hang, a kétvonalas C, majd hamarosan 

megismerkedhetünk a legato fogalmával. A kötet elején egyelőre csak lassú tempót 

igénylő utasítások vannak, így a növendék a kotta mellett könnyen figyelhet a légzésre 

és a tartásra is. 

A 7. etűdtől már az egyvonalas A hang is szerepet kap és a növendék lassan 

megismerkedhet a mezzoforte illetve piano dinamikai jelekkel is. A kezdeti 

fortehangzás segíti a száj lazaságát és az intenzív levegővezetést, a korai piano ezzel 

szemben még nehézséget okozhat egy kisgyerek számára és tapasztalataim szerint 

elronthatja az alapokat, amelyek még nem biztos, hogy stabilak és automatikusak. 

A negyedik hang előtt egy rövid, négysoros ujjgyakorlatot találhatunk, ami segít, hogy a 

növendék elmélyítse az eddig tanultakat és olyan technikai fordulatokat 

gyakorolhasson, amelyek esetleg nehezebbek még a hangszeren. 

A 16. oldalon megjelenik az egyvonalas G hang is és a már ismert hangterjedelemnek 

köszönhetően a növendék megtanulhatja az első népdalt, illetve gyermekdalt. Ezek, a 

gyerekek számára ismert dalok kiváló lehetőséget nyújtanak a növendékek 

memóriájának fejlesztésére, hiszen rövidek és a dallamuk fülbemászó, így könnyen meg 

tudják tanulni egyik óráról a másikra. 

A G hanggal majdnem egy időben megjelenik a tenuto fogalma, szemben a Herrer 

iskolában látott tapasztalatainkkal, ahol a legato után rögtön a staccato következett. 

A kezdeti lassú haladás után az egyvonalas F, E és D hang tanulására már kevesebb időt 

szánt az iskola és a nagyobb hangterjedelem mellett a ritmikai tárház is bővül a 

nyolcadokkal. 

A 25. gyakorlattól megismerkedhetünk az egy # fogalmával és a Fisz hanggal, eleinte 

csak módosításként, majd előjegyzésként is megjelenik. 
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A staccato véleményem szerint itt is elég korán, már a 35. gyakorlatban szerepel, de 

még inkább csak ízelítőként, utána elég sokáig nem is találkozunk vele. 

A hangterjedelem bővül lefelé az egyvonalas C hanggal, ami esetleg kis gyerekeknél 

még gondot okozhat, majd a 44. etűdben megismerkedhetünk a dúr skála fogalmával, itt 

szerepel a C-dúr alapskála, tercmenet és a hármashangzat is. 

Még hagy a szerző egy kis időt, hogy a növendékek gyakorolhassák az egyvonalas 

regiszter hangjait (kiegészítve a kétvonalas C-vel), majd a 47. etűdben megjelenik az 

oktávbillentyű használata és egész gyorsan haladva eljutunk a kétvonalas H hangig, 

majd a háromvonalas C-ig. 

Eddig a ritmika és az ütemmutató csak a legegyszerűbb egységekre korlátozódott, így a 

hangszertanulás nem igényelt komolyabb kottaolvasási nehézséget. Szimpatikus 

számomra, hogy általában a leckék végén szerepeltek ujjgyakorlatok, amelyek 

segítettek abban, hogy a növendék elsajátítsa a nehezebb technikai mozzanatokat. 

A 66. gyakorlattól kezdve bonyolódik az ütemmutató a 6/8-al, majd a ritmus is 

nehezedik a nyújtott ritmussal, de ennél tovább már nem terjeszkedik az első kötet. 

Érdekes, hogy minden előzmény nélkül a 72-es etűdben már használja a szerző a Cisz, 

Gisz és Disz hangokat is, nehezítve a dolgot azzal, hogy az egyvonalas Cisz hang is 

megjelenik, így a növendéknek a bal kisujjával (amit eddig egyáltalán nem használt) 

már két billentyűt is kezelnie kell. 

A további gyakorlatokban fokozatosan megjelennek az újabb módosított hangok és a 

hozzájuk tartozó hangnem, így a növendékek már nemcsak módosítással, hanem az 

előjegyzéssel is megismerkedhetnek, fokozatosan hangnemről hangnemre 2# és 2b 

előjegyzésig. 

A könyv végén megismerhetjük még a háromvonalas D hangot és ezzel együtt a 

növendék megtanulta egyvonalas C-től háromvonalas D-ig kromatikusan a hangokat, 

ismerve azok enharmónikus mását is. 

Az első kötet főleg a dúr hangnemekre korlátozódik, csak a legvégén találhatunk egy 

kis ízelítőt a moll skálákból. 
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Ennél a szaxofoniskolánál jónak találom, hogy a kisgyerekek könnyen megtanulhatják a 

hangok olvasását, mivel a gyakorlatok ritmusa nem bonyolódik túlságosan, így azok 

nem vonják el a növendékek figyelmét. Zenei fogalmak épp elegendőek ahhoz, hogy a 

növendék színesebben tudjon játszani az első év végén is. Véleményem szerint ez a 

szaxofoniskola tökéletesen illeszkedik a tantervi elvárásokhoz. 

 

Perényi Éva – Perényi Péter: Szaxofon ABC 

A Perényi Szaxofon ABC a legfiatalabb szaxofoniskola, 2001-ben került kiadásra a 

végleges változata. Nagyon sokan ezt használják zeneiskolai oktatásban, mert talán ez 

idomul a legjobban a központi tanterv elvárásainak. A szerzők több szempontot is 

figyelembe vettek a készítésénél. Először tekintsük át, hogyan vélekednek a szerzők az 

iskoláról, mi indította el őket ezen az úton, hogy megírják ezt a könyvet.16 

Perényi Éva 1980-tól tanított az V. kerületi zeneiskolában, mint klarinéttanár, amikor 

azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a gyerekek a szaxofon iránt. 

Mivel nem volt előképzettsége, ezért eleinte más zeneiskolákba irányította a tanulókat, 

de közben fokozatosan egyre jobban érdekelni kezdte a hangszer és sajátosságai. Ebben 

az időben rendszeresen készítettek férjével, Perényi Péterrel furulyaiskolákat, amelyek 

egy francia kiadóhoz is eljutottak. A kiadó inkább szaxofoniskolát szeretett volna, így a 

Perényi házaspár úgy döntött, hogy vállalja a kihívást. Az első kotta 1996-ban csak 

magánkiadásban jelent meg, ebből csak kevés példányszám jutott Magyarországra, 

amelyek gyorsan el is keltek, mivel a minisztérium tantervi tananyaggá nyilvánította. A 

következő kiadásban már két kötetre osztották a szaxofoniskolát, valamint átdolgozták 

és kibővítették az Editio Musica Budapest kérésére. 

A szaxofoniskola megalkotásánál több szempontot is figyelembe vettek. Fontos volt 

számukra a darabválasztás. Úgy gondolták, hogy szaxofonon minden jól szól, ami közel 

áll a népzenéhez. Perényi Éva megszólaltatta a darabokat, így könnyen meg tudták 

állapítani a hangszín és a darab össze illőségét is. 

A zenei fogalmakat úgy kezelték, hogy olyan növendékek is használhassák az iskolát, 

akik még nem tanultak szaxofonozni. Fontos volt számukra, hogy fokozatosan és 

                                                 
16 http://www.parlando.hu/Szaxo1.htm 
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változatosan vezessék be az új ritmusokat, ütemmutatókat és egyéb kifejezéseket. 

Törekedtek arra, hogy a növendék egy színes zenei tárházzal ismerkedjenek meg. 

A kötet elején nem mentek bele végbemenő leírásokba a metodikai alapokról, úgy 

gondolták, hogy ezeket tanár segítsége nélkül nem lehet megfelelően elsajátítani. 

A szaxofoniskolát Perényi Péter tesztelte, aki gyerekkori néhány órás szaxofonos 

élményén kívül nem rendelkezett előzetes tudással a hangszer terén. 

A kötet két zongorakíséretet tartalmaz, egy a B, egy pedig az Esz hangolású szaxofonok 

számára. Perényi Éva úgy nyilatkozott, hogy a legszerencsésebb az alt szaxofonon 

kezdeni a tanulmányokat, mivel a hangszertest ideális mérete mellett könnyebb 

megszólaltatni is mélyebb társaihoz képest. Sajnos Magyarországon a zeneiskolákban 

még nem elterjedt a szopránszaxofon, ha van is, inkább csak kamarazenélés során 

használják, pedig kisebb növendékek számára ideális lenne. 

A Szaxofon ABC-t minden szaxofontanár szívesen fogadta és mai napig meg vannak 

elégedve vele. A szerzőpáros úgy gondolja, hogy ezekben a kötetekben minden benne 

van, amire egy növendéknek szüksége lehet. 

Tekintsük át az első kötetet. A szaxofoniskola haladását tekintve az elején nagyon 

hasonlít a Schuster féle iskolához. A hangok megismertetésének sorrendje azonos 

ugyan, de a zenei fogalmak itt fokozatosan sűrűsödnek. 

Az alsó regiszter törzshangjait (az egyvonalas D-ig bezárólag) az első 45 gyakorlat 

tartalmazza. Módosított hangként csak a Fisz jelenik meg és a darabok még nem 

tartalmaznak előjegyzést. A ritmus még egyszerű, de a növendékek már 

megismerkednek a legato, tenuto és marcato fogalmával, valamint a legegyszerűbb 

dinamikai jelekkel. 

Az első rész több ismert népdalt is tartalmaz, valamint lehetőség nyílik a 

kamarazenélésre is. Az szaxofoniskola több duót is tartalmaz, amelyet a növendék 

eljátszhat a tanárával. Ezeknek a szólamai azonos nehézségűek, így a gyerekek akár a 

kísérő szólamot is megtanulhatják. 

A második részben a 46. gyakorlattól megjelenik az oktávbillentyű használata és a 

hangok fokozatosan bővülnek háromvonalas C hangig. 
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A staccato ebben az iskolában is elég korán, a 63. gyakorlatnál mutatkozik meg először. 

Az iskola a 93-as gyakorlatig csak az eddig ismert hangterjedelemmel foglalkozik, 

közben újabb zenei fogalmakat megismertetve a növendékekkel. Az etűdök itt már 

nehezebbek és a technikai készségek mellett komoly koncentrációt is igényelnek. A 

tapasztalatom az, hogy a kisebb gyerekek itt kissé megrekednek és a kezdeti siker után 

nehezebben haladnak. Szerencsére néha megjelenik egy-egy népdal, amely újra 

lelkesedést ad a kisebb növendékek számára. 

A 94-es gyakorlattól fokozatosan bővül a hangterjedelem a módosított hangokkal, de a 

hangnemek és előjegyzések csak később kerülnek bevezetésre. Az eddig ismertetett 

iskolákkal szemben a Szaxofon ABC hangsúlyt fektet a segédfogásokra is, így a B és 

Fisz hangokat kétféle módon is gyakoroltatja. Ez részben szerencsés lehet, de sokszor 

inkább csak összezavarja a gyerekeket. 

Az egyvonalas C hang csak a 130. gyakorlatban jelenik meg, így a második rész ezzel le 

is zárul. A gyerekek már ismerik a hangokat egyvonalas C-től háromvonalas C-ig. 

Az első kötet harmadik része hangnemenként halad C-dúrtól kezdve 3#, 3b-ig. Nemcsak 

a dúr, hanem a moll hangnemek is szerepet kapnak rögtön a dúr párjuk után. A ritmika 

sűrűsödik a tizenhatodokkal, majd később a triolákkal. Újabb zenei fogalmak jelennek 

meg mind a tempóra, dinamikára és előadásmódra vonatkozólag. 

Az előző iskolákkal ellentétben ez a könyv már az első kötetben megismerteti a 

növendékkel a legegyszerűbb díszítést, a paránytrillát, majd a függelékben megjelenik 

az előke is. 

Véleményem szerint a Perényi Szaxofon ABC valóban változatos zenei tárházzal 

rendelkezik, de ezáltal túlzott információt is ad át a növendékeknek már rögtön az első 

kötetben. Az ügyesebb gyerekek ezeknek többségét alkalmazni tudja később is, de a 

kevésbé tehetségesek könnyen elfelejtik a sok új információt, mivel kevés idejük van 

begyakorolni azokat, vagy esetleg ezek csak később jelennek meg újra. Ettől 

függetlenül úgy gondolom, hogy a Perényi: 222 etűd szaxofonra című kötettel 

tökéletesen kiegészítik egymást. 
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Mindezt összegezve láthatjuk, hogy minden szaxofoniskolának megvan a maga 

célközönsége. Egyik sem rosszabb a másiknál, csak más tudást és korosztályt kíván. A 

legjobb, ha a zeneiskolai gyakorlat során figyelembe vesszük az összes lehetőséget és 

mindig egyénre szabottan válogatjuk meg az iskolákat a növendékek számára. 

Mind azt az elemzés mutatja, mindhárom kötet tökéletesen beleilleszthető a tantervi 

elvárásokba, így bármelyiket választva könnyen tarthatóak az előírások. 
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A zeneiskolai szaxofonoktatás iskolán kívüli „helyszínei” 

 

Végezetül szeretném megemlíteni azokat a törekvéseket, amelyek a zeneiskolai 

szaxofonoktatást az elmúlt években a mostani szintre jutatták. Götz Nándor egy 2008-as 

cikkében17 tökéletesen összefoglalja, hogy milyen lehetőségek vannak ma 

Magyarországon a zeneiskolai tanárok és növendékek számára. 

Mint azt már az előző fejezetekben is említettem, a szaxofonoktatás a 2000-es évek 

elején még gyerekcipőben járt. Nem voltak képzett szaktanárok, így a klarinéttanárok 

feladata volt a hangszer tanítása. 2003-tól kezdve a pedagógiai intézet továbbképzéseket 

indított szaxofontanárok részére minden évben a hazai szaktekintélyek 

közreműködésével. 

Nagy előrelépést jelentett az érdeklődők számára, amikor a mátyásföldi Rácz Aladár 

Zeneiskola igazgatója, Varga György és Csíder Károly, a Fon Trade Music hangszerbolt 

igazgatója közös összefogással megrendezte az első szaxofonos napot. A Rácz Aladár 

Zeneiskola több évig helyszínt adott ennek a nívós eseménynek (jelenleg a Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskolában kerül megrendezésre), ahol a hazai szaktekintélyek 

és zeneiskolai növendékek koncertje mellett kurzusok és hangszerkiállítás is volt. Ezen 

a szakmai napon lehetőség nyílt konzultációkra a soron következő események kapcsán, 

valamint a szervezők törekedtek arra, hogy minden évben vendégül lássanak egy 

külföldi szaxofonművészt is. 

Szintén nagy előrelépés volt a hazai szaxofonoktatásban az Országos Szaxofonverseny, 

amelyet a pomázi Teleky-Wattai Művészeti Iskolában rendeztek meg 2001-ben és azóta 

is háromévente ismét lehetőségük nyílik a tehetséges növendékeknek, hogy 

megmérettessék magukat. Ez a rendezvény Borbély Mihály és Pozsár Eszter több éves 

munkájának eredménye, amely mostanra szintén hagyománnyá vált a zeneiskolai 

szaxofonozás világában. 

Az előbb említett esemény tette lehetővé, hogy megalapozzák a középiskolai tantervet, 

így a növendékek több zeneművészeti szakközépiskolában folytathatták 

tanulmányaikat. 2007-ben pedig elindult a klasszikus szaxofonoktatás felsőfokon is, így 

biztosítva a növendékek számára a szakképzett szaxofontanárokat Magyarországon. 

                                                 
17 http://www.parlando.hu/Saxofon-Gotz20083.htm 
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Végezetül pedig szeretném megemlíteni azt a kezdeményezést, amely idén létrehozta a 

Magyar Klarinét és Szaxofon Társaságot, melynek célja összefogni a klarinétos és 

szaxofonos társadalmat, segítve, hogy a magyarországi oktatásuk és művészetük minél 

színvonalasabb legyen. 
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Összegzés 

 

Zeneiskolai tapasztalataimhoz mérten a mai szaxofonoktatás Magyarországon már 

sokkal színvonalasabb, mint kezdő koromban volt, és még mindig fejlődik. Ezt 

leginkább a szaxofoniskolák című fejezetből láthattuk, hogy az évek során milyen 

fejlődésen mentek keresztül, kielégítve a kor igényeit. A kezdeti klarinéttudáson alapuló 

iskolát egy lassabb léptékű kötet követte, amely már teret adott azoknak a gyerekeknek 

is a szaxofontanuláshoz, akik nem rendelkeztek semmilyen előzetes hangszeres 

ismerettel, majd a Perényi Szaxofon ABC ezt a fejlődést tovább vezette azzal, hogy már 

zenei előképzettséget sem vár el a növendékektől, minden zenei mozzanatot az elméleti 

óráktól függetlenül megismertet a növendékekkel. 

A tanterv ajánlja mind a három kötetet, ezek illeszkednek is az előírásokhoz, mégis a 

legmegfelelőbb a Perényi Szaxofon ABC, amely pontosan követi évről-évre a 

követelményt. Teret ad a metodikai ismeretek elmélyítésére, ugyanakkor megismerteti a 

növendékekkel a zeneirodalmat és zenei szakszavakat. Ebben a könyvben a gyerekek 

találkozhatnak olyan ritka zenei kifejezésekkel, mozzanatokkal, amelyek a 

későbbiekben segítségükre lesznek, ha már csak a maguk örömére zenélnek. Itt fontos 

megemlíteni azt, hogy a zeneiskolai oktatás tehát nemcsak a pályára készíti a 

tehetségesebb növendékeket, hanem zenekedvelő embereket is nevel azáltal, hogy a 

hangszeren keresztül megismerteti őket a zene világával. Valamint nem elhanyagolható 

az a szempont sem, ami a Perényi kötetek mellett szól, hogy az Országos 

Szaxofonversenyen sokszor ezekből a könyvekből jelölik ki a kötelező műveket is a 

kisebb korcsoportok számára. 

Végezetül, örömmel látom, hogy az egyetemi oktatás után is számos továbbképzésre 

van lehetőség, amely segíti a szaxofontanárok munkáját a pályájuk során. 
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