
Tantárgy neve: Egyházzene szigorlat 
Kód: 
KSZG4 Kreditszáma: 4 Tantárgy angol neve: Comprehensive exam in 

Church Music 
 

A tanóra típusa: - és száma: - 

A számonkérés módja: szig. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): KEZT5B Zenetörténet 5, KHYM2B Hymnológia, 
R011-A Hitvallásismeret 2,G030 Bibliaismeret 1, G020 Liturgika 1 

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

A tantárgy célja: a képzés során több, a szakterületi tanulmányok szempontjából alapvető,  
szakismereteket átfogó, összegző, rendszerező, bizottság előtt történő számadás. Magába 
foglalja a szakiránynak megfelelő differenciált szakmai ismeretek tárgyainak anyagát: az 
(egyház)zenetörténet, hymnológia, liturgika tantárgyak tartalmait.  
Szigorlati témakörök  Hymnológia: a Biblia tanítása az éneklésről, éneklés az ősegyházban 
és a középkorban, a reformátorok tanítása az egyházi éneklésről, zenéről,a hazai 
reformáció kezdeti szakaszának éneklése, gregorián eredetű dalok, humanista metrikus 
dalok, Luther és a német reformáció, XVI.-XVII. századi magyar dallamok, XVIII.-XIX, 
századi magyar dallamok, Énekeskönyvünk magyar dallamforrásai: Huszár Gál 
énekkönyvei, Szenczi Molnár Albert munkássága és a magyar zsoltárok, Maróthi György 
és a kollégiumi zenélés, a XIX. századi reformok, Gárdonyi Zoltán és Csomasz Tóth 
Kálmán.  
Liturgika: a liturgika története: ószövetségi gyakorlat, zsinagógai istentisztelet, apostoli 
kor, nyugati liturgia, német reformáció istentisztelete, magyar liturgiatörténet, az 
istentisztelet: lekció, prédikáció, gyülekezeti imádság, az istentiszteletek formái (homíliás, 
úrvacsorás. keresztelési. a konfirmáció, házasságkötés megáldása, temetési szertartás, 
lelkészszentelés, egyéb szentelési istentiszteletek. 
Zenetörténet: a magyar és egyetemes zenetörténet legfontosabb alkotásai, melyek 
kapcsolatban állnak a Biblia szövegeivel és a gyülekezeti énekeskönyv énekeivel: a korai 
kereszténységtől a XX. századig. 

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

Kötelező irodalom: 
A liturgika, hymnológia, zenetörténet tantárgyaknál felsoroltak. 
Ajánlott irodalom: 
Hafenscher Károly: Liturgika. a keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, 
ökumenikus szellemben. Luther kiadó, Budapest, 2010. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kedvesné dr. Herczegh Mária, főiskolai 
docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kiss 
Csaba, adjunktus, DLA , Szabóné Fodor Adrienne, művésztanár, Dr. Csorba Péter, 
főiskolai tanár, PhD 

 
 


