
Görögh Péter 
alapítványa, 1886 

A hajdúdorogi Görög családot elsősorban a XVIII. század végén és a XIX. század elején 
élt irodalomszervező és mecénás hajlamú Görög Demeter nevérőlismerjük, pedig nem ő volt 
az egyetlen ebből a kiterjedt famíliából, aki jó ügyek támogatására fordította anyagi és 
szellemi tehetségét. Közöt tünk is élnek e család leszármazottai, akik elanyagiasodott 
világunkban ritkaságnak számító és minden tiszteletet megérdemlő áldozatvállalással szol-
gálják szülővárosuk, Ha jdúdorog szellemi értékeit. Ez alkalommal azonban egy múlt 
században élt Göröghről emlékezünk, aki 1886-ban alapítványt tett annak érdekében, hogy 
településéről minél többen tanulhassanak, hogy a tehetséges, de szegénysorsú gyermekek 
feltörekvését segítse. 

Görögh Péter az 1820-as években született, akár egykorú lehetett Petőfi Sándorral. 
Valószínűleg szüleitől is örökölt , de mint a családi emlékezetben fennmaradt: rendkívül 
szorgalmas, sokat dolgozó ember volt, ki idős korára a város egyik legtehetősebbjének 
számított . Úgy mondjak, hogy a parókián és a városházán kívül övé volt a legrangosabb ház 
Dorogon , ezt halála után ugyancsak jótékonysági célra, orvosi rendelőnek hagyta, de végül is 
patika lett belőle. Hagyot t telket az óvoda számára is. 

Görögh Péter 1886-ban határozta el, hogy birtoka 175 és fél köblös területéből alapítványt 
tesz. N e m tudjuk, hogy ez a valamivel több mint másfél száz katasztrális hold teljes 
bir tokának mekkora hányada lehetett, de nagyon valószínű, hogy tú lnyomó részét az 
alapítvány javára fordította. Ezek a területek aztán Iskolaföld néven szerepeltek a város 
köztudatában és bérletként hasznosították őket. 

A következőkben közöl jük Görögh Péter alapítványának alapító okiratát. Nemcsak 
művelődéstörténeti tanulságai miatt méltó a közzétételre, de erkölcsi vonatkozásaiban is 
példamutató. Kikerekedik belőle annak a gazdaparaszti világnak az értékrendje, amelynek 
Görögh Péter a múlt században tagja volt. S ha a gazdatársadalomnak bizonyára nem is 
minden tagjára volt jellemző ez az emelkedett, előretekintő és bölcs gondolkodás, bizonyára 
sokan voltak, akik Görögh Péterhez hasonlóan éreztek és gondolkodtak. 

Az alapító okiratban érdemes fölfigyelni arra, hogy bár az alapítványtevő a görög katolikus 
egyház öntudatos és elkötelezett tagja volt, a más felekezetekhez (római katolikus, 
evangélikus, zsidó) tar tozó gyermekek iskoláztatásához is hozzá kívánt járulni. Természe-
tesnek tarthat juk, hogy a ruha- és könyvsegélyre, valamint ösztöndíjra elsősorban a saját 
rokonságához tartozó gyermekeket ajánlja, ae csak abban az esetben javasolja támogatásu-
kat, ha „szegény sorsúak és jótanulásuk, magaviseletük a velük pályázókkal egy színvonalon 
áll." Az igazságérzetnek, a méltányosságnak és a közösségi érdekek érvényesítésének 
mindenki számára tanulságos példáját láthatjuk itt írásba foglalva. 

A Görögh Péter szándékká szerinti alapítvány mintegy hat évtizeden át töltötte be nemes 
feladatát. Jó lenne tudni, hogy vajon miként is működöt t , hányan és kik vették igénybe 
segítségét, kik voltak tisztségviselői és milyen mértékben tudta megvalósítani az alapító 

41 



szándékát, elképzeléseit. Azt tudjuk, hogy 1945 után Görögh Péter alapítványa is a többi 
hasonló sorsára jutott. Noha az alapító oklevél egyértelműen leszögezi, nogy az alapítvány 
„soha semmi szín alatt sem mehet át sem városi, sem állami kezelés alá", a törvénytelenségek 
idején ez a föld is éppen úgy ebek harmincadjára jutott, mint oly sok más. 

A Hajdúdorogon működő honismereti közösség egyik szép feladata lehetne hat évtizedes 
működése történetének feldolgozása, a fellelhető dokumentumok összegyűjtése, bemutatása. 
N e m csupán helytörténeti jelentősége miatt, de azért is, mert példázza: miként lehet az egyéni 
tehetséget a köz - jelen esetben a szülőföld közössége - javára fordítani. 

Halász Péter 

A L A P Í T Ó OKLEVÉL 

Miután Isten vagyonnal igen, családdal azonban meg nem áldott, hogy az ő segélyével 
szerzett vagyonom nyom nélkül el ne enyésszen, úgy felejthetetlen nőm, néhai Szabó Anna 
kívánsága, valamint saját akaratom szerint az alantabb említett alapítványokat tészem, azon 
világos megjegyzéssel, hogy miután úgy én, mint néhai nőm görög szertartású katolikus 
vagyok, örök időkig görög szertartású katolikus jellegű alapítványok leendenek, elannyira, 
hogy tett alapítványaim ezen jellegüket sem az egyházi, sem a világi hatóságnak, sem külön, 
sem egyetértő akaratukkal el nem veszíthetik, meg nem változtathatják, azoknak jövedelmeit 
másra, mint az alább elősorolt célokra fordítani nem lehet. Ezek előrebocsátása után 
ingatlanaim közül a következőket jelölöm ki alapítványi birtokul. 

Úgy mint 
a) az ún. tanyabeli ingatlant, melynek kiterjedése 76 köblös 
b) a zajgatói járásban lévő 22 és fél köblös 
c) hosszúhegyi lucernás földemet 25 köblös 
d) a görögkúti járásban levő 20 köblös 
e) a legújabban Üjváry Béla és neje Sinai Erzsébettől vásárolt 32 köblös ingatlant, 
tehát 175 és fél köblös, azaz egyszázhetvenöt és fél köblös kiterjedésben, megjegyezvén, 

hogy az elősorolt földek köblösönként 1400, azaz egyezernégyszáz négyszögölével számítván. 
A tett alapítvány rendeltetése kétféle lévén a következőleg választom szét és nevezem meg 

azokat. Éspedig a fennebb a) alatt említett tanyabeli 76, azaz hetvenhat köblös ingatlan 
I. „Görögh Péter ruha- és ösztöndíj alapítvány" nevet visel; 
Ugyancsak e lapon b), c), d), e) alatt említett, összesen 99 és fél, azaz Kilencvenkilenc és fél 

köblös ingatlan 
II. „Görögh Péter segélyalapítvány" nevet nyer. 
III. Az alapítványi vagyon felett, míg életben vagyok, szabadon rendelkezem, halálom 

utánra pedig rendelem, nogy az a görög szertartású katolikus iskolagondnok ellenőrzése 
mellett a mindenkori görög szertartású katolikus lelkész felügyelete alatt a görög szertartású 
katolikus egyház főgondnoka által kezeltessék, ki erről vezetett két külön számadását évenként 
Hajdúdorog város Közönségéhez, mint a hajdúdorogi görög szertartású katolikus egyház 
kegyurához beadni tartozik. Kezelő gondnok ezért évenként 25 forint, azaz huszonöt forint, 
ellenőrző gondnok 15 Ft, azaz tizenöt forint tiszteletdíjban részesül. 

Az alapítványi vagyonok jövedelméből aránylag levonandók az azok fenntartására fordított 
költségek, valamint a kezelő, ellenőrző gondnokok tiszteletdíjai, s kezelő gondnok a I. alatt 
kijelölt ingatlan tiszta jövedelmét félévenként azon célból, hogy az alább megjelölt célokra 
fordíttassák, rendeltetési helyükre kellő időben tartozik átadni. 

A I. alatt említett „Görögh Péter ruha- és ösztöndíj alapítvány" tiszta jövedelme a következő 
célokra fordítandó, a következőképpen: 

1. Minden év január hó 5-én, vagyis születésnapom évfordulóján 12, azaz tizenkettő görög 
szertartású katolikus, 2, azaz kettő latin szertartású katolikus, 2, azaz kettő helvét hitvallású és 
2, azaz kettő mózes vallású, a h.-dorogi valamely népiskolát látogató apátlan, szegénysorsú, jó 
tanuló, jó magaviseletű gyermek közt osztassák ki az addigi szokás szerinti minőségű és 
mennyiségű szűr, csizma, illetve ruha és iskolai könyv. 

2. Az ezen felül maradó jövedelemből még görög szertartású katolikus, hajdúdorogi 
illetőségű, valamely katolikus középiskolát (gimnáziumot), reáliskolát, ipart vagy kereske-
delmi tanodát látogató tanulónak adassék ösztöndíj, egynek-egynek évi 120, azaz egyszázhúsz 
forint, az évi ösztöndíjnak szokásos osztása idején. 
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3. Ha még ezeken felül is marad jövedelem, az a hajdúdorogi görög szertartású katolikus 
iskolaszék belátása szerinti tancélokra lesz fordítható. Jogában állván az iskolaszéknek azt 
akár tancélokra, akár tartalékalapnak gyümölcsöztetni . 

4. Az 1. és 2. pont alatt felsorolt ruha, könyv, illetve ösztöndíjra elsősorban az alapító és 
néhai neje rokonai tarthatnak igényt még azon esetben is, ha nem hajdúdorogi illetőségűek, 
feltéve, hogy szegénysorsúak és jó tanulásuk és magaviseletük a velük pályázókká! egy 
színvonalon áll. 

5. A ruha és könyvvel való díjazásra érdemeseket, éspedig a ket tő latin szertartású 
katolikust, a kettő helvét hitvallású és a kettő mózes vallású tanulót saját lelkészük és 
tanítójuk, a görög szertartású katolikus tizenkettő tanulót pedig a görög szertartású katolikus 
iskola tanítókara, ideértve az elnök-igazgatót is, jelölik ki és határozzák meg a jutalom 
összegét. 

6. A 2. pontban említett négy ösztöndíjra pályázó a pályázati határidőn belül illető iskolai 
igazgatóságok útján benyúj tandó pályázati kérvényükben tartoznak kimutatni : a) állanak-e 
és minő rokonságban az alapítóhoz vagy nejéhez?, b) hogy hajdúdorogi illetőségűek-e, s 
hogy görög szertartású katolikus vallásúak, c) hogy valamely katolikus középiskolát 
(gimnáziumot, reáliskolát, ipari, kereskedelmi tanodát) látogatának, d) tanulásban előmene-
telüket, e) szüleik, illetve sajátmaguk vagyoni állapotát igazoló bizonyítványt, f) azt, vajon 
élveznek-e már valamely és minő jótékonyságot? 

7. Az említett négy ösztöndíjat a hajdúdorogi püspöki külhelynökség adományozza, mely 
a pályázati, a 6. pon tban előírt kellékekkel felszerelt kérvények vizsgálata közül mindenek-
előtt az alapító vagy nejéhez való rokonoknak adjon elsőbbséget, feltéve, ha azok 
szegénysorsúak, jó magaviseletűek s jól tanulók. 

8. Az egyszeri ösztöndíjra érdemesített tanuló ösztöndíját mindaddig megtartja, míg a 6. 
c) alatti pontban említett valamely középiskolát látogat, s onnan a felsőbb tanintézetek 
valamelyikébe — a papnöveldét kivéve — megy át. Ellenben elveszti, ha csak egy tantárgyból is 
elégtelen vagy olyan osztályzatot nyer, miszerint a támogatásra érdemtelen lenne. A z 
ösztöndíj csak az illető igazgatónak azon záradékkal ellátott nyugtájára fog kifizettetni, hogy 
az ösztöndíjazott tanulmányi előmenetele őt a további tanulmányok folytatására képesíti. 

9. Az elvesztett ösztöndí j ismét visszanyerhető, ha arra magát az illető szorgalma által 
érdemesíti. 

10. Ha a hajdúdorogi püspöki külhelynökség püspökségre emeltetnék, az ösztöndíj 
osztogatás joga a püspöki székre, ha megszüntettetnék, az a Munkács egyházmegyei görög 
szertartású katolikus püspöki székre száll. 

11. Ezen említett „Görögh Péter ruha- és ösztöndíj alapítvány" elannyira görög katolikus 
jellegű, hogy azon nem várt esetre, ha a jelenlegi görög szertartású katolikus felekezeti 
népiskola államosíttatnék vagy az felekezeti jellegét bármi oknál fogva elveszítené, ezen 
esetben más mint egyedül görög szertartású katolikus vallású népiskolai tanulók segélyre 
igényt nem tarthatnak. Ez esetben a segélyezendő görög szertartású katolikus tanulókat 
jutalmazásra kijelölni egyedül a hajdúdorogi görög szertartású katolikus lelkész leend 
hivatva. 

12. Ezen alapítvány soha és semmi szín alatt sem mehet át sem városi, sem állami kezelés 
alá és abból mások mint a I. 1., illetve 11. és 6. pont alatt említett kellékekkel bírókon kívül 
segélyre, ösztöndíjra igényt nem tarthatnak. Az alapítvány tiszta jövedelme a következő 
célokra fordítandó, úgymint : 

1. Kiosztandó annak jövedelméből mindenekelőtt a kezelő egyház főgondnoka által az én 
és nőmért 1886. március 12-én aláírt és 1886. május 3-án is megújított alapítványi oklevélben 
megjelölt napokon tar tandó összesen 12, azaz tizenkettő Istentiszteleten jelenlevő koldusok 
közt évenként a misék után 60, azaz hatvan forint, egy ízben tehát 5, azaz öt forint. 

2. A többi fennmaradó tisztajövedelem évenként a görög szertartású katolikusok karácso-
nyát és húsvétját megelőző hetekben osztandó ki, az oly önhibájukon kívül elszegényedett, 
jó erkölcsű, magaviseletű hajdúdorogi lakos szegények között, kik koldulással nem 
foglalkoznak, s kik közül ha többen hasonló sorsban vannak, elsősorban a Görögh és Szabó 
családból származottak segélyeztetnek. 

3. A segélyezés valláskülönbség nélkül történik ugyan, de azon arányban, mily arányban 
állott egyik vallásfelekezet a másikhoz 1880. év január 1 -jén. 

4. A segélyezést az egyházi és világi elöljáróságból álló 7 tagú bizottság gyakorolja, 
mely úgy a segélyösszeget, mint a segélyezendőt meghatározza, kijelöli a 3. pont korlátai 
közt . 
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Mándi Márton István (1760-1831), 
a Pápai Református Kollégium 

rektor-professzora 
(1790-1831) 

5. Ezen két bizottság áll: a) a hajdúdorogi görög szertartású katolikus lelkész elnöklete 
alatt, b) a hajdúdorogi görög katolikus iskolagondnok, c) a hajdúdorogi görög katolikus 
egyházi főgondnok , d) a tanács által e célra kiküldöt t tanácstag, e) a rendőrség főnöke , f) a 
városi főorvos és g) felváltva egy évben a latin szertartású katolikus, más évben a helvét 
hitvallású lelkészből. Határozathozatalra 5 tag jelenléte szükséges. 

6. A segélyezés jelentkezésre való tekintet nélkül történvén, segélyezés végett a bizottság 
bármely tagja előtt lehet jelentkezni, de nem szükséges. Miért is segélyezés végett a bizottság 
bármely tagja tehet javaslatot. 

Jelen alapító oklevél négy példányban állíttatott ki. Egy ezek közül az alapítónál, egy a 
városi levéltárban, egy a helybeli püspöki külhelynökségnél, egy a Munkács egyházmegyei 
széknél őriztetik. 

Felolvastatván, megmagyarázás után helyben hagyatott és aláíratott. 
Ha jdúdorog , Egyezernyolcszáznyolcvanhat évi június hó harmadik napján. 

Elő t tünk: Görögh Péter 
Danilovics János hajdúdorogi lakos 
Farkas Lajos földbir tokos 

A Papensiáról 

A Dunántúl i Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek egyik igen 
értékes különgyűj teménye a Papensia. 

A pápai vonatkozású könyv, kézirat s képzőművészeti anyagot a jogelőd főiskolai 
könyvtár tudós igazgatója, a Pápai Református Teológiai Akadémia professzora: dr. 
Pongrácz József rendezte egy összetartozó gyűjteménnyé. A könyvtáros-professzor 1931-i 
Jókai-köri előadásában már foglalkozott — a könyvtár értékeinek bemutatásakor - a 
Papensiával is. Többek közö t t ezt mondot ta : „Van Papensia néven nagy gyűj teményünk; 
ebben a szakban csoportosít juk a pápai tanárok, a pápai diákok, a Pápán élt í rók műveit, a 
Pápán nyomtato t t és Pápára vonatkozó műveket ." 

Pongrácz József 1917—1963-ig, haláláig volt a híres pápai könyvtár vezetője, s a Papensia 
anyaggyűjtését és rendszerezését már az I. világháború után elkezdte. A gyűj temény első 
nagyobb bemutatására a református kollégium alapításának 400. évfordulóján, 1931-ben 
került sor a jubileum tiszteletére rendezett kiállításon. A pápai református kollégium 
történetét dokumentáló oklevelek, kéziratok, könyvek, térképek, aprónyomtatványok 
közöt t már ott voltak a Papensia-gyűjtemény könyv, kézirat s képzőtársasági anyagának 
féltve őrzöt t relikviái is, a Jókai- , Petőfi- és Orlai-emlékek. Az anyag gyorsan gyarapodott , 
ma is állandóan növekszik. Jelenlegi állománya 6000 darab könyv, kézirat, kot ta s néhány 
képzőművészeti alkotás, emléktárgy. 
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