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Versenykiírás 

„Hitkeresők és hitújítók…” elnevezésű komplex művelődéstörténeti verseny 

 

A Szentendrei Református Gimnázium meghirdeti „Hitkeresők és hitújítók…” 

elnevezésű komplex műveltségi vetélkedőjét a Dunakanyar valamennyi általános és 

középiskolájának, illetve a gimnázium Kárpát-medencei testvériskoláinak.  

Az alábbiakban a versenyen való részvételi feltételeket, követelményeket, a lebonyolítás 

rendjét és időpontjait ismertetjük. 

Általános tudnivalók 

A „Hitkeresők és hitújítók…” komplex műveltségi verseny a reformáció 500. évfordulója 

alkalmából, öt fős csapatok részére meghirdetett verseny. A többfordulós verseny két tanéven 

átívelve 2017. márciusában kezdődik és 2017. október 14-én ér véget. 

A verseny célja 

A verseny célja, hogy a résztvevő tanulók széleskörű ismereteket szerezzenek azokról a 

művészeti és tudományterületekről, amelyekben a reformáció, azon belül a hazai reformáció, 

és annak hatása új értékeket teremtett, és maguk fedezzék fel mindennapjainkban a 

reformáció kultúránkra gyakorolt hatását. 

A versenyen való részvétel feltételei 

A versenyre a Dunakanyar általános és középiskolái illetve a Szentendrei Református 

Gimnázium testvériskolái 5 fős csapatokat nevezhetnek. Egy iskola több csapatot is nevezhet. 

A csapatokban azok a tanulók vehetnek részt, akik a csapatot nevező intézménnyel a verseny 

aktuális fordulójának időpontjában tanulói jogviszonyban állnak.  

A csapatok összetételét a nevező intézmény a verseny folyamán – a verseny adminisztrációs 

szabályait betartva – indokolt esetben módosíthatja. 

A jelentkezés módja 

A csapatok nevezését 2017. március 1-jéig (szerda) az intézmények a szervező Szentendrei 

Református Gimnázium versenybizottságának e-mailben (szrgreformacio1517@gmail.com) 

megküldik, megadva a csapat résztvevőinek nevét és a csapatnevet, a csapattagok 

elérhetőségét, a felkészítő tanár nevét és elérhetőségét. A jelentkezés és a részvétel ingyenes. 

A verseny szervezésének általános elvei 

A verseny szakmai felelőse a Szentendrei Református Gimnázium szaktanárokból felálló 

versenybizottsága.  A versennyel kapcsolatos szakmai döntéseket a versenybizottság hozza.  

 

A versenyben résztvevő tanulók kategóriái: 

 

I. kategória: 6-8. osztály  

II. kategória: 9-11. osztály 

 

A verseny versenybizottsága 

A verseny szakmai anyagának kidolgozását, szakmai irányítását és felügyeletét a Szentendrei 

Református Gimnázium szaktanáraiból álló testület és a Szentendrei Református Gyülekezet 

mailto:szrgreformacio1517@gmail.com
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delegált tagjai látják el. A versenybizottság működtetéséről a Szentendrei Református 

Gimnázium gondoskodik.  

 

A verseny fordulói 

A verseny három online fordulóból és egy döntő fordulóból áll. 

Az egyes fordulók értékelése külön-külön történik, az első három forduló pontszámai 

összeadódnak. A nyilvános, döntő fordulóba mindkét kategóriában az öt legjobb helyezést 

elérő csapat és a testvériskolák legeredményesebben szereplő csapatai juthatnak be. A döntő 

forduló eredménye alapján alakítjuk ki a végleges sorrendet. A döntő forduló írásbeli, szóbeli 

és kreatív gyakorlati versenyrészeket tartalmaz.  

 

Az első forduló 

Időpont: 2017. március 28. (kedd) 

Formája: online feladatlap 

Az online feladatsort a versenybizottság állítja össze. A feladatokat tartalmazó elektronikus 

felület elérésének módjáról a jelentkezőket a jelentkezés után értesítjük. A felület eléréséhez 

szükséges informatikai hátteret és a felügyeletet a nevező iskola biztosítja. 

A kitöltött feladatlapok javítása a versenybizottság szakmai felügyelete mellett történik.  

Az első forduló eredményeiről értesítést küldünk, illetve azokat a Szentendrei Református 

Gimnázium honlapján is közzétesszük.  

A második forduló  

Időpont: 2017. április 28. (péntek) 

A forduló lebonyolítása az előző fordulóéval azonos.  

 

A harmadik forduló 

Időpont: 2017. szeptember 15. (péntek) 

A forduló lebonyolítása az előző fordulóéval azonos.  

 

Döntő forduló 

Időpont: 2017. október 14. (szombat) 

Formája: írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészek. 

Az írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati és kreatív feladatokat a versenybizottság állítja össze. 

Az egyes feladatokat a csapat által delegált tagok oldják meg. 

A döntő fordulót a versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli. 

 

Díjazás 

A versenyben részvevők értékes jutalomban részesülnek, amelynek kiosztására 2017. október 

14-én az ünnepélyes díjátadó gálán kerül sor. 

 

 

Hasznos információ:  

A jelentkező csapatoknak a nehezen elérhető szakirodalmat (szkennelt formában) 

megküldjük. 
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A verseny anyaga 

A verseny során megoldandó feladatok a reformáció témaköréből az alábbi műveltségi 

területeket ölelik fel: 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem 

 természettudományok 

 művészet- és művelődéstörténet 

 ének-zene 

 hittan és egyháztörténet. 

A feladatok többnyire az 500 évvel ezelőtti reformáció korába nyúlnak vissza, az akkori 

események, történések, szereplők ismeretét teszik szükségessé. A verseny feladványai a 

reformáció máig ható kulturális, társadalmi eredményeit is kutatják, mint állandó megújulást 

jelentő, jövőbe mutató lehetőséget vizsgálják. 

 

 

Ajánlott irodalom a versenyfeladatok megoldáshoz 

 

I. kategória: 6-8. évfolyam 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

KIEMELT TERÜLET: 

A MAGYAR PROTESTANTIZMUS IRODALMI TÖREKVÉSEI A XVI-XVII. 

SZÁZADBAN 

 

 Győri L. János: A magyar reformáció irodalmi hagyományai, Református Pedagógiai 

Intézet, Budapest, 1998. 
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-

186.pdf  

o A reformáció és a magyar irodalom (pp. 27-35.) 

o A reformáció hatása a magyar nemzeti tudatra (pp. 36-44.) 

o Sylvester János (p. 45.) 

o Heltai Gáspár (pp. 73-77.) 

o Balassi Bálint (pp. 86-90.)  

o Szenczi Molnár Albert (pp. 94-101.) 

o Károlyi Gáspár (pp. 80-81.) 

 Faggyas Sándor: Protestáns hősök - Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar 

történelméből (AMFIPRESSZ BT. 2016.) 

o Sylvester János (pp. 7-13.) 

o Heltai Gáspár (pp. 14-20.) 

o Balassi Bálint (pp. 62-68.)  

o Szenczi Molnár Albert (pp.77-84.) 

o Károlyi Gáspár (pp. 47-53.) 

 

 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-186.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-186.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-186.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-186.pdf
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TÖRTÉNELEM 

 

KIEMELT TERÜLET: 

A REFORMÁCIÓ ELTERJEDÉSE EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 

 

 A Rubicon Történelmi Magazin 2009/9. számából: 

o Hahner Péter: A reformáció eredete című cikkéből 

 A reformáció nagy alakjai (pp. 35-37.) 

o Dienes Dénes: A reformáció Magyarországon című cikkéből 

 a Kronológia és a Református kisszótár (pp. 42-43.) 

o Buzogány Dezső: Erdély, a recepta religiók földje című cikkéből a Kislexikon: 

Heltai Gáspár, Dávid Ferenc, Méliusz Péter szócikkei, (p.50.) 

 Pállfy Géza: A három részre szakadt ország (1526-1608)- Magyarország története 9. 

kapcsolódó fejezetei  

 Pállfy Géza: Romlás és megújulás (1606-1703) - Magyarország története 10. - 

kapcsolódó fejezetei 

 Megújulások kora - Magyarország története 1526–1711 - Magyarország története 

1526 - 1711 R. Várkonyi Ágnes Helikon Kiadó, 2007. ÚJ KÉPES TÖRTÉNELEM 

sorozat – kapcsolódó fejezetei 

 Az érvényben lévő történelmi atlaszok  

 

Az alábbi, interneten fellelhető összefoglalók:  

 http://rakoskeresztur.lutheran.hu/honlap/gyerek-lap/reformacio-luther-marton-elete-

esmunkassaga  

 http://refszatmar.eu/reformacio-roviden/ 

 

ÉNEK-ZENE 

Irodalomjegyzék az ének-memoriterekhez: 

 

Református Énekeskönyv (Magyarországi Református Egyház) 

o 46. Zsoltár – Az Isten a mi reménységünk (1-2 vers) 

o 89. Zsoltár – Az Úrnak irgalmát (1-2 vers) 

o 90. Zsoltár – Tebenned bíztunk eleitől fogva (1-2 vers) 

o 121. Zsoltár – Szemem a hegyekre vetem (1-2 vers) 

o 390. Dicséret – Erős vár a mi Istenünk (teljes) 

 

Zenetörténeti ismeretek:  

Kiemelt terület  

A REFORMÁCIÓ KORSZAKÁHOZ KÖTŐDŐ ZENEI FOGALMAK, ÉNEK-MEMORITEREK ÉS 

ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK  

 

 Bence Gábor: A genfi zsoltárok sokszínűsége 

http://www.evelet.hu/archivum/2006/30/25 

 

 Kelemen Imre: A zenetörténete 1750-ig, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 c. 

könyvének az alábbi fejezete: 

o 7. A reformáció zenéje, 203-208. oldal 

https://bookline.hu/szerzo/r--varkonyi-agnes/94505
http://rakoskeresztur.lutheran.hu/honlap/gyerek-lap/reformacio-luther-marton-elete-esmunkassaga
http://rakoskeresztur.lutheran.hu/honlap/gyerek-lap/reformacio-luther-marton-elete-esmunkassaga
http://refszatmar.eu/reformacio-roviden/
http://www.evelet.hu/archivum/2006/30/25
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http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/SKMBT.pdf 

 

 Dr. Békefy Lajos: A wittenbergi fülemüle és a genfi zsoltározás erkölcsi ereje, A 

muzsika és a reformáció összefüggéseiről a zene évében 

http://bekefy.agnusradio.ro/2012/03/wittenbergi-fulemule-es-genfi.html 

 

 

HITTAN, EGYHÁZTÖRTÉNET 

 Bottyán János: Hitünk hősei, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1982 

o Luther Márton (pp.7.-18.) 

o Kálvin János (pp.19.-29.) 

 a Bibliából 

o Karácsony: 

 Máté evangéliuma 2. rész 

 Lukács evangéliuma 2. rész 

o Jézus cselekedetei: 

 Márk evangéliuma 1-2. rész 

o Jézus tanítása: 

 Máté evangéliuma 5-7. rész 

o Jézus szenvedése, feltámadása: 

 János evangéliuma 18-20. rész 

o a reformációhoz kapcsolódóan: 

 Római levél 1:16-17. 

 a Református énekeskönyvből 

o az 1., 23., 42., 90., 390. számú énekek 

 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

KIEMELT TERÜLET: 

NEVES PROTESTÁNS TUDÓSOK ÉLETRAJZA ÉS MUNKÁSSÁGA 

Benkő Ferenc:               Dvoracsek Ágoston Benkő Ferenc.ppt – szrg honlap 

Benkő József:               Kiss Székely Zoltán Benkő József – szrg honlapja 

Bolyai Farkas:               https://cultura.hu/kultura/bolyai-farkas-a-matematikus/ 

Bolyai János:                 http://www.omikk.bme.hu/archivum/magyarok/htm/bolyaijanosrov.htm 

Diószegi Sámuel:           

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/megcsapottak/fuveszkonyv.html 

Hatvani István:             http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/h/h07788.htm 

 

 

MŰVÉSZET- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

 

KIEMELT TÉMA: BIBLIAI SZIMBÓLUMOK ÉS JELKÉPEK 

 

Takács Béla: Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben, Magyarországi 

Református Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1986. című könyvének alábbi részei: 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/SKMBT.pdf
http://bekefy.agnusradio.ro/2012/03/wittenbergi-fulemule-es-genfi.html
https://cultura.hu/kultura/bolyai-farkas-a-matematikus/
http://www.omikk.bme.hu/archivum/magyarok/htm/bolyaijanosrov.htm
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/megcsapottak/fuveszkonyv.html
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/h/h07788.htm
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Színek és számok jelentése a Bibliában 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3 

%A9s%20sz%C3%A1mok%20jelent%C3%A9se%20a%20Bibli%C3%A1ban.pdf 

 

Állatszimbólumok 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/IV.%20%C3%81llatszimb%C3%B3lum 

ok.pdf 

 

Növényszimbólumok 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/V.%20N%C3%B6v%C3%A9nyszimb 

%C3%B3lumok.pdf 

http://reformatus.hu/mutat/a-kakas-szimbolumanak-evezredei/ 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/ch02.html#sz%C5%91l%C5%91 

 

Egyéb jelképek 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/VII.%20Egy%C3%A9b%20jelk%C3% 

A9pek.pdf 

 

Képanyag  

Fakazettás mennyezetek: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-

nep-szakralis.html 

http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-nep-szakralis.html 

http://www.templomaink.hu/index.php?muv=telepules&telep=Csengersima 

 Tárgyak: 

Edények:  http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/168.html 

Föveg :http://www.egyhaziszabo.eoldal.hu/fenykepek/kiegeszito/kiegeszito/foveg.jpeg.html 

 

Egyéb források 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1809.html 

http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/biblia/o/zsolt/chap150.html 

 Csónakfejfás temetkezés:  

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=schuro&pid=86038 

Templomok tájolása: 

 http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1/orszagepito-2012-01m.pdf 

Templomberendezés:  

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-544.html 

Templom alaprajz: 

http://www.eptort.bme.hu/doc/szakral/szakral3.html#9 

Templomok tájolása: 

 http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1/orszagepito-2012-01m.pdf 

Templomberendezés:  

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-544.html 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Noszvaj/pages/013_templ

omok_kapolnak_imahazak.htm 

 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3
http://reformatus.hu/mutat/a-kakas-szimbolumanak-evezredei/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/ch02.html#sz%C5%91l%C5%91
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-nep-szakralis.html
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-nep-szakralis.html
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-nep-szakralis.html
http://www.templomaink.hu/index.php?muv=telepules&telep=Csengersima
http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/168.html
http://www.egyhaziszabo.eoldal.hu/fenykepek/kiegeszito/kiegeszito/foveg.jpeg.html
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1809.html
http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/biblia/o/zsolt/chap150.html
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=schuro&pid=86038
http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1/orszagepito-2012-01m.pdf
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-544.html
http://www.eptort.bme.hu/doc/szakral/szakral3.html#9
http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1/orszagepito-2012-01m.pdf
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-544.html
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Noszvaj/pages/013_templomok_kapolnak_imahazak.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Noszvaj/pages/013_templomok_kapolnak_imahazak.htm
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Templomok:  

http://kirandulastippek.hu/kolozsvar-erdelyi-medence/korosfo-reformatus-templom 

1. http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=194 

2. http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,87,0,0,1,0 

3. http://szre.hu/az-egyhazkozseg-tortenete/ 

http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,89,0,0,1,0  

Templomstílusok: 

http://csedoattila.blogspot.hu/2015_11_01_archive.html 

http://refdunantul.hu/galeria/mutat/1699/?hir=13637 

 

Festmény: 

 http://mek.oszk.hu/03200/03290/html/elemzes.htm 

 

II. kategória: 9-11. évfolyam 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

KIEMELT TERÜLET: 

 

A MAGYAR PROTESTANTIZMUS IRODALMI TÖREKVÉSEI A XVI-XVII. 

SZÁZADBAN  

 Győri L. János: A magyar reformáció irodalmi hagyományai, Református Pedagógiai 

Intézet, Budapest, 1998. 
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-

186.pdf  

o A reformáció és a magyar irodalom (pp. 27-35.) 

o A reformáció hatása a magyar nemzeti tudatra (pp. 36-44.) 

o Sylvester János (p. 45.) 

o Heltai Gáspár (pp. 73-77.) 

o Balassi Bálint (pp. 86-90.)  

o Szenczi Molnár Albert (pp. 94-101.) 

o Károlyi Gáspár (pp. 80-81.) 

 Faggyas Sándor: Protestáns hősök - Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar 

történelméből (AMFIPRESSZ BT. 2016.) 

o Sylvester János (pp. 7-13.) 

o Heltai Gáspár (pp. 14-20.) 

o Balassi Bálint (pp. 62-68.)  

o Szenczi Molnár Albert (pp.77-84.) 

o Károlyi Gáspár (pp. 47-53.) 

 

TÖRTÉNELEM 

KIEMELT TERÜLET: 

A REFORMÁCIÓ ELTERJEDÉSE EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 

http://kirandulastippek.hu/kolozsvar-erdelyi-medence/korosfo-reformatus-templom
http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=194
http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,87,0,0,1,0
http://szre.hu/az-egyhazkozseg-tortenete/
http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,89,0,0,1,0
http://csedoattila.blogspot.hu/2015_11_01_archive.html
http://refdunantul.hu/galeria/mutat/1699/?hir=13637
http://mek.oszk.hu/03200/03290/html/elemzes.htm
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-186.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-186.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-186.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/csatolt_fajlok/RPI_GYLJ_ref_irod_1-186.pdf
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A Rubicon Történelmi Magazin 2009/9 számából: 

 Hahner Péter: A reformáció eredete (pp. 30-37.) 

 Dienes Dénes: A reformáció Magyarországon (pp. 40-45.) 

 Márkus Gábor: Beszéld el fiaidnak!, Magyarországi Református Egyház Kálvin 

Kiadója Bp.,2015 című könyvének az alábbi fejezetei:  

Luther és a wittenbergi reformáció (pp. 20-24.) 
A helvét reformáció (pp. 25-30.) 
A reformáció százada (pp. 75-78.) 
A reformátorok százada (pp. 79-82.) 

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Kozepiskola/HittanModulfuzet%20%20Osszegzo%2

0egyhaztortenet_alapmodul_Beszeld_el_fiaidnak_WEB-re.pdf  

 Pállfy Géza: A három részre szakadt ország (1526-1608)- Magyarország története 9. 

- kapcsolódó fejezetei 

 Pállfy Géza: Romlás és megújulás (1606-1703) - Magyarország története 10. - 

kapcsolódó fejezetei 

 Megújulások kora - Magyarország története 1526–1711 - Magyarország története 

1526 - 1711 R. Várkonyi Ágnes Helikon Kiadó, 2007. ÚJ KÉPES TÖRTÉNELEM 

sorozat - kapcsolódó fejezetei 

 Az érvényben lévő történelmi atlaszok  
Az alábbi, interneten fellelhető összefoglalók:  

 http://rakoskeresztur.lutheran.hu/honlap/gyerek-lap/reformacio-luther-marton-elete-

esmunkassaga  

 http://refszatmar.eu/reformacio-roviden/ 

 

 

ÉNEK-ZENE 

Irodalomjegyzék az ének-memoriterekhez: 

 

Református Énekeskönyv (Magyarországi Református Egyház) 

o 46. Zsoltár – Az Isten a mi reménységünk (1-2 vers) 

o 89. Zsoltár – Az Úrnak irgalmát (1-2 vers) 

o 90. Zsoltár – Tebenned bíztunk eleitől fogva (1-2 vers) 

o 121. Zsoltár – Szemem a hegyekre vetem (1-2 vers) 

o 390. Dicséret – Erős vár a mi Istenünk (teljes) 
 

 

Zenetörténeti ismeretek:  

 

Kiemelt terület  

A REFORMÁCIÓ KORSZAKÁHOZ KÖTŐDŐ ZENEI FOGALMAK, ÉNEK-MEMORITEREK ÉS 

ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK  

 

 Bence Gábor: A genfi zsoltárok sokszínűsége 

http://www.evelet.hu/archivum/2006/30/25 

 

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Kozepiskola/HittanModulfuzet%20-%20Osszegzo%20egyhaztortenet_alapmodul_Beszeld_el_fiaidnak_WEB-re.pdf
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Kozepiskola/HittanModulfuzet%20-%20Osszegzo%20egyhaztortenet_alapmodul_Beszeld_el_fiaidnak_WEB-re.pdf
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Kozepiskola/HittanModulfuzet%20-%20Osszegzo%20egyhaztortenet_alapmodul_Beszeld_el_fiaidnak_WEB-re.pdf
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Kozepiskola/HittanModulfuzet%20-%20Osszegzo%20egyhaztortenet_alapmodul_Beszeld_el_fiaidnak_WEB-re.pdf
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Kozepiskola/HittanModulfuzet%20-%20Osszegzo%20egyhaztortenet_alapmodul_Beszeld_el_fiaidnak_WEB-re.pdf
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Kozepiskola/HittanModulfuzet%20-%20Osszegzo%20egyhaztortenet_alapmodul_Beszeld_el_fiaidnak_WEB-re.pdf
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/Kozepiskola/HittanModulfuzet%20-%20Osszegzo%20egyhaztortenet_alapmodul_Beszeld_el_fiaidnak_WEB-re.pdf
https://bookline.hu/szerzo/r--varkonyi-agnes/94505
http://rakoskeresztur.lutheran.hu/honlap/gyerek-lap/reformacio-luther-marton-elete-esmunkassaga
http://rakoskeresztur.lutheran.hu/honlap/gyerek-lap/reformacio-luther-marton-elete-esmunkassaga
http://refszatmar.eu/reformacio-roviden/
http://www.evelet.hu/archivum/2006/30/25
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 Kelemen Imre: A zenetörténete 1750-ig, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 c. könyvének 

az alábbi fejezete: 

o 7. A reformáció zenéje, 203-208. oldal 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/SKMBT.pdf 

 

 Dr. Békefy Lajos: A wittenbergi fülemüle és a genfi zsoltározás erkölcsi ereje, A 

muzsika és a reformáció összefüggéseiről a zene évében 

http://bekefy.agnusradio.ro/2012/03/wittenbergi-fulemule-es-genfi.html 

 

 Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, Gemini Budapest, 

Kiadó, 1998. című könyvének alábbi fejezetei 

o Luther és a reformáció, 60-65. oldal 

o A svájci reformátorok és a kálvinista hagyomány, 66-69. oldal 

o A reformáció Angliában, pp. 70-74.  

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/fejezetek%20a%20kereszt%C3

%A9nys%C3%A9g%20%281%29.pdf 

 

HITTAN, EGYHÁZTÖRTÉNET 

a Bibliából 

Karácsony: 

 Máté evangéliuma 2. rész 

 Lukács evangéliuma 2. rész 

Jézus cselekedetei: 

 Márk evangéliuma 1-2. rész 

Jézus tanítása: 

 Máté evangéliuma 5-7. rész 

Jézus szenvedése, feltámadása: 

János evangéliuma 18-20. rész 

a reformációhoz kapcsolódóan: 

 Római levél 1:16-17. 

 Római levél 5: 1-11. 

 Római levél 10. rész 

 Római levél 12. rész 

a Református énekeskönyvből 

o az 1., 23., 25., 42., 68.,  90., 220.,  390., 392., 397. számú énekek 

 

Bottyán János: Hitünk hősei, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1982. 

 Luther Márton: pp. 7-18.  

 Kálvin János: pp. 19-29.  

 

 Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. 

Gondolat - Budapest, 1985. 

Az általános helyzet - Nyugat-európai befolyás pp.13-23.  

A magyarországi reformáció teológiája pp. 46.-58.  

 

 Egyháztörténet - Tankönyv és tanári kézikönyv - A kezdetektől 1711-ig, 

Református Pedagógiai Intézet, 1999, Tóth-Kása István és Tőkéczki László 

szerkesztésében 

A reformáció Európában a XVI. században pp.117-142.  

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/SKMBT.pdf
http://bekefy.agnusradio.ro/2012/03/wittenbergi-fulemule-es-genfi.html
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/fejezetek%20a%20kereszt%C3%A9nys%C3%A9g%20%281%29.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/fejezetek%20a%20kereszt%C3%A9nys%C3%A9g%20%281%29.pdf
tel:1521-1945
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A reformáció Magyarországon pp.143.-168.  

 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

KIEMELT TERÜLET: 

NEVES PROTESTÁNS TUDÓSOK ÉLETRAJZA ÉS MUNKÁSSÁGA 

Bél Mátyás:                   http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8890  

Benkő Ferenc:               Dvoracsek Ágoston Benkő Ferenc.ppt – szrg honlap 

Benkő József:               Kiss Székely Zoltán Benkő József – szrg honlapja 

Bolyai Farkas:               http://bolyaitestamentum.hu/ 

Bolyai János:                 http://bolyaitestamentum.hu/ 

Brassai Sámuel:             http://www.brassai.ro/index.php/nevadonk 

Demeter Károly:  

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/term%C3%A9szet-kalend%C3%A1riuma-xvi  

Diószegi Sámuel: 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/megcsapottak/fuveszkonyv.html 

Hatvani István:             http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/h/h07788.htm 

Pápai Páriz Ferenc:       https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pai_P%C3%A1riz_Ferenc 

MŰVÉSZET- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

 

KIEMELT TÉMA: BIBLIAI SZIMBÓLUMOK ÉS JELKÉPEK 

 

Takács Béla: Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben, Magyarországi 

Református Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1986. című könyvének alábbi részei: 

 

Színek és számok jelentése a Bibliában 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3

%A9s%20sz%C3%A1mok%20jelent%C3%A9se%20a%20Bibli%C3%A1ban.pdf 

 

Állatszimbólumok 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/IV.%20%C3%81llatszimb%C3%B3lum 

ok.pdf 

 

Növényszimbólumok 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/V.%20N%C3%B6v%C3%A9nyszimb 

%C3%B3lumok.pdf 

http://reformatus.hu/mutat/a-kakas-szimbolumanak-evezredei/ 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/ch02.html#sz%C5%91l%C5%91 

 

Egyéb jelképek 

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8890
http://bolyaitestamentum.hu/
http://bolyaitestamentum.hu/
http://www.brassai.ro/index.php/nevadonk
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/term%C3%A9szet-kalend%C3%A1riuma-xvi
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/megcsapottak/fuveszkonyv.html
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/h/h07788.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pai_P%C3%A1riz_Ferenc
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3%A9s%20sz%C3%A1mok%20jelent%C3%A9se%20a%20Bibli%C3%A1ban.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/II.%20A%20sz%C3%ADnek%20%C3%A9s%20sz%C3%A1mok%20jelent%C3%A9se%20a%20Bibli%C3%A1ban.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/IV.%20%C3%81llatszimb%C3%B3lum
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/IV.%20%C3%81llatszimb%C3%B3lum
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/V.%20N%C3%B6v%C3%A9nyszimb
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/V.%20N%C3%B6v%C3%A9nyszimb
http://reformatus.hu/mutat/a-kakas-szimbolumanak-evezredei/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/ch02.html#sz%C5%91l%C5%91
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http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/VII.%20Egy%C3%A9b%20jelk%C3%

A9pek.pdf 

 

Képanyag  

Fakazettás mennyezetek: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-

nep-szakralis.html 

http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-nep-szakralis.html 

http://www.templomaink.hu/index.php?muv=telepules&telep=Csengersima 

 Tárgyak: 

Edények:  http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/168.html 

Föveg :http://www.egyhaziszabo.eoldal.hu/fenykepek/kiegeszito/kiegeszito/foveg.jpeg.html 

 

Egyéb források 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1809.html 

http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/biblia/o/zsolt/chap150.html 

 Csónakfejfás temetkezés:  

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=schuro&pid=86038 

Templomok tájolása: 

 http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1/orszagepito-2012-01m.pdf 

Templomberendezés:  

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-544.html 

Templom alaprajz: 

http://www.eptort.bme.hu/doc/szakral/szakral3.html#9 

Templomok tájolása: 

 http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1/orszagepito-2012-01m.pdf 

Templomberendezés:  

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-544.html 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Noszvaj/pages/013_templ

omok_kapolnak_imahazak.htm 

 

Templomok:  

http://kirandulastippek.hu/kolozsvar-erdelyi-medence/korosfo-reformatus-templom 

4. http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=194 

5. http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,87,0,0,1,0 

6. http://szre.hu/az-egyhazkozseg-tortenete/ 

http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,89,0,0,1,0  

Templomstílusok: 

http://csedoattila.blogspot.hu/2015_11_01_archive.html 

http://refdunantul.hu/galeria/mutat/1699/?hir=13637 

 

Festmény: 

 http://mek.oszk.hu/03200/03290/html/elemzes.htm 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/VII.%20Egy%C3%A9b%20jelk%C3%A9pek.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/VII.%20Egy%C3%A9b%20jelk%C3%A9pek.pdf
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-nep-szakralis.html
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-nep-szakralis.html
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-nepmuveszet-mint-magyar-nep-szakralis.html
http://www.templomaink.hu/index.php?muv=telepules&telep=Csengersima
http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/168.html
http://www.egyhaziszabo.eoldal.hu/fenykepek/kiegeszito/kiegeszito/foveg.jpeg.html
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1809.html
http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/biblia/o/zsolt/chap150.html
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=schuro&pid=86038
http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1/orszagepito-2012-01m.pdf
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-544.html
http://www.eptort.bme.hu/doc/szakral/szakral3.html#9
http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1/orszagepito-2012-01m.pdf
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-544.html
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Noszvaj/pages/013_templomok_kapolnak_imahazak.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Noszvaj/pages/013_templomok_kapolnak_imahazak.htm
http://kirandulastippek.hu/kolozsvar-erdelyi-medence/korosfo-reformatus-templom
http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=194
http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,87,0,0,1,0
http://szre.hu/az-egyhazkozseg-tortenete/
http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,89,0,0,1,0
http://csedoattila.blogspot.hu/2015_11_01_archive.html
http://refdunantul.hu/galeria/mutat/1699/?hir=13637
http://mek.oszk.hu/03200/03290/html/elemzes.htm

