Felmondási anyagok
I. évfolyam
Gregorián/Graduál memoriter (BE_GRGRME-1,2) (kat. prot.)
2x1 kredit
(A lapszámok a tanszaki greg. antológiára hivatkoznak)
(Aláhúzva a memoriter anyag, a többi előadási szinten felmondandó.)
Ordináriumok:
Missa mundi Kyrie, Sanctus, Agnus (15. old.)
VIII. Missa de Angelis: Kyrie, Sanctus, Agnus (11-12. old.)
I. mise (10. old.)
I. Credo (16. old.)
III. Credo (16. old.)
Asperges egyszerű dallama (6. old.)
Asperges díszes dallama (6. old.)
Introitusok:
Ad te levavi (32. old.)
Rorate caeli (36. old.)
Puer natus est (49. old.)
Resurrexi (89. old.)
Requiem (111. old.)
Gradualék:
Christus factus est (65. old.)
Haec dies (89. old.)
Alleluják:
Ostende nobis (az Alleluiariumból)
Excita Domine (az Alleluiariumból)
Dies sanctificatus (az Alleluiariumból)
Sequentiák:
Victimae paschali (90. old.)
Veni Sancte Spiritus 1-2. versszak (95. old.)
Tractus:
Qui habitat 1-2. vers (57. old.)
Communiók:
Dominus dabit (33. old.)
Viderunt omnes (49. old.)
Antifonák:
Invitatorium: Christus natus est (38. old.)
a karácsonyi matutinum kilenc antifonája (38-43. old.)
Responzórium:
Hodie nobis de caelo (40. old.)
Himnuszok:
Veni Crerator 1-2. versszak (96. oldal)
Vexilla Regis 1. versszak (62. old.)
Crux fidelis (787. old.)
Mária-antifonák (mindkettő az egyszerű dallammal):
Regina caeli (31. old.)
Salve Regina (31. old.)
Salve Regina díszes dallama (30. old.)
Egyéb tételek:
Ecce lignum és Popule meus (77. old.)
Te Deum (117. old.)
A katolikusoknak ezen felül:
A mise latin feleletei (Éneklő Egyház 412, 438-440, 445, 449, 454-455, 458, 462, 464. sz.)

Gregorián/Graduál dolgozatok (kat., prot.) (BE_GRGRD_K-1,2 és BE_GRGRD_P-1,2)
Kat: félévente 1 kr, Prot: csak második félévben 1 kr.
- Félévente egy -a tanár által megadott- lemez lehallgatása és jegyzőkönyvezése.
(Protestánsoknak csak egy lemez az évben)
- Az első félév folyamán átírás kvadrát kottáról kötött pontokra és arról kvadrátra, 20-20 sor
(melizmatikus tételek is)
(Protestánsoknak csak kvadrát kottáról kötött pontokra 20 sor)
- Második félévben átírás kvadrát kottáról a „modern magyar notációra” illetve arról kvadrátra, 20-20 sor
(melizmatikus tételek is)
(Protestánsoknak csak kvadrát kottáról „modern magyar notációra” 20 sor)
Orgonakiséret (felmondás) (BE_ORGKIS) (kat. prot.)
második félévben 1 kr.
Félévenként a saját felekezeti énekeskönyvből kijelölt 140 tétel negyed részének felmondása. Féléves
lebontásban a tanártól kell kérni listát. A hallgató saját maga határozza meg a felmondás ütemét, de a
teljesített anyag nem lehet esetenként 10, félévenként 35 tételnél kevesebb. A 2. félévtől részben pedállal.
Előre is teljesíthető, akár az egész anyag egy félévben.
Katolikusoknak:
I. félév: Éneklő Egyház: 3, 6, 7, 22, 25, 26, 28, 37, 41, 54, 59, 63, 67, 153, 162, 169, 170, 171, 190, 200, 213,
221, 222, 226, 234, 411, 413, 415, 423, 448, 460, 501, 503, 516, 517
II. félév: 10, 11, 16-18, 30, 43, 82, 98, 100, 105, 126, 128, 142, 149, 157, 161, 165, 168, 189, 219, 224, 287,
352, 358, 695, 824, 530, 532, 540, 541, 543, 546, 548, 550, 587, 598
Népének memoriter (BE_NPENEKM) (kat. prot.)
második félévben 1 kr.
Félévenként a saját felekezeti énekeskönyvből kijelölt 140 tétel (és a másik két felekezeti énekeskönyvből
kijelölt 10-10 "műveltségi" tétel) negyedének felmondása. Féléves lebontásban a tanártól kell kérni listát,
mely megegyezik a liturgikus orgonajáték anyagával. (Katolikusoknak ld fent) A hallgató saját maga
határozza meg a felmondás ütemét, de a teljesített anyag nem lehet esetenként 10, félévenként 35 tételnél
kevesebb. Előre is teljesíthető.

II. évfolyam
Gregorián/Graduál memoriter (BE_GRGRME-3,4) (kat. prot.)
2x1 kredit
Az egyes antifonatípusok mintadallamai a kiadott füzetből (60 tétel)
Tónusok: Két lekció tónus, a 8 zsoltártónus (katolikusok: Éneklő Egyház magyar sorozat, protestánsok: Új
Protestáns Graduál)
Capitulum-tónus bármely szövegre alkalmazva
Gregorián/Graduál dolgozatok (-kat., prot.) (BE_GRGRD_K-3,4 és BE_GRGRD_P-3,4)
Kat: félévente 1 kr, Prot: második félévben 1 kr
- Félévente egy -a tanár által megadott- lemez lehallgatása és jegyzőkönyvezése.
(Protestánsoknak csak egy lemez az évben)
- Átírás kvadrát kottáról számítógépes kottagrafikába a Guido-fonttal. Félévenként 20 sor (melizmatikus
tételek is)
(Protestánsoknak csak 1x 20 sor)
Orgonakiséret (felmondás) (BE_ORGKIS) (kat. prot.)
második félévben 1 kr.
Félévenként a saját felekezeti énekeskönyvből kijelölt 140 tétel negyedének felmondása. Féléves lebontásban
a tanártól kell kérni listát. A hallgató saját maga határozza meg a felmondás ütemét, de a teljesített anyag
nem lehet esetenként 10, félévenként 35 tételnél kevesebb. A 3. félévtől minden pedállal.
Katolikusoknak:
I. félév: Éneklő Egyház: 19, 20, 27, 29, 31, 33, 48, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 84, 88, 90, 91, 93, 97, 103, 107,
109, 111, 130, 132, 553, 567, 570, 572, 580, 582, 584, 589, 590, 592
II. félév: 143, 164, 167, 176, 177, 180, 192, 206, 207, 214, 235, 236, 232, 242, 243, 244, 258, 265, 272, 284,
296, 340, 341, 343, 676, 594, 600, 643, 646, 648, 675, 802, 803, 804, 806

Népének memoriter (BE_NPENEKM) (kat. prot.)
második félévben 1 kr.
Félévenként a saját felekezeti énekeskönyvből kijelölt 140 tétel (és a másik két felekezeti énekeskönyvből
kijelölt 10-10 "műveltségi" tétel) negyed részének felmondása. Féléves lebontásban a tanártól kell kérni
listát.
(Katolikusoknak ld fent. az Orgkiséret tárgynál)

III. évfolyam
Gregorián/Graduál memoriter (BE_GRGRME)
2. félévben 1 kr
Katolikusoknak:
(Csak az aláhúzottak a memoriter anyag, a többi előadási szinten felmondandó.)
Latin memoriter:
XV. Gloria
A latin Magnificat 8. tónusú canticum-dallamon
Communio: Qui manducat (Graduale Strigoniense 55. old.)
Alleluja Venite Exsultemus (MissNotStrig 188. folio)
Responzórium: Loquebantur (Népzsolozsma 283. old.)
Himnusz: Ave maris stella 1-2. vsz. (Liber Usualis, 1. tónusú.)
Himnusz: Pange lingua gloriosi 1. és 5-6. vesz. (Liber Usualis, 1. tónusú.)
4 communis himnusz-dallam (Dobszay: Latin-magyar himnárium 1* old.)
Magyar memoriter:
Introitus: Minden nemzetek (Omnes gentes)
Communio: Mondjátok, Kicsinyhitűek (Dicite pusillanimes)
Ecce lignum crucis (Éneklő Egyház 821 könnyített változat)
Responzóriumok:
Megismertetted vélem (8. tónus, Responsoria de Psalmista 4b)
Szeretlek téged (4. tónus, Resp. de Ps. 5b)
Kész az én szívem (5. tónus, Resp. de Ps. 16b)
Ha a jókat elfogadtuk (Si bona suscepimus)
Sequentiák:
Húsvét tiszta áldozatját (Éneklő Egyház 547, teljes )
Jöjj Szentlélek Isten, jöjj (Éneklő Egyház 568, teljes)
Protestánsoknak:
A Graduál memoriter anyagból:
1 introitus (teljes)
1-1 Kyrie (teljes), Gloria (részlet), Credo (részlet), Prefáció (részlet), Sanctus (teljes)
Prosa (egy verspár)
Antifona: tónusonként 1-1, + a hozzá tartozó zsoltárdallam a doxológia szövegével
1-1 himnusz, verzikulus, responzórium breve, Benedicamus
a passió-formulák és az Eli dallamok
Öreg graduál zsoltártónusai és Magnificat recitáció.
(Továbbá a tanár által kijelölt a katolikus magyar memoriter anyagnak megfelelő mennyiségű memoriter
anyag)
Gregorián/Graduál dolgozatok (kat., prot.) (BE_GRGRD_K-1,2 és BE_GRGRD_P-1,2)
Félévente 1 kr
- Az év folyamán egy, a tanár által megadott lemez lehallgatása és jegyzőkönyvezése.
- Átírás középkori magyar notációról, félévenként 20 sor.
(Protestánsoknak graduál faximiléről)

