
A Biblia népei 

tantárgyleírás 

 

Az ismeretkör: egyéb, ismeretkörbe nem rendelt tantárgyak 

Tantárgyai: 1.) A Biblia népei (3 kr.) 

 

(1.) Tantárgy neve: A Biblia népei Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60% elmélet, 40% 

gyakorlat  

A tanóra típusa: szeminárium 

A tanóra típusa: szeminárium 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): tematikus 

prezentációval kísért előadás, múzeumi óra, választható hallgatói kiselőadások. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy (írásbeli beadandó dolgozat) 

A kurzus teljesítésének feltétele egy a félév során meghatározott téma beadandó dolgozatként való 

feldolgozása kb. 8-10 oldal terjedelemben. A téma kidolgozásához az oktatóval egyeztetett külső 

szakirodalom használata is kötelező, amelyet meg kell hivatkozni és fel kell tüntetni a dolgozatban.  

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

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

kritériumorientált értékelés. A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az értékelés 

után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. Hallgatói kiselőadás esetében, amennyiben a hallgató a 

kiselőadását le is írja és be is adja, a félév végi írásbeli beadandó dolgozat kiváltható. 

A félév végi gyakorlati jegybe az órai munka (25%) is beleszámít.  

 

Az írásbeli beadandó dolgozat értékelésének szempontjai: 

Kritériumok Kitűnően kidolgozott 

(10 pont) 
Elfogadható 

mértékben 

kidolgozott 

(5 pont) 

Nem megfelelően 

kidolgozott 

(0 pont) 

Tudás A választott 

téma feldolgozása 

több szakirodalomra 

épül, a félév során 

elsajátított elméleti és 

gyakorlati ismeretek 

tükröződnek az 

elemzésekben. 

A hallgató a 

téma 

bemutatása során csak 

az órán tanultakra és a 

kötelező irodalomra 

épít. 

A választott 

téma bemutatása 

nem tükrözi a féléves 

kurzus során 

elsajátítható 

ismereteket. A dolgozat 

külső szakirodalomra 

nem épít. 

Kifejtés és leírás A dolgozat kifejtése és 

gondolatmenete kiváló, 

vagy jó, nyelvezete 

közérthető. A nyelvezet 

tükrözi a 

szakterminológia 

ismeretét. 

A dolgozat 

nyelvezete nehézkes, 

gondolatmenete, 

érvelése nehezen 

követhető, a 

szakterminológia 

hiányos. 

A dolgozat széteső, a 

mondatszerkesztés 

hiányos, nincs érvelés, 

nem jelenik meg a 

szakterminológia. 



 

Forma Igényesen 

szerkesztett, 

a formai 

és a hivatkozási 

követelményeknek 

megfelelő írás. A 

helyesírás megfelelő, 

gépelési hibák nem 

jellemzőek. 

 

Formailag elfogadható,   

Irodalomjegyzék van, 

de a hivatkozások 

hiányosak,  

Előfordulnak gépelési, 

vagy 

helyesírási hibák. 

A formai 

követelményeket nem 

teljesíti, 

irodalomjegyzéket 

és/vagy hivatkozásokat 

nélkülöző dolgozat. 

Ponthatárok és érdemjegyek: 

jeles (5): 27-30 pont 

jó (4): 23-26 pont 

közepes (3): 20-22 pont 

elégséges (2): 16-19 pont 

elégtelen (1): 0-15 pont 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3-8. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Izrael története 3. 

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

A tantárgy célja, hogy rövid áttekintést adjon azokról a régészeti kultúrákról (népekről), amelyek az 

Ószövetség történeteinek hátterét adják az izraeli királyság korában (Kb. i e.1000- i. e. 586). A kurzus 

középpontjában az Izraellel szomszédos területek állnak: Transzjordánia, a filiszteusok földje, Fönícia és 

Szíria. Megvizsgáljuk egy-egy népcsoport bibliai szerepét, Izraellel való kapcsolatát, majd kitérünk az adott 

népcsoport eredetére, történetére és régészeti kultúrájának meghatározó elemeire.  

 

Témakörök:  

1. Transzjordániai népek 1.: ammoniták. 

2. Transzjordániai népek 2.: moabiták. 

3. Transzjordániai népek 3.: edomiták. 

4. A filiszteusok eredete és megjelenése Palesztinában. 

5. Fönícia és a kánaáni népek kapcsolata Izrael népével. 

6. Szíria népei az izraeli királyság korában. 

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

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

Kötelező irodalom 

 Nagy Viktória: A Biblia népei (kéziratos jegyzet), a hallgatók számára elérhető a teachable zárt 

felületén 

Ajánlott irodalom 

 Kőszeghy Miklós: Földalatti Izrael. Az Ószövetség világának anyagi kultúrája. Sapientia 

Főiskola-L’Harmattan, Budapest, 2014. ISBN 9789632367798 

 Hodossy-Takács Előd: Moáb. Egy vaskori nép Izrael szomszédjában, Új Mnadátum, Budapest, 

2008. ISBN 9789639609846 

 Nagy Viktória: Néhány új adat a filiszteusok eredetével és kánaáni megtelepedésével kapcsolatban 

(tanulmány, kéziratban) Várható megjelenés: Collegium Doctorum, A Magyarországi Református 

Egyház Doktorok kollégiuménak periodikája 2021/1.   

 Nagy Viktória: A középső és késő bronzkor hitvilágának régészeti emlékei Palesztinában – I. e. 

2000–1200, in: Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat, 22.évf. 74.sz., 2020/1 pp.50-67. 

 Klengel, Horst: Az ókori Szíria története és kultúrája, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1977. 

ISBN 9632803671 

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 bibliai történelem ismerete, ezen belül az ószövetség történeteinek korához kapcsolódó népcsoportok 

és kultúrák alap szintű ismerete, továbbá 

- a legjelentősebb régészeti leletanyag képről való felismerése és elemzése. 

- A kapcsolódó alapvető magyar nyelvű szakirodalom ismerete. 

b) képességei 

- Képes a szakterületéhez tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére és önálló feldolgozására, különös 

tekintettel arra, hogy az ószövetségi történetekhez kapcsolható kortörténeti adatokat és képeket a 

vonatkozó szakirodalomban megtalálja és előadásaiban/tanulmányaiban felhasználja. 

- A vizuális élmények által a hallgató képessé válik az ószövetségi kor mélyebb megértésére. 

- Képes arra, hogy a tanult ismereteket kreatívan alkalmazza és továbbfejlessze. 

- Képes arra, hogy akár élőszóban, akár írásban összefoglalja saját álláspontját, tudományos igénnyel 

érveljen mellette, vagy dialógusban, vitában vegyen részt. 

- Képes az informatikai ismeretek felhasználói szintű alkalmazására. 

c) attitűdje 

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

meggyőződést. 

- Folytonosan fejleszti saját tudását. 

d) autonómiája és felelőssége 

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

méltóságukban ne sértsen,  

- elutasít, nem alkalmaz érzelmi, vagy ideológiai jellegű manipulációt. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy Viktória tanársegéd 

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

 

 


