
 

Tantárgy neve: Gregorián – schola 4. 

NEPTUN-kódja: MKKORALB062 
Kreditszáma: 2 

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

A tantárgy besorolása: kötelező 

A számonkérés módja: vizsgajegy 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: Gregorián schola 3. 

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

praxisban előforduló legfontosabb latin és magyar nyelvű tételeinek elsajátítása és 

műfajainak megismerése a liturgia különböző formáira (szentmise, zsolozsma, 

ájtatosságok, szentség-kiszolgáltatások), kiegészítve a magyar gregoriánum jelesebb 

darabjaival. Kottáról énekelve, valamint a schola élén vezényelve a gregorián tételek 

előadásának, betanításának és vezetésének elsajátítása. 

Tantárgyleírás: 

Ismeretek: 

A római katolikus egyház liturgiája (szentmise és zsolozsma) legkülönbözőbb 

műfajainak megismerése a műfajok csoportosításával, mind az eredeti latin nyelvű 

gregorián tételekre, mind az egyszerűbb dallamú, latin és magyar nyelvű változatokra 

vonatkoztatva, a liturgikus előírásoknak megfelelően. A melizmatikus és az új műfajok 

ismeretének elsajátítása. A nem a kántorra tartozó műfajok, illetőleg -részek megismerése 

is. 

Kompetenciák: 

A szentmise és zsolozsma műfajainak énekes elsajátítása. Különböző liturgikus 

könyvekben való tájékozottság megszerzése. Kisebb tételek memoriter előadása. A tanult 

tételek tiszta éneklése, stílusos előadása, tanítása kisebb együtteseknek. A tételek 

alkalmazásának lehetőségei a liturgiában. 

Évközi tanulmányi követelmények: egyéni beszámoló 

Az értékelés módszere: gyakorlati jegy 

Kötelező irodalom: 
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Graduale Romanum. Internetes elérés: 
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