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SZAKMAI BESZÁMOLÓ  
a Nemzeti Kulturális Alap Egyedi dokumentumok restaurálása 2020 

 pályázatán elnyert forrás felhasználásáról 

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete 

Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltárába 

 tartozó  dokumentumok restaurálása 

Pályázati azonosító: 204111/04338 

 

A pályázat címe:  
A Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma és  Épülete I. Pecz Samu (1854–1922) 

építész eredeti tervrajzai, 1885–1888; II. Anyakönyvek, jegyzőkönyvek (1869–1954); III. 

egyéb dokumentumok 

Intézményünk 2020 nyarán a Nemzeti Kulturális Alap 204111/04338 azonosító számú pályázatán 
865 438 forint támogatást nyert a Levéltár állományába tartozó 22 darab tervrajz, anyakönyv 
restaurálására. A munkát az Országos Széchényi Könyvtár Állományvédelmi és Restauráló Osztálya 

végezte el (lásd a mellékelt beszámolót). 

A Magyar Unitárius Egyház az Erdélyi Fejedelemség négy bevett vallásának (religiones receptae) 
legkisebbikeként az európai vallástörténetben is egyedi helyet foglal el azzal, hogy a világon elsőként, 
1568-ban Tordán az Országgyűlés törvénybe foglalta a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, 
így az erdélyi gyülekezetek számára a szabad lelkészválasztást. 

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius 
Gyűjteményének Levéltára (korábban Magyarországi Unitárius Unitárius Egyház Könyvtára és 
Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára) 1971 óta működik nyilvános, 1995 óta pedig nyilvános 
magánlevéltárként.  

Az unitárius szellemi, kulturális és történelmi emlékeinek megőrzése és feltárása a levéltárnak is fontos 
célkitűzése. Ennek keretében fogtunk hozzá egy nagyobb szabású projektbe, a megőrzés és feltárás 
keretén belül a legfontosabb dokumentumok állománymegőrző restaurálásába és digitalizálásába. 

A magyarországi unitárius templomok (Budapest /3/, Hódmezővásárhely, Polgárdi, Debrecen, 
Kocsord stb.) tervrajzai restaurálásának első lépéseként az unitárius építészeti örökség legnagyobb 
szabású és kiemelkedő teljes tervdokumentációját restauráltattuk, a Nagy Ignác utcai unitárius 
templom és templomépület levéltárunkban őrzött valamennyi építészeti dokumentumát.  

A pályázaton elnyert támogatás segítségével – szintén rendkívül fontos feladatként – az unitárius 
egyház kiemelkedő forrásértékű dokumentumainak, az egyházközségi anyakönyvek állományvédelmi 
célokból történő restaurálását is megkezdtük (a digitalizálási projektünk előkészítéseként is). A 
biztosított pénzügyi forrásból négy anyakönyv restaurálását végeztethettük el. 
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A dokumentumok elhelyezése: 
A restaurált anyakönyvek megfelelő védőtokban visszakerültek eredeti helyükre.  
 

Az anyakönyvek állományvédelmi tokban: 

      

 

A nagyértékű és legnagyobb méretű tervrajzok számára, amelyek eddig képkeretben a falon függtek, 

illetve egy régi tékában, valamint levéltári dobozokban voltak tárolva, új állományvédelmi védőtok és 
téka készült. A tervrajzok új helyükre, egy speciális méretű térképtároló szekrényben kerültek 
elhelyezésre, ezzel biztosítva szakszerű megőrzésüket, az állományvédelmi követelmények 
figyelembevételével. 
 

A tervrajzok korábbi tárolása:  
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A tervrajzok állományvédelmi tárolása: 

    

    




