
Pályázati beszámoló 

 

A Győri Ráth Mátyás Gyűjtemény a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Gyűjteményi 

Tanácsával együttműködve az egyház dunántúli egyházmegyéi iratanyagainak digitalizálását 

tűzte ki célul. 

Az egyházmegyék közül a Győr-Mosoni, Nyugat-Békési, Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye 

anyakönyvi és jegyzőkönyvi anyaga készült el már korábban saját erőforrásból. Levéltáraink 

anyagából: Ráth Mátyás Gyűjtemény Nyíregyházi Egyházközségi Levéltár, Orosházi 

Gyülekezeti Levéltár, Soproni Gyűjtemény, Szarvasi Gyülekezeti Levéltár teljes 

jegyzőkönyvi anyaga, Békéscsabai Gyülekezeti Levéltár egy része. 

 

Jelen pályázattale munkafolyamatot folytattuk, s a támogatás segítségével 120 ezer oldal 

erejéig e fontos irattípus, a jegyzőkönyvek digitalizálását és publikálását vittük előrébb egy 

jelentős lépéssel. (A jegyzőkönyvek az anyakönyvek mellett a legtöbb adatot tartalmazó 

irattípusok mind az egyháztörténet mind a gyülekezettörténet-helytörténet szempontjából, 

hiszen ezekben sűrítve jelen van az egyházközséget érintő valamennyi fontos döntés, 

esemény.) 

Az NKA-pályázat segítségével – amely támogatásért ezúton is köszönetet mondunk – részben 

már megkezdett, részben még munkába nem vett területek iratanyagát digitalizáltuk. Sikerült 

elkészíteni a Tolna-Baranyai Egyházmegye, a Vasi Egyházmegye teljes jegyzőkönyvi 

anyagát. E két nagy terület mellett a Soproni Egyházmegye, valamint a Győr-Mosoni 

Egyházmegye még a korábbi munkákból kimaradt jegyzőkönyvi együtteseit is rögzítettük.A 

most sorra került egyházmegyék nagy része a Nyugati Egyházkerülethez tartozik, egy 

egyházmegye (Tolna-Baranyai) a Délihez, de földrajzilag egybefüggő területet érint.  

 

A feladatot az Arcanum Adatbázis Kft. végezte el saját telephelyén, a szállításról a 

Gyűjteményi Tanács gondoskodott. A digitalizálást megelőzően az egyes egyházközségekből 

összegyűjtött anyagot átadás-átvételi jegyzékkel, a publikálható évkörig terjedően leválogatva 

vettük át és szállítottuk el az Arcanum Adatbázis Kft. telephelyére, a munkavégzés 

helyszínére. 

 

A digitalizálás a következő paraméterekkel zajlott: 300 DPI felbontás, 24 bit színmélység 

80%-os JPG tömörítés. A scannelt képeket kötetenkénti bontásban PDF formátumúvá 

alakították a publikáláshoz. A PDF állományokban évenként könyvjelzőket helyeztek el. Az 

elkészült állományt a Hungaricana portálon tették közzé. Az egyházközségek betűrendjében 

találhatók az iratanyagok egy külön, Evangélikus Egyházközségi jegyzőkönyvek elnevezésű 

mappában. 

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_eol_evangelikus_egyhazkozsegi_jegyzokonyv

ek/ 

 

A feladat 120 ezer oldal elkészítése 1200 óra időráfordítással valósult meg. A munka 

megkezdése: 2015. november 15., befejezése: 2015. december 15.  

Az NKA-támogatással elvégzett munka illeszkedik a MEE egyházközségi digitalizálási 

projektjébe, amelyet 2014 elején kezdett meg a Gyűjteményi Tanács.  

A digitalizálás kettős célt szolgált. Ezen iratok nincsenek levéltári őrizetben, az 

egyházközségek őrzik őket. Sem állományvédelmük, sem hozzáférhetővé tételük a kutatók 

számára nem volt megfelelően biztosított. Az interneten való publikálással mindkét 

problémára megoldást tudtunk találni. 

 



 


