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Zenetörténet

 
 

A zenetörténet oktatás céljai és feladatai:
 
A Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnázium zenetörténet óráin a
zenetörténeti korszakok megismertetése mellett a tantárgy oktatásának célja, hogy kitekintést
adjon a művészeti korszakok történelmi és társadalmi hátterére, foglalkozzon a
társművészetekkel (kiemelten a tánccal és tánczenékkel), valamint az egyes korszakokhoz
kapcsolódó zeneelméleti fogalmakkal. A zenetörténet tantárgy tanításának legfontosabb
feladata a magyar és egyetemes zeneművészet kiemelkedő korszakainak, alkotóinak és
jelentős műveinek megismertetése, úgy, hogy a tanulók az iskola elvégzése után is biztosan
tájékozódjanak az egyes zenetörténeti korszakokban, munkájuk során képesek legyenek
használni és kamatoztatni az e tantárgy során tanultakat.  

Cél továbbá, hogy a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés
módjait megismertesse a leendő táncművészekkel és a táncot tanító pedagógusjelöltekkel,
miközben törekedni kell arra is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene
alkalmazására, befogadására készítsen fel. Szükséges, hogy a zene – mint a tánc legfontosabb
társművészete – a zenetörténet tantárgy oktatása által megfelelő hangsúlyt kapjon a
művészképzésben és a pedagógusképzésben is. Törekedni kell arra, hogy a legkorszerűbb
művészetpedagógiai elvek szerint oktassuk a tanulókat, ehhez pedig – lehetőség szerint – a
legkorszerűbb technikai eszközöket használjuk. Kiemelt feladata e tantárgy oktatásának az is,
hogy megalapozza a tanulók viszonyát a nemzeti és kortárs zenei kultúrához. Iskolánk
jellegéből adódóan a zenetörténet szakos tanár fontos feladata, hogy az eltérő zenei
tudásanyaggal, hangszerismerettel rendelkező tanulókat azonos tudásszintre emelje. Az egyes
zenetörténeti korszakok megismertetése időrendi sorrendben történik.
 
Általános követelmények

 
– zenetörténet:

 
A legfontosabb művészeti stíluskorszakokban való jártasság, a zenei stílusjegyek ismerete a
történeti, társadalmi változások mentén. A tantárgy külön hangsúlyt fektet a zene és tánc
összefüggéseinek formai, szerkezeti és hangzásbeli sajátosságaira.
 

– zeneelmélet:
 
A zenei tagolás egységeinek, a forma alkotórészeinek megismertetése. A hagyományos
kisformák és összetett zenei formák részletes bemutatása különböző korszakokban és
műfajokban. Zenei szemelvények, dalok, zeneműrészletek, táncok, tánctételek elemzése és
felismerése, és – lehetőség szerint – aktív megszólaltatása.

A 11. osztály két féléve az érett barokktól a bécsi klasszika koráig terjedő időszak
zenéjének vizsgálatát helyezi a zenetörténeti tanulmányok középpontjába.

A 12. osztály két féléve a romantika, illetve a 20-21. század zenéit öleli fel.
Minden zenetörténeti korszak oktatásánál – az iskola sajátos jellegét, az itt folyó



zenéjének vizsgálatát helyezi a zenetörténeti tanulmányok középpontjába.
A 12. osztály két féléve a romantika, illetve a 20-21. század zenéit öleli fel.
Minden zenetörténeti korszak oktatásánál – az iskola sajátos jellegét, az itt folyó

oktatás igényét szem előtt tartva – elsőbbséget élveznek és kiemelt helyet kapnak azok a
zeneművek, melyek tánczenék, illetve szoros kapcsolatot ápolnak a tánccal.

Nevelési-fejlesztési célok:
Tematikai egység/

Fejlesztési cél
Zenei reprodukció

 
 
 

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Célja és feladata a tanulók korábban szerzett zenei ismereteinek
tudatosítása és rendszerezése a zenetörténet és zeneirodalom oktatás
folyamán bemutatásra és elemzésre kerülő korszakalkotó, ill. jelentős
zenei alkotásokon, továbbá baletteken, tánczenei műveken, zenés
színpadi alkotásokon keresztül, különös tekintettel jövendő táncművészi
pályájuk alkotó gyakorlatára.
 
Ismerjék meg a tanulók a zene, a zenetörténet tudomány és a
zeneesztétika kapcsolódó alapvető fogalmait, fő jelenségeit, melyek
táncművészi gyakorlatukat érintik, melyek a zenehallgatáshoz, a zene
érzelmi befogadásához, annak megismeréséhez, belső értéséhez
feltétlenül szükségesek.
Élményt, zenei, formatani ismereteket és inspirációt kapjanak a
zeneirodalmi, zenetörténeti példák által a zeneművek tartalmi
mélységébe történő behatoláshoz, továbbá a zeneművekben rejlő
karakteres mozgás, stilizáltság, szimbolizmus, az izgalmas drámai-
formai, karakterisztikus, mozgásszimbolikai együtthatás által a
zeneművek táncművészi megközelítéséhez.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-
 
 

* tanulmányai során sajátítsa el a tanuló (hallgató) a zenei
alkotások megragadásának eszközeit (leírás, elemzés,
befogadás sajátos módjai, lejegyzésének sajátos lehetőségei
stb.),

* a zeneművek sajátos auditív nyelvét
* a tanulóknak meg kell ismerniük a zeneművek

gondolatiságának lényegét, ennek összefüggéseit az adott kor
szellemtörténeti, társadalmi és individuális vonatkozásaival,
összekapcsolva a nagy zeneszerzők életművére kiható
életrajzi eseményekkel

* a tanuló ismerkedjék meg a zenetörténet különböző
stíluskorszakainak legfontosabb eseményeivel, az egyes
korszakokra jellemző stílusjegyekkel, műfajokkal,
műformákkal és azok egyedi megjelenésével a jelentős
zeneszerzők életművében, ezáltal biztosítsa a pályája során
szakmájába integrálható zenetörténeti és zeneirodalmi
ismereteket, melyeket maga számára hasznosít

* váljanak a tanulók nyitottá, érdeklődővé a zene teljessége iránt,
tájékozottá a zene múlt és jelenkori irodalmában

* fejlődjék ki a tanulókban az igény a folyamatos zeneirodalmi
önképzésre, ismereteik elmélyítésére, műismeretük,
zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottságuk bővítésére,
értékítéletük fejlesztésére pályájuk folyamán

* a tantárgy oktatása alakítsa ki a tanulókban az önállóbb
tájékozódás, vélemény- és ítéletalkotás igényét, helyes
képességét a zene világában

* fejlessze azokat a képességeket, melyekkel a zeneművek közül
választani képes és azokkal a zene törvényeinek megfelelően
együttműködni tud



* fejlessze azokat a képességeket, melyekkel a zeneművek közül
választani képes és azokkal a zene törvényeinek megfelelően
együttműködni tud

* alakítsa ki a készséget egy alkalmazott, vagy megíratott
zenemű táncadaptációjának megítéléséhez, a zenedramaturgiai
érzék fejlesztéséhez

 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
* a tanuló ismerje a zenetörténet különböző korszakaira

jellemző stílusjegyeket, műfaji és formai sajátosságokat,
* tudjon tájékozódni a zenetörténet korszakaiban,
* legyen képes elhelyezni az egyes zeneszerzőket a megfelelő

korban, legalább félévszázadnyi pontossággal,
* ismerje a zeneszerzők életének, körülményeinek azokat a

vonatkozásait, amelyek hatással voltak alkotó
művészetükre,

* legyen képes felismerni hallás után a zeneművek szerkezeti,
karakterbeli, hangzásbeli sajátosságait,

* legyen igényes az interpretáció minősége, stílushűsége
iránt,

* tudja zenei ismereteit saját táncművészi praxisában
hasznosítani,

* legyen igénye ismereteinek állandó bővítésére, zeneművek
megismerésére, zeneelméleti, zenetudományi munkák
olvasása, hangverseny- és operaelőadások látogatása,
egyéni és együttes (furulya, Orff-hangszerek, Orff-
együttes, egyéb maga művelte hangszeren) aktív
muzsikálás révén.

 
 

Magyar nyelv és
irodalom:
szövegelemzés, költői
képek, népdal
szimbólumok

Magyar és egyetemes
történelem:
párhuzamok felismerése
zeneművek és
történelmi események
között
 
Társművészetek: a többi
művészeti ág hasonló
törekvéseinek
tudatosítása egy-egy
művészeti korszakban
 
Idegen nyelvek: énekes
anyag eredeti nyelven;
DVD-k kiegészítő
anyagai angol nyelven
 
Etika: a dalanyagok
tartalmának eszmei
üzenete.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

A tananyaghoz kapcsolódó, a műfajra és a zenei stílusra jellemző
fogalmak.

 
 
Tematikai egység/

Fejlesztési cél
Zenei befogadás/

Zenehallgatás
minden

órán

Előzetes tudás

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és
értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek
részleteinek felismerése.
A zenei középkor: Gregorián ének, kezdeti többszólamúság.

Ars antiqua - Magister Leoninus, Perotinus
Ars nova – Guillaume Machaut - mise, rondeau

F. Landini - ballata, caccia
Középkori világi zene - a trubadúr ének és hangszeres táncok

 
Reneszánsz: Dufay - cantus firmus misék, chansonok, motetták

Ockeghem - polifóniája (imitáció, dallamfordítások)
Madrigalisták - a madrigál, chanson, kórusdal
C. Jannequin (La guerre), Don Carlo Gesualdo (Josquin, Hassler,



Ockeghem - polifóniája (imitáció, dallamfordítások)
Madrigalisták - a madrigál, chanson, kórusdal
C. Jannequin (La guerre), Don Carlo Gesualdo (Josquin, Hassler,
Senfl, Dowland, Morley, Tomkins, Marenzio, Monteverdi)
Hangszeres zene (táncpárok összekapcsolása)
Palestrina - mise, motetta
Lasso - motetta, chanson, madrigál

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai
rendszerezésével. Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés,
szintetizálás véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra
fejlesztése.

Tematikus óratervek:
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
11. évfolyam (74 óra)
 
heti 2 óra - 2 félév
félévenként osztályzat (gyakorlati jegy)

 
barokk: 30 óra, bécsi klasszika (kitekintéssel a kora romantikára):44
óra
 
Új olasz hangszeres műfajok és műformák

A. Corelli - a barokk szonáta fajtái,
concerto grosso
A. Vivaldi - concertói (festőiség,
programszerűség) A négy évszak, A vihar
D. Scarlatti - csembalószonáták

 
G. F. Händel - sonata

concerto grosso
opera seria
oratorium

 
J. S. Bach - orgonaművek (prelúdium, fúga, passacaglia)

Das Wohltemperierte Klavier
hegedű szólószonáta
zenekari szvit
concerto
motetta, kantáta
passiók, h-moll mise
Goldberg-variációk, Musikalisches Opfer

 
A 18. századi opera megújulása:

G. B. Pergolesi - Az olasz és a francia
vígopera kiinduló pontja
Ch. W. Gluck - visszaszerzi az opera
drámaiságát a francia nagyopera sajátságai
mellett (kórusok, tánc) Orfeo és Euridice -
reformopera; -Don Juan.

 
Az átalakulás korszaka, új zenei formák születése („Sturm und
Drang”)

Carl Philipp Emmanuel Bach - fantázia,
szonáta
d-moll fuvolaverseny
J. W. Stamitz és a mannheimi iskola
zenekari kultúrája és újításai

 
 
A bécsi klasszika I.

Művészetek;
mozgóképkultúra és
médiaismeret:
tantárgyak közötti
szintézis (a kortárs
zenei élet jelenségei, a
média szerepe a zenei
tevékenységek
megjelenítésében, az
alkalmazott
zeneszerzés és
zeneművészet és a
kortárs művészetek
kölcsönhatása).

 
Ikonográfia

 
DVD-lemezek bőséges
használata a jövő
hangversenylátogatói-
nak kineveléséért

lehetőség
szerinthangversenyláto-
gatások

 
zenei műveltségi
versenyek



zenekari kultúrája és újításai
 
 
A bécsi klasszika I.

J. Haydn - vonósnégyes, zongoraművek,
zongorás trió
mise, oratórium, operák, szimfóniák

 
A bécsi klasszika II.

W. A. Mozart - zongoraszonáta
kamaramű (kvintett, vonósötös, fúvósszerenád,
vonós-fúvós kombinációk)
divertimento, szerenád, szórakoztató művek,
zongoraverseny, hegedűverseny, fúvós
versenymű
mise, Requiem

 
A bécsi klasszika III.

L. van Beethoven - zongoraszonáta
variációs mű (Eroica-, Diabelli)
versenyművek
szimfóniák
nyitány
Fidelio - opera, Missa Solemnis

12. évfolyam (62 óra)
 
heti 2 óra - 2 félév
félévenként osztályzat (gyakorlati jegy)
 
(témakörönként lehetőség szerint 2-2 óra)

 
A zenei romantika útjai

A 18. századi opera megújulásának következményei
A „bel canto” és mesterei:
G. Rossini - operái, dalciklusai
G. Donizetti - operái, semiseriái
V. Bellini - operái, opera- és zenei stílusa, hatása

 
C. M. Weber és a német romantikus opera, A bűvös vadász
 
F. Schubert: - dalok, dalciklus, kamaramű, szimfónia
 
F. Mendelssohn-Bartholdy - szimfónia, Szentivánéji álom
(tündértánc, idill)
 
R. Schumann - zongoraciklus, kamaramű, dal, szimfónia
 
J. Brahms - kamaramű, szimfónia, versenymű, dal
 
H. Berlioz - programszimfónia
 
F. Chopin - etűd, mazurka, keringő, polonaise, nocturne, prelűd,
scherzo,

ballada, szonáta, versenymű (zongoraverseny)
romantikus szimfónia (Faust-szimfónia és H.Berlioz)
szimfonikus költemény

 
Liszt Ferenc - virtuóz zongoramű, (etűd, parafrázis, rapszódia)

a romantikus szonáta (h-moll szonáta)



szimfonikus költemény
 
Liszt Ferenc - virtuóz zongoramű, (etűd, parafrázis, rapszódia)

a romantikus szonáta (h-moll szonáta)
romantikus szimfónia (Faust-szimfónia és H.
Berlioz)
szimfonikus költemény

 
Liszt Années de Pèlerinage (Zarándokévek)

oratorikus művei
kései zongoraművek

 
G. Verdi és a romantikus olasz zenedráma típusa

opera (első két stíluskorszakából legalább egy-egy felvonás)
3. stíluskorszaka és operái, Requiem
 
R. Wagner - opera, zenedráma (részletek egy-egy felvonásból)
Lohengrin, Tannhäuser, Nürnbergi mesterdalnokok)
 
 
Nibelung gyűrűje, Tristan és Isolda, Parsifal
 
A magyar romantikus opera - Erkel Ferenc - Hunyadi László, Bánk
bán
 
Muszorgszkij és az orosz „Ötök” (Kjui, Balakirev, Borogyin,
Rimszkij-Korszakov)

Egy kiállítás képei
 
P. Csajkovszkij - Rómeó és Júlia nyitányfantázia

hegedűverseny, b-moll zongoraverseny
szimfónia
balettek
Pikk dáma - opera

 
B. Smetana – Hazám - Moldva
A. Dvořak - szimfónia, gordonkaverseny, szláv táncok
 
E. Grieg - Peer Gynt kísérőzene (szvit), a-moll zongoraverseny
(J. Sibelius)
 
G. Mahler - szimfónia, dalciklus
R. Strauss - szimfonikus költemény
opera (pl. Salome)

valamely kései mű (oboaverseny, Metamorfózisok, Négy utolsó
ének)

A századforduló és a 20. század zenetörténete, zeneirodalma
C. A. Debussy és a zenei impresszionizmus

zongoramű, prelűdök
zenekari mű (Egy faun délutánja, A tenger)

 
opera: Pelleas és Mélisande
 
M. Ravel - zongoramű, zongoraverseny (G-dur, vagy
Zongoraverseny bal kézre)

zenekari mű (La Valse, Bolero)
Daphnis és Chloé - táncjáték, opera (pl. Pásztoróra)

 
A verista opera - G. Bizet, R. Leoncalvallo, P. Mascagni operái

G. Puccini - operái
 
Az „új bécsi iskola” - és a zenei expresszionizmus
A. Schönberg - Megdicsőült éj, Hat zongoradarab

Öt zenekari darab



Az „új bécsi iskola” - és a zenei expresszionizmus
A. Schönberg - Megdicsőült éj, Hat zongoradarab

Öt zenekari darab
Egy varsói túlélő

 
 
A.Webern - Passacaglia

Hat zenekari darab
 
A. Berg - Wozzek, Lírikus szvit, Hegedűverseny
 
Bartók Béla - zongoramű, (szvit, Op. 14. , Improvizációk,
Szabadban)
 

Színpadi művek - opera: A kékszakállú herceg vára
táncjáték: Fából faragott királyfi

A csodálatos mandarin
Cantata profana

versenyművek (hegedű-, zongoraverseny)
zenekari mű (Két kép, Táncszvit)
Concerto

 
Kodály Zoltán - megzenésített versek, népdal feldolgozás, kórusmű

zenekari mű (Galántai táncok, Háry János szvit)
Fölszállott a páva

Psalmus Hungaricus, Budavári Te Deum
Háry János - daljáték és szvit
 

Dohnányi Ernő és a tánc
Táncok Dohnányi Ernő, a zongoraművész repertoárjában és a

zeneszerző kompozícióiban. Zenéje a
táncművészetben (különös tekintettel a Változatok
egy gyermekdalra (op. 25) című művére.
 

I. Stravinsky - „oroszos” korszakából: Petruska,
Tűzmadár

Le Sacre du Printemps, Les Noces
 

- „neoklasszikus” korszakából: Pulcinella,
Zsoltárszimfónia, Oedipus Rex, Katona
története

 
- „szerialista” korszakából:

Threni, Requiem Canticles
 

A. Honegger és a francia „Hatok” (Auiric, Durey, Germaine
Tailleferre)

Honegger: II. szimfónia, Dávid király, Pacific 231,
Johanna a máglyán - részletek

Milhaud: A világ teremtése
Poulenc: kórusmű, kamaramű; Lés Biches

 
Sz. Prokofjev: A tékozló fiú - balett

Rómeó és Júlia - balett
Klasszikus szimfónia

D. Sosztakovics: IX. szimfónia
Az orr - opera

 
 
B. Britten: Változatok és fúga egy Purcell témára

Peter Grimes - opera
Pagodák hercege - balett

 



Peter Grimes - opera
Pagodák hercege - balett

 
A közelmúlt zenei irányzatai a kortárs zeneszerzőkig:

John Cage, Witold Lutoslawski, Ligeti György, Yannis
Xenakis, L. Berio

 
Pierre Boulez, K. Stockhausen, Krzysztof Penderecki
 
G. Gershwin - Porgy és Bess

Rhapsody in Blue
Egy amerikai Párizsban
 

Magyar kortárs zeneszerzők
 
Az elektronikus zene (Pongrácz Zoltán, az első magyar
elektroakusztikus zeneszerző munkásságának ismertetése,
csatlakozó irodalom: Kovács Ilona: Pongrácz Zoltán -
kismonográfia)

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

A választott modulhoz kapcsolódó fogalmak.

 
 

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus

végén

A 11–12. évfolyam végére a tanulók alapvető ismeretekkel rendelkeznek
a zenetörténet (kronológia), a társművészetek és az ének-zene
kapcsolódásáról.
Zenei befogadóképességük fejlődik, a befogadás pályái szélesednek a
személyes – esztétikai, intellektuális, gyakorlati – zenei élmények
szerzése, irányított és önálló feldolgozása által.

A zenetörténet-tantervet a Magyar Táncművészeti Főiskola korábbi zenetörténet-tanterveit
figyelembe véve összeállította:

 
Budapest, 2013. március 3.
 

Dr. Kovács Ilona
egyetemi docens
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