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Az el�adások a zeneesztétikai gondolkodás történeti állomásait mutatják be a legfontosabb 
csomópontok és esztétikai problémák középpontba állításával. Az el�adások alapvet� célja az, 
hogy a hallgatóság bepillantást nyerjen a zenér�l alkotott alapvet� reflexiók kérdéseibe, és ez 
a történeti áttekintés nyomán valósuljon meg. Egy félév keretében természetesen lehetetlen a 
zeneesztétika teljes történetét bemutatni, ezért els�dlegesen fontos, hogy azok az esztétikai 
problémák kerüljenek a középpontba, amelyek a zeneesztétikai tradícióban újra és újra 
termékenyít�leg hatottak. 
 
A kurzus felépítése és vázlatos tematikája 
 
Antikvitás  
1-2. el�adás 
 
A zenematematika (a hangok matematikailag leírható racionális rendje, számmisztika) és az 
emocionalitás (a lélekre gyakorolt zenei hatás az antik lélekfilozófia fényében)  paradoxona a 
püthagóreus zenefelfogásban.  
A zene mint az éthoszok mimetikus m�vészete Platónnál és Arisztotelésznél 
 
Kés�-antik, középkori hagyomány 
3. el�adás 
 
Boëthius kés�-hellenisztikus zenefelfogása: a musica mundana, a musica humana és a musica 
instrumentalis, illetve a musica practica és a musica theoretica hármas illet�leg kettes 
tagolása.  
A zene mint a quadrivium része a hét szabad m�vészet rendszerében. 
A musica practica emancipációja Grocheónál.  
 
Korai modernitás 
4-5. el�adás 
 
A reneszánsz humanista ars poeticák arisztotelizmusának hatása a zeneesztétikára: a musica 
poetica mint a musica practica és a musica theoretica új kiegészít� eleme, és ezzel együtt a 
zenei poétika megszületése: Listenius és Burmeister 
A zene mint szenvedélyábrázoló m�vészet: az éthosz-elmélet újjáéledése a korai modern 
affektuselméletben, a kartéziánus affektustan hatása a zenei gondolkodásra. 
A zenei retorika megjelenése, a zenei mint szónoki m�vészet: a quadriviumból a triviumba 
való áttérés. 
Új kompozíciós törekvések a szöveg-zene viszony újra megalapozásával a Platón és 
Arisztotelész recepció nyomán: a firenzei Camerata kés�-reneszánsz drámai törekvései illetve 
Monteverdi új zenefelfogása: a seconda pratica.  



Az opera és a rokon m�fajok mint a korai modernitás eminens zenei nyelvének megalapozása: 
operaviták és nemzeti zenei idiómák, dialektusok kialakulása a 17-18. században. 
 
 
Modernitás 
6-8. el�adás 
 
Mattheson összefoglalása a zenei retorika és affektuselméletr�l a 18. század közepén. 
A reprezentáció és a kifejezés antinómiái. 
A francia intonációelmélet és a természetutánzás diderot-i programja a buffonista harccal való 
kapcsolatában. 
Kant zenefelfogásának körvonalai: a zene mint kellemes m�vészet. 
Az abszolút zene eszméjének megszületése Hoffmannál: a tiszta hangszeres zene mint a 
tulajdonképpeni zeneiség paradigmája. 
Hegel zeneesztétikájának f�bb elemei: a zene más m�vészetekkel való kapcsolata; az 
interjekció központi zenei elve; a zene mint az önmagába visszahúzódó szubjektivitás 
m�vészete. 
Schopenhauer zenei metafizikája 
Kierkegaard és az erotikus stádiumok: a zene mint a közvetlen erotikus stádium m�vészete. 
Hanslick „formalista fordulata”: a zene mint hangozva mozgó forma. 
Nietzsche zenefelfogása A tragédia születésében: Wagner zenedrámáinak hatása és a 
Monteverdi-féle operafelfogás kritikája. 
 
20. század 
9-12. el�adás 
 
A kés�-romantika, impresszionizmus és a wagneri örökség hatása: Debussy, R. Strauss, 
Mahler és a fiatal Schönberg 
A szórakoztató zene és a „komolyzene” esztétikai polarizálódása a század elején: a dzsessz 
hatása az európai zenefelfogásra. 
Adorno zenefelfogása és kultúra kritikája  
A zenei köznyelv felbomlása; avantgárd törekvések: dodekafónia (az érett Schönberg); 
neoklasszicizmus (Sztravinszkij); folklór (Bartók) 
A zene határainak kitágítása az olasz futuristáktól Cage-ig: a zajtól a csendig. 
Pop versus classical: a polarizálódás helyzete a század második felében 
Neoavantgárd (Boulez, Stockhausen) és experimentalitás (Cage) 
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