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Veselá klavírna škola

Prečo je veselá?
Táto klavírna škola učí bez suchých prstových cvičení, obsahu-
je množstvo malých majstrovských diel a je pestrá ako obráz-
ková knižka. Prináša veľa radosti od prvého momentu vyučo-
vania, poteší poznávaním niekoľko storočí najpopulárnejšieho 
nástroja a poznávaním jeho majstrov. Prináša potešenie zo spo-
ločného muzicírovania a z hry pred obecenstvom. Chceli by 
sme ňou urobiť radosť každému mladému i „večne mladému“ 
zvedavcovi. Štyri zošity našej klavírnej školy sprevádzajú štu-
dentov od prvých neistých krôčikov až po istú chôdzu. 

Učíme sa hrať len pekné skladby
J. S. Bach nepoužíval suché technické cvičenia počas vyučo-
vania svojich detí ani množstva iných žiakov, ale kompono-
val pre nich majstrovské charakterové skladby. Preto sa aj my 
domnievame, že naučiť sa hrať na klavíri sa dá len prostredníc-
tvom hodnotných skladieb. Našim ďalším vzorom boli klavír-
ne školy 18. storočia. Jednotlivé skladby v nich boli zostavené 
nielen do didaktického radu, ale výber prednesových skladieb 
bol od prvého stretnutia žiaka s klavírom zameraný na umelec-
ký prednes. Presne to je aj našim cieľom.

Aktívne prestávky vo vyučovaní
Jednotlivé kapitoly sme zostavili podľa metodického modelu 
vyskúšaného veľakrát vo vyučovaní. Technická úroveň učiva 
sa zvyšuje skoro nebadateľne, čím žiak hravo zvláda nové po-
žiadavky. Pred očami študentov nemá byť len to, čo ešte neve-
dia, ale musia sa sústrediť najmä na to, čo už ovládajú. Preto 
prináša každá tretia kapitola „Opakovanie” a zhŕňa prebrané 
učivo. Táto malá didaktická prestávka robí vyučovací proces 
ľahším a prehlbujú sa ňou získané vedomosti. Okrem toho po-
núkajú tieto kapitoly aj skladbičky na domáce muzicírovanie a 
na prvé verejné vystúpenia.

Nadviazanie kontaktov prostredníctvom hudby
Dôležitosť komornej hudby a spoločného muzicírovania treba 
zdôrazňovať už od začiatku hudobného vyučovania. V našej 
klavírnej škole nájdete množstvo trojručných a štvorručných 
skladieb. Možno ich hrať spolu s pedagógom, prípadne s dru-
hým žiakom.  

Rôznorodosť období a štýlov
Klavírne skladby prinášajú v štyroch zošitoch školy hudbu 
všetkých štýlových období európskej hudby. Objavujú sa v 
nich najdôležitejší skladatelia a klavírni pedagógovia. Spozná-
vaním ľahkých úprav známych skladieb veľkých skladateľov 
sa žiak oboznamuje s dejinami hudby. Hudbu 20. storočia me-
dzi inými predstavujú Bartók, Sibelius a Lutosławski. György 
Orbán skomponoval pre potreby tejto klavírnej školy množ-
stvo malých skladieb vyslovene pre deti. 
V tisícročiach dejín hudby hrala dôležitú úlohu tanečná hudba, 
preto sa jej venuje vo zvýšenej miere aj naša klavírna škola. V 
jednotlivých dieloch nájdete staré spoločenské tance od menue�tance od menue-
tu po valčík, ale i kompozície z už „klasickej“ ľahkej hudby 20. 
storočia (napr. džezové kompozície, skladbu v štýle Beatles, 
a pod.) Svoje miesto si tu našli aj detské piesne jednotlivých 
národov a zopár „evergreenov” v ľahkej klavírnej úprave. 

Hudobní skladatelia v dôvernej blízkosti
Klavírna škola je ilustrovaná množstvom vtipných obrázkov, 
ktoré nás rozveselia, zabavia a ktoré prinášajú do cvičenia 
oživenie. V celostránkových ilustráciách ožívajú dejiny hudby. 
Na začiatku každej kapitoly zobrazujeme výjavy zo života 
veľkých skladateľov, ktoré korešpondujú s hudobným dielom 
na protiľahlej strane.  

Malá hudobná knižnica
Na konci každého zošita sa nachádza zoznam autorov. Nazvali 
sme ho „Malá hudobná knižnica“. Žiaci v nej nájdu krátke 
životopisy významných autorov nachádzajúcich sa v klavírnej 
škole a okrem toho aj výklad hudobných výrazov. Tento malý 
lexikón môžeme v neskorších ročníkoch vyučovania používať 
ako samostatnú časť.

Trvanie klavírnej výuky
Klavírnu školu sme neplánovali ako učebnicu s presným 
časovým rámcom vyučovania. Čas potrebný na zvládnutie 
učiva závisí od veku, nadania a usilovnosti žiaka. Po ukončení 
štyroch zošitov sa otvára cesta k objavovaniu ťažšej klavírnej 
literatúry. 

Veľa radosti a úspechov! 
Ágnes Lakos 



Egy barátságos zongoraiskola 

Miért barátságos?
Ez a zongoraiskola száraz ujjgyakorlatok nélkül tanít, teli van  
kis mesterművekkel és tarka, mint egy képeskönyv! A zongo-
ratanulás az első pillanattól kezdve örömöt okozhat: örömöt az 
évszázadok óta egyik legnépszerűbb hangszernek és mesterei�
nek megismerésében, örömöt a másikkal és mások előtt való 
muzsikálásban. Szeretnénk minden ifjú és örökifjú kíváncsi-
nak a zongoratanulásban örömöt okozni. A mi zongoraiskolánk 
négy füzete elkíséri a tanulókat az első bizonytalan lépésektől 
a biztos járásig. 

Csak szép műveket tanulni 
J. S. Bach gyermekeit és számos tanítványát nem száraz tech-
nikai feladatokkal tanította, hanem mesteri karakterdarabokat 
komponált számukra. Ennek alapján mi is hisszük, hogy a 
zongorajátékot a kezdetektől csak szép és jó műveken keresz-
tül lehet megtanulni. További eszményképeink többek között 
a 18. századi zongoraiskolák voltak. Ezek nem csak didakti-
kus rendbe állították a megtanulandó zongoraműveket, hanem 
olyan előadási darabokat válogattak, amelyek segítségével a 
tanuló a zongorával való első találkozásától előadónak érezhet-
te magát. Pontosan ez a mi célunk is. 

Aktív szünetek a tanulásban 
Az egyes fejezeteket a tanításban többször kipróbált módszer-
tani elgondolás alapján építettük föl. A technikai nehézségi fok 
szinte észrevétlenül emelkedik, így a tanuló az új követelmé-
nyeket játékosan teljesítheti. 
A diákok szeme előtt ne az lebegjen folyton, amit még nem 
tudnak, hanem mindenek előtt annak kell tudatában lenniük, 
mi az, amit már birtokolnak. Minden harmadik fejezet éppen 
ezért az „Ismétlés” címet viseli és összefoglalja az addig ta-
nultakat. Ezzel a kis didaktikai szünettel nemcsak a tanulási 
folyamat lesz könnyebb, hanem a megszerzett tudás is elmé-
lyül. Ezen kívül e fejezetek a házi muzsikáláshoz és a közönség 
előtti első megszólalásokhoz kínálnak műveket. 

Kapcsolatteremtés a zenén keresztül 
A közös muzsikálás, a kamarazenélés fontosságát már a ze-
netanulás kezdetén is hangsúlyozni kell. Zongoraiskolánkban 
számos három� és négykezes mű található, amelyeket a tanár-
ral vagy akár egy másik növendékkel együtt lehet előadni. 

Korszakok és stílusok változatossága 
A négy füzet zongoradarabjai az európai zenetörténet majd 
minden stíluskorszakát képviselik, megjelennek bennük a leg-
jelentősebb zeneszerzők és zongorapedagógusok. Nagy kom-
ponisták ismert műveinek könnyű feldolgozásai vezetik be a 
tanulót a zenetörténetbe. A 20. századot többek között Bartók, 
Sibelius és Lutosławski képviselik. Kimondottan gyermekek 
számára és ebbe a zongoraiskolába szánva komponált számos 
kis darabot Orbán György. 
A tánczenének a sok ezer éves zenetörténetben végig nagy sze-
repe volt, így a mi zongoraiskolánk is kiemelten foglalkozik 
vele. Köteteinkben megtalálhatóak a régi társasági táncok a 
menüettől a keringőig, de a 20. század már klasszikussá vált 
szórakoztató zenéjéből is válogattunk (pl. jazz�kompozíciók, 
egy darab Beatles�stílusban, stb.). Helyet kaptak különböző 
nemzetek gyerekdalai is, és néhány „örökzöld” könnyű zon-
goraletétben. 

Zeneszerzők bizalmas közelben 
Zongoraiskolánkat sok vidám képpel illusztráltuk, amelyek 
jókedvre derítenek a gyakorlásnál és játékos�szórakoztató kí-
séretet nyújtanak a darabokhoz. Az egész oldalas illusztrációk 
ugyanakkor életre keltik a zenetörténetet: minden fejezet ele-
jén nagy komponisták életéből láthatunk jeleneteket, amelyek 
a szemközti oldalon álló művel egységet alkotnak. 

A zenei kiskönyvtár 
Minden füzet végén egy glosszárium található, amelyet „Zenei 
kiskönyvtár”�nak nevezünk. Ebben a növendékek a zongora-
iskolában előforduló fontosabb zeneszerzők rövid életrajzát 
találják, valamint zenei szakkifejezések magyarázatát. Ez a 
kis lexikon ugyanakkor a tanulás későbbi éveiben, mint önálló 
rész, továbbra is használható. 

A zongoratanulás időtartama 
A zongoraiskolát nem meghatározott tanulási időszakra ter-
veztük. Az, hogy mennyi idő szükséges hozzá, függ a tanuló 
életkorától, tehetségétől és szorgalmától. 
A négy füzet elvégzése után azonban megnyílik az út a nehe-
zebb zongorairodalom felfedezéséhez. 

Sok örömet és sikert! 
Lakos Ágnes 



UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING
EDITIO MUSICA BUDAPEST Ltd

H�1370 Budapest, P.O.B. 322 • www.emb.hu 
Tel.: (361) 236�1100 • Telefax: (361) 236�1101 • E�mail: emb@emb.hu

Z. 80 159

1. zošit / 1. kötet
Začnime! / Lássunk hozzá! •  

Európske detské piesne / Európai gyermekdalok •  
Legato – Staccato •

Dvojručná hra / Kétkezes játék •  
Dvojhmaty a šestnástiny / Kettősfogás és tizenhatodok •

Bodkovaný rytmus a ligatúra / Pontozott ritmus és  
átkötött hangok

2. zošit / 2. kötet
Podkladanie a nadkladanie, synkopa / Alátevés és  

fölétevés, szinkópa •  
Triola, kvintola, sextola / Triola, kvintola, szextola •  
Hra stupníc / A skálajáték • 3/8 a 6/8 / 3/8 és 6/8 •  

Hra akordov / Akkordjáték • Rozložené akordy / Akkordfelbontás

3. zošit / 3. kötet
Melódia so sprievodom / Dallam kísérettel •  

Polyfonická hra / Polifon játék • 
Dva hlasy v jednej ruke, chromatika / Két szólam  

egy kézben, kromatika
Používanie pedála / Pedálhasználat •  
Oktávy, sexty / Oktávok, szextek •  

Repetícia / Repetíció

4. zošit / 4. kötet
Ozdoby / Díszítések • Staré tance / Régi táncok •  

Striedavé metrum, striedavé tempo / Váltakozó ütem, 
váltakozó tempó •

Moderné tance / Modern táncok • Variácie / Variációk • 
Sonatíny / Szonatinák


