BESZÁMOLÓ
a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak 2010. évi tevékenységéről
A gyűjtemény mindhárom tevékenységi területén – könyvtár, levéltár, múzeum – tovább
folytatjuk az új épületben a berendezkedést. A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény 2010-ben a
folyóirat gyűjtemény elhelyezésével befejezte a könyvtári és muzeális anyagának teljes
átköltöztetését a plébánia épületéből a felújított Szent Erzsébet Házba. Folytattuk a könyvtári raktár
berendezését az emeleten, olvasóterem kialakítását a földszinten. Lehetőségünk volt a könyvtárat az
ajándékozások mellett vásárlással is gyarapítani.
A könyvtár muzeális anyagának 2009-ben végzett tisztítási, és konzerválási munkái után
2010-ben az NKA-tól nyert pályázati pénzből 350 kötet kötésjavítási munkáit végeztettük el. A
gyűjteménybe bekerült 106 darab 18-19. századi könyv fotózását és tisztítási restaurálási munkára
előkészítését elvégeztük. A könyvtár az ORBIS programról új számítógépes nyilvántartó rendszerre
áll át. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtárhoz csatlakozva a Corvina rendszert vásároltuk meg.
Egy munkatárs 11 hónapos könyvtáros aszisztens képzésen vett részt.
A szakmai munkánk fontos része, hogy nyitott, a keresztény értékeket vonzóan bemutató
programokkal minél több embert megszólítsunk. Ezt a célt szolgálja két állandó kiállításunk a
„Házad ékessége” – egyházművészeti és a „Hódolat Szent Erzsébet előtt” című kortárs képző- és
iparművészeti kiállítás. 2010-ben két időszaki tárlatot rendeztünk..
Március 19-én nyitottuk Thuronyi István Franciaországban élő, festőművész, a
Chemin Neuf közösség tagja képeinek kiállítását. Július 16-től Orient Enikő textilművész
munkáiból nyílt kiállítás. 2010. április 30-án három, nemzetközi viszonylatban is jelentős műtárgy:
Háger Ritta Patrona Hungariae útikárpitjának, Kontuly Béla: Szent Erzsébet oltárképének
valamint a budai Erzsébet Nővérek tulajdonában lévő, díszes ereklyetartóban elhelyezett Szent
Erzsébet botjának bemutatására nyílt lehetőségünk. Mindhárom műtárgy tartós letétben került
elhelyezésre a Szent Erzsébet Házban.
Hagyomány, hogy december13-án Sajószentpéteri plébánián Demeter István plébános,
festő, költő hagyatékából válogatva irodalmi estet rendezünk.
A Szent Erzsébet Ház ad otthont a Gyűjtemény mellett a Szent Erzsébet Történelmi
Társaságnak és a Szent Erzsébet Út Alapítványnak, melyekkel közösen a sárospataki Szent Erzsébet
tisztelethez kapcsolódó rendezvények, programok, szervezői és a kapcsolódó kiadványok elkészítői
vagyunk. Ezek közül kiemelkedik a Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep és a III. Őszi Szent Erzsébet
Napok 2010. november 17-19-én, mely a sárospataki plébániával közös rendezvényünk
2009-ben megnyertük a Kassai Dóm Gótikus Utak Gyöngye Alapítványával közösen
beadott EU-s pályázatunkat, melyben a Sárospatakot Kassával összekötő Szent Erzsébet Út

létrehozásának konkrét programját dolgoztuk ki. A program 2009. június 15-én indult és 2011.
június 14-én zárul.
Szent Erzsébet Út melynek védnökei Ternyák Csaba egri és Bernard Bober kassai érsekek.
A 2010. évi központi gyűjteményi támogatás lehetővé tette, hogy takarékos gazdálkodás mellett a
Szent Erzsébet Házat fenntartsuk és a munkatársak bérezését megoldjuk. A Gyűjteményben folyó
szakmai munka feltételeit pályázatokból teremtjük elő.

Tervek
2011-re
.
A könyvtár 2011-ben kezdi meg a Corvina rendszer használatát. Ebben az évben kezdődik el
az olvasóterem bútorzatának elkészítése.
Kiállításaink közül folyamatosan látogatható a Házad ékessége egyházművészeti, valamint a
Hódolat Szent Erzsébet előtt kortárs képző- és iparművészeti kiállítás. 2011-ben három időszaki
kiállítást nyitunk. Március 25-én Rácz Gábor tűzzománc alkotásaiból, június 25-én Háger Ritta
textilművész, szeptemberben pedig Ganczaugh Miklós festőművész munkáiból.
2011. januárjában indítottuk el a széles rétegeket megszólító „Az életvezetés etikája” című
öt részes előadássorozatunkat. Sárospatakon a keresztény értékközvetítés fontos műhelyévé vált a
Szent Erzsébet Ház. Meghívott előadóink között szerepel Kopp Mária, Papp Miklós, Cinkotai
János.
Folytatódik az együttműködés a Szent Erzsébet Út Alapítvánnyal. A Magyarország –
Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, HU-SK 2008/01/ 1.3.1. keretén
belül benyújtott „Szent Erzsébet útján a Rákócziak földjén” című pályázati programot június 14-én
zárjuk. Addig befejeződik Sárospatakot Kassával összekötő gyalogos zarándokút kiépítése, elkészül
az útikönyv és a zarándokfüzet, elindul az önálló honlap. Június 1-én nemzetközi záró konferenciát
tartunk. Június 13-án zarándoklattal nyitjuk meg a zarándokutat.
Ugyanennek a pályázati programnak a második fordulójára beadott és nyertes pályázatunk
2011. január elsején indult. Ennek köszönhetően jelentős intézményfejlesztést tudunk végrehajtani.
Az április végéig tartó előkészítő szakasz után megkezdődhet a Szent Erzsébet Ház infrastrukturális
fejlesztése: a pince rekonstrukciója, tanulmányi raktárként kőtár kialakítása, az akadálymentesítést
szolgáló lift megépítése, a ház környezetének rendbetétele, zarándokfogadó kialakítása valamint
egy fedett szabadtéri kőtár megépítése.
Sárospatak, 2011. február 28.

