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Egyházi gyűjtemények felépítése 

Kollégium 

• Könyvtár 

• Múzeum 

• Levéltár 

Gyűjtemények 



Teremkönyvtárból        Múzeum 

Ezek a terek egy adott közösség 
hitének, vallási életének, 

kultúrájának megelevenítésére, a 
történelem homályába vesző korok 

reprezentálására 
szolgáltak/szolgálnak, a 

közösség „identitástudatának 
tűzhelyei”. 

Kialakulásukat, állományi 
összetételüket nem annyira a 

tudatos múzeumi 
tárgygyarapítás, szakszerű gyűjtés, 

sokkal inkább a „hagyomány, 
egyféle örökölt koncepció 

határozza meg” (Ásványi, 2012) 



 
XVIII. század 

közepe 
 
 

Régiségtár, 
Éremtár, 

Természetrajzi 
szertár stb. 

 

A nagy református 
Kollégiumok (Pápa, 
Sárospatak, 
Debrecen) komoly 
gyűjteménnyel 
rendelkeztek  

Múzeumok „alapkő” 
letételének az ideje 

Múzeumpedagógia úttörői a 
protestáns gyűjtemények 
(szemléltetőeszközök, 
tanulmányozásra váró eredeti 
minták gyűjtése, oktatás 
támogatása, empirikus 
megismerés a cél) 



Pápai Református Kollégium Múzeuma  

1972-2005 



 
2012-TÁMOP 3.2.8.B−12/1 

 
„Múzeumok Mindenkinek” – 
Múzeumok oktatási-képzési 

szerepének erősítése  
 

„Dunántúli Református Kincstár”  

 185 diák bevonásával 



Honnan indultunk… (2015) 



2016: kiemelt kormánytámogatás – 

új lehetőségek 

2017 

Átadásra kerül: 

• Ótemplom 

• Parókiaépület 

• Pince 

• Kézműves 
alkotóműhely  

2018 

Kiállítások megnyitása: 

Állandó 

• Hajlék az örökkévalóságban  

• Hori titkai  

Időszaki 

• Isten közelsége Rembrandt 
rézkarcain 



„Örökségünk: a múlt és a jövő 

találkozása” 

Hogyan lehet…? 

• hidat építeni múlt – jelen – jövő közé? 

• „kiszolgálni” több generációt? 

• családbaráttá tenni egy múzeumot? 

• az egyházi gyűjtemények könyvtári-, levéltári-, 

múzeumi anyagát egyesíteni egy kiállításban? 

• mindezt ezt a 21. században átadni, életre kelteni? 



„Mindörökké ugyanaz” 
Ugyanabban a hitben élünk ma is, mint amiben eleink éltek 

 

• Kik vagyunk mi dunántúli 

reformátusok?  

Képek és videók a dunántúli 

református gyülekezetek 

templomairól, életéből 

• Animációs film: régi iskolai, 

gyülekezeti képek átültetve maiba 



Hajlék az 
örökkévalóságban 

• Református hitvalló kiállítás a ma is 
érvényes keresztyén üzenetről 

• A kegyességtörténetre koncentrál 

• A Jézus Krisztus életéről szóló bibliai 
híradás menetét követi, melyre a 
keresztyén református ünnepek is 
épülnek 

• Érdeklődési szintnek megfelelően 3 sík 
jelenik meg  

 

 



Családbarát kiállítás, ami 
mindenkinek szól. 

Kisgyermektől a szépkorúig, 
általános műveltségű embertől a 

teológusig. 

Múzeumpedagógia, interaktív 
felületek – Halászné 
Kapcsándi Szilvia 

Vallási néprajz, 
kegyességtörténet –  
S. Lackovits Emőke 

Teológia – Köntös László 



 

 

Formabontó 
 

•helyszín 

•koncepció 

•installáció 

•funkció 

 

 

 

 

 



Tudásegyesítés a 

kiállításban 

 

 

 

 

• Heidelbergi Káté (1577) kiemelt pontként egyszerre teremti meg a 

pápai-, a református hitéleti-, valamint a múlt és jelen közötti 

kapcsolatot is. 

• A Pápai Zsinat egyházfegyelemre vonatkozó törvényei. (1630)  

• Halotti énekek. (Pápa, 1843)  

• Csuzi Cseh János imádságos könyve. (1736)  

• Váradi Biblia. (Nagyvárad, 1661) 

• Ónodi (Onadi) Sámuel bicskei lelkipásztor imádságos könyve (1788) 

vízkeresztnapi könyörgésekkel  

• Pathai István pápai prédikátor könyve az úrvacsoráról. (1643) 

•  Bábakönyv. (1933)  

• Tóth Ferenc „Liturgika” (Győr, 1810)  

• Tóth Ferenc „Az úri szent vacsorához készítő katekhismus”. (Pest, 

1849) 

• Szenczi Molnár Albert: Szent Dávid királynak… soltári. (Cassel, 1704 

• Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok. (Pozsony, 1790 

• Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekeskönyv. (Pest, 1825) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtári anyag 

 



 

 

 

 

 

 

 

• A balatonhenyei harangozó 
temetési naplójának részlete 
(1870–1968)  

• Keresztelési rendtartás. 
(Kiskomárom, 1634) 

• Végrendelet 

• Házassági szerződés 

• Kelengyeleltár 

• Pecsétnyomatok 

• Templomi ülésrendek 

• Templomtervrajzok 

 

Levéltári anyag 

Tudásegyesítés a  

kiállításban 



Tudásegyesítés a  

kiállításban 

• Fából készült festett 
templomberendezések 

• Toronydísz 

• Klenódiumok 

• Úrasztali textilek 

• Halottas lepedők 

• Vallási néprajzi tárgyak 

• Fotók 

 

 

Múzeumi anyag 



Az igazi kihívás: 

üzemeltetés 

Életre kelteni a 

tárgyakat, életet 

vinni a kiállításba, 

élménnyé emelni a 

múzemlátogatást! 

 



„Ti vagytok a világ világossága” 
(Máté 5,14) 

Egyházi gyűjtemény: több mint múzeum 

Misszió, nemes szolgálat,  

találkozási pont 

 



Múzeumpedagógia, 

múzeumandragógia  

Eredeti műtárgy! 

Interakció, 

 minden érzékszervre hatni 

(vizualitás, érintés, zene), 

játékosság, 

 élmény alapú tanulás 

(tevékenység során elsajátított 
ismeret) 

 

NAT kapcsolódási pontok megtalálása, 

hatékony és érdekes múzeumpedagógiai 

programok kidolgozása, a felfedezéses 

tanulás elősegítése. 

 



„Benned égnie kell annak, 
amit lángra akarsz 

lobbantani másokban.” 
 

(Szent Ágoston) 
 

Hitelesség, példamutatás 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Egyúttal szeretettel hívok mindenkit egy élő egyházi 

gyűjteménybe… 




