
Hirdetés Balla Péter újszövetségi írásmagyarázati (exegetikai) tanegységéhez: 

 

   

Görög szószedet (lelkészi szakon): 

  

A lelkészi szakon az exegézis vizsgára elkészítendő egy görög szószedet az adott félévben 

exegetálandó újszövetségi fejezetekből. Mindenki egyénre szabottan azt szótárazza ki, amit eddig 

nem tudott nyelvileg ezen szakaszból, tehát a számára új szavakat, valamint a nehezebb nyelvtani 

alakokat. 

A szószedetet kézzel kérem elkészíteni, és hangsúlyozom, hogy nem „nekem” csinálják, hanem 

maguknak, azaz javaslom a szótári alakot is mindig kiírni, és mindazt, amit a görög szöveg első 

elolvasásakor nem tudtak. 

Kérem, hogy tanulják is meg, mert a szótárazás a tanulás része, - a végcél a szavak megtanulása! 

A vizsgán tehát tudni kell e fejezetek teljes szóanyagát, azaz a görög szótári alakokat, a 

szavak szótári jelentését, az exegetált szakaszban előforduló nyelvtani alak pontos 

meghatározását és az itteni jelentést. 

A szószedetet mindenki hozza magával a vizsgájára, a vizsga megkezdésekor kell átadni a 

vizsgáztató tanárnak. Gyakorlati (évközi) jegy esetén a zárthelyi dolgozat megírásakor kell 

leadni a szószedetet a zárthelyi dolgozat írását felügyelő tanárnak. 
  

Javaslom, hogy a szószedetről a beadás előtt a Hallgatók készítsenek maguknak másolatot, mert 

szigorlaton, ill. záróvizsgán is lehetnek tételek e fejezetekből (és a beadott iratot nem adom vissza). 

 

  

 Olvasónapló (lelkészi és vallástanári szakon): 

  

A lelkészi szakon és a vallástanári szakon egyaránt elkészítendő egy olvasónapló az exegézis 

vizsgára. Az olvasónapló a Hallgató által szabadon választott, idegen nyelvű kommentár 

kijegyzetelése az exegézis anyagául az adott szemeszterben megadott mindegyik fejezethez. A 

Hallgatók szabadon választhatnak, hogy mely idegen nyelvű kommentárt jegyzetelik ki. 

Egyéni kijegyzetelést várok, azaz olyan megjegyzéseket, ami az Olvasónak érdekes, új, 

megjegyzésre méltó volt, vagy akár a kommentátornak sajátos, különleges észrevétele - vagy akár 

amivel nem ért egyet az Olvasó. Ne csak általános benyomásokat írjanak, hanem konkrét exegetikai 

megjegyzéseket a „nehezebb” versekhez! Minden perikópához fűzzenek legalább egy konkrét 

exegetikai megjegyzést! Inkább minden perikópához írjanak kevesebbet, mint csak pl. egy 

fejezethez túl sokat, amivel már betelik a max. 7 oldal. 

Az olvasónaplót kézzel kell írni, min. 5 és max. 7 oldal terjedelemben. 

Mindenki hozza magával a vizsgájára, a vizsga megkezdésekor kell átadni a vizsgáztató 

tanárnak. Gyakorlati (évközi) jegy esetén a zárthelyi dolgozat megírásakor kell leadni az 

olvasónaplót a zárthelyi dolgozat írását felügyelő tanárnak. 
  

Javaslom, hogy az olvasónaplóról a beadás előtt a Hallgatók készítsenek maguknak másolatot, mert 

szigorlaton, ill. záróvizsgán is lehetnek tételek e fejezetekből (és a beadott iratot nem adom vissza). 
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