
 

Tantárgy neve: Gregorián – schola 1. 

NEPTUN-kódja: MKKORALB059 
Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: levelező tagozat 10 óra/félév (5 óra előadás + 5 óra gyakorlat) 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

A tantárgy célja: A római katolikus egyház hivatalos énekének, a gregoriánnak a kántori 

praxisban előforduló legfontosabb latin és magyar nyelvű tételeinek elsajátítása a 

szentmisén, kiegészítve a magyar gregoriánum jelesebb darabjaival. A különböző 

notációval lejegyzett kották megismerése. 

Tantárgyleírás: 

Ismeretek: 

A kántori gyakorlat legnagyobb részét kitevő szentmise menetének, részeinek és 

énekeinek megismerése, elsajátítása mind az eredeti latin nyelvű gregorián tételekre, mind 

az egyszerűbb dallamú, latin és magyar nyelvű változatokra vonatkoztatva, a liturgikus 

előírásoknak megfelelően. 

Kompetenciák: 

A különböző írásmódú gregorián kották olvasatának elsajátítása (kvadrát-notáció, 

modern notáció és ún. magyar notáció). A gregorián hangnemeinek, a 8 módusznak 

megismerése. A szentmisében használt zsoltártónusok (ún. magyar és római sorozat) 

elsajátítása. Kisebb tételek memoriter előadása. A tanult tételek tiszta éneklése, stílusos 

előadása. A tételek alkalmazásának lehetőségei a liturgiában. 

Évközi tanulmányi követelmények: egyéni beszámoló 

Az értékelés módszere: gyakorlati jegy 

Kötelező irodalom: 

Éneklő Egyház. Szent István Társulat, Budapest, 2013. ISBN 9633616765 

Dobszay László: Bevezetés a gregorián énekbe. LFZE, Budapest, 1995.; Második, bővített 

kiadása: … A fogalomtár és a példatár Balogh P. Piusz P. Praem munkája, LFZE 

Egyházzenei Kutatócsoport – Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest, 2014
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. ISBN 

978-963-12-1681-3. 

Graduale Romanum. Internetes elérés: 

http://www.ccwatershed.org/blog/2014/feb/17/1974-graduale-romanum-now-online/ 

 

Ajánlott irodalom: 

Liber Usualis ISBN 9633616765 Internetes elérés: 

http://www.sanctamissa.org/en/music/gregorian-chant/choir/liber-usualis-1961.pdf 

Hozsanna – Teljes kottás népénekeskönyv a Harmat –Sík „Szent vagy, Uram!” énektár 

énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a 

szentmise olvasmányközi énekeivel. Szent István Társulat, Budapest, 2017. ISBN 

9789633618899 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Zeneműkiadó, Bp., 1981. ISBN 9633303745 

http://www.ccwatershed.org/blog/2014/feb/17/1974-graduale-romanum-now-online/
http://www.sanctamissa.org/en/music/gregorian-chant/choir/liber-usualis-1961.pdf


Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Editio Musica, Budapest, 1993. ISBN 963-

330-711-2; 1993
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. ISBN 978-963-330-770-0. 

Tantárgy felelőse: Dr. Kővári Réka DLA 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Kővári Réka DLA, Deákné Dr. Kecskés 

Mónika habil. DLA 

 


