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I. 

A mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 

A jelölt rendelkezzen a mestervizsgához előírt szakmunkás- vagy szakképesítő 

bizonyítvánnyal, illetve az előírt szakmai gyakorlattal.  

 

 

I/1. A mestervizsgához szükséges szakképesítések  azonosító száma és megnevezése :  

 

OSZJ 1520-1   Hangszerész - cimbalomkészítő és javító  

 

OKJ 52 5293 01   Hangszerkészítő és -javító (cimbalom) 

 

I/2. Mestervizsgára az bocsátható, aki:  

a. a gazdasági kamarák által jóváhagyott  mestervizsga szabályzat feltételeinek megfelel,  

b. az I/1. pontban megjelölt szakmunkás- illetve szakképesítéssel betölthető 

munkaterületen eltöltött és a munkáltató által, vagy egyéb hitelt érdemlő módon 

igazolt 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 

A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak a vizsgára jelentkezés 

időpontjánál ne legyen két évnél régebbi. 

 

 

II. 

A mester munkaterülete 

 A szakmához kapcsolódó tevékenységkörök 
 

 

II/1.  A mester szakmai munkaterületeinek leírása 

 

 

Az 1520-1 OSZJ, vagy 52 5293 01  OKJ számú cimbalomkészítő  és -javító 

szakképesítéssel 5 év szakmai gyakorlatot szerzett mester a szakmájának  

gyakorlása  során az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi: 

 

 A  szakma  körébe tartozó hangszerek: a különböző rendszerű  magyar 

cimbalmok, kiscimbalom (szaloncimbalom) és a hackbrett (német cimbalom). 

 A  szakma körébe tartozó hangszerek bármely típusának kipróbálása, 

felhangolása,  karbantartása, valamennyi meghibásodásának felmérése, azok 

okának megkeresése és a hibák megszüntetése, generáljavítása. 

 A cimbalom hangszercsalád tagjainak egyedi megtervezése az akusztikai, 

esztétikai és szakmai törvények és hagyományok betartásával.  

 Saját tervezésű vagy késztervek alapján a szükséges technológiai folyamat 

megtervezése után egyedi vagy kisszériás termékek előállítása a szükséges kézi 

vagy gépi eszközök felhasználásával.  
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 Bármely alkatrész, fődarab egyedi megtervezése, rajzok, sablonok alapján 

történő elkészítése a hangszer stílusának megfelelően. 

 A  cimbalomfélék természetes és baleseti meghibásodásának  szakszerű  

korrigálása,  a  hiányzó vagy elhasználódott alkatrészek  pótlása  új vagy korhű 

anyagból készítve. 

 A kicserélendő alkatrészek egyedi megtervezése és műhelyrajzok, sablonok  

segítségével gépi és kéziszerszámokkal történő elkészítése, ezek beépítése a 

hangszer működési rendszerének és hangzásának megfelelően. 

 Bármely új vagy javított cimbalom hangolásának, intonálásának elvégzése. 

 A hangszercsoportba tartozó hangszerek muzeális tagjainak felismerése után 

megfelelő szakemberek bevonásával (muzeológus, műemlékvédelem) a 

helyreállító műtárgyvédelmi tevékenység elvégzése a speciális követelmények 

betartásával.  

 A  hangszeren játszó zenészek egyéni kívánságának, igényének  megfelelő  

átalakítások,  átépítések,  korszerűsítések  elvégzése a hangszer szerkezetét és 

hangzásának jellegzetességeit is számításba véve. 

 A szakmai gyakorlat oktatása szakmunkástanulók részére. 

 A hangszercsoporttal kapcsolatos szakvéleményezés, szaktanácsadás. 

 

 

II/2. A mester tevékenységi területe és feladatköre 

 

A hangszerkészítő és -javító mester jogosult a hangszercsoporthoz tartozó 

hangszerek megtervezésére és előállítására, helyreállító, illetve akusztikai vagy 

esztétikai javítására, és a csoporthoz tartozó hangszerek alkatrészeinek, 

tartozékainak, kiegészítőinek, valamint a szakma speciális kéziszerszámainak 

készítésére és értékesítésére.  

 

Feladata továbbá: muzsikus által igényelt egyedi megoldások tervezése, illetve 

kivitelezése a muzsikus szoros együttműködésével; a hangszerészképzés gyakorlati 

oktatása, valamint a szakmával kapcsolatos szaktanácsadás. 

 

 

III. 

Szakmai követelmények  
 

 

III/1  A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok 

(feladatcsoportok) 

 

A cimbalomkészítő és -javító mester egyedi tervező, kivitelező, javító, szolgáltató, 

szakoktató, szakértő és kereskedelmi tevékenységet végez. 

Munkáját a cimbalomkészítésre és -javításra felszerelt műhelyében és a helyszínen, 

a megrendelő termében (lakás, zeneiskola, hangversenyterem), esetleg 

kereskedelmi telephelyen végzi. A mester műhelyében felújított hangszereket, 

tartozékokat, alkatrészeket ajánl és forgalmaz. Cimbalmokat  javít, készít, valamint 

hangol. Szakmai munkájának központjában a megrendelő (vevő) áll. 
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Feladatok: 

Új cimbalmok tervezése. 

Új cimbalmok készítése a megadott típus szerint. 

Fémhúr garnitúra készítése. 

Cimbalomverők készítése. 

Új és kópia alkatrészek készítése. 

Teljes  generáljavítás elvégzése bármely típusú cimbalomnál. 

A cimbalmok  hibalehetőségeinek felmérése, a javítások módozatai. 

A szükséges alapanyagok mennyiségi és minőségi meghatározása és kiválasztása. 

A szükséges vegyi és segédanyagok megválasztása, szakszerű kezelése. 

A gyártó gépi és kézi eszközök meghatározása, egyedi elkészítése, karbantartása. 

A meghibásodás okának és mértékének felmérése. 

A helyes javítási technológia meghatározása. 

A javításhoz szükséges eszközök, alap- és segédanyagok meghatározása, 

előkészítése, alkalmazása. 

Alkatrészek és tartozékok elkészítése, esztétikus és praktikus összeállítása, ajánlása 

a muzsikus számára. 

Természetes állapotú fából, bútorlapból, furnérozott és lakkozott felületű keret 

készítése kézi- és gépi megmunkálással, 

Környezetkímélő, balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtése. 

Amatőr muzsikusok számára szakmai tanácsadás a megfelelő hangszer vagy 

tartozék kiválasztásához az alternatív lehetőségek feltárásával. 

Anyagok és forgalmazott árucikkek helyes kiválasztása, megrendelése, beszerzése, 

tárolása, raktározása és nyilvántartása. 

Kész- és félkész termékek szakszerű tárolása. 

A muzeális értékű hangszerek megkülönböztetett kezelése az erre vonatkozó 

hatályos rendelkezések szerint. 

Az áru illetve a javítás, szolgáltatás ellenértékének elszámolása a hatályos 

jogszabályok szerint. 

Az adminisztrációs és pénzügyi  feladatok szabályos elvégzése 

Környezetkímélő, tűz- és balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtése, 

betartása. 

A fent felsoroltak megfelelő szintű gyakorlati oktatása. 

 

Teljes szakmai felelősséggel irányítja, ellenőrzi az egység illetve műhely tervezési, 

kivitelezési és kereskedelmi tevékenységét, a gépi és kézi berendezések szakszerű, 

biztonságos használatát és az ügyrend maradéktalan betartását. 

 

 

 

 

III/2. A cimbalomkészítő és -javító mester vizsgáztatási követelményei 

 

A) Szakmai gyakorlati követelmények 

 

 

A  cimbalomkészítő és -javító mester(jelölt) ismerje: 



. 5 

 a szakmára vonatkozó szakmai, anyagismereti, akusztikai, esztétikai, fizikai 

törvényszerűségeket, a tervezési és kivitelezési szakaszban tudja azokat 

alkalmazni; 

 a szakmában elvárható magatartási követelményeket a megrendelővel és a  

munkatársakkal  szemben, és tudja azokat betartani a munkája során; 

 az etikai kódexet. 

 

Rendelkezzen  alapvető zenei, akusztikai és hangszertörténeti ismeretekkel. 

 

Tudjon: 

 kipróbálni minden fajta cimbalmot, 

 minden cimbalmon a muzsikus igényei szerint, valamint a szakmai 

lehetőségeknek megfelelően bármilyen hangolási és beállítási problémát 

megoldani, 

 saját munkája elvégzéséhez egyszerű kéziszerszámokat, sablonokat készíteni. 

 

Ismerje a húrtáblázat olvasását és értelmezését. 

 

Alkalmazza  a  művészeti  stílusjegyeket  a cimbalom külső megjelenési 

formájának megítélésénél és készítésénél. 

 

Ismerje  és  tudja  alkalmazni  a korszerű felületkezelési módszereket. 

 

Ismerje fel a különböző felépítésű cimbalmok hibáinak okait, és tudja megoldani a 

hibák elhárítását. 

 

Ismerje és tudja lerajzolni a különböző felépítésű cimbalmok hangjainak 

elhelyezkedését. 

 

Ismerje  fel  a  különböző  rendszerű cimbalmok  hibáinak megjelenését működésbe 

és hangzásban, és tudja korrigálni az elhangolódást és a működési 

rendellenességeket. 

 

Tudjon műszaki és műhelyrajzokat készíteni és olvasni. 

 

Ismerje  és  alkalmazza a különböző szerkesztési és számítási műveleteket. 

 

Tudja  a munkakörébe tartozó hangszerek alkatrészeit szétszedni,  kicserélni,  

pótolni, összeállítani, beállítani ill. beszabályozni. 

 

 

Tudja: 

 használni  a hagyományos és a legújabb mérőműszereket, hangológépet, 

 használni  a hagyományos kéziszerszámokat, sablonokat, és kezelni a modern 

gépeket is, 

 a technológiai feladatok elvégzéséhez szükséges gépeket és kéziszerszámokat, 

célszerszámokat, felszereléseket kiválasztani, kezelni, karbantartani. 
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Ismerje  és  tudja  irányítani  a cimbalom szét- és összeszerelését. 

 

Ismerje a felhasználásra kerülő alap- és segédanyagokat, azok biztonságos 

felhasználásának előírását. 

 

Tudja a javításhoz ill. készítéshez szükséges anyagokat - azok tulajdonságait 

figyelembe véve -  kiválasztani. 

 

Ismerje a szakmájához illeszkedő egyéb szakmák (asztalos, faesztergályos,  

fafaragó,  intarziakészítő, restaurátor, szerszámkészítő) lényeges technológiai 

folyamatait. 

 

Tudja: 

 a  munka folyamatos elvégzéséhez szükséges gépeket, felszereléseket 

kiválasztani, kezelni és karbantartani, 

 önállóan használni a védőfelszereléseket. 

 

Tudjon elsősegélyt nyújtani. 

 

Ismerje az import anyagok, és félkész termékek fontos adatait, megrendelésének 

módját. 

 

Tudjon önálló szakvéleményt alkotni és azt a tartalmi és formai követelmények 

szerint megfogalmazni. 

 

Ismerje az általa gyártott, javított, forgalmazott hangszerek és tartozékok fontos 

adatait, kezelésük módjait. 

 

Tudja megtervezni és megszervezni az irányítása alatt álló egység (telephely) 

tevékenységét. 

 

Ismerje a szakterületéhez tartozó oktatási intézmények rendszerét, az oktatás 

módszereit, a hangszerkarbantartás problémáit. 

 

Tudjon mind szakmai, mind morális oldalról megfelelő szinten hangszerész-

tanulókat oktatni a szakmai gyakorlat elsajátítása érdekében. 

 

Ismerje és alkalmazza a vállalkozásokra vonatkozó ügyviteli, adminisztrációs, adó 

és TB, valamint munkajogi előírásokat. 

 

Rendelkezzen számítástechnikai és pedagógiai ismeretekkel. 

 

Tudja a munkát pontosan elvégezni és elvégeztetni. 

 

 

B) Szakmai elméleti követelmények 
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A cimbalomkészítő és -javító mester(jelölt) ismerje és tudja alkalmazni az alábbi 

tantárgyak, ismeretkörök alapvető elméleti anyagát: 

 Legyen tájékozott az általános hangszertörténeti és szakmai ismeretek területén. 

 Ismerje a hangszerek csoportosítását, és az egyes hangszerek helyét a 

rendszerben. 

 Általános szinten ismerje minden hangszercsoport akusztikai és esztétikai 

fejlődéstörténetét. 

 Általános szinten ismerje a hangszercsoportok tagjainak felépítését, fontosabb 

részeit, azok meghibásodásait és javítási módozatukat. 

 Ismerje a következő speciális témaköröket: 

a) a  zenei  hang, a felhangok, akusztika 

b) esztétikai ismeretek, az építészeti stílusok jellegzetességei, 

c) a cimbalomfélék  története, a magyarországi cimbalomfélék kialakulása,  

Schunda  Vencel  József pedálos cimbalmának felépítése, Schunda 

hangszer találmányainak jelentősége a magyar hangszeriparban, Bohák 

Lajos találmányai a cimbalmon, Jancsó István új szerkezetű cimbalma, 

d) a szakmában használatos fa-, fémipari valamint felületkezelési anyag- és 

gyártásismeret, 

e) a szakmában  használatos egyéb anyagok, ragasztó-, segédanyagok 

ismerete, 

f) a munkafolyamatok során az egészségvédelmi, balesetvédelmi,  

tűzrendészeti,  elsősegély-nyújtási előírások ismerete. 

 

IV. 

A szakmai minősítés és vizsgáztatás rendje 
 

 

A mestervizsga célja annak megállapítása, hogy a mesterjelölt: 

 elsajátította-e a tevékenység gyakorlásához mester szinten szükséges, szakmai 

elméleti és gyakorlati, vállalkozási és pedagógiai ismereteket; 

 képes-e munkáját magas színvonalon, önállóan végezni; 

 megfelel-e a vonatkozó hatályos rendeletben előírt feltételeknek; 

 rendelkezik-e a szakmai követelmények által támasztott tudáselemekkel, 

gyakorlati készségekkel, a vállalkozás működéséhez szükséges szakmai, emberi 

tulajdonságoknak birtokában van-e. 

 

 

IV/1. A mestervizsga  részei 

 

 

a) szakmai gyakorlat 

b) szakmai elmélet, valamint 

 c) vállalkozási (közgazdasági, jogi, munkaügyi stb. ) ismeretek, 

 d) pedagógiai ismeretek. 

 

A szakmai elméleti vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
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Megjegyzés: 

Az  elméleti   vizsgára  bocsátás   feltétele  az  előzőleg  sikeresen  végrehajtott 

szakmai gyakorlati vizsga. 

 

 

A) Gyakorlati vizsga 

 

 

Szakmai gyakorlatból a jelöltnek az adott hangszeren valamennyi javítást el kell 

tudnia végezni, és a szakmunkásvizsgánál magasabb fokú szakmai tudást igénylő 

vizsgamunkát kell elkészítenie. 

 

A gyakorlati vizsga  

- helyszíne:  a vizsgabizottság elnöke által kijelölt helyiség 

- időtartama: 8 óra 

 

Megjegyzés: 

A gyakorlati vizsgát a szóbeli vizsgától eltérő napon kell lebonyolítani. 

 

Gyakorlati mestervizsga feltételei 

 

A mestervizsgát lehetőleg csoportosan egyéb társszakmákkal közösen - esetleg 

egyénileg  -  kell megszervezni úgy, hogy a vizsgabizottságban legalább egy tag az 

érintett szakma művelője és képviselője legyen. 

A mestervizsgára a vizsga megkezdése előtt legalább 3 hónappal kell jelentkezni, és 

a vizsgabizottság elnöke a jelöltnek  - a vizsgabizottsági tagok egyetértésével - 

gyakorlati vizsgaremek feladatot jelöl ki, amelynek elvégzését folyamatában 

ellenőrizteti és a vizsga alkalmával értékeli.  

A gyakorlati helyszíni vizsga helyét és időpontját, valamint a gyakorlati 

vizsgafeladatot a vizsgabizottság elnöke jelöli ki és gondoskodik a megfelelő 

feltételekről. 

A vizsgabizottság a feladattól függően gondoskodik a munkafolyamat elvégzéséhez 

szükséges anyagokról és eszközökről. 

 

A helyszíni gyakorlati vizsga időtartama maximum 8 óra, a teljesítmény a 

gyakorlati vizsgaremekkel együtt értékelendő. 

 

A gyakorlati vizsgamunkák értékelése a vizsgabizottság által előre elkészített 

értékelő lapon pontozással történik, a következő szempontok alapján: 

 

 

Vizsgaremek                  5 pont 

8 órás helyszíni vizsga 

 Szakszerű technológia               3 pont 

 Esztétikai, akusztikai követelmények  2 pont 
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Az a jelölt aki a gyakorlati vizsgán nem éri el a maximálisan adható pontszám 75 

%-át: "Nem felelt meg" minősítést kap. 

 

A gyakorlati mestervizsga a helyszín sajátosságaival foglalkozó munkavédelmi 

oktatással kezdődik. Fel kell hívni a vizsgázó figyelmét a munkavégzés során 

alkalmazandó környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és higiéniai előírások 

betartására. A helyszínen megadott feladatokat a jelölt folyamatosan készíti el.  

 

 

Szakmai gyakorlati vizsgafeladatok: 

 

A gyakorlati vizsgán a mesterjelöltnek a műhelyben először egy-egy  

cimbalomalkatrészt  kell elkészíteni, vagy javítást elvégezni, valamint lehetőség 

szerint hangolási feladatot megoldani. 

 

Gyakorlati vizsgafeladatok lehetnek: 

 fenéklap készítése, 

 egy adott cimbalom javítása, hangolása, 

 a gerendák elkészítése és felszerelése, 

 húrok készítése, felhúrozás, kvintelés, hangolás, 

 az  akasztó- és a hangolószögek helyeinek kifúrása és behelyezése, 

 a rezonánstető és bordázatának előkészítése, 

 a lelkek beillesztése és a tető felszerelése, 

 pedál-alkatrészek készítése és összeszerelése, 

 a húrok, és tartozékainak javítása és cseréje, 

 felület-megmunkálási műveletek a rezonánson és a kereten, 

 a keret összeállítása. 

 

 

B)  Írásbeli vizsga 

 

A mestervizsga írásbeli feladatsorát a vizsgabizottság adja meg az elméleti 

követelményekben megfogalmazottak alapján. 

Az  írásbeli  vizsga  tartalmának meghatározásához az alábbi témakörök irányadók: 

 a kordofon hangszerek csoportja és a cimbalomfélék, 

 a ma használatos cimbalmok szerkezeti sajátságai, 

 a cimbalomkészítés teljes technológiája, 

 a gerendák szerepe, készítése, 

 a tőkék készítésének tudnivalói, 

 a húrtörvények alkalmazása számítási feladatokban, 

 a pedállíra megszerkesztése, 

 a cimbalom akusztikai tulajdonságai, 

 a kimagasló magyar cimbalomkészítők jellemzése, 

 a  múlt  századi  és  a  modern cimbalom külső megjelenési formái, 

 a fa alkatrészek anyagai és felületi kezelése. 
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Írásbeli vizsgafeladatok (ajánlás) 

 

1./ 

a) Ismertesse részletesen a cimbalomkészítés technológiáját! 

b) Ismertesse  a  cimbalomkészítés  során  felhasznált fafélék tulajdonságait, 

alkalmazását! 

c) Rajzoljon egy új, modern líratest-formát! 

d) Ismertesse  a  magyarországi  cimbalom  történetét, ipartörténeti 

vonatkozásokkal! 

e) Ismertesse a cimbalom felépítésének akusztikai adottságait! 

 

2./ 

a) Hasonlítsa  össze  a  Schunda- és a Bohák cimbalmok szerkezetét és 

hangzását! 

b) Részletezze  milyen ragasztóanyagokat alkalmazunk a cimbalomkészítés 

során? 

c) Rajzolja  le a keretet felül-, oldalnézetben és egy metszettel! 

d) Ismertesse  az esztétika szerepét a cimbalom készítése során! 

e) Akusztikai  szempontból jellemezze a cimbalom hangját, hangszínét! 

 

3./ 

a) Ismertesse a mai cimbalmok szerkezeti, hangzási sajátságait! 

b) Részletezze a  cimbalomkészítés  során  felhasznált fafelület kezelésének 

anyagait és tulajdonságait! 

c) Rajzolja  meg  a  pedál  működését  nyugalomban  és működésben! 

d) Ismertesse a magyar cimbalomkultúra történetét! 

e) Akusztikailag  magyarázza meg az osztott húrok és a húrlábak hatását! 

 

4./ 

a) Részletesen  ismertesse  a  rezonánslap  és a tőkék készítésének 

technológiáját! 

b) Ismertesse a rétegelt lemezek, bútorlapok tulajdonságait és felhasználását a 

szakmában! 

c) Rajzolja  le a rezonánslap bordázatát felülnézetben és keresztmetszetben! 

d) Milyen  stílusú  cimbalomformákat  ismer  a  magyar cimbalomtörténet 

során? 

e) Ismertesse  a cimbalomverők hangkeltésének akusztikai tényezőit! 

 

5./ 

a) Részletesen ismertesse a lelkek fajtáit és készítését, beszerelését valamint a 

rezonánslap lezárását! 

b) Milyen  balesetvédelmi előírásokat kell betartani a cimbalomkészítő 

műhelyben alkalmazott gépeknél? 

c) Rajzolja  le a szerelt cimbalomtestet felülnézetben és keresztmetszetben! 

d) Ismertesse  a cimbalom ábrázolását a képzőművészetben! 

e) Akusztikai  szempontból elemezze a cimbalom pedálos hangtompító 

rendszerét! 
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C) Szóbeli vizsga, szakmai-elméleti vizsgakérdések 

 

Témakörök: 

- a  cimbalom  őseinek  szerkezete,  felépítése,  hangolása, játéktechnikája, 

- a magyar sajátságok a cimbalom történetében, 

- a Schunda- és a Bohák cimbalmok szerkezetének és hangjának 

összehasonlítása, 

- Schunda  pedálos cimbalmának szerkezeti és hangzásbeli sajátságai, 

- a Bohák cimbalmok felépítése, hangzásbeli sajátságai, 

- Jancsó István hangfogórendszerének működése és hatásfoka, 

- a szögrajz szerkesztése, 

- a magyar cimbalomkultúra története az első cimbalomiskolától napjainkig, 

- a cimbalom  konstrukciós hibái, azok akusztikai magyarázata, 

- a cimbalom alkalmazásának területe, a verőtípusok sajátságai, 

- a cimbalom javításának legfontosabb módozatai. 

 

 

Szóbeli vizsgakérdések 

 

1. Ismertesse  a  cimbalom  szerkezetének fejlődéstörténetét napjainkig!   Milyen   

faanyagokat   alkalmaz  a  szakma? Ismertesse a hangszerek osztályozásának 

rendszereit! 

 

2. Emelje  ki a cimbalom történetében a magyar sajátságokat! Milyen  fém 

alkatrészek  vannak a mai cimbalomban? Részletezze  ezeket! Beszéljen a 

szimmetria szerepéről a cimbalomkészítésben! 

 

3. Hasonlítsa   össze   a  Schunda-  és  a  Bohák  cimbalmok szerkezetét és 

hangzását! Ismertesse a merevítés fejlődését  a  cimbalom története során! 

Ismertesse a hangszerek szerepét a társadalmakban! 

 

4. Részletezze a Schunda cimbalmok típusait, és szerkezeti, hangzási sajátságait! 

Milyen pácokat és lakkokat alkalmazunk  a cimbalomkészítés során? 

Ismertesse a hangszertörténet magyarországi forrásait! 

 

5. Ismertesse Bohák Lajos újításait, szabadalmát! Részletezze  a  Bohák 

cimbalmok szerkezeti, hangzási sajátságait! Ismertesse  a mai cimbalmon a 

hangok elrendezését! Milyen stílusú cimbalomformákat készítettek a 

századfordulón? 

 

6. Ismertesse Jancsó István hangfogó rendszerének szerkezetét és működését! 

Milyen ragasztóanyagokat alkalmazunk a szakmában?  Ismertesse  a  

cimbalomtörténet magyarországi forrásait! 

 

7. Ismertesse  a  cimbalom meghibásodásának  lehetőségeit és azok  

kijavításának technológiáját! Milyen gépeket alkalmazunk a cimbalomkészítés 
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során? Ismertesse ezek balesetvédelmi előírásait! Részletezze Schunda Vencel 

József cimbalom szabadalmait! 

 

8. Ismertesse  a   cimbalomkészítés  technológiáját!  Milyen felülkezeléseket 

alakítunk ki a cimbalmon? Milyen anyagokat  használunk  fel ehhez? 

Beszéljen az újkori hangszertörténeti forrásokról! 

 

9. Beszéljen  a  cimbalom  alkalmazásának  területéről  és a verőtípusokról! 

Milyen sablonokat alkalmazunk a cimbalomkészítés  során?  Beszéljen a 

cimbalomkereten alkalmazott faragásokról! 

 

10. Beszéljen   a  húrfonás, a húrozás és a hangolás munkafolyamatáról!  

Ismertesse a cimbalom rokon hangszereit! Beszéljen a cimbalom konstrukciós 

hibáiról és azok akusztikai magyarázatairól 

 

 


