
FAGOTT 
 
A kvintfagott, kvartfagott (fagottino) és a kisfagott, valamint a kiskezes fagottok megjelenésével mód 
nyílik arra, hogy a fagott tantárgyat – az eddigiekhez képest jóval korábban – ezekkel a hangszerekkel, 
kezdjük el oktatni.  
A fagottal kezdődő oktatás esetében ajánlott megvárni, amíg a tanuló eléri azt a fizikai fejlettséget, 
amely a hangszer tanulásához szükséges.  
 
A fagott–tanítás feladatai: 
– a helyes légzés kialakítása, 
– a kifejező fagott hang elsajátíttatása, 
– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
– a belső hallás fejlesztése, 
– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a hangszer történetét, 
– a fagott társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
– a hangszer irodalmát, 
– a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát. 
 
Tudatosítsa 
– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 
– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
– a fagott hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 
– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 
 
Fejlessze a tanuló zenei képességeit 
– hangszeres technikáját, 
– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
– lapról játszási készségét. 
 
Ösztönözze a tanulót 
– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– A hangszer részei, össze– és szétszerelése, tisztántartása. 
– A nád szerepe, helyes megszólaltatása. 
– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  



– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő szünetjelek 
ismerete 
– A 2/4, 3/4, 4/4–es ütemek 
– A basszuskulcs olvasása a megismert hangterjedelemben. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A fagott helyes tartása álló helyzetben, elhelyezése a kézen. 
– A kéztartás beállítása, a két kéz ujjainak laza használata, a gyűrűs ujj függetlenítése. 
– A szájtartás kialakítása: 
– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 
– A helyes befúvás, hangindítás kialakítása. 
– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 
– A tenuto és legato játék alapjainak lerakása megalapozása. 
 
Javasolt tananyag 
Hara – Szántó: Gyermekdalok fagottra (transzponálva) 
Weissenborn: Fagottiskola I. kötet I–V. fejezet  
Waggon Wheels a second book of 26 pieces for cellists with piano accompaniment (Katherine and 
Hugh Colledge Boosey and Hawkes) 
Ralf Müller: Quintfagottschule I. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M–50062–012–9) 
Christof Peter: Lehr–und Spielbuch für fagottino und fagott 1. kötet (Verlag musica practica, Theilingen 
CMP 2001/1) 
 
Követelmény 
Folyamatos légvezetés néhány ütemen keresztül. 
5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 
Gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 
– Két gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 
 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– A hangszer részei, össze– és szétszerelése, tisztántartása. 
– A nád szerepe, helyes megszólaltatása. 
– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő szünetjelek 
ismerete 
– A 2/4, 3/4, 4/4–es ütemek 
– A basszuskulcs olvasása a megismert hangterjedelemben. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A kéztartás beállítása, a két kéz ujjainak laza használata, a gyűrűs ujj függetlenítése. 
– A szájtartás kialakítása: 
– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 
– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása, fejlesztése 



– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 
– A tenuto és legato játék megalapozása. 
 
Javasolt tananyag 
Hara – Szántó: Gyermekdalok fagottra (transzponálva) 
Weissenborn: Fagottiskola I. kötet I–V. fejezet  
Waggon Wheels a second book of 26 pieces for cellists with piano accompaniment (Katherine and 
Hugh Colledge Boosey and Hawkes) 
Ralf Müller: Quintfagottschule I. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M–50062–012–9) 
Christof Peter: Lehr–und Spielbuch für fagottino und fagott 1. kötet (Verlag musica practica, Theilingen 
CMP 2001/1) 
 
Követelmény 
Folyamatos légvezetés néhány ütemen keresztül. 
5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 
Gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– 5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 
– Két gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Olvasás basszuskulcsban, készségszintű játék a tanult ismert hangterjedelemben. 
– A nád szerepe, megszólaltatása. 
– Egyenletes tempó–, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő szünetjelek 
ismerete 
– A 2/4, 3/4, 4/4 C – es ütemek 
– A szinkópa, éles– és nyújtott ritmus ritmusképletek, és a felütés 
– Az ismétlőjelek, Prima volta, seconda volta, korona, levegővétel jele, kötőjel, hangsúly jel, módosító 
jelek, dinamikai jelek 
– A szerkezet, és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor,) 
– A játékmód és artikuláció alapfogalmai (tenuto, legato, staccato) 
– Hangsorok 1#, 1b előjegyzésig 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés gyakoroltatása, a helyes test–, hangszer– és kéztartás folyamatos ellenőrzése, fejlesztése  
– A szájtartás kialakítása, ill. továbbfejlesztése: 
– A szájtartásban az artikuláció (a jól intonált hang érdekében) megkezdése már T5 távolság esetén is;  
– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása; a nyelv helyzete és használata. 
– A tenuto és legato játék alapjainak lerakása.  
– A staccato játékot előkészítő gyakorlatok bevezetése. 
– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer kialakítása. 
 



Ajánlott tananyag 
Népdalok játszása (magyar, ill. más népek dalai) 
Hara: Fagottiskola I. kötet  
Herpay Ágnes: Szeretek fagottozni  
Julius Weissenborn: Fagottiskola 
Gárdonyi: 2 kis gordonkadarab 
Gordonkamuzsika kezdőknek  
Ralf Müller: Quintfagottschule 2. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M–50062–013–6) 
Christof Peter: Lehr–und Spielbuch für fagottino und Fagott 1. kötet (Verlag musica practica, Theilingen 
CMP 2001/1) 
 
Követelmény 
Folyamatos légvezetés: legalább 1/4 periódus terjedelmű zenei anyag megformálása 1 lélegzetvételre. 
A hangkészletből adódó egyszerűbb hétfokú hangsor játszása tenuto és legato. 
A törzshangok ismerete, olvasása, fogásai. 
16 ütemnyi kis előadási darabok elsajátítása zongorakísérettel 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy hangsor, vagy technikai gyakorlat 
– 8–16 ütemes előadási darab zongorakísérettel. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Hangterjedelem: C – c1–ig. 
– Készségszintű játék basszuskulcsban, a tenorkulcs olvasása.  
– Ütemtípusok: 3/8,  
– Ritmusértékek és szüneteik: az egésztől a tizenhatodig;  
– Ritmusképletek: kis nyújtott, kis éles és a triola.  
– Szerkezet, tagolás: Da Capo,  
– Alapvető tempójelzések, és dinamikai jelzések (Allegro, Moderato, Andante, forte, piano) 
– A dinamika és az intonáció összefüggésének megismertetése 
– Hangindítás súlytalan helyen, átkötés. 
– A dúr és moll hangsorok szerkezete és különbségének tudatosítása. 
 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes test–, hangszer– és szájtartás, valamint a légzés készségszintre fejlesztése. 
– A tíz ujj független használata, a bal kéz hüvelykujj helye, használatának újbóli ellenőrzése  
– Zenei elválasztás, vagy szünet játszása új levegővétel, illetve új rekesztámasz nélkül. 
– Ismerkedés a kitartott hangok befejezésének módjaival. 
– Legalább T5 nagyságú kötések gyakorlása. 
– Hangszeres állóképesség–fejlesztő gyakorlatok. 
– Különböző artikulációk megjelenése. 
– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos fejlesztése. 
– Lapról olvasási gyakorlatok. 
 
Ajánlott tananyag 



Komarovszky: Fagott etűdök 1. 
Góreczky: Fagottiskola I.  
D. Holland: Fagottino Schule I. 
Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.1 
Jacob: 4 forgács 
Csáth E.: Előadási darabok gordonkára I. kötet 
Jörg Möhler: Lieder und Vortragsstücke für Fagottino in F (inG) und Klavier  
Felix Holler: Das Wüstenschiff für Fagott(ino) und Klavier 
Christoph Peter: Lehr– und Spebuch für Fagottino und Fagott 2. kötet 
 
 
Követelmény 
A levegővétel tudatos használata a zenei tagolásra, legalább 4 ütem folyamatos eljátszása. 
Készségfejlesztő gyakorlatok, etűdök.  
Több periódus terjedelmű előadási darabok vagy tételek zongorakísérettel. 
Nehezebb népdalcsokor vagy népdalfeldolgozás eljátszása. 
 
Az év végi vizsga anyaga 
– Hangsor,  
– Egy készségfejlesztő gyakorlat, 
– Két előadási darab, zongora kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Zökkenőmentes játék basszuskulcsban,  
– Ütemtípusok:6/8,12/8,  
– A játszott anyagban előforduló különböző fajtájú ütemtípusok és ritmusértékek. 
– A zenei anyagban szereplő stílusjegyek meg– és felismerése. 
– A különböző hangközmenetek felépítése. 
– Alapvető formai ismeretek. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az ujjak határozott, de laza billentése. 
– A hangindítás minőségének differenciálása, kifejező eszközzé tétele. 
– A folyamatban, csoportban álló staccato menetek technikájának megtanulása, a torok és a nyelv 
lazaságának megőrzésével. 
– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos ellenőrzés melletti gyakoroltatása. 
– További dinamikai fokozatok megtanítása (pp, mf, ff), illetve ezek átmenete egymásba (crescendo–
decrescendo) egy lélegzetvételre. 
– A dinamika és az intonáció gyakorlati alkalmazása. 
– Törekvés a regiszterek közti dinamikai különbségek kiegyenlítésére. 
– A hangminőség fejlesztése, a hang szép befejezése. 
– A skálázás tempójának növelése, ritmus– és kötésvariációk alkalmazása. 
– A különböző testhelyzetű (álló, ülő) játékmódok ismertetése, gyakoroltatása. 
 
Ajánlott tananyag 
Wybór etiud na fagot 1 (B. Komorowski, W. Osadzin) 1 (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 



Góreczky: Fagottiskola II. kötet  
First Book of Basoon  Solos  (Lindon Hilling and Walter Bergmann) 
Das Fagott V. kötet 
Kósa: 4 könnyű fagott darab 
Oromszegi Ottó: Duók 
Jörg Möhler: Music aus der Barockzeit für quintfagott und Klavier 
 
Követelmény 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzat–felbontás. 
Etűdök eljátszása – pihenő nélkül –, benne a tanult dinamikai fokozatok alkalmazása. 
Biztos levegővezetés a tanult tananyag szintjén. 
Lassú–gyors tételpár, vagy egy hosszabb előadási darab játszása fejből, zongorakísérettel. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála különböző artikulációkkal 
– Egy etűd, 
– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– A tenorkulcs bevezetése. 
– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelemben, 3#, 3b előjegyzésig. 
– A kromatikus skála fogalma. 
– Ütemtípusok: 5/8, 7/8 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó formai ismeretek. 
– Könnyebb ékesítések írásmódja és ritmusa. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–támasz–artikuláció egységének fejlesztése. 
– Különböző staccato játékmódok ismerete. 
– Kvart– és kvintkötések gyakorlása artikulációval. 
– Oktávkötések gyakoroltatása, a regiszterek kiegyenlítése. 
– A hang szép befejezése. 
– A skálázás tempójának növelése, ritmus– és törésvariációkkal is. 
– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 
 
Ajánlott tananyag 
Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 
Kolasinszky: 3 darab 
Farkas: Népdalszonatina 
Hughes: 6 könnyű darab 
Hara László: Fagottiskola II. (EMB) 
Karel Pivonka: Fagottiskola 
Komorovszkij–Oszadzin: Válogatott etűdök 1., 2.  
Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara – Nagy O.) 
Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 
Küffner: Duók 



Graham Sheen: Two by two (Faber) 
Telemann: 6 kánonszonáta 
Who’s Zoo: Colin Cowles 
 
Követelmény 
Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b előjegyzésig, az ismert hangterjedelemben, hármashangzat 
felbontás. 
Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök megszólaltatása. 
Egyszerűbb barokk tételek, vagy karakterdarabok eljátszása. 
Társas zenélés az órán és amennyiben mód van rá, órán kívül különböző összetételű együttesekben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr és egy moll skála, hármashangzattal, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– két előadási darab vagy tételpár kísérettel lehetőleg kotta nélkül, 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
Alakuljon ki a tanuló ben a tudatos törekvés az értelmes, tagolt előadásra, legyen zeneileg igényes, 
feleljen meg az követelményekben megfogalmazottaknak. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
Dúr és összhangzatos moll skálák, az ismert hangterjedelemben 
Néhány fontosabb segédfogás megismerése, és alkalmazása. 
A légzés–támasz–artikuláció egységének elérésére való igény elmélyítése. 
Kiegyenlített, telt hang kialakítása minden regiszterben.  
A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 
Az állóképesség növelése, a tempó emelése a tanuló technikai felkészültségének megfelelően. 
A dinamikai változások állandó és karakterisztikus alkalmazása, egyre jobb intonációra való törekvés. 
Lapról olvasás fejlesztése. 
 
Ajánlott tananyag 
Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 
Krakamp: 30 karakterisztikus etűd 
Oromszegi Ottó: 50 karakteretűd  
Das Fagott VI. 
Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara – Nagy O.) 
Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 
Küffner: Duók 
Second Book of Bassoon Solos (Faber Music) 
 
Követelmény 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, hármashangzatok. 
Rövidebb periódusnyi zenei anyag dinamikus megformálása egy lélegzetvételre. 
Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
A játszott művek, stílusos, hangulatos megszólaltatása. 
 



Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Dúr és moll hangsorok különböző dallam– és ritmusvariációkkal, minél változatosabb improvizációs 
ötlet alapján is. 
– Készségszintű játék tenorkulcsban. 
– Trilla, előke–, utóka, mordent készségszintű alkalmazása. 
– A hangnemi kitérés és moduláció fogalma. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A hangszer különböző regisztereiben egységes hangszín kialakítása. 
– A segédfogások megismerése a tiszta intonáció érdekében. 
– A légzés– és hangképzésbeli ismeretek automatizálása. 
– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv és légvezetés kombinációjával. 
– A skálázás egyenletes tempó melletti gyorsítása. Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű etűdök 
játszása. 
– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 
– Dinamikai színskála fejlesztése. 
– Az önálló hangolás megtanulása. 
– Memóriafejlesztés hosszabb terjedelmű művekkel is. 
– A lapról játék az előző tanév anyagának megfelelő nehézségű darabokkal, egyenletes, az eredeti 
tempóhoz közeli tempóban. 
– Rendszeres társas zenélés. 
– A vibrato alkalmazása. 
 
Ajánlott tananyag 
Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.2 
Krakamp: Etűdök II. (válogatva) 
Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara L.– Nagy O.) 
Marcello: e–moll szonáta  
A.Vivaldi: d–moll fagottverseny KV. 472 I.–II. tétel 
 
Követelmény  
Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 
Nagyobb lélegzetű, összetettebb feladatokat tartalmazó etűdök játszása, a hangszer teljes 
terjedelmében. 
Különböző stílusú előadási darabok tisztán intonált játéka. 
 
Az év végi vizsga anyaga 
– Egy skála, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta nélkül. 



 
 
Alapfokú évfolyamok „B”  tagozat 

 
A „B”tagozat feladata a tehetséggondozás. A tanuló játéka elsősorban az előadás kifejezőerejében, 
szuggesztivitásában kell, hogy meghaladja kortársaiét, de fontos szempont az előbbieken kívül a 
hangminőség igényessége és a hangszerkezelés biztonsága is. 

 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő szünetjelek 
ismerete 
– A játszott anyagban előforduló különböző fajtájú ütemtípusok 
– Felütés, átkötés. 
– A dúr és moll hangsorok különbségén kívül a dallamos moll és a természetes moll közti különbség; a 
tanult művek formáinak érzékeltetése a tanuló tudásszintjének megfelelően. 
– Az enharmónia fogalma 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A szájtartás kialakítása: 
– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 
– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása, fejlesztése 
– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 
A hangszerkezelésben mindent a zenei kifejezés, illetve az erre való határozott törekvés és árnyaltabb 
előadás határoz meg. 
 
Ajánlott tananyag 
Komarovszky: Fagott etűdök 1. 
Góreczky: Fagottiskola I.  
D. Holland: Fagottino Schule I. 
Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.1 
Jacob: 4 forgács 
Csáth E.: Előadási darabok gordonkára I. kötet 
Jörg Möhler: Lieder und Vortragsstücke für Fagottino in F (inG) und Klavier  
Felix Holler: Das Wüstenschiff für Fagott(ino) und Klavier 
Christoph Peter: Lehr– und Spebuch für Fagottino und Fagott 2. kötet 
 
Követelmény 
Hangsor 2#, 2b előjegyzésig – dúr és összhangzatos moll skálák. 
Két készségfejlesztő gyakorlat pontos és folyamatos eljátszása pihenő nélkül; gyakorlatok negyed, 
nyolcad értékekkel, éles és nyújtott ritmussal, szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel, a fenti 
hangterjedelem teljes igénybevételével. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Hangsor, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két előadási darab, zongora kísérettel kotta nélkül. 



 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Hangsorok különböző dallam– és ritmusvariációkkal, minél változatosabb improvizációs ötlet alapján 
is. 
– Ütemtípusok: váltakozó ütemek. 
– Ritmusértékek–ritmusképletek; bonyolultabbak, apróbbak is. 
– Ismerkedés a darabban előforduló díszítésekkel  
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az ujjak határozott, de laza billentése. 
– A hangindítás minőségének differenciálása, kifejező eszközzé tétele. 
– A folyamatban, csoportban álló staccato menetek technikájának megtanulása, a torok és a nyelv 
lazaságának megőrzésével. 
– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos ellenőrzés melletti gyakoroltatása. 
– További dinamikai fokozatok megtanítása (pp, mf, ff), illetve ezek átmenete egymásba (crescendo–
decrescendo) egy lélegzetvételre. 
– A dinamika és az intonáció gyakorlati alkalmazása. 
– Törekvés a regiszterek közti dinamikai különbségek kiegyenlítésére. 
– A hangminőség fejlesztése, a hang szép befejezése. 
– A skálázás tempójának növelése, ritmus– és kötésvariációk alkalmazása. 
– A különböző testhelyzetű (álló, ülő) játékmódok ismertetése, gyakoroltatása (kamarazenében, 
fúvószenekarban ülni, gyakorolni állva kell). 
– Az ajánlott tananyagban szereplő előadási darabok sajátos stílusjegyeinek felismerése, és az ehhez 
szükséges technikai megoldások részben önálló megtalálása. 
– Lapról játék kb. a 2. évfolyam nehézségi szintjén. 
– Helyes trillázási technika kialakítása, a trillázás gyakorlásának módjai. 
– A dinamikai határok kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 
– Az oktávváltások finomítása, a levegővezetés differenciálása, játék a hangszínnel is. 
 
Ajánlott tananyag 
Wybór etiud na fagot 1 (B. Komorowski, W. Osadzin) 1 (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 
Góreczky: Fagottiskola II. kötet  
First Book of Basoon  Solos  (Lindon Hilling and Walter Bergmann) 
Das Fagott V. kötet 
Kósa: 4 könnyű fagott darab 
Oromszegi Ottó: Duók 
Jörg Möhler: Music aus der Barockzeit für quintfagott und Klavier 
 
 
Követelmény 
Hangterjedelem: B–d1–ig. 
Hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, kromatikus skála az ismert hangterjedelemben, vagy töredékében, 
hármashangzat és felbontása. 
Az átlagosnál színvonalasabb megszólaltatással két készségfejlesztő gyakorlat pontos és folyamatos, 
igényes zenei előadása hosszabb pihenő nélkül. 
Kamarazenei darab eljátszása tanórán kívül, vagy fúvós, illetve szimfonikus zenekari szereplés, ha az 



adott körülmények engedik. 
Nagyobb technikai képzettséget igénylő etűdök biztonságos eljátszása a teljes ismert 
hangterjedelemben, bonyolultabb ütemfajták, ritmusok alkalmazásával. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr és egy moll skála,  
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két előadási darab vagy tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Hangsorok különböző dallam– és ritmusvariációkkal. 
– A hangnemi kitérés, moduláció fogalma. 
– A tanuló ismerje fel és játékában alkalmazza a különböző stílusjegyeket. 
– A díszítés fejlesztése: hosszú– és rövid előke és utóka, mordent, stb. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–támasz–artikuláció tudatos alkalmazása. 
– A fontosabb segédfogások megismerése. 
– Önálló hangolásra nevelés. 
– A hangszer intonációs hibáinak korrigálására való törekvés. 
 
Ajánlott tananyag 
Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 
Kolasinszky: 3 darab 
Farkas: Népdalszonatina 
Hughes: 6 könnyű darab 
Hara László: Fagottiskola II. (EMB) 
Karel Pivonka: Fagottiskola 
Komorovszkij–Osadzin: Válogatott etűdök 1., 2. (PWM) 
Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara – Nagy O.) 
Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 
Küffner: Duók 
Graham Sheen: Two by two (Faber) 
Telemann: 6 kánonszonáta 
Who’s Zoo: Colin Cowles 
 
Követelmény 
Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b előjegyzésig, az ismert hangterjedelemben, hármashangzat 
felbontás. 
Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök megszólaltatása. 
Barokk tételek, karakterdarabok eljátszása. 
Társas zenélés az órán és amennyiben mód van rá, órán kívül különböző összetételű együttesekben. 
A tanuló törekedjék az önállóságra a darabok gyakorlása során felmerülő problémáknál. 
Alkalmazza az eddig szerzett formai és szerkezeti ismereteket az előadás során. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 



– Egy dúr és egy moll skála, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két előadási darab vagy tételpár kísérettel, kotta nélkül. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Hangsorok különböző dallam– és ritmusvariációkkal, minél változatosabban  
– Bevezetés a vibrato használatába.  
– Bonyolultabb ékesítések (pl. trilla, kettős ékesítés) írásmódja, ritmusa, előadási módja 
  
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–támasz–artikuláció egységének tudatos alkalmazása. 
– Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 
– A laza, könnyed ujjtechnika továbbfejlesztése. 
– Etűdök, skálák tempójának gyorsítása. 
 
Ajánlott tananyag 
Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 
Krakamp: 30 karakterisztikus etűd 
Oromszegi Ottó: 50 karakteretűd  
Das Fagott VI. 
Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara – Nagy O.) 
Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 
Küffner: Duók 
Second Book of Bassoon Solos (Faber Music) 
 
Követelmény 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, hármashangzatok.  
Rövidebb periódusnyi zenei anyag dinamikus megformálása egy lélegzetvételre. 
Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
A játszott művek, stílusos, hangulatos megszólaltatása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–felbontással, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két előadási darab vagy tételpár kísérettel, kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– A tanuló a különböző stílusjegyeknek megfelelő módon játssza előadási darabjait. 
– Tudatosítsa a játszott műben felmerülő valamennyi ismeretet. Ismerje meg a belső összefüggéseket 
is.  
– Kapcsolódjon tanulmánya más művészeti ág megismeréséhez is. 
 



A hangszerkezelés fejlesztése 
– Ismernie kell a főbb segédfogásokat. 
– Ismerje meg a hangszer intonációs hibáit és tudja korrigálni azokat. 
– Ismerje meg a nád legalapvetőbb tulajdonságait. 
– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 
 
Ajánlott tananyag 
Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.2 
Krakamp: Etűdök II. (válogatva) 
Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara L.– Nagy O.) 
Marcello: e–moll szonáta  
A.Vivaldi: d–moll fagottverseny KV. 472 I.–II. tétel 
 
Követelmény 
Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 
Nagyobb lélegzetű, összetettebb feladatokat tartalmazó etűdök játszása, a hangszer teljes 
terjedelmében. 
Különböző stílusú előadási darabok tisztán intonált játéka. 
 
Az év végi vizsga ajánlotta anyaga 
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–felbontással, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– a fagott és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 
– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 
– a fagott intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 
– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 
– egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 
– a vibráto szerepét a zenei megvalósításban, 
– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat, 
– a jelentősebb fagottos előadóművészeket. 
Legyen képes 
– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 
– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 
– az önálló hangolásra, 
– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 
– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 
– egyenletes technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 



 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes 
– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő variációkkal, 
– szélsőséges dinamikák megvalósítására, 
– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Weissenborn), 
– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Weissenborn 2. kötet, Pivonka: Ritmikus 
etűdök, stb. ), 
– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 
– hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Fagott főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek op. 8/1. 
kötet III. fejezet 23. G–dúr, IV. fejezet 1. C–dúr, 2. F–dúr (EMB13685) nehézségi szintjén. 
– Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele; Beethoven: Kontratánc/G–dúr, L. 
Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek op. 8/1. 
kötet IV. fejezet 2. F–dúr, op. 8/2. kötet 14. F–dúr, 15. d–moll(EMB13685), Neukirchner: 23 középfokú 
gyakorlat I., 4. nehézségi szintjén. 
– Két különböző karakterű darab vagy tétel–pár, az egyik lehet kamaramű tétel; Farkas F.: 
Népdalszonatina I–II. tétel (EMB 2458), Telemann: F–dúr szonáta (EMB12196), Weissenborn: Téma és 
variációk (EMB 12196) nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 



– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamokon a tanulók esetében a tanuló szeretné megőrizni a zeneiskolai 
évfolyamokban elért hangszeres játékának színvonalát, a zenei tevékenység iránti nyitottságát. 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Dúr és moll hangsorok 4, legato, staccato, tenuto játékmóddal, a hangszer tanult terjedelmében. 
– A ritmusértékek, ritmusképletek ismeretének elmélyítése. 
– Korhű díszítések alkalmazása. 
– Biztos játék basszuskulcsban, és a tenorkulcs készségszintű alkalmazása. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–támasz–artikuláció tudatos alkalmazása. 
– A hangszer különböző regisztereiben egységes hangszín megvalósítására való törekvés. 
– A segédfogások alkalmazása. 
– A skálázás egyenletes tempó melletti további gyorsítása.  
– Memóriafejlesztés további, hosszabb terjedelmű művekkel. 
– A lapról játék készségszintű alkalmazására való törekvés. 
– Rendszeres társas zenélés. 
 
Ajámlott tananyag 
Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.3 
Wenzel Neukirchner: 23 középfokú fagottgyakorlat ( EMB) 
Emanuele Krakamp: Fagottiskola I. kötet (Hofmeister) 
Antonio Vivaldi: d–moll fagottverseny  (EMB) 
Georg PhilippTelemann: F–dúr szonáta (EMB) 
 
Követelmény  
Dúr és moll hangsorok 4 #, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 
Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, a tempójelzéseknek megfelelő tempóban, és karakterrel. 
Különböző stílusú előadási darabok tagolt, tisztán intonált játéka. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd, 
– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 



– Dúr–és moll hangsorok, skálák, tercek, hármashangzatok a hangszer tanult terjedelmében. 
– Kromatikus skála a hangszer teljes terjedelmében, minden regiszterben kiegyenlített hangon.  
– A főbb zenei karakterek ismerete (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A hangképzés további ismétlése, bővítése, dinamikai követelményekkel való kibővítése. 
– A trillázás fejlesztése, a nehezebb fogások gyakoroltatása. 
– A hangminőség további fejlesztése. 
– Ismerkedés a kortárs művekkel, előadásmódjával. 
 
Ajánlott tananyag 
Carl Jacobi: 6 középfokú fagottgyakorlat (válogatva) (EMB) 
Étienne Ozi: 42 etűd (válogatva) (EMB) 
Antonio Vivaldi: fagottversenyek  
Benedetto Marcello: F–dúr és G–dúr szonáta (EMB) 
Mirosnyikov: Scherzo (Suprafon) 
Carl Stamitz: F–dúr fagottverseny (Peters) 
Eugene Bozza: Burlesque (Leduc) 
 
Követelmény  
A befúvási módszer kialakítása a koncertek, ill. a kamarazenélés felkészülésére. 
A felkészültségnek megfelelő etűdök hibátlan eljátszása, mind technikai, mind dinamikai és egyéb 
szempontból. 
A képességekhez mért előadási darabok igényes előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd, 
– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Dúr–és moll hangsorok skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a hangszer tanult 
terjedelmében. 
– A tempó– és dinamikai jelek ismeretének kibővítése. 
– A különböző stílusú művek korhű előadásmódjának továbbfejlesztése. 
– A kortárs zeneszerzők, és fagottosok megismerése. 
– Kitekintés más műfajokra (jazz, igényes könnyűzene).  
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Hangképzés nagy dinamikai különbséggel. 
– A hangszer teljes terjedelmének könnyed kezelése. 
 
Ajánlott tananyag 
Julius Satzenhoffer: Etűdök  
Étien Ozi: 42 etűd (EMB) 
Eugene Jancourt: Etűdök (Universal,IMC,Accolade) 



Conrad Jacobi: Hat középfokú fagottgyakorlat (EMB) 
Karel Pivonka: Ritmické etudy pro fagot (Suprafon) 
Antonio Vivaldi: fagottversenyek  
Georg Philipp Telemann: e–moll, f–moll, a–moll szonáta (EMB) 
J. Chr. Bach: B–dúr, Esz–dúr fagottverseny (EMB) 
Franz Danzi: F–dúr fagottverseny – Sikorski,  (EMB) 
Petrovics Emil: Passacaglia in blues (EMB) 
Dubrovay László: Cinque pezzi (EMB) 
Bozay Attila: Episodi (EMB) 
Kocsár Miklós: Dialoghi (EMB) 
 
Követelmény 
Dúr–és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a 
hangszer teljes terjedelmében. 
A nehezebb ritmusképletekben való jártasság. 
Laza, könnyed ujjtechnika. 
Rendszeres társas zenélés, lehetőség szerint zenekari játék. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– egy skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással 
– Egy etűd 
– Két előadási darab vagy tételpár, zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
Az eddig tanult ismeretek összegzése, a technikai színvonal megszilárdítása. 
Az esetlegesen még meglévő hiányosságok kiküszöbölése. 
A technikai készségek továbbfejlesztése. 
A duplanyelv–technika megismerése. 
A társművészetek iránti figyelem elmélyítése. 
A zenei ízlés további formálása, a zenei élet iránti érdeklődés felkeltése. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
A hangszertechnikai ismeretek alkalmazása a zenei művek előadása során.  
Az improvizációs készség alapjainak alkalmazása a megfelelő művek során. 
A lapról olvasási készség olyan szintre fejlesztése, hogy a tanuló a játék során érje el, hogy első látásra 
el tudjon játszani megfelelő nehézségű műveket kottahűen, közel azonos tempóban, mint a 
tempójelzés. 
A társas zenélésben az együttjáték precizitása és az intonáció is legyen biztos. 
 
Ajánlott tananyag 
Ludwig Milde: Koncertetűdök  (EIMC New York) 
Emanuele Krakamp: Fagottiskola II. kötet (Hofmeister) 
Oromszegi Ottó: 10 modern fagottetűd (EMB) 
Franz Suchanek: Concertino (Suprafon) 
Franz Danzi: F–dúr fagottverseny (Musica Rara) 
Wolfgang Amadeus Mozart: B–dúr fagottverseny  



Hidas Frigyes: Fagottverseny (EMB) 
Maros Rudolf: Fagottverseny (EMB) 
Gabriel Pierné: Concertino (Leduc) 
 
Követelmény 
Dúr–és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a 
hangszer tanult terjedelmében. 
A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 
szinten tudja előadni, kotta– és stílushűen.  
Értelmes, tagolt előadásmód kialakítása, a zene folyamatának és összefüggéseinek érzékeltetése, 
kifejező játékmód elérése. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 
– Egy etűd, 
– Két előadási darab vagy tételpár, zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 
A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű tanulmányaik mellett tanulják 
hangszerüket, egy magasabb szintű zenei képzéssel. meg kívánva őrizni a zenei pálya választásának 
lehetőségét,  
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– A ritmusértékek, ritmusképletek ismeretének elmélyítése. 
– Korhű díszítések alkalmazása. 
– A különböző stílusjegyű darabok értelmes, tagolt, élményszerű előadására való törekvés. 
– Dinamikai ismeretek, stílusjegyek alkalmazásának bővítése. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A kialakított technikai ismeretek, mechanizmusok továbbfejlesztése. 
– A nádigazítás alapvető ismeretei. 
 
Ajánlott tananyag 
Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.3 
Wenzel Neukirchner: 23 középfokú fagottgyakorlat (EMB) 
Emanuele Krakamp: Fagottiskola I. kötet válogatva (Hofmeister) 
Antonio Vivaldi: d–moll fagottverseny  (EMB) 
Georg PhilippTelemann: F–dúr szonáta (EMB) 
 
Követelmény 
Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, különböző formációk 
variálása a skálázás során. 
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 
Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, a tempójelzéseknek megfelelő tempóban, és karakterrel. 
Különböző stílusú előadási darabok értelmes, tagolt, tisztán intonált játéka. 



 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 
– két különböző etűd, 
– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Dúr–és moll hangsorok skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a hangszer teljes 
terjedelmében, különböző ritmusvariációkkal 
– A főbb zenei karakterek ismerete 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A vibrato gyakorlati megvalósítása. 
– A laza, könnyed hangszerkezelés továbbfejlesztése (ujjtechnika, ujjak szinkronizálása) 
– A gyors, ugyanakkor halk belégzés fejlesztése. 
– A hangminőség további fejlesztése. 
– Ismerkedés a kortárs művekkel, előadásmódjával. 
 
Ajánlott tananyag 
Carl Jacobi: 6 középfokú fagottgyakorlat (EMB) 
Étienne Ozi: 42 etűd (EMB) 
Antonio Vivaldi: fagottversenyek  
Benedetto Marcello: F–dúr és G–dúr szonáta (EMB) 
Mirosnyikov: Scherzo (Suprafon) 
Carl Stamitz: F–dúr fagottverseny (Peters) 
Eugene Bozza: Burlesque (Leduc) 
 
Követelmény 
 Dúr–és moll hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a 
hangszer teljes terjedelmében, különböző ritmusvariációkkal. 
A helyes tartások, és technikák alkalmazása a szép, telt, kifejező hangszerhangért. 
Rendszeres, igényes hangképzés. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 
– két különböző etűd, 
– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– A zenei stílusérzék és fantázia fogalma. 
– Zenekari művek fagott szólamainak megismerése. 
– A vibrato játékmód továbbfejlesztése. 



– Egészhangú skála bevezetése. 
– A nádigazítás, és a nádkészítés alapjainak megismerése. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A technikai készségek továbbfejlesztése, és az előadási darabokban biztos alkalmazása. 
– Skálázás a hangszer teljes terjedelmében, egyre gyorsabb tempóban. 
– Az egészhangú skála. 
 
Ajánlott tananyag 
Julius Satzenhoffer: Etűdök  
Étien Ozi: 42 etűd (EMB) 
Eugene Jancourt: Etűdök (Universal, IMC,Accolade) 
Conrad Jacobi: Hat középfokú fagottgyakorlat (EMB) 
Karel Pivonka: Ritmické etudy pro fagot (Suprafon) 
Antonio Vivaldi: fagottversenyek  
Georg Philipp Telemann: e–moll, f–moll, a–moll szonáta (EMB) 
J. Chr. Bach: B–dúr, Esz–dúr fagottverseny (EMB) 
Franz Danzi: F–dúr fagottverseny – Sikorski, (EMB) 
Petrovics Emil: Passacaglia in blues (EMB) 
Dubrovay László: Cinque pezzi (EMB) 
Bozay Attila: Episodi (EMB) 
Kocsár Miklós: Dialoghi (EMB) 
 
Követelmény 
Dúr–és moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a 
hangszer teljes terjedelmében. 
A nehezebb ritmusképletekben való jártasság. 
Laza, könnyed ujjtechnika. 
Rendszeres társas zenélés, lehetőség szerint zenekari játék. 
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 
– két különböző etűd, 
– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Az eddigi tanulás során elsajátított technikai és zenei ismeretek komplex alkalmazása. 
– A technikai készségek továbbfejlesztése. 
– A duplanyelv–technika alkalmazása 
– A társművészetek iránti figyelem elmélyítése. 
– A zenei ízlés további formálása, a zenei élet iránti érdeklődés felkeltése. 
– Nádkészítési ismeretek. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A hangszertechnikai ismeretek alkalmazása a zenei művek előadása során.  



– Társaszenélés során a lapról olvasás, valamint a kottahű játék precíz megszólalására való törekvés. 
– Az improvizáció alapelemeinek, önálló díszítések alkalmazásának fejlesztése  
 
Ajánlott tananyag 
Ludwig Milde: Koncertetűdök (EIMC New York) 
Emanuele Krakamp: Fagottiskola II. kötet (Hofmeister) 
Oromszegi Ottó: 10 modern fagottetűd  (EMB) 
Franz Suchanek: Concertino (Suprafon) 
Franz Danzi: F–dúr fagottverseny (Musica Rara) 
Wolfgang Amadeus Mozart: B–dúr fagottverseny (Peters) 
Hidas Frigyes: Fagottverseny (EMB) 
Maros Rudolf: Fagottverseny (EMB) 
Gabriel Pierné: Concertino (Leduc) 
 
Követelmény 
Dúr–és moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, 
szűkített szeptimek, a hangszer teljes terjedelmében. 
Az állólépesség fejlesztése, 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 
– Két különböző etűd, 
– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló legyen képes 
– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 
– a tiszta intonációra, 
– a hangszerét könnyedén kezelni, 
– a levegő tudatos beosztására, 
– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 
– a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására, 
– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 
megtartására, 
– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 
– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a nád igazítása 
stb.). 
A tanuló rendelkezzék 
– megfelelő hangszeres technikával, 
– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 
– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül elérhetők, 
– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 
A tanuló tudja alkalmazni 
– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, stb.), 
– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 



 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
– az újabb légzéstechnikákat, 
– a fagott társhangszereit, azok transzponálási módjait, 
– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 
Legyen képes 
– biztos hangindításra és befejezésre, 
– nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Neukirchner etűdök), 
– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Fagott főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat (EMB 
2218), Weissenborn: 2. kötet etűdjei (EMB 13686) nehézségi szintjén. 
– Két előadási darab vagy szonáta tétel–pár, amelyből lehet egy kamaramű; Pécsi J.: Dörmögő 
Dömötör, Vivaldi: d–moll fagottverseny II–III. tétel (EMB 3771), Milde: Andante, Tarantella nehézségi 
szintjén; kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240, 252–oboa, fagott, zongora, Telemann: 
Kánonszonáták (EMB 5353), Debussy: A kis néger – fúvósötös nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Neukirchner: 23 középfokú etűd (EMB 2218), 
Weissenborn: Fagottiskola II. kötet (EMB 13686), Jacobi: Hat középfokú gyakorlat (EMB 2217) 
nehézségi szintjén. 
– Egy szonáta, vagy versenymű tétel–pár; Vivaldi: d–moll fagottverseny (EMB 3771), Marcello: e–moll 
szonáta EMB 4725), Telemann: f–moll szonáta nehézségi szintjén. 
– Egy kamaradarab vagy kamaramű; Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, Telemann: 
Kánonszonáták (EMB 5353), Vivaldi: G–dúr kettősverseny – oboa–fagott, Farkas F.: Régi magyar 
táncok – fúvósötös nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 



– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő számú és minőségű hangszer (fagott / fagottino / kisfagott). 
Havonta és fejenként egy nád. 
Legalább két darab szabályozható magasságú kottaállvány. 
Egészalakos tükör. 
Zongora vagy pianínó.  
Metronóm. 
 
 


