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REFORMÁTUS KÁNTOR BA ALAPSZAK  (6 FÉLÉV) 

(AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KREDITEK SZÁMA: 180) 

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteivel, 
felkészítsen a református gyülekezeti kántori szolgálat tartalmas, sokoldalú felkészültséget kívánó 
feladataira, valamint a megszerzett pedagógiai kompetenciák tegyék lehetővé a különböző életkorú 
gyülekezeti csoportokkal való foglalkozást.  

A szakot csak nappali tagozaton indítjuk, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 
180. 

Az indítandó kántor alapszak tantárgyainak alapozó tanegységeit teológiai, egyházzenei és 

általános műveltségi ismeretek adják. A szakmai törzsmodul magába foglalja a kántor szak speciális 

anyagának tanegységeit. Ezeket kisebb csoportban, illetve egyéni foglalkozásokon oktatják. 

Valójában nem válnak élesen külön a teológiai és a zenei tantárgyak, hanem folytonos átmenetet 

képeznek egymásba – pl. a liturgika tantárgy témái megjelennek más tantárgyak (népének, 

hymnológia, graduál, gregorián) tematikájában –, segítve a megértést és rögzítést. Gyülekezeti 

énekeink megismeréséhez jelentős elméleti tudást szerezhetnek a népzene, népének, graduál, 

gregorián tantárgyak elsajátítása során. Kiemelt lehetőség nyílik egyéni tehetséggondozásra (pl. 

orgona, vezénylési gyakorlat, hangképzés órákon), számos alkalommal kerül sor egyéni 

közreműködésekre hangversenyeken, gyülekezeti szolgálatokon és áhítatokon. 

A tehetséges hallgatóknak képességeik és fejlődésük alapján lehetőségük lesz egyéni fejlesztési 

feladatokat kérni az általuk választott mesterszakra való felkészülésükben is, elsősorban a 

zeneművészet és hittudományok területén. 

Szakmai gyakorlati tanulmányaikat négyféle képzési formában végzik: kántori gyakorlatokon, 

gyülekezeti szolgálatokon, vezénylési gyakorlatokon és a gyülekezeti énektanításban. Mindegyik 

gyakorlati forma célja, hogy felkészítse a leendő kántorokat a kántori szolgálat színvonalas, 

tartalmas, sokoldalú feladataira. A kántori gyakorlatra az utolsó félévben kerül sor, ezt a hallgatók 

arra kijelölt gyülekezetben, az ottani lelkész és kántor szakmai irányítása mellett teljesítik. Ez a 

gyakorlat vizsga-szolgálattal zárul.  

Az egyházi alkalmazott szakra való jelentkezéshez református egyháztagság és konfirmáció 

szükséges. A jelentkezők alkalmassági vizsgán igazolják billentyűs hangszertanulmányaikat, 

énektudásukat, gyülekezeti énekismeretüket és egy egyházi alkalmassági elbeszélgetésen is részt 

vesznek. A felvételi eljárás során bármilyen, igazolt hangszeres zeneiskolai befejezett tanulmány, 

az ének-zene érettségi vizsga, a befejezett (legalább hat évfolyamos) zeneiskolai billentyűs 

hangszer tanulmány, valamint a Magyarországi Református Egyház Kántorképző Tanfolyamán, C 

vagy D csoportban szerzett tanúsítvány bemutatása esetén a jelentkező többletpontra jogosult. 


