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4025 Debrecen, Petőfi tér 8. Pf. 113. Tel.: +36 52 870 560

E-mail: leveltar@hd.gorogkatolikus.hu

Szakmai beszámoló
a Hajdúdorogi Főegyházmegye / Görögkatolikus Püspöki Levéltár és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma között kötött, a 204113/00547. azonosítószám alatt
nyilvántartott pályázati munkához

Egyrészről:
név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
képviselő neve: Dr. Fülöp Péter művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért
felelős helyettes államtitkár
mint: Támogató,

Másrészről:
név: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház
rövidített név: Hajdúdorogi Főegyházmegye
képviselő neve: Kocsis Fülöp
székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
adószám: 19204886-1-09
bankszámlaszám: 11100702-19204886-36000001
mint: Kedvezményezett

Jelen azonosítószám alatt a Görögkatolikus Püspöki Levéltár a beérkező parókiális
iratok ideiglenes tárolására, fertőtlenítésére kialakított izolációs helyiség felszerelésére és
egyéb állományvédelmi eszközök beszerzésére pályázott. Már a pályázat benyújtása előtt
2020 szeptemberében elkezdődött, a központi raktár mellett kialakított izolációs helyiség
létrehozása. A raktár zárható és külön szellőztető-berendezéssel lett felszerelve. Kis mérete
miatt (2,3 x 2,9 méter) ideális egy-egy parókiáról beérkezett iratmennyiség ideiglenes
tárolására. Az ideiglenes tárolás a rendezés idejéig, savmentes dobozokba való áthelyezésig,
illetve az esetleg károsodott, penészes iratok izolálásig, restaurálásra való előkészítéséig tart.
A beérkezett iratok nedvességét a pályázat során beszerzett páramentesítő készülékkel
(Trotec TTK 127 E) csökkentjük, illetve ezzel érjük el, hogy az iratok fokozatosan szokjanak
hozzá az ideális páratartalomhoz. A raktárhelyiségbe külön páratartalom mérő berendezést
helyeztünk el (Trotec BZ 05) a páratartalom és hőmérséklet ellenőrzése céljából.
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A beérkezett iratok portól való felülettisztítását egy Bosch BHN14N típusú porszívó
segítségével végezzük. A szintén most beszerzett, s a munkához szükséges védőfelszerelések
nem csak az iratok, de az alkalmazottak védelmét is biztosítják. A beérkezett iratokat a
tisztítás és akklimatizálás után savmentes dobozban tároljuk. A/4-esnél nagyobb méretű
iratokat (tervrajzokat, számadásokat, összeírásokat, térképeket) A/3-as savmentes dobozokba
helyezzük.
Az iratok rendezésnél nem utolsó szempont, hogy minden kollégánk részt tudjon venni
a feladatban. Ehhez járul hozzá a mostani pályázat során beszerzett G21 ProfiLine
munkalétra, amely kapaszkodóval és korláttal ellátott, így mozgáskorlátozott kollégánk is
könnyen és biztonsággal tud segédkezni a rendezési feladatokban is.
A pályázati időszak során több egyházközség iratanyagát is beszállítottuk levéltárunkba.
1. A debreceni egyházközség iratanyaga. Debrecenben 1899 óta működik önálló parókia.
A jelenlegi metropolitai székhely korábban is fontos szerepet töltött be a
görögkatolikusság történetében. 1913 októberétől egészen az 1914-es merényletig
püspöki székhely is volt. Az Atilla téri Istenszülő oltalma templomot 1907-ben
szentelték fel. A templom építéséről és az egyházközség alakulásáról számos
dokumentum került hozzánk a parókiáról. Levéltárunk tervezi egy, a templom és az
egyházközség történetét bemutató forráskiadvány megjelentetését, amit meg kell,
hogy előzzön a parókián lévő iratok rendezése és feldolgozása. Természetesen az
iratok levéltári elhelyezése állományvédelmi érdekeket is szolgál.
2. A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség iratanyaga.
Az Istenszülő bevezetése a templomba székesegyház a Hajdúdorogi főegyházmegye
székesegyháza. Ebből következik, hogy az egyházközségnek már hosszú idő óta
jelentős szerepe van a magyar görögkatolikus egyház történetében. Az innen elhozott
parókiális iratanyag terjedelmében is igen jelentős volt. A 131 tétel összesen több mint
4,6 iratfolyómétert tett ki. A település legrégebbi anyakönyvei 1750-ből valók, s így a
legrégebbiek a Főegyházmegyében. A szakszerű tárolásnak és korábbi
restaurálásoknak köszönhetően néhány kötetet leszámítva kimondottan jó állapotban
maradtak fenn. A parókiális iratok között pedig több prédikáció gyűjteményt, illetve
az egyházközség igazgatásához köthető iratot is találtunk.

3. A Pocsaji és a Bedői egyházközségek iratanyaga.
Bedő iratanyaga az anyakönyvek tanúsága szerint a második világháború után
elpusztult. A most állományba került pocsaji anyakönyvek közül azonban kiemelkedik
a „kereszteltek, bérmáltak, házasultak és meghaltak” anyakönyve, melyet még
Illésfalvi Papp-Szilágyi Simon kanonok, pocsaji parókus kezdett el vezetni 1830-ban.
A kötet különlegessége abban rejlik, hogy az első lapja egy díszes címoldal, ami
megörökíti a parókus nevét és a parókiához tartozó fíliákat, a másodikon pedig egy
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keresztelési jelentet ábrázolása található. A kötet ezeken kívül még további két
tematikus képet tartalmaz, az egyik a házassági, míg a másik a halotti anyakönyv első
oldalán található. A képek alján pedig felirat örökíti meg azok készítőjét, Grava
Miklós pocsaji iskolamestert. Bár az irat restaurálásra szorul értéke ennek ellenére is
kiemelkedő, hiszen eddigi ismereteink szerint ez Magyarország egyetlen festett
görögkatolikus anyakönyve.

A parókiákon található iratállomány fokozatos levéltári elhelyezése elsősorban
állományvédelmi szempontból fontos. Hiszen az ott fellelhető maradandó értékű iratokból sok
esetben csak egy példány létezik (pl. az 1827 előtti anyakönyvek). A Levéltárba történő
elhelyezéssel tudjuk biztosítani, hogy ezek az egyháztörténeti szempontból sokszor
felbecsülhetetlen értékű iratok épségben és használható állapotban fennmaradjanak a jövő
nemzedékei számára.
A parókiális iratok levéltárba szállításakor egy meghatározott mennyiségű irat teljes
rendezését, s részletes darabszintű jegyzékezését is el tudjuk végezni. Ez pedig a
kutathatóságot könnyíti meg, ami nagyban segítené a helytörténeti munkákat is.
Támogatásukat ezúton is nagyon köszönjük!

A 204113/00547. azonosítószám alatt nyilvántartott pályázat során az alábbi eszközöket
szereztük be:

Termék megnevezése

Mennyiség

Trotec TTK 127E páramentesítő

1 db

Trotec BZ 05 hőmérséklet és páratartalom mérő

1 db

G21 ProfiLine munka létra 1, 8 m kapaszkodóval

1 db

Bosch BHN 14N

1 db

fehér védőkesztyű (7-es méret)

5 db

fehér védőkesztyű (10-es méret)

5 db

FFP2-es maszk

15 db

A/3 irattári doboz 450x300x130 savmentes

80 db
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GÖRÖGKATOLIKUS PÜSPÖKI LEVÉLTÁR
4025 Debrecen, Petőfi tér 8. Pf. 113. Tel.: +36 52 870 560

E-mail: leveltar@hd.gorogkatolikus.hu

A Pályázat megvalósítása során készült képek:

1. ábra A pocsaji anyakönyvek helyszíni átvizsgálata
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2. ábra A Pocsajról beérkezett parókiális iratok az izolációs raktárban

3. ábra Az 1830-ból származó unikális festett születési anyakönyv
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4. ábra A Hajdúdorogi anyakönyvek és a tárulásokra szolgáló szekrény

5. ábra Parókiális iratok Hajdúdorogon
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6. ábra A Székesegyház tornyában talált időkapszula

7. ábra A Hajdúdorogról beérkezett iratok az izolációs raktárban.
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8. ábra A páramentesítő készülék

9. ábra A speciális munkalétra
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10. ábra Az izolációs raktár és berendezése

11. ábra Iratok rendezése munkavédelmi felszerelésben
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12. ábra Debreceni parókiális iratok savmentes dobozba helyezése
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