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Szia!

Ez az oktató anyag teljesen kezdőknek szól. Remélem hasznodra válik neked is!
Abból induljunk ki, hogy előtted van egy hangszer, aminek lehetőleg 61 billentyűje van, de legalább 
49. Az a jó ha nagy, úgynevezett normál billentyűvel rendelkezik és nem kicsi gyerek méretű. Az 
utóbbin nem fognak elférni az ujjaid játék közben. A kíséretautómatikás hangszereken van beépített 
tánczenei stílus.  Ezt az automata kíséretet  a bal kezeddel fogod játszani úgy,  hogy  akkordokat 
fogsz  le.  Ezek  3  vagy 4  hangból  állnak  és  egyszerre kell  őket  lefogni.  Jobb  kézben  pedig  a 
kiválasztott szám dallamát játszod majd.

1. Először ismerkedj meg a billentyűzeten látható fehér billentyűkkel

Az ÁBC betűivel nevezzük el a hangokat. A fehér billentyűk a következők: C-D-E-F-G-A-H. A 
képen egy 61 billentyűs hangszer billentyűit látod. Könnyebben beazonosítod a hangokat, ha kisebb 
csoportokban gondolkozol.

A lila  színnel  jelölve van az a  két  fekete  billentyű melyektől  balra  találhatod a  "C" hangot.  A 
következő csoport fekete billentyűket sárgával jelöltem. Ezektől balra található az "F" hang. 

2. A kotta

A kotta 5 vonalból áll, melyeket alulról felfelé számozzuk. A legalsó az első vonal a legfelső az 
ötödik. Közöttük vonalközök vannak. Ebből 4 db van és szintén alulról felfelé számozzuk őket.



A mellékelt  ábrán  láthatod,  hogy  melyik  hangot  hova  kell  írni  a  kottában  és  azokat  melyik 
billentyűn kell lejátszani. A "C" hang az első alsó pótvonalon van. (pótvonalnak nevezzük azokat a 
vonalakat amiket mi írunk rá a kottára még pluszba. Ezekből van alsó és felső). A "D" hangot az 
első vonal alá írjuk. Az "E"-t az első vonalra. Az "F"-et az első vonalközbe, a "G"-t a második 
vonalra,  az  "A"-t  a  második  vonalközbe,  a  "H"-t  pedig  a  harmadik  vonalra  írjuk.  Ha  tovább 
haladnák felfelé, akkor az elnevezések újra "C"-ről indulnának. Ezeket memorizáld egy kicsit és 
csak utána haladj tovább!

3. Az ujjrend
Amikor játszunk egy dalt azt nem össze vissza csináljuk. Szépen kivitelezett, rendezett ujjrenddel 
szoktunk zenélni. Az alábbi ábrán láthatod a jobb és bal kéz ujjainak számozását. A kis ujj mindig 
az 5-ös, a hüvelyk ujj pedig az 1-es.

4. Játék
Miután ezen a kezdeti elméleti részen átestél zenéljünk egy kicsit.  Kezdetnek játszd el a C-dúr 
skálát a jobb kezeddel. Figyelj a hangokra (csak a fehéreket kell játszani C-től C-ig)! Figyelj az 
ujjrendre, ami a hangok fölé van írva. A 3-as ujj után következik az 1-es, amit a 3-as alatt kell  
oldalra elmozdítani és leütni az F hangot, utána végig játszhatod a hangokat. Visszafelé pedig az 1-
es ujj után a 3-as ujjat az 1-es felett kell áttenni és végig tudod játszani a skálát. Ezt gyakorold egy 
kicsit. Próbáld meg a bal kezeddel is. Itt csak az lesz a különbség, hogy 5-ös ujjal kezdünk. Ha 
felfelé  haladsz akkor  először  az 1-es  felett  kell  a  3-as  ujjadat  áttenni  és  leütni  az "A" hangot. 
Visszafele pedig nagyon figyelj, mert az "A" hang után a 3-as ujj alatt kell oldalra mozdítanod az 1-
es ujjadat és lefogni a "G" hangot.


