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Vázlat

• „Egy percünk a tiéd”

• Az első levéltáros a Bibliában

• Levéltár – irattár fogalmak

• Iratok típusai

• Wordwall-játékok



Ki vagyok én?

Ismerkedést segítő játékok

„Egy percünk a  tiéd” 



Ráhangolódás

• Játék: Qvíz – Kire gondoltam? 

Szófelhő: https://www.wordclouds.com/



NEVEK A BIBLIÁBAN

• A bibliai gondolkodás szerint egy emberről a
legtöbbet a neve árulja el. Az anya és az
apa egyaránt adhatott nevet.

• 1700 bibliai névből 400-an csak az apjuk
nevét viselik.

• Az új név adása mindig a személyiséggel
állt összefüggésben. Az új név mindig a
jövőbeli változásra mutatott előre.
(Abrám-Ábrahám, Jákób-Izráel)

• A Teremtés könyvében legelőször Ábrám
névvel jelenik meg, amely feltehetőleg
"magasztalt atyát" jelent. A könyv 17.
fejezetének ötödik versében az Úr és Ábrám
között kötött szövetség emlékére változik át
neve Ábrahámra:

• És ne neveztessék ezután a te neved
Ábrámnak, hanem legyen a te neved
Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává
teszlek téged. (Ter. 17:5)

Az angyal megakadályozza 
Izsák feláldozását. Ábrahám és 

Izsák, Rembrandt



Feladat

Olvassátok el a Bibliából

Jeremiás próféta könyve 
32:6 – 18. részt és 
válaszoljátok meg a 
következő kérdéseket!

Hogy hívták azt az embert, 
akire értékes iratot bízták?

Mi volt a feladata?

Milyen iratot kellett 
megőriznie?



Levéltár és az irattár jellemzői

Hol nézzek utána? Hogyan?

https://mek.oszk.hu/06700/06
758/pdf/

Enciklopédiák

Révai nagy lexikona

CTRL F =kereső ablakba be kell 
írni LEVÉLTÁR. Kis nyílakkal
léptetni kell addig, míg a 
Levéltár szócikkhez nem 
jutunk!

INFORMÁCIÓFORRÁSOK

• Révai nagy lexikona
– Levéltár (cikk a 704. l)

• Pallas Nagylexikon 
– Levéltár

• A magyar nyelv értelmező 
szótára 
– Levéltár

– Irattár

• 1995. ÉVI  LXVI. TÖRVÉNY
– Levéltár

– Irattár

https://mek.oszk.hu/06700/06758/pdf/




Mit őriz a BREL?

• Magyarországi Református Egyház  iratait

• Dunamelléki Református Egyházkerület

• Baranyai Református Egyházmegye

• Az egyházközségek iratai



I. Tiszáninneni Református Egyházkerület
II. Tiszántúli Református Egyházkerület

III. Dunamelléki református Egyházkerület
IV. Dunántúli Egyházkerület





Református levéltárak

Nyisd meg a következő linket!

• http://www.melte.hu/?q=node/38

• Hol találhatók református levéltárak?

• Olvassuk le az egyházkerületek nevét és a 
központját határainkon belül és határainkon 
túl!

http://www.melte.hu/?q=node/38
http://www.melte.hu/?q=node/38


Köszönöm a figyelmet!


