
Ahogy a címben is olvasható A könyveken túl. Járjunk nyitott szemmel! című előadásban nem könyvekről lesz szó, hanem a Kecske-
méti Református Egyházközség művészeti és tudományos gyűjteményéről, amely a könyvtár gondozásában van.

Három nagy adományból áll össze a gyűjtemény: Dr. Szíj Rezső, Dr. Irányi Béla és Sátor Péter adományából.

Dr. Szíj Rezső gyűjtemény névadója református lelkész, művészeti író, műgyűjtő volt, aki 2003-ban adományozta 5000 kötetes 
könyvtárát, és több mint 3000 darabos műtárgygyűjteményét, a Kecskeméti Református Egyházközségnek.

1. rész



A gyűjtemény 3528 műtárgyból áll. Igen tekintélyes mennyiségről van szó, minősége pedig változatos képet mutat.
Ahogy a kördiagramon is láthatjuk, a gyűjtemény nagyon sokszínű: legnagyobb részét a grafikák és a festmények alkotják,  
de jelentős a szobor- és az éremanyag is.



A grafikák közé ismertebb művészek alkotásait válogattam be, például Szász Endre, Szőnyi István, Szentiványi Lajos, Csohány 
Kálmán vagy Molnár C. Pál.

Grafikák



A festmények közül Saly Németh László olajfestményét és Erdélyi József vízfestékkel készült alkotását emeltem ki.

Festmények



A szobrok között egy hagyományos és egy modern stílusban készült művet állítottam egymással szembe, ezzel is jelezve az anyag 
sokszínűségét.

Szobrok



Két alkotó nevét kell itt kiemelni: Farkas Istvánét és Ferenczy Béniét.

Érmek, kisplasztikák



Dr. Irányi Béla-gyűjtemény névadója háziorvos, Magyar Örökség Díjas műgyűjtő, mecénás volt, aki tíz évet töltött a gulágon, 
majd 1956-os forradalom után elhagyta az országot. Svájcban fejezte be az orvosit, és itt kezdett praktizálni. Szüleitől örökölte a 
művészet iránti érdeklődését. Édesapja Irányi István rajztanár és festőművész volt, alkotásai megtalálhatóak a gyűjteményben. 
Műtárgyakat (közöttük is néprajzi anyagot és metszeteket) gyűjtött. Hungarika térlépgyűjteményét a 60-as években alapozta meg. 
Gyűjteményét 2004-ben adományozta a Kecskeméti Református Egyházközségnek.



Az Irányi Béla gyűjtemény 4 szakterületből áll: könyvekből, térkép- és metszetgyűjteményből, képzőművészeti alkotásokból és 
néprajzi anyagból.



A könyvek között 1800 előtt nyomtatottak is vannak.

Könyvek



A térkép- és metszetgyűjtemény 107 db 16-18. század között kiadott térképlapokból áll, kiegészülve 80 db város- és 13 db csatakép-
pel. A térképlapok döntően a Kárpát-medence tájegységeit ábrázolják. A mappák között több itthon egyetlennek vagy unikális-
nak számító darab is található.
Plihál Katalin szakértő 55 térképlapot dolgozott fel, amelyből kiállítás is nyílt a Ráday Múzeumban 2005-ben.

Térkép- és metszetgyűjtemény



A képzőművészeti anyag Irányi István (1889-1971) rajztanár és festőművész munkáiból áll. Művei a 20-30-as évek Kecskemétjét 
ábrázolják, így képei dokumentumértékűek.

Festmények



A néprajzi anyag tárgyainak döntő többsége a történelmi Erdély és Moldva területéről származik, például Kalotaszegről, Székely-
földről vagy Torockó környékéről.
4 részből tevődik össze: viseleti darabokból, egyéb textilekből, cserépedényekből és konyhai, mezőgazdasági eszközökből.

Néprajzi anyag



Viseleti darabok



Egyéb textilek



Cserépedények



Konyhai eszközök



A numizmatikai gyűjtemény a legrégebbi, de egyben a legfiatalabb gyűjtemény, mivel az elmúlt néhány hónapban került a figye-
lem középpontjába.
Sátor Péter 1813-ban adományozta az egyházközségnek, amely az évek során tovább bővült más adományozóknak köszönhe-
tően. Szabó Gábor lelkipásztor nevét szeretném itt kiemelni, nemcsak mint adományozóét, hanem olyan személyt, aki szívén 
viselte a numizmatikai anyagot, sőt az egész gyűjteményt. 
Jelenleg 1141 darab pénzérem és bankjegy található a gyűjteményben.



A numizmatikai gyűjteményt rávetítve egy idővonalra a következő ábrát kapjuk



A legrégebbi pénzérmék az 1-4. századból, a római korból származnak, és bronzból készültek. Minőségük vegyes, vannak szép 
állapotban megmaradt érmék, de vannak közöttük részlegesen vagy teljesen elkopott példányok is.
A 4. és a 12. század között nincs érem a gyűjteményben. Viszont a 13. és a 21. század között nagyon sok érem található. Ezt az 
időszakot 3 csoportra osztottam fel: magyar, európai és Európán kívüli érmékre. Az első magyar érem a 13. századból, IV. Béla 
korából származik, egy ezüst dénár. A 13. és a 16. század között az érmék egy kivételével ezüstből készültek. A legtermékenyebb 
időszak a 16. századtól kezdődik, szinte minden évből van érem. Az érmék anyaga már vegyesnek mondható, bronzból, ezüstből 
és rézből, ill. alumíniumból készültek.

Elmondhatjuk, hogy szinte Európa teljes területéről kerültek érmék a gyűjteménybe. Az első érem a 16. századból a lengyel király-
tól származik az utolsó pedig a 20. századból V. György angol királytól. Bronzból, ezüstből és nikkelből készültek. 

Európán kívül 5 országokból vannak érmék: Kínából, Japánból, Caylonból (ma Sri Lanka), Izraelből és az Egyesült Államokból. 
Ezek 19. és 20. századi érmék, amelyek bronzból, alumíniumból és nikkelből készültek.



Római Birodalom





Magyarország





Európa



Osztrák érmek



Vatikáni érem

1/2 baiocco, bronz, 1850 (IX. Pius)



Angol érem



Francia érem



Lengyel érem



Orosz érem



Török érem



Európán kívüli országok



Kína



Ceylon



Izrael



A három gyűjtemény bemutatása után szeretnék kitérni három kérdésre: Honnan jöttünk?. Hol vagyunk? és Hová tartunk?

2. rész



A gyűjtemény az Ókollégium épületében régen tanteremként használt helyiségben kapott helyet, ahol egy fa polcrendszer és két 
szekrény segítette az elhelyezést. A fa polcrendszert kifejezetten a képzőművészeti anyag tárolására készült.
Számos képzőművészeti alkotás az egyház oktatási és egyéb intézményeiben lett kiállítva.

Honnan jöttünk?



Az Ókollégium 3. emeletén található szoba, ahol a gyűjteményt elhelyezték.



A két szekrényben a Dr. Irányi Béla gyűjtemény népviseleti darabjainak egy része kapott helyet, a többi dobozokban maradt hely-
hiány miatt. A térkép- és metszetgyűjtemény, az érmék és a numizmatikai gyűjtemény külön, a könyvtár raktárában találhatóak.
Ahogy látjuk, sajnos a gyűjtemény nem egy helyen, hanem két külön épületben van. Ennek oka a helyhiány.
Dr. Szíj Rezső gyűjtemény anyagából több kiállítás is készült az oktatási intézményekben és a Ráday Múzeumban.



A feldolgozottság terén a helyzet jónak mondható. Legjobban feldolgozott rész a Dr. Szíj Rezső gyűjtemény képzőművészeti 
anyaga, amelyről precíz nyomtatott és digitális nyilvántartás készült. A munkát Dunszt István gimnáziumi rajztanár és id. Tóth 
Imre végezte.
A térképgyűjtemény egy részéből (55 szelvényről) készült egy szakszerű leírás, de a nagy többsége még feldolgozatlan. A néprajzi 
gyűjteményről PDF, ill. nyomtatott listánk van.



2018-ban elköltöztünk az Ókollégiumból. Kényszerű költözés volt, mert kiadták az épületet. Nem mentünk messzire, légvonal-
ban 50 métert. Jelenleg a parókia épületében kaptunk ideiglenesen egy szobát, amely 10 m2-rel kisebb, mint az előző, de több 
tároló eszköz található benne.

Hol vagyunk?



Parókia épülete, ahol jelenleg a gyűjtemény található.



Ez a helyrajzi térkép a tervezett elhelyezést mutatja.

A költözés nagyon gyorsan történt, amely mondhatjuk, hogy váratlanul és felkészületlenül ért minket, így sajnos az agyag össze-
keveredett. Így az első feladat a gyűjtemény rendezése szakterületenként elkülönítve a térképen narancssárgával jelölt képzőmű-
vészeti és a kék színnel jelölt néprajzi anyagot. A rendezéssel egy időben az új leltárt is el lehet végezni.



A két régi szekrényt leselejteztük a költözéskor, és vettünk két új tolóajtós gardróbszekrényt, ahová szakszerűen el tudjuk he-
lyezni a teljes viseleti anyagot és az egyéb textileket. A háttérben látható egy fa polcrendszer, ahol a festményeket, grafikákat, 
szobrokat tároljuk. Ezt a régi helyről hoztuk át.



A Katona József Múzeum munkatársai elkészítettek egy helyzetelemzést a gyűjteményről, amely megfontolandó tanácsokkal 
lát el az anyag szakszerű tárolásáról, feldolgozásáról, nyilvántartásáról és a lehetőségekről. A múzeum munkatársaival való jó 
viszony nagy lökést adott a gyűjteményi munkának.



Folyamatosan készülnek a még hiányzó nyilvántartások.
2019 elején sikerült elkészíteni egy digitális (excel alapú) nyilvántartást a numizmatikai gyűjteményről. Ezzel 1141 db pénzérem 
és bankjegy került a figyelem középpontjába. A munka még folyik, de már kijelenthetjük, hogy nemcsak mennyiségileg, hanem 
minőségileg is egy jelentős anyagról van szó, amelyben nagy lehetőségek rejlenek.
Az érmékről fotóanyag is készült.



Vannak rövid és hosszútávú terveink. Rövidtávú terveink között szerepel a meglévő nyilvántartások pontosítása, kiegészítése, 
és a még hiányzó nyilvántartások elkészítése például a néprajzi anyaghoz, vagy a térkép- és metszetgyűjteményhez. Következő 
lépés egy adatbázis felállítása lehet, ahol egységesen kezelhetjük az egész gyűjteményt (feldolgozását, keresését, statisztikák 
lekérdezését, kölcsönzések nyilvántartását, vagy a fotóanyagot kezelését). 

Az állományvédelem területén tovább kell folytatni az anyag szakszerű rendezését. Az egymáshoz támasztva tárolt képeket vé-
deni kell a sérülésektől. El kell kezdeni a grafikai anyag áthelyezését mappákból savmentes dobozokba. A kenhető szén, grafit, 
pasztell technikával készült grafikai alkotásokat el kell választani egymástól.
Még dobozokban tárolt néprajzi anyagot fel kell rakni a polcokra és el kell kezdeni a megtisztításukat, mivel közel 13 éve állnak 
kicsomagolatlanul.

Jó lenne a különböző helyeken tárolt anyagot egyesíteni, bár ez a jelenlegi helyen nehezen megoldható.

Hová tartunk?



Hozzáférhetővé tétel: Dr. Szíj Rezső képzőművészeti anyaga a legismertebb része a gyűjteménynek, több kiállítás is készült be-
lőle az évek során. Mellette a Dr. Irányi Béla gyűjtemény néprajzi anyaga kevésbé, a numizmatika gyűjtemény pedig egyáltalán 
nem ismert a nagyközönség körében. Ezért kiemelt feladatnak tartom: kiállítások készítését intézményen belül, vagy a Cifrapa-
lotával összefogva, kiállítási katalógus vagy album készítését és a gyűjtemény tudományos feltárását.

Hosszútávú terveink között egy látványraktár kialakítása szerepel. Egy olyan állandó helyiséget szeretnénk, ahol méltón el tud-
juk helyezni a Kecskeméti Református Egyházközség művészeti és tudományos gyűjteményét, ahol van hely csoportok fogadá-
sára, illetve előadások, foglalkozások tartására.



Befejező gondolatokként, úgy gondolom felelősségünk foglalkozni a könyvtárban található műtárgyakkal is, ne mennyünk el 
mellettük, vegyük észre, szánjunk rájuk időt!


