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Berecz Ágnes
gyűjteményigazgató

Kedves Kollégák,

Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ezen a fórumon az egyházi intézmények kaptak
megkülönböztetett figyelmet.

 Sietek tisztázni, hogy az egyházi intézmények körében a fogalom klasszikus értelmében vett
múzeumi könyvtárról, azaz ilyen típusú szakkönyvtárról nem beszélhetünk – én legalábbis nem
ismerek ilyet – ezzel szemben nem ritka az olyan egyházi kulturális intézményegyüttes, amely
múzeumot, könyvtárat és levéltárat egy szervezeti keretben kezel, és amelyek mindegyikében
muzeális értékű tárgyak-dokumentumok vannak.

Előadásomban az ilyen, úgynevezett gyűjteményi típusú rendszerekről fogok beszélni; először
általában ezek kialakulásáról és jellegzetességeiről, majd összevetve működésük előnyeit és
hátrányait, végül néhány konkrét esettel illusztrálva a szakmai tevékenység sikeres és kevésbé
sikeres példáit. Mindvégig a református gyűjteményekről szólok, mert ezeket ismerem a
legjobban, és mert ezekben történt meg a szervezeti integráció – de itt jegyzem meg, hogy
valamennyi történeti egyházban találhatunk példát a felsorolt intézménytípusok szoros
együttműködésére.

Történeti háttér

 A református tudományos gyűjtemények – amelyek tehát általában egy könyvtárból, egy
levéltárból és egy vagy több múzeumi egységből állnak – viszonylag egyenes vonalú fejlődés
eredményeként jöttek létre, rendszerint egy-egy kollégium keretén belül. A protestáns kollégium
hallgatói számára az elért eredménytől függően különböző szintű értelmiségi életpályákat kínált:
a tanítói, iskolamesteri pályától a klasszikus lelkipásztori hivatáson át egészen a professzori
stallumig terjedt a skála. Ebből következik, hogy a kollégiumokban indulásuktól kezdve intenzív
könyvtárfejlesztés folyt, a könyvtáraknak biztosítaniuk kellett a képzéshez szükséges

 1 / 5



Berecz Ágnes: Egy szervezeti kereten belül-együttműködési példázatok

szakirodalmat, amely természetesen az európai élvonal beszerzését jelentette (bár tudjuk, hogy
a mindig sanyarú anyagi helyzet miatt ezek is késéssel jutottak el a magyar könyvtárakba).
Noha a református kollégiumok könyvtárait is sújtották tűzvészek, háborús események
katasztrófái; mára számottevő állomány halmozódott fel, s a múló idővel ezek egy része
muzeális értékre tett szert. – A levéltárakról szólva azt kell kiemelnünk, hogy bár eredendően az
egyházi adminisztráció archiválása volt a fő cél – és ez nem a kollégiumokhoz kötődött – a
különféle magán- és intézményi iratok, letétek szakszerű kezelésének, elhelyezésének igénye
eredményezte azt a megoldást, hogy a levéltárakat is a kollégiumok épületeiben helyezték el,
ahol kezelésüket magasan kvalifikált szakemberek gondjára lehetett bízni.

Mivel a híres kollégiumok eleve centrális helyzetben voltak, igény támadt arra is, hogy néhány
értékes műtárgyat – általában klenódiumot, azaz szakrális célú tárgyat – megőrizzenek (azaz a
trezor szerepét töltsék be). Erre általában akkor került sor, amikor a tulajdonos egyházközség
saját kezelésében nem érezte biztonságban az értékes tárgyat. A kollégiumi „régiségtárak”
persze más forrásból is gyarapodtak, idővel berendezési tárgyak, öltözékek, kézimunkák is itt
kötöttek ki, s az őrzés mellett a bemutatás igénye hívta létre a mind szakszerűbben működő
egyházi múzeumokat, amelyek ma általában a kollégiumok épületeiben, vagy azok közvetlen
közelében működnek.

Jelenkor

 Rátérve tehát a jelenlegi állapotokra, a református gyűjtemények szinte készen örökölték a
múltból a könyvtár-levéltár-múzeum intézményi struktúrát. Mind a négy magyarországi
református egyházkerületben létrejött ez a kulturális centrum, azaz Debrecenben,
Sárospatakon, Pápán és végül legkésőbb Budapesten. (Budapesten a Teológiai Akadémia
1855-ös megalapítását követően a Ráday-család 18. századi magánkönyvtárát vásárolta meg
az egyházkerület, így pótolva a hiányzó „történeti” múltat; a levéltár az 1940-es évektől
intézményesült; az egyháztörténeti múzeum pedig az 1980-as években jött létre.)

Ahogyan a szakmák specializációja előrehaladt, a változást az egyházi intézmények is
követték; a 20. században már mindenütt szakképzett könyvtáros, levéltáros és muzeológus
tevékenykedett a megfelelő helyeken. Sok esetben ezenfelül teológiai végzettséggel is
rendelkezett a szakember – ma is előnyt jelent a kettős, szakmai + teológiai jártasság – de
megállapíthatjuk, hogy megfordult a korábbi idők aránya: most már első a szakmai
követelmény, és csak pluszként jön számításba az egyházi képzettség.

Mivel magától értetődő volt tehát ezen intézmények léte, és mivel professzionális működtetésük
részben elkülönítette őket a kollégiumi rendszertől, részben egymáshoz közelítette – megtörtént
az utolsó lépés is: szervezetileg elváltak a kollégiumoktól, és – általában „tudományos
gyűjtemények” néven – egy önálló intézményt alkottak, függetlenül attól, hogy szakmailag
természetesen a maguk útját követték ezután is, illetve hogy néhány esetben fizikailag sem
alkottak egy egységet. (Pl. Kecskemét) Fontos azonban tudnunk, hogy a református
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egyházkerületek teljesen autonóm egységek; az egyházkerületi központok szervezeti
értelemben a hierarchia csúcsát jelentik, s így a létrejött gyűjtemények egymással legfeljebb
szakmai kooperációt valósíthatnak meg, további intézményi integráció már nem lehetséges.

Előnyök és hátrányok

 Lássuk most a gyűjteményi szervezet előnyeit és hátrányait. Attól tartok, hogy sok triviális
állítást fogok felsorakoztatni a következő percekben – mégis úgy vélem, hogy olykor ezek
végiggondolása vagy újragondolása sem haszontalan.

 1) A gyűjteményi struktúra mindenekelőtt egy menedzsmentet jelent; azaz egyszemélyi
felelőst, főigazgatót vagy gyűjteményigazgatót, és egy gazdasági egységet (ez megvalósulhat
önálló jogi személyként való működésben – ilyen Pápa és Budapest – vagy alrendszerként pl.
egy kollégium gazdasági egységében; így működik Debrecen és Sárospatak). Mondanom sem
kell talán, hogy ez gazdaságosabb működést tesz lehetővé: a teljes költségvetés, a gazdasági
adminisztráció, a pályázatkezelés, a kommunikációs rendszer fejlesztése koncentráltan történik;
az egyes intézmények csupán a szakmai részt hozzák (jelentések és munkatervek, projektek).
Ez tehát önmagában véve előny; azonban olykor hátrányokat is jelenthet, pl:

– ha a gyűjteményigazgató egy tudós-tekintélyes, de nem „szakmabeli” személy, akkor fennáll
annak a veszélye, hogy a legjobb szándék mellett sem képes koordinálni, prioritásokat, illetve
problémákat kezelni; másfelől ha a gyűjteményigazgató valamely szakma művelője –
könyvtáros, levéltáros, muzeológus – akkor szinte kivédhetetlen annak a gyanúja, hogy a
szívének kedves intézménynek kedvez. Ez utóbbi esetre egyrészt igaz, hogy nem lehet
mindenkinek kedvére tenni; másrészt az érintett gyűjteményigazgatók – e pillanatban mind a
négyen – konzekvens belső szabályozással veszik elejét az efféle vitáknak.

Egy következő kritikus pont:

– ha a gyűjtemény önálló jogi személy, gazdasági egység; akkor – különösen mostanában – a
szűkülő anyagi lehetőségek minden „csillapítás” nélkül zúdulnak rájuk és egészében érintik
őket. Hiszen a költségvetésnek nullszaldósnak kell lennie bármi áron. Azok a gyűjtemények,
amelyek jogi önállósággal nem rendelkeznek, egy szélesebb körben osztoznak jóban és
rosszban, és nem feladatuk a ma már nagyon jelentős terhet jelentő gazdasági adminisztráció
ellátása.

 2) A gyűjteményi struktúra lényegéhez tartozik, hogy az egyházi kulturális intézmények, az
egyházi intézményrendszeren belül, koncentráltan és önállóan képesek megjelenni. Ez első
közelítésben vitathatatlan előnynek tűnik, a gyakorlat azonban megmutatta, hogy vannak
veszélyei is a kollégiumokhoz fűződő kapcsolat lazulásának. Elsősorban Budapesten és talán
Pápán tapasztaltuk, hogy a függetlenedés a használatot illetően nem, de a szemléletet illetően
változást hozott: az alma mater már nem sajátjaként tekint a tudományos gyűjteményekre,
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hanem párhuzamosan létező entitásokként kezeli. Ez a hétköznap nyelvére fordítva annyit tesz,
hogy oldják meg maguk a problémáikat, szervezzék meg szolgáltatásaikat, rendezvényeiket
stb.

További neuralgikus pont az informatikai rendszer kérdése: a jogilag nem önálló gyűjtemények
általában a kollégium rendszerét használják (s így mind a rendszer kiépítése, mind a
karbantartása megoldott, csupán a szoftverkérdés tartozik a gyűjtemények feladatai közé). Az
önálló gyűjtemények azonban ezt nem is tehetik meg, legalábbis nem egyszerű módon és nem
ellentételezés nélkül, így ez a kulcsfontosságú és önmagában nagy költségigényű feladat teljes
egészében rájuk hárul.

Mindent egybevéve, a református gyűjtemények mégsem lépnének vissza korábbi
megoldásokhoz, mert tapasztalataink szerint egyre szélesebb használói réteg veszi igénybe és
látogatja könyvtárainkat, levéltárainkat, múzeumainkat. Már régen a múlté az az idő, amikor
csak az egyházi értelmiség és néhány megszállott kutató tért be hozzánk; ma ugyanezek az
intézmények úgy működnek, mint bármely más felsőoktatási vagy városi intézmény.

Példák:

Végül, előadásom harmadik részében, néhány konkrét példával szeretném illusztrálni azokat a
szakmai együttműködéseket, amelyeket a gyűjteményi szervezet elősegít.

1) Pályázatok

Egy jogosult intézmény adja be, de több intézmény profitál belőle:

Levéltár-könyvtár (forráskiadványok; digitalizálási pályázatok)

Múzeum-könyvtár (kiállítási muzeális kötetek restaurálása; nemesmásolatok készítése;
biztonságtechnika)

Könyvtár-levéltár-múzeum (informatikai fejlesztés)

2) Időszaki kiállítások
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Az aktuális kiállításokra az intézmények természetes módon, minden különösebb bonyodalom
és külön biztosítási probléma nélkül kezelik-cserélik egymás muzeális anyagát:

Levéltár-könyvtár-múzeum (pl.: Bp. Teológiai Akadémia 150 éves jubileuma – Debrecen:
kollégiumtörténeti évfordulók – Sárospatak: Rákóczi-évfordulók stb.)

Megjegyzendő: szükség esetén egy másik testvérgyűjtemény, sőt másik egyházi intézmény is
készségesen rendelkezésre áll ilyen esetekben.

3) Tudományos programok

Általában a levéltár a tudományos munka fő színhelye; de pl. nálunk ez a könyvtár és a levéltár
szoros együttműködésében valósul meg: A Ráday Könyvtár történeti kötéseinek vizsgálata – a
projekt alapja a műemlékkönyvtár állománya és a Ráday Levéltár anyaga (a Ráday család
gazdasági iratai: megrendelések, könyvkötőszámlák: ebből azonosíthatóak a mesterek). A
program hét éve folyik OTKA-támogatással, külsős szakemberekkel és belső munkatársakkal.
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