
Tantárgy neve: Exegetikai módszertan 
Kód: B040 Kreditszáma: 2 Tantárgy angol neve: Methodology of the 

Biblical Exegesis 

A tanóra típusa: gyak. és száma: 2 

A számonkérés módja: gyj. 

A meghirdetés periódusa: tavaszi 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Egy kiválasztott bibliai szöveg közös elemzése révén a hallgatók megismerkednek az 
írásmagyarázat módszertanával. A tantárgy célja az, hogy a hallgatók képessé váljanak a 
kommentárok, exegetikai tanulmányok és cikkek értő, kritikai olvasására, valamint az 
önálló, tudományos igényű exegetikai munkára.  
A tantárgy két kurzusban, egy ószövetségi és egy újszövetségi kurzusban kerül 
meghirdetésre: a hallgatók kötelező jelleggel szabadon választhatnak a két kurzus között; a 
két előtanulmányi feltétel közül értelemszerűen csak a választott tanszék által oktatott 
tantárgyat kell teljesíteni. 
A módszertani ismeretek átadása közös, kiscsoportos gyakorlat formájában történik. Az 
elméleti ismeretek átadása után az adott exegetikai munkafázist a csoport a kiválasztott 
próba-szövegen közösen végzi el. 
A számonkérés egy írásbeli dolgozat alapján történik. Ebben a hallgatónak önállóan el kell 
végeznie az oktató által kijelölt bibliai szakasz nyelvi feldolgozását, szövegkritikai 
elemzését, illetve össze kell állítania az adott szöveg exegéziséhez szükséges alapvető 
szakirodalom jegyzékét. A hallgató az Exegetikai alapdolgozat (A001) tantárgy keretében 
ugyanennek a bibliai szakasznak a magyarázatát viszi tovább, elvégezve rajta a többi 
exegetikai munkafázist is.  
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