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I. Személyi feltételek 

 Mecsnóbel Mónika távozása után rövid ideig, 2018. január 12-ig Tasiné Bélteky Laura 

dolgozott nálunk kisegítő könyvtárosként, majd visszatért eredeti hivatásához, a 

gyógyszerészethez, egy helyi gyógyszertárban sikerült elhelyezkednie. 

 Januárban tudtuk meg a szomorú hírt, hogy volt levéltáros kollégánk, Mikola Tamás 

eltűnt, nagy valószínűség szerint öngyilkos lett. Sajnos azóta sem hallottunk vele 

kapcsolatban semmi biztosat, mindannyiunkat megrendített értelmetlen eltűnése, 

feltételezett halála.   

 Örömmel töltött el bennünket, hogy Lipóthné Gyulai Anikó könyvtáros kolléganőnk 

második gyermeke születése után kétéves szülési szabadságáról 2018. február 1-től 

visszajött közénk. Miután a két évre járó szabadságait kivette, első munkanapja március 

20. volt.   

 A levéltárosi munkakörben is változások történtek az elmúlt évben. Gönczi Gergő 

munkatársunk rövid időt, egy évet sem töltött nálunk, mert visszahívták a megyei 

levéltárba állandó munkatársnak, így 2018. június 8-ig dolgozott levéltárunkban.  

 Elnöklelkészi támogatással közel fél évig, július közepétől december végéig volt kisegítő 

levéltári munkatársunk Dr. Bellérné Horváth Cecília. Cilikét akkor ismertük meg, amikor 

közreműködött az Ötödfélszáz esztendő című, kollégiumunkat bemutató kötet 

összeállításában. Az elmúlt időszakban gyakorlott levéltárosként és könyvtárosként 

segítette a kecskeméti gyülekezeti levéltári anyag feldolgozását.  

 2018. augusztus 1-től kezdett el levéltárunkban dolgozni levéltárosként Bíró Éva, aki a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Könyvtárból érkezett 

hozzánk. Éva magasan képzett munkaerő, mert a teológiai, informatikus könyvtáros 

egyetemi végzettségén túl, jelenleg a történelem szakot végzi levelező szakon Egerben. 

Reméljük, városunkban való letelepedését hosszú távra tervezi, és még sokáig fogja 

levéltárunk anyagának gondozását végezni.  

 Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen bármennyire is kerültünk egy-egy váltás miatt nehéz 

helyzetbe, eddig gyorsan sikerült a megüresedett helyre megfelelő, elhívatott fiatal munkatársakat 

találnunk.  
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Természetesen a cél az lenne, hogy hosszú távon is marasztaljuk őket, ehhez azonban a munkabérek 

tekintetében is versenyképesnek kell lennünk.  

Bár a világban egyre természetesebb dolog lesz az, hogy a dolgozók rövid időt töltenek egy-egy 

munkahelyen, nagy a fluktuáció, mégis itt helyi szinten egyre nehezebb megfelelő szakirányú 

végzettségű, hűséges munkatársat találni.  

II. Tárgyi feltételek 

 A könyvtár szünetmentes tápegységében akkumulátort cseréltünk 23.370,-Ft értékben. 

 Az általános iskolai könyvtár számára 5000 darab vonalkódot rendeltünk 19.177,-Ft 

értékben. 

 A könyvtár meglévő, kb. 10 éves HP laptopjába akkumulátort, adaptert és SSD-t 

vásároltunk 45.210,-Ft értékben. 

 Az új levéltáros munkatárs számára számítógépes konfigurációt 3 éves garanciával és egy 

új 20.5” LED monitort, billentyűzetet és egeret vásároltunk 164.083,-Ft értékben.  

 Az egyházi és az általános iskolai könyvtár részére két Kolink USB vezetékes lézeres 

vonalkódolvasót vettünk 23.876,-Ft értékben. 

 A levéltár számára Samsung mono multifunkciós lézer nyomtatót vásároltunk 56.134,-Ft 

értékben, mert a korábbi nyomtató már nem volt kompatibilis a számítógépes rendszerrel. 

 Galambriasztó berendezéseket vásároltunk 10.390,-Ft értékben. 

 Két Winner Plus szekrényt vettünk a Dr. Irányi Béla néprajzgyűjtemény számára 

kedvezményesen 125.980,-Ft és egy 8 fokos alumíniumlétrát 18.000,-Ft értékben. A JYSK 

áruházban még ruhazsákokat és vállfákat is vettünk a népviseleti ruhák számára 34.095,-

Ft értékben.  

 A könyvtár egyik számítógépét és monitorját (Lipóthné Gyulai Anikó) is cserélhettük 3 év 

garanciával 180.721,-Ft értékben. Anikó számítógépe pedig az olvasóba került ki egy 

régebbi típusú számítógép helyére.  

 Novemberben elfogyott a kisebb méretű (A/4-es) és (A/3-as) savmentes levéltári doboz. A 

Wanapack Kft-től 65.855,-Ft értékben 100 és 20 darabot vásároltunk.  

 A könyvtár részére (Bán Magdolna) egy új Acer Notebookot vettünk 181.610,-Ft értékben.  
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III. Pályázat 

 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiírt Márai VII. programban, 

könyvtárunk állománygyarapításra kapott támogatást.  A megrendelhető művek közül 

130 tételt 318.514,-Ft értékben igényeltünk. Az igényelt kötetek kiszállítása 2018 

februárjában történt meg. Az általános iskola tagkönyvtára 80.863,-Ft, a gimnázium 

tagkönyvtára 51.616,-Ft, a Pálmácska óvoda letéti könyvtára 41.294,-Ft, az internátus letéti 

könyvtára 15.549-,Ft és az egyházközségi könyvtár 129.262,-Ft támogatásban részesült. 

 2018 őszén választottuk ki a Márai VIII. programban azokat a dokumentumokat, 

amelyeket végül novemberben meg is kaptunk. Összesen 62 tételt 169.793,-Ft értékben 

nyertünk el. Az egyházközség könyvtára 49.287,-Ft, a gimnázium tagkönyvtára 47.707,-Ft, 

az általános iskola tagkönyvtára 28.887,-Ft, a Pálmácska óvoda letéti könyvtára 37.922,-Ft 

és az internátus letéti könyvtára 5.990,-Ft értékű dokumentumtámogatásban részesült.  

 Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 

Kollégiuma által az Egyedi dokumentumok restaurálása, 

állományvédelmi munkáinak támogatására kiírt pályázatán 

893.826,-Ft támogatásban részesültünk.  

Intézményünk - a kezdetektől, mióta 

lehetőségünk nyílik ilyen típusú 

pályázatokon sikert elérnünk - az ArchivArt 

Könyvrestaurátor Műhely Kft. munkatársait 

bízza meg régi és ritka dokumentumaink 

restaurálási feladataival. Nagy öröm 

számunkra, hogy egy értékes 

oklevélgyűjtemény további két kötetét sikerült 

most restauráltatnunk, amely iránt a kutatók 

szép számmal érdeklődnek.  
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A restaurátor szakemberekkel egyeztetve az okleveleket a kötetbe rendezés helyett 

speciális savmentes dobozokba rendezve tároljuk a továbbiakban.  

A kötetek restaurálása januárban kezdődött el és a nyár elejére be is fejeződött.  A munkát 

Mezeiné Victor Örzse és Berényi 

Katalin végezte el.  

Folyamatban van, készül az új 

honlapunk, amelyen szeretnénk 

az elkészült három restaurált 

kötetet digitalizált formában is a 

kutatók rendelkezésére bocsátani.  

Az új, lapokra bontott, 

szétszedett kötetek digitalizálása is így könnyebbé vált, illetve a további sérüléseket is ki 

tudtuk küszöbölni.  

 Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi 

munkáinak támogatására 2018 szeptemberében kiírt pályázatára mi is jelentkeztünk. A már 

megkezdett munkát szerettük volna folytatni a Jerney gyűjtemény további két kötetének 

restaurálásával. Sajnos december utolsó napjaiban kaptuk meg a minisztérium elutasító 

levelet, amelyben forráshiányra hivatkozva sajnálattal utasították el a Jerney gyűjtemény 

V. és VI. kötetének restaurálását. A munkadíj és anyagköltség a két kötet esetében 

összesen: 932.688,-Ft lett volna, amelyet teljes egészében igényeltünk meg.  

 2015-ben nyílt először lehetőségünk arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához 

nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi gyűjteményként egyedi támogatási 

kérelmet nyújthassunk be. A Kecskeméti Református Egyházközség a 

13183/2018/KOZGYUJT. ügyiratszámon 2018. januárban így negyedik alkalommal 

pályázhatott. A 2017. évi támogatást végül sikerült megkapnunk 2018. év elején, így az új 

(www.krekbib.hu) weboldal kivitelezése Drupal 8 rendszer segítségével, a jelenlegi 

funkciók figyelembe vételével a tavalyi évben elkezdődhetett. A két év minisztériumi 

támogatásával így 1.600.000,-Ft-ot fordíthattunk az új honlapra.  

http://www.krekbib.hu/
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A honlap tesztelése, a régi anyagok feltöltése jelenleg is zajlik. A 2018-as támogatással 

2019. február végéig kell elszámolnunk, addigra reméljük, hogy ha nem is teljes 

tartalommal, de el tud indulni az új könyvtári honlap, talán már az eddig feldolgozott 

levéltári anyag is kereshetővé válik.  

 A Gerő Éva Alap (Pannonhalma) 2018. évi pályázatán 193.800,-Ft értékű támogatást 

nyertünk, amelyet kizárólag állományvédelemre lehetett fordítani. Már régóta szerettünk 

volna egy háti porszívót beszerezni, hogy a szűk és magas polcok között könnyebb legyen 

a portalanítást, ezért erre pályáztunk elsősorban. Örültük, hogy az odaítélést követő nap 

egy akció keretében a porszívót 143.990,-Ft-ért megvásárolhattuk. A fennmaradó 

összegből pedig a könyvek javítására, tisztítására, valamint védelmére alkalmas szereket, 

eszközöket rendeltünk a Ceiba cégtől. 

IV. Állománygyarapodás 

 Elmúlt évben a költségvetési előirányzat szerint 1.200.000,- forintot fordíthattunk 

könyvbeszerzésre. A kifizetett számlák alapján az egyházközség könyvtára könyvre és 

egyéb dokumentumokra (gyermekmunka-segédanyag, DVD, CD, CD-ROM, folyóirat) 

1.191.771,-Ft-ot használt fel. A könyvtár csoportos leltárkönyve alapján az egyházközségi 

könyvtárban 1.566.547-,Ft, a gimnázium könyvtárában 310.507,-Ft, az általános iskola 

könyvtárában 399.295,-Ft, a Pálmácska óvodában 79.216,-Ft értékben vételeztünk be 

dokumentumokat. Ez együttvéve: 2.371.264,-Ft 

 A kifizetett számlák alapján az internátus könyvtára 64.598,-Ft értékben vásárolt 

könyveket.   
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 Darabszám szerint bevett könyvek lelőhely szerinti bontásban:   

2018. évi statisztika - összes könyv (A-D) könyvtáranként 

Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 53 6 4 0 63 

Február 90 32 20 19 161 

Március 10 15 0 0 25 

Április 58 18 0 0 76 

Május 52 35 0 0 87 

Június 63 3 0 0 66 

Július 33 0 0 0 33 

Augusztus 0 1 0 0 1 

Szeptember 49 12 0 0 61 

Október 19 59 1 0 79 

November 71 29 61 17 178 

December 15 26 97 0 138 

Összesen: 513 236 183 36 968 

 
 

 

 Leltári szám szerint bevett könyvek lelőhely szerinti bontásban: 

 

2018. évi statisztika - összes könyv (A-D) 

könyvtáranként 
Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 53 6 4 0 63 

Február 85 32 20 19 156 

Március 10 15 0 0 25 

Április 56 18 0 0 74 

Május 51 35 0 0 86 

Június 62 3 0 0 65 

Július 33 0 0 0 33 

Augusztus 0 1 0 0 1 

Szeptember 46 12 0 0 58 

Október 19 59 1 0 79 

November 69 29 61 17 176 

December 15 26 97 0 138 

Összesen: 499 236 183 36 954 
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 Hittankönyvek: 2018. augusztus, szeptember és november hónapban a városi hitoktatásban 

használni kívánt hittankönyvek közül 161 darabot vételeztünk be.  

 A tényleges állomány nagysága 2018. december 31-et bezárólag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben: 

 

 

 TÉTEL DARAB 

Könyvek (A,B,C,D leltárkönyv) 75826 84640 

RMK anyag 180 151 

Kézirat 240 265 

Térkép   71 71 

Kotta 371 396 

Gyermekmunka-segédanyag 327 1116 

CD 362 429 

CD-ROM 163 226 

Audio kazetta 68 68 

DVD 2075 2387 

Hittankönyv  843 873 

1129
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A könyvtári állomány gyarapodása - 2018.
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Összesítés 
Könyvek           

A B C  D Hittan DVD 
CD, 

CDR 
Kotta Segéda. Összesen 

384 477 101 6 161 101 40 8 8 1286 

Összesen:  1129      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesítés 
Könyvek        

A B C  D Hittan DVD 
CD, 

CDR 
Kotta Segéda. térkép Összesen 

384 472 92 6 161 97 40 8 3 2 1265 

Összesen:  1115       

 

 Az egyházközségi könyvtárban összesen 42 folyóiratra fizettünk elő, illetve kaptunk 

ajándékba 2018-ban.  
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könyvtári egységenként 2018-ban tételszám 

szerint

Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska
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 Egy napilapon kívül (Petőfi Népe) összesen 84 kurrens 16 retrospektív periodikumot 

rögzítünk számítógépen, amelyből 24-nek a cikk szerinti feldolgozására is sor kerülhetett. 

Az általános iskola könyvtárába 4, a gimnázium könyvtárába 10 folyóiratra fizettünk elő.  

Cikk szerint is feldolgozott folyóiratok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A számítógépes statisztika szerint 2018-ban 1212, a kezdetektől ezidáig összesen pedig 20713 

cikket dolgoztak fel könyvtárosaink. 2015-ben kezdődött el a könyvtár honlapján a 

folyóiratok felvitele. Célunk ezzel az volt, hogy a már elavultnak számító cédulakatalógusban 

való keresést felváltjuk az elektronikus keresésre.  

Folyóirat címe 

2018-ban rögzített 

évfolyamok és 

lapszámaik 

2018-ban 

rögzített 

lapszám 

Eddig 

feldolgozott 

összes 

lapszám 

Biblia és gyülekezet 2018/1-3 3 49 

Collegium Doctorum 2016/2; 2017/1; 2018/2 3 9 

Confenssio 2018/1-3 3 63 

Credo 2017/3-4 2 37 

Egyháztörténeti Szemle 2017/4; 2017/1-3 4 48 

Embertárs 2017/3-4; 2018/1-2  4 62 

Emmaus 2018 1 3 

Hírös Históriák 2017/3-4; 2018/1 3 3 

Igazság és Élet 2018/1-4 4 46 

Irodalomtörténet 2017/4 1 1 

Karakter 2017/2; 2018/2 2 10 

Lelkipásztor 2018/1-12 11 202 

Sárospataki Füzetek 2017/2-4 ;  2018/1 4 43 

Sola Scriptura 2017/3; 2018/1-2 3 51 

 Új Szőlőskert 2018/1-4 4 47 

Theologiai Szemle 2018/1-4; 4 74 

Vigilia 2018/1-12 12 160 
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 Jelen pillanatban a cím szerinti feldolgozás során az A, B, C betűs-, teljes egészében, illetve a 

D betűs folyóiratok részben feldolgozottak, valamint a kecskeméti vonatkozású újságok, 

illetve az egyházi vonatkozású időszaki kiadványok már elérhetők az elektronikus 

katalógusban.  

Az elmúlt három év alatt 233 féle folyóirat lett rögzítve cím /évfolyam/lapszám szerint. Ez 

reményeink szerint a cédulakatalógust váltja fel teljes egészében. 

 Internátus 

2018-ban 33 tétel 33 darab új könyvvel gyarapodott az internátus könyvtára. A leltárkönyv 

újraszámolását követően az internátus könyvtári állománya 2796 tétel 2887 darab. 

Kölcsönzés a 2017/2018-as tanévben 132 diák, a 2018/2019 tanévben 131 részére biztosított, 

akik a szilencium ideje alatt a tanulókban lévő segédkönyveket, illetve az aulában lévő 

szépirodalmi és szakkönyveket egyaránt használhatják, illetve kölcsönözhetik. 

 

V. Állományapasztás 

 A tavalyi évben leltár egyik tagkönyvtárunkban sem volt, de rongált, behajthatatlan 

követelés, avult, elhasználódott állapot, valamint fölös példányként vontunk ki 

dokumentumokat az állományból. A selejtezés a gimnázium, általános iskola és az 

egyházi könyvtár állományát érintette.  

 Egyéb okok miatt leselejtezett dokumentum egy volt, amelyet véletlenül tévesen 

vételeztünk be, ezért azonnal ki is vontuk az állományból. 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  1  tétel 

 Behajthatatlan követelés miatt kellett 15 darab hittankönyvet kivonnunk az állományból, 

mert a városi hittanoktatásban használt tankönyveket nem tudták a hitoktatók 

visszakérni a diákoktól.  

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 15 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  15  tétel 

 Avult, elhasználódott állapot miatt egy-egy A és B méretű könyvet, valamint egy kottát 

selejteztünk.  
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A hittankönyvek közül pedig azokat, amelyek már 3 tanéven keresztül használatban 

voltak, valamint az állapotuk nem tette lehetővé, hogy a következő tanévre 

kölcsönözhetőek legyenek. Jelen pillanatban mind a nyolc évfolyamon olyan 

tankönyveket használnak, amelyek már nem kísérleti tanévre készültek, hanem tartós 

használatra. Tankönyvek esetében ez a tartós használat három tanévet jelent, ha ez alatt 

az idő alatt nem rongálódik, szakad vagy nincs összefirkálva. Az első és második 

évfolyamosok a 2018/2019-es tanévre már olyan tankönyvet kaptak, amelyek 

munkatankönyvek, ezért év végén nem kell visszaadni, a tanulóké maradhat.  

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 1 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  1 tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  1  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  111 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  111  tétel 

Selejtezett KT leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett KT leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 1  tétel 

VI. Kölcsönzés 

 
 2018. évben az egyházközségi könyvtárnak a két iskolai könyvtárral közösen 1918 

regisztrált olvasója volt, amelyből 1086 fő 14 év alatti, 508 fő 14-17 éves korosztály, 259 fő 

18-29 éves, 154 fő 30-54 éves, 28 fő 55-65 éves és 19 fő a 65 év feletti korosztályból került 

ki. 2018-ban 362 új olvasó iratkozott be könyvtárainkba.  

Az egyházközség könyvtárnak 145 érvényes tagsággal rendelkező olvasója volt. 

Ingyenesen (70 éven felüliek, gyűjteményi dolgozók, tanárok – iskolai használatra) 30-an 

használták könyvtárunkat.  
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 Alap beiratkozási díjjal 56-an (1000,-Ft), extra beiratkozási díjjal (2000,-Ft) 22-en 

rendelkeztek. Volt olyan olvasónk, aki 2017-ben iratkozott be, neki még 2018-ra érvényes 

tagságot számoltunk, annak ellenére, hogy nem hosszabbította meg tagságát.  
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 Személyesen 15.563 alkalommal használták a könyvtárainkat, ebből a kölcsönzések 

száma 9951.  A kikölcsönzött nyomtatott dokumentumok száma: 20.611  

 Egyéb dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben: 

 audiovizuális dokumentum: 3, 

 elektronikus dokumentum: 1107, 

 egyéb/ flanel, gyermekmunka-anyag, illetve folyóirat: 51 

 Könyvtárközi kölcsönzésre 25 kérés érkezett hozzánk. Eredetiben 11 

dokumentumot, elektronikus formában pedig 94 dokumentumot küldtünk el.  Mi 

más könyvtáraktól 14 alkalommal kértünk dokumentumot.   
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VII. Honlap – Kiss Ákos beszámolója 

A látogatók száma 2018-ban 2372 fő volt, amely kevesebb, mint 2017-ben (3018 fő). A látogatók 

számának csökkenése nem ért váratlanul. Az elmúlt évben kevesebb időt tudtam fordítani a 

honlapra, az anyagok feltöltése lelassult, szinte csak az ajánlókra korlátozódott. Ebben az évben 

megújul honlapunk, így a régi, már egyes részeiben elavult honlapra nem volt értelme nagy 

mennyiségű anyagot feltölteni.  

A látogatók száma csökkent ugyan, de nőtt a honlapon eltöltött idő és a visszatérő látogatók 

száma is. 

 A LEGTÖBBET LÁTOGATOTT OLDALAK 

Az OPAC modult (keresés a könyvtári állományban) használták a legtöbben 2018-ban, de sok 

látogatót vonzott az énekeskönyv-gyűjtemény, a levéltár, a kapcsolatok, az ajánlók, az e-könyvek 

és a folyóiratok is. Az énekeskönyv-gyűjteményben egy művet néztek meg a Hallelujah! 

Evangéliumi énekek gyűjteményét, mely 2017-ben is igen népszerű volt.  

Miben tudunk még fejlődni? A bibliagyűjtemény, az e-könyvek és a kéziratok feltöltésének 

folytatásában.  

Az új honlap nagyobb lehetőséget fog adni az olvasókkal való együttműködésre, gondolok itt a 

könyvek értékelésére, vélemények, megjegyzések írására. A hírek között több, a könyvtárat 

érintő eseményt, érdekességet, könyvajánlót szeretnék majd megjeleníteni. 

 A LÁTOGATÓK FÖLDRAJZI ELOSZLÁSA 

A látogatók túlnyomó többsége a könyvtár honlapját Magyarországról használta. Magyarország 

mellett kiemelkedett Franciaország, Románia és az Egyesült Államok. 2017-hez képest csökkent 

a látogatók száma az Egyesült Államokban, Szlovákiában és Németországban. Csökkent az angol 

és német nyelvterületről érkező látogatók száma. Hasznos lenne, ha angol és német nyelven is 

használható lenne a honlap. Nőtt a látogatók száma Franciaországban, Brazíliában és Angliában. 

Irakot kell kiemelni, mint új országot, ahonnan jelentős számú megtekintés érkezett. A 

szomszédos országok közül Romániából keresték fel legtöbben a honlapot az előző évekhez 

hasonlóan. Románia mellett érkezett megtekintés Szlovákiából, Ukrajnából, Szerbiából, 

Horvátországból, Csehországból és Lengyelországból is. 
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A látogatások számát a településekre vetítve a következő eredményt kaptuk: a magyar 

települések közül Budapest és Kecskemét emelkedett ki. E két települést követi Szeged, Debrecen, 

Székesfehérvár, Miskolc, Nyíregyháza és Vác. Szentpétervári megtekintések száma drasztikusan 

visszaesett a tavalyi évhez képest. Csökkent Egerből, Zürichből, Bécsből, New Yorkból és 

Londonból érkező megtekintések száma is. 

 FORRÁS (azok az oldalak, amelyek forgalmat irányítottak a webhelyre) 

A látogatók többsége a keresőoldalak segítségével érte el honlapunkat. Első helyen a Google áll, 

ami nem meglepő hegemóniája miatt, de többen keresték fel a startlap, az origó, a bing és a yahoo 

keresőkön keresztül is. A keresők mellett legtöbben direkt módon érték el honlapunkat, de több 

százan az egyházközség honlapjáról jutottak el oldalunkra. Mögöttük találhatók azok az 

intézmények és szervezetek honlapjai, amelyekkel kapcsolatban állunk, mint a Bács-Kiskun 

Megyei Levéltár, a Kecskeméti Katona József Könyvtár, a Kecskemét Megyei Jogú Város, a 

Református Kollégium Nagykönyvtára, a Pápai Református Gyűjtemény, a Könyvtár.hu, és az 

Unitas honlapjai. 

 ESZKÖZHASZNÁLAT ALAKULÁSA 

Továbbra is számítógépről érik el legtöbben a honlapunkat, de megfigyelhető a mobilok és a 

táblagépek nagyarányú előretörése. Ma már elvárás egy honlappal szemben, hogy olvashatóan 

jelenjen meg táblagép és mobil képernyőn is. 

 ÚJ KÖNYVTÁRI HONLAP 

2018-ban lehetőség nyílik a könyvtár honlapjának megújítására. Jelen év feladata egy felhasználó- 

és mobilbarát, platformfüggetlen, funkcionálisan továbbfejlesztett, modern megjelenésű honlap 

megtervezése és megvalósítása. 

Szeretnék néhány gondolatot megosztani a megújuló honlapról a teljesség igénye nélkül. 

Legfontosabb újítás, hogy az új honlapon elválik egymástól a könyvtár és a levéltár egysége. A 

levéltár oldalán is kiépítjük az OPAC-modult, amely lehetővé teszi, hogy a folyamatosan 

feldolgozásra kerülő állomány online is kereshetővé váljon.  
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Megvalósul egy hosszú idő óta dédelgetett tervünk, egy ún. e-kutatási felület kiépítése, ahol egy 

zárt, jelszóval védett oldalon egyes levéltári anyagok (pl. anyakönyvek) kutathatóvá válnak. A 

dokumentumok nemcsak PDF-formátumban kerülnek fel, hanem szövegük is kereshető lesz. 

Természetesen éveket fog igénybe venni, amíg a dokumentumok digitális formában felkerülnek 

az „e-kutatás” felületére. 

Az elmúlt évek tapasztalatait és statisztikai adatait figyelembe véve legnagyobb változáson a 

hírek, a könyvajánló, a nyitvatartás és a folyóirat-gyűjtemény oldalai mennek át. Javítjuk az 

észlelt hibákat, egyszerűsítjük, gyorsítjuk az anyagok feltöltését az oldalra. Egyik fontos 

szempont, hogy a látogató jól érezze magát honlapunkon, és minden információt gyorsan 

megtaláljon. 

Az aktuális hírek olvashatók lesznek a főoldalon is, nem kell ezért megnyitni a híroldalt. Ha 

mégis megnyitjuk a híroldalt, a hírek naponként tagolva jelennek meg, de lehetőség lesz az 

aktuális év összes hírének áttekintésére is. A hírek napi bontása viszont csak akkor lesz 

használható, ha jóval több eseményt tudunk feltölteni, havi egy-két vagy ennél is kevesebb nem 

lesz elegendő. Vagyis többet kell foglalkozni a híroldallal, ezért több könyvtári, iskolai és 

egyházközségi, esetleg városi kulturális eseményt kell megosztani olvasóinkkal. Több érdekes 

témát is lehetne indítani, amely érdekelheti olvasóközönségünket (pl. a könyvtár vagy a 

könyvtári állomány bemutatásáról, érdekes egyházi vagy világi személyekről), vagy film- és 

könyvajánlókat feltenni, de lehetne írni előzetest a következő Új Szőlőskert vagy Emmaus újsághoz 

is. 

Szeretnénk olvasóinkat jobban bevonni a könyvtár életébe, amelyre a hírek mellett az ajánlók a 

legalkalmasabbak. Kíváncsiak lennénk olvasóink véleményére az olvasott könyvvel vagy 

filmmel kapcsolatban. Elolvashatják mások hozzászólásait, és ők maguk is megoszthatják 

gondolataikat másokkal, sőt értékelhetik is, hogy mennyire tetszett a könyv vagy a film. 

Hozzászólásukkal és értékelésükkel pedig irányt mutathatnak a többi olvasónak, hogy melyik 

könyvet olvassa el. A könyvtáros pedig visszajelzést kap, és segítséget a könyvbeszerzéshez. 

Persze ez csak akkor fog működni, ha olvasóink használni is fogják az új funkciókat.  

Megújul a kereső is. Az olvasó sokkal részletesebben tud keresni az ajánlók között, a megjelenő 

listát pedig többféle szempont szerint rendezheti. Az újdonságokra kattintva az aznap felvett 
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dokumentumokat lehet a lista elejére helyezni. Ezen kívül dokumentumtípus, szerző, cím, 

évszám, kategória és értékelés szerint lehet rendezni a listát. 

 

A nyitvatartás oldala teljesen meg fog újulni, ahol nagyobb hangsúlyt fektetek a vizuális 

megjelenítésre. A nyitvatartást napi, heti és havi szinten is meg lehet tekinteni egy óra és egy 

naptár segítségével. 

A folyóiratok megjelenése is drasztikusan meg fog változni. Bár továbbra is betűrend szerint 

jelennek meg, újdonság az, hogy a folyóirat nevére is rá tudunk keresni, nem szükséges használni 

a betűrendes keresőt, amely elsősorban a böngészést segíti a folyóirat-állományunkban. Nemcsak 

a meglévő és a hiányzó számokat tudjuk megtekinteni, hanem sokkal részletesebb leírást kapunk 

a folyóiratokról. Például a számok tartalomjegyzékét is el tudjuk olvasni. 

Remélem, hogy olvasóink örömmel fogják használni a megújult honlapot, és valóban szép, 

minimál stílusú, könnyen használható weboldaldalt sikerül adni számunkra, ezzel is ösztönözve 

őket, hogy személyesen is könyvtárunk tagjai legyenek. 

 

VIII. Kölcsönbérlet 

 A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális gyűjtemény (Hatvany Lajos Múzeum- Hatvan) 

2018. október 4-én nyílt Hunyadiak dicső kora című időszaki kiállítására az alábbi 

dokumentumokat adtuk kölcsön:  

 

Bonfini, Antonio (1427-1503) 

   Antonii Bonfinii Historia Pannonica : Sive Hungaricarum Rerum Decades IV. Et Dimidia libris XLV. Comprehensae : Quibus 

Ejusdem Regni, Populorumque origines & antiquitates, Provinciarum descriptiones, mores & consuetudines : fluminum ortus & 

tractus: expeditionum & rerum belli domique festarum commentaria copiosissima ad curiosam Lectoris scientiam edisseruntur. 

Accedvnt Tractatvs Aliqvot, Sev Appendices variorum Auctorum et rerum, uná cum priscorum Regum Hungariae Decretis et 

Constitutionibus, Auctore Joanne Sambuco.  / Bonfini, Antonio (1427-1503) . — Editio Haec Postrema In Commodiores 

Paragraphos distincta, clarioribus & marginalibus illustrationibus utrobique locupletata, & copiosiori Indice rerum & verborum 

exornata.  . — Coloniae Agrippinae  [Köln] : Sumptibus Haeredum Joannis Widenfeldt, et Godefridi De Berges, M.DC.LXXXX. 

[!1690]. — 5-16, 702, [4], 79, [16] l. ; 2° 

   Szabó ezt példányt nem ismeri . — bibliogr. leírás forrása : RMK III.3633. 

* Zsámboki János (1531-1584) . — Widenfeldt, Johann, haeredes (typogr.) . — Berges,Gottfried (typogr.) 

   Példány adatok: 

   RMKD5 (Nem kölcsönözhető!)       Könyvtár (RMK)   

 

Mátyás (Magyarország: király) I. (1443-1490) 

Epistolae Matthiae Corvini regis Hungariae ad pontifices, imperatores, reges, principes, aliosque viros illustres datae.  / Nunc 

primum typis excusae, & notis etiam quibusdam ilustratae . — Cassoviae [Kassa] : typis Academicis Soc. Jesu, 1744. — [16], 209, 

147, 113 p. ; 8°17 cm 

A három rész egybekötve . — bibliogr. leírás forrása : Petrik I.654. . — kötés : Bőrkötés (barna) gerincen bordázott, aranyozott . 

— pecsét : A Kecskeméti Reform: Főiskola Könyvtára . — possessor : Kiss István 1745 (In usum Scholasticae Juventutis 

reformatae Kecskemetiensis obtulit, Génerosus Dominus Stephanus Kiss Oppich ejusdem Index Primarius Die 7 Septembris 

Ao1745 
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Egyetemes történelem-15.század 

327(439)"1460/1486", 873.4-6 

   Példány adatok: 

   A573 (Nem kölcsönözhető!) (2 kötetes colligatum)     M 44  Könyvtár (RMNy)   

 

  

Mátyás (Magyarország: király) I. (1443-1490) 

Epistolae Matthiae Corvini regis Hungariae ad pontifices, imperatores, reges, principes, aliosque viros illustres datae.  / Nunc 

primum typis excusae, & notis etiam quibusdam ilustratae . — Cassoviae [Kassa] : typis Academicis Soc. Jesu, 1743. — [2], 284, 

[16] p. ; 8°17 cm 

    Jelen kiadás teljes munkát képez. . — bibliogr. leírás forrása : Petrik I.654. 

Egyetemes történelem-15.század 

327(439)"1460/1486", 873.4-6 

   Példány adatok: 

   A573 (Nem kölcsönözhető!) (2 kötetes colligatum)     M 44  Könyvtár (RMNy)   

 

Bonfini, Antonio (*1427-1502*) 

Des Aller||Mechtigsten Künig=||reichs inn Vngern/ warhafftige || Chronick vnnd anzeigung/ wie das anfang/ auff || vnd 

abgang genummen/ wie auch das vilfaltig an=||fechtung vnd vberfall gelitten ... || inn dreyßsig || B#[ue]chern beschryben 

mitt jhren || Figur? lautter anzeygt vn || erkl#[ae]rt wirt.|| / Durch Anthonivm Bonnfinium, inn dreyßsig Büchern imm Latin 

beschryben, vnd  yetzt durch Hieronimvm Boner Schultheiß zu Colmar, inn diß volgende Tütsch bracht... 

 . — Zu Basel [Basel] : by Ruoprecht Winter, M.D.XLV. [1545]. — [6], CCCLXXX p. : ill. ; 2° 29 cm 

   Impressum: Bern : Apiarius, Matthias, 1545..- A szerző neve, nem a címlapon szerepel . — bibliogr. leírás forrása : VD16 B 

6596 . — bibliogr. leírás forrása : GBV Union Katalog . — possessor : L.Laskó 

Mt.: Boner, Hieronymus (fordította) 

    Példány adatok: 

    C4 (Nem kölcsönözhető!)     B 77  könyvtár (Antikva)   

 

 

És két darab Mátyás királyt ábrázoló érmet.   KM 2492, KM 2522 jelzettel. 

 

X. Konferencia, továbbképzés, szakmai nap, megnyitó 

 2018. február 12-én a gyűjteményi munkatársakkal közösen megtekintettük a Cifrapalotában 

a Seuso-kincs vándorkiállítást.  

 2018. február 16-án jelen voltam a Ráday Múzeum Ravasz László református püspök életét 

és tevékenységét bemutató kiállítás megnyitóján.  

 2018. április 11-én az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szervezésében a Habent sua fata 

libelli II. szakmai napján a Jerney gyűjtemény bemutatása, digitalizálása  és restaurálása címmel 

előadást tartottam közösen Gy. Molnár Kerstinnel, az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely 

Kft. vezetőjével. 

 2018. május 5-én szombaton Kiss Ákos kollégámmal részt vettünk a húsz éves Kecskeméti 

Kékkereszt Csoport hálaadó istentiszteletén, ahol megköszönték a jubileumra megjelenő 

kiadványban végzett munkánkat.  

 2018. június 20-án szerdán részt vettem a Ráday Múzeumban a „Kulcsra zárt szoba titkai. 

Muraközy János élete és festészete” című kiállítás megnyitóján.  
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 Az Egyházházi Könyvtárak Egyesülése nyári háromnapos konferenciáját 2018. június 25-27. 

között Nyíregyházán rendezte meg.  A találkozó házigazdája a Szent Atanáz Görögkatolikus 

Hittudományi Főiskola és Könyvtára volt.  

 A közgyűlés után helyi gyűjteménylátogatások következtek, majd a Szent Efrém Kórus  

„hangáhítatára” (ahogy Bubnó Tamás, a kórus vezetője nevezte) gyűltek össze a résztvevők 

a Szent Miklós Székesegyházban. 

A második napon a Megújulunk-megmaradunk I. Muzeális gyűjtemények – modern kihívások, 

avagy a könyvtár, könyvtáros, könyvtárosság identitásváltozása című konferencia következett, 

ahol a könyvtáros szakma jeles képviselői adtak elő. Eszenyiné Borbély Mária (Debreceni 

Egyetem, docens) ; Fehér Miklós (OSZK Könyvtári Intézet, igazgató) ; Érdi Marianne (OSZK,  

osztályvezető); Koltay Klára (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, főigazgató-

helyettes) ; Tóthné Hegyi Judit (könyvtáros, coach) ; Zágorhidi Czigány Balázs (Domonkos 

Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár, igazgató) tartottak előadást. Délután az egyházi 

könyvtárosok Máriapócs, Nyírbátor, Tákos és Csaroda útvonalon kirándultak, feledhetetlen 

élményekkel gazdagodva. 

A harmadik nap a szakmai délelőttön folytatódott a Megújulunk - megmaradunk II. című 

program, Muzeális gyűjtemények – modern kihívások az egyházi gyűjteményekben témával. Előadók 

voltak: H. Hubert Gabriella (Evangélikus Országos Gyűjtemény, igazgató) és Bán Magdolna 

a reformálás alatt álló könyvtári statisztikáról, Baranya Péter (Piarista Központi Könyvtár, 

Budapest, vezető) Oláh Róbert (Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és 

Teológiai Szakkönyvtár, Debrecen, régikönyves munkatárs), végül Kührner Éva házgazda a 

teológiai tartalmú folyóiratok analitikus feltárásának szükségességéről és gyakorlatáról 

beszélt az egyházi könyvtárakban. A közös együttlét délután templomlátogatásokkal 

fejeződött be. 

 2018. október 4-én kolléganőmmel, Lipóthné Gyulai Anikóval kirándulást szerveztünk a 

lelkészi hivatal munkatársainak és a gyűjteményi dolgozóknak Budapestre. A szakmai nap 

programjáról bővebben olvashattak az Új Szőlőskert újság 2018/3. számában. 

 2018. október 5-én részt vettem az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola 

hálaadó istentiszteletén, és az intézmény alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett 

történeti kiállítás megnyitóján Hódmezővásárhelyen.  
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 2018. október 13-án szombaton bemutattam a pomázi gyülekezet küldöttségének az 

Újkollégium dísztermét.  

 2018. november 27-én és december 1-én bemutattam gyűjteményeinket az itt szolgáló két 

lelkipásztornak, Kutyuk Zsoltnak (Kárpátalja) és Édes Árpádnak (Felvidék). 

XI. Kutatás 

 Gila Zsuzsanna fotómásolatot kért a Jókai Mór festette Ács Károly portréről, a pápai Jókai 

kör számára.  

 Juhász Krisztina MTA-SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport tagja Bocskai István (1557-1606) 

levelezésének feltárása és vizsgálata témakörben készülő doktori (PhD) disszertációjához 

kért forrásfeltárást a Jerney gyűjteményből. 

 Varga Géza újságíró kutatott a régi kecskeméti újságokban. 

 A Jerney gyűjtemény egyik kötetéből Bolford Ádámra vonatkozó dokumentumokat kértek 

1702-ből elektronikus úton.  

 Dr. Marjovszky Tibor teológiai professzor kérésére, saját kutatásához, publikációjához 

hozzákezdtem könyvtárunk állományában meglévő Erasmus-kiadások feldolgozásához. 

Még néhány tétel hiányzik, nem sikerült decemberben feldolgozni.  

XII. Egyéb 

 Könyvtári jelentést készítettünk a könyvtár 2017. évi tevékenységéről, valamint a Bács-

Kiskunsági Református Egyházmegye számára gyűjteményi jelentést írtunk. A minisztérium 

számára a könyvtári és levéltári statisztikát a megyei könyvtárnak is beküldtük. 

 Főszerkesztői feladatokat láttam el, Ákos kollégám pedig a kiadványszerkesztési feladatokat 

az Új Szőlőskert gyülekezet újságunknál. 2018-ban négy lapszám jelenhetett meg. Ugyancsak 

mi készítettük ebben a felállásban egyházmegyénk lapjának, az Emmaus újság 2018. évi 

számát, amely az egyházmegyei közgyűlés II. napjára, szeptemberre készült el.  

 Egyházmegyei levéltárosként részt vettem a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 

valamennyi tanácsülésén és mindkét közgyűlési napján.  

 Kiss Ákos kollégám és én is tagjai lettünk a Kecskeméti Református Egyházközség 

Presbitériumának, valamint elvállaltam a jegyzői feladatokat. Lipóthné Gyulai Anikó 
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kolléganőm a presbitérium gyűjteményi bizottságának gondnoka lett, Kiss Ákos kollégám 

pedig a bizottság tagja. 

 Több alkalommal helyettesítettük az általános iskola könyvtárosát, Szabó Katalint. 

 Segítői és készítői voltunk Kiss Ákos kollégámmal és Bovier Hajnalka tanárnővel a 

Kecskeméti Kékkereszt Csoport „20 éve szabadon” című kiadványának összeállításában, 

szerkesztésében és lektorálásában.  

 Többen ajándékoztak könyvtárunknak könyveket, kottát. A kiadók példányai, valamint a 

tiszteletpéldányok mellett T. Kabai Virág, Szabó Gábor, Horváth Barnabás, Weiner Zoltán, 

Kada Erika, Kókai Géza, MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Varga Nándor, német 

cserediákok, Nagy Dávid, Dr. Nánási László, Jávorka Attila, Egri Főszékesegyházi Könyvtár, 

Telekes Tamás, Szőke László, Bencze Anna, Ritter Nándor, Magyar Közlöny és Lapkiadó, 

Pungur Béla ajándékoztak könyvet. 

 2018 márciusában a könyvtár szervere tönkrement, ezért új szervert vásárolt az 

egyházközség, amelyet a NETLIB Kft. munkatársai és a rendszergazdák segítségével néhány 

nap alatt sikerült beüzemelni.  

 Továbbra is ingyenesen van lehetőségünk a MTA Könyvtár és Információs Központon 

keresztül az Arcanum Digitális Tudománytár előfizetésre, amely online, folyóiratok, 

könyvek teljes tartalmú keresésére ad lehetőséget.  

 2018. májusban küldtem el az EKE elnökasszonya, Ásványi Ilona részére jelentkezésünket, 

hogy a CERL munkájában a továbbiakban részt vehessünk. Könyvtárunk cluster tagként tud 

majd bekapcsolódni ebbe a nemzetközi régikönyves adatbázisba. Szívesen veszünk részt a 

feltáró munkában, illetve bocsájtjuk rendelkezésre meglévő, régikönyves feldolgozásunkat.  

 2018. márciusi presbiteri gyűlésen mutattam be a levéltár munkáját az új presbitérium 

számára.  

 A 2018-as nyíregyházi EKE nyári konferencia 3. napján tartott szakmai délelőtt egyik 

előadásához Kührner Éva főkönyvtáros részére elküldtem beszámolómat könyvtárunk 

folyóiratainak analitikus feldolgozásával kapcsolatban. 

 Segítséget nyújtottunk a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és 

Szathmáry Kollégium könyvtára számára, duplum folyóirataink közül, illetve már használt, 

sima levéltári dobozainkat adtuk át nekik.  
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 2018. október 1-én két hatodikos általános iskolai osztályt is fogadtam a könyvtárban, a 

Bibliákat mutattam be nekik. (52 fő) 

 2018. október 18-20 között tárgyi eszközleltár volt a könyvtárban és a levéltárban. 

XII. Levéltár  

Levéltárunk életében a személyi változások mellett a 2018-as évben több előrelépés történt. 

Két részletben került átutalásra az a 2.000.000,-Ft egyházkerületi támogatás (2018 évre), 

melyet az itt tárolt egyházmegyei levéltári anyagok gondozásáért, raktározásáért kapunk a 

Dunamelléki Református Egyházkerülettől. Ez a támogatás a levéltáros bérjellegű 

költségeihez járul hozzá.  

Bízunk abban, hogy legalább ez a támogatási összeg a következő évre is megmarad, sőt mivel 

a Vértesaljai Református Egyházkerület iratanyagának második fele is megérkezett hozzánk 

október 1-én, még több anyagi támogatásban részesülhetünk.  

 Gönczi Gergő, Bíró Éva levéltárosok mellett egy fő közfoglalkoztatottat, Farkas Tibort, illetve  

levéltári kisegítőként saját erőből Dr. Bellérné Horváth Ceciliát tudtuk alkalmazni fél  

éven keresztül. 

 2018. október 1-én szállították le a Vértesaljai Református Egyházmegye további esperesi 

iratanyagát, így jelenleg öt egyházmegye irattári anyagát tároljuk.  

 Még gyülekezetünk levéltári anyagából hiányzik a jogakadémia iratanyag, amelyet a megyei  

levéltár városházi részlegében őriznek. 2016 őszén írtam kérvényt dr. Gyenesei József 

igazgató úrnak, amelyben visszakértem a náluk évtizedek óta őrzött anyagunkat. A 

reformáció 500. évfordulója kapcsán kérték, hogy 2017-ben még maradjon náluk, illetve 

hozzákezdtek a feldolgozáshoz is. Utómunkálatok miatt még az anyag nem került vissza 

hozzánk, ígéretünk van arra nézve, hogy 2019-ben ténylegesen visszakapjuk. 

 Reményünk van arra nézve, hogy az éves minisztériumi levéltári támogatásnak 

köszönhetően, amelyből új honlapunk készült - a levéltári online látogatottság is 

elkezdődhet, hiszen eddig külön nem lehetett látni az éppen aktuális fondjegyzéket, vagy 

nem lehetett elektronikusan megnézni a már feldolgozott iratanyagot. Ez nagy változást fog 

jelenteni az érdeklődőknek és még nagyobb motivációt levéltárosunk számára, hogy az 
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iratanyag rendezése, áttekintése mellett még több időt szánjon a számítógépes feldolgozásra 

is. 

 Az egyházmegye gyülekezetei számára továbbra is kérésként és lehetőséggént fogalmazom 

meg, hogy egyrészt az új építkezések, tulajdonszerzések, felújításuk tervdokumentációját a 

megvalósulás után szolgáltassák be levéltárunkba egy példányban.  

Ez több okból is fontos lenne, hiszen volt olyan eset, hogy az egyházközség már nem 

rendelkezett az eredeti iratokkal, de a levéltárunkban ez a dokumentáció elérhető volt, így 

ennek segítségével el tudtak indulni az új beruházás felé. A másik lehetőség, amit kínálunk a 

gyülekezetek számára: a régi 1900, 1950-nél régebbi iratanyag megfelelő, megnyugtató 

módon, letétként való elhelyezése, feldolgozása, nyilvánossá tétele. Az egyházmegyében 

megtörtént gyűjteményi felmérés tapasztalatai alapján nem egy olyan egyházközség van, 

ahol ezek a dokumentációk nem megfelelő módon, rendezetlen állapotban találhatók. Terhet 

vehetnénk le az egyházközségek felelős vezetőiről, ha ezeket a dokumentációkat átadnák 

levéltárunk számára, hiszen nemcsak a megfelelő, előírás szerinti elhelyezését tudjuk 

biztosítani, hanem az utókor számára feldolgozni, és érdeklődők számára rendelkezésre is 

tudjuk bocsátani.   

 A 2019-es év beharangozott eseménye lehet, amelyet nagyon régóta várunk, hogy Szabadi 

István, a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója, szakfelügyelő 

ellátogat hozzánk áprilisban, hogy felmérje levéltárunkat, illetve segítsen az esetleges hibák 

javításában, a hiányosságok pótlásában.   

 Jövőbeni nagy terveink között szerepel egy könyvszkenner beszerzése, amely (~12-15 millió 

forint összeg között mozog) segítené a nagyobb méretű könyvek, anyakönyvek, gondnoki 

naplók, presbiteri jegyzőkönyvek, osztálynaplók, protokollumok, évkönyvek szkennelését. 

Ez nagyon fontos lépés lenne a digitalizálás és az elektronikus kutatás irányába való 

elmozduláshoz. 

 

Bíró Éva levéltáros beszámolója 

 Egyházközségi levéltári anyag gyarapodása 

2018 folyamán az alábbi anyagokkal gyarapodott a levéltár:  
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Az Új Szőlőskert aktuális számai 

A kecskeméti adattár anyaga (meghívók, plakátok) 

A lelkészi hivatalból:  

– 2017. évi keresztelési, konfirmációs, esküvői és temetési adatlapok  

– a kecskeméti ifjúsági csoport naplója 1998–2006 

– lelkipásztorinapló-kivonatok 

– a Kecskeméti Református Gimnázium érettségi dokumentációi 2011–2017 

– gimnáziumi jelentkezési lapok 1993–1996, 2002–2004 

– a Kecskeméti Református Általános Iskola 2010/11. I. félévi beszámolója 

– a Pálmácska óvoda munkaterve 

– gazdasági iratok 

– további öt doboz, egyelőre rendezetlen anyag 

– hanganyagok (CD-k, kazetták) 

 Egyházmegyei levéltári anyag gyarapodása 

– 2018-ban az alábbi egyházközségek adattári anyaga bővült: Szabadszállás 

– 2018. október 1-jén a Vértesaljai Református Egyházmegyétől átvettünk 57 doboz iratanyagot  

(1992–2014) az egyházmegyétől már korábban levéltárunkba került 210 doboz iratanyag  

kiegészítéseként.  

 Sellye Ibolya régész letéti anyaga 

2018. decemberben letéti anyagként került a levéltárunkba Veszeliczkyné dr. Lakos Katalin 

ajándékából édesanyja, Sellye Ibolya munkásságának irattári anyaga. Az ősz folyamán 

kereste meg a könyvtárvezetőt, hogy érdeklődjön afelől, érdekelne-e bennünket édesanyja 

javarészt régészeti munkásságához kapcsolódó levelezéseit, valamint publikációt tartalmazó 

anyag. Mi örömmel fogadtuk el, és mentünk fel Budapestre érte december elején. Az alábbi, 

még feldolgozatlan anyag került hozzánk:  

– 21 doboz (40/28/12 cm) rendezetlen irat 

– 3 kis és 3 nagy láda könyv, cikkek, publikációk, fényképek, negatívok 

– családi, személyes okmányok, iratok 

A letéti szerződés megírása még folyamatban van, de ígéretünk van arra nézve is, hogy férje 

szintén értékes gyűjtését, amely az erdélyi vártemplomok építészetére irányult, szintén 

nekünk ajándékozza. A hölgy édesapja lelkes ásványgyűjtő volt, így ismerkedett meg és járt 

le leányával Kecskemétre az itteni ásványgyűjtő csoporthoz. Katalin asszony a közelmúltban 

itt járt a Ráday Múzeumban az ásványgyűjtemény megújulása kapcsán, és akkor Dr. 

Fogarasi Zsuzsa igazgatónő tanácsára keresett meg minket, mint az édesanyja hagyatékának 

kizárólagos kezelője, hogy felajánlja további megőrzésre és kutatásra ezt az értékes anyagot.  

 

 Kölcsönzés 
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2018. októberben dr. Irányi Béla ajándékozási szerződését és a gyűjteményhez kapcsolódó 

iratokat kért a könyvtár.  

2018. decemberben a református bál szervezéséhez kérték kölcsön a szervezők a támogatói 

táblákat. 

2018. decemberben a lelkészi hivatal a Festő utcai házzal kapcsolatos iratokat kérte át. 

 Kutatók 

2018-ban 27 db kutatási kérelem lett engedélyezve. 

Kutatási témák 

A Kecskeméti Református Egyházközség anyagában: 

– Családtörténet (10 kutató) 

– A kecskeméti református templom építéstörténete (17–20. század) 

– A Kecskeméti Református Jogakadémia története (1831–1848) 

– A kecskeméti református temető újraindítása 

– A Pálma Hotel épülete 

– A kecskeméti tűzvészek története (18–19. század) 

– A református Újkollégium története 

– A Kecskeméti Református Egyesület (1920–1948) 

– A Tatay téri református bérház története („Mesélő házak”) 

– Flóris Benő (1826–1906) élete és családja 

– Vasad község története (16–20. század) 

– Göböl Gáspár 

– Muraközy János élete  

– Hankovszky Zsigmond kézírása (Múltidéző kézírások kiállításhoz) 

– A Kecskeméti Református Egyházközség a szocializmus időszakában (1944–1990) (A  

Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából folyó kutatási projekt részeként) 

 

A Bács-Kiskunsági Egyházmegye anyagában: 

– Motsi István (1777–1829) solti lelkész élete 

– A hajósi református imaház és parókia építése 

– Vasad község és a vasadi református egyház története (16–20. század) 

– A Kecskeméti Református Egyházközség a szocializmus időszakában (1944–1990) (A 

Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából folyó kutatási projekt részeként) 

 

A Budapest-Északi Egyházmegye anyagában: 

– Fekete Sándor esperessel kapcsolatos iratok 1952–1956 között 
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 Kutatási esetek 

száma 
Kutatott iratok száma 

Kecskeméti Egyházközség 66 180 

Bács-Kiskunsági 

Egyházmegye 
5 11 

Budapest-Északi 

Egyházmegye 
1 8 

Összesen: 72 197 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Kutatószolgálat 

A kutatók tájékoztatása, kiszolgálása helyben, telefonon és e-mailen keresztül történt. 

Fénymásolásért, szkennelésért, nyomtatásért és fotójegyért szolgáltatási díjat számoltunk 

fel, a bevételekről pénztárbizonylatot adtunk. 

2018-ban 1 kutató élt fotójegy vásárlásával, két ízben a kért anyagot beszkennelve e-

mailben továbbítottuk.  

Négy ízben telefonon, két ízben e-mailben adtunk tájékoztatást. 

 Rendezés, iktatás, feldolgozás 
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 2018. július–december között Bellérné Horváth Cecília a kecskeméti egyházközség ún. 

„hitvalló nyilatkozatait” dolgozta föl, ezek 1948-ban kitöltött egyháztagsági kartonok. A 

feldogozott iratanyag összesen 0,4 ifm, 3000 db nyilatkozat. Az egyháztagok ezeken 

szereplő adatait Excel-táblázatban is rögzítette, tovább kb. 2000 db nyilatkozatot 

csoportosított, az adatbázisba való feltöltésre előkészített. 

 2018. augusztus 1-jétől megkezdtem a kecskeméti egyházközség anyakönyveinek 

áttanulmányozását. Az akkori szokásoknak megfelelően a korai anyakönyvek nem 

különültek el, a keresztelési, házassági, halotti anyakönyvi adatok egy anyakönyvben 

szerepelnek, a legkorábbi ilyen könyvek egyéb leírásokat is tartalmaznak: 

egyháztörténeti témájú, valamint lelkészi napló jellegű feljegyzéseket, rendeleteket, 

körleveleket, nevezetesebb kecskeméti családok családfáit stb. Ezekről az 

anyakönyvekről oldalszám szerinti részletes leírást készítettem, részben az anyakönyvi 

adatok keresésének megkönnyítésére, részben pedig ezeknek a feljegyzéseknek a 

rögzítésére. A későbbi anyakönyveket és a meglévő anyakönyvi mutatókat is átnéztem, 

összesen 43 anyakönyvet és négy anyakönyvi mutatót, összesen XX ifm.  

 Hasonlóképpen megkezdtem az egyházközség presbitériumi jegyzőkönyveinek 

átnézését, egyúttal különböző forrásokból az egyházközség történetének részletes 

tanulmányozását.  

 2018. novembertől az előbbiekkel párhuzamosan, a Nemzeti Emlékezetbizottság 

kutatásnak elősegítése érdekében megkezdtem a Bács-Kiskunsági Egyházmegye 1952 

utáni anyagának rendezését, darabszinten: esperesi jelentések, egyházmegyei 

közgyűlések jegyzőkönyvei és jelentései; 1954-ben a lelkipásztoroktól bírálat céljából 

bekért igehirdetések. 

 Egyéb feladatok 

 Excel-táblázatban naprakész kutatónaplót és kutatási eset naplót vezetek. A statisztika 

érdekében diagramot is készítek. Az évi gyarapodást, iratkölcsönzést, valamint az 

adattárak bővülését szintén folyamatosan regisztrálom.  

 A lelkészi hivatal és a könyvtár által kért iratokat, dokumentumokat betekintésre 

átadom, vagy azokról másolatot készítek.  

 A gyorsabb eligazodást elősegítendő a levéltár két raktárának polcait beszámoztam, 

ezekre címkék kerültek. Az egyes levéltári egységek mellett így a raktári helyét is 

pontosan fel tudjuk ezután tüntetni.  

 Igyekszem raktárilag is teljesen szétválasztani az egyházközségi és az egyházmegyei 

anyagokat, s mindkettő rendezettségét felmérni, a jövőre nézve a feladatokat, a rendezés 

menetét megállapítani, rangsorolni.  

 Az egyházmegyei anyag feldolgozásával folyamatosan bővül a fondjegyzék, az eddig 

középszinten rendezett Bács-Kiskunsági anyag darabszintű rendezését is megkezdtem. 

Az egyházközségi anyagban egyelőre az elődeim által elvégzett rendezési munkákat 

igyekszem áttekinteni, a munka folytatásának menetét kialakítani. 
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XIII. Új Szőlőskert gyülekezeti újság 

 Gyülekezeti újságunk éves négy számának megjelentetésére, valamint a heti 

rendszerességgel megjelenő hirdetőlapokra a költségvetésből 1.200.000,-Ft volt 

előirányozva. Az újság kiadásai a következő képen alakultak:  

1. szám  352.800,-Ft Megjelent összesen 84. oldalon és 600 példányban 

2. szám  369.600,-Ft Megjelent összesen 80. oldalon és 800 példányban  

3. szám  356.475,-Ft Megjelent összesen 84. oldalon és 700 példányban 

Különszám 403.200,-Ft Megjelent összesen 84. oldalon és 800 példányban 

Vasárnapi és egyéb perselypénzekből, adományokból, könyvtári és gazdasági hivatali 

perselyekből: 

Bevétel összesen: 314.695,- Ft 

 Az idei 4 számot fegyelembe véve körülbelül az újság ára átlagban kerekítve 511,- Ft 

egységárra jön ki. Sajnálatos, hogy kevés támogatás érkezik az újság megjelentetésére, 

egyre kevesebben dobnak be a kihelyezett perselyekbe. 

  Megoldásra váró problémák: onnantól kezdve, hogy elhozzuk az újságot a nyomdából, 

nincs gazdája. Az egyházfik helyezik ki a templom padjaira a lapszámokat és a 

perselyeket. Nem igazán célravezető, ezért is folyik be viszonylag kevés támogatás. 

Szeretnénk kérni a templomban az újság elhelyezésének és a perselyek kihelyezésének 

valami végleges, biztonságos és figyelemfelkeltő megoldását. A folyamatosan leírt 

probléma még továbbra is fennáll, azzal a szomorúsággal, hogy következménye is van a 

rendezetlenségnek.  

XIV. Művészeti gyűjtemények 

XIV.a. Szíj Rezső és Kovács Rózsa tudományos és művészeti gyűjtemény 

XIV.b. Dr. Irányi Béla néprajzgyűjtemény 

 

 A 118/2013. határozat értelmében a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma a 

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára gyűjteményeihez kapcsolja az 
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egyházi kegytárgyak gyűjteményét, a Dr. Irányi Béla néprajzgyűjteményt és a Dr. Szíj Rezső és 

Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyűjteményt.  

 2018. február 13-án Ákos kollégám a karbantartók segítségével költöztette át a Szíj Rezső 

és Kovács Rózsa Gyűjtemény 120 darab képét a Pálma Hotelből az Ókollégiumba a 

Levéltár I. raktárhelyiségébe. A leltár szerint három darab kép hiányzott az átszállításkor.  

A tavasz folyamán az egész Szíj Rezső és Kovács Rózsa művészeti gyűjteményt az Irányi 

Béla néprajzgyűjteménnyel és a Tóth Sándor fotógyűjteménnyel egyetemben 

átköltöztettük a parókia udvaron lévő régi presbiteri szobába. Böröcz Márta 

kerámiagyűjteménye pedig ideiglenesen a levéltárba került elhelyezésre. A presbiteri 

szobát ki kellett üríteni, kizárólag az a beépített szekrény maradt, amelyet továbbra is az 

egyházfik használnak az úrvacsorai terítők számára.  

A termet lesötétítettük, a spalettákat lezártuk, a fűtés is lejjebb lett véve az állomány 

védelme céljából. A levéltár kutatótermében, illetve a Szíj Rezső teremben lévő összes 

polcot pedig sikerült teljes egészében a presbiteri szobába áthelyezni. Ezekre kerültek a 

festmények, metszetek, szobrok, egyenlőre még nem leltári számsorrendben. Az a 

következő évek feladata lesz, hogy sorba rendezzük az állományt, illetve a leltározását, 

tárgyi eszközbe való vételét elvégezzük. A Szíj Rezső által adományozott könyvek jelentős 

részéről átválogatás után megváltunk, a maradékot dobozban, szintén a presbiteri szobába 

helyeztük el.  

A több mint 5000 darab könyv és egyéb dokumentum átválogatása nagyon piszkos és 

fárasztó munka volt, amelyben a könyvtár és levéltár valamennyi munkatársa több napon 

keresztül részt vett. A költöztetésben a karbantartók, a gimnázium diákjai, Zilahi Kálmán 

és a gyűjtemény munkatársai vettek részt. A Kodály Intézet elköltözéséig egészen biztos, 

hogy a gyűjtemény itt marad, ezért riasztórendszert építettek be, és kizárólag Ákos 

kollégám és az egyházfik rendelkeznek kulccsal a helységhez.  

 2018 év végén, látva, hogy a költségvetésünkben maradt tartalék, arra gondoltam, hogy 

első körben a már átköltöztetett gyűjtemények közül a nagyon értékes Dr. Irányi Béla 

néprajzgyűjtemény rendezéséhez fogunk. Sikerült jelentős kedvezménnyel két nagy 

méretű tolóajtós, akasztós gardróbszekrényt vásárolnunk, illetve egyik oldalát be is 
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polcoztattuk. Ehhez még molyirtót, ruhazsákokat és akasztókat vásároltunk, hogy a 

gyönyörű népviseleti ruhákat ezekre akasszuk, és a tárolásuk rendben legyen.  

Sajnos, mikor elkezdtük a ruhák rendszerezését, láttuk, hogy jó néhány darabra a tisztítás, 

javítás ráférne, de sajnos nem könnyű feladat szakembert találni. A szűröket, mentéket 

sikerült szépen kiterítve a polcokra helyeznünk. Szeretnénk a teljes gyűjtemény rendezését 

az idei évben befejezni és a tárgyi eszközleltárba felvenni.  

 A presbitérium új gyűjteményi bizottsága tavaly megkezdte munkáját. Három 

alkalommal találkoztak, ahol többek között az egyházközség egyéb gyűjteményrészei, 

művészeti gyűjteményei bemutatásra és felmérésre kerültek. Egy alkalommal Végh 

Katalin, a Cifrapalota igazgatója, múzeumi munkatársai, Szabó Bence a megyei levéltár 

munkatársai is nálunk jártak, hogy megnézzék kincseinket.  

A látogatáson résztvevő szakemberek olyan tanulmányt készítettek, amely az 

egyházközség fenntartója számára és nekünk gyűjteményi dolgozóknak is a segítségünkre 

lesz, hiszen közép és hosszútávon is meghatározza, kijelöli, hogy mit lehet kezdeni ezekkel 

a gyűjteményekkel.  

Kiss Ákos beszámolója 

 Feladatok: 

1. A néprajzi gyűjtemény elhelyezésének befejezése és egy katalógus elkészítése.  

A szobában lévő festmények, grafikák, kisplasztikák és szobrok újraleltározásának 

és raktározásának elkezdése. A leltározás során a műtárgyakról fotót is készítek, 

amely felhasználható adatbázisban és kiállítási katalógusban.  

2. Szakemberek segítségével felmérni az anyagot, illetve az alkotókról és a 

műalkotásokról minél többet kideríteni, amely esetleg egy kiállítási katalógusban is 

megjeleníthető. Az értékesebb alkotások tárolására és állagmegóvására szeretnék 

nagyobb figyelmet fordítani. 

 A pénzérem-gyűjtemény rendezése. Katalógus készítése a pénzérmék fotóival. 

Ehhez egy makro objektívre és egy körvakura lesz szükségem. Következő lépés, 

hogy felbecsüljük az értékét, állagát szakember segítségével.  

Lényeges lenne megoldani tárolásukat és az értékesebb darabok restaurálását, hogy 

kiállítható legyen. 
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Célok és álmok:  

a. Kiállításon keresztül bemutatni az egyház művészeti kincseit a Cifrapalotával 

összefogva.  

b. Numizmatikai előadások a történelem tükrében 

c. Kiállítási katalógus vagy művészeti album kiadása 

 

XIV.c.  Egyházi kegytárgyak gyűjteménye (klenódiumok, úrasztali terítők) 

 A kecskeméti református templom úrasztalára 4 db 190x250 cm méretű Margot fehér 

színű damaszt terítőt vásároltunk 38.990,-Ft értékben az Online terítő és függöny rendelés 

egyedi méretre: www.abroszguru.hu oldalról.  

Az egyházfik kérésére rendeltük, mert a meglévő terítők állapota, illetve kevés száma 

miatt nehezen volt megoldható az úrvacsoraosztás lebonyolítása.  

 A petőfivárosi úrvacsorai kehely és tányér tisztítása történt meg 60.000,-Ft értékben a 

Ráday Múzeumban Ötvös Nagy Ferenc ötvös segítségével.  

 

XV. 2019. évi tervek 

 Az Új Szőlőskert idei négy számának összeállítása, valamint az Emmaus újság 2019. 

számának elkészítése szeptemberben. 

 Új honlap tesztelése, tartalommal való feltöltése, lehetőség szerint legalább angol, esetleg 

német nyelven is. 

 Pénzérmék feldolgozása Exel táblázatban, esetlegesen egy új adatlap (SZIKLA21 integrált 

könyvtári rendszer) készíttetése az érmek és plakettek feldolgozásához. (Kiss Ákos) 

 Elektronikus leltárkönyvek pontosítása, a régi állomány feldolgozása, könyvek új 

jelzetelése szerepel terveink között. 

 Mindkét tagkönyvtárunkban, az általános iskola könyvtárában és a gimnázium 

könyvtárában, valamint letéti könyvtárunkban, az internátus könyvtárában leltár az év 

folyamán. 

 Az Irányi Béla néprajzgyűjtemény leltárának, elhelyezésének befejezése, valamint tárgyi 

eszköztárba való felvitele.  

http://www.abroszguru.hu/
http://www.abroszguru.hu/
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 Súlyos és égető kérdés a számunkra, hogy a könyvtári raktár betelik. Az utolsó sornál 

tartunk a B jelzetű könyvek esetében. Ha sikerül a nyár folyamán az állományt 

rendeznünk (meglévő anyag számítógépes feldolgozása és szükség esetén az állomány 

apasztása), akkor némi helyet sikerül nyerünk. Folyamatos a folyóiratok elektronikus 

feldolgozása, ez is egyfajta állományellenőrzés, hiszen a gyűjtőkörünkbe nem tartozó, 

hiányos lapszámokat kivesszük, selejtezzük. A tavasz folyamán a már feldolgozásra 

került tervek dobozait átszállítjuk a levéltárba, végleges helyük ott lesz. Ákos kollégám 

betanítja Évát, hogy a már rögzített terveket gyorsan és pontosan ki tudja keresni. Ez közel 

30 doboz elhelyezését jelenti, bízunk abban, hogy ezzel is több helyet nyerünk. Jó lenne a 

megjelentett kiadványokat is máshol elhelyezni, mert ezek is nagy helyet foglalnak el, és 

nehezen lehet a polcokhoz odaférni. Fontos dolog lenne a könyvtár helyiségeiben is a füst- 

és tűzjelzők beszerelése, ugyanis ígéret már volt ezzel kapcsolatban, de előrelépés nem 

történt ez ügyben. 

Kecskemét, 2019.01.25. 

 

 

Készítette:   

 

        könyvtárvezető 
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