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Ismeretanyag tömör leírása A tantárgy oktatásánál célkitűzés a magasabb szintű zenei műveltség kialakítása, 
hogy ezáltal a hallgatók megismerjék, felfedezzék, hogy mi a valódi érték a zene 
világában, kiváltképpen az egyházi zenében. A tantárgy a zenetörténeti áttekintés 
során nyomon kíséri a Biblia hatását a kezdetektől napjainkig. 

Előtanulmányi feltételek A Biblia és a zeneirodalom 1. 

Az adott ismeret átadásában 
alkalmazandó további 
(sajátos) módok, jellemzők  

Korunk sok tekintetben az értékvesztések világa, sorra sekélyesednek el önkifejezési 
formáink, többek között a zene is.  
Fő témakörök:  

 A zene útja a kezdetektől időszámításunkig az ószövetségi zsidó zene Jézus 
koráig, a zsidók által használt hangszerek;  

 a keresztény zene az őskeresztény időktől a reformációig mit vett át az 
őskereszténység a zsidóktól; 

 a konstantinuszi fordulat hatása az egyházi zenére;  

 Ambrosius és Arezzoi Guido újításai;  

 a többszólamúság kialakulása;  

 a reformátorok viszonyulása az egyházi zenéhez; 

 a Tridenti Zsinat állásfoglalása, Palestrina;  

 a barokk zene – J. S. Bach: Máté passió, Bach jelentősége, a passió 
műfajának kialakulása; G. F. Händel: Messiás, az oratórium műfajának 
kialakulása;  

 a bécsi klasszikusok egyházi zenéje – J. Haydn: Teremtés; W. A. Mozart: 
Requiem; Ludwig van Beethoven: Missa solemnis;  

 a 19. századi romantika – J. Brahms: Német requiem, F. Mendelssohn Elias, 
Liszt F: Krisztus oratórium;  

 a XX. század fő zenei irányzatai, egyházi és vallásos zenéje – Kodály F.: 
Psalmus Hungaricus, I. Stravinsky: Zsoltárszimfónia, O. Respighi: Római 
ünnepek;  

 korunk egyházi zenéjének tarkasága spirituálé, fehér és fekete gospel, 
keresztény rockzene, filmre, színpadra vitt rockoperák, az ezzel kapcsolatos 
kérdések.  

Az órák zenehallgatás-központúak. 
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