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A/9 Solti egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve 1817-1864 
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Készítette Dohi Tamás szakmai gyakorlat keretében 1997-ben. (Szerkesztett-javított változat.)

gyűlés ideje
jkv szám
tartalom
lapszám
1817. ápr.21.
1-16. szám

53-60. oldal
1817. ápr.21.
1
A gyülekezetek által beszolgáltatott  rendes és rendkívüli adományok nyilvántartása
53
1817. ápr.21.
2
Az oktatás egységesítésére  bevezetett módok ismertetése.
54
1817. ápr.21.
3
A gyülekezeteknek, iskoláknak előző évi can.vis.-ióinak tapasztalatai, statisztikai leírások,újabb rendelkezések.
55-57
1817. ápr.21.
3a
A korábban kiadott oktatási módokat eredményesen alkalmazták a tanítók. Dícséretet érdemel Futó Mihály a ráckevei leánytanító, a szabadszállási rektor azonban intést kap.
55
1817. ápr.21.
3b
néhány egyházközségnek /Dab, Lacháza, Kunszentmiklós/ fizetési kötelezettségei vannak alkalmazottai felé.
55
1817. ápr.21.
3c
indítvány arra nézve, hogy Aporkán különítsék el a korábban egyesített jegyzői hivatalt és iskolát.
55
1817. ápr.21.
3d
a makádi gyülekezetben tartott can.vis. utasításai elleni fellebezés.
55-56
1817. ápr.21.
3e
a szabadszállási  gyülekezet új rektorral, Márton Jánossal köttetett egyezségének megerősítése.  
56
1817. ápr.21.
3f
curatorok választási rendje
56
1817. ápr.21.
3g
kunszentmiklósi panasz arra vonatkozóan hogy a helybeli plebános megkereszteli a vegyesházasságokban élő református vallásúak gyermekeit.
56
1817. ápr.21.
3h
a filepszállási gyülekezet részére  a Debreceni Nagykollégiumból ad tájékoztatást Nemes Nagy Sándor a felállítandó két alumniumról.
56
1817. ápr.21.
3i
a foktői gyülekezet predikátorával való vitája.
57
1817. ápr.21.
4 
A lacházi gyülekezet levélben kéri  Rozgonyi György elhalálozása miatt Szondi Lászlót állandó lelkésznek kinevezni.
57-58
1817. ápr.21.
5
A kunszentmiklósi  Szalós Mihálynak a consistorium általi alkalmasságának bizonyítása Prof. Hiv.-beli állás betöltésére. 
58
1817. ápr.21.
6
Méhes István presbiter, családi helyzetére tekintettel való segélykérése indokolt.
58-59
1817. ápr.21.
7 
Szigetszentmiklósi előljárók  különböző személyeket javasolnak a megüresedett leánytanítói  állás betöltésére.
59
1817. ápr.21.
8
A ráckevei gyülekezet  kötelékéből önként távozó Lőrinci Gedeon iskolamester helyére confirmáltatik Tóth István ajánlása.
59
1817. ápr.21.
9
Confirmáltatik  Lacházi  Kapus János, Takáts János eltávozott dabi iskolamester helyére.
59
1817. ápr.21.
10
Csizmadia Gergely magosházi és Varga László szentbenedeki iskolamesterek állomáshelyeiket felcserélték.
59
1817. ápr.21.
11
A fajszi gyülekezet leánytanítója  Gergely Péter  a kunszentmiklósi gimnáziumban a szintaxia és grammatika foganatos oktatása miatt helyán megerőssittetik.
59
1817. ápr.21.
12
A szabadszállási káplán, László György a consistorium közbenjárását kéri elmaradt bérének rendezéséhez.
60
1817. ápr.21.
13
Halasi János, kunszentmiklósi gimnáziumi preceptor anyagilag előnyösebb állást kér.
60
1817. ápr.21.
14
Özv.Vasadi Györgyné Kémeri Mária a korábbi szabadszállási rektornak,Nagy Zsigmondnak,fiának fizetésének fennmaradt részének felfüggesztését kéri. 
60
1817. ápr.21.
15
A gyülekezeti számadások berendelése  megvizsgáltatás végett Foktőről, Vadkertről, Izsákról, Filepszállásról.
60
1817. ápr.21.
16 
Javaslat a superitendentiale consistorium elkövetkezendőkben egy helységben való megtartására.
60
1817. jún.15.
1-4. szám

61-63. oldal
1817. jún.15.
1
Losy Pál beszámolója az iskola fennálló állapotról
61-62
1817. jún.15.
1a
a predikátor a maga ügyében, akárkivel való perében bíró nem lehet.
61-62
1817. jún.15.
1b
a predikátor az alá beosztott iskolamesterekkel szemben való hatalmaskodása megtiltatik.
61-62
1817. jún.15.
1c
a gimnázium professzorai ill.a predikátor kizárólag a superintendentialenak, tractuale consistoriumnak  tartoznak engedelmességgel.
61-62
1817. jún.15.
1d
a professzor,miint conservatus papi személy,a sákramentumok kiszolgálásában résztvehet a gyülekezet iránti köteleztetésből.
61-62
1817. jún.15.
1e
a nagyobb iskolák tanítói ill. professzorok a locale consistoriumok tagjaivá rendeltetnek.
61-62
1817. jún.15.
2
A  lactalis Durának újonnan való ejektuálása némely akadályokat szenved. Az ilyen nevezetesebb intézésben a köznép köréből, a tehetősebbeket bevonva, együtt kell értekezni.
62
1817. jún.15.
3
közöltetik az érdemes előljárósággal a traktatus azonhatározása miszerint a consistoriumot egy bizonyos helyre állítani szándékozván, hogy az iskolára való tekintettel, ezen gyülekezetet kívánná állandó helyéül választani.
62-63
1817. jún.15.
4
Az iskolai tanítás módja a tractuale consistorium által lesz meghatározva.
63
1817. júl.28.
1-6. szám

63-66. oldal

2
Szentbenedeki eklézsia Czizmadia Gergely iskolamester elleni panasza

!
!
hiányok!
!
1818. ápr.15.
1-11. szám

66-72. oldal
1818. ápr.15.
1
A szigetszentmiklósi gyülekezet kéri a néhai Simony János predikátor halálozása miatt megüresedett helyre új kinevezést.
66-72      
1818. ápr.15.
2
A gyülekezetek által beadott adományok részletes felsorolása.
66-67
1818. ápr.15.
3
A megelőző évben Dömsödön, Szentmiklóson és Szalkszentmártonban tartott consistorumok jegyzőkönyveinek felolvasása.. Az akkor megintett makádi gyülekezetnek és iskolamesterének pénzbeli büntetése eltöröltetik.
67-68
1818. ápr.15.
4
Felolvastatik az egyházlátogatások relatioja,melyben az új rendtartások helyben hagyatnak, ugyanakkor megjegyeztetnek az alábbiak: 
68
1818. ápr.15.
4a

Minthogy egyes iskolamesterek a rendes évet ki nem töltve, idő előtt távoznak, helyükre a designatus mesterek kiszivárognak.Ennek következménye, hogy a tanulók vizsgáztatása ügyében rendellenességek történnek.
68
1818. ápr.15.
4b
A dömsödi gyülekezet curatori számadását bizonyos okokból nem kívánja nyilvánosság elé vinni, ezért köteleztetik hogy curator Bernát Györggyel  közölje.
68
1818. ápr.15.
4c
Aporkán a jegyzőség és az iskolamesteri hivatal különválasztása nem valósítható meg,mivel a jegyzőnek külön conventio nem adható.
68-69
1818. ápr.15.
4d
A  szigetszentmiklósi özv. prédikátorné, Kemenszky Zsuzsánna, amidőn  az  özvegyi esztendő jövedelmének bizonyos részét várná, magaviseletében oly szemtelen, ocsmány dolgok fedezhetők fel melyek nem hogy egy egyházi beneficiumra jogosítanák fel, hanem kemény büntetésre méltónak ítél. Tekintetbe véve azonban férjének, néhai Simon Jánosnak érdemei, azokra nézve nem fosztatik meg a rossz asszony minden beneficiumától.
69
1818. ápr.15.
4d
Ugyanezen gyülekezet forrásban levő borbeli beneficium vétele körüli vita a két iskolamester között.Mindketten vegyenek hordókat maguknak a borbeli jutalmazáshoz.
69
1818. ápr.15.
4d
A fiúgyermekek mestere,Kováts János más hivatalba való jelentkezés miatt, ezt jelentvén, illő teestimoniummal elbocsáttatik.
69
1818. ápr.15.
4e
A can.vis. során nyilvánvalóvá vált,hogy Jantsovits János gorombasága és mindenkivel összetűzést kereső viselkedése miatt a presbitérium munkája akadozó. Ezért deputatio küldetik ki.
70
1818. ápr.15.
4f
Motsy István, solti predikátor panasza szőllejének megdézsmálása miatt.
70
1818. ápr.15.
4g
Az ordasi gyülekezet a predikátori conventioból két öl fa letiltását és a szokott ünnepi legatio eltörlését a can.vis. alkalmával hatálytalanította.
70
1818. ápr.15.
4h
Az uzsoki iskolamester, Kurtán Zsigmond, bár már megintetett rézsegségek és tobzódások miatt,azokat folytatta. Ezért írásbeli kérelmére hivatalától nem fosztatik meg,hanem csak áthelyeztetik Ráckevére, Futó Mihály elhunyt tanító helyére.
70
1818. ápr.15.
4i
Filepszállásról Nemes Nagy Sándor a debreceni kollégiumban felállítandó két alumniumok felől kegyes szándékát már annyira vitte, hogy az ezévre eső pénzajándékát már el is juttatta.
70
1818. ápr.15.
5
A szigetszentmiklósi és benedeki gyülekezetek iskolamesterekkel való ellátottságukat kérő levelükkel kapcsolatban a kihelyezések leírása.
71
1818. ápr.15.
6
László Gergely, szabadszállási káplán és leánytanító földjének hiányát panaszolja. Kiküldöttek mennek a tényállás tisztázására.
71
1818. ápr.15.
7
A gyönki évenkénti kihirdetése az egész megyében,miszerint a kunszentmiklósi gimnáziumot patronálja. Ezt a továbbiakban is vállalja, hisz ezentúl a gimnáziumban a szükságes deákstúdiumok mellett a tanúlók a német nyelv megismeerésében is alkalmas előremenetelt vettek.
71
1818. ápr.15.
8
A szalkszentmártoni consistoriumban kinevezett iskolainspektorok, Szalos Mihályon és prof.Fancsi Istvánon kivül pályázatokat be nem adván fő hivatalos kötelességeikben el nem járván élni akarnak vagy nem. Maguk meghatározásaikat a consistorium előtt írásban kötelező jelenteniük.
71-72
1818. ápr.15.
9
A can.vis. jegyzékei,melyekben a helyi curatoroknak a látogató tisztviselők jelenlétében megtartott választások a gyülekezeteknek maguknak megegyezések szerint, mind hirdessenek:az iskolában tartott szokásos évi két vizsga egyre redukálódik, a tanítóknak az oktatás folyamatának egyenlőleg való fenntartása a consistorium által is helyben hagyattatik és zsinórmértékké tétetik.
72
1818. ápr.15.
10
A can.vis. próbát fog tenni minden egyes gyülekezetben a nyári munkanapokon az esti könyörgések predikátorok által való elmulasztásával kapcsolatos jelentésekre tekintettel.
72
1818. ápr.15.
11
A szentmiklósi presbitérium a nála tartandó tractuale consistorium accomodatiójára nézve:
72
1818. ápr.15.
11-1
Az iskolában levő museumot átalakítja lakóháznak.
72
1818. ápr.15.
11-2 
A vizsgákon megjelenő tractualis tisztviselőket ingyen ebédelteti.
72
1818. ápr.15.
11-3
A tanácsülésen résztvevő tagok ellátásáról, szállásáról gondoskodik.
72
1818. ápr.15.
11-4
A tisztviselők lovainak zab ill. szénafogyasztását megtéríti.
72
1819. ápr.15.
1-10. szám

73-77. oldal
1819. ápr.15.
1
Számadás a gyülekezetek adományairól.
73
1819. ápr.15.
2
A számadási táblázaton a szabadszállási egyházközség utáni szabad hely szerint az ill. gyülekezet nem adta be adományát.
73-74
1819. ápr.15.
2
Kihirdettetik újra a tavalyi jegyzőkönyvének a. pontja.
74
1819. ápr.15.
4
A can.vis. tudósítása szerint az apostagi gyülekezetben továbbra is fennáll a korábbi rendezetlenség. Emiatt indokolt újabb deputatio kiküldése a helyszínre.
74-75
1819. ápr.15.
4
Az aporkai iskolamester és predikátor oly nagymértékű gyűlölet jött létre, melyeknek káros következményei lehetnek. A helyzet orvoslására rendelés tétetik.
75
1819. ápr.15.
4
Szentmiklóson a predikátornak szánt föld melletti rész a professzori föld pótlására használtatik.
75
1819. ápr.15.
5
A directonale protocollumban, helyükön megerősített tanítók felsorolása.
75
1819. ápr.15.
6
A dömsödi gyülekezet megüresedett predikátori helyének megpályáztatása.
75-76
1819. ápr.15.
7
Az aporkai gyülekezet levele az alkalmazásában álló tanító és iskolamester közötti ellenségeskedéssel kapcsolatban.
76-77
1819. ápr.15.
8
A szentbenedeki gyülekezet iskolamestere alkalmatlan, ezért helyébe Tabról Kapus János rendeltetik.
77
1819. ápr.15.
8
A foktői gyülekezet is mesterét, Csepregi Istvánt, rendessel kívánja felváltani. A tasi leánytanító, Gergely Péter ajánltatik nekik.
77
1819. ápr.15.
9
Huszti Sándornak, a szentmiklósi gimn.tanárának kérése jelenleg nem teljesíthető.
77
1819. ápr.15.
10
Tanszi István professzor kérdése az iskolai cursusok újabb változásaival kapcsolatban.
77
1820. ápr.12.
1-21. szám

77-84. oldal
1820. ápr.12.
1
A gyülekezetek megelőző évi adományainak felsorolása.
78 
1820. ápr.12.
2
A mult évi tractuale cons.-ok jegyzőkönyveinek felolvasása.
79
1820. ápr.12.
3
T. Nagy Sámuel szabadszállási predikátor beadott memorialisában menti magát, hogy a mult évi can.vis. alkalmával nem találtatott otthon. Ebből kifolyólag nem adta át személyesen az adományt.
79
1820. ápr.12.
4
Máár János beszámolója a kunszentmiklósi gyülekezet idestova már hat éve el nem készült számadásaival kapcsolatban. Hírül adja e hiányosság okait.
79-80
1820. ápr.12.
5
Pap József szabadszállási curator újra megintetni rendeltetik.
80
1820. ápr.12.
6
A vis.rel.-ban említtetik, hogy a szabadszállási curator Pap József a Tanács nevében jelentést tesz aziránt,hogy a trakt. tisztviselők választásában való voksolási jussát maguknak fenntartani és gyakorolni kívánják.
80
1820. ápr.12.
7
A can. vis. alkalmánval jelentette a szentmiklósi gyülekezet,hogy S.Szabó István,végrendeletileg földet hagyott a collegium számára.
80-81
1820. ápr.12.
8
Néhai szentmiklósi lakos, Szabó Istvánnak azon szöllejéről melyet a filepszállási gyül-nek hagyott végrendeletében.
81
1820. ápr.12.
9
Határozat az uszodi esetből kifolyólag a curator, a helyi presbiterium  beleegyyezése nélkül a gyülekezet pénzét nem zárolhatja, maga hasznára nem fordíthatja.
81
1820. ápr.12.
10
Tract. tanácsbíróknak többségi szavazattal megválasztatnak Herczeg  Sámuel, Szeles Sámuel,Dobos József.
81
1820. ápr.12.
11
A Motsi József halálával megüresedett izsáki predikátori tisztség betöltésére a gyülekezet Várad Istvánt kéri.
81-82
1820. ápr.12.
12
A tassi gyülekezet elhalálozás miatt Zilahi Imrét kéri predikátornak.
82
1820. ápr.12.
13
ZilahiImre helyére rendeltetik Foktőre Parragh Ferenc.
82
1820. ápr.12.
14
A szentbenedeki gyülekezet panaszkodik predikátorának, Teleki Sámuelnek hivatali eljárásáról.
82-83
1820. ápr.12.
15
Huszti Sándor kunszentmiklósi kérelme jövedelmezőbb hivatalért a következő évben megoldást nyer.
83
1820. ápr.12.
16
A dabi gyülekezet alkalmatlanságra hivatkozva kéri mesterének, Kapus Jánosnak felmentését. A mester megintetik, deputatio érkeztéig a dolog felfüggesztetik.
83
1820. ápr.12.
16
Almási Mihály pataji praeceptor jó assentatumok mellett applikcatiot kér-nem lévén vacantia kérése nem teljesíttethetik.
83
1820. ápr.12.
17
Kurtán Zsigmond ráckevei leánytanító előjegyeztetik gyümölcsözőbb hivatalra.
83
1820. ápr.12.
18
A szentbenedeki Simoni János iskolamester alkalmatlansága miatt a gyülekezetnek a Nagykőrösön tanúló Czút?? János ajánltatik.
84
1820. ápr.12.
19
A tassi Kálnási Mihály káplán kérése teljesíttessék.
4
1820. ápr.12.
20
Buzás Pál filepszállási rector negyedik esztendőre is alkalmaztatik.
84
1820. ápr.12.
21
Ajánltatik a LiteraturZeitung járatása.
84
1821. ápr.25.
1-22. szám

84-91. oldal
1821. ápr.25.
1
A gyülekezetektől beérkező adományok felsorolása.
84-85
1821. ápr.25.
2
Az új tract. assessorok felesketésének sürgetése.
85
1821. ápr.25.
3
Az esperes indítványozza további assessorok megválasztását a mgnövekedett feladatkör ellátására..
85-86
1821. ápr.25.
4
Engedély a kunszentmiklósi presbiteriumnak arra tekintettel, hogy a museumot, ajtót vágatván rajta professoriális házzá alakítsa.
86
1821. ápr.25.
5
A tavalyi jegyzőkönyv 8. pontjában említett szőllő helyett kukoricaföldet kap a filepszállási gyülekezet predikátora.
86
1821. ápr.25.
6
A dabi mester, Kapus János dolgában kiküldött deputatio nem tudta a gyülekezetet megnyugtatni.
86-87
1821. ápr.25.
7
A vadkerti gyülekezetbe az elhunyt Pór Bertalan helyére Schilling András rendeltetik.
87
1821. ápr.25.
8
Néhai id.Bankos János végrendeletével kapcsolatos problemák.
87
1821. ápr.25.
9
A dabi gyülekezet predikátora, Demeter István elleni panasz.
88-89
1821. ápr.25.
10
A dabi gyülekezetben fennnálló helyzetből következően a gyülekezetek nek elrendeltetik, hogy bizonyos ügyekben a tract. forum vizsgálata előtt ne döntsenek.
89
1821. ápr.25.
11
Gyülekezetek panaszai arra nézve, hogy az új énekeskönyveket a superintendentiától drágábban kapják, mint a nyomdától.
89
1821. ápr.25.
12
A házassági kézfogás új formáját ki kell hirdetni a gyülekezetekben.
89
1821. ápr.25.
13
Tormássi, lévén vacantia, nem alkalmaztathatik. Ezért a jövendőre nézve előjegyeztetik.
89
1821. ápr.25.
14
Csepregi István, aporkai iskolamester alkalmatlan, ezért eltanácsoltatik.   
89-90
1821. ápr.25.
15
Zsiros István aszódi mester alaptalanul rágalmazta mestertársai előtt predikátorát.
90
1821. ápr.25.
16
Kováts János kecskeméti preceptor Foktőre helyezésére irányuló kérelme teljesíttetik azon feltétellel, hogy esztendővel rendezi feleségétől való válását. 
90
1821. ápr.25.
17
Rendelés az iskoláknak a Káté tanításával kapcsolatban.
90
1821. ápr.25.
18
Rendelet a mestereknek a tanításra felkészűléssel kapcsolatban.
90
1821. ápr.25.
19
Rendelés az iskolák visitatiojáról.
91
1821. ápr.25.
20
A felállítandó özvegyi cassaról.
91
1821. ápr.25.
21
Varga József és Mészely András káplánok megkapják praenotatiojukat.
91
1821. ápr.25.
22
Őrsi Gergely, szalkszentmártoni ex-rector panasza elmaradt béréről.
91
1822. ápr.16.
1-21. szám

92-101. oldal
1822. ápr.16.
1       
A  gyülekezetek által beküldött adományok felsorolása.
93
1822. ápr.16.
2
A tract. archivumának elhelyezéséről.
93
1822. ápr.16.
3
Új tract. assessorok választása, a régiek confirmálása.
93
1822. ápr.16.
4
A gyülekezetekben mind sűrűbben előforduló válásokról, különélésekről.
93-94
1822. ápr.16.
5
A tassi gyülekezetben a can.vis. során femerült rendellenességről.
94
1822. ápr.16.
6
Bejelentés, miszerint a kunszentmikósi gyülekezet Demeter Antalt leánytanítónak alkalmazza.
94
1822. ápr.16.
7
Emlékeztetés Bernáth György dömsödi curatornak a gyülekezet elmaradt számadásaival kapcsolatban.
94
1822. ápr.16.
8
Schilling István, vadkerti predikátor köteleztetik magyar predikációt tartani a pusztákon lakó magyar filialisták számára.
94-95
1822. ápr.16.
9
Határozás a foktői iskolamester, Kováts János, válási ügyében.
95
1822. ápr.16.
10
Az ordasi praeceptori fizetésről.
95-96
1822. ápr.16.
11
Az aporkai gyülekezet predikátora, Benedek Mihály ellen beadott panasz.
96-98
1822. ápr.16.
12
A makádi gyülekezettekintettel a néhai Czeglédi Mihály predikátor munkásságára, az árvákat nevelő özvegyének még egy évig folyósítja fizetését.
98-99
1822. ápr.16.
13
A  dabi predikátor, Demeter István recursusa.
99
1822. ápr.16.
14
Benedek Mihály predikátor Makádra rendeltetik azon feltétellel, hogy fizetésének fele részét néhai Czeglédi Mihály özvegyének és árváinak átengedi.
99-100
1822. ápr.16.
15
Ha a makádiak nem Benedek Mihályt választanák a consistorium ajánlása ellenére, a mindkét esetben megüresedő aporkai gyülekezetnek candidálja Szabó Mihályt.
1001
1822. ápr.16.
16
Rendelés a káplánságokra exmittált indiviumokkal kapcsolatban.
100
1822. ápr.16.
17
A lacházi gyülekezet megkeresése a megüresedett kápláni tisztséggel kapcsolatban.
100-101
1822. ápr.16.
18
A kunszentmiklósi corrector indítványa, hogy összevonassék a kuszentmiklósi káplánság és leánytanítóság.   
101
1822. ápr.16.
19
A dömsödi Dömény József rector rectori testimoniumokkal kapcsolatos felvetése.
101
1822. ápr.16.
20
A deficiensek számára felállítandó cassaról.        
101
1822. ápr.16.
21
A directionale protocollum felolvasása.
101
1822. aug.5.
1
A vadkerti német gyülekezet pusztai magyar filiáléján korábban elrendelt háromhetenkénti magyar predikáció tartása felfüggesztetik.
102-104
1822. aug.5.
2
Az ordasi gyülekezetben a cons. közbenjárására sem sikerült a praeceptori fizetés megemelése.
104
1823. ápr.17.
1-23. szám

104-113. oldal
1823. ápr.17.
1
A gyülekezetek által beadott adományok felsorolása.
105
1823. ápr.17.
2
Madarassy Ferenc tract.assessor  resignatiója.
105-6
1823. ápr.17.
3
A szalkszentmártoni parochiánál pince és kamara építésével kapcsolatos határozat.
106
1823. ápr.17.
4
A szalkszentmártoni rector, Zágonyi Sándor korhely életvitele miatt elbocsáttatik.
106-7
1823. ápr.17.
5
Helyére a gyülekezet meghívhatja Kováts János foktői mestert.
107
1823. ápr.17.
6
A szalkszentmártoni praeceptorságra kandidáltatnak Kapus János és Pető Beniámin vacans személyek.
107
1823. ápr.17.
7
Dömsödi káplán Cserna István gazdasszonyát megverte. Emiatt a gyülekezet elmozdítását kívánja.
104-113
1823. ápr.17.
8
A kunszentmiklósi gyülekezet Csizmadia Gergely leánytanító helyébe aki a predikátor gyakori betegsége miatt, részben annak feladatait is ellátná.
107-8
1823. ápr.17.
9
A szabadszállási gyülekezet, minthogy iskoláját bővítette, újonnan induló osztályához tanítót kér.
108
1823. ápr.17.
10
A vadkerti német gyülekezetpanasza.
  109-10
1823. ápr.17.
11
Az ordasi presbiterium a három ünnepi beneficiumot a praeceptori fizetés pótolására kívánja fordítani.
110-11
1823. ápr.17.
12
A directionale protocollum felovastatott.
111
1823. ápr.17.
13
Kapus János Izsákra rendelődik praeceptornak.
111
1823. ápr.17.
14
A kántorok a templombeli éneklés során alkalmazzák az új módot.
111
1823. ápr.17.
15
A pataji, ordasi, foktői, uszodi iskolák provinciális inspektorainak kinevezése.
111
1823. ápr.17.
16
Pap Szász István szabadszállási káplán insinuáltatik.
111-12
1823. ápr.17.
17
A megüreseedett foktői mesterségre a tassi leánytanító Salamon Mihály rendeltetik.
112
1823. ápr.17.
18
Ráckevébe leánytanítónak designáltatik Sipos Péter apostagi mester.
112
1823. ápr.17.
19
A foktői mestersége kinevezett Salamon Mihály nem fogadta el a conditiókat. Ezért a gyülekezet fogadja el Zágoni Sándor szentmártoni ex-mestert vagy a debreceni collegiumból hívjanak maguknak mestert.
112
1823. ápr.17.
20
Az esperes szabad választást engedélyez a szentmiklósi gyülekezetben a kápláni tisztségre Salamon és Kurtán között.
  112
1823. ápr.17.
21
Az izsáki gyülekezet még nem lévén abban a helyzetben hogy praeceptort tarthasson a neki ajánlott Kapus Jánost nem fogadja el.
1123
1823. ápr.17.
22
Kunszentmiklósra leánytanítónak Salamon Mihály helyére Sipos Péter rendeltetik Apostagról.
113
1823. ápr.17.
23
Sipos Péter helyére Apostagra rendeltetik Tormássi János.
113
1824. ápr.21.
1-21. szám

113-116. oldal
1824. ápr.21.
1
A gyülekezetekből beérkezett adományok felsorolása.
113
1824. ápr.21.
2
Assessorok választása.
114
1824. ápr.21.
3
Confirmáltatik a can.vis. Tabon tett rendelése.
114
1824. ápr.21.
4
Kérés,hogy a lecticalis restanciákat az elöljárók folyó év nov.1-ig igyekezzenek beszedni.
114
1824. ápr.21.
5
A lecticalis fizetés módja melyet a can.vis.azon módja melyet az ordasi gyülekezetben meghatározott a továbbiakban máshol is zsinórmértékül szolgáljon.
114
1824. ápr.21.
6
A filepszállási predikátora Császári Losy Pál helyére Báthori Gábor kinevezése confirmáltatott.
114
1824. ápr.21.
7
Csepregi István aporkai és  Kurtán Zsigmod ráckevei tanítók cserélnek.
114
1824. ápr.21.
8
Szijj Imre szigeszentmiklósi leánytanító viselkedése miatt demissiót kapott.
114
1824. ápr.21.
9
Majosházára rendeltetik Takáts János tanító.
114-15
1824. ápr.21.
10
Foktői iskolamesterségre designáltatik Nagy Bálint.
115
1824. ápr.21.
11
Dunavecsére correctornak rendeltetik Tamás Miklós.
115
1824. ápr.21.
12
Tassi Gergely corrector praenotatióval kapcsolatos kérése teljesíttetik.
115
1824. ápr.21.
13
Gyöngyösi Beniamin ráckevei káplán a solti tractus kebeléből kirekesztetik.
115
1824. ápr.21.
14
Bede Sámuel Ráckevére rendeltetik káplánnak.
115
1824. ápr.21.
15
A szentbenedeki gyülekezettemplomát akarja renoválni. Ezért agentiáléjának elengedése ajánlatos.
115
1824. ápr.21.
16
Engedélyeztetik a szigetszentmiklósi predikátornak a  Gáspár János és Szabó Livia házaspár válásának megindítására. 
115
1824. ápr.21.
17
Bodis Beniamin és Szabó Judit viszálykodó házasságára nézve a makádi predikátor felhatalmaztatik, hogy a válás végett őket a törvény útjára igazítsa.
115
1824. ápr.21.
18
A kunszentmiklósi predikátor Mező Pál és felesége válása ügyében activizáltatik.
115
1824. ápr.21.
19
A makádi Bodis Beniamin panasza predikátorának eljárására.
115
1824. ápr.21.
20
A vadkerti német gyülekezet kérése.
116
1824. ápr.21.
21
Lacházi káplán Keserű Ferenc alkalmazása tb.
116
1825. ápr.25.
1-24. szám

116-122. oldal
1825. ápr.25.
1
A gyülekezetek által beadott adományok felsorolása.
117
1825. ápr.25.
2
Assesorok választása.
117
1825. ápr.25.
3
Bodis Beniamin makádi lakos panasza predikátorára kivizgálás után megalapozatlannak bizonyult.
117
1825. ápr.25.
4
A kunszentmiklósi presbyterium régtől fogva hátramaradt curatori számadásait elkészítette.
117-8
1825. ápr.25.
5
A predikátorok egységesen kérik hogy bérüket hasonlóan a korábbi időszakhoz ezüst pénzben kapják.
118
1825. ápr.25.
6
Gergely Péter tassi iskolamester ellen a  can.vis. alkalmával felvetődött panaszokról.
118
1825. ápr.25.
7
Rendelés a tabi gyülekezet határkővitájával kapcsolatban.
118
1825. ápr.25.
8
Deputatio kirendelése néhai Fejes Ambrus halálával megüresedett assessori tisztséggel kapcsolatban.
118-9
1825. ápr.25.
9
Személyi ajánlatok a fennemlített tisztség betöltésére.
119
1825. ápr.25.
10
Tóth István ráckevei iskolamestert illető panasz.
119
1825. ápr.25.
11
Kováts Gergely szabadszállási kántor panaszának megvizsgálása.
119
1825. ápr.25.
12
A szabadszállási predikátor meghatalmaztatik Cserin Lajos és Pösztri Mária válásához szükséges bizonyságlevél kiadására.
119
1825. ápr.25.
13
Gyülekezetek kívánságai arra nézve, hogy a megszűnt esperesi superinspectio visszaállíttassék. 
119
1825. ápr.25.
14
Utasítás arra nézve,hogy a rectorok Szt. György napja előtt hivataljaikat semmiképp el ne hagyják.
120
1825. ápr.25.
15
Szász István ordasi predikátor panasza.
120
1825. ápr.25.
16
Dötki Sándor dömsödi, Váradi János szabadszállási káplánok applicaltatásra recommendáltatnak.
120
1825. ápr.25.
17
Szalkszentmártoni rector Zágoni Sándor testimoniuma a locale pesbyterium által kiadattatni rendeltetik.
120
1825. ápr.25.
18
A szigetszentmiklósi gyülekezetben megerőssíttetik Szijj Imre tanító.
120-21
1825. ápr.25.
19
A  szentbenedeki presbyterium panaszai Vég János notarius ellen.
121
1825. ápr.25.
20
A dunavecsei gyülekezet engedélyezi néhai predikátorának özvegyének,hogy még egy évig a parochián lakjon.
121
1825. ápr.25.
21
Pályázatok a megüresedett assessori tisztségre.
121-2-
1825. ápr.25.
22
Pénz folyósítása a tassi gyülekezet számára.
122
1825. ápr.25.
23
A  tractatus cassajának számbavétele elhalasztatik a megüresedett assessori hely betöltéséig.
122
1825. ápr.25.
24
A tract. gyűléseinek egy helységben való megtartásáról.
122
1826. ápr.26.
1-33. szám

122-127. oldal
1826. ápr.26.
1
Condoleatio a néhai assessorának váratlan halálára.
122-3
1826. ápr.26.
2
Szabó Mihály felesketése a megüresedett assesori tisztségre elhalasztatik.
123
1826. ápr.26.
3
Esperes jelenti, hogy a szentmiklósi gyülekezet beadta  elmaradt számadásait, melyek rendben találtattak.
123
1826. ápr.26.
4
Megjegyzés a predikátorok által kért ezüstben való kifizetésseel kapcsolatban.
123
1826. ápr.26.
5
A hivatalát idő előtt elhagyó Márton István solti iskolamester megintetik.
123
1826. ápr.26.
6
A szentbenedeki gyülekezet és predikátorának vitájáról.
123
1826. ápr.26.
7
Hollósi János szentbenedeki predikátor cselekedetei helytelenségét  a consistorium szine előtt elismervén, ennek ellenére újra megintetik.
123
1826. ápr.26.
8
Szentbenedeki tanító Csúz?? János erkölcstelenségei miatti elmozdíttatását kéri a gyülekezet
123
1826. ápr.26.
9
Rendelés a szigetszentmiklósi temető dolgában.
124
1826. ápr.26.
10
Ráckevei lakos Sári János és felesége, korábbi szándékaikkal ellentétben, immár nem szándékoznak válni.
124
1826. ápr.26.
11
A makádi gyülekezetnek engedélyeztetik praeceptor alkalmazása.
124
1826. ápr.26.
12
Madarasy István jelentése a szalkszentmártoni toronyórával kapcsolatban.
124
1826. ápr.26.
13
Szalkszentmártoni rector Kováts János hivatalából idő előtti távozása miatti megintése.
124
1826. ápr.26.
14
Candidálók a megüresedett dunavecsei predikátorságra.
124
1826. ápr.26.
15
A tassi gyülekezet főcuratorának Madarassy Istvánnak közlése a predicatori fizetéssel kapcsolatban.
124
1826. ápr.26.
16
Tanda Mihály és Miskolczi István fungens káplánok insinuáltatnak.
125
1826. ápr.26.
17
Csút?? János iskolamester, korábbi vétkeit kellőképpen belátván, a cons. nagylelkűségének eredményeként Apostagra rendeltetik.
125
1826. ápr.26.
18
Foktőre rendeltetik Siros István rector.
125
1826. ápr.26.
19
Az uszódi iskolamesterséget  Tormási Jánossal  kívánja a consistorium betöltetni.  
125
1826. ápr.26.
20
Lacházi praeceptorságra  a consistorium  Tamás Miklós dunavecsei rectort.
125
1826. ápr.26.
21
Az apostagi ifj. Vedres János és felesége Póron Zsuzsánna, korábbi szándékukkal ellentétben, lemondtak válási szándékukról.
125
1826. ápr.26.
22
A kishartai filialis német gyülekezet régóta betegeskedő tanítója helyett olyan mestert kér, aki a papi funkciókat is végezhetné.
125
1826. ápr.26.
23
Uszódi lakos Tóth István és felesége Nagy Livia továbbra is tartván válási szándékaikat elválasztassanak.
125
1826. ápr.26.
24
Uszódi lakos Nagy Pál István eelöljárókat illető káromlása miatt megfenyíttetésre ajánltatik a főszolgabíró részéről.
  125
1826. ápr.26.
25
A bogyiszlói predikátor Szentes János helykeresése gyengélkedő egészsége miatt ártalmasnak ítéltetik.
125
1826. ápr.26.
26
A szabadszállási tanító Kováts Gergely fizetés ügyében kinnjárt deputatio jelentése.
125-6
1826. ápr.26.
27
A pataji káplán Balla Mihály azon kérése, hogy hivatalát predicatorsággal kívánja felcserélni, insinuáltatik. 
126
1826. ápr.26.
28
Presentáltatik tract. consistoriumnak 1813. esztendei rendelése, miszerint a káplánokat három classisra különböztetik meg.
126
1826. ápr.26.
29
A can.vis. megállapitása szerint az 1816-ban kiszabott methodus docendi sok gyülekezetben teljességgeel ismeretlen vagy hibásan tartatik.
126
1826. ápr.26.
30
Bár iskolai tanítók hiányos eljárásaikért megérdemelnék, hogy circulariter publicaltassanak, a consistorium meginti őket.
126
1826. ápr.26.
31
Esperesi beszámoló a tarct. cassajának állapotáról.
126
1826. ápr.26.
32
A jövő tract. cons. legalkalmasabb helyének a dunavecsei gyülekezettaláltatik.
126
1826. ápr.26.
33
A gyülekezetek által beküldött adományok felsorolása.
126-7
1827. ápr.24.
1-19. szám

127-132. oldal
1827. ápr.24.
1
Assessorok választása.
127
1827. ápr.24.
2
Sziládi Péter szalkszentmártoni predikátor jelenti, hogy az órásnak gabonabéli deputatuma még most is a gyülekezet kamrájából fizetődik.
127-8
1827. ápr.24.
3
Uszodi lakos Nagy Pál István ügyében a főzsolgabíró újabb megkeresése indokolt.
128
1827. ápr.24.
4
Felolvastatik a benedeki gyülekezetből bejött két egymással ellentétes panasz.
128
1827. ápr.24.
5
A can. vis.-nak az  uszodi, tassi és ráckevei iskolamesterek ellen beadott panaszok következtében tett határozata.
128
1827. ápr.24.
6
 Határozat az aporkai egyházi földekkel kapcsolatban.
128
1827. ápr.24.
7
Szabó Ferenc aporkai lakos 1821-ben  tett prim legátumával kapcsolatos rendelet.
129
1827. ápr.24.
8
A rendes predikátor hiányával küszködő dömösi gyülekezet kérelme.
129
1827. ápr.24.
9
Candidalasok az elhunyt bogyoszlói predikátor Szentes János tisztségére.
129
1827. ápr.24.
10
A szeremlei gyülekezet instanciája az új énekeskönyvekkel kapcsolatban.
129-30
1827. ápr.24.
11
A tractusok segítségét kérő Kis Erzsébet néhai Nagy István özvegyének beadványa.
130
1827. ápr.24.
12
Proponáltatik, hogy consistoriumba annak tagjai levél által hívattasanak meg.
130
1827. ápr.24.
13
Szeles Sámuel esperes felolvassa néhai Tooth István esperes és prosenior Losi Pál urak ellen felvetett számadásokat. 
130
1827. ápr.24.
14
Mikó István dunavecsei lakos nem törleszti a tractus cassajából kölcsönzött pénzt.
131
1827. ápr.24.
15
Határozat néhai filepszállási senator id. Bankós János prim legátumára nézve.
131
1827. ápr.24.
16
A tractusbeli iskolák könnyebb és jobb módon való visitatioval kapcsolatos rendelés.
131
1827. ápr.24.
17
Határozatok válási ügyekben.
131
1827. ápr.24.
18
Tervezet a consistorium jövő évben Szigetszentmiklóson való megtartásával kapcsolatban.
131
1827. ápr.24.
19
A gyülekezetek által beadott adományok felsorolása.
131-2



A/9. A solti egyházmegye iratai 1824-1849
Készítette Dohi Tamás szakmai gyakorlat keretében 1997-ben. (Szerkesztett-javított változat.)
Sor-szám
Tartalom
Hely
 dátum
Megjegyzés
1
Kis Judith, elhunyt férje Végh János átal kölcsönzött pénzösszegekkel kapcsolatos panaszlevele. A levél tartalmának valóságát tanusítja aláírásával Gyenes Gábor második bíró 1825 nov. 3-án.
Kunszentmiklós
1824. szept.12.
Másolat. 1 f
2
Kiskunszentmiklósváros tanácsának császárhoz írt levele, melyben adókönnyítést kér.
Kunszentmiklós
1828.
Eredeti. 2 f
3
Kálmán Sándor és Mihálkovics József országos követeknek az 1832. évi pozsonyi országgyűlési résztvételükkel kapcsolatos jelentés.
Kunszentmiklós
1832-1835 nov.30.
Eredeti. 1 f
4
Feljegyzés a kun tanácsok sérelmeiről.
Kunszentmiklós
1832
Eredeti. 1 f
5
A nádorhoz írt folyamodvány a kiskunsági falvak jobbágytelkes adózásával kapcsolatban.
Kunszentmiklós
1832
Eredeti. 1 f
6
Hunyadi József panaszos beadványa a helybeli főbíró, Virág Pál számára.
Kunszentmiklós
1834
Eredeti. 1 f
7
A Pozsonyba küldött deputatio jelentése.
Kunszentmiklós
1835. nov.3.
Eredeti. 1 f
8
A városi tanács jegyzőkönyve a kiskun községek adóalapjával kapcsolatban.
Kunszentmiklós
1835. nov.7.
Eredeti. 1 f
9
A városi tanács határozata a pozsonyi országgyűlésre küldendő deputatióval kapcsolatban.
Kunszentmiklós
1835. nov.9.
Eredeti. 1 f
10
A városi tanács további határozatai a pozsonyi országgyűlésre küldendő deputatióval kapcsolatban.
Kunszentmiklós
1835. nov.10.
Eredeti. 1 f
11
Virágh Dionysius 1840/41 iskolai évi,pozsonyi academia által kiadott bizonyítványa.
Pozsony
1841. júl.31.
Eredeti. 1 f
12
Tóth Pál ügyvéd igazolása miszerintVirágh Dénes jurátus nála rendben letötötte gyakorlatát.
Kunszentmiklós
1842. máj.18.
Eredeti. 1 f
13
A tisztviselői kar kérelme a városi tanácshoz adómentesítés ügyében.
Kunszentmiklós
1842. febr.22.
Eredeti. 2 f
14
A város tanácsának válasza a tisztviselői kar kérelmére,ill.Virágh Pál és Hacker Rudolf megbizása a kérelem Bécsbe való felterjesztésére.
Kunszentmiklós
1842. ápr.1.
Eredeti. 1 f
15
Bereznay István,királyi táblai ügyvéd,igazolása Virágh Dénes nála letöltött gyakorlatával kapcsolatban.
Pest
1842.dec.22.
Eredeti. 1 f
16
A város főbírájának szabadalmi levele Virágh Pál számára.
Kunszentmiklós
1842. ápr.2.
Eredeti. 1 f
17 
A város főbírájának szadadalmi levele Hacker Rudolf számára.
Kunszentmiklós
1842. ápr.2.
1 f
18
A városi tanács levele a császárnak, a jászkun polgárok aláírásával, melyben panaszt tesznek a városban járt tiszti küldöttség viselkedésével kapcsolatban.
Kunszentmiklós
1844. febr.13.
Másolat. 3 f
19
Kapczy Tamás ügyvéd igazolása miszerint Virágh Dénes rendben végezte nála gyakorlatát.
Pest
1843. febr.15.
Eredeti. 1 f
20
Nagy Sámuel főesperes körlevele, melyben indítványt tesz kis gyűlés tartására. Ennek keretében sor kerülne a papságra jelentkező ifjak megvizsgálására.
Szabadszállás
1849. ápr.26.
Eredeti. 1 f
21
Windischgracz Alfréd tábornagy levele a dunáninneni helvét hitvallású egyházkerület superintendensének Polgár Mihálynak. Panaszt tesz némely papok iránta megnyilvánúló illojalitásáról.
Budai tábori főhadiszállás
1849. febr.9.
Eredeti. 1 f
22
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel főesperes számára melyben felkéri arra, hogy Windischgracz Alfréd észrevételeit körlevélben tegye ismertté kerületében.
Kecskemét
1849. febr.13.
Eredeti. 1 f
23
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel főesperes számára. Ebben körlevél kiadására kéri azon felhívással, hogy a papok híveikkel egyetemben a király hosszú életéért és boldog uralkodásáért minden vasárnap könyörögjenek.
Kecskemét
1849. okt.9.
Eredeti. 1
7 db
kiegészítés:

1850

-
Polgár Mihály superintendens levele az esperesnek
Kecskemét
1850. márc.6.
másolat, 2p1f
-
ifj. Polgár Mihály főjegyző, ideigl. ügyész jelentése 1849/50. évi pénztári ügyekről
Pest
1850. máj.24.
8p4f, 6-7. üres
-
Polgár Mihály superintendens hivatalos eljárásáról vezetett jegyzőkönyve
Kecskemét
1850. máj.28.
20p10f
-
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel solti esperesnek
Kecskemét
1850. aug.29.
4p2f
-
Polgár Mihály superintendens körlevele bélyegdíj rendelet végrehajtása tb.
Kecskemét
1850. dec.10.
2p1f
-
Polgár Mihály superintendens felterjesztése a királyhoz gyűléstartás tárgyában
Kecskemét
1850. dec.13.
4p2f
-
Polgár Mihály superintendens levele a solti espereshez illő papi viselet (szakál és bajusz) tb.
Kecskemét
1850. dec.28.
4p2f, 4. üres


A/9 Solti egyházmegye vegyes iratai 1851
A lajstromot készítette Czókos Gergely levéltári szakmai gyakorlat keretében 2009-ben.

sor-szám
tartalom
hely
dátum
megjegyzés
1
Polgár Mihály püspök levele Nagy Sámuelnek, az egyházmegye főesperesének
Kecskemét
1851. febr.14.
4p32, a 4. címzés
2
Nagy Sámuel solti főesperes levele az egyházmegye lelkészeinek
Szabadszállás
1851. febr.27.
4p2f, a 3. üres
3
Az "iskolai bizottmány" jegyzőkönyve
Pest
1851. máj.4.
8p4f, 6-7. üres
4
Az "iskolai bizottmány" által kinevezett albizottmány tervezete iskolaügyben
Pest
1851. máj.5.
4p2f
5
Esperesek és "világi bizalom férfiak köztanácskozása"
Pest
1851. máj.5.
4p2f
6
"Önkéntes ajánlás": az egyház tagjai kötelezik magukat, hogy az egyház évente 20 pengő forintot ad a kecskeméti főiskola javára
Foktő
1851. júl.10.
4p2f, 2-4. üres
7
Évenként 80 pengő forint fizetését vállalják a főiskola javára
(Kun) Szabadszállás
1851. júl.27.
4p2f, 3-4. üres
8
"Önkéntes ajánlat": évi 20 ezüst forintot ajánlanak fel a főiskola javára, amíg megmarad annak autonómiája 
Uszód
1851. aug.3.
2p1f, 2. üres
9
A főesperesnek címezve: Herczeg Antal lelkipásztor 5 ezüst forintos ajánlata a főiskola számára, valamint a csanádi gyülekezet egyszeri ajánlata 500 ezüst forintról, de csak a lelkész aláírása látható, valamint pecsét sincs
Csanád
1851. aug.3.
2p1f
10
Szintén az 500 ezüst forintos segély megajánlását tartalmazza, melyet 1852. április 24-én kívánnak befizetni a fősikola pénztárába. Itt már több aláírással és pecséttel is hitelesítették az iratot
Csanád
1851. aug.3.
4p2f, 2-4. üres
11
"Kötelezvény": 35 pengő forintot ajánlanak fel évente a főiskola javára, amíg annak szüksége lesz rá
Szeremle
1851. aug.4.
4p2f, 2-4. üres
12
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel főesperesnek, melyben többek között szó esik az augusztus 24-25-ére összehívandó iskolai bizottmányi ülésről
Kecskemét
1851. aug.5.
4p2f, a 3. üres
13
A szigetszentmiklósi egyház elöljárói kötelezik magukat, hogy a főiskola javára évente 40 pengő forint segélyt juttatnak 
Szigetszentmiklós
1851. aug.5.
4p2f, 2-4. üres
14
Hartai németajkú egyház: egyházuk jövedelmeiből évi 10 pengő forintot szánnak a főiskola javára, amíg szükséges. Lelkipásztor: Rozgonyi Károly
Harta
1851. aug.10.
4p2f, 2-4. üres
15
Dömsödi egyház: évenként 60 ezüst forintot ajánlanak a főiskola javára. Az összeget az egyház szántó- és kaszáló jövedelmeiből állják. Lelkipásztor: Bárczay Sámuel
Dömsöd
1851. aug.10.
4p2f, 2-4. üres
16
Bogyiszlói egyház: "Segélyezési ajánlat": házanként 12 krajcárt szednek be évente, valamint a lelkész minden évben 5 forintot ad, a tanító pedig ennek az összegnek a felét [nem vagyok biztos, hogy helyesen értelmeztem a szöveget]. Lelkipásztor: Sarlai Ferenc
Bogyiszló
1851. aug.10.
4p2f, a 3. üres
17
Áporka: "Kötelező adósság levél": a főiskola számára felajánlottak 100 pengő forintot (hangsúlyozzák, hogy csak erre az évre), melynek szeptember 29-ig történő befizetésére kötelezik magukat
Áporka
1851. aug.11.
4p2f, 2-4. üres
18
Lacháza, a főesperesnek címezve: évi 50 pengő forintot ajánlanak fel a főiskola javára. A pénzbeszedés körülményeit, módját is leírják. Lelkipásztor: Vörös János
"Laczháza" (Kiskunlacháza)
1851. aug.11.
4p2f, 3-4. üres
19
Ordasi egyház: a "felsőbb iskolák" megmentésére évente 16 pengő forintot ajánlanak fel. kötelezik magukat az évenkénti fizetésre.
Ordas
1851. aug.14.
4p2f, 2-4. üres
20
"Alapító levél": Aczél István kötelezi magát évenkénti 5 forint befizetésére a kecskeméti főiskola segélyezése céljából
Kunszentmiklós
1851. aug.14.
2p1f, 2. üres
21
"Kivonat": Kunszentmiklós városi tanácsának jegyzőkönyve: előterjesztették Polgár Mihály püspök körlevelét a protestáns főiskoláról: a város kötelezi magát a felállítandó főiskola "gyámolítására" évi 100 pengő forint  segély nyújtásával. A beszedés körülményeinek leírását is tartalmazza az irat.
Kunszentmiklós
1851. aug.17.
4p2f, 2-4. üres
22
Tóth Pál évenkénti 2 pengő forintos ajánlása a főiskola javára
Kunszentmiklós
1851. aug.19.
2p1f, 2. üres
23
Szenci Fördős Lajos lelkipásztor kötelezi magát arra, hogy amíg a településen ő lesz a pap, évente 4 pengő forintot fog fizetni a Dunamelléki Református Egyházkerület iskoláinak javára  
Kunszentmiklós
1851. aug.20.
2p1f, 2. üres
24
Dunapataji egyházközség: a főiskola javára évi 100 pengő forint fizetését vállaják. Lelkipásztor: Tomory- Szabó Sándor
Dunapataj
1851. aug.17.
4p2f, 2-4. üres
25
Szép István levele az esperesnek: az iskolák újjáalakítására adandó segély küldésének halasztását kérik, valamint szó van a tanító alkalmatlanságáról is. Aláírás: 
Tass
1851. aug.18. 
4p2f, 4. üres
26
Solti egyház: "Tudósítása" a főiskola javára a 70 pengő forintot kifizetik, amint szükséges, azonban a további években történő fizetés egyelőre bizonytalan, a város anyagilag nehéz helyzetben van. Lelkipásztor: Búzás Pál
Solt
1851. aug.18.
2p1f, 2. üres
27
Dunavecsei egyház Zilahi Imre lelkész aláírásával, a főesperesnek címezték, de a szabadszálllási lelkésznek is elküldték: évente 64 pengő forint fizetését vállalják.
Dunavecse
1851. aug.18.
4p2, 2-3. üres, 4. címzés
28
Szenci Fördős Lajos a főesperesnek, a település iskolaügyben tett ajánlásainak összegzése: az egyház és város pénztárából 100 pengő forint, Aczél Istvántól 5 pengő forint, Tóth Páltól  2 pengő forint, Szenci Fördős Lajostól pedig 4 forint évente, tehát összesen 111 forint. A kunszentmiklósi iskola átalakításáról is szó van.
Kunszentmiklós
1851. aug.20.
4p2f, 2-4. üres
29
Fülöpszállási egyház "Nyilatkozata": az egyház elfogadja az évi 50 ezüst forintos segélyt a főiskola javára. Az Egyházi Tanács nevében aláírta Koczóh Ferencz lelkész. 
Fülöpszállás
1851. aug.21.
4p2f, 2-3. üres
30
Dab község elöljárói: 10 ezüst forint és 25 krajcár fizetését vállaják évente 1851-től 1861-ig. Három feltételt szabnak: 1.) A tananyag az egyházkerületi elöljárók által meghatározott tankönyvekre épüljön  2.) Az oktatókat is az egyházkerület elöljárói válasszák ki  3.) Az egyházkerület egyes egyházainak, valamint az egyházi gyűlések szabad joggyakorlata maradjon fönn                    
Dab
1851. aug.27. (esetleg 17.)
2p1f
31
A Polgár Mihály által augusztus 24-25-re egybehívott "iskolai bizottmány" ülésének jegyzőkönyve. Kijelöltek egy albizottmányt, hogy készítsen egy tervet az iskolák ügyében. A terv felvázolása, valamint megvitatása
Pest
1851. aug.28.
16p8f
32
Polgár Mihály Nagy Sámuel főesperesnek: kéri, hogy tegyenek jelentést, ha olyan helyen tiltanák be a katolikus ünnepek alatti munkavégzést, ahol a katolikus híveknek nincs is templomuk. Mellékelve küld egy határozatot az adózást elmulasztó egyházaknak. Szó van még a szegénységi bizonyítvány kiállításának mikéntjéről is. Érinti a fogházi rabok oktatásának, "vigasztalásának" tárgykörét. A püspök ezenkívül kéri, hogy minden egyháznak legyen elemi iskolája 
Kecskemét
1851. okt.7.
4p2f
33
Makádi egyház "Alapítvány"-a: évenként 20 pengő forint segély megadományozását vállalják, amennyiben az iskolák és alapítványok ügye törvényesen választott vezetők kezében marad, akik minden évben tájékoztatják a makádi egyházat a fejleményekről. Lelkipásztor: Koroknai Sándor  
Makád
1851. dec.2.
4p2f, 2-4. üres
34
Ráckevei egyház "Alapítvány"-a: évenkénti 30 ezüst forint fizetését vállaják, de azt kikötik, hogy csak addig fizetnek, amíg az iskolai és alapítványi (hitfelekezeti) ügyek felett törvényesen választott vezetők rendelkeznek. Lelkipásztor: Fejes György
Ráckeve
1851. dec.3.
4p2f, 2-4. üres
35
(Duna)szentbenedeki egyház "adakozása": tartalmazza, hogy ki mennyit ajánl fel a főiskola javára. 1851-ben még mindenkitől beszednek 1 pengő forintot, de a többi évben nem tudják vállalni a segély fizetését a községet minden évben hátrányosan érintő árvíz miatt. lelkipásztor: Szász István
Dunaszentbenedek
1851
kis füzet, 8ad 8p4f, 2. és 5-8. oldal üres
36
"A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület Superintendense hivatalos eljárásáról vezetett jegyző könyve", 1-218. pontban. 1851 május - 1852 május közötti időszakról. Aláírás nélkül.

1851-1852
70p35f, 70. üres



A/9 Solti egyházmegye 1852
Készítette Pásztó Gergely levéltári szakmai gyakorlat keretében 2009-ben.
14 db
sor-szám
Az irat tárgya
Hely
Keltezés
Megjegyzés

Nagy Sámuel solti esperes körlevele
Szabadszállás
1852. febr.4.
2 oldal

Polgár Mihály superintendens levele az 1851/52. évi hivatalos eljárásáról vezetett jegyzőkönyv kivonatáról
Kecskemét
1852. febr.10.
2 oldal

Török Pál pesti esperes levele Nagy Sámuel solti espereshez a kecskeméti teológiai akadémia ügyében
Pest
1852. márc.1.
1 oldal

Jelentés az iskolai bizottmány, Pesten 1852. május 9-én tartott tanácskozásáról.
(Pest)
1852. máj.9. után
3 oldal

Török Pál pesti esperes és gr. Teleki Sámuel előterjesztése az egyházmegyei tudományos intézményeket illetően
hn.
1852. máj.2.
12 oldal

Esperesi nyilatkozat
Pest
1852. máj.4.
4 oldal

Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel solti espereshez, melyben a közelgő királylátogatára ad instrukciókat
Kecskemét
1852. máj.28.
1 oldal

Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel solti espereshez, különböző kormányzati rendelkezésekről és egyházi ügyekről.
Kecskemét
1852. jún.22.
3 oldal

Török Pál pesti esperes véleménye a dunapataji papválasztás ügyében
Pest
1852. júl.20. 
6 oldal

Nagy Sámuel körlevele, melyben lemond az esperesi tisztségről, amit a superintendensnek be is jelentett
Szabadszállás
1852. okt.6.
4 oldal, a 4. üres

Polgár Mihály superintendens körlevele: Búzás Pál solti alesperessé választatván (13 szavazattal 5 ellenében Fördős Lajossal szemben) Nagy Sámuel segítségére lesz
Kecskemét
1852. nov.2.
4 oldal, 3-4. üres

Nagy Sámuel esperes körlevele, melyben közzéteszi hogy mégse mond le hivataláról, hanem tovább viszi az alesperessé választott Búzás Pál támogatására építve. Két azonos szövegű példány, 4. oldalon különböző rájegyzésekkel
(Szabadszállás)
(1852. nov.9. előtt)
2 példány: 2x4 oldal

Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel solti espereshez, melyben köröztetés végett küldi a Helytartóság új rendelkezéseit
Kecskemét
1852. dec.28.
4 oldal

A kecskeméti református egyház előterjesztése a kecskeméti iskolaügy állásáról
hn.
1852
4 oldal



A/9 Solti egyházmegye 1853
Készítette Vezsenyi Péter levéltári szakmai gyakorlat keretében 2010-ben.
10 db.

Az irat tárgya
Hely
Keltezés
Megjegyzés
Gróf De La Motte a katolikus egyház azon panaszára, hogy az elismert vallások a felekezetközi viszonyokat a katolikusok kárára megsértik, ismerteti a Vallás -és Közoktatásügyi Minisztérium e tárgyban hozott rendeletét.
Buda
1853. jan.10.
3 oldal
Értesítés Polgár Mihály superintendenesnek a haditörvényszék által elítélt lelkészek ügyében hozott vallás -és közoktatásügyi miniszteri határozatról.
Pest
1853. febr.19.
1 oldal
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel főesperesnek két tárgyban: felszólítás a mellékelt rendelet végrehajtására; Ferenc József elleni meghiúsult merénylet miatt Te Deum tartassék.
Kecskemét
1853. febr.19; 1853. febr.20.
1 oldal
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel főesperesnek különböző ügyekben.
Kecskemét
1853. febr.28.
2 oldal
Polgár Mihály superintendens válaszlevele Nagy Sámuel főesperesnek különböző ügyekben.
Kecskemét
1853. márc.21.
2 oldal
Az 1853. május 1-jén életbe lépő ausztriai polgári törvénykönyvből kigyűjtött azon paragrafusok, amelyek a protestáns lelkészek hivatalos tevékenységére nézve fontosak.
h. n.
1853.
4 oldal
Nagy Sámuel esperes személyes hangvételű levele Polgár Mihály superintendens számára, amelyben élete rossz döntésének tartja, hogy elvállalta az esperesi tisztséget, biztosítja a címzettet, hogy több ellentét nem lesz köztük, továbbá kilátásba helyezi lemondását.
Szabadszállás
1853. jún.22.
2 oldal
Kosaras Sándor dunapataji lelkész levele a superintendensnek, amelyben panaszt emel a feleségét hűtlenségre csábító kántor, Szíjj Imre ellen.
Kecskemét
1853. nov.14.
4 oldal
Tanúvallomási jegyzőkönyv Kosaras Sándor Szíjj Imre elleni ügyében
"D.Pataj" (Dunapataj)
1853. nov.19.
3 oldal
A dunapataji református lelkész Nagy Sámuel főesperesnek írott levele, amelyben jelentést tesz a Kosaras Sándor-ügy általa megismert részleteiről.
"D.Pataj" (Dunapataj)
1853. nov.20.
3 oldal

A/9 Solti egyházmegye iratai 1853-1874
A lajstromot Guth Ildikó készítette szakmai gyakorlat keretében 2012-ben.
51 tétel

A Királyi Helytartóság levele (Gr. De La Motte) a  katolikusokat védő törvények betartatásáról
Buda
1853. jan.10.
3 oldal
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium levele Polgár Mihály superintendenshez a lelkészi működésről
Pest
1853. febr.15.
1 oldal
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel főespereshez az ostromállapotról és a Ferenc József elleni merényletről
Kecskemét
1853. febr.19-20.
1 oldal
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel főespereshez a horvát és szlavón katonák köröztetéséről, lelkészek megintéséről
Kecskemét
1853. febr.28.
2 oldal
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel főespereshez a lelkészek számonkéréséről
Kecskemét
1853. márc.21.
2 oldal
Az 1853. május 1-jén életbe lépő ausztriai  polgári törvénykönyvből kiírt, a protestáns lelkészek eljárását szabályozó cikkelyek
-
(1853. máj.1.)
4 oldal
Nagy Sámuel solti esperes levele Polgár Mihály superintendenshez az esperesek közti konfliktusról
Szabadszállás
1853. jún.22.
2 oldal, 3. a címzés
Kosaras Sándor dunapataji lakos levele a Polgár Mihály superintendenshez házassági ügyében
Dunapataj
1853. nov.14.
4 oldal
Kosaras Sándor dunapataji lakos Sziy Imre dunapataji kántor ellen emelt vádjaira tett vallomások jegyzőkönyve
Dunapataj
1853. nov.19. 
3 oldal
A Tordai István dunapataji lekész  levele Nagy Sámuel a solti egyházmegye esperesének, szabadszállási lelkésznek Kosaras Sándor házassági perében
Dunapataj
1853. nov.20.
3 oldal, 4. a címzés
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel solti főespereshez a teti fenyítésről
Kecskemét
1854. febr.5.
4 oldal, 2-3. üres, 4. a címzés
A Helytartóság levele Polgár Mihály superintendenshez  a Tanhatósághoz beküldendő félévenkénti iskola felmérésről
Buda
1854. febr.13.
4 oldal, 4. üres
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel solti espereshez egy vallásos szekta megjelenéséről
Kecskemét
1854. febr.20.
4 oldal, 3-4. üres
Polgár Mihály superintendens levele Nagy Sámuel solti főespereshez a Kálmán Ferenc elleni vádak ügyében 
Kecskemét
1854. márc.21. 
4 oldal, 3. üres, 4. a címzés
Báthory Gábor helyettes superintendens közlése a felsőbb rendeletekről
hn (Nagykőrös)
1854. júl.13.
2 oldal
Nagy Sámuel solti főesperes körlevele a Solti Egyházmegyéhez Báthory Gábor által köröztetett rendelet végrehajtatása céljából
Szabadszállás
1854. júl.22.
2 oldal
Nagy Sámuel solti főesperes körlevele a Solti Egyházmegyéhez a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium protestánsokra vonatkozó rendeletéről
Szabadszállás
1854. júl.24.
4 oldal, 4. üres
Báthory Gábor helyettes felügyelő levele Nagy Sámuel solti főespereshez a papság kormányzat nevében végzendő tevékenységéről
Nagykőrös
1854. júl.27.
4 oldal, 3-4. üres
Szép István tasi lelkész levele Nagy Sámuel főespereshez a Fördős Lajos, kunszentmiklósi lelkész és a Földváry-család ellen
Tas
1854. szept.30.
4 oldal, 4. üres
Báthori Gábor helyettes superintendens levele Nagy Sámuel a solti egyházmegye espereséhez a kunszentmiklósi gimnáziumról szóló minisztériumi rendeletről
Nagykőrös
1854. okt.25. 
4 oldal, 2-3. üres, 4. a címzés 
Szép István tasi lelkész levele Nagy Sámuel főespereshez Földváry Mihály elleni panaszáról
Tas
1854. okt.31. 
4 oldal, 4. a címzés
Fördős Lajos kunszentmiklósi lelkész levele Nagy Sámuel főespereshez  a kunszentmiklósi gimnázium helyzetéről és Szép István tasi lelkész panasza ügyében
Kunszentmiklós
1854. nov.13.
4 oldal
Fördős Lajos kunszentmiklósi lelkész levele Nagy Sámuel főespereshez: közli Szép István tasi lelkész levelét és az ügy további menetét
Kunszentmiklós
1854. nov.14.
4 oldal
Fördős Lajos kunszentmiklósi lelkész és Burián János főgondnok levele Nagy Sámuel főespereshez a kunszentmiklósi gimnázium ügyében
Kunszentmiklós
1854. nov.20.
2 oldal, 2. üres
Nagy Sámuel főesperes körlevele a Solti Egyházmegye lelkipásztoraihoz a kunszentmiklósi gimnázium ügyében
Szabadszállás
1854. nov.27.
2 oldal
Török Pál a pesti egyházmegye esperesének levele Nagy Sámuel solti espereshez  a foktői és vecsei gyülekezet ügyében
Pest
1854. dec.2. 
4 oldal, 2-3. üres, 4. a címzés
A dunavecsei gyülekezet levele Nagy Sámuel solti espereshez Tisza Csekei István dunaföldvári lelkész megválasztásáról, 15 aláírással
Dunavecse
1854. dec.31.
4 oldal, 3. üres
Török Pál pesti esperes levele Nagy Sámuel solti espereshez a lelkészek meghívásáról
Pest
1855. jan.4.
4 oldal, 2-3. üres, 4. a címzés
Kerek János dunavecsei bíró levele Nagy Sámuel solti espereshez a dunavecsei lelkészválasztásról, mellékelve az 1854. december 31-én tartott dunavecsei egyházi gyűlés jegyzőkönyvének kivonatát
Dunavecse
1855. jan.23.
2 db: 4 oldal, 2-3. üres; 4 oldal, 3-4. üres
Török Pál pesti esperes levele Nagy Sámuel solti espereshez a lekészi kinevezésekről, édesapja 50 éves lekészi szolgálatának ünnepléséről
Pest
1855. márc.14.
4 oldal, 4. a címzés
A foktői gyülekezet levele Nagy Sámuel solti espereshez lelkészválasztás dolgában, 14 aláírással
Foktő
1855. máj.1.
4 oldal, 2-3. üres, 4-en cím
A foktői gyülekezet levele Nagy Sámuel solti espereshez lelkészjelölés dolgában: Csekei Istvánt kérik, 18 aláírással
Foktő
1855. máj. 6.
4 oldal, 2-3. üres, 4. cím
Tudósítvány a kecskeméti református egyházban lévő iskolákról
Kecskemét
1856. szept.7.
nyomt. 4 oldal
Az egyházmegyének szóló esperesi körlevél a pesti és kecskeméti iskolaügyről
Szabadszállás
1857. júl.28.
4 oldal, 4. üres
Balogh Péter helyettes superintendens a Tiszántúli Superintendentia nevében nyomtatott nyílt levele Ferenc Józsefhez a nyílt parancs elutasításáról
Debrecen
1859. okt.8.
nyomt. 4 oldal
A Tiszai Superintendentia nyomtatott nyíltlevele Ferenc Józsefhez az 1848 előtti állapotok visszaállításáról, zsinattartásról és a Nyíltparancs elutasításáról az 1859. szeptember 27-i késmárki egyházkerületi gyűlés alapján
Sárospatak
1859 (szept.27. után)
nyomt. füzet, 6 oldal
Nagy Sámuel solti esperes körlevele az egyházmegyéhez lemondásáról
Szabadszállás
1860. jún.21.
4 oldal, 3-4. üres
A Solti Egyházmegye egyházmegyerajza. Nyomtatott rovatos füzetben kéziratos kimutatások egyházközségenként és összesítve.
(Szabadszállás)
1864.
30 oldal, 22-29. üres
A Helytartótanács levelének másolata Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez a hadkötelezettség alóli szökevényekért járó díjról (Halas Mihály alispán értesítése)
Pest
1865. júl.11.
2 oldal
Hegedűs Sándor solti járási főszolgabíró levelének másolata a solti községek bíróihoz a fővárosból szoptatásra és nevelésre adott gyerekekről szóló körrendeletről
Apostag
1865. júl.19. 
2 oldal, 2. külzet
Kálosi Géza úszódi káplán levele Csikay Imre espereshez az anyakönyvi kadványok jövedelméről
Úszód
1868. dec.24.
4 oldal, 2-3. üres, 4. a címzés
Filep István helyettes lelkész levele életkörülményeiről
Majosháza
1869. okt.15.
4 oldal, 4. üres
Török Pál levele a főespereshez a majosházi ügyben
Pest
1869. okt.21.
4 oldal, 2-3. üres, 4. cím
Török Pál püspök levele az esperesnek a káplánok és adminisztrátorok fizetéséről
Budapest
1873. okt.31.
4 oldal, 4. cím
Török Pál püspök levele a főespereshez Decsy Dénes ügyében
Budapest
1874. ápr.1.
4 oldal, 2-3. üres, 4. cím
Török Pál 1-15. pontban megállapítja saját fizetését az 1874/75. egyházi évre
(Budapest)
1874-1875.
2 oldal, 2. üres
keltezés nélküliek



“Jó hívek!” kezdetű 32 soros gyászvers
hn
dn
1 oldal
“Pénzbeli adósságok” listája, hosszúkás cédulán (nevek és összegek, pl.  (Markus Stankovics József, etc.)
hn
dn
2 oldal
Egyházmegyei iskolaügy (Kecskemét, Pest, Nagykőrös, Halas) gr Teleki Sámuel főgondnoksága idején
hn
dn
6 oldal
Az egyházmegyei gyűléshez intézett elnökségi előterjesztés a Vallás- és Közoktatásúgyi Minisztérium törvénytervezetéről
hn
(1860-70-es évek)
12 oldal, 10-12. üres
Dunapataji indítvány: adakozási felhívás, aláírásokkal
(Dunapataj)
(1930-as évek)
2 oldal
+
+
+
+
Jászság-Kunságra vonatkozó irományok

19. század
cca 30 oldal


