Tantárgy neve: Latin nyelv 1. HFKORALB021

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): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 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 főnév- és igeragozás. A praesens imperfectum képzése, az I. és II. declinatio, a
birtokos névmások, a III. declinatio, a melléknevek ragozása.
2. A praeteritum imperfectum, a praeterium perfectum, a IV. declinatio, a vonatkozó
névmások, a futurum imperfectum, a futurum perfectum, a mutató névmás, a visszaható
névmás, a felszólító mód, az V. declinatio, a vocativus, a megszólítás esete, a
participiumok, a ragozható tőszámnevek ragozása.
Kompetenciák:
A római liturgiában jelenlévő, kántori gyakorlatra vonatkoztatható latin nyelvű liturgikus
anyag megfelelő kiválasztása és biztos használata.
a) tudása
Ismeri és érti a szakterületéhez kapcsolódó egyházzenei, teológiai, liturgikai
fogalomkészleteket, a római katolikus egyház liturgiáit, szertartásait.
Ismeri a római katolikus egyház hagyományait, értékeit, a legfontosabb egyházi
törvényeket, határozatokat, előírásokat a szent zenére vonatkozóan.
Ismeri a keresztény értékrend alapjait, a rá vonatkozó egyházi előírásokat.
Ismeri a katolikus egyházi énekeskönyveket, orgonáskönyveket, kórusgyűjteményeket.
Ismeri a gregorián és népének repertoárt, valamint a zeneirodalom alapvető egyházzenei
műveit.
Tudja milyen zene való liturgiára és milyen zene nem nevezhető liturgikus zenének.
Birtokolja a szakmai vitához szükséges beszéd- és íráskészséget.
Rendelkezik szerzői jogokkal kapcsolatos ismeretekkel, ismeri az etikai és egyéb
szabályokat.
Ismeri az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának lehetőségeit.
Ismeri és szakszerűen alkalmazni képes a digitális kommunikáció, az információ
kezelésének szabályait.
Rendelkezik azzal a tudással, mellyel képes szakszerűen és etikusan kezelni az elektronikus
információkat.
b) képességei.
Képes a gregorián és népének anyag autentikus megszólaltatására.
Képes a folyamatos reflektív önfejlődésre és a sikeres szakmai szocializációra.

Képes az egyes médiumok, számítógépes programok kreatív használatára, alkalmazására.
c) attitűdje
Elkötelezett a római katolikus egyház iránt, képviseli annak tanításait.
Elkötelezett a zenei értékek megőrzése iránt, védelmébe veszi azokat.
Képes személyes felelősségvállalásra és döntéshozatalra vitás kérdésekben.
Munkáját a minőség- és felelősségtudat jellemzi, az együttműködés mellett adott esetben
szakmai érvekkel tudja megvédeni a hiteles liturgiát.
Az elektronikus kommunikációban döntéseit minden szempontot mérlegelve, a jogi és
etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
d) autonómiája és felelőssége
Munkáját minden körülmények között etikusan, felelősen, egyházának törvényei szerint
végzi.
Döntései szakmailag indokolhatóak, azokért felelősséget vállal.
Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója.
Az értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás jellemzi.
Felelősen, etikusan, kritikusan, biztonságosan működik együtt minden partnerével a
digitális kommunikációban.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
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