
 

 

Vonós Tanszék – a diplomahangverseny anyaga 

 

HEGEDŰ 

 
BA diplomahangverseny min. 20 perc 

a honlapon feltüntetett követelmények maradnak kamara mű nélkül, megszakítatlan 
felvétel formában, kotta nélkül, zongorakísérettel vagy kíséret nélkül 

III. ÉV, 2. SZEMESZTER, DIPLOMAHANGVERSENY 

• Bach szólószonáta első két tétele (ha egy tétel Bachot választ a hallgató az 
mindenképpen a fúga tétel legyen) vagy Chaconne 

• Egy versenymű nyitótétele (kivéve Mozart versenyművek) 
 

 

MA diplomahangverseny kb. 40 perc 

a honlapon feltüntetett követelmények maradnak kamara mű nélkül, megszakítatlan 
felvétel formában, kotta nélkül, zongorakísérettel vagy kíséret nélkül 

MASTER II. ÉV – DIPLOMAHANGVERSENY 
 
• J. S. Bach: 

- Első két tétel valamelyik szólószonátából 
vagy 

- Chaconne 
vagy 

- E-dúr partita 
          vagy 
- h-moll partita 

 

• Egy versenymű I-II. vagy II-III. tétele (Egy tétel egyedül nem választható. 
Amennyiben a hallgató Mozart egyik versenyművét játssza, egy virtuóz jellegű 
előadási darabot is játszania kell). 

 

BRÁCSA 
 

BA diplomahangverseny 20 perc 

• 1 versenymű saroktétele, kíséret nélkül 
• 2 Bach tétel (csellószvit, vagy hegedű szólószonáta ill. partita) 



 

 

 

MA diplomahangverseny 30-40 perc 

• 1 versenymű (ha zenekari kísérettel ú.n. kiskoncert - Stamitz, Hoffmeister, Telemann, stb 
- akkor mellé egy virtuóz előadási darab) kíséret nélkül. 

• egy bevezető lassú tétel és fúga Bach hegedű szólószonátáiból, vagy d-moll Chaccone 
vagy Kromatikus Fantázia, vagy hasonló nehézségű és időtartamú szólómű tétel (pl 
Hindemith teljes szólószonáta, Ligeti szólószonáta tételek, lehetőleg egy barokk 
szólószonátával kombinálva – pl. Biber, Telemann) 

 

CSELLÓ 
 

BA diplomahangverseny 20 perc 

a honlapon feltüntetett követelmények maradnak kamara mű nélkül megszakítatlan 
felvétel formában, kotta nélkül, zongora nélkül 

• Egy Prelúdium, vagy két tánctétel Bach szólószvitjeiből, vagy Reger szólószvitjeiből. 
• Egy tétel (gyors) szabadon választott gordonkaverseny 

 
MA diplomahangverseny 30-40 perc 

a honlapon feltüntetett követelmények maradnak kamara mű nélkül megszakítatlan 
felvétel formában, kotta nélkül, zongora nélkül  
 

• Egy Bach szvit vagy más megfelelő szólószvit vagy szólószonáta  
• Egy egész versenymű 

 
 

BŐGŐ 
 

BA diplomahangverseny 20 perc 

• Egy szonáta gyors és lassú tétele 
• Egy versenymű gyors és lassú tétele 

MA diplomahangverseny 30-40 perc 

• Egy teljes szonáta 
• Egy teljes versenymű 



 

• Egy szólódarab, amely lehet Bach csellószvit tétel átirata, de eredeti kortárs mű is. 
 

 

GITÁR 

BA diplomahangverseny 20 perc 

 
• Összesen 8-10 perc hosszúságú, szabadon választott tétel vagy tételek J. S. Bach egyik 

ciklikus művéből (szvit, szonáta, partita, stb.) A válogatásban szerepelnie kell legalább 
egy jelentősebb nyitótételnek. 

• Két szabadon választott előadási darab, a barokktól különböző zenei korokból 

MA diplomahangverseny 30-40 perc 

• Szabadon választott mű, vagy tételek J. S. Bach egyik ciklikus művéből (szvit, szonáta, 
partita, stb.) vagy ennek megfelelő más barokk mű, vagy tételek. A válogatásban 
szerepelnie kell legalább egy jelentősebb nyitótételnek vagy fugának. 

• Legalább két szabadon választott előadási darab, a barokktól különböző zenei korokból 
 

 

 

 


