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1. Bevezetés 

 

Egyházi környezetben mindig fontos volt a kutatás, az oktatás, a tudás továbbadása (lsd. pl. 

szerzetesi- és kolostori könyvtárak). Az 1500-as években ezek mellett kiemelkedő szerephez 

jutott az is, hogy az evangélium üzenete a hallgatóközönség anyanyelvén, és a korhoz 

igazodva szólaljon meg. Itt említhetjük Luther Márton egyházzene terén hozott reformjait: 

amikor is a kor kedvelt zenéjét, az egyszerű dallamú és jól énekelhető korált hozta be a 

templom falai közé, ezzel pedig a közösség aktív bevonásával elindult a gyülekezeti éneklés. 

De a modern eszközök használatának klasszikus példája mellett sem mehetünk el. Luther 95 

tézisének 1517-es megjelenése és nyomtatással való terjesztése indította el a reformációt, 

amely kezdetének 500 éves évfordulójára emlékezünk idén. 

A másolás, a terjesztés, és megosztás gondolata ilyenkor még jobban megelevenedik 

bennünk, és cselekvésre ösztönöz. A reformáció gyors elterjedésének egyik kulcs eleme a 

tézisek többszörözése, továbbadása, „megosztása” volt. Ez ma sincs másképp. A 

megmaradásnak fontos eleme, a megőrzésnek pedig egyfajta követelménye lett a másolás, a 

terjesztés és a megosztás. Egy-egy üzenet nagyobb közönséghez való eljuttatásához 

elengedhetetlen annak nyilvánosságra hozása, publikálása. A helyzet annyiban változott, hogy 

a „sharing” („megosztások”) korában élünk. A technikai eszközök megjelenésével, a világ 

felgyorsulásával az információ tömeges formában érkezik hozzánk, amelyből sokszor 

nehezen tudjuk kiszűrni, követni a releváns és hasznos információkat, gyakran elsiklunk a 

fontos üzenetek felett. Ebben a korban különösen nagy feladatok és kihívások elé néznek a 

különböző kulturális intézmények, gyűjtemények, amikor egyrészről az általuk felhalmozott 

hatalmas adattömegben kell elnavigálniuk, azt fel kell dolgozniuk, másrészről pedig a 

nagyvilág gigantikusra nőtt adat- és információhalmazában kell ezeket a feldolgozott 

értékeket befogadhatóvá, értelmezhetővé, láthatóvá és élvezhetővé tenniük, megjeleníteniük, 

megosztaniuk.  

A gyűjtemények között az egyháziak helyzete és feladatköre különösen is összetett. 

Ebben számos tényező játszik közre. Egyrészről felépítésük és feladataik gyakran 

szerteágazóak. Sok helyen több intézmény (könyvtár, levéltár, múzeum) sajátos 

együttműködéséről van szó, és gyakori a kettős feladatot teljesítők száma (muzeális anyag 

őrzése mellett modern könyvtár építése). Másrészről legrégebbi gyűjteményeink közé 

sorolhatjuk őket. Állományuk rendkívül nagy időintervallumot ölelhet át. Itt fontos kiemelni, 
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hogy ezek azok az gyűjtemények, amelyek a nagy országos könyvtárak mellett a nemzeti 

kulturális vagyon jelentős részét őrzik.
1
 Pl.: Corvinát az Országos Széchenyi Könyvtáron 

kívül Magyarországon a győri Egyházmegyei Könyvtárban őriznek még – ráadásul ez az első 

Corvina, amelynek magyar fordítása is elkészült! A MEE esetében a legnevezetesebb irat 

Luther Márton 1542-ből származó, saját kezű végrendelete (jelenleg ideiglenesen 

Németországban kiállítva).  

A második világháborút követő időszakban ismert okok miatt az egyházi gyűjtemények 

háttérbe szorultak, kimaradtak, vagy kiestek a hazai kulturális hálózatból: megsemmisültek, 

vagy bezárkóztak, kvázi raktárrá váltak.
2
 A rendszerváltozást követően ugyan lassú 

indulással, de napjainkra már több egyházi gyűjtemény visszakerült a köztudatba, bár különös 

jellegüket mai napig megőrizték. Meglehet azonban, hogy éppen ez a különös és átfogó jelleg 

ad kedvező alkalmat arra, hogy összehozza a szolgáltatói oldal megosztási igényeit, a 

használói oldal befogadói igényeivel. Az elmúlt időszakban több területen is fontossá vált az 

egyházi gyűjteményekben őrzött értékek, kincsek felkutatása, bemutatása, megismerése és 

megismertetése. Az idei emlékév különösen is jó alkalom arra, hogy ezek a kincsek nagyobb 

közönséghez is elérjenek, és fontos, hogy ne csak kielégítsék a meglévő használói igényeket, 

hanem újakat is generáljanak, hiszen így, a folyamatos megújulással és aktivitással 

maradhatnak meg gyűjteményeink, és őrződhetnek meg a náluk tárolt kincsek. 

 

Világi és egyházi szinten is számtalan projekt indult a reformáció kezdetének emlékére. A 

„Megújulás lendülete” szlogen szinte minden területet megmozgatott. A klasszikusnak 

számító kiállítások és könyvmegjelenések mellett találunk rajzfilmet Luther életéről, 

belendültek a kézműves söröket gyártó üzemek (Luther és Kálvin sörrel), és a Lego gyár is 

(Playmobil Luther figura), megjelent a Luther társasjáték, de itt említhető még különböző 

kézműves körök Luther-rózsa készítő akciója, vagy a Reformáció 500 zarándokfutás is. 

A projekt-létrehozásból az egyházi gyűjtemények sem maradhattak ki. A dolgozat a 

magyarországi evangélikus gyűjtemények kezdeményezéseit, azon belül is a könyvtári 

(Evangélikus Országos Könyvtár, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Könyvtára) és a levéltári (Evangélikus Országos Levéltár és a MEE Gyűjteményi Tanácsa) 

                                                           

1
 Lukaseder, Walter: Kirchlicher Kulturgüterschutz: „Kirchliche Bibliotheken und Digitalisierung”. Bécs: 14th 

International Congress „Cultural Heritage and New Technologies“, 2009.  A hozzáférés módja: 
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-11388 (A letöltés ideje: 2017.05.23.) 
2
 Ásványi Ilona: Újabb töprengések… az egyházi könyvtárak és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése régi-új 

feladatairól. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 26. évf., 2017. 1. sz. 3-12 p. (Itt 3-4.p.) 

http://www.hsozkult.de/event/id/termine-11388
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projektek bemutatását tűzte ki célul. A MEE – bár az egyik legkisebb a magyar történelmi 

egyházak között – reprezentáltsága mégis túlmutat önmagán, ez pedig a megemlékezésre 

készülő projekteken is látszik. 

Az evangélikus gyűjtemények általánosan megfogalmazható célja, hogy segítsék az 

egyházat abban, hogy a mai magyar társadalomban az evangélikus értékek is jelen legyenek, 

és amennyiben lehet, jelenlétük bővüljön. A gyűjteményekben őrzött anyagok értékeiről 

tudunk. De hogyan tehetjük az értékeket valóban láthatóvá a XXI. században? Milyen 

esélyeket és lehetőségeket kínál a digitális technológia a gyűjtemények számára? Mik 

lehetnek a következmények? Lehetnek-e veszélyei? Milyen elvárások érkeznek a használói 

irányból? Észrevesszük-e ezeket? Mik a lehetőségeink? És vajon mi lehet a jövő evangélikus 

gyűjteményeinek iránya? 

Az útkeresésben, és a kérdések megválaszolásában a különböző projektek vezetői is 

segítségemre voltak. Kiemelt köszönettel tartozom itt az Evangélikus Országos Gyűjtemény 

igazgatójának, Hubert Gabriellának, aki a MeDiT projekttel kapcsolatban látott el sok 

információval; valamint Kovács Eleonórának, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosának, 

aki egyben a MEE különböző gyűjteményeinek képviseletét tömörítő Gyűjteményi Tanács 

elnöke, és főként a levéltári anyagok digitalizálásával kapcsolatban adott hasznos 

információkat, illetve tájékozódási pontot. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem projektjét 

én koordináltam, így ennél a résznél a személyes tapasztalatok megosztása még inkább 

előtérbe kerül. A különböző tervek összehangolásában jó alapot nyújtott az intézmények és a 

projektek közötti információcsere, és az aktív együttműködés. A dolgozat igyekszik 

kronologikus sorrendben közölni a történteket, de sok helyen láthatjuk majd a szálak 

összeérését. 
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2. Általános helyzetkép 

 

Bár a könyvtár és levéltár különböző intézményi egységek, különböző tevékenységi- és 

illetékességi körökkel, különböző terminológiával, dokumentumőrző gyűjteményként mégis 

sok hasonlóságot találhatunk közöttük a nyilvánosság felé történő szolgáltatás terén. Így 

amikor digitalizálásról beszélünk, és a könyvtárak szolgáltatásának megújulásáról hallunk, 

gondolhatunk a levéltári források digitalizálására, illetve a levéltári szolgáltatások 

megújítására is. 

 

A reformáció kezdetén mind a személyes lelkiség, mind pedig a tudós, humanista hagyomány 

örökségében a közintézmények között első helyen alapvető intézményekként a könyvtárak 

jelentek meg. Luther programja javasolta gutte librareyen odder bücher heuser létrehozását 

(WA 15:49), ezután pedig hamarosan az új egyház szabályzataiba is bekerült a könyvtárról 

való gondoskodás szükségessége: olyan intézmény, ami megőrzi a hagyományt, illetve 

aktívan hozzáférhetővé teszi azokat a szövegeket, amelyek az oktatási és a közművelődési 

programnak megfelelnek.
3
 Azóta sok idő eltelt, és a közgyűjtemények helyzete erőteljesen 

megváltozott. Továbbra is fontos a gyűjtemények megmaradása, a digitalizálás és 

modernizálás megjelenésével azonban feladataik új irányokat vesznek. A kérdés csak az, hogy 

milyen irányokat? Vajon van okunk ellenállni a modernizálásnak? Valóban feleslegessé, a 

digitalizálást kiszolgáló raktárrá teszi majd a modernizálás a gyűjteményeket? Walther 

Umstätter, a Humboldt Egyetem Könyvtári- és Információtudományi Intézetének professzora 

szerint erre egyszerre adhatunk tagadó, és igenlő választ. A legfontosabb teendő a 

gyűjtemények fogalmának újradefiniálása. Ha például a könyvtárra úgy tekintünk, mint a szép 

régi könyvek lelőhelyére, akkor ez a hely a digitalizálást követően csak a könyvmúzeummá 

válás irányába mehet. Ha viszont a könyvtárat olyan intézményként definiáljuk, ami 

archiválási feladatai mellett folyamatosan gyűjt dokumentumokat, állományát rendezi és a 

használók számára rendelkezésre is bocsátja, akkor ennek funkciója a digitális szolgáltatások 

bevezetésével sem avulhat el.
4
  Ezt az álláspontot erősíti meg David Lewis, az indianapolisi 

                                                           

3
 Monok István: Az evangélikus közgyűjtemények szerepe a magyar művelődésben. In: Credo. 22. évf., 2016. 2. 

sz. 35-46. p. (itt:39. p.) 
4
 Umstätter, Walther: Macht die Digitalisierung die Bibliotheken überflüssig? 2006. (itt: 1. p.) A hozzáférés 

módja: http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/infopub/pub2001f/GFKL06.pdf (Letöltés ideje: 2017.02.07.) 

http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/infopub/pub2001f/GFKL06.pdf
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IUPUI egyetemi könyvtárának vezetője, amikor egy 2013-as cikkében
5
 utal arra, hogy a 

„felsőoktatási könyvtáraknak meg kell változtatniuk gyűjteményi munkájukat.” Különösen is 

fontos ez most, amikor az internet általános használatának világába született 1996 utáni Z- és 

α-generáció tagjai kerülnek be a felsőoktatási intézmények valós- és virtuális padjaiba.
6
 A 

szerző szerint a „változások mélyrehatóak lesznek, és a könyvtári szolgáltatás szinte minden 

területét érinteni fogják.”
7
 A cikk idézi Michael Buckland 1992-ben megjelent könyvét

8
 is, 

ami megemlíti, hogy a katalógus ugyan nagy segítséget nyújtott (és nyújt) a 

könyvtárhasználóknak, de nem a papírkönyvtár gépesített könyvtárrá válása volt a jelentős 

változás, mivel az olvasóknak a dokumentumokért továbbra is el kell menniük a könyvtárba. 

Lényeges változást az hoz majd, ha mind a bibliográfiai eszközök, mind pedig a 

dokumentumok digitálisak lesznek. Buckland kiemeli, hogy gyűjteményeket nem a megőrzés 

érdekében hozunk létre, hanem azért, hogy kényelmes hozzáférést nyújtsunk a 

dokumentumokhoz ott, ahol a felhasználók azokat el akarják érni.
9
 

A sokat vitatott könyv-tár és levél-tár elnevezéssel ma sem olyan gyűjteményeket kellene 

nevesítenünk, ahol a dokumentumokat vasszigorral őrzik, tárolják szúrós tekintetek, hanem, 

ahogy az 1997-es CXL-es törvény is említi a nyilvános könyvtár alapfeladatai között: a 

nyilvános könyvtár gyűjteményét nemcsak megőrzi és gondozza, hanem folyamatosan 

fejleszti, feltárja és rendelkezésre bocsátja.
10

 Az 1995-ös LXVI. törvény pedig a levéltár 

feladatköre közé sorolja, hogy „az átvett és a gyűjtött levéltári anyagot nyilvántartja, 

szakszerűen kezeli, biztonságosan megőrzi, és az őrizetében lévő levéltári anyagot – annak 

szükség szerinti átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényű áttekintést 

biztosító segédletek készítése és közzététele útján – feldolgozza, s az anyag használatát 

lehetővé teszi.”
11

 Az idők változásával ez utóbbi feladatnak, és a Buckland által említett 

kényelmes hozzáférésnek tesznek eleget a különböző közgyűjtemények is akkor, amikor 

dokumentumaikat digitalizálják, és online is elérhetővé teszik. 

                                                           

5
 Lewis, David W.: From stacks to the web: The transformation of academic library collecting. In: College & 

Research Libraries, 74. évf., 2013. 2. sz. 159-177. p. 
6
 Kührner Éva: Kihívás az egyházi felsőoktatási könyvtárak előtt. In: EKE Hírlevél. 13. évf., 2016. 3. sz. 22-24 p. 

(itt: 22 p.) 
7
 Lewis, David W.: A polcoktól az internetig: a gyűjteményi munka átalakulása, átalakítása a felsőoktatási 

könyvtárakban. (töm.: Koltay Tibor)  In: Könyvtári Figyelő. 24. (60.) évf., 2014. 3. szám. 381-385. p. (itt: 381. p.) 
8
 Buckland, M.: Redesigning Library Services: A Manifesto. Chicago: American Library Association, 1992. 

(Magyar fordítás: A könyvtári szolgáltatások újratervezése. Budapest: OSZK, 1998. 102. p.) 
9
 Lewis, David W.: A polcoktól az internetig: a gyűjteményi munka átalakulása, átalakítása a felsőoktatási 

könyvtárakban. 382 p. 
10

 1997. évi CXL. tv. 55. § (1) b) 
11

 1995. évi LXVI. törvény 13. § c)  
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Az elmúlt években több egyházi gyűjteményben elindult egy olyan irány, ahol a digitalizálás 

és a modernizálás kérdése fontos szerephez jutott. A közgyűjteményekhez képest az 

egyháziak kevesebb intézménnyel, kisebb képviselettel rendelkeznek, mégis ezen 

gyűjtemények munkatársai között is vannak sokan, akik megfelelő szakmai felkészültséggel 

rendelkeznek, és szívügyüknek tekintik az új szolgáltatásokat. Ezt mutatja az is, hogy 2005-

ben az Országos Könyvtári Digitalizálási Tervet (2007-2013) kidolgozó bizottságban jelen 

voltak az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének tagjai is. A digitalizálás elkezdéséhez azonban 

nemcsak jó ötletekre és tervekre van szükség, hanem jelentős anyagi forrásra is. Egy-egy jól 

megírt pályázat mellett jelentős segítséget nyújt a fenntartó anyagi és ösztönző támogatása is. 

Sokszor láthatjuk egy-egy elkezdett folyamatban az anyagi lehetőségek által kirajzolt 

hullámvölgyeket, mégis vannak jó példák, jó minták az egyházi gyűjtemények körében is, 

2002 óta pedig változó intenzitással, de jelen van a digitalizálás kérdése is. 

Azon gyűjtemények esetében, ahol a minimális technikai és személyi feltételek adottak 

voltak már 2002 előtt elkezdődtek a munkálatok. Nagy lendületet adott a dolognak az 

Informatikai és Hírközlési Minisztérium által 2003-ban kiírt „24. óra – Kulturális kincseink 

digitalizálása” című pályázat, melynek hatása a következő évben mutatkozott meg, amikor a 

nyertes intézményekben megjelentek a nagy teljesítményű szkennerek, és az anyagok 

tárolásához szükséges megfelelő szoftverekkel rendelkező számítógépek. Ezen pályázat 

hatására az egyházi könyvtárak erre szakosodott cégek együttműködésével CD-romokat is 

adtak ki.
12 

Egy 2005-ös felmérés szerint az egyházi gyűjteményekben a digitalizálás során 

elsőbbséget élveztek a régi nyomtatványok és kéziratok, de tervben volt a modern teológiai 

szakkönyvek és a helytörténeti szempontból jelentős, ám nehézkesebben hozzáférhető művek 

digitalizálása is. 2006-ban elérkezett egy sajnálatos mélyrepülés. Jelentősen csökkent az 

egyházi közgyűjteményi támogatás, melynek következtében a drasztikus létszámleépítés 

mellett leállt a digitalizálási munka is.
13

 Ez utóbbi csak 2011-ben kapott új lendületre, amikor 

az Arcanum Kft. elvállalta, hogy néhány egyházi könyvtárban digitalizál olyan 

dokumentumokat, amelyek szélesebb érdeklődésre tarthatnak számot az olvasók-kutatók 

                                                           

12
 Oláh Róbert: Az egyházi könyvtárak, mint a digitalizálás műhelyei In: Hagyomány, egység, korszerűség: az 

Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai. Debrecen: Egyházi 
Könyvtárak Egyesülése, 2010. 113-120. p. (itt: 113-114. p.) 
13

 Oláh Róbert: i.m. 115. p. 
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körében. Ezek között főleg folyóiratokat, évkönyveket, értesítőket, adattárakat, névtárakat és 

jogi dokumentumokat találunk.
 14

 

 

A jelenlegi példák alapján megállapítható, hogy a digitalizálás során alapvetően három irányt 

különböztethetünk meg: 

1. Régi nyomtatványok, iratok és kéziratok digitalizálása 

Itt a legfőbb cél az állományvédelem, állagmegóvás, értékőrzés. Erre több jó példa is akad 

egyházi körökből is. Például a pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban zajló digitalizálási 

projekt,
15

 vagy a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár barokk muzeális gyűjteményének teljes 

felújítása, de részben itt említhető még a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) 

adatbázisa, a Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT).
16

 Erről a későbbiekben bővebben 

szó lesz. 

2. Helyismereti- és helytörténeti források és a hozzájuk kapcsolódó szakirodalom 

digitalizálása 

Globalizált világunkban egyre fontosabbá vált a szűkebb környezet múltja, jelene, a lokális 

információk iránt való érdeklődés, a gyökerek keresése, családfakutatás. A nagy múltra 

visszatekintő egyházi könyvtárak polcain sok helytörténeti irodalmat találhatunk, a múlt 

kutatásához pedig fontos kiindulópontok az egyházi anyakönyvek. Ez utóbbiak digitalizálása 

az első két irány ötvözésével valósulhat meg. Az egyházi anyakönyvi iratok online 

kutathatósága érdekében a katolikus gyűjtemények közül néhány már a megvalósítás útjára 

lépett (pl.: Kalocsa, Győr), és a MEE is elkezdte saját anyakönyveinek digitalizálását és 

közzétételét az „Őskereső”
17

 adatbázisban. Ennek megvalósulásáról a továbbiakban 

részletesebben szól a dolgozat. 

 

 

                                                           

14
 unitas.hu: Újabb digitalizálási hullám az egyházi könyvtárakban. 2011. A hozzáférés módja: 

www.unitas.hu/tudastar/csoportok/digitalis-konyvtarak/ujabb-digitalizalasi-hullam-egyhazi-konyvtarakban 
(Letöltés ideje: 2016. szeptember 8.) 
15

 bences.hu: A Főapátsági Könyvtár pályázati támogatással megvalósult digitalizálási projektje. 2013. A 
hozzáférés módja: http://goo.gl/qmG0AB (Letöltés ideje: 2016. szeptember 8.) 
16

  Magyar Evangélikus Digitális Tár honlapja. A hozzáférés módja: http://medk.lutheran.hu/ (Letöltés ideje: 
2016.09.10.) 
17

 Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei honlapja. A hozzáférés módja: 
http://www.oskereso.hu/ (Letöltés ideje: 2016.09.10.) 

http://www.unitas.hu/tudastar/csoportok/digitalis-konyvtarak/ujabb-digitalizalasi-hullam-egyhazi-konyvtarakban
http://goo.gl/qmG0AB
http://medk.lutheran.hu/
http://www.oskereso.hu/
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3. Oktatási segédanyagok közzététele 

A létrehozott adatbázis feladata ebben az esetben főként a modern anyag szolgáltatása egy 

konkrét célcsoport számára, amely segíti az egész életen át tartó tanulást, az átképzések és a 

továbbképzések időszakának gördülékenyebbé tételét. Ez főleg ott jellemző, ahol az 

állománygyarapítás a pénzhiány, vagy a kereskedelmi forgalomban már nem kapható 

könyvek hiánya miatt nem képes lépést tartani az igényekkel. De ez a példa egyre gyakoribb a 

távképzést, levelező képzést folytató intézményekben is. Megfigyelhető, hogy néhány 

kurzusnál adott esetben 10-20 példány sem lenne elég, viszont számolni kell azzal is, hogy 

legalább 3-5 éven belül a szakirodalmi kínálat jelentősen megváltozhat, ami a kötelező 

irodalomra is hatással van, így a korábbi nagy példányszám jelentős része feleslegessé válhat. 

Erre a harmadik irányra kevesebb nyilvános példát találunk, de zárt rendszeren belül egyre 

több könyvtár kísérletezik vele. Jó példa erre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- 

és Társadalomtudományi Karának (PPKE BTK) Könyvtára, ahol a kötelező irodalomhoz való 

hozzáférést a „Kötelező irodalom elektronikus könyvtára”
18

 oldallal bővítették. Ezek a 

dokumentumok szerző jogi okok miatt csak a PPKE BTK campus területén érhetők el. 

Evangélikus oldalról itt említhető az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának 

Hittudományi Adatbázisa, melynek létrejöttét és működését a későbbiekben részletezem. 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy a MEE különböző gyűjteményei intézmény- és használó-

specifikusan gondolkoztak saját digitalizálási projektjeiken, lefedve ezzel a fenti három irány 

mindegyikét. Az Evangélikus Országos Könyvtár (EOK) mint Magyarország legnagyobb 

evangélikus történeti gyűjteménye főként a „régi könyves” anyag, a MEE Gyűjteményi 

Tanácsa (GYT)
19

 az evangélikus levéltárakkal karöltve az anyakönyvek és egyéb levéltári 

források, míg az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára (EHEK) a modern teológiai 

irodalom digitalizálását tűzte ki célul. Az erőfeszítések 2012-től terelődtek közös mederbe, és 

részben ennek hatására jött létre pár évvel később az Evangélikus Digitalizáló Műhely. 

 

                                                           

18
 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Könyvtára: Kötelező irodalom elektronikus könyvtára. A hozzáférés 

módja: http://biblsrc.btk.ppke.hu/kotelezok.html (Letöltés ideje: 2016.09.10.) 
19

 A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának honlapja. A hozzáférés módja: 
http://gyt.lutheran.hu (Letöltés ideje: 2016.09.10.) 

http://biblsrc.btk.ppke.hu/kotelezok.html
http://gyt.lutheran.hu/tagok/a-gyujtemenyi-tanacs-tagjai
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3. Evangélikus Digitalizáló Műhely 

3.1. Előtörténet 

 

Az Evangélikus Országos Levéltár (EOL), az országos könyvtár és az egyetemi könyvtár 

története szorosan összekapcsolódik. Az EOK önálló intézményként 1957-ben vált el az EOL-

tól, de továbbra is – a mai napig – egy épületben találhatók Budapesten, az Üllői úton. Az 

1950-es éveket követően a soproni teológiai fakultás megszűnésével az evangélikus 

lelkészképzés Budapesten folytatódott. 1962-ben az EHEK is ide került, és az EOK 

fennhatósága alatt működött. Ekkor a három gyűjtemény anyagának nagy része egy épületben 

kapott helyet. Az egyetem új helyének megtalálása után az EHEK anyaga két részletben 

(1975, 1990) költözött el az Üllői útról, majd 1996-ban vált önálló egyetemi könyvtárrá.
20

 Az 

intézmények közötti szoros együttműködés azonban a mai napig megmaradt, ez pedig 

különösen is fontos szerepet játszik most az EOL, az EOK és az Evangélikus Országos 

Múzeum (EOM) egyesítésével létrejött Evangélikus Országos Gyűjtemény (EOGy) 

megalakulásánál. Az országos gyűjtemény megalakulásával még inkább előtérbe került az 

átfogó gyűjteményi szemlélet (feldolgozás-bemutatás-kiállítás) és a projektekben való 

gondolkodás. A gyűjtemények anyaga így együtt tudja megfelelően szolgálni a kortárs 

művelődést. 

3.2. Létrehozás 

 

A digitalizálással kapcsolatos első komolyabb tervek a MeDiT adatbázis létrehozásával 

kapcsolatban jelentek meg. Ezt követték az anyakönyvek digitalizálásával kapcsolatos tervek. 

Az ezzel való foglalkozást azok a kutatói igények indították el, amelyekkel egyre gyakrabban 

keresték fel a lelkészi hivatalokat. Az első terv az volt, hogy egy külső cég szkenneli be a 

dokumentumokat, majd ezeket a MEE közzéteszi. Ez a verzió azonban nagyon költséges lett 

volna, így a saját erőforrások kihasználására esett a döntés. Ebből az elhatározásból fejlődött 

                                                           

20
 Egyetemi könyvtárak Magyarországon. Budapest: Egyetemi Könyvtárigazgatók Kolégiuma, 2008. 175 p. (itt: 

143-145 p.) 
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ki maga a digitalizáló műhely Kovács Eleonóra kezdeményezésére az evangélikus levéltárak 

összefogásával. 

A vidéki evangélikus levéltárak (Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, 

Szarvas–Ótemplom), valamint az EOL közös EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

támogatását felhasználva, a MEE pályázati keretének, és a Gyűjteményi Tanács saját 

költségvetésének terhére 2013-ban év végére sikerült létrehozni Budapesten az egyház 

gyűjteményi célú digitalizáló műhelyét. Ekkorra megérkeztek a gépek is. A műhely feladata 

az evangélikus gyűjtemények, valamint gyülekezetek történeti értékű anyagának 

digitalizálása. A levéltárak azóta is fordítanak pénzt a projektre az éves EMMI támogatásából 

(nyilvános magánlevéltárak támogatása), emellett 2016-ban a győri Ráth Mátyás Gyűjtemény 

nyert nagyobb összeget egyházközségi anyagok (jegyzőkönyvek) digitalizálására, amelyből 

három egyházmegye jegyzőkönyvi anyagának digitalizálása készült el. 

3.3. Működés 

 

A műhely 2014 februárjában kezdte meg működését az Arcanum Kft. szakmai támogatásával. 

Jelenleg négy géppel rendelkezik (1 db Atiz könyvszkenner, 1 db BookEye két könyvbölcsős 

szkenner, 1 db Canon DR-X10c dokumentumszkenner, és 1 db Canon FSU-201 síkágyas 

feltét), amelyek lehetővé teszik, hogy a legkülönfélébb formátumú iratok, kötetek 

digitalizálása megtörténhessen. A digitalizáló műhely biztosítja az egységes és megbízható 

képek készítését és a biztonságos archiválást is. Az elkészült digitális felvételeket több helyen 

őrzik, illetve a gyülekezetek is megkapják saját anyagaikat. 

A munkák elvégzése kezdetben részben önkéntes munkatárs segítségével történt, majd a 

következő lépés egy állandó munkatárs felvétele volt, aki nyolc órában tudja ellátni feladatát 

(főleg szkennelés). Az ő munkáját és a műhely működését a GYT erre a célra létrehozott 

kerete finanszírozza. A munka szakmai és szervezési részét a GYT elnöke önkéntes 

munkában végzi (ez hetente körülbelül egy munkanap). Ezek mellett időközönként 

önkéntesek és megbízásos szerződéssel rendelkező munkatársak (pl.: szállítás) is 

bekapcsolódnak a projektbe, a hat vidéki levéltár levéltárosai pedig alkalomadtán kisebb 

feladatok elvégzésével segítik a munkát. 
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4. Magyar Evangélikus Digitális Tár (MeDiT) 

4.1. Előkészületek 

 

MEE zsinati határozata nyomán 2010-ben alakult meg az egyház Reformációi 

Emlékbizottsága. A bizottság feladata, hogy 2017-ig kitalálja és kidolgozza a felkészülés, 

valamint az ünnep részleteit, módjait, illetve ehhez teológiai hátteret biztosítson, arculatot 

készíttessen, szponzorokat keressen, és a világ felé kommunikálja az akkori és a mai 

események fontosságát.
21

 A MeDiT építését 2010-ben határozta el a testület – ekkor még 

Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár (MEDK) néven (ezt az örökséget őrizte meg a 

MeDiT url címében is). A projekt szerkesztője, koordinátora az Evangélikus Országos 

Könyvtár tudományos munkatársa (jelenleg már az Evangélikus Országos Gyűjtemény 

igazgatója), Hubert Gabriella lett. A kezdeti cél az volt, hogy ez az online adatbázis „végső 

formájában tartalmazza majd a magyarországi evangélikusokkal kapcsolatban 1800-2010 

között írt teológiai és történeti műveket,” terv szerint legalább 300.000 oldalt.
22

  

A tényleges munka 2011-ben kezdődött. A digitalizálandó művek listáját a bizottság 

Egyháztörténeti Alcsoportja állította össze, a digitalizálást pedig az Arcanum Kft. végezte. Az 

első év digitalizálási programját a bizottság mellett az Evangélikus Országos Könyvtár és az 

Evangélikus Hittudományi Egyetem is támogatta. Az első év után az éves digitalizálási terv 

rugalmasan alakult, de azt a jövőben is mindig az emlékbizottság hagyta jóvá. Időközben a 

Gyűjteményi Tanács köreiben is megjelentek a digitalizálási igények. A GYT által elindított 

digitalizálási koncepciót a MeDiT csapata is támogatta, és a továbbiakban össze is hangolták 

a teendőket. Így a MeDiT saját gyűjtés és saját keretekben való digitalizálás révén jelenleg 

2017 végére már 500.000 oldal digitalizálását tűzte ki célul. (Ehhez jó úton haladnak: jelenleg 

3169 könyv szerepel az adatbázisban: 4161 PDF állománnyal, összesen 440288 oldal.) 

 

 

                                                           

21
 A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának honlapja. A hozzáférés módja: 

http://reformacio500.hu/ (Letöltés ideje: 2016.10.15.) 
22

 Hubert Gabriella: Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár. In: EKE Hírlevél. 7. évf., 2010. 4. sz. 9. p. 

http://reformacio500.hu/
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4.2. A dokumentumok 

 

A kezdeti cél időközben módosult, mégpedig annyiban, hogy szerzői jogi okok miatt jelenleg 

a kitűzött intervallum (1800-2010) digitalizálása nem lehet teljes körű. A módosult gyűjtőkör 

tehát: a magyarországi evangélikusokkal kapcsolatos művek, amelyek többnyire nem esnek a 

szerzői jog hatálya alá (leginkább az 1945 előttiek) vagy engedéllyel rendelkeznek. Mivel az 

engedélyhez kötött digitalizálás adminisztrációjára nincs ember, így ezeket a 

dokumentumokat csak használói kérésre, és a szerzővel/jogutóddal egyeztetve teszik közzé.  

A fenti gyűjtőkörbe nagyon sokféle mű beletartozik. A jelenlegi anyagok között találunk 

monográfiákat, gyülekezet-, iskola- és intézménytörténeteket, névtárakat, megtaláljuk 

különböző szerzők műveit (pl.: Payr Sándor, Zsilinszky Mihály), a Magyar protestáns 

egyháztörténeti adattárat (I-XV.), muzeális könyveket és evangélikus folyóiratokat (pl.: 

Credo, Evangélikus Élet, Keresztyén Igazság). De például olyan fontos gépiratokat is 

legépeltettek, amelyet utána össze kellett olvasni, majd így tették közzé a pdf-et és az eredeti 

gépelt iratot. Ezeken kívül a MeDiT célul tűzte ki azt is, hogy gyűjti az internet egyéb helyein 

már elérhető, a magyarországi evangélikusokkal kapcsolatos dokumentumok linkjeit is.
23

 

A digitális állományok többféle támogatásból, és többféle erőforrás segítségével 

(egyházi, NKA, EMMI, közmunka-program, önkéntesek) jönnek létre, ezért formátumuk 

bizonyos esetekben nagyon eltérő is lehet. Ehhez hozzájárul az is, hogy a MeDiT minden 

olyan kezdeményezéshez csatlakozik, amely egyrészt az anyagaik biztonságos megőrzését 

növeli, másrészt a tartalmukat gazdagítja. Így például a Miskolci Evangélikus Egyházközség 

által a MaNDA-közmunkás projektben digitalizált Evangélikus Naptár és Harangszó 

folyóiratok anyagát is átvették. Ezek azonban nagyon kezdetleges digitalizálással készültek. 

A tartalomgazdagítás másik példája, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy a MeDiT által 

digitalizált anyagokon saját tulajdonbélyegző szerepeljen, hanem az, hogy a használók elérjék 

azokat. Ezen felfogás mentén működtek együtt az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeummal, akik az Evangélikus Gimnáziumi Értesítők összegyűjtésében segítettek. De 

részben ezen szempont, részben pedig használói igények vezették azt az elképzelést, hogy 

tanulmányok is felkerüljenek az adatbázisba (pl.: Reuss András). [A saját tulajdonbélyegzővel 

rendelkező művek közül elkezdték az EOK muzeális dokumentumainak és kéziratainak 

digitalizálását is – ezt főleg állami pályázati keretből.]  

                                                           

23
 H. Hubert Gabriella: Evangélikus textuárium, bibliográfia és teológiai művek az interneten. In: Lelkipásztor. 

88. évf., 2013. 8-9. sz. 295-296. p. (itt: 296 p.) 
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Az evangélikus anyagok digitalizálását a MeDiT nemcsak a GYT-vel hangolja össze, 

hanem az Evangélikus Országos Levéltárral, az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Könyvtárával, valamint a Luther Kiadóval is. Így történhet meg például az, hogy az 

evangélikus lelkészek által leggyakrabban használt magyar szakfolyóiratot, a Lelkipásztort 

nem találjuk az anyagok között. Ennek minőségi digitalizálását és közzétételét ugyanis a 

Luther Kiadó tűzte ki célul (szintén 2017-es megvalósítással). A levéltári anyagokból pedig 

csak az egyházkerületi hatókörű jegyzőkönyveket tették fel – mivel a levéltári anyagok 

tervszerű digitalizálását a GYT intézi. 

Az adatbázis az egyház misszióját, a tudományos kutatást, és a legszélesebb 

olvasóközönséget szolgálja, ezért kérésre bármilyen, tematikus tartalmat gyűjtő másik 

könyvtár számára átadják a digitalizált tartalmat. 

4.3. Közzététel 

 

Mivel a MeDiT célja az evangélikus vonatkozású anyagok megőrzése és minél több emberhez 

történő eljuttatása, ezért használata ingyenes. A biztonságos és hosszú távú megőrzés 

érdekében két helyen, kétféle keresési móddal lehet az anyagban kutatni. A bizottság 

álláspontja szerint fontos, hogy az egyházi szerver is őrizze és szolgáltassa az anyagot, tehát 

ne legyen kitéve sem emberi, sem üzleti szempontoknak. De emellett fontosak tartják azt is, 

hogy minél több állami intézmény szerverén is meglegyen, így a saját holnapon kívül, az 

Arcanum Kft. által működtetett Hungaricana-ra (Evangélikus Gyűjtemények, Evangélikus 

Digitális Tár aloldal)
24

 is felkerülnek az anyagok. A kétféle felület másik oka, hogy egyes – 

nem Arcanum által digitalizált – anyagok formátuma sok esetben nem kompatibilis a 

Hungaricana-val. Ezek csak a saját honlapra kerülnek fel, melynek anyagát bővebbnek így 

mondhatjuk. A bizottság álláspontja szerint addig, amíg nem lesz országos hatókörű, 

államilag is garantált tartalom-megőrzés és -szolgáltatás, az evangélikus könyvtári 

dokumentumok teljességre törekvő gyűjtőhelyeként funkcionál a MeDiT. 

A „hivatalos egyházi” felület működtetése érdekében a MeDiT csapata szorosan 

együttműködik a MEE Internetes Munkacsoportjával, aki gondoskodik az oldal fejlesztésről. 

A honlap nagy hátránya, hogy a teljes szöveges keresés – a fejlesztések ellenére – továbbra is 

nagyon lassú, emellett pedig jó néhány funkció bonyolultan jelenik meg. Ennek oka főleg az, 

                                                           

24
 Magyar Evangélikus Digitális Tár a Hungaricana-ban. A hozzáférés módja: 

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/evangelikus_digitalis_tar/ (Letöltés ideje: 2016.09.10.) 

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/evangelikus_digitalis_tar/
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hogy az oldal működtetéséhez egy ingyenes szoftvert használnak, ami az óriási méretű sok 

oldalas állományokkal dolgozik, és nem rendelkezik mindenre kiterjedő funkciókkal. Például 

keresés után a keresett szövegrészt jól láthatóan, sárgával kiemelve látjuk, viszont az 

oldalankénti megjelenítésnél kihozza az eredeti oldalt képformában, és csak alatta látjuk a 

szöveget text változatban, ezen belül kiemelve a keresett szót. 

 

1. ábra Keresés a MeDiT-ben 

A Hungaricana esetében viszont azonnal az adott oldalra tudunk kattintani, ahol a kétrétegű 

pdf-ben belül emeli ki a keresett szót. Ráadásul itt a keresőszót beírva megjelennek különböző 

ajánlások is, a találati oldalon belül pedig egyszerűen tovább tudjuk szűkíteni a találati listát. 

 

2. ábra Keresés a Hungaricana felületén 
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A Hungaricana-ba feltöltésre kerültek az Arcanum által pénzért digitalizált anyagok 

(könyvek, folyóiratok, értesítők), illetve az Arcanum által (külső pályázat révén) ingyen 

digitalizált EOK-ősnyomtatványok egy része. A MeDiT oldalán ezenfelül megtalálhatók még 

a – már korábban említett – Miskolci Evangélkus Egyházközség által digitalizált anyagok, a 

MEE különböző munkaágai által beküldött könyvtárinak minősülő dokumentumok, a GYT 

projektje előtt digitalizált néhány levéltári forrás (egyetemes- és egyházkerületi 

jegyzőkönyvek, illetve egyházkerületi ordinációs és vizitációs jegyzőkönyvek), valamint 

olvasói kérések nyomán az EOK-ban digitalizált, és kétrétegű pdf-fé alakított dokumentumok 

is. A MeDiT kötelespéldányként gyűjti az egyházközségi honlapokon közölt pdf formátumú 

gyülekezeti hírleveleket, újságokat, és elkezdték a digitális kiadást (MEDiT Kiadó) is. Ezek a 

kiadványok szintén felkerülnek az adatbázisba (pl.: Evangélikus Lelkészek Magyarországon – 

ELEM). [Ehhez külön ISBN-számot kértek, és kötelespéldányként feltöltik az OSZK-ba is.] 

A böngészhető tartalom mindkét oldalon hasonló elrendezésű. A feltöltött anyagokat a 

teológia tudományágai szerint rendezték mappákba (pl.: rendszeres teológia, gyakorlati 

teológia, egyháztörténet), emellett használói kérésre egyéb mappákat is kialakítottak. A 

MeDiT utolsó mappáját (A magyarországi evangélikusságra vonatkozó irodalom az internet 

egyéb helyein) használói igény alapján kezdték kiépíteni, ezt azonban az egyre gyorsuló 

digitalizáció miatt úgy tűnik nem lehet, nem érdemes tovább építeni. Ezenkívül a 

tanulmányok feltöltése is részben elhagyhatóvá válik, mivel a tudományos publikációk 

esetében ezt a szerepet átvette a REAL, az MTA repozitóriuma. 

 

A visszajelzések alapján az egyház és a szélesebb közönség is örömmel veszi és használja az 

adatbázist (az internetes statisztika szerint világszerte). A korábbinál gyorsabb letöltési 

lehetőség növelte a használtságot, és a társegyházaktól is pozitívak a visszajelzések: a 

református egyházkerületek képviselői is szeretnék követni a MEDiT mintáját. 

Jövőbeli tervek közé tartozik többek között a szoftver átalakítása, fejlesztése, a keresés 

gyorsítása, valamint a könnyebb kezelhetőség kialakítása. Cél, hogy valamennyi evangélikus 

folyóirat legyen meg teljesen a MEDiT-ben. Jelenleg a hiányok pótlása sajnos olyan 

többletmunkát jelentene, amelyre még nincs munkaerő. A tartalombővítés mellett pedig 

fontos, hogy a nem Arcanum által készített digitalizált anyag nagy részét átalakítsák olyanná, 

hogy az a Hungaricana-ba is feltehető legyen. 

Problémaként jelentkezik, hogy a gyülekezeti hírlevelek megbízható gyűjtése egyelőre 

még nem megoldott (az egyházközségek az esetek többségében nem küldik be a példányokat, 
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ezeket sokszor a MeDiT munkatársai töltik le az egyes egyházközségek honlapjáról). Ennek 

ösztönzésére jó irány lehet a lelkészképzés során a kötelespéldányok beküldésének 

nyomatékosítása és a hosszú távú megőrzés jelentőségének kihangsúlyozása, valamint a már 

szolgálatot végző lelkészek esetében talán egy püspöki körlevél lehet eredményes. 

Meta-adatként egyelőre a könyvtári rekordok szolgálnak: a Corvina integrált könyvtári 

rendszer 856-os marc-mezőjében adják meg a linket. Ezt a munkát az EOK-tól fokozatosan 

átvette az EHEK (az EOK és az EHEK közös katalógust használ). Sajnos a számítógépes 

átállások miatt sok link már nem érvényes, ezeket javítani kell. 

A Reformációi Emlékbizottság 2017-ig támogatja anyagilag a projektet. 2018-tól az 

Evangélikus Országos Gyűjtemény veszi át az adatbázis építését, így indokolttá válik, hogy az 

evangélikus gyűjtemények (EOGY, EHEK, GYT) a MEE Internetes Munkacsoportjával 

együttműködve 2018-ban közös digitalizálási stratégiát készítsenek. Ekkortól a könyvtári 

anyag digitalizálásának nagy részét is átveheti az digitalizáló műhely. 
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5. Őskereső 

5.1. Genealógiai helyzetkép 

 

A bevezetésben is említett rohanó világ a történettudományok iránt érdeklődőket sem kíméli. 

A gépek megjelenésével, a digitális technológia elterjedésével világunk egyre inkább 

felgyorsult. Szinte állandó tevékenységünkké vált a rohanás, a törekvés arra, hogy utolérjük 

magunkat. Ebben a gyors világban sokszor nagyon kevés időnk marad még arra is, hogy a 

jelennel foglalkozzunk, nemhogy múltunkkal; őseink múltjáról, történetéről, történelméről, a 

családi gyökerekről nem is beszélve. A sebesség nemcsak az önmagunkkal való 

kapcsolatunkat laposította el, hanem általánosságban az emberi kapcsolatok minőségére is 

rányomta negatív bélyegét. A háború után, az iparosodás megindulásával egyre gyengébb lett 

a családon belüli kommunikáció, és emiatt rengeteg információ elveszett. A harmadik 

zsidótörvény miatt az 1940-es években a közhivatalnokoknak bizonyítaniuk kellett, hogy 

nincs zsidó felmenőjük. Ez a rendelkezés a társadalom nagy részét érintette, így a származás 

kutatása az elkövetkező évtizedekben nagyon rosszul csengett. A szocializmus alatt a 

családfakutatást polgári csökevénynek tartották. A történtek miatt a 1945-1990 közötti 

generáció nagyon kevés információt örökített tovább az új nemzedékre.
25

 

A rendszerváltozás óta már eltelt több, mint negyed évszázad; a folyamatos rohanás 

ellenére – vagy éppen ezért – az utóbbi időben megfigyelhető olyan irány, amely a lassulás 

felé tendál. A „slow life”, „slow philosophy”, „slow food”, „slow flower”, stb. hívószavak 

köré épülő mozgalom kapcsán elindult egy olyan törekvés, amely a rohanó világtól való 

elvonulást, a megnyugvást, a gyökerek felkutatását tűzi ki célul. Ki vagyok én? Miért vagyok 

a világban? Mi a célja életemnek? Kik voltak őseim? Hogyan éltek? Milyen örökséget 

hagytak rám? – Ez a lassulási, identitáskeresési folyamat kedvezett a genealógia 

tudományának is. Egyre többen érdeklődnek családjuk történelme iránt. Bárdossy Péter 

családfakutató szerint ennek egyik oka az, hogy családtörténeti szempontból sok anyag került 

fel az internetre. A korábbi időszakban – amikor a legtöbb adat még képként volt 

megtalálható – az amatőr kutató számára nehézkes volt a keresés. A digitalizálással azonban a 
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 Hekler Melinda: Családfakutatás a facebook korában. In: Szív. 2017. 54-56 p. (itt: 55-56. p.) 
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képek nagy részére már név szerint is lehet keresni. Őseink története kattintásnyira van 

tőlünk, és ez sokakat ösztönzött arra, hogy felkutassák családjuk múltját. 

Általánosságban elmondható, hogy a családi múlt ismeretével az ember jelene is 

gazdagabb. A múlt megismerése nem csak hitbéli gyökereink felkutatására, vagy az 

ügynökkérdéssel kapcsolatos kérdésekre adhat választ. A családfakutatás a pszichológia és a 

genetika területén is hasznos lehet. Bárdossy szerint azonban amatőr kutatással szerencsésebb 

esetben is „csak” a XIX. század elejéig lehet eljutni, utána azonban könnyen el lehet akadni, 

mivel „az anyakönyvi forrásokat vezető papok és lelkészek nem mind tudtak tökéletesen írni, 

sokszor már alig láttak, félrehallották az információt, olvashatatlanul és latinul írták fel a 

neveket.”
26

 A távolabbi múlt kutatásához viszont elengedhetetlen az egyházi anyakönyvek 

használata. A papok, lelkészek viszont nem jószántukból írogatták a neveket, hanem a 

bürokrácia kényszerítette őket erre. Ha úgy tetszik az anyakönyvezés megjelenése is a 

reformációnak köszönhető, ugyanis a dokumentálás az ellenreformáció egyik fontos lépése 

volt. Az adatrögzítést a tridenti zsinat tette kötelezővé. Ezekbe a könyvekbe kellett 

dokumentálni a keresztelést, az esketést és a temetést. Ezt a statisztikát mindegyik felekezet 

vezette, azonban nem a személy volt a lényeges benne, hanem a mennyiség. Ellenőrzésekkor 

egyházlátogatási jegyzőkönyv készült, melyekben megfigyelhetők olyan bejegyzések is, 

amelyek megintik a papot a nem megfelelő, hiányos adatrögzítés miatt, vagy azért, mert nem 

azonnal írta be a könyvbe az eseményeket. Ilyen utólagos, emlékezetből történő beírás esetén 

többször előfordultak félreírások. Egy szélsőséges eset, amikor „egy fiút Mihályként 

kereszteltek, Mátyásként házasodott, és Mátéként halt meg.”
27

 

A zsinati határozat ellenére Magyarországon (ami ekkor éppen a törökök fennhatósága 

alá tartozott) az egyházi anyakönyvezést csak az 1700-as évektől vezették be, elvétve azonban 

előfordulhatnak korábbi dátumozású dokumentumok is. Az állami adatrögzítésre való igény 

hazánkban csak az 1890-es években lépett fel. Ezt részben a kiegyezés utáni újoncozási 

kötelezettség indokolta: a sorkötelesek pontos névsorát legkönnyebben ugyanis az egyházi 

anyakönyvekből lehetett volna megtudni, viszont az egyház teljes mértékben elzárkózott 

minden katonai együttműködéstől.
28

 A másik fontos szempont a polgári házasság bevezetése 

volt. A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc.
29

 értelmében „a születések, házasságok és 

halálesetek közhitelű nyilvántartatására új intézményrendszert és új nyilvántartást, az állami 
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 Hekler Melinda: i.m. 54. p. 
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 Hekler Melinda: i.m. 55. p. 
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anyakönyvek rendszerét kellett létrehozni.”
30

 Így született meg az állami anyakönyvekről 

szóló 1894. évi XXXIII. tc.
31

 Az egyházi anyakönyvezés ugyan megmaradt, azonban ettől 

számítva már csak az állami anyakönyv számít hivatalosnak. Kutatási szempontból a két 

helyen történő rögzítés nagyon hasznos! 

5.2. Előkészületek 

 

A genealógia fellendülésével egyre több családfakutató jelent meg az evangélikus 

levéltárakban, egyházközségekben, lelkészi hivatalokban is, hogy az egyházi anyakönyvekben 

kutasson. A már több éve jelentkező igény miatt sok helyen megkezdték a digitalizálást 

különféle módszerekkel: a kutatók digitális fényképezőgéppel, az egyházmegyei gyűjteményi 

megbízottak és vidéki gyűjtemények pedig külső partnerekkel dolgoztak. Ezek a verziók 

„ahány ház, annyi szokás alapon” különböző formátumban és minőségben születtek. Az egyre 

növekvő kutatási igények többletmunkát eredményeztek a kis levéltárak, gyülekezetek és 

lelkészek számára. A növekvő feladatok mellett aggodalomra adott okot, hogy kutatást 

regisztrálás és őrzés nélkül nem lehet megnyugtatóan engedélyezni. Ezek a visszhangok 

elértek a MEE Gyűjteményi Tanácsához is, ahol elkezdtek egységes megoldáson 

gondolkozni. A kutatói igények mellett levéltáros szakmai körökben, valamint a Magyar 

Családtörténet-kutató Egyesület és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság részéről is 

felmerült az igény arra, hogy az anyakönyvek interneten történő kutatása megvalósuljon.
32

 

Ennek eredményeként az összes magyar evangélikus levéltár közösen nyújtott be pályázatot 

az Emberi Erőforrások Minisztériumához azzal a céllal, hogy 2017-re, a reformáció 

kezdetének ötszázadik évfordulójára az összes magyar evangélikus anyakönyvet digitálisan 

hozzáférhetővé tegyék. A minisztérium felé történő támogatási igény beadása előtt a 

kezdeményezés a MEE köreiben is pártfogásra talált. A gyűjtemények 2013-ban elnyerték a 

minisztérium támogatását. Ezt az összeget egyházi támogatással kiegészítve jött össze a 

projekt megvalósításához szükséges pénzmennyiség, és kezdődött el a már korábban említett 

digitalizáló műhely létrehozása, illetve a lényegi munka. 2014-ben bemutatták a digitalizáló 

műhelyt az egyház vezetősége előtt is. 
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 Erdész Ádám: A polgári anyakönyvezés és az evangélikus egyház. In: A reformáció kincsei 1., A Magyarországi 
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5.3. A dokumentumok 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei a hat kiemelt gyülekezeti 

levéltárban (Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas-Ótemplom), 

valamint az egyházközségek őrizetében találhatók. Az anyakönyvek kiemelt értéket 

képviselnek: egyrészt az evangélikus identitás részei, másrészt sok esetben a gyülekezetek 

legrégebbi dokumentumai, egyháztörténeti és köztörténeti emlékek.
33

 A fennmaradt és 

vélhetően legrégebbi magyar anyakönyv például 1624-ből származik. A történelem viharait 

csodával határos módon túlélve ma is ép és sértetlen. Ezt a keresztelési anyakönyvet az első 

magyarországi protestáns gyülekezet (a soproni evangélikusok) kezdte el vezetni, jelenleg 

pedig a Soproni Evangélikus Gyűjtemények őrzi.
34

  

 

3. ábra Az ország legrégebbi evangélikus anyakönyve
35 
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 Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei honlapja: i.m. 

34
 Kaiser Smarni: Az ország legrégebbi evangélikus anyakönyve. 2017. A hozzáférés módja: 

http://elmenynektek.blog.hu/2017/04/13/az_orszag_legregebbi_evangelikus_anyakonyve (Letöltés ideje: 
2017.04.20.) 
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Mivel a legkutatottabb iratanyag, ezért a leginkább igénybevett is, restaurálása azonban igen 

költséges. A jó minőségű digitális felvétel készítéséhez viszont fontos a dokumentum 

megfelelő állapota, ezért a projekt során a digitalizálás összekapcsolódott az anyakönyvek 

restaurálásával is, melyet egy külön erre létrehozott keretből fedeztek. Az eredeti 

dokumentumok fizikai állapotának megőrzése és védelme érdekében a jövőben a kutatáshoz 

leginkább az elektronikus dokumentumok használata javasolt, melyre a később bővebben 

részletezett kutatási szabályzat is kitér. 

A Gyűjteményi Tanács kezdeményezésére 2014-ben püspöki körlevél formájában kérték 

fel az egyházmegyéket a projekt támogatására. Első lépésként azokat a nyilvántartásokat 

szkennelték be, amelyek a MEE levéltári anyagára vonatkoznak, beleértve a gyülekezetek 

anyagát is. A különböző gyűjteményekben és egyházközségekben található dokumentumok 

pontos felméréséhez nagy segítséget nyújtottak még az EOL iratjegyzékei, illetve a GYT 

2007-2008-ban készített országos felmérése, amelyből az is kiderül, melyik egyházközségben 

milyen dokumentumokat őriznek. A szállításhoz nélkülözhetetlen mennyiségi adatok 

felmérése többek között ezen jegyzékek alapján történt meg. A beérkező adatokból világossá 

vált, hogy a gyülekezeteknél kint lévő iratanyagok mennyisége igen jelentős, kb. ugyanannyi, 

mint amennyi levéltárakban van, tehát ezekkel is foglalkozni kell. Ennek következtében újabb 

ötletek születtek, melynek eredménye végül az lett, hogy a digitalizáló műhely a teljesség 

igényére törekedve befogad minden fellelhető kötetes formátumú dokumentumot az egyes 

helyekről. A digitalizáláshoz így már nemcsak a fő anyakönyvtípusokat (születési, házassági 

és halotti) kérték ki, hanem – ahol van ilyen – az iskolai anyakönyveket, illetve a 

konfirmációs- és áttérési anyakönyveket is, ezenkívül pedig különböző egyéb 

jegyzőkönyveket, és különböző típusú jegyzékeket is, például az Amerikába kivándoroltak 

listáját.
36

 A felmérések adataiból nyilvántartást állítottak össze, amely nagy segítséget nyújt a 

digitalizálás tervezésénél: itt egyházmegyére, egyházközségre lebontva található a lista a 

beszállítandó anyagokról (17 egyházmegye, 253 egyházközség). Ez a komplexitás már 

túlmutatott az Őskeresőn, és elindított egy új projektet: az Evangélikus Levéltári Források 

digitalizálását, melyről a későbbiekben még bővebben szó lesz. 
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 Walkó Ádám: Evangélikus Őskereső a világhálón – Interjú Kovács Eleonórával, a Gyűjteményi Tanács 

elnökével. 2015. A hozzáférés módja: www.evangelikus.hu/oskereso-anyakonyv-interju-kovacs-eleonora 
(Letöltés ideje: 2017.01.04.) 

http://www.evangelikus.hu/oskereso-anyakonyv-interju-kovacs-eleonora
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5.4. A kutatás szabályozása 

 

A projekt kapcsán a hiányzó és eltérő kutatási szabályok is egységesítésre kerültek. A 

szabályzat megalkotását szakmai egyeztetés előzte meg, majd a szabályzat tervezetét a 

Gyűjteményi Tanács dolgozta ki. Ennek eredményeként létrejött a 4/2014. (XI. 13) országos 

szabályrendelet a levéltári anyagokról készült digitális felvételek kezelésének és kutatásának 

rendjéről,
37

 melyet a MEE Országos Presbitériuma 2014 novemberében fogadott el. A 

szabályozás során az egyház az állami törvények közül az alábbi hármat tekintette 

irányadónak:  

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény,
38

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény,
39

 

 illetve az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (Atv.).
40

 

 

Ezek alapján a fenntartó az iratok bizonyos körének kutatását zárolta, ezek nem jelennek meg 

digitálisan és a kutatóhelyeken sem kutathatók, a szabályzat azonban a biztonságos 

fennmaradás érdekében előírja, hogy „a nem kutatható állományok másolatait két példányban 

központilag kell megőrizni.” A szabályzat alapján az egyes anyakönyvi típusok kutathatósági 

időköre a következő: 

 Keresztelési anyakönyvek: 1916.12.31-ig 

 Halotti anyakönyvek: 1986.12.31-ig 

 Minden egyéb típus: 1941.12.31-ig, 

5.5. Közzététel 

 

Az Őskereső adatbázis alapelveit 2015-ben dolgozta ki Kovács Eleonóra, amelyet az 

Arcanum Kft. informatikusai terveztek meg. A publikálás még ebben az évben elkezdődött a 

                                                           

37
 4/2014. (XI. 13.) országos szabályrendelet a levéltári anyagokról készült digitális felvételek kezelésének és 

kutatásának rendjéről. 2014. A hozzáférés módja: https://goo.gl/zRRvQ6 (Letöltés ideje: 2017.03.17.) 
38

 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
39

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
40

 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

https://goo.gl/zRRvQ6
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cég által biztosított felületen. Első körben a vidéki levéltárak és a környező egyházmegyék 

anyaga került sorra. Ennek oka főleg az volt, hogy levéltárakban összegyűjtve találhatók az 

iratok, és a digitalizáló „csoport” mindenütt számíthatott a levéltárosok együttműködésére. A 

MEE 17 egyházmegyéjéből 13 anyaga már kutatható (210 anyakönyvező hellyel). Jelenleg a 

még hátralévő négy megye anyagának digitalizálása zajlik. A kötetek már a műhelyben 

vannak. 

A kutatási szabályzat szerint a kutatásra engedélyezett anyagok az evangélikus 

gyűjteményekben ingyenesen elérhetők az adatbázison keresztül. Az online kutatás a kezdeti 

tesztidőszakban még ingyenes hozzáférést nyújtott, jelenleg az adatbázis használata már 

regisztrációhoz, valamint előfizetési díjhoz (negyedéves / éves) kötött. Ez utóbbival 

kapcsolatban részletesebb előfizetési információk a honlapon olvashatók. 

 

4. ábra Az Őskereső főoldala 

Az adatok közzététele folyamatos. Ahogy elkészül egy jelentősebb anyag, az rögtön láthatóvá 

válik. A legutóbbi frissítés időpontját a főoldalon látjuk (lsd. fent): „Az Őskereső adatbázis 

2017.04.12-én frissült a következő anyagokkal: a Nyugat-Békési Egyházmegye 

egyházközségeinek folytatása, valamint a Bács-Kiskun Egyházmegye anyagának első része, 

ezzel összesen immár közel 650. 000 oldal kutatható!” 

Legtöbb esetben az anyakönyvek kézzel íródtak, ami nagy kihívást jelent a 

feldolgozásnál. Míg egy modern könyv esetében a karakterfelismerő már elég jó munkát 

végez, addig a kéziratos dokumentumok „felismertetéséhez” mindenképp humán munkaerő 
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szükséges. Sok esetben ezek az anyakönyvek nemcsak magyarul, hanem latinul, németül, 

vagy éppen szlovákul íródtak, így a megfelelő feldolgozáshoz nem is akármilyen szaktudással 

kell rendelkezni. Problémát okozhat ezenkívül az anyakönyvek eltérő szerkezete. A korai 

anyakönyveket ugyanis még nem rovatokban, hanem folyamatos bejegyzésekkel vezették, 

napok és hónapok szerint. Először csak születési adatokat rögzítettek (szülők és keresztszülők 

neveivel), majd később a házasságkötési-, halálozási adatokat is feljegyezték a könyvekben.
41

 

Az anyakönyvek különböző típusai, kiadásai mellett a területi határok, és a gyülekezeti 

szerkezetek változása is összetett képet mutat. A sokféle formátum és változó ellenére mégis 

sikerült egységes keresőfelületet biztosítani, a rendszer tökéletesítése pedig folyamatos. 

Az anyakönyveket egyházközségenként betűrendben közlik az oldalon – az egyes 

települések a „Térkép” menüpontban is megjeleníthetők. A képek jelzetében szereplő „D”, 

„É”, „Ny” jelzések a jelenlegi egyházkerületi beosztásra (Déli, Északi, Nyugati) utalnak.
42

 Az 

anyakönyvek lapjai jelenleg képként láthatók, de kombinált kereséssel (évszám, helységnév, 

anyakönyvtípusa) már olyannyira jól szűkíthető az átnézni kívánt anyag, hogy viszonylag 

könnyen rá lehet találni a keresett családnévre is. A szövegszerű keresésre (pl. családnév) 

később lesz lehetőség. Ennek fejlesztése jelenleg folyamatban (adatbeviteli teszt a győri 

levéltárban a közmunkaprogram keretében). 

 

5. ábra Az adatbázis keresőfelülete (Forrás: Kovács Eleonóra) 
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 Kaiser Smarni: i.m. 

42
 Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei honlapja: i.m. 
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Az anyakönyvek közzétételének részletesebb alapelveiről a honlap főoldalán 

tájékozódhatunk. Ebből kiderül az is, hogy az útbaigazításnál az Őskereső projektje már 

összeér a MeDiT-tel, hiszen például ahhoz, hogy pontosabban megtudjuk, hogy egy 

korszakban egy-egy település anyakönyvezése hol zajlott, illetve már nem önálló korszakában 

hova tartozott, és lakosságát hol anyakönyvezték, a MEE már digitalizált és közzétett 

névtárait
43

 hívhajuk segítségül, amelyek az egyházigazgatási beosztást is tartalmazzák. 

 

A fentiek ismeretében elmondható, hogy egy újabb kincsesbánya nyílt meg, vált láthatóbbá a 

kutatók előtt. Az adatbázis azonban nemcsak a családfakutatók, hanem az egyháztörténet iránt 

érdeklődők számára is hasznos lehet. Emellett az oktatásban is érdeklődésre tarthat számot, 

hiszen a gyerekeknek nagyon sok mindent meg lehet tanítani a dokumentumok fajtáiról, 

jelentőségéről vagy akár arról, milyen foglalkozások voltak az adott korban. A magyar 

evangélikus anyakönyvek tára azonban nemcsak a magyar kutatóknak szól. Igyekszik 

kielégíteni a külföldi igényeket is. Az adatbázisban minden információs szöveg, és rovat 

elérhető angol és német nyelven, és ezenkívül a legfontosabb kifejezések fordításait is 

megtaláljuk. Aki regisztrál, az üzenetét automatikus a beállított nyelven kapja. 

A tapasztalatok alapján a kutatók várják az internetes közzétételt, és a visszajelzésekből 

és levelezésekből kiderül, hogy az adatbázist tovább kell fejleszteni. A gördülékenyebb 

ügyintézés érdekében az adatbázis adminisztrációját 2016 óta egy külön személy (németül és 

angolul tudó) végzi, a file-átalakításokat és a feltöltéseket pedig továbbra is az Arcanum Kft. 

gondozza. A munkatársak folyamatosan tesztelik az oldalt és fejlesztik a közzététel módját is. 

Tervben van a hiányos oldalak és kötetek jelölése, a feltöltésekre vonatkozó információk 

egyértelműsítése, valamint egyéb kiegészítő tudnivalók, jegyzékek közzététele. Ezenkívül 

pedig még többféle típusú segédletet terveznek: indexelés, helységnév-változások rögzítése, 

egyházszervezeti beosztás változásának anyakönyvezést érintő részének rögzítése. De a 

hosszabbtávú elképzelések között a külföldi magyar evangélikus vonatkozású iratanyag 

digitalizálása és közzététele is szerepel (csereegyezmény keretében az egyház bocsáthat 

rendelkezésre felvételeket.). 
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 Magyar Evangélikus Digitális Tár a Hungaricana-ban: i.m. 
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6. Evangélikus Levéltári Források (ELF) 

6.1. A dokumentumok 

 

Korábban már szó volt arról, hogy az anyakönyvek digitalizálásával párhuzamosan 

elkezdődött egyéb levéltári anyagok digitalizálása is. Ezek az anyagok egyházközségi 

(közgyűlési, presbiteri és elnökségi) jegyzőkönyveket, protocollumokat, iskolai 

jegyzőkönyveket, egyesületi jegyzőkönyveket, gyülekezettörténeteket, gazdasági iratokat, 

lelkészi szolgálati naplókat, prédikációk kéziratait és egyéb hasonló dokumentumot foglalnak 

magukba, de az EOL állományából származó irat-együtteseket is találunk itt. Mivel előbb-

utóbb ezen dokumentumok digitalizálására is szüksége lesz, ezért a GYT úgy döntött, hogy 

nem új országos projekttel áll neki a munkának, hanem az anyakönyvek formátumához 

hasonló kötetes forma miatt azokkal együtt digitalizálja az egyéb dokumentumokat is, viszont 

ez utóbbiakat külön felületen teszi közzé. Ez ugyan növeli a munka időmennyiségét, de 

számos előnnyel jár, s igen sok történeti értékű régi jegyzőkönyv felvételezése valósulhat 

meg. A közzététel során a legfőbb cél az online hozzáférhető evangélikus iratok körének 

bővítése volt mind a mennyiségi, mind pedig a minőségi szempontok figyelembe vételével. 

A projekt pályázatok (EMMI, Nemzeti Kulturális Alap) és egyházi támogatás 

segítségével valósul meg. A feladatok elvégzését egy állandó munkatárs segíti, mellette 

jelentős mértékben vonnak be önkénteseket is (ez egyelőre néhány fő). Eddig hét 

egyházmegye anyagának digitalizálása készült el. Jelenleg az anyakönyvek digitalizálása 

prioritást élvez, így az ELF építése egyelőre felfüggesztésre került. Év végére azonban 

reménység szerint befejeződnek az anyakönyvekkel kapcsolatos munkák, s utána haladnak 

tovább a még hátralévő anyagokkal, illetve a többi gyűjtemény anyagaival is. 

6.2. Közzététel 

 

A korábbakban idézett kutatási szabályzat hatálya „nem terjed ki a könyvtári anyagok 

kutatásának szabályozására, ám a nyomdailag sokszorosított, de levéltári anyagnak minősülő 

iratokéra (pl. különböző jegyzőkönyvek) igen.” Ez a dokumentum összhangban van a 

levéltárak kutatási szabályzatával, így az ELF közzétételének is alapját képezi. 
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A levéltári anyagok közzétételének módját szintén Kovács Eleonóra dolgozta ki. Az 

elkészült dokumentumokat 2015 nyarától a Hungaricana felületén
44

 publikálják. Az anyagok 

kutatása ingyenes. A digitalizáló műhely által készített felvételeken kívül ide került be az 

EOL már korábban (2010) digitalizált anyaga is, amelyet az NKA, valamint a Reformációi 

Emlékbizottság és az Eperjesi Egyetem is támogatott. Az ELF állománya már elég szép 

számú dokumentummal rendelkezik, azonban ahhoz, hogy az oldal jobban (vagy egyáltalán) 

bekerüljön a köztudatba nagyobb hírverés kellene. 

 

6. ábra Az ELF főoldala 

A Hungaricana tükrözi a levéltári anyag szerkezetét. A felület széleskörű keresést biztosít. 

Emellett egyszerre akár több más gyűjtemény anyagában (pl.: a MeDiT-ében) is kereshetünk. 

Az anyagok a levéltári rendszer felépítése alapján nem dokumentumtípusonként, hanem az 

egyes gyűjtemények anyagát tiszteletben tartva, s egy gyűjtemény anyagán belül is az egyes 

fondok rendjében kerülnek közlésre. A levéltárban ugyanis például számos fondon belül van 

jegyzőkönyvtípusú anyag, de helytelen lenne névtárak, jegyzőkönyvek, összeírások tematika 

mentén közzétenni, mert a levéltári alapelv a proveniencia, a szerves iratképzők szerinti 

összetartozás, amely sok esetben szét sem bontható. 

Rövidtávú cél, hogy októberre az evangélikus gyülekezetek és gyűjtemények 

legértékesebb anyagai közkinccsé legyenek, s ezáltal egyre többen megismerjék a MEE 
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 Evangélikus Levéltári Források a Hungaricana-ban. A hozzáférés módja: 

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/evangelikus_leveltari_forrasok/ (Letöltés ideje: 2017.04.20.) 
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történetét és értékeit. Az anyakönyvi- és jegyzőkönyvi anyag digitalizálása után kerülnének 

sorra az egyéb típusú dokumentumok, majd pedig reménység szerint idővel az összes jelentős 

magyarországi evangélikus levéltári anyag. Tervben van a hiányzó anyagok pótlása, a hibák 

javítása, a MEE-re vonatkozó információk szolgáltatása, segédletek közzététele, valamint 

éves digitalizálási terv kidolgozása. A hosszabbtávú cél nemcsak a kutatás kiszolgálása, 

hanem – ahogy az anyakönyvek esetében is láttuk – a régi iratok állományvédelme 

(restaurálás és iratmentés) is. A jövőben a digitális másolatok használatával megkímélhetők 

lesznek az eredeti kötetek. 
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7. Hittudományi Gyűjtemény 

 

Az előző három kezdeményezéstől kicsit különbözik az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

projektje. Itt a digitalizálás során a kötelező irodalomhoz való hozzáférés megkönnyítése volt 

az elsődleges szempont. Ezt egyrészt a levelezős hallgatók növekvő száma, másrészt a jelen 

és a jövő evangélikus lelkészeinek kurrens szakirodalommal való kényelmes és egyszerű 

ellátása indokolta. A reformáció évében kiemelten fontos az evangélikus identitás megőrzése 

– ezt a törekvést láthattuk a korábbi projektek kapcsán is. Az evangélikusság 

fennmaradásához azonban nélkülözhetetlen az is, hogy a teológus-lelkész szakon tanuló 

hallgatók a felkészülésükhöz minél több segítséget megkapjanak, és megfelelő szaktudással 

induljanak el a gyülekezeti szolgálatba. 

7.1. Előzmények 

 

A modernizálásra, a digitalizálás elkezdésére már 2011 környékén megjelentek az első 

igények, kérések. Ezek a kissé kedvezőtlen anyagi helyzet miatt hamar alábbhagytak, és csak 

pár évvel később kerültek elő úja. Ekkor meglepő módon a modernizálást már elsődlegesen 

nem a könyvtár, hanem a fenntartó kezdeményezte. Az egyetem kiterjedt külföldi 

partnerkapcsolatokkal rendelkezik. 2013 őszén egy német partneregyetemmel (Augustana-

Hochschule, Neuendettelsau) való kapcsolat megerősítésénél nemcsak az egyetem vezetése 

utazott külföldre, hanem a könyvtár is meghívást kapott. Ezen az úton én képviselhettem az 

intézményt, az ott töltött rövid idő pedig rendkívül hasznosnak bizonyult a jövőre nézve. 

Fenntartói részről az egyetem akkori (és jelenlegi) rektora jelezte, hogy egyszer majd a 

mi könyvtárunkba is szeretne a német partnerhez hasonló jellegű fejlesztéseket. Csak néhány 

példa az ottani tapasztalatokból: 0-24 nyitva tartó olvasóterem, nagyszámú adatbázis-

előfizetés, mindenki által szabadon használható könyvszkenner. Egyetemünk rektorát főleg ez 

utóbbi impozáns kép fogta meg. S bár tudjuk, hogy a könyvtárak világa ebbe az irányba tart, 

illetve azt is, hogy a kényelmes hozzáférés felé történő törekvés elengedhetetlenné tesz ilyen 

fejlesztéseket, ez azonban akkor még – főként a korábban említett anyagi okok miatt – elég 

távolinak tűnt. Mindenesetre a könyvtár jelezte, hogy a digitális jellegű fejlesztéseknek csak 

anyagi akadálya van. 
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A következő év szerencsés módon ráerősített erre a rektori törekvésre. 2014-ben az 

Emberi Erőforrások Minisztériumától nemcsak az állami felsőoktatási intézmények, hanem az 

egyháziak is kaptak anyagi támogatást adatbázis-beszerzésre. Mivel korábban a könyvtárban 

csak az EBSCO ingyenes része volt elérhető, és az EISZ munkatársainak is viszonylag új volt 

a teológiai anyagok szolgáltatása, ezért nagy jól jött az új német kapcsolat. Az őszi látogatást 

2014 májusában egy hetes szakmai tapasztalatcsere követte szintén Németországban: a német 

felsőoktatási könyvtárak általános helyzetével való ismerkedés, a teológiai szakadatbázisok 

megismerése, és a könyvtári digitalizálás kérdése. 

Az adatbázis-beszerzések elindítottak egy pozitív folyamatot: a kurrens nemzetközi 

teológiai irodalomhoz való kényelmes hozzáférést, ami jó visszhangot váltott ki mind oktatói, 

mind doktoranduszi és főként a végzős hallgatók körében. Néhány adatbázis esetében (pl.: 

ATLA-S, EBSCO) sikerült megoldani a távoli (otthoni) hozzáférést is, ami még 

kényelmesebbé tette a használatot. Ezt a kezdődő modernizációs folyamatot támogatta meg 

2015-ben a fenntartó, amikor nagyobb összegű könyvtárfejlesztésre, könyvszkenner 

beszerzésére adott keretet. A szkennervásárlásnál – a német példát alapul véve – az volt a 

kérés, hogy az eszköz a hallgatók számára is rendelkezésre álljon, és minél több modern 

szakirodalom juthasson el hozzájuk a lehető legegyszerűbb módon. 

7.2. Előkészítés 

 

Tavasszal indult el a szkennerkeresés, amihez szintén hasznosak voltak a német kollégák 

tanácsai. Az általuk ajánlott szkennerek a Zeutschel Zeta, a Bookeye 4 Kiosk és a Microbox 

Book2net Spirit plus (ők ez utóbbi emellett döntöttek) voltak. A vásárláshoz tájékozódásul az 

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) oldalát és néhány nagyobb könyvtár tapasztalatát 

használtuk. Ezek alapján a Microbox mellett első körben két szkennerre kértünk ajánlatot a 

Terc Kft.-től:  i2S e-Scan AGATE A3++, i2S CopiBook COBALT RGB A2. 

A Microbox-ot már Neuendettelsauból ismertük, a Terc Kft. által forgalmazott 

szkennereket pedig a cég székhelyén próbáltuk ki. Sajnos egyik sem felelt meg az 

elképzeléseinknek. A Microbox-ot nem forgalmazzák Magyarországon, így a szervizelés 

bonyolult lenne, az Agate ugyan viszonylag egyszerű kezelésű volt, de túl lassúnak bizonyult, 

míg a Cobalt túl professzionálisnak, amit nem szívesen bíztunk volna hallgatói kezekre. Az 

eszközbeszerzés így nem indult olyan könnyen, mint ahogy gondoltuk, és akkor a szerzői jogi 

kérdésekről még nem is esett szó.. 
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7. ábra Összehasonlítás (1.oldal) 

 

8. ábra Összehasonlítás (2. oldal) 

A másik információgyűjtő helyünk a Magyarországi Evangélikus Egyházban meglévő 

digitalizálási projektek műhelye volt. Mivel egyházunk már több éve dolgozik együtt az 

Arcanum Kft.-vel, így az EHE könyvtárfejlesztése kapcsán is kikértük a véleményüket. A 

közös megbeszélések, egyeztetések és a helyzetfelmérés alapján három választási lehetőséget 

rajzolódott ki: 
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1. Eszközvásárlás 

Ezen belül a BookEye 4-es sorozat termékei mellett a Zeutchel Omniscan 12000 A2-es 

szkenner jött számításba. 

2. Eszközvásárlás + szolgáltatásvásárlás 

A második lehetőség, hogy a könyvtár vásárol egy egyszerűbb, az eseti digitalizációs célokra 

megfelelő A3 méretű síkágyas könyvszkennert (javasolt típus: Plustek OpticBook A300), s 

emellett az Arcanum Kft.-től digitalizálási szolgáltatást. 

3. Kizárólag szolgáltatásvásárlás 

Harmadik opcióként a kizárólagos szolgáltatásvásárlás szerepelt. Ebbe beletartozik, hogy az 

Arcanum Kft. digitalizálja a könyvtár által összeállított anyagokat, és ezek használatára egy 

teljes szövegű kereshető, a későbbiekben szabadon bővíthető adatbázist készít. 

A szóba kerülő eszközöket megtekinthettük működés közben. A BookEye 4-et a Magyar 

Nemzeti Múzeumban, a Zeutschelt az MEE digitalizáló műhelyében, a Plustek-et pedig a 

Magyar Országos Levéltárban. Ezenkívül az Arcanum Kft. székhelyén is tettünk egy 

betekintő sétát. Ezt követően a felvázolt lehetőségeket megvitattuk a Könyvtárbizottságon 

(KÖB)
45

 belül, illetve Rektor Úrral is, és ez alapján született meg a döntés. 

Az eszközök tekintetében a BookEye felelt meg legjobban a kívánalmainknak, de a 

Zeutschel-t is jónak találtuk, viszont az Arcanummal történt egyeztetés után a prioritásaink 

részben átalakultak, részben kiegészültek újabb fontos szempontokkal. Továbbra is elsőséget 

élvezett, hogy a lehető legegyszerűbb módon minél több modern szakirodalom jusson el a 

hallgatókhoz, és részben az is, hogy a szkenner rendelkezésre álljon az ő számukra is, viszont 

bejött egy új szempont is: a tervszerű digitalizációs program. El kellett döntenünk, hogy mi a 

fontosabb: az egyedi igények eseti kiszolgálása, vagy egy tervszerű digitalizációs program, 

ami tartalmazza a kurrens művek korlátozott és az egyetemi jegyzetek, régebbi források 

szélesebb körű szolgáltatását. 

Figyelembe véve a tudásátadás és a szellemi kincsek megőrzésének szempontjait arra a 

döntésre jutottunk, hogy ahelyett, hogy a hallgatók között rossz minőségű szkennelt anyagok 

terjedjenek (természetesen csakis a szerzői jogi törvény betartásával…), a könyvtár inkább azt 

szeretné elérni, hogy a hallgatók egyre több jó minőségű, akár kibővített funkcióval 

                                                           

45
 Az egyetem könyvtárának munkáját a Könyvtárbizottság (KÖB) ellenőrzi és segíti, amely a Szenátus 

tanácsadó, javaslattevő és véleményező testülete. A KÖB tagjai: az Oktatói Tanács által választott három oktató 
és a Hallgatói Önkormányzat által választott egy hallgató, valamint a könyvtár vezetője. 
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rendelkező (pl.: kereshetőség) digitális könyvanyaghoz juthassanak hozzá a lehető 

legkényelmesebb, legegyszerűbb módon. A KÖB támogatásával sikerült megnyerni a 

fenntartót is ez utóbbi döntés nagyobb hasznosságáról. A könyvszkennerek valóban 

impozáns, mutatós részei lehetnek a könyvtárnak, viszont az általuk létrehozott digitális 

állomány egyrészt nem hasznosul széles körben, másrészt nem alkalmas arra, hogy 

adatbázisok részeként komplex szolgáltatást lehessen rájuk építeni. Ha a jövőben mégis ez 

utóbbi (saját adatbázis építése) mellett döntene az intézmény, a könyvtár nem tudna kellő 

létszámú munkatársat átcsoportosítani ilyen feladatokra (pl.: minőségi digitalizálás, 

jogtulajdonos folyamatos felkutatása, megállapodások kötése, adatbázis-építés), és a 

kapacitáshiány mellett egyelőre az ezen a téren elégtelen informatikai színvonal miatt sem 

oldható meg, hogy a munkatársak egy ilyen nagy volumenű munkába belekezdjenek. Ennek 

fényében döntöttünk a három felkínált lehetőség közül a második opció mellett, vagyis, hogy 

az Arcanum Kft.-t kérjük fel a fontosabb szakirodalmi anyagok digitalizálására, és eseti 

digitalizációs célokra megvásároljuk a Plustek OpticBook A300-as szkennert. 

7.3. A dokumentumok 

 

Ahogy a dolgozat elején hivatkozott David Lewis is említi: a trendek egyre inkább abba az 

irányba mennek, hogy a könyvtáraknak át kell térniük a könyvek egyenkénti beszerzéséről az 

igény szerinti beszerzésre és az előfizetésre, hiszen „[a] használók által kezdeményezett 

állománygyarapítás esetében minden vásárlás meghatározott igényen alapszik, ezért minden 

vásárlás legalább egy használatot eredményez.”
46

 A digitalizálás során mi is igyekeztünk ezt 

figyelembe venni, és egy tudatos, a célközönségünk számára valóban hasznos adatbázis 

építésébe belekezdeni. Az előkészítési folyamatok során először az alábbi kérdésekben kellett 

intézkedni: 

 A digitalizálandó művek listájának összeállítása fontossági sorrendben.  

 Az országos projektek és a hasonló egyházi kezdeményezések anyagának 

feltérképezése a párhuzamos digitalizálás elkerülése végett. 

 A digitalizálás összehangolása az evangélikus gyűjtemények már meglévő 

projektjeivel. – Ebben nagy segítséget jelent(ett) az is, hogy az egyetem 

Egyháztörténeti Tanszékének tanszékvezető professzora, Dr. Csepregi Zoltán tagja az 
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 Lewis, David W.: A polcoktól az internetig: a gyűjteményi munka átalakulása, átalakítása a felsőoktatási 

könyvtárakban. 285 p. 
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egyetemi Könyvtárbizottságnak, és a MeDiT digitalizálási projektjét jóváhagyó 

Reformációi Emlékbizottságnak is. 

 Döntés arról, hogy a szerzői joggal védett művek esetén mely kör számára tesszük 

hozzáférhetővé a belső hálózatos és az online szolgáltatást. 

 

A küldetésnyilatkozat szerint „[az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának] 

feladata, hogy mint felsőoktatási szakkönyvtár, az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

oktatóinak és hallgatóinak báziskönyvtáraként segítse az egyetem tanulmányi, tudományos 

kutatási, oktatónevelő, valamint közművelődési munkáját és az ehhez szükséges feltételek 

biztosítását. Működjön mindenki számára, de elsősorban a budapesti régió protestáns teológia 

iránt érdeklődő kutatói, és a Magyarországi Evangélikus Egyház regionális 

kutatóközpontjaként, a tudásalapú társadalom alapintézményeként.” Fontos kiemelni azt is, 

hogy a könyvtár Magyarország egyetlen evangélikus egyetemének nyilvános könyvtára, ami 

azt jelenti, hogy a múlt, a jelen és a jövő evangélikus lelkészei számára – az EOK mellett – ez 

az egyik legfontosabb hazai szakirodalmi tájékozódási pont. 

A két könyvtár már korábbi együttműködések alkalmával kialakította azt a stratégiát, 

miszerint az EOK látja el főként a történeti anyag és régi könyves állomány gondozását, míg 

az EHEK főként a kurrens teológiai szakirodalmat gyűjti és szolgáltatja. Ezt a stratégiát 

alkalmaztuk a digitalizálás során is. A volt professzorainktól származó könyveket, a Luther 

Kiadó és elődei, illetve az evangélikus kötődésű kiadásokat (pl.: Evangélikus Sajtóosztály, 

Teológiai Irodalmi Egyesület kiadványai), vagy olyan műveket, amelyre az Evangélikus 

Országos Könyvtárnak sikerült engedélyt kapnia a szerzőktől, vagy az örökösöktől, az EOK 

digitalizálja és a MEDiT-en keresztül hozzáférhetővé teszi, az ezen felüli kötelező irodalom 

körébe tartozó, de nyilvánosan egyelőre még nem hozzáférhető műveket pedig az EHEK. 

A dokumentumok kiválasztása a könyvtár (főként az olvasószolgálat javaslatai) mellett a 

tanszékek és a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) bevonásával történt. Könyvtári oldalról a 

használati statisztika, illetve a beszerezhetőség (kapható-e még kereskedelmi forgalomban?) 

alapján történt a lista összeállítása, amelyet a tanszékek és a HÖK tovább bővítettek (pl.: „Az 

evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról”, vagy a Bodó Sára 

és Fekete Károly által szerkesztett „Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény”). Az 

így keletkezett jegyzékből kihúztuk azokat, amelyek interneten is elérhetők (ezeket 

feltüntettük az OPAC-ban is – ha esetleg hiányzott volna a link), majd egyeztettünk az EOK-

al. Ezt követően állt össze a végleges lista, amelyet a KÖB fontossági sorrendbe állított. Ez 
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alapján a rendelkezésre álló keretnek megfelelően első körben 123 db könyvet digitalizáltunk, 

a további listán szereplő művek pedig várólistára kerültek. 

7.4. Közzététel 

 

Az egyeztetések és a pontos utánajárások miatt a lista véglegesítésére és a digitalizálásra csak 

2015 decemberében került sor. A gyorsabb munkavégzés érdekében azokat a 

dokumentumokat, amelyek nem egy példányok, vagy szétvágásuk megengedhető (pl.: nem 

olyan példányok, amelyek már korábban kötésre kerültek, és újabb szétvágásuk és 

újrakötésük a margó levásása miatt már kárt okozna a használhatóságban) laponként 

digitalizáltuk. Ez a vizsgaidőszak miatt okozott egy kisebb fennakadást. Januárra azonban már 

megszületett a digitális anyag is, így ez részben kárpótolta a hallgatókat. A könyvek 

szétvágása megnövelte a kötészeti költséget, amivel azonban az előkészítés során (az éves 

költségvetés tervezésénél) nem számoltunk. Mivel kötelező irodalomról van szó, ezért a 

legtöbb könyv esetében továbbra is indokolt a jelenlegi fizikai példányszám is – néhány 

könyvet tudtunk pótolni az év végén beérkező hagyatékokból. Mivel a digitalizálás 

decemberre esett, így a következő évi költségvetésbe be tudtuk tervezni a megnövelt kötészeti 

költségeket, itt számolva az újabb, 2016-ban digitalizálandó anyag esetében felmerülő plusz 

kötészeti költségekkel is. 

 

Célunk, vagyis, hogy a kötelező irodalomhoz könnyebb hozzáférést biztosítsunk a hallgatók 

számára, szerzői jogi okok miatt csak részben tudott teljesülni. A szerzői jogról szóló 1999. 

évi LXXVI. törvény (továbbiakban Szjt.) 35. § (4) bekezdés szerint a nyilvános 

szolgáltatásokat nyújtó könyvtár a műről másolatot készíthet azzal a feltétellel, hogy az 

jövedelemszerzés, vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, továbbá, hogy a 

másolat tudományos, archiválási, nyilvános könyvtári ellátási, vagy a 38. § (5) bekezdésében 

meghatározott felhasználási célt szolgál. Ez utóbbi értelmében a könyvtárak a gyűjteményük 

részét képező műveket saját helyiségeikben az ezzel a céllal üzembe helyezett számítógépes 

terminálok képernyőjén tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára, a nyilvánosság egyes 

tagjai számára szabadon megjeleníthetik.
47

 Így az Szjt. 38. § (5), illetve a 117/2004. (IV. 28.) 

Korm. rendelet alapján a könyvtár ugyan minden dokumentumát digitalizálhatja, azonban 
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 Amberg Eszter: Az ELDORADO-projekt szerzői jogi aspektusai. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. 61. 

évf., 2014. 2. szám. 51-56. p. (itt: 51-52 p.) 
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azokat csak helybeni olvasásra szolgáltathatja a könyvtár helyiségében elhelyezett terminálon, 

egyidejűleg egy felhasználó számára. Tehát a törvény betűje a digitalizálás ellenére 

tulajdonképpen továbbra is helyhez és nyitva tartási időhöz köti a használókat. A 

lehetőségeket mérlegelve mégis tudtunk valamelyest könnyíteni a hozzáférésen, úgy, hogy a 

szerzői jogi törvény is betartásra kerüljön. 

Könyvtárunkhoz a kampusz területén belül különböző letéti könyvtárak (pl.: tanszéki- 

vagy intézeti letéti könyvtárak) is tartoznak. A letéti könyvtárak között találjuk többek között 

az Evangélikus Teológus Otthon (ETO) könyvtárát is, amely tanulószobával együtt 0-24 

rendelkezésre áll a kollégium lakói számára. Mivel szerzői joggal védett műveket csak a 

könyvtár dedikált gépein szolgáltathatunk, így dedikált terminált jelöltünk ki az ETO 

könyvtárában, amit a hallgatók a „főkönyvtár” nyitva tartási idején túl is el tudnak érni – bár 

ehhez fizikailag a kollégiumban kell tartózkodniuk. Ez a megoldás némiképp megkönnyítette 

a levelezős hallgatók dolgát is, akik közül többen a hétvégi képzések alkalmával a Teológus 

Otthonban szállnak meg. Bár a nappalis hallgatókkal együtt jelezték, hogy nagyon örülnének, 

ha valahogy távolról is megoldható lenne ez a hozzáférés. 

7.5. Tapasztalatok és tervek 

 

A használati tapasztalatok alapján van igény a saját építésű kötelező irodalom adatbázisára, 

még így is, hogy helyhez kötött a szolgáltatás. A pozitív visszajelzések eredményeként az 

elkezdett munkát további fenntartói támogatással 2016-ban, és 2017-ben is tovább tud(t)juk 

folytatni hasonló mennyiségű anyag digitalizálásával. A dokumentumok kiválasztásának 

metódusa a jövőben is hasonlóan történik.  

A szélesebb körű elérés érdekében felvettük a kapcsolatot a Luther Kiadóval, illetve az 

egyetem volt professzoraival, illetve örököseikkel, hogy az evangélikus vonatkozású, de 

szerzői jog által védett olyan műveket, amelyek közzétételére az EOK nem kapott engedélyt, 

zárt, jelszavas rendszeren belül hozzáférhetővé tegyük. Az engedélyezett műveket kezdetben 

az egyetem tanulmányi rendszerén (Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartás – ETN) keresztül 

szolgáltattuk – ezt kizárólag az aktív hallgatók és oktatók érhetik el az ETN-en belüli egyik 

zárt mappából. Ezt követően felvettük a kapcsolatot a Károli Református Egyetem 

Hittudományi Karának (KRE HTK) Könyvtárával, akit sikerült bevennünk az elkezdett 

projektbe. A KRE segítségével református oldalon is el kezdtünk felgöngyölíteni a szerzői 

jogi szálakat. Egyeztetéseket folytattunk a Kálvin Kiadóval, a Magyarországi Református 
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Egyház digitalizálásért felelős zsinati biztosával, illetve a református felsőoktatási 

intézmények oktatóival is. Mindegyik helyről pozitív volt a fogadtatás. Sok szerző hozzájárult 

ahhoz, hogy a protestáns lelkészképzés ügyét ilyen formában segítse (ők megkapták saját 

művük digitalizált példányát). Ezen engedélyek megszerzésével már összejött egy olyan 

dokumentummennyiség (90 db), amelynek használatára már érdemes volt saját felületet 

létrehozni. Ez 2016-ban megtörtént. Az oldalt jelenleg az EHE és a KRE HTK hallgatói és 

oktatói érik el (a könyvtári olvasójegy száma, vagy neptunkód alapján). A kereshetőség, és a 

jelenlegi mennyiség miatt egyelőre nem indokolt a mappákba történő rendezés, így a 

főoldalon betűrendben láthatjuk az egyes műveket. Tervezzük az adatbázis további bővítését 

mind a dokumentumokat (ebben anyagi forrás esetén már a KRE HTK is részt vesz), mind a 

felhasználókat illetően (első körben a többi református felsőoktatási intézménnyel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. ábra A Hittudományi Gyűjtemény zárt hozzáférésű felülete 

A szerzői jogi szabályozást illetően bizakodva tekintünk a jövő felé az olyan 

kezdeményezések miatt, mint az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, 

Adatbázisa és DOkumentumtára (ELDORADO), vagy a kereskedelmi forgalomban nem 

kapható („out of commerce”) művek speciális közös jogkezelésének megoldására irányuló 
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javaslat, amelynek rendezését hazánkban 2014. év végi határidővel a Jedlik-terv tűzte ki célul 

maga elé.
48

 A közös jogkezelés megoldásával a nem kurrens, vagyis a kereskedelmi 

forgalomban már nem kapható művek szélesebb körű szolgáltatására (online olvasás, 

elektronikus kölcsönzés, értékesítés) lenne lehetőség. Ez az opció pedig nemcsak a 

szolgáltatások, hanem a közönség körét is bővíthetené: az eddig kizárólag csak a 

könyvtárlátogatók számára elérhető szolgáltatást mindenki számára elérhetővé tenné. Egy 

példa: egyetemünk egyik kurzusához kötelezően előírt irodalom: „Castells, Manuel: Az 

információ kora 1. kötet”. Ám a mű kereskedelmi forgalomban már nem kapható, nem 

tervezik újranyomni, és antikvár példányt sem tudunk belőle szerezni. Könyvtárközi 

kölcsönzéssel hidaljuk át ennek szolgáltatását adott félévben 1 hónapos helyben használattal. 

Opcióként felmerülhetne a digitális változat helybeni szolgáltatása, viszont a példány 

tulajdonjoga miatt ez szerzői jogi akadályokba ütközik. 

Az „out of commerce” művek rendezése sajnos még mai napig nem történt meg, azonban 

bizakodásra ad okot egy 2016-ban megjelent irányelvtervezet,
49

 ami „a szerzői és kapcsolódó 

jogok további uniós harmonizációját fogalmazza meg, különös tekintettel a digitális és 

határokon átívelő felhasználásra.”
50

 Az elmúlt 140 év dokumentumtermésének jelentős része 

szerzői jogvédelem alatt áll, vagyis – annak ellenére, hogy ezek többsége már nincs 

kereskedelmi forgalomban, vagy kezdetben nem is szánták kereskedelmi célra – csak a 

jogtulajdonos engedélyével tehető közzé online is.
51

 A szerzői jogok tisztázása, a 

szerződéskötés és a jogdíjak kifizetése azonban nemcsak bonyolult, de rendkívül költséges is. 

Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions – Könyvtári 

Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) 2013-ban adta ki Trend jelentését
52

 az 

információs környezet változásairól, amelyet 2016-ban frissítettek.
53

 A szövetkezet szakértői 

szerint az új technológia ki fogja terjeszteni az információhoz való hozzáférést, ugyanakkor 

korlátokat is állít; továbbá „az online tanulás át fogja alakítani és meg fogja bontani a 

hagyományos oktatást”. Az online elérhető oktatási források gyors és széleskörű terjedése 
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bővíti, olcsóbbá és könnyebben elérhetővé teszi a tanulási lehetőségeket. Ezáltal 

megnövekszik az élethosszig tartó tanulás értéke, valamint az intézményen kívüli, és az 

informális oktatás elismerése. A lehetőségeket az üzleti modellek természete befolyásolhatja, 

ezért a gyűjteményeknek nagyon figyelniük kell arra, hogy a kulturális értékekhez való 

hozzáférés szolgáltatását továbbra is ők őrizzék meg, ez ne legyen kitéve üzleti 

szempontoknak.
54

 A frissített jelentés kulcstémái európai vonatkozásban szólnak többek 

között: a szerzői jog körül mutatkozó új kihívásokról (tartalmakhoz való hozzáférés: 

könyvtári információforrások zárt hálózaton való távoli elérésének rendezése + e-kölcsönzés), 

a könyvtárosi kompetenciák fejlesztéséről (követve a technológiai fejlődéseket), a könyvtárak 

közötti stratégiai együttműködés ösztönzéséről, valamint a könyvtári működés alapelveiről, a 

digitális technológiában rejlő lehetőségekről és a használók hangjának meghallásáról. Ezek 

mellett megállapítja, hogy a jogszabályi korlátok és a digitális publikálás jelenlegi üzleti 

modelljei meggátolják a könyvtárakat abban, hogy betöltsék hagyományos szerepüket az 

információk hozzáférhetővé tétele terén.
55

 

Minden nap digitális verziók tucatjait hozzuk létre, amelyek nem hasznosulnak, nem 

hasznosulhatnak szélesebb körben. A mindenki által elérhető asztali szkennerek és 

szkenneregerek, a fényképezővel ellátott okostelefonok és a „PrintScreen” funkció korában a 

könyvtáron nevet, vagy éppen gúnyolódik a használó, amikor az általa drága pénzen vásárolt 

szolgáltatást kvázi „rejtegeti” előle a dedikált gépeken. Digitalizálni azonban szükséges. 

Szükséges, hogy a létrehozott (esetünkben főként teológiai, vagy evangélikus vonatkozású) 

szellemi örökség jelen legyen egy ország, Európa, vagy éppen a világ örökségében, és azért 

is, hogy ezen örökség elemei hatni tudjanak. A könyvtárak, levéltárak és kulturális 

intézmények felelőssége, hogy megőrizzék gyűjteményeiket, és lehetőséget biztosítsanak 

annak elérésére. A digitális megjelenítés e célok érdekében megkerülhetetlen. Emellett pedig 

elengedhetetlen az is, hogy a keletkező digitális állományokkal is könyvtári 

(információtudománnyal foglalkozó) szakemberek foglalkozzanak, hiszen az osztályozás és 

az információkeresés területén ennek a szakmának van a legtöbb tapasztalata. A helyzet 

tisztázása tehát mindenképpen szükséges, hiszen értelmetlen, és életszerűtlen a jelenlegi 

gyakorlat, ami a digitalizált anyagok használatát is fizikálisan a könyvtárhoz köti, vagy a 

digitális jogkezelés esetében a hozzáférést forradalmasító digitalizálás lényegét veszíti el 
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azzal, hogy a DRM-védelem az e-tartalmakat a fizikai példány tulajdonságaival ruházza fel, 

vagyis 1 példány 1 (egyidejű) felhasználót jelent.
56

 Fontos az alkotó tevékenység elősegítése 

és védelme a digitális környezetben, de ugyanilyen fontos a kulturális javakhoz való 

méltányos hozzáférés is, ami a kreatív társadalom alapját képezi, új gondolatokat, 

együttműködéseket indíthat el, és tovább serkentheti a szerzők alkotótevékenységét. A 

változás eléréséhez, az anyagok publikálásához, nyilvánosság felé történő szolgáltatásához 

szükséges egy, a korhoz igazodó hiteles és rugalmas szerzői jogi rendszer létrehozása, amire 

reménység szerint a közeljövőben életszerű megoldás születhet.  
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8. Összegzés 

 

A templomokat sok esetben hasonlítják a könyvtárakhoz: jól ismert, megszokott kényelmes 

központi hely, ahol csend vesz körül, ahol magunkba szívhatjuk régi korok illatait, ahova az 

ember legalább heti egy alkalommal bemegy; ahol keres és talál (ki lelki, ki szellemi 

táplálékot). A legnagyobb félelem azonban, hogy mindezt a felnőtté válással, a folyamatos 

rohanás, és a mindennapi munka utáni fáradtság miatt sokszor elveszíti az ember. A hasonlat 

mindkét intézményre nézve kétoldalú kritikaként fogalmazódik meg. A példa negatív oldala 

azonban nem meghátrálásra, hanem inkább megújulásra kell késztessen. Mind az egyházat, 

mind a gyűjteményeket. Az evangélikus identitás megőrzéséhez nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy nemcsak a múlt, hanem a jövő is számít. A klasszikus példát 

alapul véve (némileg átalakítva): nem az az evangélikus, akinek a szülei azok voltak, hanem 

akinek az unokái evangélikusok lesznek. A jövő érdekében nagyon fontos a jelen ápolása. A 

kor digitális átalakulását nem szabad fenyegetésnek tekinteni, hanem kihívásként, 

megoldandó feladatként kell értelmezni, és elsősorban a gyűjtemények megújítására és 

átalakítására kell gondolni azért, hogy azok minél inkább megfeleljenek a használók változó 

igényeinek. Ehhez aktívnak, rugalmasnak, kreatívnak kell lenni, és készen kell állni az 

együttműködésre a felhasználókkal, a döntéshozókkal, civil szervezetekkel, a fenntartóval, 

partnerintézményekkel és más érintettel. 

Az evangélikus gyűjtemények esetében az egymásközti, és a fenntartóval való jelenlegi 

szoros és kooperatív együttműködés miatt nagyon kedvező a helyzet. A reformáció 

kezdetének 500. évfordulójára készülve a „Láthatóan evangélikus” és „A megújulás 

lendülete” nemcsak jól hangzó szlogenek, hanem sok értékőrző, újító kezdeményezés 

előmozdítói is.  Ezeket látjuk a fent felsorolt projektekben, de példaként itt említhető még a 

Magyar Evangélikus Bibliográfia (MEB)
57

 létrehozása is. Sikerült felismerni a használói 

igényeket, megtalálni a digitalizálásban rejlő lehetőségeket, ezek megvalósításához anyagi 

forrásokat szerezni, majd olyan adatbázisokat létrehozni, amelyekben láthatóvá válnak az 

evangélikus értékek. Közös cél lett, hogy minden evangélikus vonatkozású tartalom 

digitalizálásra kerüljön. A rendszeres és minőségi digitalizálás hosszabb távú fenntartása 
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azonban csak pályázatok, vagy a fenntartó által célirányosan elkülönített forrással tud tovább 

működni.  

A meglévő adatbázisok létrehozásával, és a digitalizálás folytatásával azonban nem ér 

véget a történet. A tömegek számára is széles körben elérhető megnövekedett 

információmennyiséggel új feladatok várnak a gyűjtemények munkatársaira. A felhasználó – 

reménység szerint – tudja mit keres, csak sok esetben azt nem tudja, hogy ehhez hogy jusson 

hozzá, a rengeteg találatból hogyan szűrje ki a számára leghasznosabbat, legrelevánsabbat. Az 

előremutató, kreatív társadalom alapja a minőségi információkból történő építkezés. A feladat 

a gyűjtés, rendszerezés, és további információ-megosztás mellett egyre inkább a tájékoztatás 

és az információkeresés irányába tendál. Korunk hatalmas információáradatában kell 

elnavigálni a felhasználót és behozni a köztudatba a létrehozott adatbázisokat. Ehhez 

rendkívül fontos lenne, hogy ezeket a kompetenciákat a leendő (és a jelenlegi) szakemberek a 

képzések során is el tudják sajátítani, és a tájékoztatás és az információs rendszerekben való 

jártasság oktatása nagyobb hangsúlyt kapjon.  
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