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Az előadóképesség fejlesztésének 

lehetőségei 

A téma aktualitása  

Az előadóképesség jellemzői  

Az előadóképesség fejlesztésének 

lehetősége   

Az előadóképesség fejlesztésének 

megvalósulása zenetörténeti példák 

nyomán  



 1881. március 25.  – 1945. szeptember 26. 

 

 

 

 

Bartók Béla 

 Nagyszentmiklós – New York     
   [Sînnicolaul Mare] 



Bartók-felvételek 
 Babits/Makai gyűjtemény 
 Babits Mihály(1883-1941, költő), felesége:  

 

Török Sophie [Ilona Tanner] (1895-1955, költő) 



(1756. január 27. Salzburg – 1791.december 5.Wien) 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 



Mozart: Rondo A-Dur K. 386. 

 Constanze Mozart 1800 január (más forrás szerint 1799)  
eladja Johann Anton André kiadónak  
(1775. okt. 6. Offenbach am Main-1842. ápr. 6. uo.)  

 1840 körül 12 másik kézirattal együtt elárverezik Londonban  

 Lapokra tépték szét, nyoma veszett  

 1910 W.W.Fowler - Oxford: 2 lap a kéziratból 
(Stray Notes on Mozart and his Music)  

 1839 Cipriani Potter (zongorakivonat)  

 Alfred Einstein (1880. december 30. -1952. február 13.) rekonstruálja 

 Eredetileg a K.V.414-es zongoraverseny 3. tétele 

 Ősbemutató: London, 1935.július 6. Eileen Joyce,  
Clarence Raybould, BBC Orchester 

 Kotta: A. Einstein, Universal Edition A.G., Wien, 1936. 

 Budapest, Operaház,1936. október 26.  
Bartók Béla, Dohnányi Ernő.  

 Rádióközvetítés. Makai István, Babitsné Török Sophie.  



A téma aktualitása  

A TDK konferenciák sikere érdekében 

egyre nagyobb hangsúlyt kell adni az 

eladóképesség fejlesztésének  

 Fontos tényező a gyakorlatorientált 

szituáció  megteremtése   

A versenyhelyzet  légkörének 

megközelítése   



Az előadóképesség jellemzői  

A zenei és szóbeli előadás 

egyensúlyának kérdése.  

Az eddigi OTDK tapasztalatok beépítése 

a hallgatók és tanárok konkrét 

tapasztalati példája összegyűjtésével , 

elemzésével  

 



Az előadóképesség jellemző 

vonásai  

Határozott elképzelés a választott műről  

Célok megfogalmazása  

Az írásbeli  dolgozat összeállításának 

szempontjai  

A kiválasztott zenemű előadása 

 Megjelenés, tartás , kiállás , helyes 

artikuláció, 

Egyedi jellemzők   

  



Az előadóképesség fejlesztésének 

lehetőségei  

A biztos szövegtudás különböző 

szituációban  történő gyakorlása  

Helyszínváltozás, szimulált közönség  

Saját vélemény határozott 

megfogalmazása az előadásról  

Társak kritikai megjegyzése . A 

mesterkurzust vezető tanár segítő 

észrevételei  



Az előadóképesség fejlesztésének 

lehetőségei  

Optimális fizikai állapot kialakítása  

A koncentráció növelése  

Önbizalom kialakítása  

Stressz mentes helyzet gyakoroltatása  



Az előadóképesség fejlesztésének 

lehetőségei  

Nagy előadók példáinak elemzése  

Bartók zenei előadóképességének 

tanulmányozása 

Fontos előfeltétel 

a lapról olvasási készség  magas szintje,  

az emlékezet gyakorlása versekkel , 

olvasással , a már megtanult  zeneművek  

többszöri ismétlésével  



Az előadóképesség fejlesztésének 

lehetőségei 

Más koncertjeinek figyelemmel kísérése  

és  a kritikai érzék fejlesztése  

     Példakövetés  

    Opera, színházlátogatás  

     Zenei élmények gyűjtése ,amely a saját 

előadásra is erősen kihat.   

Olvasás , nyelvtanulás ,amely segíti az 

énekesek helyes kiejtését   



Mozart: A-dúr rondo zongorára és zenekarra 

KV.386. 



http://www.jgytf.u-szeged.hu/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-viewatt.pl/rondo_3.jpg?action=viewattachment&sessionid=maczelka*-session-0.664779665953578&message_id=<639591.54213.qm@web57003.mail.re3.yahoo.com>&folder=INBOX&attachment_nodeid=0-2&convfrom=none.iso-8859-2


Bartók-kiadás           Urtext (Ős-   szöveg) 



Irodalom 

• W.A.Mozart: Rondo K.V. 386.  

Universal Edition A.G. Wien (zongorakivonat) 

• W.A. Mozart: D-dur szonáta KV. 311.  

(Peters Nr. 1800a és Rozsnyai 1451) 

• Centenary Edition of Bartóks Records (Complete)  

Bartók Records Archives, 1912-1944.  

Hungaroton LPX 12334-38, 1981. 

• Demény János: Bartók Béla a zongoraművész.  

Budapest, 1973. 

• http://www.wikipedia.org  



Köszönöm a figyelmet ! 

 


