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Monochord

Egyhúros hangszer, az ókorban, a középkorban és a barokk évszázadaiban
is a zeneelmélet-oktatás fontos segédeszköze. A hagyomány szerint Püthagorasz 
is monochordot használt az alapkonszonanciák arányszámainak megállapításánál.



  

Püthagoreus alapkonszonanciák:

A tiszta oktáv hangjainak rezgésszám-aránya: 1:2

A tiszta kvint hangjainak rezgésszám-aránya: 2:3

A tiszta kvart hangjainak rezgésszám-aránya: 3:4

A püthagoreus világmagyarázat szerint a világ teremtése az 1:2, 

2:3, 3:4 arányszámok, illetve az első négy számjegyből kirakható 

további arányszámok rendje alapján történt (1:3, 1:4).

A három alapkonszonancia (a tiszta oktáv, tiszta kvint és tiszta kvart)

arányszámai megegyeznek a felhangsor első négy tagjának arányszámaival,

másképpen fogalmazva a felhangsor első három hangköze is a

a tiszta oktáv, tiszta kvint és tiszta kvart.



  

Püthagoreus alapkonszonanciák:

T8: tiszta oktáv (1:2)

T5: tiszta kvint (2:3)

T4: tiszta kvart (3:4)

T8 T8

T4 T5



  

A hét szabad művészet – septem artes liberales

A középkori oktatás alap-tanrendje, a 12-13. századtól 

az egyetemek bölcsészeti tárgyai:

TRIVIUM – a szó tudományai:

Grammatica

Retorica

Dialectica

QUADRIVIUM – a szám tudományai

Musica

Aritmetica

Geometria

Astronomia



  

Az ars szó jelentései Finály Henrik latin szótára alapján:

Művészet

Mesterség

Ügyesség

Tudomány

Remekmű

Györkösy Alajos ezekhez hozzáteszi még:

Fortély

Tehetség



  

A zene hármas értelmezése a középkortól a barokk végéig:

● Musica mundana: a világmindenség zenéje; ide értendő

    többek között a püthagoreus alapkonszonanciák

    rendszere is.

● Musica humana: az ember zenéje; az elgondolt, az énekelt és a

  hangszeres zene egyaránt

● Musica instrumentalis: a hangszerekkel megszólaltatott zene

A görög mousiké (μουσική) szó jelentése (etimológiailag a múzsa 

(μούσα) szóból származik):

● Megszólaltatott (énekelt, vagy hangszeres) zene

● Tánc

● Költészet



  

Pluteus kódex

/Medici Antiphonarium

(Plut.29.1

Biblioteca Medicea 

Laurenziana,

Firenze)

MUSICA MUNDANA

MUSICA HUMANA

MUSICA INSTRUMENTALIS



  

MUSICA MUNDANA

Pluteus kódex /Medici Antiphonarium (Plut.29.1 - Biblioteca Medicea  

Laurenziana, Firenze)



  

MUSICA HUMANA

Pluteus kódex /Medici Antiphonarium (Plut.29.1 - Biblioteca Medicea  

Laurenziana, Firenze)



  
MUSICA INSTRUMENTALIS – Pluteus kódex /Medici Antiphonarium 

(Plut.29.1 - Biblioteca Medicea  Laurenziana, Firenze)



  

„Musica est scientia bene modulandi.”

„A zene a helyes modulálás tudománya.”

Szent Ágoston: De musica (A zenéről)

Az órán tévesen mondtam, Ágoston nem az ars szót használja, hanem a

scientia kifejezést, ami még jobban aláhúzza azt a tényt, hogy tudományról 

(tudásról) és nem művészetről beszél. 

A modulandi  kifejezés magyarázatával még adós maradtam.
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