Tantárgy neve: Latin nyelv 2. HFKORALB022

Kreditszáma: 1

A tanóra típusa és száma: heti 1 gyak. nappali tagozaton; 5 gyak./félév levelező tagozaton
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Latin nyelv 1.
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása

A kántor szakos hallgatók számára a latin nyelv alapfokú ismerete, valamint a liturgikus
gyakorlatban való biztonságos és hibátlan alkalmazásának elsajátítása. A latin nyelv c.
tantárgyban először a hang- és alaktan feldolgozása, majd a mondattan legfontosabb
elemeinek feldolgozása történik klasszikus latin szövegek, a római liturgia szövegei, az
újszövetségi szentírás latin fordításának szövegei, valamint a latin nyelvű patrisztikus
irodalom szövegei alapján.
Ismeretek:
1. A passivum, a deponens, vagyis az álszenvedő igék, a melléknevek fokozása, az
adverbiumok képzése és fokozása, az accusativus cum infinitivo, a nominativus cum
infinitivo, a coniunctivus, a coniugatio periphrastica, a gerundium.
2. Az egyszerű mondat és a mondatrészek, az ige a mondatban, az ige névszói alakjai. Az
összetett mondat. Verstan.
Kompetenciák:
A római liturgiában jelenlévő, kántori gyakorlatra vonatkoztatható latin nyelvű liturgikus
anyag megfelelő kiválasztása és biztos használata.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező irodalom:
Györkösy Alajos (1994, szerk.), Latin-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest ISBN:
978-963-05-6793-0
Györkösy Alajos (1994, szerk.), Magyar-latin szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest ISBN:
978-963-05-6781-7
Madas Edit (1997): Liturgikus latin nyelvkönyv, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Egyházzenei Tanszéke, Budapest ISBN: nélküli
Ajánlott irodalom:
Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula (én.): Latin nyelvtan a gimnáziumok számára,
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest ISBN: 978-963-193-703-9
Banó István – Nagy Ferenc – Waczulik Margit (én.): Latin nyelvkönyv, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest ISBN: 963-171-696-1
Missale Romanum. Editio typica tertia. Vatican, 2002. ISBN: nélküli
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Mészáros László főiskolai docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Mészáros
László főiskolai docens, PhD

