
Fiatal Karvezetők Versenye egyetemi és főiskolai hallgatók részére 
LANTOS REZSŐ EMLÉKÉRE 

2023. 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezető Tanszéke, és a Lantos Rezső Alapítvány meg-
hirdeti a Lantos Rezső Karvezető versenyt. A verseny célja, hogy fórumot teremtsen a fiatal, egyetemi és főis-
kolai hallgatók részére ahhoz, hogy megmutathassák vezényléstechnikai tudásukat, és pártatlan szakértői bi-
zottság előtt bizonyíthassák a hatékony kórusmunkához szükséges művészi, pedagógiai rátermettségüket.  

• A versenyen részt vehetnek a magyarországi és határon túli, hallgatói jogviszonyban lévő, illetve 2022-
ben végzett fiatalok. Korhatár: 28 év. 

• A verseny helyszíne: a Zeneakadémia Kupolaterme (Budapest, Liszt Ferenc tér 8.).  
• A verseny nyelve: magyar.  
• A versenyről felvételt kizárólag a Zeneakadémia készíthet. 
• Túljelentkezés esetén: a magasabb évfolyamban járó, ill. a korhatárhoz közelebbi hallgatók élveznek 

előnyt. 

ELŐDÖNTŐ: 
• Időpont: 2023. március 26. vasárnap, 9.00-12.00-ig. 
• Létszám: legfeljebb 12 fő, majd az elődöntőből 6 fő juthat tovább a döntőbe. 
• Bemutató kórus: Jubilate Leánykar (karigazgató: Sapszon Ferenc Liszt-, és Kossuth-díjas karnagy, a 

Nemzet Művésze) 
• A versenyzők 12 percet próbálhatnak. 
• Első feladat (I.): a megadott romantikus kórusmű végigvezénylése. A versenyzőknek az előre megadott 

Rheinberger-művet kell (megszakítás nélkül) elvezényelniük, ezt követően pedig néhány mondatban 
értékelniük kell a hallottakat. 

• Második feladat (II.): a 3 kötelező műből mindenki 1 darabot vezényel, a helyszínen sorshúzás dönti el, 
hogy a versenyző a megadott művek közül melyikkel foglalkozik. A sorsolt műnek egyszer egészében is 
el kell hangzania. 

Versenydarabok: 
I. A romantikus mű: Joseph Rheinberger: Ave Regina (Sechs Marianische Hymnen - Op.171 No.6.) 
II.   Kötelező egynemű kari művek: 

• Kodály Zoltán: Gyólyanóta 
• Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz 
• Kocsár Miklós: Salve Regina 

DÖNTŐ: 
• Időpont: 2023. március 26. vasárnap, 15.00-17.30 
• Létszám: 6 fő 
• Bemutató kórus: a Prelude Vegyeskar (karigazgató: Kabdebó Sándor Artisjus-díjas karnagy). 
• A versenyzőknek 20 perc áll rendelkezésükre a következő három feladathoz: 

1. Minden versenyző elejétől végig egyszer elvezényeli a megadott régizenei művet (lásd: Ver-
senydarabok/I.). (Ennél a feladatnál próbalehetőség nincs.) 

2. Lapról vezénylés: a verseny előtt egy órával kézhez kapott romantikus mű (lásd: Versenydara-
bok/II.) próbája. Legalább 6 percben. 

3. Sorshúzás dönti el, hogy a három kötelező kórusmű (lásd: Versenydarabok/III./a, b, c) közül a 
versenyző melyik egy művet próbálja. Legalább 6 percben. 



A versenyzőnek a 2. és 3. feladatban szereplő művek közül az egyiket a próba során kötelező végig 
vezényelnie. 

Versenydarabok: 
      I. Régizenei mű: Jan Pieterszoon Sweelinck: Cantate Domino 

II.  Lapról vezénylés – romantikus vagy századfordulós kórusmű vegyes karra 
III. Kötelező kórusművek: 

a) Kodály Zoltán: Az 50. genfi zsoltár 
b) Beischer-Matyó Tamás: Ki viszi át a szerelmet (Nagy László versére) 
c) Ligeti György: Haj, ifjúság! 

Tehát minden versenyző az előre megadott, összesen nyolc művel készül föl, és a döntő előtt még egy 
művet a helyszínen kap kézhez.  
A verseny során (csak nyomtatott, papír-alapú) kotta használható, de javasolt a művek kottaanyagának 
beható ismerete. 

EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJKIOSZTÁS:  
2023. március 26. vasárnap este, várhatóan 18.00 órakor, a Zeneakadémia Kupolatermében. 

    DÍJAK: I. díj (a Lantos Rezső Alapítvány ösztöndíja) 
II. díj (a Zeneakadémia Alapítvány ösztöndíja) 
III. díj (a Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány díja) 
Különdíjak 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem ösztöndíjszerű jövedelemmel is rendelkezik, úgy sikeres szereplé-
se esetén a jövedelem mértékének függvényében a kifizetendő pénzdíjból a járulékok levonásra kerül-
nek. 

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
A jelentkezőnek emailben kell elküldenie a következő dokumentumokat a megadott határidőig: 

• Kitöltött jelentkezési lap 

• Önéletrajz  

• Tanszéki ajánlás 

A versenyzők az útiköltséget maguk fedezik.  
Jelentkezési díj nincs. 
A kottákat kérésre a rendezők (a jelentkezés elfogadása után) emailben küldik el a versenyzőknek. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. február 15.  
A jelentkezéseket a conducting.lfze@gmail.com címre kérjük. 
Részletes felvilágosítás az LFZE Karmester és Karvezető Tanszékén kérhető a fenti email-címen, vagy  

 a következő telefonszámon: (+3630) 602-0841 



Fiatal Karvezetők Versenye egyetemi és főiskolai hallgatók részére 
LANTOS REZSŐ EMLÉKÉRE 

2023. 

JELENTKEZÉSI LAP 

Kérem, nyilatkozzon arról, hogy van-e a hallgatói jogviszonyból származó ösztöndíjon kívül más jövedelme! 
(a megfelelő válasz aláhúzandó) 

VAN – NINCS 
Mellékletek: 

• Önéletrajz, 
• Tanszéki ajánlás 

Dátum:       ………………………………………………… 
           aláírás   

Név:

Születési hely, idő:

Intézmény, szak, évfo-
lyam:

Értesítési (postai) cím:

E-mail:

Telefon:


