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A tanegység célja: Didaktikai cél: a vallástudományi szemlélet erősitése egy bibliai könyv (Énekek
éneke) két különböző vallás (zsidóság és kereszténység) hagyományának (értelmezésének és
liturgiai használatának) és nem-vallási olvasatának vizsgálata által.
Tartalmi cél: annak feltárása, hogyan befolyásolja egy vallás teológiai koncepciója egy adott szöveg
(Énekek éneke) értelmezését. Mivel az Énekek éneke a kereszténység és a zsidóság által egyaránt
elfogadott ’sugalmazott’ könyv, ezért vallástudományi szempontból érdekes a két hagyomány
értelmezésének és használatának összehasonlítása. A megjelenő különbségek a két vallás
különbözőségére mutathatnak rá. A szemeszter végén az Énekek művészetekben való megjelenését
vizsgáljuk meg, mely egy újabb olvasatát adja a bibliai könyvnek.
A hallgató fejlesztendő kompetenciái: Ismeri a bibliai szövegek meghatározó fontosságát, és
képes vallástudományi szempontból értékelni azt. Felismeri a bibliai szakasz használatában
megjelenő vallási sajátosságokat, és képes a teljes hagyomány kontextusában értelmezni.
Tematika: 1. Énekek éneke a Bibliában (bevezetés). 2-3. Énekek értelmezése a rabbinikus
irodalomban (elmélet és forráselemzés) 4-5. Énekek értelmezése a keresztény hagyományban
különös tekintettel az egyházatyákra (elmélet és forráselemzés) 6. A két hagyomány egymásra
hatásának kérdése 7. Énekek éneke a zsidó liturgiában 8-9. Énekek éneke a katolikus liturgiában a
zsinat előtt és után 10-12. Énekek éneke a művészetekben (irodalom, festészet, zene)
Követelmény: Felkészülés a megadott forrásokból, illetve szakirodalomból. Aktív részvétel az
órákon, és egy legalább 5 oldalas írásbeli dolgozat elkészítése.
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