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Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény   
könyvtár, levéltár, múzeum 

Sárospatak,  Árpád – Házi Szent Erzsébet szülőföldje 



- 1967-ben Kuklay Antal (Tóni) atya létrehozta a 

gyűjteményt (műtárgyak, könyvek, iratok, hagyatékok) 

- 2007-ben az épület felújítását követően a plébániáról 

átkerült a Szent Erzsébet Házba 
 



-2009-től muzeális könyvszekrények felújítása, konzerválása 

- muzeális könyvek tisztítása, konzerválása, restaurálása 

- 2012-ben új bútorzat, könyvespolcok, katalógus szekrény 

 2013-14-ben a dokumentumok 

nyilvántartásba vétele, 

bibliográfiai leírása; meglévők 

rekordjainak kiegészítése, 

javítása, katalógus cédulák 

nyomtatása 

- 2015-ben revízió 



Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény – SZTE 

Klebelsberg Könyvtár  

Szabó Irén – Monok István, Keveházi Katalin 

 

 Muzeális könyvállomány katalogizálása:  
 

-  2016. április 21. a muzeális állomány felmérése, 

-  2016. július 25 - augusztus 5. fényképezés: R 1-R 1309, 

-  2017. július 10-13. fényképezés: R 1310-R 1879, 

-  2018. május 8 - június 1. azonosítás, katalogizálás R 651-R 757, 

-  2019. május 27. találkozás Kuklay Antallal, május 28- június 1. 

azonosítás, katalogizálás 

 







A katalogizálás segédletei: 
  

  

- SZTE Klebelsberg Könyvtár katalógusa, 

- MKDNY katalógus, 

- MOKKA-R katalógus, 

- KVK - Karlsruher Virtuel Katalog, 

- CERL – Consortium of European 

Research Libraries, 

- digitális tartalmak a világhálón. 



Azonosítás után: 
 
- katalógus rekord készítése -> Corvina, 
- leltározás, értékmeghatározás, 
- könyvek címkézése, 
- katalóguscédula nyomtatása, beosztása. 



A gyűjtemény jellemzése – jelenlegi feldolgozottság alapján: 
  

- 1879 egység – sok többkötetes mű és kolligátum, 

- antikva 7 db, RMK 2 db, 17. sz. 83 db, 18. sz. 710 db, 19. sz. 126 db,  

     9 kézirat 

- téma: egyházi irodalom: liturgia, egyháztörténet, egyházjog, vallásos irodalom, 

hitélet; világi tartalom: ókori klasszikus szerzők, filozófia, természettudomány, 

közélet, politika, útleírás 

-    nyelvi rétegzettség: latin, német, francia, magyar, héber 



A gyűjtemény történetének vizsgálati módszerei:  
  

- tanulmányok, 

- helytörténeti kutatások,  

- a gyűjtemény nyilvántartása, dokumentumai (pl. restaurálás), 

- OSZK KMK tanfolyam dolgozatai - Szántó Erzsébet, 

- oral-history, személyes interjú: Kuklay Antal. 



A gyűjtemény története: 
- 1663 jezsuiták Sárospatakon – Báthori 

Zsófia, 

- 1663-1714  hat katolikus-protestáns 

tulajdonváltás,  

- 1697 – hegyaljai parasztmozgalom 

- 1773 – jezsuita rend feloszlatása ->  

gyűjtemény maradványa a sárospataki 

plébánián kerül elhelyezésre, 

- 20. sz. kommunista államigazgatás, 

- a gyűjtemény alapítása, gyarapítása. 



Possessorok, possessorok, possessorok….. 



További feladatok, célok: 
 

- a muzeális könyvek katalogizálásnak befejezése, 

- kapcsolódás a muzeális dokumentumok országos nyilvántartásához, 

-   elektronikus katalógus, 

-   nyomtatott katalógus megjelentetése. 
 



                Köszönjük a figyelmet! 




