
Az alapképzés komplex záróvizsgáján számon kérhető szakkifejezések tervezett listája 
 
 
1. accelerando gyorsítva 
2. ad libitum tetszés szerint 
3. adagio igen lassan 
4. affettuoso érzelmesen, bensőségesen, kifejezéssel 
5. affrettando gyorsítva 
6. agitato izgatottan, hevesen, szenvedélyesen 
7. allargando lelassulva, elszélesedve 
8. allegretto gyorsacskán 
9. allegro vidám, gyors 
10. amabile kedvesen, gyengéden 
11. andante lépve, járva 
12. andantino lassacskán 
13. animando – animato lelkesülten 
14. (á) piacere tetszés (szerint) 
15. appassionato szenvedélyesen 
16. arco vonó, vonóval 
17. arpeggio “hárfaszerűen”, vonósoknál: egy 

vonóhúzásra több húron keresztül ugratott 
vonó 

18. assai nagyon 
19. attacca megállás nélkül, folyamatosan 
20. auftakt ütemelőző 
21. brillante csillogóan, fényesen 
22. brio élénk 
23. calando elhalóan dinamikában és tempóban 
24. calmo nyugodtan 
25. cantabile énekelve 
26. capriccioso szeszélyesen 
27. col legno a vonó fájával ütögetve 
28. colla parte a főszólammal (alkalmazkodj a szólistához) 
29. comodo kényelmesen 
30. con -val, -vel 
31. concitato izgatottan, ingerülten 
32. crescendo hangerőben növekedve 
33. da capo a kezdettől, elölről 
34. deciso határozottan 
35. decrescendo hangerőben egyre csökkenve 
36. delicato finoman, ízléssel 
37. detache elválasztva, vonósoknál:  a húrra fektetett 

vonóval 
38. diminuendo halkulva, fogyó erővel 
39. dolce lágyan, gyengéden 
40. doloroso fájdalmasan 
41. eroico hősiesen 
42. espirando elhalóan 
43. espressivo kifejezéssel, érzéssel 
44. flagolet üveghang 



45. flautando fuvolaszerűen 
46. funebre gyászos, szomorú 
47. fuoco tűz, tűzzel 
48. furioso dühösen, vadul 
49. giocoso játékosan 
50. giusto feszes, kötött tempó (pontosan) 
51. glissando csúszva 
52. grave súlyos, súlyosan, igen lassan 
53. grazioso kecsesen, bájosan 
54. incalzando sürgetve, siettetve 
55. innig bensőségesen 
56. l’istesso tempo ugyanabban a tempóban, mint előbb 
57. langsamer lassabban 
58. largando fokozatosan lassuló tempóban 
59. larghetto kissé szélesen 
60. largo szélesen 
61. legato kötve 
62. leggiero könnyedén 
63. leidenschaftlich szenvedélyesen 
64. lento lassan 
65. lontano távol, távolról 
66. ma non troppo de nem nagyon 
67. maestoso méltósággal, fenségesen 
68. marcato kiemelve, hangsúlyosan 
69. marcia induló 
70. martellato kalapácsolva 
71. marziale harciasan, katonásan 
72. melancolico szomorúan, bánatosan 
73. meno kevésbé 
74. mezza voce középerős hangon 
75. misterioso titokzatosan, misztikusan 
76. molto nagyon 
77. morendo tempóban és dinamikában egyaránt elhalóan 
78. mosso mozgalmasan, élénken 
79. moto mozgás 
80. negligente hanyagul, könnyedén 
81. nobilmente nemesen, finoman 
82. non nem 
83. obligato kötelező 
84. ordinario közönségesen 
85. ossia vagy, vagy pedig (a zeneművészetben azon 

részek jelölése, melyek mintegy variánsként 
az eredeti zenei szöveg helyett játszhatók) 

86. ostinato makacs, csökönyös (állandóan ismétlődő 
zenei anyag vagy figuráció) 

87. parlando elbeszélve 
88. patetico pátosszal, erőteljes ritmizálással 
89. penetrante átütően, kihangzóan 
90. perdendo(si) elveszve, elhalkulva 
91. pesante súlyosan 



92. piú több (összetételekben az előadásmód – 
tempo, dinamika – közelebbi 
meghatározására szolgál) 

93. pizzicato pengetve 
94. pochissimo nagyon kevéssé 
95. poco kissé, nem nagyon 
96. pomposo pompázatosan, ünnepélyesen 
97. portamento csúszás a közbeeső hangok 

megszólaltatásával 
98. portato előadásmód a legato és staccato közt 
99. possibile lehetőleg, amennyire csak lehet 
100. prestissimo a leggyorsabban 
101. presto nagyon gyorsan, sebesen 
102. punto dell’arco (ol.) a vonó hegye 
103. rallentando hátramaradva, lassítva 
104. rapido gyorsan, sebesen 
105. rec. accompagnato kíséretes recitativo 
106. recitativo énekbeszéd (olyan előadás, mely 

ritmikájában pontosan követi a szöveget) 
107. religioso áhítattal 
108. respirare lélegezni 
109. ricoche több hang egy lendületből való húrra “ütése” 
110. rigoroso szigorúan 
111. rinforzato fokozottan 
112. risoluto határozottan 
113. ritartando késleltetve, lassulva 
114. ritenuto visszatartva, lelassítva 
115. ritmico ütemesen, ritmikusan 
116. ritorno (al primo tempo) visszatérni (az első tempóra) 
117. rubato csapongva, nem egyenletes tempót tartva 
118. rustico falusiasan, parasztosan 
119. saltato egy vonóval több hang ugratása 
120. sarcastico gúnyosan 
121. scherzando tréfásan 
122. schnell gyorsan 
123. secco szárazon 
124. semplice egyszerűen 
125. sempre mindig, állandóan 
126. sensibile érzékenyen 
127. sentimento érzés, érzelem 
128. senza valami nélkül 
129. sereno derűsen, nyugalmasan 
130. serioso komolyan 
131. simile hasonlóan (játszandó) 
132. slancio lendület, iramodás 
133. smorendo, smorzando elhalóan 
134. sonore ércesen, zengőn 
135. sordino hangfogó 
136. sospiro sóhaj (többnyire rövid, lélegzetvételnyi 

szünetet jelent) 



137. sostenuto vontatottan 
138. sotto voce tompa hangon 
139. spiccato dobott, ugratott vonóval 
140. spiritoso élénken, lelkesen 
141. staccato röviden, szaggatottan 
142. strepitoso lármásan, zajosan 
143. stringendo tempót gyorsítva 
144. subito hirtelen, azonnal 
145. sul ponticello (ol.), sur la chevalet (fr.) vonósoknál a lábhoz közeli játékmód 
146. sul tasto (ol.), sur la touche (fr.) a fogólapon 
147. talon (fr.) kápa 
148. tempesto viharosan 
149. tenuto nyújtva 
150. tornando visszatérve 
151. trionfale diadalmasan 
152. triste szomorúan 
153. troppo nagyon 
154. umoristico tréfásan, humorosan 
155. veloce gyors, sebes 
156. vibrato vibrálva, a hangot rezegtetve 
157. vigoroso erőteljesen 
158. vivace élénken 
159. vivacissimo nagyon élénken 
160. vivo elevenen 
161. volante szárnyalva 
162. zart finoman 
 
 
 


