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Kurzus kódja(i): FLMD-324.02 
FLMD-362.17 

Kurzus címe: Zenei formák és szerkezetek  

Tanár neve: Pintér Tibor  

Kurzus időpontja, helye: Csütörtök 12:30-14:00 39 

Kurzus típusa: Szeminárium 

Kurzus leírása: A kurzus áttekintést kíván adni a zenei formák és szerkezetek alapkérdéseit 
illetően, nevezhetjük úgy is, hogy bevezetés a zenei formatanba. Zenei példák 
elemzésével igyekszünk közelebb kerülni a zenei gondolkodás folyamatához. 
A teljesítéshez nem szükséges zenei előképzettség. 
1. A zenei formafogalom problémái: hogyan ragadható meg a zenei forma? 
2. A dallam, a harmónia és a ritmus: a funkciós zene alapjai. 
3. Kisformák: frázisok, periódusok, motívumok, két- és háromtagú 
szerkezetek, a dalforma. 
4. A nagyforma rendező elve: a tematikus-motivikus fejlesztés 
5. A variáció 
6. A nagyforma mint műfaj: a szonáta. 
 
Mozart: Don Giovanni 
 
Az előadásokon Mozart művét három meghatározó 
aspektusból értelmezzük és elemezzük. Történeti szempont: az opera 
műfajának alakulása az érett Mozart műveiig, valamint 
a Don Giovanni keletkezésének körülményei. Műértelmezési szempont: az 
opera zenei és drámai felépítése, elemzése, zenei close reading. Műtörténeti 
szempont: Az opera recepciójának főbb állomásai, melyben szerepet kapnak 
az utóbbi ötven év recepciótörténetileg fontos rögzített színpadi előadásai. 
 
 
Zene és romantika 
 
Az órákon a zeneesztétikának a 18. század végétől a filozófiai és 
művészetelméleti diskurzusba való beépülésével kezdődően taglaljuk a 
romantika zenéhez való viszonyát. Ez az új viszony alapjaiban alakította át a 
logoszra épülő zeneértést, amely mind a mai napig erős hatással van 
zenefelfogásunkra. Címszavakban: A zeneesztétika 19. századi gyökerei: 
Wackenroder és Tieck zenei érzésesztétikája. Az abszolút zene esztétikai 
paradigmaváltása. Schopenhauer zenei metafizikája. A hegeli zeneesztétika 
mint szintézis-kísérlet. Kierkegaard és a zenei démonium. A programzene 
problémái. Hanslick fellépése az érzésesztétikával szemben: "a zene mint 
hangozva mozgó forma". A zene mint dionüszoszi művészet: Nietzsche 
zenefelfogása. 
 
 
Művészetelmélet-történet 1. 
 
A félév első felében a művészetelmélet és esztétika történetének első – az 
antikvitáshoz köthető – fejezetét tekintjük át. A modern esztétika és a 
premodern művészetelméletek döntő különbségéről szóló bevezetés után a 
következő témakörökkel foglalkozunk röviden: isteni megszállottság, mint a 
költészet forrása, a mimészisz fogalma és Platón költészetkritikája, ennek 
filozófiai háttere (Platón Az állam alapján), szépség, ideaelmélet, 
megszállottság (Phaidrosz), Arisztolész Poétikája (mimészisz, költészet- és 
tragédiaelmélet, katarzis). 
A félév második felében a reneszánsztól a felvilágosodásig tekintjük át a 
modern esztétika születésének folyamatát: ízlés és illendőség az udvari 
kultúrában; az érzéki tapasztalat problémája: a „tudom-is-én-micsoda”; a 
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„régiek és újak” esztétikai vitája; a modern esztétika átalakulása 
művészetelméletté és művészetfilozófiává: Winckelmann görögség-felfogása, 
Lessing esztétikai nézetei. 

Kurzus teljesítésének követelményei:  
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és módszerek 
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