
Az ismeretkör: Egyházzene 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 7 

Tantárgyai: 1) Egyházzene-történet 2) Gyülekezeti éneklés I. 3) Gyülekezeti éneklés 

II. 
 

Tantárgy neve: Gyülekezeti éneklés II. (T426) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100 (kredit%) 

A tanóra típusa: és óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

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

A számonkérés módja: gyakj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek:--- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Gyülekezeti éneklés I-II. 

A 16-19. század egyházzenéjének gyülekezetek szerinti anyanyelvű strófikus éneke a 

népének. E műfaj – zenetörténeti jelentősége mellett – irodalom-, eszme-, és 

teológiatörténetileg az európai kultúra szerves része, s az egyházzenei gyakorlat gerince. A 

népének-repertoárt a gyülekezeti énekkönyv hordozza, amely a legelterjedtebb történeti és 

mai egyházzenei könyvtípus. A népének megismerése elválaszthatatlan e könyvtípus 

elméleti, gyakorlati és funkcionális, majd magasabb fokon történeti ismeretétől. A 

hallgatók himnológiai ismereteket is elsajátítanak. Egy meghatározott számú (az ökumené 

jegyében a különböző felekezetekből való) énekanyagot kell memorizálnia, az egyes 

tételeket szövegi és zenei szempontból értékelnie, liturgiai használatával tisztában lennie. 

A népének memoriter  tételek tudásáról a hallgató a kitűzött felmondási alkalmakon 

előrehaladásának megfelelően számol be. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. Budapest 1948/2000. 

 Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat! Budapest 1971/1995. 

 Evangélikus -énekeskönyv. Budapest, 1982. 

 Éneklő Egyház – Római Katolikus Népénektár. Budapest, 1985. 

 „Éneklő Egyház I-VI". Hangfelvételek a Népénektár tanításához. Budapest, 1994. 

 Dobszay László: A népének. Veszprém, 1995. 

 Dicsérjétek az Urat. Gyulafehérvár, 1993. 

 Dicséretek. Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 1971. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: 

Teológiai és kultúrtörténeti ismeretek szélesítése. Elsődlegesen protestáns, ill. ökumenikus népének 

repertoár megszerzése. 

Képesség: 



Liturgiai jártasság. A felekezeti népének-repertoár értő használata. 

Attitűd: 

Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség: 

Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. 
 

Tantárgy felelőse: Iványi-Papp Mónika 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


