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I. Bibliai alapfogalmak 

II.  

 

Könyvek, könyvecskék 

 A biblia valójában a biblosz (azaz: könyv) szó többes száma. 

 Az emberiség kultúrtörténetének egyik legfontosabb könyve. 

 „Könyvek könyvének” is szokták nevezni. 

 Az ókori Kelet legnagyobb hatású és szabású irodalmi alkotása. 

 Európai kultúránk legjelentősebb könyve, hiszen – függetlenül attól, hogy vallásosak vagyunk 

vagy sem – egész világképünket, ünnepeinket, viselkedésünket és erkölcsünket meghatározza. 

 

I.  

 

Szentírás 

 A Biblia két vallás szent könyve: a zsidóságé (Ótestamentum) és a kereszténységé (Ó- és 

Újtestamentum). 

 A zsidóság nem fogadja el Jézust mint megváltót, így az Újtestamentumot sem szent könyvnek. 

 A zsidóság számára a Tóra (Mózes öt könyve), a keresztényeknek az Újszövetség könyvei a 

legszentebbek.    

 A Biblia két részének több elnevezése van: szövetség és testamentum. A szövetség az Istennel 

kötött egyezségre utal, míg a testamentum hagyományt, végrendeletet jelent.   

 

I.  

 

Bibliai könyvek 

 A Biblia könyveit a számos szent irat közül a kanonizáció során választották ki. 

 A kanonizáció tulajdonképpen egy hivatalossá tételi folyamat, melynek során az egyház isteni 

eredetűnek (sugalmazottnak), azaz szentnek tekint és fogad el egy iratot. 

 Azokat a szent iratokat, amelyek a kanonizáció során nem kerültek be a Bibliába, vagy később 

kivették onnan, apokrifnek nevezzük. 

A biblia görög szó, jelentése: könyvek, könyvecskék. 

A Bibliát Szentírásnak (Scriptura Sacra) is szokták nevezni. 

A tőismétlésre épülő 

alakzatot figura 

etimologicának 

nevezzük pl. szépek 

szépe. 

A Biblia, ahogy a neve is mutatja, valóban könyvekből épül fel. 
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II. Az Ószövetség és az Újszövetség 

A BIBLIA 

ÓSZÖVETSÉG ÚJSZÖVETSÉG 

Régi szövetség: Isten és a kiválasztott nép 

(zsidóság) között jött létre, és a pátriárkák 

(ősatyák) – elsőként Ábrahám – révén 

köttetett meg. A szövetség része az „ígéret 

földje”, a Kánaán is, melyért cserébe a 

zsidóság az egyetlen igaz Istent követi. 

Új szövetség: Isten és az emberek között 

köttetett, Jézus által. A keresztények jézus 

tanításait követik. 

KELETKEZÉSE 

Kr. e. 12. századtól Kr.e. 2. századig 

terjedő időben keletkeztek, egy évezred 

irodalmát öleli fel. A Kr.e. 1. században zárták 

le végleges formában. 

A Kr. u. 1. században nyerte el végleges 

formáját. 

NYELVE 

héber, arámi görög, arámi 

FORDÍTÁSA 

Első görög fordítása a Septuaginta volt.  A 

nevét onnan kapta, hogy 70 tudós fordította le 

külön-külön, és mind a hetven ugyanúgy 

fordította le, azaz „Isten által sugalmazott 

fordítás” született. 

A teljes Biblia latin fordítása, a Vulgata, Szent 

Jeromos nevéhez fűződik. 

A címe a vulgus latin szóból származik, ami 

népszerűt jelent. 
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RÉSZEI 

1) Történeti könyvek 

Mózes 5 könyve 

 Genezis (Teremtés könyve) 

a zsidóság őstörténete; a világ és 

ember teremtése; az pátriárkák kora 

 Exodus (Kivonulás könyve) 

kivonulás Egyiptomból, pusztai 

vándorlás Mózes vezetésével 

 Leviticus (Léviták könyve) 

a papság feladatait tartalmazza 

 Numeri (Számok könyve) 

népszámlálásról, vándorlásról szól 

 Deuteronómium 

(Kettős törvénykönyv) 

Mózes haláláig szóló őstörténetet 

beszéli el. 

2) Tanító könyvek 

 Énekek éneke 

Jelentése: a legszebb énekek. Világi 

témájú, szerelmes történet. 

 Példabeszédek könyve 

Tanító szándékú, rövid történetek 

(példázatok). 

 Zsoltárok könyve 

(Dávid király zsoltárai: 150 zsoltár) 

3) Próféta írások 

 Próféták könyve 

nagy próféták (4 hosszabb prófétai 

könyv): Ézsaiás, Jeremiás, Ezekiel, 

Dániel könyve 

kispróféták (12-en vannak) könyvei 

1) 4 evangélium: Máté, Márk, Lukács, János 

(közülük hárman szinoptikusok, azaz Jézus 

életét azonos szemszögből mondják el), János 

másként látja: szerinte Jézus nem Isten fia, 

hanem maga a megtestesült Isten. 

2) Apostolok cselekedetei: az 

egyházszervezés, egyházüldözés, az 

apostolválasztás, az első vértanú (István) és a 

szentlélek eljövetele a fő témái. 

3) Apostolok levelei: Szent Pál 12 levele; 

Péter, János, Júdás, Jakab levelei 

4) Jelenések könyve: János apostolnak 

tulajdonítják. A világvégét és az utolsó ítéletet 

írja le benne. 

SZERZŐI 

 próféták („sugalmazottak”, akik 

hallják Isten szavát és közvetítik az 

emberek felé) 

 Dávid király 

 Salamon király 

 evangélisták (Máté, Márk, Lukács, 

János) 

 Pál apostol 
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MŰFAJOK 

 mítoszok: pl. teremtés- és 

pusztulásmítoszok. 

 zsoltárok: vallásos szertartásokon 

énekelt közösségi énekek. 

 példázatok: metaforikus, tanító 

célzatú történetek. 

 prófétai írások: Isten igéinek 

közvetítése az emberenek. 

  jeremiádok: sirató ének, ostorozó 

beszéd. Jeremiás prófétához kötjük. 

 történetek világi témában (pl. 

szerelmi történet) 

 evangéliumok: jelentése „örömhír”, 

Krisztus eljövetelének örömhíre. Jézus 

élettörténetéről, tanításáról és 

szenvedéséről (passió) szól. 

 levelek: a keresztény hit elveiről, 

terjesztéséről szólnak. Több levél 

keresztény közösségeknek lett 

címezve. 

 egyháztörténet (Apostolok 

cselekedetei) 

 apokalipszis: jelentése „feltárás”, 

„kinyilvánítás”. A jövő feltárása ez – 

látomások (víziók) formájában. 
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III. A magyar nyelvű Biblia 

 

IV.  

 Magyarországon 1590-ben született meg a teljes magyar nyelvű Biblia-fordítás. 

 Károlyi Gáspár irányításával készült el a  Vizsolyi Biblia, ami arról a faluról kapta a nevét, 

ahol a fordítási munkálatok is zajlottak. 

 Nyelvünk történetének egyik legnagyobb teljesítménye ez. 

 1626-ban készült el az első katolikus Biblia-fordítás, Káldi György munkája. 

 

IV. Bibliai ünnepek 

ÜNNEP NEVE MIKOR? MIT ÜNNEPLÜNK? 

KARÁCSONY December 24–25. Jézus születésének napja 

VÍZKERESZT Január 6. Jézus bemutatása a templomban 

HAMVAZÓ SZERDA 
A farsangi időszak utáni 

első nap 
A nagyböjt kezdete 

NAGYHÉT  A nagyböjt utolsó hete 

VIRÁGVASÁRNAP 

(ezzel kezdődik a Nagyhét) 
Húsvét előtti vasárnap Jézus bevonulása Jeruzsálembe 

NAGYCSÜTÖRTÖK Nagyhét csütörtöke  Az utolsó vacsora napja 

NAGYPÉNTEK Nagyhét péntekje Jézus halálának napja 

HÚSVÉT VASÁRNAP  
Nagyhét második 

vasárnapja 
A feltámadás napja 

PÜNKÖSD 
Húsvét utáni 7. Vasárnap 

és hétfő 
A szentlélek eljövetelének napja 

 

  

A reformáció korában született meg az igény a nemzeti nyelvű Bibliára.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
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V. Bibliai tárgyú irodalmi alkotások 

 Ady Endre: A Sion-hegy alatt 

 Babits Mihály: Jónás könyve 

 Bulgakov: A Mester és Margaréta 

 Byron: Káin 

 T. S. Eliot: A háromkirályok utazása 

 József Attila: Betlehemi királyok 

 Karinthy Frigyes: Barabbás (Jézus mellett ítélték el) 

 Kodolányi János: Égő csipkebokor 

 Kodolányi: Én vagyok 

 Madách Imre: Az ember tragédiája 

 Madách Imre: Mózes 

 Thomas Mann: József és testvérei 

 Milton: Elveszett paradicsom 

 Sütő András: Káin és Ábel 

 Weöres Sándor: Józsefet eladják testvérei 

VI. Bibliás nyelvi fordulatok 

FORDULAT JELENTÉSE EREDET 

Utánam a vízözön! Nincs visszaút. Noé bárkája 

Békegalamb A megbékélés szimbóluma. Noé bárkája 

Káin bélyeg 
Szörnyű bűnt követ el valaki, 

hordozza a „bélyegét”. 
Káin és Ábel 

Oldalborda 
A feleség humoros 

megnevezése. 
Az ember teremtése 

Eladja egy tál lencséért.  Jákob és Ézsau 

Júdás pénze Árulásért járó jutalom. Jézus passiótörténete 

Mosom kezeimet! Nem vállalok érte felelősséget. Jézus passiótörténete (Pilátus) 

Tamáskodik Hitetlenkedik Jézus feltámadásának története 

Pálfordulás 
Hirtelen jött nagy 

váltás/változás 
Apostolok cselekedetei 
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Mikszáth Kálmán: 

Bede Anna 

tartozása 

Shakespeare: 

Romeo és Júlia 

BIBLIA 

Ibsen: Solness 

építőmester 

Babits Mihály: 

Cigány a 

siralomházban Csokonai Vitéz 

Mihály: A 

Reményhez 

Arany János: 

Visszatekintés 

Arany János: 

Ágnes asszony 

Sütő András: 

Káin és Ábel 

Vörösmarty 

Mihály: A vén 

cigány 
Petőfi Sándor: 

Feltámadott a 

tenger 

Zrínyi Miklós: 

Szigeti 

veszedelem 

(törökök) 

Spiró György: 

Csirkefej 

Vörösmarty 

Mihály: 

Gondolatok a 

könyvtárban 
Mikszáth 

Kálmán: Az a 

fekete folt 

BŰN 

ÉDENKERT 

TEREMTÉS 

ÁLDOZAT 

ÖZÖNVÍZ 
KÁIN 

BÁBEL 
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Módszertani tippek diákoknak a feldolgozás lépéseihez 

MŰFAJOK MEGHATÁROZÁSA 

1) Az érettségi írásbeli és szóbeli részéhez egyaránt szükséges a műfaji definíciók ismerete. 

Pl. 

Műelemzésnél kérhetik a novella műfaji sajátosságainak bemutatását. 

A szóbeli tételek között szerepelhet az „Arany János balladái” tétel, melyben kulcsfontosságú a 

műfaj fogalmának előzetes tisztázása. 

2) A műfajok definíciói azonban meglehetősen összetettek, és nem egyszer igen bonyolultak: 

számos műfaji sajátosságot, kritériumot kell hozzájuk megjegyezned. 

Pl. 

A görögök elégiának neveztek minden hosszabb disztichonban írt művet. A mai értelemben vett 

elégia a római korból származik: olyan lírai műfaj, melyben a valóság és a vágyak összeütközése 

felett érzett rezignált fájdalom szólal meg. Hangja szomorú, fájdalmas, gyakran emlékező 

jellegű. 

3) Hogyan lehet az emlékezetedbe vésni egészen pontosan egy ilyen definíciót? 

a) Értelmezd! 

 Először is: fontos, hogy minden elemét értsd! 

 Ha nem ismered, nézz utána, hogy mit is jelentenek a benne szereplő fogalmak pl. 

rezignált! 

 Ha tisztáztad a jelentését, olvasd át újra! 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 
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b) Milyen elemekből épül fel? 

 Ókori definíció + mai meghatározás (=> görögök forma alapján határozták meg: 

hosszabb mű + disztichon; ma a rómaiak mintájára tartalom alapján határozzuk meg: az 

ihlető érzésből kiindulva), 

 műnemek között való elhelyezése (=> lírai), 

 az ihlető érzés és eredete (=> rezignált azaz belenyugvó fájdalom), 

 jellegzetes hangja (=> szomorú, fájdalmas, emlékező). 

c) Készíts vázlatot! 

 A definíció vázlata: 

o Görög meghatározás 

o Mai (római eredetű) meghatározás: (valóság <=> vágyak) => belenyugvás + 

fájdalom 

o Fájdalom => szomorúság, fájdalmas, emlékező hang 

vagy 

d) Képzeld el! 

 Ha vizuális alkat vagy, ez a technika is segíthet. 

 Lásd egyetlen képben rögzítve a definíciót! 

o Képzelj el egy tógás görögöt, aki egy irdatlan hosszú, földig leérő 

pergamentekercset mutat feléd: rajta nagybetűvel „DI” vagy egy kettes szám (a 

disztichon szó azt jelenti, hogy „2 sor” vagy „sorpár” => gondolj a dialógusra, ami 

párbeszédet jelent). 

o Most pedig egy római katonát képzelj mellé, a feje felett egy vörös szívvel 

(vágyakozva gondol a szerelmére), de a lándzsája hegye kiszúrja a szívet (harcolnia 

kell, nem lehet szerelmével), ezért csüggedten nézi, majd megvonja a vállat. A 

vágya (szerelmével lenni) és a valóság (harc) összeütközése („kiszúrt” szív) felett 

érzett rezignált (vállat von) fájdalom (csüggedt).   
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Módszertani tippek a feldolgozás lépéseihez 

MŰFAJOK MEGHATÁROZÁSA 

1) A műfaji meghatározások megtanulása azért szokott problémát okozni a diákoknak, mert: 

 rendszerint túl szárazak, 

 sok műfaji sajátosságot tartalmaznak, 

 a sajátosságok között nem féltétlenül van logikus összefüggés, 

 nehéz minden elemét észben tartani, 

 nem lehet benne félrebeszélni, 

 lényegre törő és pontos megfogalmazást követel, 

 maga a definiálás is gondot okozhat. 

2) A definíciók megtanítása és számonkérése előtt feltétlenül tisztázni kell a definiálás fogalmát. 

3) A definiálás szabályainak betartását akkor várhatjuk el a diáktól, ha tisztában van a meghatározás 

lényegével, funkciójával. 

4) A definíciók alkotása a gondolkodásmódunkból fakad. Ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk a világban, 

előzetes ismeretekkel kell rendelkeznünk róla. Ezeket az ismereteket kategorizáljuk, „polcoljuk 

el” magunkban. A „polcokon” sorakozó nagyobb „mappák” a gyűjtőfogalmak. Ezekbe a mappákba 

helyezzük el újonnan megszerzett fogalmainkat. A fogalmakat kellően ismerni és érteni kell ahhoz, 

hogy el tudjuk „polcolni” őket a megfelelő helyre. A definíció tulajdonképpen egy fogalom olyan 

lényeges elemeit tartalmazza, melyek segítségével be lehet sorolni egy gyűjtőfogalom alá, illetve 

ami megkülönbözteti a mappán belül a többi fogalomtól. 

5) Definiálásnál tehát először is a gyűjtőfogalomra lesz szükség, pl.: 

„Az elégia olyan lírai alkotás, mely…” 

Ez után pedig jöhetnek a megkülönböztető, vagy épp hasonló tulajdonságok: 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Világirodalom 

TANANYAG CÍME A Biblia 
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„… az epigrammához hasonlóan eredetileg disztichonban íródott, de attól jóval terjedelmesebb 

alkotás volt. Később a rómaiak mintájára… stb.” 

6) Érdemes a diákokkal definíciót íratni egyszerű, hétköznapi tárgyakról, ezzel is fejlesztve a 

koncentrációt és a lényegre törő, sallangmentes megfogalmazás képességét. 

7) Ha már készített korábban definíciót a diák, hamarabb felismeri annak vázát, felépítését, 

leglényegesebb elemeit egy tankönyvi definícióban is. 

8) A diák ne magoljon! A meghatározásokat mindig értelemszerűen tanulja meg, értelmezve 

sajátítsa el őket. 

9) Az össze nem függő sajátosságokat memóriatechnika segítségével, játékosabb formában is 

rögzítheti. (Lásd: módszertani útmutató!) Ügyeljünk azonban arra, hogy a dekódolás, előhívás 

után is szakszerű maradjon a meghatározás. 

 


