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Tisztelt Helyettes Igazgató Asszony!
A Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjteményei az ország legrégebbi protestáns
gyülekezetének tárgyi emlékeit őrzi. 2015-ben ünnepelte a gyülekezet megalapításának 450.
évfordulóját, és jeles év volt ez gyűjteményi egységeink számára is: tudomásunk szerint az
elmúlt évszázadok óta először egy helyre költözhetett múzeumunk, levéltárunk és könyvtárunk,
amelyek egymás nélkül szellemi értelemben eddig is értelmezhetetlenek lettek volna.
A gyülekezeti ház földszintjét teljesen elfoglalva így már egy egységként kezelhetően,
közös infrastruktúrával, kutatóteremmel és személyi háttérrel végezzük munkánkat, fogadjuk a
kutatókat és a látogatókat. Az ünnepi év egyik fénypontja volt, hogy megnyithattuk a Soproni
Evangélikus Múzeum újragondolt, legfrissebb kutatási anyaggal kiegészült és minden
szempontból modernizált állandó kiállítását, ahol könyvtárunk legértékesebb anyagát is
bemutatjuk.
A kiállítási tárgyak korábban az 1980-as évek derekától 2015-ig egy magasabb és
stabilabb páratartalmú helyiségben kerültek bemutatásra. Erre a problémára fájdalmas
pontossággal mutatott rá egy reneszánsz portrépárunk március elején tapasztalt roppant gyors
ütemű romlása. A képekhez kihívott restaurátor felhívta a figyelmet arra, hogy ha a
kiállítótérben meglévő viszonyokon nem sikerül javítani, az ingadozó páratartalom a kiállítás
teljes anyagára, így a könyvekre is veszélyt jelent.
A kiállítás építését kivitelező Narmer Kft. szakembere megoldásként egy párásító
berendezés beszerzését javasolta. A készüléktől elvárt funkciók (a tárgyak és könyvek számára
szükséges mértékű páratartalom beállítása és állandó szinten tartása) alapján a Boneco H 680
készülék lenne ideális, ennek ára 349990,- Ft. Ennek az összegnek az előteremtésére egyelőre
nem látunk esélyt, mivel a problémát jelző két festmény restauráltatásának 742950,- Ft-os
költségéhez minden jóindulatú forrásunkat igénybe vettük és vesszük.
Nagy örömünkre és a Gyűjteményünk iránti megnyugvásunkra szolgálna, ha a párásító
eszköz megvásárlásához anyagi segítséget kaphatnánk a Gerő Éva Alapból.
Bankszámlaszámunk: 11737083-20006895, a számlaszám tulajdonosa a Soproni Evangélikus
Egyházközség. Reméljük, hogy levelünkben pontos képet festettünk bizonytalan helyzetünkről,
amennyiben további kérdés merülne fel, örömmel állunk rendelkezésükre.
Sopron, 2016. április 18.
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