
 

Tantárgy neve: Kántori szolgálat Kód: 
KKSZ3 Kreditszáma: 10 

Tantárgy angol neve: Worship leader service 

A tanóra típusa: gyak. és száma: 4 hét 

A számonkérés módja: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): G043 Egyházi ének 2/2, KHOR4B Orgona4, 
KVGY5B Vezénylési gyakorlat 5 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

A gyakorlat célja: a hallgató tudja alkalmazni a képzés során elsajátított elméleti és 
gyakorlati ismereteket. Komplex módon lássa át a kántori feladatokat. Önállóan 
összeállított istentiszteleti rendje és az ahhoz tartozó intonációk, orgonakíséretek, 
kórusművek igazodjanak az igehirdetéshez, valamint egészítsék ki, erősítsék meg az 
elhangzó gondolatokat az egyházzene segítségével. A hallgató aktívan vegyen részt egy 
gyülekezet egyházzenei életében, gyakorolja az istentiszteleti élet liturgiájából a kántori 
feladatok rendszeres elvégzését és ismerje meg a gyülekezeti adminisztráció hivatalos 
részét. 
A gyakorlat feladatai:  

• hospitálás minden egyházzenei jellegű alkalmon (pl: kóruspróba, orgona 
koncert, ifjúsági énekcsoportok), 

• rendszeres szolgálat a gyülekezet istentiszteleti alkalmain (lehetőség szerint 
reggeli áhítaton énekvezetés és orgonakíséret, bibliaórán énektanítás és 
hangszeres kíséret, vasárnapi istentiszteleten való orgonajáték), 

• vegyen részt temetési istentiszteleten, lehetőség szerint egyedül lássa el az 
énekvezetést és orgonálást, 

• vegyen részt sakramentumos istentiszteleti alkalmon (keresztelés, 
úrvacsoraosztás) és esketési istentiszteleten. 

A hallgató a gyakorlatról hospitálási-szolgálati naplót vezet, melyet a gyülekezet vezető 
lelkésze aláírásával ellát. A szolgálatokat a vezető lelkész és a gyülekezet kántora 
irányítja és véleményezi. A teljesítés az igazolólapon lelkészi aláírással, érdemjeggyel és 
szöveges értékeléssel történő minősítéssel dokumentálható.(A szakfelelős oktató ennek 
birtokában vezeti be a jegyet a tanulmányi rendszerbe.) 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  

Kötelező és ajánlott irodalom: 
Az egyházi ének, egyházzene irodalom, énekkar, gregorián és graduál, gyülekezeti 
énektanítás, hymnológia, népének-népzene, orgona, vezénylési gyakorlat, egyházzenei 
gyakorlat, gyermek és ifjúsági énekek tantárgyaknál felsorolt irodalomból válogatva. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kiss Csaba Márton, adjunktus, 
DLA  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): - 
 


