
Ószövetségi bölcsességi irodalom 

tantárgyleírás 
 

Az ismeretkör: Részletek az Ószövetségből 

Kredittartománya (max. 12 kr.): összesen 12 kr. 

Tantárgyai:  1.) Genezis (3 kr.) 

                    2.) Ószövetségi bölcsességi irodalom (3 kr.) 

                    3.) Zsoltárok könyve (3 kr.) 

                    4.) Az Ószövetség világa (3 kr.) 

 

 

(3.) Tantárgy neve: Ószövetségi bölcsességi irodalom Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 90% elmélet, 10% 

gyakorlat  

A tanóra típusa: előadás 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

A számonkérés módja: (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium (szummatív írásbeli vizsga) 

A számonkérés anyaga: az órai előadások, a kötelező primer irodalom és a főiskolai jegyzet. A vizsga 

egyaránt tartalmaz tesztszerű, a lexikális ismeretek felmérésére irányuló, valamint esszészerűen kifejtendő 

kérdéseket. A részletezett vizsgakövetelményeket, illetve a vizsga fő kérdésköreit lásd: 

www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetsegi_bolcsessegirodalom/vizsgakovetelmeny_oszov_bolcsessegi_irodalom.p

df  

A vizsga a kurzus teljes anyagát lefedi, minden tágabb témakörből tartalmaz kérdéseket. A zárthelyi 

írásbeli vizsgára 60 perc áll rendelkezésre. A vizsgára való jelentkezés, a vizsga, (szükség esetén 

javítóvizsga, ismételt javító vizsga vagy érdemjegy javító vizsga) a tanulmányi és vizsgaszabályzat 50. § 

és 50/A. §-a szerint történik. A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az értékelés 

után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. 

Az értékelés típusa és módszere: A kurzus teljesítésének alapfeltétele a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

49/A. §-ban rögzített minimum óralátogatási kötelezettség teljesítése. Az értékelés típusa: 5-fokozatú, 

kritériumorientált értékelés. Az írásbeli vizsgalapon minden feladat végén fel van tüntetve a maximálisan 

megszerezhető pontszám. A megszerezhető összes pontszám: 50 pont. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus anyaga és célja 

A kurzus célja, hogy bevezetést adjon – a Szeptuaginta felosztása szerinti – négy ószövetségi bölcsességi 

könyvbe: a Jób, a Példabeszédek és a Prédikátor könyvébe, valamint az Énekek énekébe (megj.: a 

Zsoltárok könyvét más tantárgy keretében tárgyaljuk). A megadott időkeretben a formai és a tartalmi 

jellegzetességeket egyaránt ismertetjük. A tárgyalt könyvekben megjelenő gondolatokat és eszméket a 

Biblia egyéb irataival szembesítjük, és kitekintünk azok irodalmi, gondolkodástörténeti hatására illetve 

párhuzamaira is. 

 

Témakörök:  

minden tárgyalt könyv kapcsán: 

http://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetsegi_bolcsessegirodalom/vizsgakovetelmeny_oszov_bolcsessegi_irodalom.pdf
http://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetsegi_bolcsessegirodalom/vizsgakovetelmeny_oszov_bolcsessegi_irodalom.pdf


1. a bevezetéstani adatok, a keletkezéssel és szerzőséggel kapcsolatos álláspontok; 

2. a szerkezeti felépítés; 

3. a központi és az érintett témakörök; 

4. az eszmei végkövetkeztetések (Jób és Prédikátor könyve esetében a gondolatmenet nyomon 

követése, etikai vezérfonalának azonosítása); 

5. a nevezetes kijelentések és ezek exegézise. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

Primer irodalom: 

 Jób könyve 

 Példabeszédek könyve 

 Prédikátor könyve 

 Énekek éneke 

Szekunder irodalom: 

 Dr. Reisinger János – Prancz Zoltán: Ószövetségi bölcsességi könyvek, Spalding Alapítvány, 

Biatorbágy, 2012 ISBN: 978963894241 

 Vankó Zsuzsa: A „legszebb ének”; Spalding Alapítvány, Biatorbágy, 2003. ISBN 9632141873 

Ajánlott irodalom: 

 Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata; Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 

Budapest, 2007. ISBN 9789638614858 

 Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. Harmat, Budapest, 2003. ISBN: 

9789639148536 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása (magában foglalja) 

- a tárgyalt ószövetségi bölcsességi könyvek részletes ismeretét, 

- a tárgyalt ószövetségi bölcsességi könyvekhez bevezetéstani (keletkezési, szerzőségi) kérdések és a 

történeti kontextus átfogó ismeretét, 

- a kapcsolódó/kapcsolható egyéb bibliai iratok eszméivel való összevetést, 

- a kapcsolódó szakmai viták és az alapvető szakirodalom ismeretét. 

b) képességei 

- képes a kapcsolódó primer és szekunder irodalom értelmezésére, önálló feldolgozására, 

- képes a forráskritikára, 

- képes saját álláspont kialakítására, valamint arra, hogy azt akár élőszóban, akár írásban összefoglalja, 

tudományos igénnyel érveljen mellette, vagy dialógusban, vitában vegyen részt. 

c) attitűdje 

- a tárgyalt ószövetségi bölcsességi könyvek eszméinek feldolgozása és értelmezése által a reális énkép 

kialakítására és személyisége fejlesztésére törekszik, 

- meghallgatja, mérlegeli mások álláspontját, tiszteletben tartja az övétől eltérő vallási, lelkiismereti, 

világnézeti meggyőződést, 

- a kurzus további célja az általános műveltség, a széles látókörű gondolkodás fejlesztése. 

d) autonómiája és felelőssége 

- rendelkezik egyéni felelősségtudattal, álláspontját körültekintően alakítja ki, hogy az másokat emberi 

méltóságukban ne sértsen,  

- véleménye kifejezése során elutasít és nem alkalmaz érzelmi, vagy ideológiai jellegű manipulációt. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Prancz Zoltán tanszékvezető főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): nincs 

 

 


