VI. 11. Conventus Dunaföldvár
16 kötet
2 doboz
0, 81 ifm
Készítette: Faragó Dávid, 2015. július
régi
raktári
név
cím
jelzet
szám
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kötet
Historia Domus
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3.

kötet
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kötet
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kötet
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kötet

14.

kötet

15.

kötet

16.

kötet

17.

doboz

Protocollum
(Historia Domus)
A rendtartomány
vezetőinek körlevelei
A rendtartomány
vezetőinek körlevelei
A rendtartomány
vezetőinek körlevelei
A rendtartomány
vezetőinek körlevelei
Discretoriumi
jegyzőkönyvek
Szertartási
jegyzőkönyv
Szertartási
jegyzőkönyv
Szertartási
jegyzőkönyv
Intentios könyv.
Manuales
Fizetett misék
jegyzőkönyve
Fizetett misék
jegyzőkönyve
Fogadalmi
dokumentumok
Pénztári napló
Zárdai számadások
könyve

időkör

terjedelem

megjegyzés

1775–
1850
1850–
1894
1780–
1788
1780–
1809
1809–
1828
1857–
1895
1941–
1950
1906–
1932
1906–
1928
1942–
1946
1943–
1949
1733–
1905
1905–
1910
1827–
1907
1933–
1948
1948–
1950

425 p.

jó állapotú

406 p.
157 p.

kötés
szakad
jó állapotú

391 p.

jó állapotú

348 p.

110 p.

kötés
szakadt
kötés
szakadt
jó állapotú

793 p.

jó állapotú

802 p.

jó állapotú

186 p.

jó állapotú

195 p.

jó állapotú

207 p.
296 p.

kötés
szakadt
jó állapotú

68 p.

jó állapotú

233 p.

jó állapotú

36 p.

jó állapotú

A generalis vicarius
levele a gvardiánnak,
hogy a rábízott
ügyben óvatosan
járjon el

1784

A Kir.
Helytartótanács
levele a vidéki

1784

1

334 p.

templomok
berendezése,
díszítése ügyében
A vic. gen. leveléhez
mellékelve küldi a
rendre vonatkozó
legújabb rendeletet
(A melléklet
hiányzik)

1785

Az előbbiekben
említett rendelet
szentesítéséről
értesítő levél;
mellékletként
csatolva ez is (a
melléklet hiányzik)

1785

A Kir.
Helytartótanács
levele, amelyben
mellékelve küldi a
legutóbbi ülésén
hozott (német
nyelvű) rendelkezést.

é. n.

A Kir.
helytartótanács
levele a király
parancsáról, mely
szerint a pályázati
vizsgára jelentkező
szerzettagok elől
minden akadályt el
kell hárítani.

1785

A pécsi püspök
egyházjogi
felhatalmazást ad
Simon László
gvardiánnak
bizonyos bűnöktől
való feloldozáshoz

1795

Tolna vármegyének a
dunaföldvári
templom javára tett
adományért
köszönetképpen

1804

2

ingyenes szentmise
felajánlása 1 évre
A tartományfőnök
szerzetesi fegyelemre
felhívó levele

1822

A pécsi püspök
levele a BoszniaArgentina ferences
rendtartomány
szerzetes
növendékeinek
Dunaföldvárra való
áthelyezése
tárgyában

1831

A tartományfőnök
ítéletét közlő levél Pekarovich András
növendék vétke
ügyében (a büntetés)

1835

Különböző témájú
levelek, nyugták
fogalmazványai, egy
füzetben

1870–
1872

Az egyházmegyei
tanfelügyelő levele a
dunföldvárikülvárosi
plébániának a
hitoktatási óradíjak
tárgyában

1925

Az egyházmegyei
tanfelügyelő levele a
külvárosi
plébániának, a kántor
fizetése ügyében

1926

A belvárosi plébános
levele a külvárosi
plébániahivatalnak, a
ferencrendi atyák
gyóntatása tárgyában

1926

A németkéri
plébános levele a

1929
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dunaföldvári
ferences rend
házfőnökének,
amelyben egy pátert
kér kölcsön
segítségül egy hétre
A gen. vicarius
levele a házfőnöknek
Szentkirályi Mária és
Kerekes Péter
házasságkötése
ügyében (mellékelve
a tanúk nyilatkozata
és egy egyházi
anyakönyvi kivonat
nyomtatvány
formában,
kitöltetlenül)

1842

Egyházlátogatás
alkalmával
vizsgálandó
kérdéseket
tartalmazó
nyomtatvány

é. n.

Dekrétum

1862

Gallai Ferencné
Kimlei Fekete Mária
végrendelete,
közjegyzői okirat

1930

Gallai Ferencné
végrendelete,
közjegyzői okirat

1934

Gallai Ferencné
végrendeletének az
alapítványra
vonatkozó része,
kivonat

é. n.

Gallai Ferencné lakás
hagyatéki zárlati
eljárás jegyzőkönyve
részletes hagyatéki
leltár, mely
feltűntetni az adott

1934
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tárgy pengőben
kifejezett becsült
értékét
Kivonat Gallai
Ferencné hagyatéki
tárgyalásának
jegyzőkönyvéből

1936

Illetékfizetési
meghagyás Gallai
Ferencné hagyatéka
után

1937

A Gallai-alapítvány
alapítólevele

1937

A pécsi püspöki
helynök levele
dunaföldvárikülvárosi
plébánosnak a
Gallai-alapítvány
ügyében

1937

A dunaföldvári kir.
járásbíróság végzése
Gallai Ferencné
hagyatéki ügyében

1937

A dunaföldvárikir.
járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság
végzése Gallai
Ferencné hagyatéki
ügyében

é. n.

Közalapítványi
királyi ügyész levele
a dunaföldvárikülvárosi plébánia
hivatalnak Gallai
Ferencné hagyatéki
ügyében
(alapítványhoz
tartozó ingatlan
tulajdonjogának
átírásáról)

1937

A dunaföldvári

1937
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külvárosi
plébániahivatal
levele a
Közalapítványi
Királyi
Ügyigazgatóságnak
Gallai Ferencné
hagyatéki ügyében
A pécsi püspöki
helynök levele a
dunaföldvárikülvárosi
plébánosnak, a
Gallai-féle
alapítványi
szántóföldek
bérbeadására
vonatkozó bérleti
szerződéseket
jóváhagyja

1937

Árverési
jegyzőkönyv a Gallai
alapítvány földjeinek
árverés útján lévő
haszonbérbe adásáról

1937

4 db haszonbérleti
szerződés (Gallaialapítvány földjei)

1937

3 db nyugta, a Gallai
alapítványból felvett
pénzekről

1941

5 db kataszteri
birtokív (Gallai
alapítvány)

é. n.

Fekete Kimlei János
takarékpénztári
betétkönyve, letiltva

1937

A Gallai alapítvány
nyugtái

1939–
1941

A Gallai Ferenc és
neje-féle
szegénylaphoz

1943

6

tartozó ingatlanokra
vonatkozó
haszonbérletek
bejelentése
Rivnyák Józsefné
alapítványának iratai

1941–
1943

Szavolovics
Nándornak a
dunaföldvári Szt.
Ferenc rendi zárda
javára tett alapítvány
alapítólevele 2
példányban

1907

Miskolci Jánosné
Révész Anna
alapítványának
alapítólevele

1928

Elismervény 18 ezer
korona, mint
szentmise alapítvány
átvételéről (kezelés
végett)
átvételéről

1903

Elismervény 320
korona, mint
szentmise alapítvány
átvételéről

1908

Elismervény 405
korona, mint
szentmise alapítvány
átvételéről

1910

Vegyes iratok

17–19.
sz.

A templom
karbantartására
felvett kölcsönről, a
visszafizetésről és
annak feltételeiről

1784

Bevételek-kiadások
és ezekkel
kapcsolatos levelek

1870–
1881
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13 p.

kb 450 p.

fogalmazványai
Adásvételi szerződés
a dunaföldvári Szt.
Ferenc rendi
zárda(vevő) és
Szévald Móric
(eladó) között

1870

Elismervény a zárda
földjeinek nyilvános
elárverezéséről (4116
korona összértékben)

1900

A fehérvári
alapítvány
pénzkihelyezése

1903

A
pénzügyminisztérium
só kiutalásról szóló
levele, a
dunaföldvári Szent
Ferenc rendi zárda
részére

1904

A dunaföldvári
templom és zárda
leltára

1908

A dunaföldvári
plébániához tartozó
Nep. [Nepumuk-i]
Szt. János kápolna
leltára

1915

A dunaföldvári
plébániához tartozó
Paksi úti temetőkápolna leltára

1915

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: Puis atya
haláláról, a zárda
lovainak állapotról, a
kocsikról és a
takarmányról

1919

Jelentés

1920

8

(fogalmazványa?): a
barcsi hívek
függetlenedni
szeretnének a
zárdától, azáltal,
hogy saját plébánost
szeretnének
választani
Háladadás a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak a folyósított
10.000 koronáért,
továbbá jelentés
arról, hogy pénz
dolgában nem állnak
valami fényesen, de a
harangtoronyra már
13.000 koronát
összegyűjtöttek, ill.
befektetési tanácsot
kérnek, hogy milyen
részvénybe is
fektessék a pénzüket

é. n.

portómentes
levelezőlap a
terhelések összegéről

1920

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: takarmány
vásárlásáról, továbbá
arról, hogy a
harangtorony
építésére összegyúlt
a pénzről, híradás
egy elpusztult
sertésről és a többi
megbetegedéséről és
kőkereszt álltásáról

1920

Köszönetnyilvánítás
a Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak az amerikai
intenciókért, jelentés
híradás a

1921
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sertésállomány
drasztikus
pusztulásáról
Kérelem a
tartományfőnök
részére, hogy jutassa
el és váltassa be
Bécsben az osztrák
államadósági
kötvényt

1921

Nyugta: 1 távkezelő
állomásra befizetett
1000 korona
hozzájárulási
összegről

1921

Jelentés a mise
alapítványok keretén
belül tartott misékről,
s az ezek révén
kezelt pénzről 1921

1921

Tájékoztatás arról,
hogy a minisztérium
61 köbméter fát utalt
ki a zárdának

1921

Útmutatás kérése
tekintetes
főtisztelendő
tartományfőnök
Úrtól a
misealapítványokból
származó
jövedelemre
vonatkozóan, hogyan
is adózzanak belőle

1921

Kérelem: a
Főtisztelendő
tartományfőnök Úr a
zálogháznál levő
összeget vegye fel

é. n.

A dunaföldvári rendi
testvérek számáról

1921

Tájékoztatás a só

1921
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kimutatásról
A Dunaföldvári
Temetkezési Vállalat
Rt. részvénye, 100
koronáról
(haszonélvező: a Szt.
Ferenc rendi zárda)

1922

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: a bérmálás
időpontjáról, a
betakarításról. Jelenti
továbbá, hogy
szakácsuk
(Sebestyén) elhagyja
rendet, ezért újat kér
Kis Gellértet
Szécsényből. Hírül
adja a hívek számát
mely 3000 (Barcs és
Kisapostag
együttesen), melyhez
4 iskola jár, s ahova
tanítani járnak, s az
állam ezért évi 632
koronát fizet.

é. n.

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak:Barcs község
50 hold földet
adományozna, ha a
rend községükön
templomot és
kolostort épít a rend
a saját költéségén.
Továbbá a rend új,
könnyebb lovas
kocsit kíván
beszerezni a lovak
gyenge állapota miatt
és pokrócokat a tél
beállta előtt.
Továbbá köszönetét
nyilvánítja ki, hogy
elküldték nekik
Gellértet, az új

é. n.
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szakácsot.
Elismervény 2 db
részvény után fizetett
2600 koronáról
(Dunaföldvári
Polgári Gőzmalom
Tkp. Rt.)

1922

Fizetési ív
(adóhivatal)

1922–
1923

A zárda fizetési
könyve (államsegély)

1922–
1923

3 db elismervény
darabonként 500
korona készpénz
befizetéséről a
Dunaföldvári Járási
Takarék és Hitelbank
Rt. részére. A
befizetők: p.[pater]
Virág Venáncz, p.
Varga Bálint, p.
Loncsár Lukács

1923

Jelentés: megkapták
a költségvetést, de az
500.000 korona nem
lesz elég, több pénzre
lesz szükség. A
vallás és
közoktatásügyi
minisztériumi
beadványt csatolja.

é. n.

A vallás és
közoktatásügyi
minisztérium
rendelete: p Tamás a
Szent Ferenc rendi
tartományfőnök Úr
mutassa be az
építkezési számlákat
és akkor kifizetik
neki az egymillió
koronát

1923

Jelentés a
Főtisztelendő

1923
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tartományfőnök
Úrnak: hálásan
köszöni az
államsegélyt. A
cserepezést fehérvári
vállalkozókkal
fogják csináltatni,
mert a helyiek igen
magas árat kértek
Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: Intenciókat
kér, beszámol a
cserépbeszerzésről és
mellékeli a
szentmisékről,
gyónásról és lelki
gyakorlatról szóló
számadásokat (2 db
melléklet)

1923

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak, melyben
engedélyét kéri 2 új
alkalmazott
felvételéhez. Jelenti
tovább, hogy az
épületet teljesen át
kell építeni, s ennek
kivitelezését hitelben
végezetik el.

1923

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: Az építkezési
költségek három
millió koránra
rúgnak, aminek csak
a fele lett egyelőre
kifizetve, az ezek
fényében kiállott 6
db számlát és a
vallás- és
közoktatásügyi
minisztérium

1923
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elfogadó nyugtáját.
Köszöni a 378.000
korona államsegélyt.
Továbbá hírül adja,
hogy Gellért testvér
kórházba került.
Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: Köszöni az
intenciókat és újakat
kér. A barcsi ügyet a
fehérvári püspök is
sürgeti, hogy legyen
ott végre állandó
plébános, s akkor
végre Dunaföldvárra
tudnak koncentrálni.
Hírül adja továbbá,
hogy Kisapostagon
iskolát építenek, s
hogy az influenza
állandó betegség a
zárdában

1924

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: A barcsi
plébániáról és a
kisapostagi iskola
építéséről

1924

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: 1924. október
6-án volt a barcsi
átadó ceremónia s,
hogy a dunaföldvári
község jóvoltából a
rend fölbirtokállománya 2 holddal
bővült

1924

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: Horváth

1924
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plébános el fog
menni, mert a püspök
úr nem adott neki
igazat (nem tudjuk
miben).
Híradás a kertet
övező falak kőműves
munkálatairól, illetve
hogy az orgonát már
egy hete pucolják
Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: 1924.
november 30-án az
alsóvárosi plébánia
megalapításra került,
de az átadás az
esperes szicíliai útja
miatt még várat
magára

1924

Alapítványi
pénzekről készült
kimutatás

1924

Gyűjtőív a templom
orgonájának
felújításához gyűjtött
pénzekről

1924

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak, a fehérvári
püspöknél tett
látogatásról: A barcsi
ügy kapcsán. Illetve,
hogy „jól megy a
dunaföldvári
második plébánia
ügyre”

é. n.

Jelentés a
Főtisztelendő
tartományfőnök
Úrnak: „szélcsend az
egész vonalon”

é. n.
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Magyar Francia
Biztosító Rt. levele a
Szt. Ferenc rendi
zárdának, a
tűzbiztosítás 2. évi
díjának befizetése
ügyében és híradás
Zsinkó úr
sikkasztásáról

1925

Lengyel
Hentesárugyár Rt.
ajánlólevele

1925

4 db takarékpénztári
betétkönyv 1908–
1925

1908–
1925

Elismervény 30
kenyér átvételéről
(kézírás egy
kitöltetlen
nyomtatvány
hátoldalán)

1927

A kántor hízójára
felvett kölcsönről

1941

Attastatio a
megtartott
direktóriumi ülésről

1946

Attastatio az
elvégzett
szentmisékről

1946

Attastatio az
elvégzett lelki
gyakorlatról

1946

Elszámolás a Szent
Antal persely
bevételeiről és
kiadásairól, (de ez
nem lehetséges az
infláció miatt) 1946

1946

A Dunaföldvári
nagyközség
helyszínrajza

é. n.
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Cím nélküli rövid,
talán előadásra szánt
költői mű, két
szereplővel 1739
latin nyelvű

1739?

Egy másodéves
teológus saját
használatra készült
jegyzete. („A szír
nyelv elemzésének
folyamata”)

1804

Esküvői meghívó
borítékban
A meghívott:
főtisztelendő P.
Návay Rogér úr, a
házasulandók: Varga
Rózsa és Gergely
István

1943

A radnai konvent
erkölcsi esetei, a
különböző példák
alapján kérdések és
válaszok

é. n.

A rend főnökeinek
felajánlott ecloga

é. n.

„A legnagyobb rend
Magyarországért” c.
mű kivonata (D.
Grossinger)

é. n.

Decker Péter tervér
körlevele

1830

,,Al-esperesi
kerületek áldás az
Úrban” kezdetű
körlevele

1848

doboz
kötet

Számadáskönyv

1887–
1903

397 p.

jó állapotú

kötet

Intentiós könyv

1898–
1899

216 p.

kötés
szakadt

MS
1076

18.
MS 428.
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MS 437.

kötet

Simontornyai
mandata

18

1749–
1829

582 p.

kötés
szakadt

