
A Bevezetés a barokk zenéjébe kurzus esszé-témái

Esszé címe Rövid leírás

A régi és az új 
– a Moteverdi-Artusi vita

A korai barokk egyik legjelentősebb és újító zeneszerzőjének, valamint

a hagyománytisztelő bolognai kanonoknak híres vitája, mely a 

„modern” és a „hagyományos” ütközésének illusztratív példája. Az 

esszé kitérhet a régi és az új konfliktusának általános problémájára is.

Biber: Battalia Biber A csata (Battalia) című művéből készült művészi videó 

megtekintése, a mű és a videó sajátos képi-költői megoldásainak 

feldolgozása. A videó linkje: https://www.youtube.com/watch?

v=a_hsKCQIMEs kotta elérhetősége (ha szükséges): 

https://imslp.org/wiki/Battalia_%C3%A0_10_(Biber

%2C_Heinrich_Ignaz_Franz_von) 

Bach-kutatók videó-
konferenciája

A mellékelt angol nyelvű videón három híres Bach-kutató fejti ki 

kutatási eredményeit. A témáik érintik a bachi zene affektus-

kezelését, az affektusok emberi szervezetre kifejtett hatását, a tánc-

tételek jellemvonásait és a számmisztikát. A konferencia egyik 

résztvevője külön kitér a 199-es kantátára. Az esszében feldolgozható 

az egész videó, illetve egy konkrét témakör (egy kutató beszámolója) 

is. A videó megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?

v=nFQgaWZJRnk Bach 199-es (BWV 199) kantátája elérhető: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9ow2SGHI94 

Viola hangszer-család A címben szereplő vonóshangszer-család bemutatása és egy viola da 

gambára, vagy más viola hangszerekre (esetleg viola-consortra) írott 

zenemű meghallgatása. Nem kötelező, de ajánlott kitérni Jordi Savall 

viola-művész életére, művészetére.

Liturgia és színház Mennyire férnek meg a katolikus liturgia sajátosságaival a színházi, 

teátrális elemek? Ki lehet térni X. Pius pápa motu propriojára (1903), 

mely szóba hozza a témát, de közelíthető a kérdés általános irányból. 

Az esszé szólhat a liturgikus drámákról, templomi drámajátékokról is.

Orgona A Grove Music Lexicon – Organ szócikk választott alfejezetének 

feldolgozása, valamint egy barokk (ajánlottan Bach) orgonamű 

meghallgatása és a hallgatási élmény leírása. A szócikk választható 

alfejezetei:

• Word origin (ókóri görögökkel kezdve) 

• Greek and Roman antiquity
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• The Byzantine organ

• Early church organs

• The church organ, 1100–1450

• The organ of J.S. Bach

Biber: Sonata 
representativa

Biber állathangokat utánzó szonátájának feldolgozása. A mű 

meghallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=3VXcuaHwpac 

kotta: https://imslp.org/wiki/Sonata_violino_solo_representativa_(Biber

%2C_Heinrich_Ignaz_Franz_von) 

Palestrina: Canticum 
Canticorum

Palestrina 4. motetta-kötetének bemutatása, mely az Énekek Éneke 

szövegeire íródott. Kitérhet a szerelmi költészet liturgikus 

megjelenéseire, az Énekek Éneke rövid szövegelemzésén keresztül. 

Válasszon egy motettát a kötetből, hallgassa meg és pár mondatot 

írjon róla!

Bach esküvői kantátája 
(BWV 202)

Bach: „Weichet nur, betrübte Schatten” (BWV 202) esküvői 

kantátájának meghallgatása és feldolgozása. Videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LywPtaSUTo kotta: 

https://imslp.org/wiki/Weichet_nur,_betr

%C3%BCbte_Schatten,_BWV_202_(Bach,_Johann_Sebastian) szöveg 

(németül, angolul): 

http://www.emmanuelmusic.org/notes_translations/translations_canta

ta/t_bwv202.htm 

Mester és tanítvány 
(Buxtehude – Bach)

Az esszé szólhat általánosságban a hétköznapi tanár-diák viszonyon 

jelentősen túlmutató mester-tanítvány kapcsolatról, de ajánlott 

példaként kitérnie Buxtehude és Bach lübecki találkozására.
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