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RPI Tanmenetjavaslat 

Magyar Egyháztörténet alapmodul 

Isten hozzánk való szeretete 

 

A tanmenetjavaslat a Magyarországi Református Egyház Hit- és Erkölcstan Kerettanterve alapján 

Alap és Kiegészítő modulok, a Református hit- és erkölcstan taneszközcsalád (RPI, Kálvin Kiadó) 

és a www.refpedi.hu honlapon elérhető anyagok felhasználásával és azokkal összhangban készült. 

 

 

Tanmenetjavaslat  

 

A középiskolai református hit- és erkölcstan tantárgy oktatásához  

 

Magyar Egyháztörténet, Egyháztörténet alapmodul, Isten hozzánk való szeretete   

 

Fő hangsúly 

A magyar református keresztyén identitás erősítése és annak tudatosítása, hogy Isten a magyarok történetének is Ura. 

Valláspedagógiai célok 

Kognitív cél: Megismertetni a tanulókkal, hogyan jelent meg Isten gondviseléső szeretete a magyarok életében a különböző történelmi korokban. 

Affektív cél: A bizalom erősítése, hogy mi magyarok a mai történelmi helyzetben is Isten irgalmában és szeretében élünk. 

Pragmatikus cél:  Ösztönözni a tanulókat, hogy hűségesen éljék meg református hitüket a magyar nemzet részeként a mai kor kihívásaiban. 

Órakeret: 16+6 összesen: 22 óra 

http://www.refpedi.hu/
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Sor- 

szám  

Óra címe Fő hangsúly  Célkitűzések Fontosabb 

fogalmak  

Ötletek 

1 A honfoglaló 

magyarok vallása 

A honfoglaló 

magyarok vallása; a 

források és a 

hipotézisek 

bemutatása, elemzése  

A magyar 

ősvallásunk 

jellegzetességeinek 

megismerése 

hipotézis 

Pannónia  

eredetmondák 

Magna Hungaria  

sámánizmus 

Szemléltetéshez: Egyháztörténeti térképtár. Linkje: 

http://refpedi.hu/magyar-

egyh%C3%A1zt%C3%B6rt%C3%A9net-

t%C3%A9rk%C3%A9pek 

 

2 A keresztyénség 

felvétele és az 

államalapítás 

A keresztyénség 

felvételének és az 

államalapítás 

körülményeinek 

bemutatása 

Fontosabb 

rendelkezések 

megismerése István 

király törvényeiből és 

az Intelmek egyes 

részeinek alapos 

értelmezése 

pogány 

államalapítás  

 

Beszélgetéshez: Online cikk címe: A magyar 

államelmélet főbb tendenciái a 10–16. században. Rex 

és regnum. Linkje:  

https://tinyurl.com/amagyarallamelmeletfobbtendenc 

Gellért püspökről 

https://tinyurl.com/gellert-puspok 

3 Mozaikok a 

középkori magyar 

egyház történetéből 

A keresztyénség 

megszilárdulásának 

folyamata a 

középkori 

Magyarországon  

A középkori magyar 

egyház 

jellegzetességeinek 

megismerése 

Corvinák Beszélgetéshez: Cikkek Mátyás királyról. 

Linkje: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/2016_4/ 

 

4 Középkori 

műveltség 

Az Egyházszervezet 

kialakulása és a 

Szerzetesrendek 

tevékenységei 

Magyarországon  

A középkori magyar 

egyház és a 

művelődés  

szerzetesség 

szent  

magyar szentek  

Beszélgetéshez: A mai szerzetesek Magyarországon 

Linkje: https://szerzetesek.hu/ 

Szerzetesrendek. Linkje:  

https://tinyurl.com/uj-szerzetesrendek 

Szerzetesség Magyarorszgon térképe link:  

https://tinyurl.com/terkep-szerzetesrendek 

5 Összefoglalás      

6 Számonkérés      

7 A reformáció 

százada 

A reformáció 

megjelenése és 

A  reformáció 

Magyarországon való 

reformáció 

 

Szemléltetéshez:  

Reformáció Magyarországon térkép. Linkje:  

https://tinyurl.com/reformcio-magyarorszagon 

http://refpedi.hu/magyar-egyh%C3%A1zt%C3%B6rt%C3%A9net-t%C3%A9rk%C3%A9pek
http://refpedi.hu/magyar-egyh%C3%A1zt%C3%B6rt%C3%A9net-t%C3%A9rk%C3%A9pek
http://refpedi.hu/magyar-egyh%C3%A1zt%C3%B6rt%C3%A9net-t%C3%A9rk%C3%A9pek
https://tinyurl.com/amagyarallamelmeletfobbtendenc
https://tinyurl.com/gellert-puspok
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/2016_4/
https://szerzetesek.hu/
https://tinyurl.com/uj-szerzetesrendek
https://tinyurl.com/terkep-szerzetesrendek
https://tinyurl.com/reformcio-magyarorszagon
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térhódítása 

Magyarorságon 

terjedésének 

áttekintése 

 

8 A reformátorok 

százada 

A magyar 

reformátorok 

fellépése és hatása a 

középkori 

Magyarországon  

A magyar 

reformátorok életének 

és szolgálatának 

alapos megismerése  

felekezetek Beszélgetéshez: Dévay Bíró Mátyás a magyar Luther 

című online cikk. Linkje:  

http://www.rubicon.hu/ma_files/2017_12_028.pdf 

 

9 Őrálló fejedelmek Az erdélyi 

fejedelmek  

hatása a protestáns 

hit terjedésére 

Az őrálló erdélyi 

fejedelmek a 

protestáns hitért tett 

intézkedéseinek 

megismerése 

identitás 

presbitérium 

rekatolizáció 

protestáns 

vallásszabadság 

 

Beszélgetéshez: Online cikk címe: a linczi béke 

Linkje: https://tinyurl.com/a-linzi-beke 

 

10 Istennel a hazáért és 

a szabadságért 

A véres 

ellenreformációtól a 

szatmári békéig  

A szabadásgért és a 

protestáns 

vallásszabadságért 

tett kísérletek és 

megtorló 

intézkedések 

áttekintése  

szabadságharc  

pozsonyi 

vésztörvényszék 

gályarabok 

Beszélgetéshez:  

A magyar gályarabok és vándordiákok az 

ellenreformáció idején című dokumentumfilm 26:10 

perc. Linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=4aU9Rr5cpyY 

A gályarab-prédikátorok kiszabadulása című online 

cikk. Linkje: http://reformatus.hu/mutat/a-galyarab-

predikatorok-kiszabadulasa/ 

11 Tűrés és türelem A vallásügyi 

intézkedések legfőbb 

pontjai  

A türelmi rendelet 

hatása a magyar 

protestáns közösségek 

életére 

Carolina Resolutio 

türelmi rendelet 

Szemléltetéshez: 

https://padlet.com/csorigergo/cf28dp85n8hv 

 

12 Összefoglalás     

13 Számonkérés      

14 Reformátusok a 

nemzeti eszmélés 

korában 

A kiegyezés utáni 

egyházpolitika 

jellegzetességei és 

A protestáns 

egységért folytatott  

reformkor  

szekularizáció 

paritás elve 

 

http://www.rubicon.hu/ma_files/2017_12_028.pdf
https://tinyurl.com/a-linzi-beke
https://www.youtube.com/watch?v=4aU9Rr5cpyY
http://reformatus.hu/mutat/a-galyarab-predikatorok-kiszabadulasa/
http://reformatus.hu/mutat/a-galyarab-predikatorok-kiszabadulasa/
https://padlet.com/csorigergo/cf28dp85n8hv
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hatása a magyar 

protestánsok életére 

küzdelmek 

megismerése  

nemzeti eszme  

uniós mozgalom 

 

15 Reformátusok a 

polgárosuló 

Magyarországon  

A polgári állam 

létrejötte és az 

egyház belső élete 

Magyarországon a 

XIX. században 

Az egyház belső 

életének megismerése 

a polgárosuló 

Magyarországon 

kultúraváltás 

reverzális 

pátensharc 

Beszélgtéshez:  

Református örökség a modern kori Magyarországon 

című online cikk. Linkje:  

https://tinyurl.com/reformatus-orokseg 

16 A XX. század, a 

megpróbáltatások 

kora 

A XX. század 

áttekintése vallás és 

felekezetügy 

tekintetében 

A Trianoni szerződés 

hatása 

Magyarországra 

önazonosság 

asszimiláció 

szétszakítottság 

Beszélgetéshez:  

Online cikk Trianon témában, linkje:  

http://www.rubicon.hu/magyar/cimkek_talalat/trianon/ 

 

17 A múltat végképp 

eltöröljük? 

Isten a nehéz 

időkben is támasza a 

magyaroknak 

A múlttal való őszinte 

szembenézés, 

forrásanyagok, tények 

megvizsgálása, 

értékelése  

a keskeny út 

teológiája 

a szolgáló egyház 

teológiája 

 

Beszélgetéshez: Emberek az embertelenségben című 

cikk a perokia portálon. Linkje:  

https://parokia.hu/v/emberek-az-embertelensegben/ 

 

18 A református 

kollégiumok világa 

A legnevesebb 

református 

kollégiumok 

 

A kollégiumokban 

folyó iskolavezetés és 

diákélet 

jellegzetsségeinek 

megismerése  

préceptori 

rendszer 

partikula rendszer 

internátus 

konviktus 

Ötlet: Látogatás szervezése a legközelebbi református 

kollégiumba (Több órát is igénybe vesz) vagy egy 

meghívott vendég / kollégiumban tanuló diák 

kiselőadása a jelenkori kollégiumi diákléletről  

Szemléltetéshez: Nevesebb református kollégiumok 

térképe. Linkje:  

https://tinyurl.com/reformatus-kollegiumok 

 

19 Egyházunk 

napjainkban 

A „semper 

reformanda” elv 

érvényesülése és 

lehetőségei a magyar 

reformátusság 

jelenében 

A református 

kegyesség, és a hitvalló 

élet néhány egyéni és 

közösségi példájának 

bemutatása 

semper 

reformanda 

református 

kegyesség 

Beszélgetéshez: A parokia portál honlapja. Link: 

https://www.parokia.hu/ 

A Református Egyház hivatalos honlapja:  

www.reformatus.hu 

 

https://tinyurl.com/reformatus-orokseg
http://www.rubicon.hu/magyar/cimkek_talalat/trianon/
https://parokia.hu/v/emberek-az-embertelensegben/
https://tinyurl.com/reformatus-kollegiumok
https://www.parokia.hu/
http://www.reformatus.hu/
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20 Összefoglalás      

21 Számonkérés      

22 Isten hozzánk való 

szeretete – 

Összefoglalás 

Projektóra  

Az egész magyar 

egyháztörténet 

összefoglalása, 

vázlatos áttekintése 

projektóra keretében  

A modul témáinak 

összefoglalása 

súlypontozva   

a fontosabb/ 

kiemelt fogalmak  

átismétlése  

Beszélgetéshez:  

Mit jelent reformátusnak lenni?  

Linkje: 

https://honlap.parokia.hu/lap/mre/cikk/mutat/mit-

jelent-reformatusnak-lenni/ 

 

 

https://honlap.parokia.hu/lap/mre/cikk/mutat/mit-jelent-reformatusnak-lenni/
https://honlap.parokia.hu/lap/mre/cikk/mutat/mit-jelent-reformatusnak-lenni/

