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Előszó

	A Ráday Levéltár iratanyagáról 1976-ban jelent meg utoljára átfogó igényű segédlet A Magyarországi Református Egyház levéltári anyagának fondjegyzéke címmel, Ladányi Sándor szerkesztésében, a Magyar Országos Levéltár kiadásában. (A másik három egyházkerület és a Zsinati Levéltár fondjait is tartalmazó 360 oldal terjedelmű kötet 9-93. lapjain.)
	Ez a mostani kötet több is, meg kevesebb is a korábbinál. Kevesebb, mert az egyházkerület kebelébe tartozó mintegy 300 egyházközség iratai közül csak azokat sorolja fel, amelyek jelenleg a levéltár őrizetében vannak. (Az 1971. évi országos egyházi irattári felmérés alapján nyilvántartott, az egyes gyülekezetek helyszínén, vagy azóta regionális levéltárban elhelyezett egyházközségi iratok ismertetését e helyütt nem ismételjük meg.) Ugyanakkor természetesen az elmúlt negyedszázad alatt bekövetkezett gyarapodás, iratrendezés, a régi iratjegyzékek számbavételével is folyó segédletkészítés adatai bőséggel állnak rendelkezésre ahhoz, hogy sűrített formában a kutatók elé tárva is, a régi fondjegyzéknél nagyobb betekintést engedjenek a levéltár anyagába.
	Terjedelmi okokból és a könnyebb eligazodás érdekében is eltekintettünk a raktári jegyzékek gépies, szószerinti közlésétől. Bonyolult jelzet rendszerektől is megkíméljük az olvasót. Ehelyett inkább logikai egységeket igyekeztünk megragadni, egy-egy formai / raktári / tartalmi szempontból összetartozó irategyüttest nevezünk meg, amelynek megadjuk az évkörét és terjedelmét, utalunk a további segédletre, a feldolgozottság szintjére. A személyi hagyatékok bevezetőit nem lexikon cikkeknek szántuk, a teljesség igénye nélkül emeltünk ki az iratanyag áttekintéséhez fontosabbnak vélt, vagy egyáltalán fellelhető életrajzi adatokat. A legismertebb közéleti személyiségekről (pl. Ravasz László, Benda Kálmán) csak röviden írtunk.

Budapest, 2002. március
Nagy Edit
ooo


Egyházkormányzati szervek, iskolák és egyéb egyházi intézmények A/1-26. fond

A/1. Dunamelléki Református Egyházkerület iratai
Az egyházkerület a reformáció századában alakult, az akkori baranyai püspökséggel volt azonos. Alsódunamellékinek is nevezték, amikor a Duna déli folyása mentén fekvő terület gyülekezeteit foglalta magába. (Megkülönböztetendő a felsődunamellékitől, amely utóbb a dunántúli egyházkerületbe olvadt be.) Felsőbaranyai, ráckevei, pataji és pesti néven is emlegették, a püspök szolgálati helyétől is függően. Első püspökének 1563-1572 között Szegedi Kis Istvánt tartják, akkor ráckevei lelkészt, aki szerkesztője volt a baranyai kánonoknak, melyeket átdolgozás után az 1576. évi hercegszőllősi zsinat egyházalkotmányként elfogadott. Nyolc egyházmegyéjéből már 1630 körül megvan a tolnai, vértesaljai, pesti, solti, kecskeméti és külsősomogyi (utóbbi a dunántúli egyházkerületből kiválva), ezekhez csatlakozott a z 1710-es években újra a két baranyai egyházmegye. Kisebb módosulások után a területet érintő nagy változást 1920-ban az alsóbaranya-bácsi-szlavóniai egyházmegye túlnyomó részének Jugoszláviához való csatolása, 1941-ben visszatérése jelentett, 1945-ben pedig az országhatárok újólagos megállapítása. Ezután 1952-ben a református egyház egyetemes konventje rögzítette az egyházkerület, ezen belül az egyházmegyék maival nagyjából megegyező határait és elnevezését. Az 1941-ben kiadott névtár szerint (ebben még - és már - nem szerepel az Alsóbaranyai egyházmegye) 282 anyaegyházközség tartozott az egyházkerülethez

A/1a Közgyűlési jegyzőkönyvek 1626-1996
10 kötet, 28 doboz, 7 egyedi = 4,6 fm
Kezdetben, egészen az 1700-as évek végéig legnagyobbrészt maguk a püspökök maguk vezették a protocollumokat,:jegyezték be a zsinatok és más fontos tanácskozások határozatait, egyéb adatokat, eseményeket, leveleket. Dunamelléken a 18. század végéig jóformán csak a jegyzőkönyvek maradtak meg az egyházkerület irataiból, egyéb egyházigazgatási irat meglehetősen csekély számban került a levéltárba.. Az egyházkerületi közgyűlés maihoz hasonló formája az 1791. évi budai zsinatot követő évszázadban kezdett kiformálódni, s az 1881. évi alkotmányozó zsinat után szilárdult meg, az egész magyarországi református egyházra nézve hatályos egységes szerkezetben. E szerint a közgyűlés nyilvános ugyan, de valójában küldöttgyűlés, mert az egyházközségek és egyéb intézmények vezetői nem teljes számban tagjai, jóllehet elvileg valamennyien részt vehetnek rajta. Elnöke a püspök és a főgondnok, tagjai az egyházkerület választott tisztségviselői - paritásos alapon: lelkésziek és "világiak" egyenlő számban -, a presbitériumok által választott egyházkerületi tanácsbírák (korábban: assessorok) az egyházmegyék (korábban: tractus vagy egyházvidék) esperesei és gondnokai, az egyházmegyék lelkészi és világi képviselői, akiket az egyházmegyei közgyűlés választ a lélekszám szerint megállapított számban, valamint az intézmények választott képviselői.. A közgyűlések közötti időben tanácsülés intézi a sürgősebb ügyeket, a közgyűlés utólagos jóváhagyásával. A tanácsülést korábban:partiale consistoriumnak nevezték, generale consistoriumnak pedig magát a közgyűlést. A "kisgyűlések", valamint a pénzügyi és egyéb, az egyházkerület által felhatalmazott állandó vagy eseti bizottságok jegyzőkönyvei és határozatai is általában bekerültek a közgyűlési jegyzőkönyvekbe. Amikor az államhatalom nem engedélyezte a gyűléstartást, akkor eleve csak kisebb, alkalmi értekezleteket tudtak összehívni, némelykor pedig - a pátens idején 1850-1860  között - a superintendensi napló pótolja a jegyzőkönyvet.

1626-1780 közötti időszakra ld. Földváry László: Adalékok a Dunamelléki Ev. Ref. Egyházkerület történetéhez.. I-II.. Bp. 1898. A jegyzőkönyveket részletesen feldolgozza, bőségesen idézi, névmutatót ad hozzá.

A/1a 1. kötet: 1626-1739
Protocollum Simandinum, 317 p, magyar-latin nyelvű.
Segédlet: a jegyzőkönyv szövegének gépelt átírása, kéziratos betűrendes hely- és névmutató, mágneslemezen 1127 tétel.

A/1a 2. kötet: 1731-1760
Matricula sanctae coronae ecclesiarum Helveticae confessioni addictorum in comitatibus Pest, Pilis, Solt, Tolna, Székesfehérvár, Baranya et Somogy existentium, 863 p, latin nyelvű, magyar részekkel.
Segédlet: a kötet végén betűrendes tárgymutató az előfordulás lapszámának feltüntetésével, ennek átírása jelentősen kiegészítve mágneslemezen 723 (178) tétel.

A/1a 3. kötet: 1760-1775
Protocollum venerabilis superintendentiae Cis et Ultra Danubianae reformatae, 917 p 	latin nyelvű, magyar részekkel.
Segédlet: betűrendes tárgymutató a kötet végén, átírása jelentősen kiegészítve 1770-ig, mágneslemezen 570 tétel.

A/1a 4. kötet: 1776-1785
Protocollum venerabilis superintendentiae Cis et Ultra Danubianae, 931 p, latin-magyar.
Segédlet: a kötethez utólagosan készített betűrendes tartalmi mutató, mágneslemezen 475 tétel.

A/1a 5. kötet: 1786-1795
Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis Danubianae, 923 p, 	latin-magyar. Segédlet: a kötet végéről az indexet átírta a latin kifejezések fordításával Balázs László 1991-ben, 468 tétel, 

A/1a 6. kötet: 1796-1814
Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis Danubianae... 923p. Benne Provocatumok protocolluma 637.p-től 1802-1808, 855p, 	magyar, régi lapszám szerint 1-22p hiányzik
Segédlet: tartalomjegyzék és tárgymutató, mágneslemezen. cca 2500 tétel.

A/1a 7. kötet: 1814-1842
A dunáninneni helvéciai vallástételt követő egyházkerület jegyzőkönyve,  775 p magyar nyelven.
Segédlet: jegyzőkönyvi pontonként tartalommutató, mágneslemezen cca 1500 tétel.

A/1a 8. kötet: 1843-1863
Nyomtatott jegyzőkönyvek, köztük néhány kéziratos, főként a superintendensi naplók..
Segédlet: részletes tartalomjegyzék, a nyomtatottakhoz laponként és jegyzőkönyvi pontonként haladva tartalommutató, mágneslemezen 2000 tétel.

1842-1996
Az 1843-1887 közötti jegyzőkönyvekhez Betűsoros tárgymutató a dunamelléki ev. ref. egyházkerület jegyzőkönyveihez az 1843-ik évtől kezdve. Bp. 1888. 447 p. Összeállította Szász János dabi lelkész.
1842-1943 között a jegyzőkönyvek nyomtatásban is megjelentek, ezek a levéltár kézikönyvtárában .megtalálhatók. Kéziratos, később írógéppel készült eredeti példányaikat is őrzi a levéltár. 1863-tól a nyomtatott kötetekben gyűlésenként a jegyzőkönyvi pontok szerint haladó és/vagy betűrendes tárgymutató található. Ezek kigyűjtése és digitalizálása folyamatban van.
1944-1996 közötti évekből a jegyzőkönyvek másodpéldányai vannak meg gépelt formában. Az eredetiek a püspöki hivatal őrizetében vannak. 1913-ban rendeli el az egyházkerület a jegyzőkönyvek eredeti kéziratainak levéltárba adását. Ez a gyakorlat 1944-ben megszakadt
1944-1948 közötti jegyzőkönyvek teljes szövege, valamint a gyűlések tárgysorozatai 1944-1949-ig OTKA támogatással számítógépre került 1995-97-ben. (OTKA .nyilvántartási szám: T 18588.) 

Az 1990-es évektől a közgyűlésekről a püspöki hivatal hangfelvételt is készít. A jegyzőkönyvek ugyanis nem szószerintiek, a hitelesítés a tárgyalt ügy előadója által történik jegyzőkönyvi pontonként. Hozzászólásokat a jegyzőkönyvek nem tartalmaznak, s a határozatok is csak részlegesen és kivonatolva jelennek meg írott formában.

A/1d. Közgyűlési iratok 1858-1926
35 doboz = 4,72 fm
A közgyűlésekre előkészített ügyiratok, jegyzőkönyvekkel, jegyzőkönyvi fogalmazványokkal vegyesen.. Az iratokat az iktatott igazgatási iratok közül emelték ki, elrendezésük a tárgyalás sorrendjében történt. Az iratokhoz külön segédkönyv nincs, a közgyűlések kéziratos és nyomtatott jegyzőkönyvi számai alapján kereshetők. Az alábbi évekből vannak meg: 1858, 1860-1886, 1891-1892, 1894-1898, 1901-1926, (egyes évek nagyon hiányosak), 1942. 

A/1 alfa Régi egyházi iratok 1652-1800
1 doboz = 0,12 fm
Régi vegyes, más nyilvántartásba nem illő egyházkormányzati iratok, többségükben a Külsösomogyi, részben a Tolnai  egyházmegye területére vonatkozó egyedi ügyek.
Lajstromozva, rövid tartalmi leírással:130 db

A/1b Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-2004
800 doboz, 151 kötet (segédkönyvek) = cca 100 fm
Az egyházkerület elnöksége, főként a püspök és a püspöki hivatal által intézett ügyek iratai, az egyházi élet valamennyi területére vonatkozóan. Segédlelkészek kinevezésétől, államsegélyügyeken, egyházközségek, egyházmegyék és egyének hivatalból, törvényben és / vagy szabályrendeletben meghatározott kötelezettség alapján, valamint egyéb egyedi okból és célból felterjesztett ügyek intézése folytán keletkezett levelek, iratok. Az egyházkerület irattárának legnagyobb terjedelmű irategysége. 1884-ig évente 1-200 irat, később 2000-5-6000 irat.
	Az 1748-1839 közötti iratokat 1839-ben utólagosan rendezték, később 1849-ig kiegészítették. 21 tárgyi csoportba sorolták az ABC betűivel megjelölve. Az iratok nagyjából évrendben e csoportok valamelyikébe kerültek. E mesterségesen kialakított csoportokhoz kéziratos elenchus készült, amely az ügyirat sorszámán és keltezésén kívül rövid tartalmi kivonatot is ad. Az 1850-1859-es iratokat az 1860-as években hasonlóképpen rendezték, az előzőtől némileg különböző 24 tárgyi csoportba, azokon belül nagyjából időrendben. Ehhez is kéziratos elenchus készült az ABC betűi szerint csoportonként, de csak egészen általános tartalmi megjelöléssel, a pontos keltezést pedig mellőzi. 1860-tól 1884-ig a csoportosítás: 1. Helytartótanácsi (1867 után miniszteri) leiratok, 2. Káplánok ügyei, 3. Egyéb iratok, 4. Elenchusból kimaradt iratok. Az ehhez készült mutatókönyv az iratokat évenként, a lerakás sorrendjében ismerteti, de csak sommásan, a rokon tartalmúakat összefogva, pl.:"esperesi jelentések 14 db" Az iktatás 1884. november 1-től keződik. Az iktatókönyveket 1884-1927 között kétévenként, azután évenként, az indexeket (tárgymutatókat) 1884-1914 között és 1945-46-ban kétévenként készítették el, 1915-22-ig egy kötetben vannak, a többiek évenként  Az 1904-1906 közötti index hiányzik, az 1955. évi leltárba már nem került bele. Évente néhány irat kimaradt az elenchusból vagy iktatásból, ezek általában egy-egy év végén találhatók, a részletes raktári jegyzékben általában feltüntettük. Kutatáskor egyenként át kell nézni.

A-Z
(1748)1790-1849 közötti iratok
29 doboz = 4,06 fm
A osztály
General Conventek jegyzőkönyvei
1-64.sz.
B osztály
Tiszántúli Superintendentia levelei
1-69.sz.
C osztály
Tiszamelléki (Tiszáninneni) Superintendentia levelei
1-82.sz.
D osztály
Dunántúli Superintendentia levelei
1-53.sz.
E osztály
Erdélyből. más vallású elöljáróktól, polgári törvényhatóságoktól küldött levelek
1-115.sz.
F osztály
Dunamelléki egyházkerület főbb tisztviselőinek levelei és főként a kerületet érintő instanciák
1-289.sz.
G osztály
Püspöki vizitáció iratai (ld. A/1.i. alatt is)
1-226.sz.
H osztály
Iskolai ügyek
1-178.sz.
I osztály
Resolutiók, intimatumok
1-803.sz.
K osztály
Repraesentatiók
1-93.sz.
L osztály
Kecskeméti tractus ügyei
1-102.sz.
M osztály
Solti tractus ügyei
1-90.sz.
N osztály
Pesti tractus ügyei
1-102.sz.
O osztály
Vértesaljai tractus ügyei
1-81.sz.
P osztály
Tolnai tractus ügyei
1-118.sz.
Q osztály
Alsóbaranya-bácsi tractus ügyei
1-103.sz.
R osztály
Felsőbaranyai tractus ügyei
1-267.sz.
S osztály
Külsösomogyi tractus ügyei
1-102.sz.
T osztály
Egyházkerületi pénztár számadásai
1-55.sz.
U osztály
Jogi és alapítványi ügyek
1-146.sz.
X és Y osztály
Jegyzőkönyvek és egyéb könyvek
1-39.sz.
Misc
Miscellanea: a többibe nem sorolhatók
1-76.sz.
Z
Elenchusból kimaradtak
1-46.sz.
A-Z
1849-1859 közötti iratok
17 doboz = 2,38 fm
A
Budai Helytartóságtól jött levelek
1-1177.sz.
B
A Szerb Vajdaságtól jött rendeletek 1852-1855
1-184
C
A Soproni főispánságtól és a nagyváradi helytartóságtól jött rendeletek 1851-1859
1-354.sz.
D
Főnökségek és más hatóságok átiratai 1850-1859
1-241
E
Superintendensektől érkezett levelek
1-53.sz.
Fa
Alsóbaranyai tractusból 
1-89.sz.
Fb
Felsőbaranyai tractusból
1-203.sz.
Fc
Kecskeméti tractusból
1-63.sz.
Fd
Pesti tractusból
1-172.sz.
Fe
Solti tractusból
1-127.sz.
Ff
Somogyi tractusból
1-84.sz.
Fg
Tolnai tractusból
1-64.sz.
Fh
Vértesaljai tractusból
1-69.sz.
G
Számadási jelentések, ügyvédi tudósítások, jegyzőkönyvek, papi vizsgák
1-120.sz.
H
Káplánokra és tanítókra vonatkozó bizonyítványok
1-77.sz. hiányzik
I
Papijelöltek prédikációi
- hiányzik
K
Egyházi perek
1-26.sz.
L
Felsőbaranyai tractus egyházainak teleklevelei
1-73.sz.
M
Könyvek és kormánylapok
1-8.sz. hiányzik
N
Elhalt katonákra és honvédekre vonatkozó értesítések
13 db
O
Lelkészek és tanítók conventionalisa
1-49.sz.
P
Népiskolákra vonatkozó tárgyak
1-6.sz.
Q
Felügyelési kezeskedés 1851-1854
15 db
R
Főiskolai tárgyakra vonatkozó kötelezvények
1-137.sz.
S
Gimnáziumokra és felsőbb iskolákra vonatkozó tárgyak
1-183.sz.
T
Schematizmusok
-
U
Vegyes házasságokra, áttérésekre, némely sérelmekre vonatkozó tárgyak
1-33.sz.
X
Folyamodványok és egyes személyek levelei
1-997.sz.
Z
jegyzékekből kimaradt iratok, lajstromozva
440 db
-
Igazgatási iratok 1860-1884 - évenként lajstromozva, végén elenchusban nem szereplők
5 doboz = 0,7 fm

Iktatott iratok 1884-1994 - modern ügykezelés szerint
663 doboz = 79,56 fm

Segédkönyvek


Kéziratos elenchus 1790-1849, A-Z
2 kötet

Kéziratos elenchus 1850-1859, A-Z
2 kötet

Tárgymutató 1848-1884
1 kötet

Iktatókönyvek 1884-1980
93 kötet

Indexek: betűrendes tárgymutatók 1884-1903, 1907-1980
58 kötet


A/1.c. Püspöki levéltár: Elnöki iratok 1921-2002
133 doboz, 56 kötet = cca 17 fm
A püspökök hivatali ideje alatt keletkezett saját kezelésű iratokat a püspöki hivatal egyházigazgatási irataitól elkülönülő iratcsoportba sorolták, melyet Elnöki iratok címen Ravasz László püspökségétől kezdve tartunk nyilván külön levéltári állagként. Elnöki iktatót 1923. dec.5-től, mutatókat 1924-től vezettek. A kétféle iktatást két külön személy végzi: az elnökségi titkár és a püspöki tanácsos. Gyakran előfordul, hogy egy irat mindkét helyen szerepel: először a hivatalban iktatták, majd a püspök személyes kezelésébe került. Az elnöki iratokat eleinte 4 fő csoportba osztották: I. Meghívók, üdvözlések, II. Kérések, III. Bizalmas, IV. Külföldi levelek, majd további csoportokat képeztek: Konventi belmissziói bizottság iratai, Tudományos Akadémia levelei, Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Holland-magyar iskola, Bethesda és Lórántffy kórház hollandiai ügyei, Kuyper Katalin levelei, püspöki iratok, Erdélyi ügyek és mások. Az iratcsomók borítóján található az iratok felsorolása. 1924-ig az iratok e csoportok valamelyikében találhatók, 1924-től lehet iktatószám szerint keresni. Évente néhány irat kimaradt az iktatásból, ezeket az adott év iktatott iratai után egyenként kell átnézni.

1-4. doboz
Elnöki iratok tárgyi csoportosításban.- részletes raktári jegyzékben felsorolva
1921-1924
5-130.doboz
Elnöki iratok iktatószám szerint - évente 1-3000 irat
1924-1988
1-28. kötet
Elnöki iktatók
1924-1972
1-28. kötet
Elnöki indexek: betűrendes tárgymutatók
1924-1969


A/1e Egyházkerületi bírósági iratok (1764)1861-1978
23 doboz = 2,6 fm

Az egyházkerületi bíróság a közgyűlések alkalmával, a közgyűlések közt időszaki tanácsban, vagy az elnökség által esetileg behívott tanácsban ül össze. Elnöke a püspök és a főgondnok, tagjai az esperesek és az egyházmegyei gondnokok, valamint a választott egyházkerületi tanácsbírák. Elsőfokon csak az egyházkerület saját tisztségviselői ügyében hoz ítéletet, egyébként az egyházmegyei bíróságokon megfellebbezett ügyekben másodfokú hatóságként jár el. Az így keletkezett iratok eleinte a törvényszéki jegyzőkönyvek mellékleteit képezték, 1861-től nagyjából a századfordulóig ezek számaihoz igazodtak. Kivétel néhány évekig húzódó ügy, ezek tárgy szerint vannak megjelölve. A közgyűlési jegyzőkönyvekben találhatók a törvényszéki, vagyonügyi, bírósági jegyzőkönyvek is. A jegyzőkönyvek 1943-ig nyomtatásban megjelentek, ezek mutatóiban lehet az ügyeket kikeresni. 1909-től külön iktatták a bírósági iratokat, 1921-től a levéltári rend is többnyire ezt követi.

1-4. doboz
Bírósági ügyek a törvényszéki és közgyűlési jegyzőkönyvekben szerepló számok szerint
1764, 1861-1900
4-9. doboz
Bírósági ügyek tárgyak szerint és évrendben
1900-1920
10-21. doboz
Bírósági ügyek bírósági szám szerint
1921-1978
1 kötet
Bírósági iktató
1909-1933


A/l f. Lelkészekre, alkalmazottakra vonatkozó iratok  1900-1960
4 doboz = 0,5 fm
Díjlevelek, adatgyűjtó ívek, törzslapok, kimutatások lelkészekről, segédlelkészek elhelyezéséről, más egyházi alkalmazottakról.

A/1g Tanügyi iratok 1813-1949
10 kötet, 18 doboz = 3 fm
Vegyes, részben mesterségesen létrehozott irategyüttes, mely csak részlegesen tartalmazza az egyházkerület iskolákra, tanulmányi ügyekre vonatkozó aktáit. Ilyen tárgyú kutatás esetén meg kell nézni az egyházigazgatási iratokat és a teológia iratait is. (A/1b, A/13. jelzet) 150 tételes részletes csomójegyzéák alapján kutatható, melyben az egyes iskolák általában külön említtetnek.

1. kötet
Protocollum candidatorum (Segédlelkészi vizsgák jegyzőkönyve), benne tanítóságot kérők nevei 1846
1813-1834
2. kötet
Tudományos Bizottság jegyzőkönyve, benne kecskeméti főiskolára vonatkozó jegyzőkönyvek
1836-1870
3-4. kötet
Főiskolai választmány jegyzőkönyve, benne aláírásgyűjtők névsora
1841-1862
5-8. kötet
Adakozási könyvek és adakozási ívek
1841-1848
9-12.doboz
Adakozási könyvek és adakozási ívek
1841-1848
13. doboz
Szabályzatok, szabályrendeletek: gimnáziumi igazgatótanács, tanítóképzőintézeti rendtartás, egyházmegyei nőszövetség, népfőiskola
1935-1940
13. doboz
Tanügyi előadói jelentések
1916-1949
14-16. doboz
Imre Sándor tanügyi előadó iratai egyes iskolákra vonatkozóan
1925-1944
16-17. doboz
Imre Sándor tanügyi előadói vegyes iratai, köztük tanácsbírói tisztségével kapcsolatos iratok 
1925-1944
18-22. doboz
Statisztikák, jelentések népiskolákról, polgári iskolákról, középiskolákról - szórványosan, részletes jegyzékben egyenként felsorolva
1864-1948
23-26. doboz
Vallásoktatók és iskolák törzskönyvi lapjai (külön nyomtatványok), jelentései egyházmegyénként
1892, 1936/27,  1932/33-1944/45
26, 19. doboz
Vegyes iratok: tanítói díjlevelek, tankönyvügyek, tankönyvbírálatok, tanítóegyesület
1817-1947
27. kötet
Különböző folyóiratokból nevelésüggyel kapcsolatos írások számbavétele, másolatok 
1817-1865
28. kötet
Iskolai vonatkozású iratok iktatószámai a Püspöki Hivatal iktatókönyvéből
1942.X.6 -1947.IV.29

A/1h Egyházkerületi főjegyző iratai 1842-1958
1 doboz, 1 kötet = 0,14 fm
A főjegyző az egyházkerület lelkészi elnöke után az egyházkerület második legfőbb tisztségviselője, informálisan püspökhelyettesnek is nevezik. A református egyházalkotmány paritás elve szerint van lelkészi és világi főjegyző. A levéltárban a lelkészi főjegyző iratai találhatók.

Szilády Áron főjegyző iratai
1888-1893
Néhány iktatott irat
1916, 1927
Vegyes főjegyzői iktatatlan iratok
1882-1928
Petri Elek temetése: beszédek, újságcikkek
1921
Névtárhoz anyaggyűjtés, statisztikák, népmozgalmi adatok
1842-43, 1862, 1872, 1903
Az egyházkerületi Főjegyzői Hivatal iktatókönyve, kötet, 199p
1916 máj.5 - 1928. jan.14.
Farkas József főjegyző iratai
1958

A/1.i. Püspöki vizitációk iratai 1816-1990
10 doboz, 11 kötet = 1,8 fm
Egyes egyházközségekre vonatkozó adatok egységes szempontok alapján, egyházmegyénként csoportosítva. A korábbi vizitációk adatait az egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvei tartalmazzák.
1-4. doboz 
Báthori Gábor féle vizitáció G 1-225.sz.
A/1b alatt
1816-1819
1. doboz
Vértesaljai egyházmegye, G 1-31.sz.
A/1b alatt
1816-1819
2. doboz
Külsősomogyi egyházmegye, G 32-83.sz.
A/1b alatt
1816-1819
2. doboz
Felsőbaranyai egyházmegye, G 84-100.sz.
A/1b alatt
1816-1819
3. doboz
Felsőbaranyai egyházmegye, G 101-146.sz.
A/1b alatt
1816-1819
3. doboz
Alsóbaranyai egyházmegye, G 147-176.sz.
A/1b alatt
1816-1819
4. doboz
Solti egyházmegye, G 177-197.sz.
A/1b alatt
1816-1819
4. doboz
Pesti egyházmegye, G 198-219.sz.
A/1b alatt
1816-1819
4. doboz
A püspök jelentései a vizitációról, G 220-225.sz.
A/1b alatt
1816-1819
1-5. kötet
Szász Károly féle vizitáció I-VIII. kötet
tartalom-jegyzékek
1885-1893

(III. és V. hiányzik: Kecskeméti és Pesti)
-
-
1. kötet
Alsóbaranya-Bácsi egyházmegye (I. kötet) 1-31.
888 p.
1885-1893
2. kötet
Felsőbaranyai egyházmegye (II. kötet) 1-64.
1406 p.
1885-1893
3. kötet
Külsősomogyi egyházmegye (IV. kötet) 1-31.
1074 p.
1885-1893
4. kötet
Solti egyházmegye (VI. kötet) 1-25.
888 p.
1885-1893
5. kötet
Tolnai egyházmegye (VII. kötet) 1-24.
1036 p.
1885-1893
6. kötet
Vértesaljai egyházmegye (VIII. kötet) 1-34.
932 p.
1885-1893
7. kötet
Szász Károly naplója I. kötet .
462 p.
1885-1893
8. kötet
Szász Károly naplója II. kötet 
467 p.
1885-1893
9. kötet
Szász Károly vizitációs feljegyzéseinek fogalmazványai: Tolna
kisalakú kötet
1885-1893
10. kötet
Szász Károly vizitációs feljegyzéseinek fogalmazványai: Kecskeméti
kisalakú kötet
1885-1893
11. kötet
Szász Károly vizitációs feljegyzéseinek fogalmazványai: Vértesalja
kisalakú kötet
1885-1893
5-8. doboz
Ravasz László vizitációja

1920-30-as évek
5. doboz
Tolna, Külsősomogy

1920-30-as évek
6. doboz
Kecskemét, Solt

1920-30-as évek
7. doboz
Pest, Vértesalja

1920-30-as évek
8. doboz
Felsőbaranya; Tisztviselőtelep

1920-30-as évek
9. doboz
Szamosközi István vizitációja A-V

1959-1977
10. doboz
Tóth Károly vizitációi

1977-1990


A/1.j. Gazdasági és pénzügyi iratok, vagyonkezelői iratok 1737-2000
130 kötet, 240 doboz =cca 32 fm
Számadó diárium és egyéb régi pénztári könyvek
6 kötet
1737-1842
Számadási iratok évrendben
11 doboz
1794/95-1902
Számadási iratok vegyesen 
5 doboz
1902-1936
Vagyonkezelői iktatott iratok
22 doboz
1855-1925
Vagyonkezelői iktatókönyvek
11 kötet
1879-1928
Vagyonkezelői mutatókönyvek
9 kötet
1896-1909
Vagyonkezelői iratok ügyiratonként nyilvántartva: alsószentiváni baracskai, iváncsai, ócsai, seregélyesi, szilasbalhási, Kaszay, stb. gazdálkodási iratok , lajstromozva 1-549.sz
77 doboz
1900-1940
Vagyonkezelői iratok vegyesen 
29 doboz
1900-1940
Alapítványokra vonatkozó iratok
15 doboz
1880-1940
Segélyügyi iratok
30 doboz
1945-1950
Pénztárkönyvek, pénztárnaplók, 
100 kötet
1891-1940
Pénztári mellékletek évrendben 
21 doboz
1945-1975
Pénztári mellékletek vegyesen 
10 doboz
1945-1975
Vegyes gazdasági iratok
20 doboz
20.század


A/1.k. Egyházkerület vegyes iratai 1931-1992
98 doboz =11,8 fm (összesen cca 200)
Nem iktatott, vagy egyelőre máshová nem sorolt iratok.
1-6. doboz
Épületekre, vagyonra vonatkozó vegyes iratok
1931-1971
7-19. doboz
“Missziói” iratok: jelentések, lelkész és presbitertovábbképzés, konferenciák, prédikációk
1952-1956
20-21. doboz
Esperesi, egyházmegyei jelentések
1948-1977
22-23. doboz
Sokszorosítási engedélyek (AEH)
1959-1983
24-26. doboz
Vakok Világossága Társaság iratai
1927-1949
26. doboz
Örkényi templom átalakításával kapcs. iratok
1956-1978
27-32. doboz
Szavazólapok (egyházkerületi tisztségekre)
1959, 1960, 1978, 1988
33-37. doboz
Egyházkerületi építési előadó (Batizi László) iratai: 1979. évi kimutatás egyházi épületekről fényképekkel egyházközségenként
1979
38-39. doboz
Zágony Páltól bekerült iratok: Kálvin téri épületegyüttes rendezési tervei, Ráday Kollégium műszaki átadásával kapcs. iratok
1981-1992
40-45.doboz
Nagy Tibor főjegyzőtől bekerült iratok: sokszorosított zsinati anyagok, vegyesek
1967-1986
46-48. doboz
Ökumenikus szervezetek, egyház és állam, rádiós istentiszteletek
1949-1968
49-62. doboz
Lelkésztovábbképző tanulmányi anyaga
1970-1985
63-66 doboz
Tóth Károly püspök: Tájékoztató körlevelek I-XXVI.sz.
1978-1990
67-68. doboz
Esperesi és gondnoki értekezletek
1977-1990
69
Ráday Kollégiumi Tanács
1980-as évek
70-75. doboz
Ráday Kollégium: újjáépítés, avatás
1980-as évek
76. doboz
Építési bizottság: építési segély

77. doboz
Konferenciák
1978-1992?
78. doboz
Szabályrendeletek
1940-1990
79. doboz
Díjlevelek
1979
80. doboz
'Zsinat'

81-85. doboz
köszönőlevelek
1978-1994
86-89
számnélküli vegyes
1944-1989
90-91. doboz
Tóth Károly püspöktől 1999-ben bekerült iratok: rehabilitációk; egyházi törvény előkészítés
1989-1990
92-98. doboz
Virágh Sándor féle iratterjesztés iratai: levelek, könyvrendelések, számlák
1942-1945
... és további besorolás alatt álló iratok

A/1 ikl Fényképek 1903-1987
2 doboz, 20 egyedi = 1,5 fm
Püspöki vizitációk és egyéb események alkalmából készült fényképalbumok, egyedi fotók.

Ravasz László püspöki vizitációja alkalmából készített albumok:- egyházmegyénként
1922-1930
Ravasz László 20 éves püspöki jubileuma alkalmából készült albumok:- egyházmegyénként
1941
Egyedi események alkalmából készült albumok:
1903-1942
Lovasberényi templom 150 éves jubileuma
1936
Wekerletelepi ref. Horthy templom avató ünnepélye
1928
Dunakeszi-Műhelytelep: ref. imaterem felszentelése
1932
Dunavecsi árvíz
1941
Pátkai ref. egyház 200 éves templomának jubileuma
1935
Decs, Sárközi Népművészeti Tanfolyam
1932
Budapest-Kelenföld, Magyar Advent templom felszentelése
1930
Baár-Madas Ref. Leánygimnázium ünnepség
én
Baár-Madas Ref. Leánygimnázium ünnepség
én
Lónyay gomnázium avatása
1943
Hajdúhadházi gyülekezeti nap
1937. ápr.21.
Filadelfia: Bethesda kórház, diakonisszák
1903-1942
Szegedi egyetem alapkőletétele

Egyedi eseményekről, személyekről készült képek Ravasz püspökkel kapcsolatban: egyházi és egyéb események, egyházközségek, vegyesek - egyenként lajstromozva: 400 db
1922-1953
Tóth Károly püspök 10 éves jubileumára készített albumok - egyházmegyénként
1987




Egyházmegyék iratai
A/2 - 11, 26

A/2 Alsóbaranya-bácsi egyházmegye iratai 1858-1922
1 doboz = 0,1 fm
Az egyházmegye - néhány, a mai Baranyai egyházmegyéhez tartozó egyházközség  kivételével - 1920 óta a jugoszláviai, az 1990-es évektől a Horvátországi Református Egyházhoz tartozik. Régi iratai nem kerültek be az egyházkerületi levéltárba, a fond csupán néhány jegyzőkönyvi másolatot és egy bírósági ügy aktáit tartalmazza.
Közgyűlési jegyzőkönyvek: kéziratos jegyzőkönyvi másolatok az 1858, 1860, 1862-63, 1865-66 évekből
1858-1866
Nyomtatott jegyzőkönyvek - a levéltár kézikönyvtárát képezik, egyenként lajstromozva 
1867-1922, 1943
Bírósági iratok: Hetesy Victor lelkész és az ómoraviczai presbitérium fegyelmi ügyének iratai
1904-1905
Hetesy Victor: Az Alsóbaranya-bácsi református egyházmegye végzései 1813-1888. Pécs 1889. 88 p. Kiss Antal ómoraviczai lelkész letétje. Benne: statisztikák, névsorok is.
1813-1888
Az Alsóbaranyai ref. egyházmegye története. Az 1920-as években készült kézirat az egyházmegye területén lévő gyülekezetek történetét írja meg, községenkénti részletezéssel. Kézirat, a Ráday Könyvtár kézirattárában található..
1920 körül
Az egyházmegyébe tartozó egyházközségekre kutatni a Báthory és Szász Károly féle vizitációs iratokban lehet, A/1.i. jelzet alatt.
Az alábbi egyházközségek tartoztak az egyházmegyéhez az 1913-15-ös névtár alapján (filiák és szórványok nélkül):

Babarc*
Bácsfeketehegy
Bácskossuthfalva
Baja*
Becsmen
Béllye
Beska
Cservenka
Csúza
Daróc
Haraszti
Hercegszőllős
Karancs
Kopács
Kórógy
Kő
Kölköd /Kölked/*
Laskó
Magyarrétfalu
Maradék
Mohács*
Nagypál*
Nikinci
Ómoravica
Ószivac
Pacsér
Pécsvárad*
Piros
Seliste
Sepse
Szentlászló
Tiszakálmánfalva
Tordinci
Torzsa
Újbanovce
Újsóvé
Újszivac
Újverbász
Újvidék
Várdaróc
Várkony
Vörösmart (Veresmart)
Vukovár
A *-gal jelzettek a mai Magyarország területén vannak, a Baranyai egyházmegyéhez tartoznak.

A/3 Budapesti (Belsőbudapesti) egyházmegye iratai 1920-1955
246 doboz, 131 kötet = 33 fm
Az egyházmegye 1932-ben alakult. A korábbiakra nézve ld. a Bp.-Kálvin téri egyházközség, régi nevén Pesti egyház iratait is. Első esperese Szabó Imre fasori lelkész volt 1951. évi lemondatásáig. Az egyházmegye ilyen néven 1955-ben megszűnt, jogutódjának a jelenlegi Budapest-Északi egyházmegye és részben a Budapest-Déli egyházmegye tekinthető, amelyek azóta magukba foglalják a mai Nagybudapest összes egyházközségét, beleértve azokat is, amelyek azelőtt a Külsőbudapesti egyházmegyébe tartoztak. A legutóbbi időkig a fasori egyházközség volt az esperesi székhely.
Jegyzőkönyvei 1932-1944. jún. között nyomtatásban is megvannak a levéltárban. Az iratanyag a Pesti egyház irataival közös leltári rendben volt, amely nem osztható mechanikusan kétfelé 1932 előtti és utáni iratokra. Rendezése folyamatban van a régi és újabb segédletek egyesítése, össznhangba hozása, az anyagok azonosítása révén. Jelenleg az alábbiak szerint tartjuk nyilván:
Jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi iratok - írógéppel vezetett, részben bekötött iratok
15 doboz
1932-1955
Igazgatási iratok: iktatott iratok - évenként, azon belül az iktatószámok sorrendjéban
42 doboz
1898-1955
Igazgatási iratok segédkönyvei - kötetenként lajstromozva
23 kötet
1932-1955
Postakönyvek
10 kötet
1933-1951
Egyes egyházközségekre vonatkozó iratok: főként választói névjegyzékek, vagyonleltárak, költségvetések, zárszámadások - raktári jegyzék egyházközségenként
47 doboz, 1 kötet
1908-1955
Vallásoktatási iratok: jeléentések, tanmenetek, statisztikák, iskolák és oktatók szerinti nyyilvántartások
20 doboz, 60 kötet
1920-1950
Szociális Központ iratai: segélyek, gyermeküdültetés, stb.
7 doboz
1946-1951
Vegyes ügyek, :"Ügyészi" iratok: gazdasági, fegyelmi és más ügyek tárgyanként
33 doboz
1921-1955
Baár-Madas építkezés
12 doboz
1923-1944
Lónyay gimnáziumra vonatkozó iratok: építkezés és vegyes
1935-1952
5 doboz
Gazdasági iratok: pénztári iratok, számadási mellékletek
60 doboz
1921-1955
Pénztárkönyvek
27 kötet
1932-1952
Vegyes gazdasági iratok
5 doboz
1921-1955

Részletes csomójegyzékek, egyes iratcsoportok ügyenkénti lajstromai alapján kutatható.


A/4 Felsőbaranyai egyházmegye iratai 1758-1955
88 doboz, 18 kötet = 12 fm
Baranya vármegyén kívül kiterjedt Somogy megye szigetvári járásának néhány községére. Az 1952. évi egyházmegyei átszervezés óta jogutódja a Baranyai egyházmegye.
Az egyházmegyére és az egyházmegye kebelébe tartozó egyházközségekre vonatkozó iratokat ld. még az 1999-ben alakult Baranyai Egyházmegyei Levéltárban. (Pécs). A Ráday Levéltárba a korábban - a háború után és 1951-56 között - elhelyezett iratanyag került
Jegyzőkönyvei 1867-től 1944-ig nyomtatásban is megvannak.
Jegyzőkönyv: "Protocollum ecclesiarum reformatum Tractus Superioris Baranyaiensis"
1 kötet =140p.
1758-1799
Leveleskönyv - 1-42.oldal hiányzik
1 kötet =700p.
1848-1912
Egyházközségek pecsétjeinek viaszlenyomatait és azok leírását tartalmazó könyv, oldalanként egy-egy pecsét
1 kötet =56p.
19.sz. első fele
"Registrum..." - királyi rendeletek tára
1 kötet =148p.
1782-1808
Számadáskönyv: Regestrum... 82p.
1 kötet =82p.
1774-1808
Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok
5 doboz
1828-1944
Bírósági iratok - ügyenként évrendben
??
1946-1949
Igazgatási iratok AZ - az egyházközségek betűrendjében, azon belül időrendben
53 doboz
1768-1955
Igazgatási iratok: iktatott iratok
7 doboz
1945-1952
Nyilvántartások, naplók, indexek az iratokhoz: esperesi naplók, iktatókönyv (1947-től)
1 doboz, 6 kötet
1890-1910, 1947-1952
Tanügyi iratok: tanítókra, iskolákra vonatkozó iratok
3 doboz
1841-1948
Gazdasági és segélyügyek
1 doboz
1858, 1903-1950
Vizitációs iratok: kérdőívek, "missziói jelentések", évenként, azokon belül egyházközségenként csoportosítva
5 doboz
1940-1949
Vegyesek: választói névjegyzékek, egyezséglevelek, statisztikák
2 doboz
1857-1952
Lelkészi és tanítói díjlevelek
3 doboz
1813-1930-
Lelkészek életrajzai
1 doboz
1856-1879
Lelkészkörök iratai
1 doboz
1879-1922
Körlevelek, leiratok
4 doboz
1784-1930


A/5 Kecskeméti egyházmegye iratai 1740-1952
90 doboz, 20 kötet =12 fm
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye némely járásain kívül kiterjedt Bács-Bodrog néhány községére.
Jegyzőkönyvei 1867-től 1943-ig nyomtatásban is megvannak.
Jegyzőkönyv: "Liber matricularis venerabilis districtus Kecskemétiensis" - .a kötet végén kéziratos mutató
1.kötet =307p.
1740-1787 (1951)
Jegyzőkönyv: "Protocollum tractus ecclesiastici Ketskemétiensis".- 1818-tól kimutatások lelkészi és tanítói fizetésekről,. 1788-1884-ből szórványos feljegyzések az egyházközségek történetére, 1788-1800-ból közgyűlések, bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei és egyházlátogatási naplók
1 kötet =353p.
1788-1901
Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok.- a hiányzó jegyzőkönyveket esetenként ld. az iktatott igazgatási iratok között az iktatókönyv nyomán.
6 doboz
1894-1895, 1899-1951
Bírósági iratok
8 doboz
1904-1940
Igazgatási iratok
72 doboz, 17 kötet
1791-1951
Elenchus az igazgatási iratokhoz - évenként két sorozat irat
1 kötet
1791-1908
Iktatókönyvek
13 kötet
1904-1926, 1929-1835, 1939-1952
Névmutató az iktatókönyvhöz
3 kötet
1917-1952
Egyházközségek alapítólevelei, lelkészválasztási iratok
1 doboz
1895-1944
Vegyes iratok: egyházközségekre, lelkészekre, tanítókra, tanárokra, iskolákra (kecskeméti és nagykőrösi líceumra is) vonatkozó iratok, szórványjelentések, nyomtatványok, stb.
3 doboz, 1 köteg
1785-1952

A/6 Külsősomogyi egyházmegye iratai 1726-1949
4 kötet, 1 doboz = 0,3 fm
Az egyházközségek nagy része ma a dunántúli egyházkerülethez tartozik
A kéziratos jegyzőkönyvekhez nincs segédlet, az egyházközségekre vonatkozó iratok lajstromozva vannak.
Esperesi vizitációs jegyzőkönyv
1 kötet 431 p.
1726-1780
Szász Károly féle vizitáció jegyzőkönyve
1 kötet 562 p.
1887
Közgyűlési jegyzőkönyv
1 kötet 295 p.
1739-1819
Jegyzőkönyv
1 kötet 1117 p.
1800
Egyházközségekre vonatkozó iratok: folyamodványok, templomépítés és vallásgyakorlás tárgyában készült iratok - a községek betűrendjében
84 db
1752-1887
Vizitációs kérdőívek - az egyházközségek betűrendjében Ádánd-Tolnanémedi
43 db
1948/49
Szabályrendeletek
1 nyomt. füzet
1940
további kéziratok a Ráday Könyvtár kézirattárában
0,01 fm
1721, 1796, 1806-1808

A/7 Pesti egyházmegye iratai 1719-1952
4 kötet, 1 köteg, 16 doboz = 2,2 fm
Az egyházmegye a 17. század derekán alakult, Pest megye északi részét, Óbudát, néhány dél-nógrádi, valamint a 19.sz. vége óta Heves megyei községet foglal magában, korábban váci, erdőhátszegi, pesteleji és cserháti néven is emlegették.
A levéltár iratanyagának nagyobb része 1944-ben háborús cselekmények következtében megsemmisült. A megmaradt anyag 1952-56 között több helyről, az iktatókönyvek 1999-2000-ben kerültek az egyházkerületi levéltárba. Az egyházmegyei határok rendezésénél 1952 februárjában több község a Délpesti egyházmegyéhez került át,.ezek iratait 1947-től kezdve kiemelték az esperesi levéltárból. A kiemeltek a következők: Alsódabas, Alsónémedi, Albertirsa, Bugyi, Cegléd, Gyál, Gyón, Gyömrő, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Maglód, Üllő, Vasad, Vecsés. A levéltárban csak a kiemeltek után megmaradt iratok vannak meg. Ezek az egyházközségek ma a Budapest-Északi egyházmegyéhez tartoznak.
Az iratok iktatása 1900-ban kezdődik, ettől kezdve az iktatószámok szerinti rendben vannak. Ezt megelőzően 1801-től évenként elölről kezdődő sorszámok szerinti jegyzékbe foglalták az iratokat, ma is ebben a rendben vannak nagy hiányokkal. A kéziratos jegyzőkönyvekhez nincs segédlet.

Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok, másolati könyv (1867-től nyomtatásban)
2 kötet, 1 doboz
1719-1874
Bírósági iratok
6 doboz
1904-1944
Igazgatási iratok
7 doboz
1835-1952
Iktatókönyvek
3 kötet és köteg
1801-1897, 1908-1909
Vizitációs jegyzőkönyvek
0,01 fm
1912-1931
Lelkészi díjlevelek
0,04 fm
1914-1934
Egyházközségek költségvetései, számadásai
0,20 fm
1917-1950
Szabályrendeletek
0,01 fm
1938
Amerikai-holland segély elszámolás
0,01 fm
1922
Egyházi ruhasegély
0,01 fm
1946-1948

A/8 Pestkörnyéki (Külső-Budapesti) egyházmegye iratai 1937-1955
30 doboz, 15 kötet = 3,5 fm
A Pesti református egyházmegyéből 1938-ban szakadt ki a Pestkörnyéki egyházmegye, mely a főváros környéki egyházközségeket foglalta magába. Amikor Nagybudapest közigazgatási egységként létrejött, az egyházmegye neve Külső-Budapesti lett. 1955-ben az egyházmegye ebben a formájában megszűnt, iratait kettéosztották a két jogutód egyházmegye: a Budapest-Északi és Budapest-Déli között.
Jegyzőkönyvei 1938-1943 között nyomtatásban is megvannak.
Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok, bizottsági jegyzőkönyvek
2 doboz
1939-1954
Bírósági iratok
6 doboz
1938-1955
Bírósági iktató
1 kötet
1938-1955
Igazgatási iratok
14 doboz
1938.-1944
Iktató és mutatókönyv (1943-ig), postakönyv
14 kötet
1938-1955
Vizitációs kérdőívek
3 doboz
1938-1954
Egyházközségek költségvetései, számadásai
4 doboz
1937-1955
Lelkészekre vonatkozó iratok
0,05 fm
1939-1952
Tanügyi iratok
0,05 fm
1940-1950

A/9Solti egyházmegye iratai 1758-1952
77 doboz, 33 kötet, 6 köteg = 10,3 fm
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye néhány járásán kívül kiterjedt Bács-Bodrog bácsalmási és bajai járásának néhány községére. Tolna megyéből Bogyiszló tartozott hozzá.
Közgyűlési jegyzőkönyvei 1867-től nyomtatásban megjelentek, a levéltár kézikönyvtárában találhatók.. 
Közgyűlési jegyzőkönyvek - 1817-1827. évekhez részletes tartalomjegyzék 260 tétel
4 kötet
1758-1870
Közgyűlési iratok
9 doboz
1915-1950
Bírósági iratok, hiányzik: 1895-1902, 1913-15, 1931, 1934, 1937,1943 - évenként csomózva
12 doboz
1863-1950
Igazgatási iratok - vegyesen, segédlet nélkül
2 doboz
1726-1873
Másolati könyv
1 kötet
1782-1811
Esperesek iratai: Szász Károly, Csikay Imre, Baksay Sándor, Ádám Károly
1 doboz
1860-1904
Igazgatási iratok: iktatott iratok
34 doboz
1905-1952
Iktatókönyvek
12 kötet
1878-1889, 1904-1952
Tárgymutató
1 kötet
1934-1950
Gazdasági iratok: pénztárnaplók, pénztárkönyvek
13 kötet
1774-1952
Egyházmegyei pénztár iratai: adományok, segélyek, közalap, gyámpénztár, stb.
8 doboz, 4 köteg
1827-1950
Vizitációs iratok: püspöki egyházlátogatások - egyházközségek betűrendjében
1 kötet
1819
Püspöki vizitáció
0,05 fm
1924
Esperesi vizitáció kérdőívei
4 doboz
1921-1950
Lelkészválasztási jegyzőkönyvek
3 doboz
1861-1950
Lelkészi és tanítói ügyek iratai: díjlevelek, törzskönyv
2 kötet, 1 doboz
1878-1960
Szigetszentmiklósi parókia építésére vonatkozó iratok
1 doboz
1935-1939
Fényképek templomokról és parókiákról - egyházközségenként
1 köteg
1920-1930

A/10 A Tolnai Egyházmegye iratai 1723-1949
29 kötet, 59 doboz = 8 fm
Tolna megye egészére, továbbá Baranya megye északi, Fejér megye déli részére terjedt ki.
Közgyűlési jegyzőkönyvei 1869-1943 között nyomtatásban is megvannak. A régi kéziratos kötetekhez részletes tartalomjegyzékek készültek, mintegy 500 tétel. A még nem rendszeresen iktatott, 1915 előtti igazgatási iratok részletes csomójegyzék alapján kutathatók..

Jegyzőkönyv: 'In Venerabili Districtu Tolnensi"
A/10. 1. kötet =503p.
1723-1802
Jegyzőkönyv: "A Tolnai Szent Társaság jegyző könyve"
A/10. 2. kötet =203p.
1792-1811
Jegyzőkönyv: "Protocollum Seniorale"
A/10. 3. kötet =465p.
1789-1947 (1803-1939)
Jegyzőkönyv: "A Tolnai Venerabilis Tractus Protocolluma"
A/10. 4. kötet =292p.
1811-1862
Jegyzőkönyv: "A tolnai egyházvidék jegyzőkönyve kivonatja"
A/10. 5. kötet =306p.
1832-1874
Közgyűlési jegyzőkönyvek, esperesi jelentések
0,04 fm
1829-1868
Közgyűlési iratok; esperesi és egyéb jelentések, szabályrendeletek, törvényjavaslatok
0,15 fm
1864-1872, 1907-1943
Püspöki körlevelek
0,04 fm
1829-1943
Esperesi körlevelek
0,02 fm
1838-1922
Konventi körlevelek
2 db
1925, 1936
Másolati könyv: egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyv
1 kötet
1841-1842
Bírósági iratok
6 doboz 
1867-1947
Bírósági iktatókönyv
1 kötet
1931-1947
Igazgatási iratok - évrendben, részletes csomójegyzékkel: 74 palliumban 200 tétel
16 doboz
1847-1914
Igazgatási iratok: iktatott iratok, iktatókönyv 1915. 362. sz-tól, 1945-47 nem iktatott
20 doboz
1915-1947
Iktatókönyvek, tárgymutatók az igazgatási iratokhoz, postakönyvek
19 kötet
1904, 1909-10, 1915-1944
Egyházközségekre vonatkozó iratok: espereslátogatási jegyzőkönyvek
2 kötet
1784-1787, 1795-1831
Vizitációs és misszós kérdőívek
5 doboz
1825-1943
"Alamizsnák lajstroma"
1 kötet
1795-1816
Vagyonleltárak
1 doboz
1907-1913
Lelkészi díjlevelek
0,07 fm
1811-1836, 1883-1949
Lelkészválasztási iratok - egyházközségek betűrendjében
1 doboz
1874-1942
Vegyes iratok: költségvetések, számadások, statisztikák, közalap, államsegély, alapítólevelek, adó, egy-egy lelkészre vonatkozó iratok, stb. - 33 tétel
4 doboz
1779-1946
Iskolai iratok: jelentések, statisztikák - 13 tétel
1 doboz
1852-1943
Tanítókra vonatkozó iratok: díjlevelek, minősítő lapok, személyi ügyek - 11 tétel
1 doboz
1809-1947
Vegyes iskolai ügyek
1 doboz
1835-1931

A/11 Vértesaljai egyházmegye iratai 1740-1969
84 doboz, 38 kötet = 11 fm
A történelmi Fejér, Komárom, Esztergom, valamint Pest-Pilis-Solt vármegyék egyes községeire terjedt ki.
Töredékes levéltár, a bekötött régi protocollumokon kívül alig maradt meg irat a 18. századból, s nagyok a hiányok a későbbi időkből is. Jegyzőkönyvei 1869-től nyomtatásban  is megvannak
Jegyzőkönyv: "Liber matricularis venerabilis Vértesallyensis" - zömmel 1780-ig, utána néhány későbbi bejegyzés, a kötet végén egyházközségenkénti névmutató
1 kötet =748p 
1740-1947
Jegyzőkönyv
1 kötet =198p.
1779-1817
Jegyzőkönyv
1 kötet =479p.
1793-1840
Másolati könyv
1 kötet
1811-1842
Közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek
5 doboz
1877, 1893, 1938-1968
Bírósági jegyzőkönyvek és iratok , 1913-ból és 1893-ból mindössze 1-1 db irat
3 doboz
1913, 1938, 1939-1947
Igazgatási iratok: töredékesen megmaradt régi iratok
1 doboz
1783-1939
Iktatott iratok
46 doboz
1940-1969
Iktatókönyvek - hiányokkal
13 kötet
1893-1898, 1920-1921, 1935-1937, 1939-1964
Indexek
10 kötet
1940-1952
Postakönyvek
3 kötet
1948-1953
Vizitációs iratok: jegyzőkönyvek, kérdőívek, jelentések, benne püspöki vizitáció 1890
15 doboz
1803-1820, 1890, 1942-1969
Egyházközségi számadások, költségvetések
6 doboz, 3 köteg
1811-1969
Választói névjegyzékek
4 doboz
1953-1969
Lelkészi díjlevelek könyve
1 kötet =0,07 fm
1827-1900-as évek
Lelkészekre és tanítókra vonatkozó iratok: törzslapok, közte tanügyi bizottsági jelentések
2 doboz, 1 kötet
1933-1949
Egyházmegyei pénztár iratai: adományok jegyzéke
1 kötet
1800-1823
Számadási könyvek
2 kötet
1835-1910
Számlák, nyugták segélyekről
1 doboz
1936-1950
Vegyes iratok
1 doboz
1793-1959


A/12 Kö Ráday Könyvtár iratai 1855-1983
34 doboz, 65 kötet, 60 egyedi = 9,5 fm
1861-et tekintjük a könyvtár alakulási évének, amikor a dunamelléki egyházkerület - Török Pál püspök idején és szorgalmazására - a Pesti protestáns főiskola részére országos gyűjtés segítségével megvásárolta a Ráday család mintegy 15000 kötetnyi könyvtárát. Ezt az alapgyűjteményt további könyvadományok és könyvbeszerzések útján gyarapították, rendezték. A könyvtár valójában - elhelyezési és egyéb nehézségek miatt - csak jóval később: 1913 február 1-én vált nyilvános könyvtárrá, miután a megelőző évben a mai - az 1980-as évek elején jelentősen átalakított - Ráday utca 28.sz. alatti épületbe költöztették. A könyvek katalogizálása az 1870-es években kezdődött, már ekkor is használták a teológiai hallgatók és tudományos kutatók. Egyéb feladataik ellátása mellett a püspöki titkárok, egyházkerületi főjegyzők és teológiai tanárok gondozták .Hamar István teológiai tanár 1902-1933-ig tartó könyvtárnoki és levéltárnoki megbizatása idején új katalógust készített. Utóda Csekey Sándor tért át a mai szabvány katalógus cédulák használatára, de még kézírással. 1953-tól készítették írógéppel a cédulákat, 1995-től pedig részben már digitálisan történik a feldolgozás. Pénzügyileg az egyházkerülethez tartozott - és tartozik ma is -, illusztris tagokból álló könyvtár bizottság felügyelte, segítette, szervezte munkáját, szorgalmazta méltó elhelyezését és tudományos feldolgozását. 1945 után több szervezeti változtatás után most már - a Ráday Levéltárhoz hasonlóan - a Ráday Gyűjtemény részintézményeként működik.
A könyvtár megvételével és szállításával kapcsolatos iratok, gyűjtőívek, adományok - lajstromozva: 28 db
1859-1864
1 doboz
Ráday I: Gedeon könyvtárának a család által készített katalógusa, amely alapján az átvétel történt
1861
1 doboz
Könyvtári ügyiratok
1899-1967
8 doboz
Vegyes könyvtártörténeti iratok: könyvadományok, jelentések, intézőbizottsági jegyzőkönyvek, szabályzatok, stb.
1855-1970
1 doboz
Iktatókönyvek, postakönyv
1905-1927, 1931-1973
4 kötet
Régi katalógusok: Kudora Károly féle szakkatalógus, revideálta Hamar István
1876-88, rev 1913
40 kötet
Teológiai könyvek régi katalógusa
1943
10 kötet
Régi, Hamar István idejében elkezdett leltári lapok szakok szerint
1910-1950
4 fm
Gyarapodási naplók
1908-1947
10 kötet
Konventtől átvett könyvek leltára
1958
1 kötet
Feldolgozással kapcsolatos naplók, feljegyzések, benne 1960. évi revízió iratai
1950-1980
1 doboz
Régi törzslapok
1950-1980
4 doboz
Régi katalóguscédulák
1950-1980
4 doboz
Kísérőlapok
1950-1980
1 doboz
Régi folyóirat katalógus, kézirat katalógus, duplumjegyzékek
1930-1970
3 doboz
Olvasókkal, kutatókkal kapcsolatos iratok: naplók, kölcsönzőkartonok, felszólítások, stb.
1938-1983
5 doboz
Pénztári iratok
1905-1959
1 doboz
Kiállítások anyagai: Rádayak, Heidelbergi Káté, Szemere Pál, stb.
1955-1982
3 doboz, 1 egyedi
Vegyes iratok
1950-1983
2 doboz

A/12 Lt Ráday Levéltár iratai 1951-1995
16 doboz, 6 kötet = 2 fm
A dunamelléki egyházkerület levéltárának és a Ráday Könyvtárban eleinte a könyvekkel együtt őrzött, elsősorban a Ráday család levéltárát magában foglaló levéltár egyesítéséből alakult nyilvános magánlevéltár. A dunamelléki református egyházkerület 1845. évi közgyűlésén határozza el külön fizetett levéltárnok választását Azóta az egyházkerületi levéltáros a kerület választott tisztségviselője. A feladatot eleinte az egyházkerületi jegyzők, püspöki titkárok látták el, a könyvtár levéltári anyagának gondozásával együtt. A levéltárra vonatkozó iratok ennek megfelelően az egyházkerület, illetve a könyvtár irattárában találhatók. 1902-től a könyvtárnokra bízták a levéltári teendőket is, ugyanakkor az egyházkerület ügyviteli iratait továbbra is a püspöki titkár kezelte. A jegyzőkönyvek és egyéb iratok levéltárba adásának kötelezettségéről külön határozatokban intézkedtek: 1907-től kötelező az egyházmegyei és egyházkerületi jegyzőkönyveket a levéltárnak átadni. 1913-ban a Ráday Könyvtár megnyitásával egyidejűleg a levéltári kutatószolgálat is elkezdődött. Egyházi jogszabály 1941-ben mondta ki egyértelműen, hogy egyházkerületi levéltáros, aki egyben a levéltár vezetője, csak felsőfokú szakképesítéssel rendelkező személy lehet. Ugyanez az egyházi levéltári  jogszabály az összes magyarországi református levéltárra és irattára kiterjedő hatállyal részletesen szabályozza a levéltárügy elvi és gyakorlati kérdéseit. Az egyházkerületek levéltárai - mutatis mutandis - ma is ennek alapján működnek. A Ráday Levéltár nagyjából a maihoz hasonló szervezeti keretének kialakítása és tudományos intézetté fejlesztése Benda Kálmán nevéhez és munkásságához fűződik, aki Pap László teológiai és Ráday kollégiumi főigazgatósága alatt 1951-1957 között egyházkerületi levéltárosként itt tevékenykedett. Ezalatt készült el a Ráday Gyűjtemény szervezeti szabályzata, az alapleltárak tekintélyes része, az ügyvitel megszervezése. Ettől kezdve maradtak fenn rendszerezve a levéltár iratai.
Igazgatási iratok
1951-1995
7 doboz
Iktatókönyvek
1951-1995
3 kötet
Kutatószolgálattal kapcsolatos iratok: kjutatónaplók, kutatólapok
1951-1995
3 doboz, 2 kötet
Gyarapodási napló
1951-től
1 kötet
Feldolgozással kapcsolatos iratok: alapleltárak, régi munkanaplók
1951-1995
3 doboz
Levéltártörténeti iratok
1941-1975
1 doboz
Vegyes iratok
1951-1995
2 doboz

A/12Gy Ráday Gyűjtemény iratai 1956-1995
62 doboz, 10 kötet = 7,6 fm
A dunamelléki református egyházkerület Ráday Könyvtárának, Ráday Levéltárának és kecskeméti fiőkintézményeik közös szervezetbe egyesítésével 1954 decemberében mondta ki az egyházkerület közgyűlése a Ráday Gyűjtemény megalapítását. A gyűjtemény akkori főigazgatója Pap László teológiai tanár volt, egyben a teológiai akadémia főigazgatója. A gyűjteményhez akkor a Kecskeméti egyházközség könyvtára és levéltára is hozzátartozott. Azóta 1980-ban Kecskeméten létrejött a Ráday Múzeum, 1988-ben pedig Budapesten a Biblia Múzeum. Az egyházkerületnek a Ráday utca 28.sz. alatti egyéb intézményeivel együtt - Theologiai Akadémia , Püspöki Hivatal és mások  - a könyvtár és a levéltár 1979-től egyúttal része a Ráday Kolégiumnak is, 1990-ig közös tanáccsal, valamennyi intézmény képviselőjének részvételével. A Gyűjtemény leghosszabb ideig működő igazgatója Benda Kálmán volt 1980-1994 között. 
Igazgatási iratok
1957-59
36 doboz
Iktatókönyvek
1957-1985
6 kötet
Egyháztörténeti munkaközösség jegyzőkönyve
1951-1994
1 kötet
Pénztárkönyvek
1956-1975, 1981-1986
3 kötet
Pénztári iratok
1956-1995
25 doboz
Vegyes

1 doboz

A/13 A Budapesti Református Theologiai Akadémia (1993-tól a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara) iratai (1841) 1855-1995
237 doboz, 135 kötet, 5 fm egyéb = 37 fm
	A Károli Gáspár Református Egyetem 1993 szeptemberében alakult meg, ezt megelőzően az intézmény neve Budapesti Református Theológiai Akadémia volt, e néven szerepelt a korábban kiadott fondjegyzékekben is. (A Magyarországi Református Egyház levéltári anyagának fondjegyzéke, Bp.1976, című köteten belül A Dunamelléki Református Egyházkerületi Levéltár (Ráday Levéltár) fondjegyzéke fejezet 20.p.; Az egyetemi levéltárak, Bp.1986, 132.p.)
	Pesti Protestáns Főiskola néven alakult és működött 1855-1865 között, mivel az iskola fenntartója együttesen a dunamelléki református egyházkerület és a bányai evangélikus egyházkerület volt. Ezt követően Pesti Református Főiskola lett, majd leghosszabb ideig a fentebb említett nevet viselte, amelyet az iratokon gyakran Bp-i Ref.Theol. Ak.-nak rövidítettek, szövegekben 'az Akadémia'-ként vagy 'Teológia'-ként hivatkoztak rá. Itt a továbbiakban a leggyakoribb egyházi szóhasználat szerint Teológiának nevezzük.
	A Teológia legfőbb hatósága kezdettől fogva az igazgató választmány volt, amelynek elnöke azonos volt az egyházkerület elnökségével. Az intézet élén a tanárok által választott igazgató állt, aki olykor azonos volt az ún. Ráday Kollégium igazgatójával. A Teológia kezdettől bentlakásos volt, diákszállását internátusnak nevezték, amelyben egészen a második világháború utánig nemcsak teológiai hallgatók, hanem különféle egyetemeken tanuló ifjak is elhelyezést nyertek. Étkezést 1877-től biztosított, az erre szolgáló intézményt még az 1970-es években is konviktusnak hívják. 
	A főiskola ügyeit az alapítást követő első két évtizedben szinte kizárólag az alapító-szervező Török Pál pesti református lelkész, 1860-tól dunamelléki püspök intézte, így erre az időszakra vonatkozóan az egyházkerületi-püspöki iratok mellett nagy mennyiségű iratot találunk az ő személyes irathagyatékában is. A püspöki levéltár természetszerűleg a későbbi időből is sok ügydarabot őriz a Teológiára vonatkozóan, hiszen a főiskola alapítványi birtok- és általában pénzügyeit az egyházkerületi számvevőség kezelte egészen addig, amíg azokat államosították. Az igazgatói iroda iratkezelését a többi református főiskola hagyományainak megfelelően a diákok közül általában évenként választott contrascriba végezte, az utóbbi évtizedekben pedig a dékáni hivatal, élén a szintén egy-két évenként változó dékánnal. Az iratok iktatása 1910-ben kezdődik, de ezután is meglehetősen rendszertelen, hol a naptári évhez, hol az iskolai évhez igazodik, továbbá igen sok az iktatás nélküli irat is. Mutatókönyvek csak szórványosan készültek, az iktatókönyvek azonban folyamatosan megvannak és többnyire használhatók a kutatásban. Az iktatott iratok teszik ki az iratanyag negyedrészét, további jó egyharmada gazdasági-pénzügyi irat főként a konviktusra vonatkozóan. A többi anyakönyv, jegyzőkönyv, valamint a vizsgák, tanulmányi ügyek, tanárok, ifjúsági egyesületek iratai, különféle kimutatások, vegyes iratok.
	A kutatást régebbi és újabb csomójegyzékek, lajstromok, számítógépen is rögzített jegyzékek segítik.
Anyakönyvek: beiratkozási anyakönyvek és naplók
5 kötet
1855-1955
Osztályzati anyakönyvek
11 kötet
1855-1933
Első lelkészképesítő és alapvizsgát tevők anyakönyve
3 kötet
1910-1951
Második lelkészképesítő vizsgai anyakönyv
1 kötet
1912-1951
Belmissziói iskola anyakönyve és osztálykönyve
2 kötet
1925/26, 1928, 1949
Jegyzőkönyvek: igazgató választmány jegyzőkönyvei
3 kötet
1885-1950
Tanárkari jegyzőkönyvek
11.kötet
1877-1954
Igazgatási (iktatott) iratok és segédkönyvek
59 doboz
1873-1977
Igazgatási iratok segédkönyvei: iktatók, mutatók, postakönyvek
17 kötet
1910-1973
Vizsgairatok
6 doboz
1855-1960
Lelkészképesítő vizsgáló bizottság üléseinek jegyzőkönyvei
2 kötet
1914-1947
Szakdolgozatok, pályamunkák, egyéb dolgozatok
20 doboz, 5 fm egyéb
1942-1995
Legációs iratok: libellusok
14 doboz
1950-1990
Teológiai hallgatókra vonatkozó iratok
3 doboz
1950-1959
Az igazgatóság egyéb vegyes iratai
5 doboz
1950-1970
Ifjúsági egyesületek: Önképzőkör, Ifjúsági Segélyegylet, Ifjúsági Olvasókör, Kálvin János kör, Ráday Pál kör, zenekar, stb.
2 doboz, 15 kötet
1873-1953
Tanárokra vonatkozó iratok
2 doboz
1900-1960
Gazdasági iratok: teológia gazdasági iratai: alapítványok, nyugdíjintézeti elszámolások, számadási iratok, építési iratok
10 doboz
1855-1959
Pénztárkönyvek, vagyonleltár
20 kötet
1858-1968
Konviktus: internisták törzskönyvei
26 kötet
1912/13, 1918-1956
Konviktus gazdasági és pénztári iratai: étrendek, számlák, stb.
15 doboz
1950-1980
Konviktus alkalmazottaira vonatkozó iratok
4 doboz
1919-1980
Konviktus pénztárkönyvei
17 kötet
1942-1968
Konviktus pénztári mellékletei
46 doboz
1945-1980
Vegyes pénztári iratok
23 doboz, 1 füzet
1950-1970
Vegyes iratok: szabályzatok, statisztikai kimutatások, hirdetőkönyvek, évkönyvekhez gyűjött egyéb vegyes iratok
20 doboz
1856-1990
Újságcikk gyűjtemény a jubileumi ünnepségekről
1 dobozban 0,04 fm
1955
Vegyes iratok, nyomtatványok
7 doboz


A/14 Budapesti Református Gimnázium [a Lónyay] iratai 1859-1952
77 doboz, 822 kötet, 6 egyéb = 21 fm
Az iskolát hosszú küzdelmek és előkészületek után a pesti református egyházközség alapította 1859-ban. Az 1863/64-es tanévben vált nyolc osztályos fiúgimnáziummá. 1932-ig a pesti, illetve budapesti egyházközség, utána 1952-ig a budapesti egyházmegye tartotta fenn, ezért az iskola anyagi ügyeire, főként az 1859, 1887 és 1943-ban végzett építkezésekre vonatkozó iratok az egyházközség és egyházmegye iratanyagában találhatók. Kormányzó testülete az egyháztanács (az egyházközség presbitériuma), 1884-től az igazgatótanács volt, ezek választották - 1897-től 6 évre - az igazgatót. Az igazgatótanács tagjait 1932-ig a presbitérium, azóta az egyházmegye közgyűlése választotta. A gimnázium Ifjúsági Önképzőköre - később Arany János Önképzőkör -1865-től működött, ugyanekkor alapították az ifjúsági könyvtárat. A tanári könyvtárat 1871-ben hozták létre. A szegény tanulókat támogató Ifjúsági Segélyegylet 1867-től működött. A volt diákokból 1925-ben alakult a Diákszövetség. Az iskola 1943-ban kapott közadakozásból új épületet, addig először a volt Széna téren (ma Kálvin tér), 1888-tól a Lónyay utca 4.sz. alatt működött. 1946/47-től a gimnázium 8 osztályából az alsó 4 osztály fokozatosan megszűnt és általános iskolává lett. 1949/50-től a gimnázuiumi I-IV. osztály a korábbi V-VIII. osztállyal azonos.  1993-ban az iskola újraindult és  különböző épületekben működott 2001-ig, amikoris saját épületébe költözött
A gimnázium levéltárának nagyobbik része az iskola megszüntekor 1952-ben, az anyakönyvek 1911-1939 közötti sorozata 1986-ban került a Ráday Levéltárba. Részletes csomójegyzék alapján kutatható, a kötetek egyenként számbavéve, összesen 1200 tétel.
Anyakönyvek, osztálykönyvek, naplók, főnévkönyvek (az általános iskoláéi is) - évenként és osztályonként
1859/60-1951/52
625 kötet, 3 doboz
Érettségi vizsgák iratai - évenként
1864/65-1951/52
48 kötet, 8 doboz
Magántanulókra vonatkozó iratok
1866-1949
1 doboz, 1 kötet
Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek
1893-1949, 1952
4 kötet = 0,1 fm
Tanárokra vonatkozó iratok: törzskönyv, minősítési és nyilvántartó lapok
1890-1952
2 kötet, 1 doboz
Tanári értekezletek jegyzőkönyvei
1859-1952
13 kötet, 2 doboz
Igazgatási iratok: iktatott iratok - az iktatás 1901-ben kezdődik, de iktatókönyvek csak 1915-től vannak meg, addig egyenként át kell nézni
1874-1952
31 doboz
Igazgatási iratok iktató- és mutatókönyvei - 1939-től az iktatókönyvek végén mutató
1915-1952
13 kötet
Igazgatói hirdetések
1915-1952
4 kötet, 1 doboz
Ifjúsági egyesületek iratai: önképzőkör, színkör, dalegylet, gyorsírókör, segélyegylet
1865-1952
12 kötet
Diákszövetség, diákönkormányzat iratai
1925-1952
3 doboz, 6 kötet, 1 egyéb
Gazdasági iratok: pénztárkönyvek, pénztárnaplók, számadási könyvek
1895/96, 1921-1952
26 kötet
Számadási iratok, mellékletek
1860-1952
8 doboz
Vegyes gazdasági iratok: költségvetések, építés
1870-1943
0,15 fm, 2 egyedi
Alapok-alapítványok iratai
1895-1930
0,03 fm
Tandíjmentességi kérvények és kimutatások
1860-1924
0,05 fm
Beírási-tandíj naplók
1904-1918, 1929/30-1936/37
16 kötet
Internátus ("Nevelő Otthon") iratai: igazgatói iratok, internátusi naplók, szemlekönyv, napokönyv
1947-1952
9 kötet
Internátus ("Nevelő Otthon") iratai: pénztárkönyvek, gyógyszernapló, konyhai pénztárnapló, számadási iratok
1912-1913, 1947-1952
2 doboz, 17 kötet, 24 köteg
Iskolatörténeti és iskolaügyi vegyes iratok: szabályzatok, rendeletek, nem iktatott levelek, nyomtatványok, statisztikák, a megszűnéssel kapcsolatban keletkezett iratok, stb. - részben tárgyi, részben tanévenkénti csoportosításban, részletes csomójegyzékkel: 175 tétel
1860-1952
15 doboz
Iskolatörténeti iratok: fényképek, pecsétnyomók, emlékiratok, avatási ünnepség vendégkönyve, emléklapok
1885-1952
2 doboz, 4 kötet, 3 egyéb

A/15 Baár-Madas Református Gimnázium iratai (1890)1907-1952
53 doboz, 213 kötet = 10,5 fm
Az intézetet elemi iskolájával és internátusával együtt Baár János és Madas Károly alapítványaiból a budapesti református egyházközség alapította 1907-ben. Eredetileg felsőbb leányiskola és nevelőintézet volt, 1916 szeptemberétől felsőleányiskola, 1920-tól leánygimnázium. 1927-től fokozatosan líceummá, 1935-től gimnáziummá alakult át. Fenntartói 1907-1932 között az egyházközség és a dunamelléki egyházkerület volt, majd 1932-től az egyházközséget az akkor megalakuklt budapesti egyházmegye váltotta fel. A tanítás a kezdetektől 1929-ig bérelt épületekben folyt, 1930-tól a mai helyén saját új épületben, a Lorántffy Zs. u. 3  sz. alatt. Felügyeletét a fenntartókból választott igazgatótanács látta el. Az igazgatót a tanárok választották. 1948-ban előbb elemi iskolája, 1952-ben teljes egészében államosították, helyén a Móricz Zsigmond gimnázium működött. A gimnázium koedukált iskolaként 1990-ben - a teljes épület 1993-ban újra egyházi kezelésbe és tulajdonba került, 1997-ben általános iskolája  is újjáalakult.
Iratai zömmel az iskola államosítása után 1952-ben, kisebb részben 1991-ben a Fővárosi Levéltárból kerültek a Ráday Levéltárba.
Anyakönyvek és osztálynaplók
52 kötet
1907-1952
Felvételi naplók
5 kötet
1926-1940
Igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyvei és iratai
7 kötet, 3 doboz
1907-1948
Igazgatási iratok
34 doboz
1910-1952
Igazgatási iratok iktató és mutatókönyvei
16 kötet
1910.1952
Tanári értekezletek jegyzőkönyvei
17 kötet
1910-1951
Érettségi jegyzőkönyvek és iratok
30 kötet, 3 doboz
1924-1952
Magánvizsgázók iratai
37 kötet
1916-1951
Ifjúsági egyesületek iratai: bibliakör, önképzőkör
3 kötet
1921-1944
Internátusi iratok
9 kötet
1947-1952
Tanárok minősítési lapjai
0,07 fm
1910-1945
Gazdasági iratok: bevételi-kiadási naplók, pénztári naplók, számadások
29 kötet, 4 doboz
1909-1952
Gazdasági iratok: leltárkönyvek
7 kötet, 1 doboz
1909-1952
Építési iratok (ld. még a Bp-i egyházmegye iratai közt: A/3 jelzet alatt)
3 doboz
1928-1932
Iskolatörténeti iratok: alapítás, építkezés, szabályzatok, vegyes nyomtatványok
4 doboz, 1 kötet
1892-1952, 1994
Fényképek
1 doboz
1890-1941

A/16 Gyönki református gimnázium iratai 1867-1923
2 doboz = 0,24 fm
Az 1806-ban Nagyszékelyben létesített magániskolából fejlődött ki 1812-től Gyönkön gimnázium, melynek - az 1840-es éveket kivéve - négy osztálya volt 1942-től teljes gimnázium. Fenntartói a külsősomogyi és tolnai egyházmegye és a gyönki nemes családok voltak. 1948-ban államosították. Iratai töredékesen kerültek a Ráday Levéltárba.
Alapító okirat
1 kötet
1896
Anyakönyvek
23 db
1867/68-1883/84
Igazgatói iratok
0,04fm
1916-1922
Igazgatói iratok: az iskola Dunaföldvárra  való tervezett áthelyezésével kapcsolatos iratok
0,08fm
1910-1923
Nyomtatott évkönyvei a Ráday Könyvtárban vannak, az 1869/70. tanévtől kezdve.

A/17 Kecskeméti református gimnázium iratai 1875-1877
3 kötet = 0,03 fm
A kecskeméti református egyházközség 1564-től tartott fenn iskolát. Gimnáziuma 1867-ben vált nyolcosztályossá. Az iskolát 1948-ban államosították, majd 1990-ben indulhatott újra a fokozatosan visszaadott épületekben a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma néven. Az iskola régi iratai az egyházközség levéltárában vannak.
Gimnáziumi anyakönyvek másolata
3 kötet
1875/76, 1876/77 

A/18 Kunszentmiklósi református gimnázium iratai 1851-1914
9 füzet, 1 csomó = 0,05 fm
A korábbi egyházközségi iskolából alakult meg 1735-ben. 1766-tól hat osztállyal, 1853-1860 között négy osztállyal működött 1888-ig, ettől kezdve négyosztályos algimnázium volt két és fél évtizedig. 1916-tól 1948-ig - államosításáig - nyolcosztályos teljes gimnázium volt, 1924-1935 között reálgimnázium.
A Kunszentmiklósi Református Kollégium Baksay Sándor Gimnáziuma néven 1992-ben indult újra.
Osztálykönyv: III. osztály
2 db
1855/56-1856/57
Anyakönyvek
9 db
1875/76-1876/77, 1878/79-1880/81, 1882/83-1883/84
Bizonyítványok: különböző elemi iskolákból
11 db
1891-1902
Bizonyítvány a gimn-ból
1 db
1891
Kimutatás az algimnáziumról
német, 1 db
1854/55
Tanterv
1 db
1855/56
dolgozat a bibliafordításokról, kézirat, hiányos
1 db, 16p
(19.sz. első fele)
Statisztikai kimutatás
1 db
1902/03
Kormányhatóságtól érkezett rendeletek
német, 4 db
1856
Budapest-vidéki tankerület értekezletének programja, Kiskunfélegyháza
1 db
1914. ápr.25.
Meghívó szolnoki lelkészköri összejövetelre
1 db
1851. dec.19.

A/19 Kiskunhalasi református gimnázium iratai 1692-1943
3 doboz, 4 kötet = 0,4 fm
A halasi iskola alapítása 1664-re vezethető vissza. Kezdetben a debreceni református kollégium patrikulájaként működött. Az 1700-as években négyosztályosból hatosztályossá  fejlődött 1867-től az 1948-as államosításig nyolcosztályos giumnáziumként működött.A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma néven 1993-ban újraindult.
Az iskola iratainak túlnyomó része az 1944-es hadműveletek idején elpusztult. Ez a megmaradt rész a halasi egyházközség irataival került be a levéltárba.
Protocollum: rectorok névsora, az 1813-as iskolai törvények, subscribáltak névsora, leltárak, adományokról való följegyzések
1 kötet =101p.
1692-1826
Osztályzati napló (anyakönyv)
3 kötet
1875/76, 1876/77
Igazgatótanácsi iratok: iskolai rendeletek, felsőbb hatóságok utasításai, jegyzőkönyvek, kérvények, levelek, nyugták, számlák vegyesen, évenként csomózva. Iktatás nem volt, 1918-tól töredékes
2 doboz
1854-1943
Tanári ülések jegyzőkönyve, jegyzőkönyvi kivonatai
0,01 fm
1860, 1900, 1901
Érettségi vizsgálatok jegyzőkönyvei, érettségi vizsgatételek, érettségi dolgozatok: magyar, latin, német, görög és számtan
0,07 fm
1884-1900
Szász Károly Önképzőkör: pályamunkák
2 db
dátum nélkül.
A gimnázium nyomtatott évkönyvei a Ráday Könyvtárban vannak.

A/20 Nagykőrösi Református Gimnázium iratai 1752-1896
9 kötet = 0,2 fm
Az iskola XVI. századi megalakulásáról nem maradtak fenn iratok, az 1630-as évektől viszont ismerjük a tanárok, tanulók névsorait. A magyarországi református középfokú iskolák közül elsőként a nagykőrösi vált nyolcosztályos gimnáziummá, s nyert nyilvánossági jogot 1853-ban. Az iskolát 1948-ban államosították. Arany János Református Gimnázium néven 1993-ban indult újra.
Az intézmény iratainak jelentős része - a nagykőrösi református egyházközség irataival együtt - az 1944/45-ös hadműveletek során megsemmisült. A Nagykőrösi Ref. Gimnázium és Líceum iratai közül néhány fm a Pest megyei Levéltár Nagykőrösi Fióklevéltárában található VIII. 52. jelzet alatt 
"Leges scholae KőrösiensisCatalogus civium scholasticorum Nagykőrösiensium": iskolai törvények, - a tanulók névsora évenként, esetenként utólagos bejegyzéssel
1.kötet =76p
1638-1767
"Catalogus civium scholasticorum Nagykőrösiensium": tanulók névsora évenként és osztályonként
1 kötet =168p.
1752-1768
Anyakönyvek másolatai
4 db
1875/76, 1876/77, 1878/78 
Igazgatói vegyes iratok: jelentések az iskola állapotáról, tantervek, jövedelemkimutatás, alumnusok nyilvántartása
0,01 fm
1874-1879
Adattár: Ádám Gerzson tanár munkája az iskola történetéről - kézírással,.két azonos szövegű példány, az egyikbe bekötve 2 db színes tervrajz a gimn. épületéről: 
2 kötet =0,02 fm
1896; 1899
Gyászjelentés gyűjtemény
1 kötet
1897-1898

A nyomtatott évkönyvek 1853-tól vannak meg a Ráday Könyvtárban.

A/21 Karcagi Református Gimnázium iratai
E jelzet alatt nem található irat.

A/22 Julianna (fasori) református elemi iskola iratai 1926-1948
1 doboz = 0,12 fm.
A Budapesti Református Egyházközség Julianna Református Elemi Iskolája az I. világháborút követő holland segélyakció eredményeként alakult meg 1926-ban, s vette fel a holland trónörökös, Julianna hercegnő nevét. 1948-ban államosították, 1949-től a főváros Gorkij Fasori Általános Iskolájaként működött tovább. A Julianna iskola újraindítására 1992-ben került sor.
A fond főként az iskola megnyitásával, az új épület felavatásával kapcsolatos iratokat, nyomtatványokat. tartalmaz. Az iskolára ld. még a Budapesti egyházmegye iratait A/3. jelzet alatt.
Iskolaszéki jegyzőkönyv
1 kötet
1927-1943
Jelentés az iskola éves munkájáról
4 db
1938/39, 1945/46, 1946/47
Vendégkönyv  
1 kötet
1926-1948
Julianna hercegnő köszöntő levelei
6 db
1927-1937
Az iskola új épületének felavatásával kapcsolatos iratok
4 db
1936
20 éves fennállás évfordulója
5 db
1946
Levelek: Bölöni György hágai magyar követhez,  Kuyper Katalinhoz a magyar követségtől
2 db
1948
Díszes kiadású magyar nyelvű Biblia, a Holland Comité ajándéka
1 kötet 
1922
Újságcikkek, vegyes nyomtatványok - holland és német nyelven
13 db 
1926-1948
Gödölley Andorné (Bertalan Erzsébet) igazgatónő személyes iratai
8 db
1909-1951

A/23 Ráday Nyomda iratai 1945-1990
48 doboz = 5,8 fm
A Ráday Nyomda ezen a néven 1992 óta működik a Ráday Kollégium épületében. Korábban a teológiai akadémia és az egyházkerület sokszorosító műhelye volt, itt adták ki a hallgatók számára készült tankönyveket, jegyzeteket.
Az iratanyag zömmel a kiadott könyvek, teológiai kurzusok kéziratait, azok változatait. tartalmazza.

A/24 Theologiai Szemle iratai 1973-1990
2 doboz, 0,24 fm
Szerkesztőbizottsági jegyzőkönyvek, szerkesztőségi levelezés.

A/25 Diakónusképző iratai 1975-2003
30 doboz, 7 kötet, 4,4 fm
Az 1976-ban indult, 2004-ben Tábita Diakónusképző néven megszűnt intézmény iratai.

*A/26 Délpesti egyházmegye iratai 1954-1989 (2011-ben Kecskemétre szállítva!)
9 kötet, 79 doboz, cca 10 fm
Az egyházmegye részben a volt Kecskeméti, Pesti és Solti egyházmegye utódjaként alakult 1952-ben 46 egyházközséggel.
Az iratanyag Alsónémediről 2008-ban került a levéltárba.


Iratgyűjtemények B/1-18. fond

B/1-12 Ágensi levéltár (Archivum Agentiale) 1600-1860
59 kötet, 32 doboz = 8 fm
	A magyarországi és erdélyi református és evangélikus egyházak az 1710-es évektől 1867-ig a központi kormányszervek mellett állandó megbízottakat, a kormányzat részéről is elismert ügyvivőket (ágenseket) tartottak. Az ágensek feladata az volt, hogy a kormányszerveknél egyházuk és hitsorsosaik ügyeit képviseljék, ügyes-bajos dolgaikban, sérelmeik orvoslásában eljárjanak, továbbá hogy az egyház egyetemes főgondnokát, illetve főfelügyelőjét az ügyek előmeneteléről, a kormány szándékairól tudósítsák. Általában külön ágense volt a református és evangélikus egyháznak, (külön az erdélyi egyháznak), sőt a helytartótanács felállítása után (1724) külön megbízottak tevékenykedtek a magyar királyi kancellárián (Bécsben) és a Magyar Királyi Helytartótanácsnál (Pozsonyban, majd Budán). Ugyanakkor arra is gyakran van példa, hogy az ágensek egymás feladatkörét huzamosabb időre átveszik és ellátják, sőt hogy az erdélyi és magyarországi reformátusok és evangélikusok is közös ágenst tartanak.
	Az ágensek kezdeti  adminisztratív jellegű tevékenysége hovatovább érdemi ténykedéssé fejlődött. Hatáskörük már a 18. század  derekán önállósodik, s kisebb ügyekben szinte teljesen önállóan járnak el. Szokássá vált, hogy a szuperintendenciák, tractusok, egyházközségek, falvak és egyes személyek közvetlenül az ágenshez juttatják el kérésüket, s rábízzák annak eldöntését, hogy mindebből mit és hogyan hoz a kormányszervek tudomására.
	Az ágensek levéltára tehát nemcsak az általuk beadott folyamodványok, s azok mellékleteinek fogalmazványát vagy másolatát őrizte meg, hanem az ország minden részéből, testületek és egyesek részéről felküldött leveleket, tudósításokat, aprólékos részletességű emlékiratokat, vizsgálati és tanúkihallgatási jegyzőkönyveket. stb. is. Az ágenseknek ugyanakkor hivatali működésükhöz allandóan szükségük volt a testvéregyház hasonló ügyeinek ismeretére, a vallási ügyekben hozott korábbi törvényekre és uralkodói döntésekre, az országgyűlések és egyes bizottságaik tárgyalási jegyzőkönyveirae, sőt iratanyagára, s ezeket másolatban csakúgy megszerezték, mint a megyék által vallási ügyekben tartott vizsgálatok jegyzőkönyveit, jelentéseit. Ez a magyarázata, hogy az ágensi levéltár iratanyaga közvetve a 17. század legelejéig visszanyúlik, és hogy nemcsak protestáns egyháztörténeti, de a református és evangélikus vallású lakosság egész életének megismerése szempontjából rendkívül nagy jelentőségű.
	Az iratokat könnyebb eligazodás céljából az ágensek már a maguk idejében durva tárgyi csoportokba osztották, majd beköttették. Így alakultak ki a levéltár sorozatai, melyek azonban, az egymást váltó ágensek elképzelései szerint kezelve olykor átfedik egymást. Ahogy maga a hivatal, az irattári ügykezelés sem igazodott következetes elvekhez, s nem maradt együtt a teljes iratanyag. Egy részét a lelépő ágens átadta utódjának, más részét magával vitte, ezeket azután ő vagy örökösei elajándékozták. Egyes iratok egyházi tisztségeket viselő nagyúri családok kezébe jutottak , így kerülhettek már az 1700-as évek végére a Rádayakhoz, az evangélikus ágensi iratok egy sorozata a Tihanyi családhoz. Mások esetleg egyházi tulajdonba kerültek, mint a dunamelléki szuperintendencia levéltárában őrzött helytartótanácsi ágensek iratai. A különböző állagokban megmaradt töredékeket a levéltár rendezése során egyesítettük és eredeti helyükre illesztettük,. az iratok korábbi, olykor következetlen  beosztását meghagyva.
	Az iratok túlnyomó részéhez ügyiratonkénti elenchus készült, egy sorozathoz hely és név szerinti cédulakatalógus is. Ezeket, valamint egy kéziratos elenchust a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával 1998-99-ben mágneslemezre rögzítettük, összesen mintegy 10000 tételben. 

B/1 Collectiones Agentiales Variae 1718-1829 A-Z kötetek: a magyar királyi kancellária mellett működő ágensek általános vonatkozású iratai: egyházi és világi ügyekben az ágenshez küldött tudósítások, levelek, följegyzések erőszakos templomelfoglalásokról, térítésekről, folyamodványok, vizsgálati jegyzőkönyvek, stb. Az iratokat 1816-ban Szűts István ágens rendezte és a kérvényező, tudósító stb. neve alapján betűrendben csoportosította és beköttette. Segédlet: iratonkénti elenchus és cédulakatalógus, mágneslemezen.
25 kötet =  17500 oldal: 3400 tétel
B/2 Recursus Dömjeniani Civiles 1753-1760. A magyar királyi kancellárián (és egy ideig az erdélyi reformátusok nevében az Erdélyi Kancellárián) működő Dömjén Gergely ágens iratainak töredéke. A B/1. alattiakkal hasonló tartalmú iratok, de nemcsak Magyarországra, hanem Erdélyre is kiterjednek. Az ügyiratok mellékletei, a tanúkihallgatások visszanyúlnak a 17.századra. Nagyjából az elintézés időrendjében vannak csoportosítva. A több kötetre kiterjedő sorozatból csak kettő maradt meg. Segédlet: iratonkénti részletességű elenchus, községenként és személynevenként rövid tárgyi megjelöléssel cédulakatalógus, mágneslemezen.
2 kötet = 1768 oldal, 590 tétel
B/3 Intimata Varia 1772-1815, I-XV.kötet: Elsősorban az uralkodó és a kormányszervek által vallási és világi ügyekben kibocsátott döntések és rendeletek gyűjteménye, továbbá nagy számú egyéb irat is, zömében magyarországi, kisebb részben erdélyi, sőt ausztrai vonatkozású ügyiratok is. 1805-től kezdve évek szerint vannak csoportosítva. A korábbi darabokat az 1840-es évek elején nagyjából időrendbe szedték, olykor tárgy szerint csoportosították. Segédlet: elenchus a sorozat I. kötetéhez, mágneslemezen, a többi kötethez nincs segédlet.
15 kötet = 8800 oldal: 390 tétel
B/4 Collectio instantiarum religionalium et variarum tam Hungaricarum quam Transylvanicarum 1735-1783, I-XI. kötet: Főként a kancelláriához és a helytartótanácshoz beadott folyamodványok és mellékleteik gyűjteménye: a beadványokkal kapcsolatos uralkodói döntések, helytartótanácsi rendelkezések, periratok, nyugták, nyomtatványminták, levelek, tudósítások, stb. Elsősorban református vonatkozású ügyek, de akadnak köztük evangélikus vonatkozásúak, zömmel magyarországiak; erdélyiek csak Dömjén Gergely ágens idejéből, 1747-58-ból. 1763-ból a kötetek címéből is elmarad az Erdélyre való utalás. Az iratok csoportosítását az 1750-es években kezdték meg, nagyjából időrendben. 1755-től a kötetek végén egykorú tárgymutató található. Az eredeti állagból az 1700-as évek első felére vonatkozóan két kötet hiányzik, ezek a levéltári sorszámozáskor (1910-es évek) már nem is szerepelnek. Segédlet: iratonkénti részletességű elenchus, mágneslemezen.
11 kötet = 6200 oldal: 2130 tétel 
B/5 Acta synodalia 1734-1804, I-II. kötet: Kisebb részben zsinati iratok (1790), nagyobb részben vegyesek: folyamodványok, határozatok, levelek, tudósítások, kimutatások stb. Valószínűleg azért kerültek együvé ezen a címen egybe, mert a zsinat is foglalkozott velük, vagy az ágens a zsinat elé akarta vinni. Az egy-egy ügyre vonatkozó iratok nagyjából együtt vannak, ezen túlmenően a csoportosításban semmilyen szempont nincs. Segédlet iratonkénti részletességű elenchus készült, arról pedig községenként és személynevenként  rövid tárgyi megjelöléssel cédula mutató, mágneslemezen.
2 kötet = 1410 oldal: 230 tétel 
B/6 Acta Religiosae Commissionis Pestiensis 1720-1731, I-XV. kötet: Az 1715: évi 30. tc. által kiküldött (4 királyi és 20 rendi, mégpedig 10 róm. kath., 5 ref., 5 evang. vallású megbízottból álló) vallásügyi bizottság 1720-1722-ig Pesten, majd Pozsonyban tartott tanácskozásainak iratai, (a protestánsok sérelmi beadványai és a róm. katholikusok válasziratai is köztük vannak), továbbá a az 1731-ben hozott uralkodói döntés, a Carolina resolutio. Az állag két sorozatból tevődik egybe, mindkettő egykorú másolat: a) a bizottság elé kerülő iratok másolatai, többnyire rendszer nélkül; b) Gyöngyösi Márton győri ref. prédikátor, bizottsági tag iratgyűjteménye. Az iratok tárgyi csoportokba vannak sorolva és bekötve, a kötetek elején tartalomjegyzékkel. Segédlet: elenchus, mágneslmezen.
15 kötet =7410 oldal: 330 tétel 
B/7 Protocollum excelsae deputationis regnicolaris in ecclesiasticis 1791-1792. Az 1791/92-es országgyűlés vallásügyi bizottságának jegyzőkönyve, egykorú másolat. Segédlet nincs.
1 kötet = 0,06 fm
B/8 Budai Archivum Agentiale 1725-1741, 0-9, Bb, Be, 11-13 csomó: A magyar királyi helytartótanács mellett (előbb Pozsonyban, majd Budán) működő ágensek iratai. Jellege megegyezik a B/1. alattiakéval. Az iratok nagyobb részét, 1810-ig terjedően Hunyadi Ferenc prédikátor rendezte az 1810-es években,.tárgyi és időrendi összefüggésre való tekintet nélkül. Az iratcsomókat 0-10-ig számokkal jelölte, azonbelül az egyes iratokat elölről kezdődő sorszámmal látta el. Az iratcsomók egy részét később szétbontották, meghagyva az eredeti sorszámozást. A Hunyadi-féle rendezésből kimaradt iratokat Könyves Tóth Mihály prédikátor 1858-ban rendezte. Az 1811 utáni iratokat, valószínűleg egyidejűleg, de a Könyves Tóth-féle rendezéstől függetlenül, évrendbe szedték. Segédlet: Hunyadi és Könyves Tóth kéziratos lajstromának ellenőrzött és kiegészített változata mágneslemezen is hozzáférhető. Az 1811 utáni iratokhoz nincs segédlet.
14 doboz  =8940 oldal: 2100 tétel
B/9 Sorozaton kívülii egyes kötetek 1720-1861: vegyes egyházügyi iratok, a kötetek végén kéziratos latin nyelvű index.
5 kötet  = 1440 oldal
B/10 Acta religionaria varia 1721-1824, I-VIII. kötet: a magyar királyi kancellária mellett működő evangélikus ágensek iratai. Az iratok egy része református vonatkozású, másik része mindkét felekezetre vonatkozik. Különösen gazdag a türelmi rendelet körüli idők és az 1790-es évek iratanyaga (sérelmi iratok a falvakból). Az ügydarabok mellékletei 1599-ig visszanyúlnak. Az egyes köteteken belül az iratok nagyjából időrendben vannak. Segédlet: iratonkénti részletességű elenchus, mágneslemezen.
7 kötet = 3190p, 1140 tétel
B/11 Acta miscellanea 1733-1790, I-III.kötet: Vegyes, túlnyomórészt nem egyházi vonatkozású kéziratos és nyomtatott iratok:.politikai röpiratok, gúnyversek, békekötések másolatai, részben külföldi kiáltványok, uralkodói és helytartótanácsi rendelkezések, úrbéri táblázatok, megyei ügyek, peres iratok, iskolákra vonatkozó följegyzések, stb. Segédlet: iratonkénti részletességű elenchus, mágneslemezen.
3 kötet = 1500p, 464 tétel
B/12 Formulae variae: az ágensi tevékenységhez szükséges formulamásolatok gyűjteménye, az iratok sorrendjében semmilyen rendszer nincs. Segédlet nincs.
1 kötet =370 oldal


*B/13 Jerney gyűjtemény 1535-1794 (2008-tól Kecskeméten!)
24 kötet=1,3 fm
Jerney János (1800-1855) nyelvész, magyar őstörténet kutató gyűjteménye, mely a magyar királyi kamara levéltárának a 19.század elején kiselejtezett irataiból állt össze. Kamarai hivatalos iratokat, adókirovásokat és adókimutatásokat, harmincad elsziámolásokat, a kamarához írt magánleveleket, egyéb vegyes iratokat tartalmaz. Az 1944-es hadműveletek során a gyűjtemény több kötete megrongálódott (kötésüket letépték, lapjait kiszaggatták), egy kötet teljesen megsemmisült, egy másikból pedig csak egy töredék maradt meg.
	Az iratokat még Jerney rendezte: részben tárgyanként, részben megyénként csoportosította, a csoportokon belül időrendbe rakta, egységenként beköttette. A kötetekhez a levéltárban részletes tartalmi kivonattal iratonkénti mutató készült 420 gépelt oldal terjedelemben. Ezt a segédletet 2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával mágneslemezre rögzítettük, ebben a formájában mintegy 3870 tételt tartalmaz.
I.
Magyarországi kincstári jövedelmeket és hadak tartását illető, továbbá erdélyi gazdasági iratok
1549-1698
123 db
622p
II.
Magyarorsági kincstári tiszti díjakat és kezelést illető iratok
1542-1598
251 db
660p
III.
Magyarorsági kincstári tiszti díjakat és kezelést illető iratok
1601-1767
225 db
598p
IV.
az 1944-es hadműveletek idején megsemmisült
-
-
-
V.
Vegyes levelezések és iratok a királyi kamarához
1560-1570
233 db
620p
VI.
Vegyes levelezések és iratok a királyi kamarához
1558-1697
200 db
272p
VII.
Pozsony vármegyére vonatkozó iratok
1536-1600
217 db
556p
VIII.
Pozsony vármegyére vonatkozó iratok
1601-1753
131 db
396p
IX.
Nyitra vármegyére vonatkozó iratok
1557-1598
217 db
520p
X.
Nyitra vármegyére vonatkozó iratok
1604-1725
112 db
436p
XI.
Trencsén vármegyére vonatkozó iratok
1535-1725
184 db
474p
XII.
Árva, Liptó és Turóc vármegyére vonatkozó iratok
1551-1704
81+54+68 =203 db
522p
XIII.
Bars vármegyére vonatkozó iratok
1525-1717
165 db
446p
XIV.
Hont és Zólyom vármegyére vonatkozó iratok
1542-1724
(hiányos)
210p
XV.
Esztergom, Nógrád és Pest vármegyére vonatkozó iratok
1533-1795
(hiányos)
426p
XVI.
Moson vármegyére vonatkozó iratok
1564-1712
116 db
322p
XVII.
Sopron vármegyére vonatkozó iratok
1564-1712
267 db
456p
XVIII.
Vas vármegyére vonatkozó iratok
1564-1782
267 db
701p
XIX.
Baranya, Fejér, Győr és Komárom vármegyére vonatkozó iratok
1556-1756
275 db
490p
XX.
Zala, Somogy és Veszprém vármegyére vonatkozó iratok
1557-1749
179 db
552p
XXI.
Zemplén vármegyére vonatkozó iratok
1552-1740
77 db
394p
XXII.
A sárospataki uradalom összeírása
1619

296p
XXIII.
Abaúj, Bereg, Borsod, Gömör, Sáros, Szepes, Torna és Ung vármegyére vonatkozó iratok
1541-1794
147 db
522p
XXIV.
Heves vármegyére vonatkozó iratok
1548-1708
40 db
530p
XXV.
Máramaros, Bihar, Szabolcs és Szatmár vármegyére vonatkozó iratok (Békés, Csanád is)
1553-1792
73 db
542p


B/14 Szemere Pál 1785-1861) levéltára 1745-1861
21 kötet, 3 doboz, 6 csomó = 2,2 fm
Az ismert nevű író, lapszerkesztő, végrendeletében minden ingó és ingatlan vagyonát, így kézirat gyűjteményét is a pesti református teológiai tanintézetre hagyta. Pécelen 1861-ben bekövetkezett halála után a hagyaték Pestre, a teológia könyvtárának kézirattárába, majd a Ráday Levéltárba került. 
	Szemere Pál gyűjtötte kortársainak, a magyar irodalom és közélet kiemelkedő alakjainak - Kölcsey, Kazinczy, Vitkovics, Wesselényi, Döbrentei, Eötvös és mások, töb mint 230 személy - kéziratait, feljegyzéseit, az őhozzá és egymáshoz írt leveleit. Az iratokat egyenként borítékolva időrendbe szedte, feltüntetve a levelek és kéziratok íróinak nevét, majd Szemeretár felirattal beköttette. Az 1-17. kötethez 5 "pótkötetet" csatolt, melyek egyikébe családi és személyes jellegű iratokat sorolt be, köztük apjának, Szemere Ferencnek vallási periratait és vallásos elmélkedéseit. Az V. pótkötetbe saját nyelvészeti írásait helyezte el.
Az iratokról lajstrom és cédulakatalógus készült a levélíró vagy szerző, a keletkezés helye és pontos dátuma feltüntetésével, mintegy 2100 tétel. Ebből 380 levél és kézirat Szemere Pál írása, 260 Kazinczy levél, közel 200 Kölcsey levél. A katalógus megjelent 1982-ben az OSZK által kiadott Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai sorozatban. További kiegészítésekkel, folyamatos javításokkal a segédletet 2000-ben a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával mágneslemezen rögzítettük. 
Szemeretár: irodalmi levelezések - szoros időrendben
1-17. kötet
1786-1860
Szemeretár: vegyes levelek, levélmásolatok, köztük családi iratok
0,18 fm
1745-1860
Szemere Pál kéziratai
0,25 fm
1861-ig
Szemere család iratai: örökségi és birtok ügyek
0,08 fm
1745-1861


B/15 Johannita Levéltár 1200-1995
30 fm
A Johannita rendet a legrégibb szerzetesi lovagrendként tartják nyilván. A magyar tagozat eredetét ehhez a jeruzsálemi Szent János ispotályt alapító rendhez köti, illetve a szintén 12. században Székesfejérváron épített rendház felállításáig vezeti vissza. A reformációt követő évtizedben a a rend Máltai rendként működik tovább, az 1530-as években alakul meg a protestáns ágazat. A török hódítások után Magyarországon valójában három évszázadba telt a rend újjászervezése. 1924-1948at követően a magyar csoport nyugati emigrációba vonult. A háború után legközelebb 1987-ben kerül sor magyarországi tagfelvételre, ezután szervezik újra a csoportot.
Az iratanyag a lovagrend iratain kívül vegyes genealógiai gyűjteményeket, továbbá nyomtatványokat foglal magában. Terjedelemre nézve legnagyobb irategységet a rend által megvásárolt Daróczy genealógiai gyűjtemény, amely Daróczy Zoltán (1872-1944) családtörténésznek, a Nemesi Évkönyv alapítójának adatgyűjtését, feljegyzéseit tartalmazza mintegy 40 ezer családra vonatkozóan. 
A Johannita Lovagrend Magyar Csoportjának iratai: alakulásra vonatkozó iratok, levelezés, iktatókönyvek
6 doboz
1924-1945
Nyomtatványok: alapszabályok, Johanniter Ordensblatt. stb.
2 fm
1923-1944
A Johannitarend Magyar Tagozatának iratai 1945 után: körlevelek, tájékoztatók, vegyes iratok
10 fm
1958-1995
Daróczy Zoltán genealógiai gyűjteménye - a családnevek hozzávetőleges betűrendjében
142 doboz 

Vásárhelyi Miklós genealógiai gyűjteménye
8 doboz

Daróczy családra vonatkozó iratok
3 doboz
1839-1944
Okolicsányi családra vonatkozó iratok
1 doboz
19-20. század
Újhelyi család iratai: a család Mohács előtti okleveleiről készült regeszták másolatai (az eredeti oklevelek az Országos Levéltárban vannak)
0,02 fm
(1251-1526)

***

**B/16 Vegyes egyházi iratok 1609-1786
1 doboz = 0,14 fm
Az MTA Könyvtárából került a levéltárba, Körmendy Kinga személyesen adta át 2002. okt. 2-án . (Vö. 96/2002.RLsz. irattal.) Fráter Jánosné borítékolta az 1960-as években, talán a Teleki anyaggal kerülhetett az MTA-ba. (Körmendy Kinga szóbeli közlése az átadáskor.)

1 dobozban 2 kötet és 5 csomó
	Összeírás a debreceni kollégium alapítványairól 1609-től: Civitas Debreczinensis Deductionem Fundationum Premiale Collegium Helveticae Confessioni addictorum sub dato 16ae Octobr. 1784. humillime submittit
1609-1784
latin
kötet, 98 p 0,01 fm, színes mintás papír borító
	A debreceni kollégium alapítványi iratainak másolat gyűjteménye: Documenta ad Relationem super Fundationibus Collegii Reformatorum Debrecinensis pertinentia die 6a Septembris 1784. Psent. 10. 7bris 784. Az elején Bethlen Gábor iratok 1609-től
1609-1784
latin, magyar
kötet, 139 p, 0,02 fm, színes mintás papír borító
	Debreceni kollégium javára tett alapítványok, kötelezvények, kölcsönök, régebbi szerződések másolatai is
1784-1786
német, latin, magyar
csomó, 0,04 fm
	Alapítólevelek egyházközségek javára Szabolcs megyében 1-36.sz.
1784-1786
német, magyar, latin
csomó, 0,04 fm
	Alapítólevelek egyházközségek javára a Kunságban: Kiskunhalas, Kunszentmiklós, Szabadszállás
1784-1786
német, latin, magyar
csomó, 0,01 fm
	Alapítólevelek egyházközségek javára Csanád megyében: Makó, Szentes
1784-1786
német, latin, magyar
csomó, 16 fol
	Alapítólevelek egyházközségek javára hajdúsági városokban: Böszörmény, Vámospércs, Hadház, Nánás, Szoboszló
1784-1786
német, latin, magyar
csomó, 0,01 fm, 54 fol





B/17 Ady gyűjtemény
1 doboz, 1 köteg, cca 0,1 fm
Ismerteti és 7 daranot közöl Bottyán János 1978. évi kiállítást követően. In:. Ráday Gyűjtemény Évkönyve II. kötet 1981. Bő. 1982. Ady dokumentumok a Ráday Gyűjteményben. pp 284-297
Lajstromozása folyamatban

B/18 Egyedi anyagok gyűjteménye
Vegyes, össze nem tartozó és egyéb fondba nem tartozó személyek kéziratai, levelei, személyes iratai.
Nagyrészt a ‘limbus’ alatt tárolt iratokból 2004-ben kialakított mesterséges fond.
Egyelőre 4 dobozban. Feldolgozása folyamatban.**

Személyi, családi, egyesületi iratok
C/1-256
A nevek után zárójelben a születési és halálozási év található. A zárójel nélküli évszámok az iratanyag évkörét jelentik. 
A 'kis fond' megjelölés az iratanyag mennyiségére, illetve raktári elhelyezésére utal, azt jelenti: egy raktári egységnél kisebb terjedelmű, más fondokkal együtt van tárolva.

C/1 Almássy István iratai 1844-1846
kis fond = 0,01 fm
Almássy István levelei az únyi római katholikus plébános helytartónak, Kopácsi József esztergomi érsek hercegprímásnak, örökös főispánnak: bizalmas tudósítások Pest megye gyűléseiről, főként Kossuth Lajos tevékenységéről.
Lajstromozva: 8db = 32fol.

C/2 Ambrus József (1845-?) iratai 1870
kis fond: 2db = 4fol
Református tanító, majd lelkész teológiai akadémiai és szolgálati bizonyítványai 
1845-ben született Viszlón, Baranya m.

C/3 Baár János iratai (1811k-1895) 1817-1874
kis fond = 0,05 fm
Jómódú német polgárcsalád tagja, vagyona egy részét a pesti református egyházra hagyta. 
Iratanyaga töredék, családi levelezést (részben német, részben magyar nyelven), öljegyzéseket, elszámolásokat, gyám- és birtokügyi iratokat, feleségétől való trövényes elválásával kapcsolatos iratokat, köztük Baár sk. írásában német nyelvű önéletrajzát tartalmazza.
Lajtromozva: 64db = 143fol.

C/4 Bálint Mihály (1846k-?) iratai 1866-1870
kis fond: 3 db = 4fol
Református lelkész, a Tolna megyei Magyar Szekszárdon született 1846 körül 
Iskolai (akadémiai) és segédlelkészi szolgálati bizonyítványai, lajstromozva.

C/5 Balla család irattára 1599-1853, benne:
C/34 dabasi Halász család iratai 1599-1815
C/84 baracskai Szűts család iratai 1763-1818
2 doboz = (0,15+0,08+0,05) 0,28 fm
Az 1760-ban megnemesített nagykőrösi cívis család értelmiségi és közpályára lépett ágának levéltára. Elsősorban Balla Antal (1739-1815) mérnök, kartográfus örökölt és szerzett birtokaival kapcsolatos jogbiztosító és gazdasági iratok, családi levelek.
Csomójegyzék az egyes családtagok szerint, azon belül az iratok időrendben.

C/6 Bánffy Miklós gróf (1873-1951) iratai 1744-1951
9 doboz = 1 fm
Bánffy Miklós gróf (Kolozsvár, 1873. dec. 30. - Bp. 1951. jún. 6.) politikus, író, külügyminiszter. 1891-93-ig Kolozsváron jogot, 1893-95-ig a budapesti egyetemen bölcsészetet tanult. 1901-1906 és 1910-1918 között Kolozsvár országgyűlési képviselője, 1906-1910 között Kolozs megye főispánja. 1913-1918-ban az állami színházak intendánsa, 1921-1922-ben a Bethlen kormány külügyminisztere, 1923-27-ben a Képzőművészeti Tanács elnöke. 1926-ban visszatért Erdélybe, bonchidai birtokára. Ettől kezdve az erdélyi magyar irodalmi és színházi élet szervezője, az Erdélyi Helikon alapító főszerkesztője. 1940-1944-ben a magyar főrendiház tagja, 1941-1945 között az erdélyi református egyházkerület főgondnoka. Írói álneve Kisbán Miklós. Szépíróként a dráma és az epika műfaját művelte, legismertebb és egyben legterjedelmesebb műve az 1935-ben, 1937-ben és 1940-ben megjelent Erdély trilógia: Megszámláltattál, És híjjával találtattál, Darabokra szaggattatol c. regények.
Töredékes irathagyatéka személyes iratain kívül levelezést, kéziratait, néhány operatervet és egyéb rajzot, családi fényképeket tartalmaz
Személyes iratok és politikai szereplésével kapcsolatos levelek, kérvények, feljegyzések
1891-1950
162 tétel
Művészeti és politikai tevékenységével kapcsolatos iratok: Erdélyi Helikon, Szépmíves Céh, stb.
1910-1947
42 tétel
Levelezés: hozzá írt levelek A-Z: Kós Károly, Kuncz Aladár, Váradi Aranka (későbbi felesége) és mások - 27 személy
1919-1948
37 db
Levelezés: családtagok hozzá írt levelei: lánya: Bánffy Katalin, apja: Bánffy György (2db)
1917, 1946-1949
58 db
Bánffy Miklós levelei Váradi Arankához
1912-1942
11 db
Bánffy Miklós levelei Bánffy Katinkához
1946-1949
32 tétel
Bonchidai birtokra vonatkozó iratok: vízierőmű, a kastély pusztulásával kapcsolatos jegyzőkönyvek
1949
0,10 fm
Családtörténeti iratok, feljegyzések, köztük apja: Bánffy György iratai 
1744-1932
0,02 fm
Szépirodalmi és politikai kéziratok - gépelt és ceruzával írt változatok
1912-1948
35 db
Rajzok: opera díszlet- és jelmeztervek, egyéb rajzok, vázlatok - lajstromozva: Varázsfuvola, Kékszakállú; Fresques et Frasques politikai karikatúra sorozat, stb.
1913-1922
120 db
Fényképek: album a bonchidai birtokról, vegyes családi képek - lajstromozva
1870-1950
600 db

A birtokra vonatkozó és a családtörténeti iratok kivételével egyenként feldolgozva.

C/7 Barbacsy Antal és Sándor iratai 1801-1837
kis fond = 0,02 fm
A Tolna megyei köznemesi család levéltárának töredéke. Barbacsy Antal Tolna vármegye táblabírája és főadószedője volt, s a simontornyai Limburg-Styrum grófi birtok gondnoka. Az iratok nagy része e minőségében keletkezett, e birtokkal kapcsolatban.
Lajstromozva: 18db = 53fol.

C/8 Báthory család iratai 1773-1877
10 doboz = 1,25 fm
Az eredetileg Szabolcs megyei család Nagykőrösre szakadt ágának levéltára. Legnagyobb részében Báthory Gábor dunamelléki szuperintendens, és fia: Báthory Gábor nagykőrösi lelkész, helyettes dunamelléki stuperintendens, miniszteri tanácsos kisebb részében hivatalos, nagyobb részében magániratai, levelezése, prédikációi és irodalmi jellegű kéziratai.

Báthory I. Gábor (Solt, 1755. jan. 26. - 1842. febr. 12. Nagykőrös) református lelkész, dunamelléki püspök. Solton, Kecskeméten, 1775-től Debrecenben tanult, 1786-tól Marburgban és más németországi és svájci egyetemeken. A göttingeni egyetem 1817-ben teológiai díszdoktorává tette.1796-ban pesti lelkész lett, az ő idejében épült a Kálvin téri templom 1830-ban. A Pesti egyházmegye 1805-ben esperessé, a dunamelléki egyházkerület 1796-ban aljegyzővé, 1808-ban főjegyzővé választotta a püspökségre következés jogával.1814-1842 között püspök. Nevéhez fűződik a valamennyi egyházközségre kiterjedő 1816-19. évi nagy vizitáció. (Lásd A/1.i. jelzet alatt.) 1805-ben országgyűlési lelkész volt. 1838-ban lemondott a pesti lelkészségről, Nagykőrösre költözött és onnan igazgatta az egyházkerületet haláláig.
Báthory II. Gábor I. Gábor fia, (Pest, 1798. jan.27. - Buda, 1872. nov.2.). Debreceni, majd bécsi tanulmányok után 1823-ban Dunaszentgyörgyön, 1824-ben Fülöpszálláson, 1835-ben Nagykőrösön lelkész, közben 1830-ban diétai prédikátor. 1836-ban a Kecskeméti egyházmegye esperese, 1847-ben dunamelléki főjegyző, 1854-1859 között az egyházkerület helyettes szuperintendense. 1860: cs. és kir. miniszteri tanácsos a Thun-féle közoktatásügyi minisztériumban, ahonnan egy év múlva: nyugalomba vonul.
Báthory István református lelkész,1827-1836 között Dömsödön. 
Báthory Dániel (megh. 1909) Báthory II. Gábor fia, 1871-től haláláig baracskai lelkész. 
Az irathagyatékhoz darabonkénti elenchus készült: az iratok családtagonként, azon belül tárgyi-műfaji csoportosításban vannak, csoportonként újra kezdődő sorszámmal ellátva. Összesen mintegy 900 irat.
Báthory I. Gábor jegyzetei, kéziratai
1773-1810
20 db
Báthory I. Gábor személyes iratai, levelezése
1788-1841
62 db
Báthory I. Gábor fiához és menyéhez írt levelei
1808-1837
480 db
Báthory I. Gábor prédikációi - kötetekben, kb. egyharmada tartalomjegyzékkel
1798-1836
0,48 fm
Báthory II. Gábor személyes iratai, levelezése: családi és hivatalos
1815-1877
179 db
Báthory II. Gábor versei, műfordításai, szónoki művei, mások versei
1774-1877
130 db
Báthory II. Gábor prédikációi
1823-1858
0,05 fm
Báthory István prédikációi
1827
0,01 fm
Báthory Dániel prédikációi
1860-1909
0,06 fn
Az egész családot érintő iratok: halotti beszédek, családi ünnepekre írt versek, elenchus - 7 füzetben
1824-1860
0,02 fm


C/9 Benda Gyula (1878-1951) iratai 1877-1949
3 doboz = 0,4 fm
Honvédezredes (1878-1951), a Ludovika akadémia tanára, Benda Kálmán történész édesapja..
A fond az ő katonai tevékenységével kapcsolatos iratokat, valamint a család néhány más tagjának iratait tartalmazza.
Benda Béla (1873-?) jogász iratai
1880-1938
29 tétel
Benda Géza iratai
1898, 1901
2 db
Imrik Péter jogász, törvényszéki bíró személyes iratai
1877-1912
28 db
Ugróczy Kálmán bevételi-kiadási naplója
1885-1890
0,03 fm
Benda Gyula személyes és hivatalos iratai: levelek, katonai utasítások, kinevezések, stb.
1894-1949
120 db
Benda Gyula egyéb katonai-hadtörténeti tárgyú kéziratai, jegyzetei: dolgozatai a felsőtiszti tanfolyamról, a bécsi térképészeti intézetből gyűjtött adatok, katonai tanulmányút az isonzói fronton, naplóföljegyzései az első világháborúból, majd Ludovika akadémiai tanár korából, katonai térképek
1901-1902, 1918-1940
0,15 fm
Fényképek: az első világháborúban készült fotók, képes levelezőlapok
1914-1918
230 db


C/10 Beretvás letét 1755-1875
kis fond = 0,03 fm
Családi letét: birtokkal kapcsolatos iratok, osztálylevelek.
24db = 77fol

C/11 A Bibó család levéltára 1831-1870
kis fond: 1 kötet, 1 csomó = 0,10 fm
Az eredetileg székely család Kiskunhalasra szakadt ágának töredékes iratai.

C/12 Bíró Sándor (1912-1999)) iratai 1935-1990
12 doboz = 1,3 fm
Dr. Bíró Sándor lelkész-tanár az 1940-es évek elején Soltész Elemér református tábori püspök titkára volt. A Lónyay gimnázium államosítása után a Bolyai gimnázium tanára lett. Az iratanyag KIE iratokat, a tábori lelkészségre vonatkozó, valamint a Bolyai gimnáziumra vonatkozó iratokat tartalmaz.

C/13 Beliczay Angéla (1909-1994) iratai 1920-1990
19 doboz = cca 2,5 fm
Református lelkész, vallástanár, könyvtáros. 1994-ben bekövetkezett haláláig a Ráday Könyvtár főmunkatársa. Újvidéken született 1909-ben, a Bp-i teológiára 1928-ban iratkozott be Beliczay Angyalka néven. Iratai az 1980-as években folyamatosan kerültek a levéltárba. Az anyag főként kéziratait, könyvtári és ismeretterjesztő munkásságának dokumentumait, jegyzeteit tartalmazza.

C/14 Borda Károly (1833-?) iratai 1853-1860
kis fond
Borda Károly (sz.1833. okt.23. Vejti) fülöpszállási tanító és orgonistakántor önéletrajza, személyi iratai, iskolai és szolgálati bizonyítványai. 
Lajstromozva: 8 db = 16 fol

C/15 Bodonhelyi József (1909-1965) iratai 1930-1945
14 doboz = 1,68 fm
Református lelkész, bölcsészdoktor, a gyakorlati teológia professzora a budapesti teológián, Bp-Kálvin téri lelkipásztor.
Irathagyatéka nagyrészt teológiai tanári működésével kapcsolatos iratokat, kéziratokat tartalmaz.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/16 A bothfalvi Both család levéltára (1436)1581-1844
1 doboz = 0,12 fm
A Sáros és Ung megye területén birtokos köznemesi család töredékes levéltára.
Az anyag főként birtokjogi iratokat, köztük egy 1436-os irat 1769-ből való másolatát, levelezést, osztályos leveleket, 3 db 18. század végi elavult elenchust tartalmaz, továbbá a Both és vele rokon Kiss, Ráaskay, Possay családokra vonatkozó genealógiai följegyzéseket.
Segédlet: 60 tételt magába foglaló részleges gépelt iratjegyzék, mely az iratokat nem évrendbe sorolja. Az iratok egyébként évrendben vannak. Kutatáshoz egyenként át kell nézni.

C/17 Csekey Sándor (1896-1956) iratai 1896-1955
18 doboz = 2,20 fm
Református lelkész, teológiai magántanár.1944-1947 között a Theológiai Akadémia igazgatója, a Kálvin János Társaság egyik alapítója, a Studium Theologicum egyik vezetője.
Az iratanyag főként tanári és kollégiumi működésével kapcsolatos leveleket, iratokat, kéziratokat tartalmaz. Egyelőre csomójegyzék alapján kutatható.

C/18 Darányi Ignác (1849-1927) iratai 1903-1905
kis fond = 0,05 fm
A fölművelésügyi miniszternek, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnokának az amerikai református egyházak ügyeivel kapcsolatos iratai és levelezése, benne Degenfeld József jelentése az amerikai magyar egyházak helyzetéről, az ezzel kapcsolatos egyházi és miniszterelnökségi javaslatok, határozatok, Darányi levelezése a miniszterelnökséggel, a new-yorki osztrák-magyar konzullal, Baksay püspökkel és amerikai magyar lelkészekkel.
Lajstromozva: 84db = 162fol 

C/19 gróf Degenfeld József iratai 1870
kis fond = 0,01 fm
Török Pál püspök levele, melyben tudatja Degenfelddel, hogy a Dunamelléki Ref. Egyházkerület jegyzőjévé választotta
Pest, 1870. máj.20.
1pf szakadt!
Benedek Zsolt ügyvéd levele Ravasz Lászlónak a Degenfeld irat sorsáról
Bp. 1927. szept.20.
1pf gép

C/20 Dobos János (1804-1887) iratai 1813-1956
4 doboz = 0,52 fm
A történelemből is ismert református lelkész, Cegléd papja, egyházkerületi főjegyző iratai: személyes és hivatalos iratok, 270 levél, közel 500 prédikáció, valamint néhány irodalmi jellegű kézirat.
A levelekről (0,07 fm) levélírók szerinti jegyzék készült abc rendben.

C/21 Egresi Galambos Sámuel iratai 1827-1876
kis fond = 0,1 fm
Pest megye főügyészének hivatalos és magániratai, valamint a család szentkirályi (Pest m.) birtokaira vonatkozó jogvédő és peres irataok, szerződések.
A hozzá írt 157 db levélről levélírók szerinti jegyzék készült abc rendben.

C/22 Ercsey Sámuel (1846-?) iratai 1868-1878
kis fond = 0,02 fm
Református lelkész, 1846-ban Mocson született (Kolozs megye).
A fond személyes iratokat: iskolai bizonyítványait és társulati tagsági okleveleit tartalmazza..
Lajstromozva: 10db = 16fol

C/23 Farkas Dániel és József iratai 1823-1872
kis fond = 0,04 fm
Farkas Dániel ómoravicai rektor, majd kölkedi prédikátor iratai 1823-24, és fia, Farkas József teológiai akadémiai tanár diákkori jegyzetei, későbbi följegyzései

C/24 Fáy András (1786-1864) iratai (1786)1829-1846
kis fond = 0,02 fm
Az írónak, Pest megye reformkori képviselőjének a magyar nyelv ügyében mondott beszéde, töredékes följegyzései, levelei, főként Vargha János ügyvédhez; szerződések, nyugták, felesége és testvére levelei és néhány irata.
Lajstromozva: 43db

C/25 Fejes család iratai 1746-1900
kis fond = 0,05 fm
A Duna-Tisza közén nemzedékeken át református prédikátorokat adó köznemesi család töredékes levéltára: Fejes István, Fejes Ambrus, György és más családtagok iratai.
Főként levelek és személyes vonatkozású iratok.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/26 Nánási Fodor Gerzson (1763-1835) iratai 1783-1833
3 doboz = 0,4 fm
Református lelkész, tanár. (Derecske 1763. júl. 26. - 1835. febr. 6. Nagykőrös.) A debreceni kollégiumban tanult, majd 1790-től a genfi egyetemen. 1793-tól gimnáziumi tanár Nagykőrösön. A jakobinusok perében bíróság elé került 1794-95-ben. .1813-től lelkész Nagykőrösön, 1814-től egyházkerületi főjegyző.
Hagyatéka egyházi tevékenységéhez fűződő iratait, irodalmi kéziratait és levelezését tartalmazza, melyeket még életében maga rendezett. Az anyag nagyobb része azonban 1944/45-ben elpusztult. A levéltárba került töredékből a kéziratok és a levelek lajstromozva vannak, az egyházi iratokat, fogalmazványokat, vegyes feljegyzéseit és a másolat gyűjtemény darabjait egyenként át kell nézni.
Egyházi iratok
1791-1834
1 doboz
Kéziratok: prédikációk
1813-1831
1 doboz
Kéziratok: színművek, versek, fogalmazványok
1789-1833
1 doboz
Levelezés: hozzá írt levelek a levélírók abc rendjében
1777-1835
42 db

C/27 Forgács Gyula (1879-1941) iratai 1894-1940
12 doboz = 1,5 fm
Forgács (1899-ig Firtusz) Gyula (Léva, 1879. szept. 7. - 1941. jún. 8. Bp.) református lelkész., teológiai magántanár. Teológiát Budapesten és Edinburgh-ban tanult, 1910-től Pécelen, 1924-től Sárospatakon lelkész,.1933-tól a budapesti Skót Misszió lelkésze. Teológiai magántanári képesítését 1917-ben szerezte. A Reformáció és a Református Igehirdető szerkesztője. Irodalmi és egyházi közéleti tevékenysége a gyakorlati teológia, főként a belmisszió különböző ágaira terjedt ki. Részt vett a Péceli Kör munkájában, a Kunhegyesi Memorandum elkészítésében 1921-ben. E tevékenységekkel kapcsolatos  iratait, levelezését, kéziratait őrzi a levéltár.
1-3. doboz
Kéziratai - lajstromozva: 1-73.sz.
1904-1960
4-6. doboz
Levelezés magyar nyelven - lajstromozva: 1-1506.sz.
1894-1940
6. doboz
Levelezés angol nyelven
1901-1940
7-10. doboz
Missziós iratok: MKDSZ, KIE, Pro Christo, Vasárnapi Iskolai Szövetség, Bethánia, Kunhegyesi Memorandum, Külmissziói Szövetség, stb. - részletes csomójegyzék: 30 tétel
1911-1940
11. doboz
Diákkori jegyzetei, vegyes iratok
1897-től

C/28 Földváry László (1838-1921) gyűjteménye 1572-1862
kis fond =0,06 fm
A XIX. század végén élt református lelkész, egyháztörténész iratgyűjteménye. Félszáz teljesen vegyes irat, nagyobb része XVI–XVII. századi, közülük több a Forgách, Balassa és Mednyánszky családokra vonatkozik. Káptalani tanúsítványok, megyei bizonylatok, nádori és országbírói igazolások, birtokügyekben kiadott döntések, peres iratok, egy donációs levél I. Lipót korából. A XVIII. századból néhány peres irat, országgyűlési passquillusok 1790-ből (latin versben), néhány felhívás és plakát az 1860-as évek elejéről.
Az iratok évrendben vannak..Tartalommutató eddig az anyag egyharmadához (1-17.sz.) készült, a többit darabonként át kell nézni.

C/29 Franchich család II. Ferdinánd királytól kapott armálisa 1631
kis fond: 1 db

C/30 Friedrich István és Alajos iratai 1865-1891
kis fond = 0,03 fm
Friedrich István jogász, a Magyar Történelmi Társulat tagja. történelmi és érmészeti dolgozatai, valamint Friedrich Alajos ügyvédi hagyatékának leltára.
Lajstromozva: 6 db = 485p

C/31 Füstös János (1846-?) iratai1867-1870
kis fond
Kákicson született református lelkész iskolai és szolgálati bizonyítványai.
3 db =5 fol

C/32 Gilicze Antal (1885-1944) iratai (lelkészi testvériség) (1912)1919-1920(1990)
kis fond
Gilicze Antal siklósi (1914-23) református lelkész által életrehívott "Lelkészi confraternitas"-ra vonatkozó töredékes iratok, GA-ra vonatkozó dokumentumok.
Lajstromozva: 13db=30fol

C/33 lécfalvi Gyárfás család levéltára 1804-1882
1 doboz =0,01 fm
Gyárfás Pál református lelkész és fia István, a jászkunok történetírójának töredékes iratai.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/34 dabasi Halász család iratai 1599-1815
0,08 fm, ld. C/5 alatt: Balla család.iratai 

C/35 Hamar István (1867-1933) iratai 1897-1932
8 doboz = 1 fm
(Kisszentmárton 1867. dec.18. - 1933. aug.11. Budapest.) Református lelkész, teológiai tanár, lapszerkesztő, könyvtárnok és levéltárnok. A gimnáziumot Kiskunhalason végezte, teológiát Budapesten és Edinburgh-ban tanult. 1893-1896 között püspöki titkár Szász Károly mellett, 1896-1931 között az Ószövetség tanára Budapesten. A Czeglédy-Hamar-Kállay Bibliai Lexikon szerkesztője, 1898-tól a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság főmunkatársa, 1905-1912-ig a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap szerkesztője. 1902-1933 között a Ráday Könyvtár és Levéltár őre.
Az iratanyag zömmel ószövetségi tárgyú kéziratait tartalmazza.
Zömmel lajstromozva: 80 tétel.
Személyes iratok, levelek, egyházi ügyek, KÁlvin Szövetség, Vallásegyenlőségi Szövetség
1907-1928
1 doboz
Kéziratok: lelkészképesítő dolgozatai, ószövetségi könyvek fordítása és magyarázata, kurzusok, prédikációk, egyházpolitikai írások, vegyes dolgozatok, jegyzetek
1890-1933
6 doboz
Vegyes iratok
1890-1933
1 doboz

C/36 Hangyás család levéltára 1717-1856
kis fond = 0,04 fm
A Nyitra megyei - Alsó Szőllősön és környékén - birtokos köznemesi család birtokjogi, gazdasági iratai: osztályos levelek, végrendeletek, szerződések, nyugták, kötelezvények, számadások, stb. főként a 18. század második feléből.
Kutatáskor darabonként át kell nézni:143 db.

C/37 Hoffmann Dávid (1845k-?) iratai 1865-1870
kis fond
Újszivaci (Bács m.) református lelkész teológiai akadémiai és segédlelkészi szolgálati bizonyítványai.
Lajstromozva: 3 db = 5 fol.

C/38 Horváth Menyhért iratai 1846-1859 
kis fond
Pesti ügyvédi irodája iratainak egy töredéke. Nagyobb részük a szentendrei református egyház (filia) ügyeire vonatkozik.
Lajstromozva: 10 db=19 fol

C/39 Imre család iratai 1820-1957 (1967)
78 doboz, 3 kötet, 2 köteg, 9 egyéb = 10 fm
A nemzedékeken át tudományos és közéleti pályán működő, vezető állást betöltő család néhány tagjának levéltára.

Imre I. Sándor (1820-1900). tanító, tanár, egyetemi tanár, MTA tag.1840-től Mezőkeresztesen tanító, 1843-tól a hódmezővásárhelyi református gimnázium igazgatója. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1879-ben rendes tagja. 1860-ban a debreceni református kollégium klasszika-filológia tanára, 1862-ben a debreceni akadémia magyar nyelv- és irodalalom tanára, 1872-1886 között a kolozsvári egyetem magyar irdodalom és nyelvészet tanára.
Imre József (1851-1933) Imre I. Sándor fia. Orvos, szemész főorvos és professzor. 1874-ben pesti klinikai tanársegéd, 1876-ban a hódmezővásárhelyi kórház orvosa, majd 1825-től a szemosztály főorvosa, 1909-ben a kolozsvári, 1920-24-ben a szegedi egyetem szemészeti tanszékének tanára. 1827-ben felsőházi tag és szegedi egyetemi rektor.
Imre II. Sándor (1877-1945) Imre József fia. Pedagógus, egyetemi tanár, dunamelléki tanügyi főelőadó. 1899-1900-ban a kolozsvári egyetem elvégzése után a heidelbergi és lipcsei egyetem hallgatója, 1900-tól a kolozsvári református gimnázium tanára. 1905-től egyetemi magántanár a kolozsvári, 1812-től a budapesti egyetemen. 1908-ban a budapesti Állami Polgáriiskolai Tanítóképző Intézet tanára, 1918. márc.22. - 1919. aug.16. között igazgatója. 1918 november - 1919. márc. 21. között helyettes VKM államtitkár, 1919. aug.7-15-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1919. aug.16-tól 1924. dec. 31-ig adminisztratív államtitkár ugyanitt. 1925. márc. 5-től a pedagógia rendes tanára a szegedi tudományegyetemen, 1934-1944 között a budapesti József Nádor Műegyetemen. 1913-tól belső munkatársa a Néptanítók Lapjának, 1912-1918 között elnöke az Országos Polgári Iskolai Egyesületnek, 1922-1926-ig elnöke a Magyar Gyógypedagógiai Társaságnak. 1913-tól tagja, 1934-1944 között ügyvezető alelnöke az Országos Közoktatási Tanácsnak. 1933-1944 között a dunamelléki református egyházkerület tanügyi főelőadója. Munkásságára nézve ld. még az egyházkerület jegyzőkönyveit, tanügyi iratait
Imre II. József (?1926-1946?) Imre II. Sándor fia, jog- és államtudományi doktor, bíró. Előbb a szolnoki járásbíróságon, majd 1935-től az iparügyi minisztériumban segédtitkár, 1942-től osztálytanácsos, a XIII. osztály vezetője.
Családtörténeti vegyes iratok, feljegyzések
1820-1967
1 doboz
Imre I. Sándor személyes iratai
1847-1886
1 doboz
Imre I.Sándor életéről szóló írások
1901
1 doboz
Imre I. Sándor levelezése: hozzá írt levelek  A-Z - lajstromozva, 52 levélíró
1837-1900
328 db
Imre I. Sándor által írt levelek  - lajstromozva 6 személyhez és címzés nélkül
1855-1900
121 db
Imre I. Sándor irodalmi és tudományos munkái: kéziratos és nyomtatott - lajstromozva: 36 db
1858-1900
1 doboz
Imre I. József személyes iratai
1865-1933
0,02 fm
Imre I. József szakmai tevékenységével összefüggő iratok
1874-1929
0,10 fm
Imre I. József levelezése: hozzá írt levelek  A-Z - lajstromozva, 60 levélíró
1869-1928
112 db
Imre I. József tudományos munkái: kéziratos és nyomtatott - lajstromozva: 103 db
1871-1931
2 doboz
Imre II. Sándor személyes iratai: életrajzok, emlékirat töredékek, naplófeljegyzések, iskolai bizonyítványok, kinevezések, díszoklevelek, emlékalbumok, fényképek
1892-1941
1 doboz, 7 egyéb
Imre II. Sándor tanintézetekben folytatott tevékenységének iratai: kolozsvári tanárság, Polgáriiskolai Tanítóképző intézeti tanárság, Polgáriiskolai Egyesület, Közoktatásügyi Tanács, stb.
1900-1919
5 doboz
Imre II. Sándor sajtóperének iratai
1919-1921
1 doboz
Imre II. Sándor VKM-beli tevékenységével összefüggő iratok, mutató- és iktatókönyvek
1918-1924
11 doboz, 3 kötet
Imre II. Sándor egyetemi tanári működésével kapcsolatos iratok: Ferenc József Tudományegyetem, József Nádor Műegyetem, Tanítóegyesület, Tanítóképző intézet, Közoktatásügyi Tanács, Gazdasági szaktanárvizsgáló Bizottság, dunamelléki tanügyi előadói iratok, stb.
1925-1944
5 doboz
Imre II. Sándor levelezése - levélírók szerint, azon belül évrendben csoportosítva
1889-1945
9 doboz
Imre II. Sándor főiskolai és egyetemi előadásai: sokszorosított, gépelt és kézírásos jegyzetek veggyesen
1905-1944
5 doboz
Imre II. Sándor irodalmi és tudományos munkái - lajstromozva, 47 kötegben 650 db
1900-1944
20 doboz
Imre Lajos (1888-1974) református lelkész, kolozsvári teológiai tanár néhány irata: kéziratos önéletrajza 1921, 3 nyomtatott tanulmánya
1921, 1931, 1940
0,01 fm
Imre II. József személyes iratai, levelezése
1926-1946
1 doboz
Imre II. József hivatali tevékenységével összefüggő iratai: iparügyi minisztérium
1935-1949
10 doboz
Vegyes iratok, nyomtatványok

2 doboz
Részletes csomójegyzék és lajstromok alapján kutatható, mintegy 1000 tétel..

C/40 Jászay Pál (1809-1852) iratai 1801-1868
kis fond = 0,03 fm
Jogász, történetíró, a Magyar és a bécsi Tudományos Akadémia tagja. 1832-től kancelláriai fogalmazó, majd titkár volt Bécsben, 1848-ban Batthyány Lajos miniszterelnök titkára.
Lajstromozva: 87 tétel.
Személyes iratok: kinevezési és egyéb okmányok, a magyar és osztrák tudományos akadémiai tagság igazoló iratai
1801-1850
11 db
Pénzügyi följegyzések, nyugták
1839-1840
12 db
Halálakor megjelent megemlékezések
1852-1854
3 db
Levelezés: (3 db általa írt levél kivételével) hozzá írt levelek, időrendben
1829-1852
55 db
Jászay Sámuel iratai, főként a Jászay Pálnak halála után juttatott akadémiai nagydíj ügyében
1816, 1836, 1863, 1868
6 db

C/41 Kálmán Farkas (1838-1906) iratai 1876-1882
kis fond = 0,02 fm
Sósvertikei, majd máriagyüdi (Baranya megye) református lelkész, a református énekügy ismert szakembere.
A fond nagyrészt a Magyar Református Központi Énekügyi Bizottság munkálataival kapcsolatos iratait és leveleit tartalmazza.
Lajstromozva: 54 db.
Javaslatok az új énekeskönyvvel kapcsolatban
1876-1882
14 db
Kálmán Farkas levelei Vay Miklóshoz a konvent elnökéhez
1876-1882
7 db
Református énekírók életrajzával kapcsolatban hozzá írt levelek
1878-1880
33 db

C/42 Kapczy család iratai 1797-1884
kis fond = 0,01 fm
A Borsod megyei köznemesi család levéltárának töredéke. Adásvételi szerződések, halotti értesítések, stb. Kapczy Tamás Ráday IV. Gedeon ügyvédje. (Leveleit ld. R.IV.Gedeon levelei között.) Egy szerződés megkötésénél - locsodi birtokos is volt - a tanú Ráday József gr. (R.IV.Gedeon fia) 1859-ben. Az iratok között van Fáy Andrásnak a takarékpénztár felállítása és pártolása ügyében írt sajátkezű levele 1839. okt.24. keltezéssel.
Lajstromozva: 10 db = 17 fol.

C/43 Kiss Károly (1841-1928) iratai 1841-1851
kis fond 1db=4fol
Gárdonyi református lelkész töredékes naplóföljegyzései 

C/44 Kolozsvári Öregdiákok Egyesületének iratai 1920-1940
1 doboz = 0,08 fm
Az egyesület teljes neve: A Kolozsvári Református Kollégium Öregdiákjainak Egyesülete. Fennállott 1920. okt. 31-től 1940. okt. 31-ig. 1940-ben olvadt bele a kollégium helybeli (kolozsvári) diáksegítő és pártfogó egyesületébe.
Az iratanyag az egyesület működésével kapcsolatos jegyzőkönyveket, meghívókat, beszédeket tartalmaz. Kutatáskor darabonként át kell nézni.

C/45 Koncz Imre iratai 1820-1860
1 doboz = 0,12 fm
Bicskei tanító, mányi, foktői, gárdonyi, seregélyesi református lelkész prédikáció kéziratai, lelkészi naplója.
Kutatáskor egyenként át kell nézni.

C/46 Koncz Sándor (1913-1983) iratai 1954-1956
2 dobozban 0,16 fm
Koncz Sándor református lelkész, sárospataki teológiai tanár, levéltár igazgató néhány irata.
Lajstromozva: 13 db.

C/47 Koroknai család iratai 1828-1898
1 doboz = 0,1 fm
A szabadszállási parasztsorból fölemelkedett, értelmiségi pályákon tevékenykedő család tagjainak töredékes iratai: levelek, prédikáció és egyéb kéziratok.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/48 Kovács Albert iratai 1870-1900
1 doboz = 0,12 fm
A budapesti teológiai akadémia egyházjog és gyakorlati teológia tanára, a Magyarországi Protestáns Egylet alapító titkára. A fond zömmel e tevékenységeivel összefüggő iratokat tartalmaz.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/50 asguthi Körtvélyessy család iratai 1622-1677
kis fond = 0,01 fm
A Sáros megyei Asguthon birtokos köznemesi család (főként Körtvélyessy Mihály) töredékes birtokjogi iratai, zálogos szerződések, adóslevelek.
Lajstromozva: 13db = 13 fol.

C/51 id. Kulifay Elek (1836-1912) és ifj. Kulifay Elek (?-?) iratai
1 doboz = 0,12 fm
Kulifay Elek tordincei református lelkész és fia iratai, jegyzetei.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/52 Miklós Géza iratai 1950-1960-as évek
2 doboz = 0,24 fm
Egyházkerületi ügyész iratai: hivatalos egyházi iratok, ügyenként fraktúrázva.

C/53 Medgyesi család iratai 1642, 1805
1 doboz = 0,06 fm
Medgyesi Pál címeres levele 1642-ből, Medgyesi Pál nagykőrösi prédikátor egyetemi jegyzetei 1805-ből.

C/54 Nemessányi család levéltára 1655-1729(1760)
1 doboz = 0,12 fm
A Sáros megyei köznemesi családnak, főleg I. Bálintnak Thököly bizamas hívének iratai, levelezése, több mint 200 irat, lajstromozva.

C/55 Novák Olga iratai (1889-1960 után) 1917-1953
3 doboz=0,36 fm
A Baár-Madas Református Leánygimnázium 1924-48 közötti vallástanárnőjének töredékes iratai: személyes iratok, levelek, prédikáció-, ima- és előadás fogalmazványok, többnyire nyolcadrét formátumban, kis borítékokban.. Novák Olga volt az első nő, aki református teológiát végzett a Budapesten.

C/56 Oláh (Olach) Mihály II. Ferdinánd királytól kapott címereslevele 1629
kis fond: 1 db = 0,02 fm

C/57 Pap László (1908-1983) iratai 1840-1983,
16 doboz = 1,9 fm
Református lelkész, teológiai tanár. Teológiát Debrecenben, Zürichben és Utrechtben tanult, itt szerzett doktorátust 1933-ban. Hajdúhadházi segédlelkészség és budapesti hitoktatói szolgálat után 1938-tól az ószövetségi tudományok tanára a budapesti teológián, amelynek 1948-1957 között igazgatója, ugyanebben az időszakban a Ráday Gyűjtemény alapító főigazgatója.. 1946-1948 között az ökumenikus újjáépítési segélyosztó bizottság vezetője. Tisztséget viselt a Református Világszövetségben és az Egyházak Világtanácsában. 1955-ben a dunamelléki egyházkerület főjegyzője. Vezető tisztségeiből való eltávolítása után 1958-tól előbb Budapesten, majd Murgán segédlelkész, 1967-ben nyugdíjazták.
Személyes iratok
1939-1964
1 doboz
Levelezés
1933-1973
1 doboz
Hivatali tevékenységével összefüggő iratok
1945-1957
3 doboz
Ökukmenikus egyházi konferenciák: Egyházak Világtanácsa, újjáépítési segélyosztó bizottság, stb.
1942-1957
5 doboz
Kéziratok: teológiai előadások, kurzusok, tanulmányok
1934-1958
3 doboz
Gonda László (1831-1872, Pap László dédapja), református tanár, lelkész, országgyűlési képviselő kéziratai
1858-1859
1 doboz
Régi családi iratok: Szabó Károly, Pap Lajos, Gonda, Ádám, Szurmó család és vegyes iratok
1840-1983
2 doboz

C/58 Papp Károly (1832-1905) iratai 1854-1900
5 dobozban 0,55 fm
Református lelkész, teológiai tanár iratai: elsősorban prédikáció és halotti beszéd fogalmazványok.
Csomójegyzék alapján, 25 db levél betűrendes lajstrom szerint kutatható

C/59 báji Patay család levéltára 1412-1933
9 doboz = 1,2 fm
Az Északkelet-Magyarországon: Szabolcs, Zemplén, Abaúj, Bereg és Ugocsa megyék területén birtokos, a politikai és az egyházi életben egyaránt kiemelkedő szerepet betöltő köznemesi család iratai. Nagy többségükben jogvédő és jogbiztosító iratok, adománylevelek, birtokügyi és peres akták. Az iratanyag a Patayakkal rokon Rády, Szuhay, Ilosvay, ludányi Bay, Dolhay, stb. családok iratanyagán keresztül szinte a Tisza egész felső vidékére kiterjed, és főleg a 16-17. századra igen gazdag. Patay I. Sámuelnek, II. Rákóczi Ferenc tokaji harmincadosának iratai a kuruc szabadságharc általános gazdaságtörténetéhez használható forrásként. A 18. századi iratok közül az irodalomtörténetből is ismert II. Sámuel gazdasági vonatkozású iratanyaga és levelezése a felvidéki protestáns nemesség magatartásának, kultúrájának kutatásához szolgáltat adatokat. A 19. század kezdetétől a levéltár anyaga erősen megcsappan.
Lajstromozva: 1500 tétel..
Oklevelek: Rády, Szuhay, Ilosvay, stb. családokra vonatkozó iratok
1412-1904
6 doboz: 917 db
Patay Sámuel hivatalos működésével kapcs  iratok, köztük Rákóczi 7 eredeti utasítása, adománylevele
1704-1713
33 db
Oklevéljegyzékek, kivonatok
1709-1794
42 db.
Bay Ferenchez írott levelek
1666-1712
17 db.
Patay Sámuelhez írt levelek
1726-1789
94 db.
Patay Sámuel által írt levelek
1718-1787
15 db.
Patay Sámuelnéhez írt levelek
1750-1756
5 db
Patay Józsefhez írt levelek
1766-1798
22 db
Patay József által írt levelek
1771-1793
8 db.
Patay Józsefnéhez írt levelek
1773-1797
9 db.
Különböző levélírók és címzettek a levélírók abc rendjében
1672-1793
75 db
Vegyes levelek
1802-1924
46 db
Keltezés nélküli vegyes iratok
-
74 db
Vegyes iratok: feljegyzések, nyomtatványok, gazdasági ügyek
1731-1933
127 db
oklevél és levéltöredékek
17-18. század
29 db
oklevél és levéltöredékek porladó, azonosítathatatlan állapotban

cca 0,05 fm

C/60 kiséri Péter család levéltára 1756-1888
2 doboz = 0,28 fm
A Kiskunhalason és környékén birtokos család birtokjogi, peres és hagyatéki iratai; családi följegyzések és levelezések, leszármazási táblázatok, nemességigazolási bizonylatok, halotti búcsúztatók. Külön csomóban Péter Dénes református egyházmegyei főgondnok iratai: egyházi vonatkozású iratok, képviselőválasztási elnöki akták és irodalmi jellegű kéziratok 1867-1888. Az iratok nagyjából időrendben vannak.
Segédlet nincs, kutatáskor az iratokat egyenként át kell nézni.

C/61 Petri Elek (1852-1921) iratai 1870-1921
3 doboz = 0,5 fm
Református lelkész, teológiai tanár, dunamelléki püspök. Marosvásárhelyen született 1852. nov. 20-án, meghalt 1921. márc. 3-án Budapesten. A pesti teológián tanult, majd 1874-től előbb a marburgi, majd az utrechti egyetemen töltött egy-egy évet. 1876-1904 között a budapesti teológián tanít, 1879-től a bibliai tudományok rendes tanáraként. 1904-től a teológia lelkésze. 1915-től haláláig a dunamelléki egyházkerület püspöke. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak kezdettől fogva választmányi tagja, 1915-től ügyvivő másodelnöke. Vezető részt vett a bibliafordítás revíziójában.
Az iratanyag töredékes levelezését, prédikációit, előadásait, jegyzeteit tartalmazza.

Az Újszövetség revíziójának töredékes kéziratai, kefelenyomatok, számlák, jegyzőkönyvek, levelek
1899-1908
1 doboz.
Püspöki székfoglaló, jelentés, prédikációk, imádságok, értekezések, előadások
1840-1921
1 doboz
Akadámiai előadások az ó és újszövetségi tudományok köréből
1877-1904
1 doboz

C/62 Pólya József iratai. A levéltári fond megszűnt, az iratok a Ráday Könyvtár Kézirattárában találhatók.

C/63 Bizáki Puky (Póky) család levéltára 1721-1940
5 doboz, 1 kötet, 1 egyedi = 0,85 fm
A középkori eredetű, Győr megyei Pok vagy Puk család Pest megyei ágának, Puky László leszármazottainak iratai.
Az iratanyag a Puky család birtokjogi, genealógiai iratait tartalmazza egyes családtagok személyes irataival, leveleivel.
Birtokjogi és gazdasági iratok, közte kávai urbárium, a Lánczy családdal folytatott örökösödési per, Teleki László és Puky Miklós féle hagyaték ügyében pereskedés
1721-1935
1 doboz
Genealógiai följegyzések, személyes iratok
(1608, 1710, 1798) 19-20. sz.
1 doboz
Családi levelezés 
1752-1940
2 doboz
Egyes családtagok iratai - Puky Gyula, Balás Gizella, Puky Pál, Puky György, Bánó Krisztina iskolai jegyezetei, Puky Pál számadókönyve 1836-1842
19-20.sz.
1 doboz


C/64 A Ráday család levéltára 1204-1936
177 doboz, 34 kötet, 15 egyedi = 25 fm
A magyar politikai, kulturális és református egyházi életben egyaránt kimagasló köznemesi, 1782-től bárói, majd 1792 óta grófi család levéltára.
A Rátold nemzetségbeli Rádayaknak a török hódítás előtt Pest megye északi részén voltak birtokaik.. A 16. század második felében a család északabbra, Nógrád megyébe szorult, ahol tagjaikat a 17. század derekára a megye nemesi társadalmának vezetői közt találjuk.
Ráday András az 1640-es években az ugyancsak északra menekült Pest megyei közigazgatási szervezetben alispán, nagyobbik fia
Ráday II. András az 1650-es években szolgabíró.
Ráday Gáspár Ráday András kisebbik fia megyei pénztárnok, majd alispán. Az ő fia
Ráday I. Pál (Losonc, 1677. júl. 2. - 1733. máj.20. Pécel) az 1700-as évek legelején Nógrád megye nótáriusa. 1703 őszén csatlakozik a szabadságharchoz, az év végén már II. Rákóczi Ferenc titkos secretáriusa, majd erdélyi kancellárja, a fejedelem első diplomatája és többszörös külföldi követe, egyben mindvégig egyik legbizalmasabb belső munkatársa. Ő készítette a fejedelem nevében az országgyűlési előterjesztéseket, fogalmazta a követi utasításokat, levelezett a magyar diplomatákkal és a külföldi udvarokkal. Ő írta a világ tájékoztatására szánt Manifestumot, a szabadságharc minden fontosabb kiáltványát, szerkesztette a kurucok újságját, a Mercurius Veridicust. 1711-ben Ráday Pál elfogadta a szatmári békét és már Lengyelországból visszatért. Beleilleszkedett az új rendbe, de aulikussá nem lett. Két évtizeden át, haláláig ő irányította a református egyház első generális főkurátoraként a protestáns egyházak Bécs elleni harcát. Ő vetette meg a Ráday könyvtár alapjait, maga is írt.
Kajali Klára (1690-1741. febr. 18. Pécel) Kajali Pál Nógrád megyei jegyző és Fáy Borbála lánya, 1705-től Ráday Pál felesége, férje gyakori távollétében a birtokok irányítója.
Ráday I. Gedeon (Ludány, 1713. okt.1. - 1792. aug.6. Pécel) Ráday Pál és Kajali Klára fia. Egyházpolitikai tevékenysége mellett az irodalomnak és a tudományoknak szentelte életét. Pécelen mintegy 15 000 kötetre gyarapította az apja által alapított könyvtárat, s ezt szellemi és tudományos központtá fejlesztette. Maga is művelte az irodalmat, és széleskörű irodalmi levelezést folytatott. Az irodalomtörténetírás benne látja a magyar irodalmi élet Kazinczy fellépte előtti egyik legnagyobb hatású, tudatos szervezőjét. A dunántúli egyházkerület főgondnoka 1774-1792 között.
Ráday II. Gedeon gróf (1745. máj. 30. - 1801. júl. 10. Pest) I. Gedeon és Szentpétery Kata fia. A hétszemélyes tábla tagja, később koronaőr, a Türelmi Rendelet kibocsátása idején és az 1790/91-es országgyűlés vallásügyi tárgyalásaiban a reformátusok egyik főembere.  1782-ben bárói, 1790-ben grófi címet kapott. 1793-1797-ig a dunántúli, 1797-1801-ig a dunamelléki egyházkerület főgondnoka.
Ráday III. Pál gróf (Pécel, 1768. márc. 31. - 1827. jan. 22. Pest) Ráday II. Gedeon és Fáy Zsuzsanna kisebbik fia. Apjával együtt a színjátszás támogatója, a Kelemen László féle első magyar színtársulat megalapítója volt 1790-ben. 1821-1827-ig a dunamelléki egyházkerület főgondnoka.
Ráday IV. Gedeon gróf (Pest, 1806. jún.23. - 1873. júl. 12. Bp.) III. Pál és Prónay Ágnes fia, II. Gedeon unokája. A reformkorban Pest megye Kossuth párti országgyűlési képviselője, akit ellenzékiségéért a kormány perbefogatott. A szabadságharc alatt Nógrád megye főispánja volt, amiért Haynau kétévi várfogságra ítéltette. 1845-1847, majd 1857-1859 közt a Nemzeti Színház intendánsa. 1867-ben a jász-kunok főkapitánya. 1860-1870-ig a dunamelléki egyházkerület főgondnoka. Anyagi tönkrejutása következtében kényszerült eladtni a család nevezetes, de akkortájt már meglehetősen elhanyagolt könyvtárát
Ráday V. Gedeon gróf (Pest, 1829. jún. 16. - 1901. nov. 29. Bp.) Ráday László és Wartensleben Ida fia. Jogi tanulmányait Kecskeméten végezte, 1847-ben Pest vármegyéhez, később a belügyminisztériumba került. A szabadságharcban honvéd őrnagy, 1867 után a betyárvilág felszámolására kiküldött alsó-tiszavidéki királyi biztos.
Ráday VI. Gedeon gróf (Pécel, 1841. máj. 4. - 1883. dec. 26. Bécs) IV. Gedeon fia. Gárdatiszt, dragonyoskapitány, majd a császári udvarnál az uralkodó szárnysegédje. Az 186a-as években a katonai pályától megválva ikladi birtokán gazdálkodott. 1875-ben függetlenségi párti országgyűlési képviselő. 1882-től honvédelmi miniszter Tisza Kálmán kormányában.
Ráday VII. (az utolsó) Gedeon (Bp. 1872. okt.18. - 1937 v. 1938. szept. 22. Iklad) VI. Gedeon fia. 1910-1917 között Pest vármegye és Kecskemét főispánja. 1921-ben a Bethlen kormányban belügyminiszter, 1922-1935-ig Nagykőrös országgyűlési képviselője, 1935-től felsőházi tag.

A levéltár történetére ld. Levéltári Közlemények 1954, 143-144, valamint Ráday Pál iratai I. Bp. 1955. 23-26. lapjait.
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Oklevelek: családi, birtokjogi, adományozási, kinevezési iratok Mohács előtt - regesztázva: 105 db
2 doboz, 2 egyedi
1200-1526
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Oklevelek:: családi, birtokjogi, adományozási, kinevezési iratok Mohács után 130 db
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Gazdasági iratok
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C/64-2
Gazdasági iratokhoz Fatavich (a Ráday család jószágigazgatója) által készített elenchus: birtoktestenként (helységenként) felsorolja az iratokat, 750p 
1 kötet
1800-as évek eleje
C/64-2
Gazdasági iratok: urbarialis conscriptiok
1 doboz, 1 kötet
1650-1808
C/64-2
Gazdasági iratok: birtokgazdálkodási könyvek, gazdasági naplók, főként Ikladra vonatkozóan
7 kötet
1846-1901
C/64-2
Egyes birtoktestek iratai a helységek abc rendjében (a helységek felsorolását lásd külön), - Bay puszta, Czebe, Harta-Kisharta, Iklad, Ludány, Pécel, Szirák irataihoz újabb részleges darabszintű segédletek készültek
45 doboz
1265-1905
C/64-2
Általános gazdasági iratok: oklevélmásolatok, peres iratok, szerződések, alkalmazottak fizetésével kapcsolatos iratok, nyugták, levelek - részleges darabszintű jegyzékekkel
20 doboz
1626-1890
C/64
Térképek, tervrajzok: Pécel, Iklad, Ráda - lajstromozva

18. század
C/643
Ráday András és Ráday Gáspár iratai - részleges darabszintű jegyzékek
1 doboz
1675-1703
C/64-4
Ráday I. Pál (1677-1733) iratai
18 doboz
1684-1733
C/64-4a
Ráday Pál levelei feleségéhez, Kajali Klárához
1-145.sz.
1703-1732
C/64-4b
Kajali Klára levelei férjéhez, Ráday Pálhoz
1-16.sz.
1712-1732
C/64-4c1
Ráday Pálhoz írt levelek 1711 előtt
1-119.sz.
1686-1711
C/64-4c2-1.
Ráday Pálhoz írt levelek 1711 után - a levélírók abc rendjében, darabszintű segédlettel
1-1051.sz.
1711-1732
C/64-4c2-2.
Ráday I. Gedeon levelezése szüleivel
1-58.sz.
1723-1733
C/64-4c2-3.
Ráday II. Pál levelezése szüleivel
1-9.sz.
1730-1734
C/64-4c2-4.
Ráday I. Pál levelei
1-30sz.
1711-1732
C/64-4c2-5.
Nem Ráday Pálhoz címzett levelek
1-47.sz.
1698-1733
C/64-4g
Ráday I. Pál és felesége Kajali Klára magánügyeire vonatkozó iratok
1-206.sz.
1696-1740
C/64-4h
Irodalmi jellegű kéziratok
1-39.sz.
1694-1733
C/64-4e
Egyházpolitikai vonatkozású iratai
1-176.sz.
1670-1729
C/64-4f
Politikai iratok
1-86.sz.
1695-1729
C/64-4d1, 1-18.
Ráday I. Pál magyarországi és erdélyi belpolitikai iratai - darabszintű segédlettel
0,17 fm
1703-1711
C/64-4d1
Kiáltványok, rendeletek
1/1-19.sz.
1703-1707
C/64-4d1
A szécsényi országgyűlés iratai
2/1-25.sz.
1705
C/64-4d1
Az ónodi országgyűlés iratai
3/1-7.sz.
1707
C/64-4d1
A sárospataki országgyűlés végzései.
4/1 db
1708. dec.17.
C/64-4d1
A pozsonyi labanc országgyűlés iratai
5/1-3.sz.
1708
C/64-4d1
A fejedelmi tanács iratai
6/1-3.sz.
1706-1708.
C/64-4d1
A hadsereg szervezésére és fenntartására vonatkozó iratok
7/1-4.sz.
1705
C/64-4d1
Katonai vonatkozású rendelkezések és levelek
8/1-28.sz.
1703-1710.
C/64-4d1
A Nemesi Társaság iratai
9/1-5.sz.
1707
C/64-4d1
Udvari rendtartások
10/1-7.sz.
1707
C/64-4d1
Harmincad ügyek
11/1-34.sz.
1703-1710
C/64-4d1
Gazdasági iratok
12/1-13.sz.
1707-1709
C/64-4d1
Vallásügyi iratok 
13/1-16.sz.
1705-1710.
C/64-4d1
Erdélyi ügyek iratai.
14/1-19.sz.
1702-1709.
C/64-4d1
Az erdélyi rendek huszti országgyűlése
15/1-10.sz.
1706
C/64-4d1
Az erdélyi rendek marosvásárhelyi országgyűlése
16/1-6.sz.
1707
C/64-4d1
Az ónodi országgyűlés 
18/1-3.sz.
1707. máj.16.
C/64-4d1
Formuláskönyv, vegyes iratok
17/1-9.sz.

C/64-4d2, 1-25.
Ráday I. Pál külpolitikai iratai
5 doboz
1703-1711
C/64-4d2
Kiáltványok, röpiratok
1/1-15.sz.
1703-1712
C/64-4d2
Ráday svéd-porosz-lengyel követségének iratai
2/1-29.sz.
1704
C/64-4d2
Ráday lengyel-svéd követségének iratai
3/1-31.sz.
1705
C/64-4d2
Ráday követsége a lengyel rendekhez és I. Péter orosz cárhoz
4/1-22.sz.
1705
C/64-4d2
Ráday benderi (svéd-török) és moldvai-lengyel követségének iratai
5/1-31.sz.
1709-1710
C/64-4d2
A császárral folytatott gyöngyösi és selmeci béketárgyalások iratai
6/1-12.sz.
1704
C/64-4d2
A nagyszombati béketárgyalások iratai.
7/1-89.sz.
1705-1706.
C/64-4d2
A Pálffy Jánossal folytatott béketárgyalások iratai
8/1-26.sz.
1711
C/64-4d2
Diplomáciai leveleskönyv-töredék Rákóczi levelei
9/1-10.sz.
1707-1708
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok Franciaországgal
10/1-65.sz.
1707-1709
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok Lengyelországgal
11/1-86.sz.
1703-1711
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok Oroszországgal
12/1-68.sz.
1707-1710
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok a török Portával.
13/1-118.sz.
1703-1710.
C/64-4d2
Diplomácia kapcsolatok a tatár kánnal
14/1-3.sz.
1705-1706
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok a moldvai vajdasággal
15/1-7.sz.
1705-1706
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok a havasalföldi vajdasággal
16/1-26.sz.
1704-1709
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok Poroszországgal
17/1-96.sz.
1704-1711
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok Svédországgal
18/1-16.sz.
1704-1707
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok Dániával.
19/1-9.sz.
1706-1708
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok Angliával
20/1-3.sz.
1706-1709
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok Hollandiával
21/1-9.sz.
1704-1710
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok a Vatikánnal
22/1-11.sz.
1704-1707
C/64-4d2
Diplomáciai kapcsolatok a német birodalommal
23/1 db
1708
C/64-4d2
Rákóczi adriai terveinek diplomáciai iratai
24/1-19.sz.
1705-1709
C/64-4d2
Diplomáciai levelek rejtjelezéséhez szolgáló jelkulcsok.(Clavisok)
25/1-30.sz.
(18. század)
C/64-5
Ráday Pálné Kajali Klára levelezése - darabszintű jegyzékkel: 1-321.sz.
3 doboz
1703-1741
C/64-6
Ráday II. Pál iratai
0,07 fm
1732-1741
C/64-7
Egyházi és iskolai iratok  mesterségesen létrehozott gyűjtemény darabszintű segédlettel és cédulakatalógussal 1-2283.sz
13 doboz
1605-1875
C/64-8
Ráday I. Gedeon (1713-1792) iratai
13 doboz
1722-1792
C/64-8
Ráday I. Gedeon levelezése - a levélírók betűrendjében, darabszintű segédlettel 1-3508.sz.
11 doboz 
1733-1792
C/64-8
Ráday I. Gedeon  politikai és egyházpolitikai iratai, irodalmi jellegű kéziratai
2 doboz
1722-1792
C/64-9
Ráday I. Gedeonné Szentpétery Kata levelezése  a levélírók abc rendjében, darabszintű segédlettel
1 doboz 1-409.sz.
1726-1783
C/64-10
Ráday II. Gedeon (1745-1801) iratai
22 doboz, 19 kötet
1765-1805, 1832-1843!
C/64-10
II. József által kibocsátott nyomtatott rendelkezések
1 doboz
1780-1790
C/64-10
Az 1790/91-es országgyűlés és az országgyűlési bizottságok iratai
7 doboz
1790-1792
C/64-10
Hétszemélyes táblai tevékenységével kapcsolatos iratai; curiai iratok: a tábla elé került perek nyomtatásban megjelent kivonatai: Extraxtus Causarum (idesorolva későbbi időből valók is)
9 doboz, 19 kötet
1791-1801, 1832-1843
C/64-10
Hont megyei ügyek iratai
1 doboz
1782-1787
C/64-10
Egyházpolitikai iratok
1 doboz
1782-1792
C/64-10
Személyi jellegű iratok
0,05 fm
1780-1796
C/64-10
Ráday II. Gedeon levelezése 
3 doboz
1760-1801
C/64-10
Ráday I. Gedeon levelei fiához, Ráday II. Gedeonhoz
1-34.sz.
1770-1789
C/64-10
Ráday II. Gedeon levelei atyjához, Ráday I. Gedeonhoz
1-104.sz.
1760-1791
C/64-10
Ráday III. Gedeon levelei atyjához, Ráday II. Gedeonhoz, közte 1 levél máshoz
1-101.sz.
1789-1801 (1805?)
C/64-10
Ráday II. Gedeonhoz írt levelek
1-521.sz.
1771-1801
C/64-10
Ráday II. Gedeonné Fáy Zsuzsanna levelei férjéhez, Ráday II. Gedeonhoz (jónéhány év nélkül)
1-31.sz.
1780-1790 kö
C/64-10
Ráday II. Gedeon levelei menyasszonyához, Fáy Zsuzsannához, közte néhány más levélíró
1-60.sz.
1765-1803
C/64-10
Ráday II. Gedeont köszöntő levelek koronaőri kinevezése alkalmából
1-41.sz.
1799
C/64-11
Ráday III. Pál (1768-1827) iratai
10 doboz
1774-1859
C/64-11
Országgyűlési iratok
1 doboz
1802-1812
C/64-11
Színtársulati iratok: színlapok, Kelemen László társulat iratai, pénztári iratok - részleges iratjegyzék
5 doboz
1790-1859
C/64-11
Jogi és peres iratok
2 doboz
1774-1826
C/64-11
Ráday III. Pál levelezése: hozá írt levelek a levélírók abc rendjében, a végén vegyesek - lajstromozva 1-684.sz.
2 doboz
1787-1826
C/64-11
Ráday III. Pál felesége, Prónay Ágnes levelezése - lajstromozva: 197 db
1 doboz
1793-1830
C/64-12
Ráday III. Gedeon iratai: levelezés: hozzá írt levelek 1-313.sz. ; vegyes iratok
1 doboz
1791-1811
C/64-13
Ráday László iratai - lajstromozva: 56 db
0,01 fm
1824-1831, 1866
C/64-13
Ráday Lászlóné Wartensleben Ida jegyzetkönyve
0,01 fm
1849-1853
C/64-16
Ráday IV. Gedeon (1806-1873) iratai
3 doboz, 4 kötet
1816-1867
C/64-16
Országgyűlési tevékenységével kapcsolatos iratok
0,30 fm
1839-1844
C/64-16
Pest megyei tevékenységével kapcsolatos iratok
0,05 fm
1839-1867
C/64-16
Nógrád megyei tevékenységével kapcsolatos iratok
0,03 fm
1848
C/64-16
Jász-kun kerületi tevékenységével kapcsolatos iratok
0,01 fm
1861-1867
C/64-16
Levelezése: hozzá írt levelek - lajstromozva: 71 db
0,02 fm
1805-1863
C/64-16
Személyes jellegű iratok, benne Ráday Erzsébetnek szóló és Ráday Borbála (Szapáry Istvánné) néhány levele is
0,01 fm
1816-1867
C/64-17
Ráday V. Gedeon (1829-1901) iratai:
1 doboz
1847-1901
C/64-17
Szegedi királyi biztosi tevékenységére vonatkozó iratok
0,01 fm
1867-1872
C/64-17
A Békés-bánáti Református Egyházmegyét érintő iratok
0,08 fm
1885-1901
C/64-17
Bánáti telepítési iratok
0,01 fm
1900
C/64-17
Személyi jellegű iratok: bizonyítványok, gyászjelentések, honvédegyleti iratok, iskolai jegyzetek
0,02 fm
1847-1901
C/64-17
Levelezése
5 db
1870-1898
C/64-18
Ráday V. Gedeonné (Bárczay Anna) iratai: Szabó János gyászbeszéde, kisalakú füzetben kézirat
12 p.
1898
C/64-19
Ráday VI. Gedeon (1841-1883) iratai
0,18 fm
1855-1885
C/64-19
Személyi jellegű iratok: katonai szolgálatára vonatkozó iratok, följegyzések, naplók; házassági iratok
0,04 fm
1859-1883
C/64-19
Levelezése
0,02 fm
1866-1883
C/64-19
A Deák-párt Pest megyei szervezésével kapcsolatos iratok
0,02 fm
1871
C/64-19
Váci, majd zentai képviselőségére vonatkozó iratok
0,08 fm
1871-1882
C/64-19
Honvédelmi miniszterségére vonatkozó iratok
0,02 fm
1882-1883
C/64-20
Ráday VI. Gedeonné (Pergen Filippina) iratai és rajzai
0,01 fm
1855-1885
C/64-21
Ráday VII. Gedeon (1872-1938) iratai:
1 doboz
1882-1938
C/64-21
Személyi jellegű iratok

1882-1896
C/64-21
Pest megyei főispánságnak iratai

1910-1917
C/64-21
Pécsi, majd nagykőrösi képviselőségére vonatkozó iratok

1921-1930
C/64-21
Belügyminiszteri működésének iratai

1921
C/64-21
A Nemzeti Kaszinó iratai

1935
C/64-21
Vegyes, világi és egyházi vonatkozású iratok

1893-1938
C/64-21
Levelezése

1887-1938
C/64-22
Családi jellegű vegyes iratok és nyomtatványok: nekrológok, feljegyzések, fényképek, stb.
4 doboz
1772-1935
C/64-23
A Ráday család  könyvtárára vonatkozó iratok
0,5 fm
1720-1861
C/64-24
A Ráday család éremgyűjteményére vonatkozó iratok
0,03 fm
XVIII. század
C/64-25
A Ráday család levéltárára vonatkozó iratok: régi iratjegyzékek, feljegyzések, elenchusok
4 doboz
1720-1850
C/64
Borítékok
3 doboz
18-19.század

Az iratok 80 %-a számítógépen is hozzáférhető darabszintű jegyzékekkel van ellátva.

C/65 Radisics Elemér (1884-1972) iratai 1874-1953
23 doboz = 2,5 fm
Lapszerkesztő, politikai író. Budapesten született, Mont Pelerinben (Svájc) hunyt el. 1908-tól a Budapesti Hírlap munkatársa. 1920-1944 között a Magyar Külügyi Társaság Igazgatóságának tagja, lapjának, a Magyar Külpolitikának felelős szerkesztője. 1931-1940 között az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának titkára, összekötő a magyar kormány és a Népszövetség között. Hazatérte után mint miniszteri tanácsost reaktiválták 1943-ban, majd 1845-1947 között a külügyminisztérium levéltári és tudományos osztályán dolgozott. 1951-ben vidékre telepítették, 1956 nyarán svájci emigrációba vonult.
Családi és személyes vonatkozású iratok
1887-1954
1 doboz
Népszövetségi iratok
1920-
2 doboz
Népszövetség által kibocsátott folyóiratok, tanulmányok
1916-1939
1 doboz
Radisics szerkesztésében megjelent népszövetségi nyomtatványok
1929-1956
1 doboz
A magyar békeszerződés, népszövetségi iratok Magyarországról, fényképek, újságkivágások
1920-
3 doboz
Radisics munkásságával kapcsolatos írások, cikkek, tanulmányok, dokumentumok

3 doboz
Újságcikkek, háborús album
1914-1970
3 doboz
Judaica: zsidósággal foglalkozó könyvek, cikkek, nyomtatványok
1918-1947
5 doboz
Vegyes iratok

4 doboz
Fényképnegatívok

1doboz

C/66 Sántha Károly (1840-1928) iratai 1883, 1885
kis fond: 2 db=4f
Sárszentlőrinci evangélikus lelkész. Pap Gábor dunántúli református püspök hozzá írt levelei.

C/67 Nagybócsai Sárközy család levéltára 1666-1943
2 doboz = 0,24 fm
Az 1626-ban nemességet kapott Sárközy Mihály leszármazottainak iratai, kecskeméti lakos unokájának, Sárközy Jánosnak generációjától kezdve. Peres iratok, családtörténeti iratok - köztük a rokon  Szívos János és leszármazottai, Kamarás, Kalocsa családok iratai. Ugyanitt a nem rokon családból származó Nadasdi Sárközy Andortól néhány irat.
Szívós János és leszármazottainak iratai, lajstromozva
1666-1753
14 db
Kamarás, Kalocsa és Sárközy családok iratai, lajstromozva
1696-1793
56 db
Sárközy család iratai, lajstromozva
1762-1778
15 db
Periratok Köncsög és Bócsa puszták tárgyában 
1797-1837
24 db
Irodalmi jellegű kéziratok
1772
3 db
Sárközy János örököseinek peres iratai a Sárközy hagyatékkal kapcsolatban, Sigray Istvánné Sárközy Éva hagyatékával kapcsolatos iratok
1786-1850
1 doboz
Más család : Nadasdi Sárközy Andor főjegyző személyes iratai: anyakönyvi kivonatok, igazolások 
1865-1943
31 db


C/68 Sebestyén Jenő (1884-1950) iratai 1908-1950
39 doboz = 5 fm
Református lelkész, teológiai tanár, az ún. történelmi káőlvinizmus vezéralakja. (Csuza, 1884. jún.8. - 1950. jún.2. Budapest) A budapesti teológia elvégzése után 1907-1910 között az utrechti egyetemen tanult, 1918-tól a budapesti-i teológián tanár. 1920-1931-ig a Kálvinista Szemle, 1934-1938 között a Magyar Kálvinizmus szerkesztője, 1936-1948-ig a Kálvin János Társaság elnöke.
Személyes iratok
1 doboz
1915-1937
Hivatalos tevékenységével összefüggő iratok, köztük Kálvin János Társaság iratai
2 doboz
1920-1950
Levelezés, nagyrészt levélírók és/vagy évrendben
6 doboz
1908-1950
Kéziratok, jegyzetek, nyomtatásban megjelent művek
30 doboz
1921-1949


C/69 Sebestyén József iratai 1898-1903
1 doboz = 0,12 fm
Sebestyén Józsefnek, Jókai Mór ügyvédjének a nagy író ügyeire vonatkozó iratai és levelei. Jókai és a kiadók, főleg Wodianer közötti vitás ügyek, kiadói perek iratai az író és Gross Bella 1899-ben kötött házasságára, a Gross családra stb. vonatkozó iratok (köztük a házassági szerződés hiteles példánya), Jókainénak és másoknak (Wodianer, Wlassics, Vészi stb) az ügyvédhez írt levelei. Jókaiéknak nászútjukon készült, dedikált fényképe.

C/70 Schulek Frigyes iratai 1892-1940
2 doboz  = 0,24 fm
Dr. Schulek Tibor komáromi evangélikus esperes lelkipásztor által a Ráday Levéltárnak ajándékozott iratok: kisebb részben nagyapjának, Schulek Frigyes (1841-1919) építész, műegyetemi tanárnak és apjának, Schulek János (1872-1948) építészmérnöknek nyomtatásban megjelent dolgozatai, nagyobb részben református templomok és egyéb egyházi épületek tervpályázati és újjáépítési iratai.
Schulek Frigyes munkásságával kapcsolatos iratok:  A budavári főszékesegyház környékének rendezése és a millenium
1894
2 db nyomt.
Schulek Frigyes emlékünnep
1921
2 db nyomt.
Schulek Frigyeshez írt levelek: Szász Károly, Tisza Lajos, Magyar Mérnök és Építészegylet
1892
3 db
Schulek János építészeti iratai: szegedi ref. templom tervbírálata, sátoraljaújhelyi ref. temlomról képek stb.
1936-1940
4 db
Schulek János iratai: debreceni kistemplom, rudabányai, vajai, szabolcsbákai, edelényi templom, olcsvai fatorony építéséval kapcsolatos iratok, tervrajzok
1927-1930
6 db
Schulek Jánosnak a sárospataki ref. gimnázium internátusának építésével és berendezésével összefüggésben álló építkezési és berendezési iratai. Angol internátus.
1930-1932
1 doboz

C/71 'Sigray család levéltára 1628- 1951
29 doboz, 3 egyéb = 3,8 fm
A Nagykőrös és Kecskemét környékén birtokos köznemesi család levéltára. A 19.sz. második felétől kezdve a család tagjai értelmiségi és közéleti pályán is tevékenykedtek. A család több tagja a református egyház életében is jelentős szerepet töltött be. A levéltár nagyobb részét kitevő birtokjogi, birtokgzdálkodási, hagyatéki és osztályos perek iratai a duna-tiszaközi családi birtokokra vonatkoznak. Házasság révén a Sigray családi levéltárba került a Kecskemét környékén birtokos Sárközy, Kalocsa, Kamarás, Szívós és a pest-budai Günther, Keller és Szelke, valamint a Tiszaroffon birtokos Bárczay család iratanyagának egy része is.
1-8. doboz
A család egyetemét érintő iratok: hagyatéki és osztályperek, földreform, alapítványi iratok, családtörténeti iratok
1635-1949
9-24. doboz
Egyes családtagok iratai

9. doboz
Sigray Mihály (1705-1755 előtt) iratai
1730-1941
9. doboz
Sigray I. István (1750-1810) iratai
1776-1807
9. doboz
Sigray Teréz iratai

10. doboz
Sigray József (1778-1836) iratai
1795-1836
10. doboz
Sigray Józsefné Szűcs Anna iratai
1805-1828
10. doboz
Sigray Julianna iratai
1804
10. doboz
Sigray Zsigmond (sz. 1787) iratai
1804-1852
10. doboz
Sigray Lajos (1804-1874) iratai
1825-1871
10. doboz
Sigray Gedeon iratai
1827-1879
10. doboz
Sigray Péter iratai
1839-1857
10. doboz
Sigray Márton iratai
1836-1841
11-14. doboz
Sigray I. Pál (1839-1925) iratai
1855-1928
15. doboz
Sigray I. Pálné Halász Rózsa iratai
1871-1875
15. doboz
Sigray I. Pálné Szelke Petronella iratai
1877-1913
16. doboz
Sigray János (1854-1910) iratai
1865-1910
16. doboz
Sigray Anna iratai
1866-1868
16. doboz
Sigray Margit iratai
1884-1888
16. doboz
Sigray Hermina (Tóth Béláné) iratai
1888-1899
17. doboz
Sigray Béla (1883-1952, dunapentelei földbirtokos, az ottani ref. gyülekezet főgondnoka) iratai
1906-1947
17. doboz
Sigray II. Pál (1888-1910) iratai
1896-1910
17-21. doboz
Sigray II. István (1888-1951?) iratai 
1910-1951
21. doboz
Sigray II. Istvánné Bárczay Ida iratai
1907-1947
22-24. doboz
Sigray III. Pál iratai
1924-1951
24. doboz
Sigray III. Pálné Serényi Ilona iratai
1950
25-26. doboz
Birtokgazdálkodási és igazgatási iratok
1688-1949
25. doboz
Diáriumok
1688-1745
25. doboz
Egyes birtokok terheire vonatkozó iratok
1734-1947
26. doboz
Telkek, házak és más létesítmények iratai
1830-1949
26. doboz
A gyóni közbirtokosság iratai. Nagyrészt rokon családok által közösen kezelt birtok iratai
1812-1869
26. doboz
Vegyes gazdasági iratok
1745-1846
27-29. doboz
Rokon családok levéltárai

27-28. doboz
Sárközy család
1628-1803
28. doboz
Keller család
1789-1931
28. doboz
Günther család
1848-1869
28. doboz
Szelke család
1822-1928
29. doboz
Bárczay család
1824-1950


C/72 Sipos István (1907-1977) iratai 1937-1938
kis fond= 11fol
Református lelkész, teológiai magántanár, a "Kálvin János Társaság" főtitkára. A fond levelezését tartalmazza Nagy Sándor gyulai református vallástanító lelkésszel a gyulai Kálvin János Társaság megalapítása ügyében.
Lajstromozva: 11 db.

C/73 Slavnicai Sándor Mihály iratai 1771
Slavnicai Sándor Mihály br. végrendelete 1771-ből. Kézirattárnak átadva.

C/74 Szabó Károly iratai 1827-1845
kis fond = 0,03 fm
Szabó Károly ceglédi református lelkész néhány személyi jellegű irata, iskolai bizonyítványa és főleg egyházi emberekkel folytatott levelezése.

C/75 Szabó Zsigmond (1886-?) iratai 1922-1924
kis fond = 0,02 fm
Szabó Zsigmond református lelkész belmissziói szolgálatával kapcsolatos néhány irata.
Lajstromozva: 24 db

C/76 Szemerjai Szász család levéltára 1845-1938
5 kötet, 1 csomó = 0,72 fm
Az erdélyi származású, az irodalmi és az egyházi életben egyaránt kimagasló család töredékes levéltára.
Szász II. Károly (Nagyenyed, 1829. jún. 15. - 1905. okt. 15. Bp.) Szász Károly jogtanár, országgyűlési képviselő fia, Szász Domokos erdélyi püspök bátyja. Református lelkész, író, 1884-1903 között dunamelléki püspök. 1851-ben Nagykőrösön, 1853-ban Kecskeméten gimnáziumi tanár, 1854-ben Kézdivásárhelyen, 1857-től Kunszentmiklóson lelkész. 1867-től kisebb-nagyobb megszakításokkal a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban és más világi állásokban dolgozott. Püspökké választása évében 1884-ben a Pesti egyház pedig első papjává választja. 1903-ban lemondott egyházi tisztségeiről. A Magyar Tudományos Akadémia levelező és tiszteletbeli tagja, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság elnöke, választmányi tagja. 
Szász III. Károly (Szabadszállás, 1865. nov. 11. - 1950. márc. 21. Bp.) politikus, író, Szász Károly püspök fia. Miniszteri tanácsos a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. 1910-ben Tisza-párti képviselővé választották, 1917-18-ban a képviselőház elnöke.
Szász II. Károly: "Pásztori beszédek" Püspöki egyházlátogatásai során elmondott prédikációinak egyházmegyénként egybekötött kéziratai. (Az egyházlátogatások naplóját lásd a Püspöki levéltárban A/1.i.)
1885-1896
5 db
Szász Károly püspökhöz írt levelek évrendben és külön Lévay Józsefhez írt 58 levele (utóbbiakhoz darabszintű lista)
1868-1900
67 db
Irodalmi jellegű kéziratai - versek, próza, színművek
1846-1865
0,12 fm
Iskolai jegyzetei: A filozófia elemei, Magyar költészet virágai
1845
2 db
Naplói: Európai utazásának naplója és úti följegyzések, határidőnapló
1888, 1879
2 db
Vegyes egyházi iratok
1888-1897
0,01 fm
A "Hazánk" című újságnak Szász Károly elleni támadásával kapcsolatos iratok
1896-1897
0,01 fm
Szász III. Károly személyes iratai
1903-1941
0,01 fm
Szász III. Károly levelezése
1898-1942
19 db
Irodalmi jellegű kéziratai
1887-1944
0,02 fm
Különböző folyóiratokban megjelent tanulmányok és cikkek gyűjteménye
1913-1938
0,02 fm
Szász III. Károly gyermekeire vonatkozó iratok: Katalin iskolai bizonyítványa, Lajos haláláról szóló gyászjelentés, István egyetemi leckekönyve
1899-1929
0,02 fm
Részvétlevelek családtagok halála alkalmából
1892, 1900, 1905, 1938
0,06 fm

C/77 Szentmihályiné Szabó Mária (1888–1982) iratai 1866-1982
15 doboz = 1,8 fm
Szentmihályiné Szabó Mária író, újságíró 1888-ban Ottományban született, 1982-ben Leányfalun hunyt el.
Az iratanyag a Szabó család levelezését 1866-tól,  Szentmihályiné Szabó Mária családi  valamint kiadókkal folytatott levelezését, irodalmi kéziratait tartalmazza.
Személyes iratok - benne önéletrajz, családi iratok, gazdasági feljegyzések, Szabó Mihály ref. lelkész iratai
1832-1963
2 doboz
Levelezés - elején családi levelezés 1866-1889 közötti időszakból - lajstromozva: 263 db
1866-1976
8 doboz
Kéziratok, nyomtatásban megjelent művek - lajstromozva

3 doboz
Újságcikk-gyűjtemény
1920-1944
1 doboz
Fényképek

1 doboz

C/78 Szél Sándor (1840-?) iratai 1858-1860
kis fond = 11 fol.
Szél Sándor 1840. márc. 19-én Hódmezővásárhelyen született, Szél Sámuel hódmezővásárhelyi református lelkész fiaként. Előbb könyvkötő mesterséget tanult, majd szalkszentmártoni tanító lett. néhány személyes irata, anyakönyvi kivonat, bizonyítványok.
Lajstromozva: 7 db

C/79 Szelke József iratai 1802-1850
kis fond = 0,06 fm
Szelke József második világháborús huszárezredes iratgyűjteménye a XIX. sz. első feléből. Buda város tanácsának nyomtatott kiáltványai, felterjesztései, folyamodványok másolata és fogalmazványa; a városi követek országgyűlési tanácskozásáról készült jegyzőkönyv 1806-ból, Felsőbüki Nagy Pálnak 1830-as országgyűlésen mondott beszéde másolatban.
Lajstromozva: 61 tétel.

C/80 Szentiványi Domokos (1898-1980) iratai (1870-) 1919-1956
5 doboz = 0,6 fm
A magyar történelemben több család szerepel a Szentiványi néven:.Szent-Iványi Domokos az erdélyi iklód-szentiváni Szent-Iványi család leszármazottja. Jogi, majd közgazdasági diplomát szerzett, Teleki Pál mellett dolgozott. Külföldi tanulmányok után - Párizs, USA - 1926-tól külügyi szolgálatba lépett, 1927-1935 között az USÁ-ban és Kanadában teljesített szolgálatot. Gazdasági előadó volt Berlinben , ahopnnan 1939 nyarán az akkor hivatalba lépő Teleki Pál a miniszterelnökségre helyezte át az úgynevezett tájékoztató osztály megszervezésének feladatával, valójában a német nyomás elleni külpolitikai védelem kiépítése céljából. Teleki Pál halála után az osztályt feloszlatták, Szent-Iványit a Teleki Pál Tudományos Intézetetben levéltári munkával bízták meg. 1943 őszétől részt vett, majd vezető szerepet vállalt a háborúból való kiválás éredekében létrehozott titkos iroda munkájában. 1944 októberében már rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter rangban tagja volt a moszkvai fegyverszüneti küldöttségnek.
Személyes iratok, életével és működésével kapcsolatos vegyes iratok
1930-1956
0,05 fm
Külügyminisztériumi akták másolatai több példányban is - lajstromozva: 59 db
1938-1946
1 doboz
Csonka-Magyarország külpolitikája 1919 jún-1944. márc.19. I-II. kötet - kézirat
1919-1944
1030p.
A trianoni Magyarország külpolitikájának vázlata 1921-1938-1943 - kézirat 2 példányban
1921-1943
510p.
A magyar függetlenségi mozgalom igaz története - kézirat 3 példányban
1939-1945
573p.
Egyéb kéziratok - lajstromozva: 23 db
1944-1946
23 db
Térképek
1926, 1940
6 db
Családtörténeti iratok: Szent-Iványi Oszkár, Gyula, Zoltán birtokjogi iratai (adásvételi szerződések)
1870-1900
0,06 fm

C/81 Szilassy Aladár (1847-1924) iratai 1900-1924 és
Megyercsy Béla (1879-1925) - KIE iratok 
2 doboz = 0,24 fm
id. Szilassy Aladár közigazgatási bírósági másodelnök. A református egyházban betöltött számos tisztsége közt a Tolnai egyházmegye gondnoka, a Baár-Madas Leánygimnázium igazgatótanácsának elnöke, egyházkerületi számszéki elnök, konventi rendes tag. 
Megyercsy Béla a KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) budapesti titkára volt, ifjabb Szilassy Aladárral a hazai cserkészet megalapításában is részt vett.
Szilassy Aladár iratai az egyházkerülettel kapcsolatban: számszéki elszámolások, gazdasági ügyekről jelentések, levelek, feljegyzések
1906-1924
Budapesti teológiai akadémiára vonatkozó gazdasági jellegű iratok, Kováts J. István akadémiai tanárrá választásával kapcsolatos levelezés
1913-1924
Ráday Könyvtárra vonatkozó iratok.
1902-1914
Egyházkerületi bírósági iratok
1915-1916
Ravasz László püspökké választásával kapcsolatos levelezés
1921
Egyetemes Ref. Egyházi ügyek iratai : Biblia Társulati ügyek
1911-1916
A Genfben felállított Bocskai szobor iratai. Horvaival, a szobor készítőjével, hazai és külföldi egyházi és állami hatóságokkal való levelezés
1913-1914
A tábori lelkészség létrehozására vonatkozó iratok
1917-1920
A "World Conference on Faith and Order" magyar kapcsolataira vonatkozó iratok és levelek
1919-1924
Az amerikai ref. és presbiteriánus egyházak magyarországi segélyakciójának iratai
1920-1921
Vegyes egyházpolitikai iratok, fogalmazványok, cikkek, feljegyzések
1914-1923
Levelezés általános egyházi ügyekről, személyekről , benne Baksay püspökkel és Darányi Ignáccal - időrendben
1900-1924
Megyercsy Béla emlékünnepéllyel kapcsolatos iratok, 14 db
1965
Koszorúszalagok Megyercsy temetésére, 7 db
1925
Fényképek: albumok a KIE-székházról, cserkészképek, KIE-fényképek
1911-1950
Ifj. Szilassy Aladár orvosi diplomája
1905. szept. 17.

C/82 Szittyay Dénes (1887-1957) gyűjteménye 1500-1957
17 doboz, 25 kötet = 3,6 fm
Jezsuita szerzetes, katolikus pap iratai. Szittyay 1920-ban a jezsuita rend központi levéltárában - Exaeten bij Baexem, Hollandia - kutatta a jezsuita szerzetesek erdélyi és magyarországi XVI-XVII. századi jelentéseit. 1921-ben a spanyol állami levéltárban Simancasban Klebelsberg vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából kutatta a magyar vonatkozású anyagot. 
Az iratanyag Szittyay személyes iratait, kéziratait, feljegyzéseit tartalmazza, legértékesebb része Szittyay jezsuita levéltári, valamint spanyol állami levéltári gyűjtése. Ezenkívül néhány eredeti levéltári dokumentum is található gyűjteményében.
Személyes iratai: egyházi iratai és naplói
1907-1960
2 doboz
Levelezés: Szittyay Dénes és Veress Endre levelezése, leveleskönyvek, vegyes levelek
1909-1957
3 doboz
Vegyes kéziratok
1917-1953
1 doboz
Halottasház: Magyar királyok és erdélyi fejedelmek halálára, temetésére, sírhelyére vonatkozó adatok gyűjteménye. Újságcikkek, különlenyomatok, kéziratos jegyzetek.
896-1918
25 kötet
Halottasház pótkötetei

1 doboz
Levéltári anyagok, anyaggyűjtések: Szántó Arator István Erdélyi históriája
1571-1610
1 doboz
Jezsuita levéltári anyag - Exaeten, Hollandia
1920
2 doboz
Spanyolországi anyaggyűjtés - Simancas
1921
1 doboz
Jezsuita anyaggyűjtés

1 doboz
Vegyes anyaggyűjtések

3 doboz
Magyar történelmi vonatkozású eredeti iratok - 32 tételben felsorolva
1672-1913
2 doboz

C/83 Szűcs család iratai 1827-1939
5 doboz = 0,6 fm
Szűcs Károly (1827-1879) nagylétai református lelkész, érmelléki esperes, Szűcs Albert orvos és Szűcs Ernő gimnáziumi tanár, missziói lelkész iratai.

Szűcs Károly személyi iratai - iskolai jegyzetek, beszéd, ima és prédikáció fogalmazványok, a nagylétai egyház ügyeire vonatkozó feljegyzések, versmásolatok, 1848-as röpiratok
1827-1879
0,02 fm
Szűcs Károly esperesi naplója
1862-1879
0,10 fm
Szűcs Albert iratai - vegyes feljegyzések, levelek, német nyelvű kéziratos tanulmányok
1857-1863
0,02 fm
Szűcs Ernő levelezése - elsősorban missziói vonatkozású, de családi levelek is a levélírók betűrendjében
1902-1939
4 doboz

C/84 Baracskai Szűts család iratai 1763-1818
1 csomó = 0,05 fm (lásd C/5 Balla család)
A Baracskai Szűts család iratai eredetileg a nagykőrösi Balla család levéltárához tartoztak. Családi levelek, birtokjogi iratok, szerződések, osztályos egyességek a család rétszilasi, balhási, gyönködi és ángyádi birtokaira vonatkozóan. 

C/85 Tanárky család levéltára 1766-1932 
9 doboz = 1,25 fm
Az értelmiségi és politikai közpályán működő nagykőrösi polgárcsalád levéltára. 
Tanárky János (1781-1842) 1803: gárdonyi református lelkész. 1806: a pesti, majd a bécsi egyetemen orvostanhallgató. 1811: Nagykőrös város főorvosa, haláláig.
Tanárky Antal (1795-1863) 1814-1845 között katonai pálya, Bécsben, Galiciában és főleg Olaszországban szolgált. 1845: századosként nyugalomba vonult és főleg Nagykőrösön élt.
Tanárky Viktor (1824-1848) Tanárky János fia. A pozsonyi jogakadémia elvégzése után ügyvédgyakornok Pesten.
Tanárky Gedeon (1815-1887) Tanárky János fia, Nagykőrös város főjegyzője, majd a város országgyűlési képviselője. 1865: Pest megye főjegyzője. 1867-1887: vallás- és közoktatásügyi minisztériumi államtitkár. 
Tanárky Béla (1860-1917) Tanárky Gedeon fia, katonai karriert futott be, tevékeny résztvevője az 1916-os erdélyi hadjáratnak.
Tanárky Árpád (1863-1938) Tanárky Gedeon fia. 1892-1928: a szekszárdi kórház igazgató főorvosa.
A szokványos birtok- és hagyatékügyi, osztályos és peres iratokon, családi levelezésen kívül (amelyek a rokon Báthory, Kapczy, Kazay, Vámos, stb. családok történetére, Nagykőrös város gazdasági és társadalmi állapotaira is sok jellemző adatot tartalmaznak) a levéltár legértékesebb része a közpályán mozgó családtagoknak a múlt század második harmadával kezdődő iratanyaga, amely általános politikai és művelődéstörténeti szempontból is számottevő.
Diplomák, bizonyítványok.: a család tagjainak doktori, ügyvédi oklevele, díszoklevelek stb. A családra vonatkozó feljegyzések
1766-1914
56 db
Gazdasági iratok: kötelezvények, nyugták, szerződések, osztálylevelek, örökösödési és peres iratok stb.
1799-1931
260 db
Tanárky János orvosi működésére vonatkozó  iratok, gazdasági naplói
1811-1842
49 db
Tanárky János és felesége, Karay Mária levelezése
1809-1848
255 db
Tanárky Antal és Mihály levelezése
1808-1860
75 db
Tanárky Viktor levelezése
1831-1841
101 db
Tanárky Zsuzsanna levelezése
1831-1842
22 db
Tanárky György személyes iratai: bizonyítványai, naplói, versei, hivatalos iratai stb.
1840-1848
0,04 fm
Tanárky György levelezése
1834-1848
192 db
Tanárky Gedeon képviselőségével kapcsolatos iratok
1848-65
23 db
Tanárky Gedeon naplóföljegyzései, versei
1823-31
0,12 fm
Tanárky Gedeon levelezése, családi és politikai
1829-1887
737 db
Tanárky Béla iratai: bizonyítványok, kinevezési okmányok stb.
1868-1917
55 db
Tanárky Béla levelezése
1889-1917
624 db
Tanárky Árpád iratai: útinaplók 
1882, 1888-89, 1931-32
4 kötet

C/86 gróf Teleki László (1912-1962) iratai  (1409, 1496, 1682) 1945-1949
1 doboz = 0,12 fm, 0,15 fm
Az erdélyi gróf Széki Teleki családnak gyömrői ága Teleki Lászlónak Ráday Eszterrel, Ráday Pál leányával kötött házassága révén indult el a 18. század közepén.
Gróf Teleki László Gyömrőn született, Teleki Tibor és Széchenyi Aliz fiaként. Kiemelkedő ifjúsági szervezőmunkát végzett a Keresztyén Ifjúsági Egyesületben (KIE) és a Cserkészszövetségben, nemzetközi fórumokon képviselte a KIE-t. 1936-1948 között részt vett a népfőiskolák megszervezésében. 1943-1949 között a pesti református egyházmegye gondnoka. 1949 után eltávolították az egyházból, 1951-ben kitelepítették Tiszasülyre. 1951-ben koncepciós perben Pógyor Istvánnal, a KIE korábbi nemzeti titkárával együtt államellenes összeesküvés vádjával hét év börtönre ítélték, 1956-ban szabadult. 1962-ben feleségével Salamon Évával együtt vasúti szerencsétlenség áldozata lett Lengyelországban.
Az iratanyag 2 Mohács előtti oklevelet is tartalmaz, továbbá  Teleki Lászlóhoz írt leveleket 1945-1949, az 1945-ös földreformmal kapcsolatos iratokat..
Zsigmond király címeradományozó oklevele Garázda Miklósnak, Dénesnek és Szilágyi Lászlónak 1409. febr.24.
1409. febr. 24.
1 db
Glogoncha vajdája, Fülöp bizonyítja, hogy a Pauleco.. Kelemen fia, Jakab anyjával együtt jogos birtokosa és örököse annak a szőlőnek, amelyet Pauleco.. Bálint fiától és leányától vett 3 forintért, 5 solidusért és egy áldozásért.
1496.
1 db
Chiffre kulcs 1682. júl.23.
1682. júl. 23.
1 db
Teleki Lászlóhoz írt levelek a levélírók betűrendjében és üdvözlő képeslapok, lajstromozva
1945-49
0,07 fm
Vegyes személyes iratok, családtörténeti feljegyzések
1990-ig
0,04 fm
1945 utáni földreformmal kapcsolatos iratok: földbirtok, erdőgazdálkodás, fakitermelés, stb. Szerződések, megrendelések, nyugták. Gyömrő, Maglód, Pölöske, Tállya
1945-től
0,06 fm

C/87 Thaly Zsigmond iratai (1814-1886) 1790–1867
1 dobozban 0,08 fm
Hadmérnök, honvédezredes a szabadságharc idején. Csépen született (Komárom megye), Losoncon halt meg 1886 május 14-én. A szabadságharc leverése után 1849-1866 között külföldi emigrációban élt, 1866-ban amnesztiára nem várva hazatért Magyarországra. 
Az iratanyag Thaly személyes iratait, leveleit, 1848-ról készített emlékezéseit tartalmazza.
Személyes iratok: levélmásolatok, meghívók, újságcikkek
1851-1861
0,02 fm
Töredékes emlékiratok Komárom ostromáról német, magyar, angol nyelven, közte Die Schicksale in den Jahren 1848 und 1849
1848-1849
0,02 fm
Német nyelvű kézirat Perczel Mórról

0,01 fm
Az Emigráns Bizottság iratai
1850-1852
4 db
Thaly által írt levelek Esterházy Pálhoz, Kemény Farkashoz, Kossuth-hoz és másokhoz - lajstromozva
1851-1852
28 db
Thalyhoz írt levelek: Almásy Pál, Esterházy Pál, Kossuth Lajos és mások - lajstromozva
1850-1867
33 db
Vegyes levelek, számlák
1850-1852
10 db

C/88 Tótfalusy család iratai 1788-1864
2 doboz = 0,24 fm
Az eredetileg Bihar és Szatmár megyei családból Tóthfalusy József a 18. század közepén költözött Nagykőrösre. A fond a család irodalomkedvelő és irodalmat művelő tagjainak kéziratait tartalmazza.
Tótfalusy I. József iskolai jegyzetei, irodalmi jellegű kéziratok, feljegyzései
1788-1834
0,16 fm
Tótfalusy II. József iratai: iskolai jegyzetek, irodalmi jellegű kéziratok, személyes iratok
1821-1836
0,08 fm
Tótfalusy Juliánna és Gedeon iratai: vers- és nótagyűjtemények
1852-1864
0,01 fm

C/89 Tóth Ferenc (1809. Nagykőrös-?) 
kis fond: 1 db irat
Orvosdoktori oklevél - függőpecséttel. Pest, 1835. jan.18.

C/90 Tóth József (1821. Nagykőrös-?) 
kis fond: 1 db irat
Orvosdoktori oklevél - függőpecséttel. Pest, 1848. jan.18.

C/91 Tóth Lajos (1882-1957) iratai 1927-1955
7 doboz = 1,04 fm
Református lelkész, teológiai tanár Pápán, a teológia igazgatója..
Tóth család története - kézirat, töredékes
0,02 fm
Tóth Lajoshoz írt levelek a levélírók betűrendjében  1927-1955, lajstromozva: 150 db
0,06 fm
Bibliafordítással kapcsolatos iratok
3 doboz
Ószövetségi vallástörténet, Ézsaiás és Jób exegézis
1 doboz
Ószövtségi jegyzetek, prédikációk, imádságok, beszédek, egyéb vegyes kéziratok
1 doboz
Bírálatok magántanári dolgozatokról, újságcikkek, vegyes
1 doboz

C/92 Tőke (Thewke) Benedek iratai 1572
kis fond: 1 db 
Nádasdy Ferenc adománylevele familiárisának Thewke Benedeknek egy jobbágytelekről 1572. máj. 15.

C/93 Török család iratai 1803-1883
21 doboz = 2,7 fm
A Török család néhány tagjának, túlnyomórészt Török Pálnak iratai.
Török József (1781-1872) alsóváradi, pozbai, újbarsi református lelkész, barsi esperes.
Török János gyöngyösi, rákoscsabai református lelkész.
Török Miklós
Török Pál (Alsóvárad, 1808. jún. 29. - 1883. okt. 7. Budapest) református lelkész, dunamelléki püspök, a református egyház pesti életének és legfontosabb intézményeinek szervezője.
A gimnáziumot Selmecbányán, a teológiát Debrecenben végezte 1830-ban. Kisújszálláson rektor, 1835-ben Bécsben tanul. 1839-től haláláig pesti lelkész. 1847-ben a Pesti egyházmegye alesperese, 1851-ben esperese, 1860-tól dunamelléki püspök. Székács József és Taubner Károly evangélikus lelkészekkel a Protestáns Egyházi és  Iskolai Lap (PEIL) alapítója és szerkesztője 1842-1848 között. 1855-ben a pesti protestáns teológiai főiskola megalapítója, 1855-1860 között igazgatója, 1883-ig igazgatótanácsának elnöke.
Török József személyes iratai, levelei, irodalmi jellegű feljegyzései
1804-1867
43 db
Hivatalos működésével kapcsolatos iratok, esperesi napló
1848-1854
5 db
Prédikációk
1803-1868
0,04 fm
Török János személyes iratai, levelezése
1808-1833
30 db
Prédikációk
kb. 1821-1844
0,04 fm
Török Miklós személyes iratai
1836
2 db
Török Pál személyes iratai: iskolai jegyzetek, könyvvásárlási számlák, vegyes
1829-1861
0,07 fm
Pesti lelkészségének iratai
1839-1883
0,04 fm
Pesti egyházmegye iratai, lajstromozva
1844-1871
0,04 fm
Az 1856-os Entwurfhoz és a Protestáns Pátenshez kapcsolódó iratok - lajstromozva
1855-1860
0,1 fm
Dunamelléki egyházkerület ügyei
1838-1880
0,11 fm
Lelkészözvegyek és árvák
1859
0,01 fm
Czelder Márton és a romániai misszió
1862-1870
0,02 fm
Folyamodványok, magánszemélyektől és egyházközségektől
1840-1872
0,02 fm
1881-es debreceni zsinat
1873-1882 
0,01 fm
Az egyházi iskolákkal - pesti teológia, az egyházkerület gimnáziumai - kapcsolatos iratok
1840-1881
0,7 fm
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap szerkesztőségbe beérkezett iratok - lajstromozva
1842-1848
0,16 fm
Török Pálhoz írott levelek, évrendben - lajstromozva: 3030 db
1821-1883
9 doboz =1,2 fm
Török Pál irodalmi jellegű kéziratai
1823-1864
0,1 fm

C/94 Ván Benjámin (1892-1985) iratai 1914-1949
13 doboz = 1,6 fm
Református lelkész, Kiskunhalason született. A budapesti teológia elvégzése után több helyen segédlelkészkedett, 1927-1937 között Látrányban volt lelkész. Feltűnést keltő műve, a Napra forgok megjelenése után szülővárosa, Kiskunhalas választotta papjának, itt szolgált 1953-as nyugdíjazásáig, s itt is halt meg.
Az iratanyag főként Ván Benjámin irodalmi kéziratait, levelezését (néhány levél Halas történetére is érdekes adatokat szolgáltat) tartalmazza. Vannak benne továbbá gazdasági vonatkozású  iratok (papi földre kötött szerződések, adóbevallások, gazdasági levelezés stb), egyházközségi vonatkozású jegyzőkönyvek, feljegyzések, és egykori principálisának, Puskás János juti, ádándi, majd látrányi lelkész iratai.
Levelezés 
1914-1949
2 doboz
Irodalmi kéziratok, novellás kötetek

8 doboz
Rádfalváról bekerült iratok: egyházi ügyek, egyéb vegyes iratok
19-20. sz.
1 doboz
Puskás János látrányi lelkész személyes iratai,  hivatalos és magánlevelezése - levélírók és tárgy szerinti rendben A-Z, 70 tételben felsorolva 411 db
1866-1926
2 doboz

C/95 Varga Ferenc (1817-1902) iratai 1850-1930	
kis fond: 0,07 fm
Varga István debreceni professzor és Péczely Klára fia. 1840-ben szerzett ügyvédi diplomát, Nagybecskereken (Torontál m.) a Kiss-uradalom (Kiss Ernő tábornok, aradi vértanú) uradalmi ügyvédje volt. 1849-ben a szegedi vésztörvényszék elnökének nevezték ki és Torontál vármegye másodalispánjává választották meg. 1850-ben külföldre menekült, 1851-től az Amerikai Egyesült Államokban, Iowa államban élt. 1902. április 5-én halt meg Leonban.
Varga Ferenc levelei Amerikából magyarországi rokonaihoz - lajstromozva
1858-1899
48 db
Vegyes iratok, hamis útlevele 1850-ből, fényképek, gyászjelentés stb. - lajstromozva
1850-1930
7 db
Amerikai és magyarországi újságok, nyomtatványok: new yorki és chicagoi képeskönyvek, millenniumi újságok, stb. - lajstromozva
1888-1896
13 db

C/96 Varga József iratai 1847-1860
kis fond = 0,01 fm
Varga József ordasi tanító és előénekes önéletrajza, iskolai és szolgálati bizonyítványai.

C/97 Görzsönyi Vargha család levéltára 1700-1950
63 doboz = 6,3 fm
Az eredetileg Veszprém megyei köznemesi család Káván (Pest m.) birtokos ágának s a belőle származott értelmiségi családtagok iratai.
Vargha János (1804-1886) kávai birtokos, hites ügyvéd.
Vargha Gyula költő (1853-1929) Vargha János és Márton Sára fia. Előbb a Statiszikai Hivatal aligazgatója, majd 1914-1917 kereskedelemügyi államtitkár. A Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Vargha Gyuláné Szász Póla (1863-1947) költőnő, Szász Károly református püspök leánya.
Vargha Zoltán (1886-1973), Vargha Gyula és Szász Póla fia. Gimnáziumi tanár, majd igazgató, történész, genealógus.
Az iratanyag az egyes családtagok személyes iratait, levelezését, irodalmi kéziratait tartalmazza, valamint Vargha Zoltán terjedelmes genealógiai gyűjtését.
Vargha János iratai - gazdasági iratok: kávai birtokára vonatkozó adóösszeírások, följegyzések, számadások, pénztárkönyvek, cselédbérjegyzékek stb.
1831-1888
0,30 fm
Vargha János levelezése, közte több Vajda Dánielhez és más, Káván élő rokonhoz írt levél, lajstromozva
1819-1900
121 db
Vargha Gyula személyi iratai: életrajzi feljegyzések, stb.
1850-1920
2 doboz
Vargha Gyula államtitkárhoz írt levelek és általa írottak
1865-1930
2 doboz
Vargha Gyula verseinek kéziratai, tudományos cikkek, egyéb írások
1915-1923
5 doboz
Vargha Gyula életrajza. Kézirat I-II. rész. Vargha Zoltán írta.
1853-1929
2 doboz
Vargha Gyula feleségének, Szász Pólának iratai, ill. részvétlevelek Vargha Gyula és felesége halála alkalmából
1929, 1947
1 doboz
Vargha Gyuláné Szász Póla versei, levelei
1870-1950
1 doboz
Vargha Gyulánéhoz írt levelek

1 doboz
Vargha Gyula, Vargha Gyuláné és a család többi tagja versei és műfordításai - kéziratban és nyomtatva

1 doboz
Vargha család levelezése a levélírók betűrendjében, benne Szász Károly családi levelezése

4 doboz
Vargha Gyula, Vargha Gyuláné és fiaik a sajtóban (Vargha Zoltán gyűjteménye)
1918-1929
2 doboz
Vargha Zoltán személyes iratai, levelezése, tanári zsebkönyvei stb.

6 doboz
Vargha Zoltán: Podmaniczky életrajz - anyaggyűjtés

3 doboz
Dancsházy család, Farkasdy, Per-takácsi Kovács, Márton, Puky, Szemerjai Szász, Görzsönyi Vargha stb. családokra vonatkozó genealógiai gyűjtések

1 doboz
Vargha Zoltán kéziratai, jegyzetei

2 doboz
Vegyes gyűjtemény: anekdoták, cikkek, levelek


Családtörténeti adattár

16 doboz
Diplomák, fényképek, családfák
1733-1920
1 doboz
Vargha család tagjainak vegyes iratai

3 doboz
Szemerjai Szász család adattára, Szász Károly és Bibó Antónia levelei stb.
1798-1950
3 doboz

C/98 Dálnoki Veress Jenő (1882-1968) iratai 1902-1958
8 doboz = 0,85 fm
Református lelkész, tábori esperes, teológiai magántanár. Uzonban született, Budapesten halt meg. 1907-től a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1918-19-ben az Új Reformáció és a Protestáns Szemle munkatársa, 1924-1943 között tábori lelkész.
Személyes iratok
1902-1958
1doboz
Levelezés
1909-1958
4 doboz
Egyesületekkel kapcsolatos iratok: SDG levelek, Bethlen Gábor Szövetség, Sepesiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium volt tanulóinak Egyesülete
1918-1947
1 doboz
Tábori lelkészséggel kapcsolatos iratok
1914-1946
1 doboz
Vegyes iratok

1 doboz

C/99 Victor János (1888-1954) iratai 1899-1954
16 doboz = 1,92 fm
Bp. 1888. jún. 4. - 1954. jún. 29. Bp. Református lelkész, teológiai tanár, lapszerkesztő, a magyar protestáns ifjúsági mozgalmak egyik alapítója, szervezője. 1906-ban a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE), 1910-ben az akkor alakult Magyar Evangéliumi Diákszövetség (MEKDSZ) utazótitkára. Teológiai tanulmányait Budapesten és Princetonban (USA) végezte. 1913-ban vallásoktató lelkész. 1924-ben bölcsészdoktori és teológiai magántanári képesítést szerzett. 1925-1932 között a filozófia tanára a budapesti teológián, 1928-1933 között a Református Figyelő c. hetilap szerkesztője. 1932-től Szabadság téri lelkész. 1949-1954-ig a rendszeres teológia tanára. Egyházkerületi főjegyző (1945-től haláláig), zsinati és konventi tag, az 1949-ben alapított Református Egyház c. folyóirat főszerkesztője.
Irathagyatéka személyes iratait, levelezését és tudományos munkásságának dokumentumait tartalmazza.
1-2.doboz
Személyes jellegű iratok
1916-1936
3-6.doboz
Levelezés: hozzá és általa írt levelek - a levélírók abc rendjében, lajstromozva: 2325 db
1899-1948
7-8.doboz
Hivatali tevékenységével összefüggő iratok: lelkészi jelentések, Vasárnapi Iskolai Szövetség, ökumenikus szervezetek, stb.
1925-1950
9-16. doboz
Kéziratok, jegyzetek, fordítások, anyaggyűjtés, vegyes; bibliográfia - nagyrészt lajstromozva és cédulamutatóval
1913-1954 (1994)

C/100 Vita Sándor iratai 1940-1979
1 doboz = 0,12 fm
Erdélyi író, Vita Zsigmond fia.
Személyes iratok, levelek, a nagyenyedi kollégiummal kapcsolatos iratok, kéziratok, Vita Zsigmondról szóló cikkek, az erdélyi irodalmi élettel (EMKE) kapcsolatos írások.
Felerészben lajstromozva.


C/101 Zoványi Jenő (1865-1958) iratai 1882-1966
29 doboz =  3,5 fm
Zoványi (1887-ig Krausz) Jenő református lelkész, teológiai tanár, egyháztörténész iratai.
1865. szept.1-én született Szilágyzoványon, meghalt 1958. jún. 24-én Budapesten. 1901-től az egyháztörténet tanára Sárospatakon, 1914-től a debreceni egyetemen. 1899-1921 között a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja. 1930-ban egyházi bíróság megfosztja lelkészi jellegétől, 1922-ben nyugállományba küldik. 1956-ban a történettudományok doktorává minősítik. Egyik főműve a Theologiai ismeretek tára. A Magyarorsági Protestáns Egyháztörténeti Lexikon (1977) az általa összegyűjtött szócikkek alapján készült.
Az iratanyag zömmel kiadásra szánt kéziratokat, nyomdai kliséket, egyházi nyomtatványokat, kisebb részben levelezést és személyes iratokat tartalmaz.
Csomójegyzék alapján kutatható.
Személyes iratok
1 doboz
Levelezés
5 doboz
Egyháztörténeti lexikon kéziratai
11 doboz
Egyéb kéziratok - lajstromozva: 9 tétel
3 doboz
Kisebb terjedelmű írások - lajstromozva: 40 db
1 doboz
Újságcikkek
4 doboz
Folyóiratok, egyéb vegyes nyomtatványok
3 doboz
Nyomdai klisék
1 doboz


C/102 Vincze Géza (1889-1964) iratai 1907-1965
36 doboz = 4,3 fm
Református lelkész, irodalomtörténész, filológus. Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Kolozsváron végezte. Számos helyen, 1931-1950 között Budapesten volt lelkész, hitoktató. Ady, Móricz, Áprily, Kós Károly kutató volt.
Irathagyatéka levelezését és kutatói anyaggyűjtéseit, kéziratait tartalmazza. Egy részéhez darabszintű, több mint 300 tételes jegyzék készült, mely az alábbi főbb irategyütteseket tartalmazza:
Személyes iratok
1907-1965
20 db
Levelezés: hozzá és általa írt levelek - levélírók szerint lajstromozva: Darányi Kálmán, Kós Károly, Molnár Mária, Révész Imre és mások levelei
1913-1965
200 db
Kéziratok
1912-1958
30 tétel
Újságcikk gyűjtemény
1933-1962
50 tétel
Vegyes nyomtatványok
1925-1958
15 db
Ady Társasággal kapcs. iratok
1948
3 tétel
Kéziratok, anyaggyűjtések


A többi iratot darabonként át kell nézni.

C/103 Szentgály Sándor iratai 1979
kis fond: 3 db=3f
Szentgály Sándor levelezése Áprily Lajos emléktáblájának felállítása ügyében 1979-ben. 

C/104 Benda Kálmán (1913-1994) iratai 1920-1994
77 doboz = 9,24 fm
A történettudományok doktora, a Ráday Levéltár igazgatója 1951-57 között, 1980-tól haláláig a Ráday Gyűjtemény igazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem első rektora.
Iratanyaga főként sokoldalú tudományos és népszerűsítő munkásságának dokumentumait tartalmazza.
Személyes iratok:igazolványok, iskolai iratok, köztük cserkésznaplói 
1921-1961
2 doboz
Teleki Intézettel kapcs. iratok
1942-1949
4 doboz
Revue d'Histoire szerkesztésével kapcs. iratok
1945-1949
3 doboz
Történettudományi Intézetben folytatott tevékenységével kapcs. iratok - évrendben
1952-1986
13 doboz
Kéziratai: tanulmányok, előadások - 1-490.sz. dossziéban, lajstromozva
1955-1994
38 doboz
Újság gyűjtemény, főként 1956-ból
1944-60
7 doboz
Nyomtatványok, kéziratok: kisebbségi ügyek, szamizdat, őstörténet
1970-80-as évek
8 doboz
Vegyes iratok

2 doboz

C/105 Szabó Imre (1891-1955) iratai 1910-1955
24 doboz = 2,9 fm
Református lelkész. 1923-tól a Budapest Fasori gyülekezet lelkésze, 1932-től a budapesti egyházmegye első esperese, 1951-ben lemondatják, ezt követően haláláig Bujon szolgál. 
Irathagyatéka főként esperesi és egyéb egyházi funkcióival kapcsolatos iratokat, levelezést és nyomtatványokat tartalmaz.

C/106 Árokháty Béla (1890-1942) iratai (1740)1911-1942
20 doboz = 2,5 fm
Református lelkész, vallástanár, orgonaművész, zeneszerző, egyházi karnagy. Teológiai tanulmányait Sárospatakon és Budapesten végezte. A Zeneművészeti Főiskolán Kodály és Antalffy-Zsíross Dezső tanítványa. 1923-25-ben Edinburghban orgonista és egyházi karnagy. Tervei szerint 35 orgona épült Magyarországon.
Irathagyatéka levelezést, kottákat, orgonaterveket, nyomtatványokat és személyes iratokat tartalmaz.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/107 Balogh Elemér (1866-1938) iratai 1936
2 doboz, 0,2 fm
Református lelkész, 1921-től a szlovenszkói dunáninneni egyházkerület püspöke.
Az iratanyag könyvtárának nagyrészt kéziratos céduláit tartalmazza, továbbá könyvjegyzékeket és néhány nyomtatványt.

C/108 Balogh Jenő (1864-1953) iratai 1904-1951
1 doboz = 0,12 fm
Jogász, 1913-1917 között igazságügyminiszter, egyetemi tanár, az MTA tagja, főtitkára, másodelnöke, felsőházi tag. A dunántúli református egyházkerület főgondnoka 1921-1953 között, a konvent világi elnöke.
Személyes iratok: önéletrajz, isk. bizonyítvány, kéziratok
1951-ig
Földreformmal kapcsolatos iratok
1925, 1945
Egyházi ügyek

Társadalmi élettel kapcsolatos vegyes iratok: -Kisfaludy Társaságbeli tagságára, a Ferenc József szobor felállításának terve, stb.

Levelezés - 70 db BJ-höz írt levél abc rendben lajstromozva
1904-1939
Tisza István Emlékbizottság iratai, közte 117 db lajstromozva abc rendben
1915-1937
Tisza Istvánnal foglalkozó újságcikkek gyűjteménye - egyenként át kell nézni
1920-1930

C/109 Baksay Sándor (1832-1915) iratai 1860-1912
3 doboz = 0,42 fm
Baksay Sándor dunamelléki református püspök. 1856-tól gimnáziumi tanár Kiskunhalason, 1862-ben érsekcsanádi, 1866-tól kunszentmiklósi lelkész. 1878-ban a solti egyházmegye esperese, 1904-től dunamelléki püspök. 1884-ben a tudományos akadémia levelező, 1903-ban rendes tagja. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságban választmányi tagként és másodelnökként is tevékenykedett.
Irathagyatéka náhány levelet, kéziratos és nyomtatott egyházi beszédeket és főként szépirodalmi kéziratokat tartalmaz.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/110 Bárczay Gyula (szül.1931) iratai 1951-1954
1 doboz = 0,01 fm
Református lelkész, a teológiát Sárospatakon és Budapesten végezte, Bázelben doktorált Barth Károlynál. 1960 óta Svájcban lelkész. Az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem alapítója.
Fondja saját és mások által írt teológuskori dolgozatokat tartalmaz.

C/111 Benedek Sándor (1904-1983) iratai 1928-1980
6 doboz = 0,66 fm
Benedek Sándor református lelkész, teológiai tanár. A teológiát Pápán végezte 1923-27 között, közben Bécsben, Marburgban és Bázelben tanult. 1933-ban a debrceni egyetemen teológiából doktorált, gyakorlati teológiából magántanári fokozatot szerzett 1938-tól helyettes, majd rendes tanárként Pápán tanít, néhány évig a pápai teológia igazgatója. Egyéb tisztségek mellett a dunántúli egyházkerület lelkészi főjegyzője, az 1947-48-ban az Új Ösvény szerkesztője. 1953-66 között nyugalomba vonulásáig Nagydorogon lelkipásztor, majd haláláig a Ráday Könyvtár munkatársa.
Irathagyatéka az alábbiakat tartalmazza:
Személyes iratok: feljegyzések, róla szóló iratok
1933
0,01 fm
Pápai főiskolai tevékenységgel kapcsolatos iratok, köztük a főiskola 1951. évi megszüntetésével kapcsolatos levelek, jegyzőkönyvek, teológusok és ifjúsági konferenciák, szupplikáció, lelkész továbbképzés szabályozása, stb.
1933-1957
0,02 fm
Diakóniai és segélyügyek: palástsegélyek, háborús károk, ökumenikus segélyek, disakonisszaház
1949-1952
0,04 fm
Lelkészi főjegyzői és egyéb egyházi tevékenységével kapcsolatos iratok: főjegyzői levelezés, levelezés Győry Elemér püspökkel
1942-1953
0,03 fm
Levelezés: BS-hoz írt levelek a levélírók betűrendjében A-W - abc lista mintegy 200 személynévvel
1940-1980
0,14 fm
Kéziratok, előadások: igehirdetések és tanulmányok a gyakorlati teológia tárgyköréből: liturgiatörténet, stb. - csomójegyzék alapján kutatható

2 doboz
A dunántúli egyházkerületi tanács jegyzőkönyvei
1946-1948
0,04 fm
"Új Ösvény" iratai, számai
1947-1948
0,02 fm
Somogyi Zoltán: A szentgáli református egyház története (kézirat)

0,01 fm
egyéb vegyes nyomtatványok, sokszorosított előadások, egyházi lapok
1939-79
1 doboz

C/112	Bereczky Albert (1893-1966) püspök iratai 1945-1954	
2 dobozban 0,15 fm
Református lelkész Budapesten. A II. világháború alatti ellenállás és életmentés kiemelkedő személyisége, 1945-46-ban VKM államtitkár. 1948-58 között a dunamelléki egyházkerület püspöke, a konvent és a zsinat elnöke.
Egyházi tevékenységére vonatkozóan ld. elsősorban az egyházkerület iratait.
Személyes és róla szóló iratok
1949-1953
0,01 fm
Egyházi tevékenységével összefüggő levelek, feljegyzések, elnöki iratok
1928, 1945-1954
0,03 fm
Kéziratai: A keskeny út; igehirdetések, előadások, cikkek

0,1 fm
              Egyházi nyomtatványok
1944, 1950
2 db

C/113 Bottyán János (1911-1984) iratai 1950-1985
37 doboz = 4,5 fm
Református lelkész, szerkesztő. A teológiát Debrecenben végezte, hét egyházközségben volt segédlelkész, 1940-től a Református Jövő munkatársa, 1941-től helyettes szerkesztője. 1944-47 között az Új Magyar Asszony, 1949-től a Református Egyház, 1950-51-ben a Református Híradó, 1977-től a Confessio c. egyházi folyóiratok szerkesztője, számos egyháztörténeti, irodalmi és művészeti.kiállítás szerkesztője-szervezője.
Irathagyatékának túlnyomó részéhez bő 2000 tételt tartalmazó darabszintű jegyzékek készültek, melyek mágneslemezre rögzítve kutatási segédletként használhatók.
Személyes iratok
1924-1984
1 doboz
Saját kéziratai
1941-1978
1 doboz
Szerkesztői és egyéb levelezés, kéziratok, anyaggyűjtések
1953-1983
11 doboz
Kiállítások - évfordulók -vegyes gyűjtemények: éremkiállítások; Arany János, Ady, Móricz, Szabó Dezső, stb.
1974-1982
15 doboz
Fénykép gyűjtemény református templomokról 640 db

1 doboz
Más szerzők sokszorosított kéziratai: Szabó Magda; egyházi iratok; újságcikkek, vegyes nyomtatványok

8 doboz

C/114 Budai Gergely (1887- 1974) iratai 1939-1978
31 doboz, 1 köteg = 3,7 fm

Református lelkész, teológiai tanár. 1909-ben Szolnokon, 1911-ben Budapesten lelkész, 1924-ben gyakorlati teológiából és egyházjogból magántanári képesítést szerzett, 1929-ben a budapestio egyetemen bölcsészdoktori fokozatot. 1934-1953 között a budapesti teológián  az Újszövetség tanára, nyugdíjazása után óraadó tanár.
Az iratanyaghoz 520 tételt tartalmazó darabszintű jegyzék készült az egyes kéziratok és levelek feltüntetésével.
Személyes iratok

1 doboz
Levelezés, kéziratok vegyesen
1911-1973
10 doboz
Újszövetség fordítás
1926-1973
4 doboz
Bibliai kommentárok az Újszövetség könyveihez
1950-es évek
4 doboz
Teológiai kurzusok
1933-1960
4 doboz
Prédikációk, előadások, jegyzetek
1938-1972
3 doboz
Teológiai újságok, nyomtatványok
1942-1973
3 doboz
Vegyes iratok

2 doboz

C/115 Czanik Eszter dr. (1898k-1976) iratai 1920-1940
3 doboz = 0,3 fm
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség egyik vezetője volt.
Az iratanyag vegyes levelezést, meghívókat, nyomtatványokat tartalmaz

C/116 Kenessey család iratai 1866-1940
2 doboz 0, 15 fm
Kenessey Béla (1858-1918) erdélyi református püspökre és a család más tagjaira vonatkozó vegyes családtörténeti iratok, nyomtatványok, fényképek, feljegyzések, részben fénymásolatban.
Túlnyomórészt lajstromozva, 52 tétel.

C/117 Esze Tamás (1903-1993) iratai  1585-1968
24 doboz = 2,5 fm
Református lelkész, 1926-tól több szolgálati helyen, 1941-51 között a Lorántffy Zsuzsánna egylet lelkésze. 1945-ben bölcsészdoktorátust szerzett Debrecenben. 1951-ben konventi levéltári és könyvtári előadó, a református egyház tudományos. gyűjteményeinek főigazgatója. 1956/57-ben teológiai. tanár, 1958-tól a dunamelléki egyházkerület főgondnoka. 1943-45 és 1958-59 között Harsányi Györggyel, később Bucsay Mihállyal az Egyháztörténet c. folyóiratot szerkesztette. Egyházi és világi.történeti tárgyban egyaránt kutatott és publikált főként Thököly és Rákóczi korszakára vonatkozóan.
Iratanyaga a felsorolt tevékenységekre vonatkozó iratokat tartalmaz, az alábbi csoportokban:
Egyháztörténet c. folyóirattal kapcs. iratok: előfizetés, szerzők, szerkesztőségi levelezés, kéziratok, pénzügyek
1943-1944, 1958-1961
6 doboz
Főgondnoki iratok - levélírók és ügyek szerinti rendben, abc jegyzékkel
1957-1961
10 doboz
Gyújteményi iratok
1951-1957
4 doboz
Személyes iratok és saját kéziratok, anyaggyűjtések

2 doboz
vegyes iratok

2 doboz

A levelezés egy része lajstromozva, az anyag fele nagyon részletes, majdnem darabszintű csomójegyzék alapján kutatható.

C/118 Fábián Mihályné Szabó Irma (1892-196?)iratai 1920-1970
2 doboz = 0,4 fm
Személyes dokumentumok, jegyzetek, családi iratok, levelezés.

C/119 Felsőőri Paál család iratai 1849-1914
1 doboz = 0,12 fm
Felsőőri Paál István (1849-1914) szabadszállási közjegyző és fia Paál József (1898-?) személyes iratai.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/120 Finta István (1915-1991) iratai 1948-1951
1 doboz = 0,1 fm
Református lelkész.
Neve alatt valójában Bereczky Albert iratok találhatók. Ld. C/112.

C/121 Grandpierre Emil (1874-1938) iratai 1898-1930
2 doboz = 0,16 fm
Dr. Grandpierre Emil Kolozsmegye és Kolozsvár utolsó magyar főispán-kormánybiztosának az iratai.
Az iratanyag személyes és kéziratokat tartalmaz.
Lajstromozva, 83 tételes jegyzék alapján kutatható.

C/122 = C/33 lécfalvi Gyárfás család

C/123 Horváth Zoltán iratai cca 1920-1940
1 doboz = 0,12 fm
A letét valójában Horváth Zoltán édesapja, Horváth E. János tanár, iskolaigazgató babonáról és méhészetről írott jelentősebb műveinek kéziratait, illetve ezekhez kapcsolódó anyaggyűjtést tartalmazza.

C/124 Ignácz Rózsa (1909-1979) iratai 1941-1973
6 doboz =  0,72 fm
Az ismert írónő személyes iratai, levelezése, kéziratai.
Túlnyomórészt lajstromozva, 620 tétel.
Személyes, családi iratok
19-20.sz.
1 doboz
Makkai Ádám (fia) levelei
1956-1976
2 doboz
Hozzá írt levelek A-Z
1941-1974
1 doboz
Kéziratok, főként Makkai Ádám publikációi
1963-1972
1 doboz
Újságcikkek, irodalmi publikációk
1922-1971
1 doboz

C/125 Jeszenszky Imre (1898-1970) iratai 1912-1914
kis fond, 10 db = 0,02 fm 
Budapesti református gimnáziumi és internátusi életére vonatkozó iratok, nyomtatványok.
Lajstromozva, 10 db.

C/126 Juszkó Eta (1908-?) iratai 1930-1974
4 doboz = 0,48fm
A dunamelléki püspök elnöki titkárának iratai.
Személyes iratok
1930-1974
1. doboz
Ravasz  László és Szamosközy István püspökkel való levelezés
1942-1973
2. doboz
Prédikációk, egyházi ügyek
1935-1957
2. doboz
Levelezés - a levélírók abc rendjében, 514 db
1940-1970
3-4. doboz

C/127 Kaszay hagyaték 1898-1958
2 doboz = 0,24 fm
Kaszay Istvánnak (mh 1924) a dunamelléki egyházkerület javára tett alapítványára vonatkozó gazdasági és peres iratok
Kutatáskor egyenként át kell nézni.

C/128 Szathmáry Géza letétje 1960-1975
4 doboz = 0,45 fm
Szathmáry Géza jogász szakmai és szépirodalmi, nyilvánosságra nem hozott esszé jellegű kéziratait tartalmazó letét.

C/129 Kovácsy Margit iratai 1900-1976
7 doboz = 0,84 fm
Diakonisszaként működött a Filadelfia diakonissza intézet keretében.
Filadelfia diakonissza otthonra, Bethesda intézetre, németajkú egyházközségre vonatkozó iratok
1866-1970
3 doboz
Diakonissza naplók (saját és mások)
1906-1976
1 doboz
Levelezés, napló feljegyzések, személyes iratok
1960-1975
1 doboz
Fényképek a diakonissza otthonról és a Bethesda intézetről

2 doboz

C/130 Kuyper Katalin (1876-1955) iratai 1920-1974
1 dobozban  0,06 fm
Holland református, adományaival támogatta a magyar egyházi iskolák és gyermekek ügyét.
Neve alatt főként rá és munkásságára vonatkozó dokumentumok találhatók, valamint néhány levél.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/131 Ladányi Sándor letétje 1960-1980
79 doboz = 9,5 fm
Református lelkész, levéltáros, egyháztörténész professzor a Károli Gáspár Református Egyetemen.

C/132 Lázár Béla iratai 1923-1948
2 doboz, 0,24 fm
Protestáns tábori lelkészségre vonatkozó iratok, köztük Soltész Elemér tábori püspök iratai is. 
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/133 Major László iratai 1885-1960
1 dobozban 0,05 fm
Major Lászlónéhoz és Major Gabriellához írt belföldi és külföldi képeslapok, levelezőlapok gyűjteménye, kb. 200 db.

C/134 Makay Miklós (1905-1977) iratai 1860-1940
4 doboz = 0,48 fm
Református lelkész. Egyháztörténeti, irodalmi kutatásaival kapcsolatos levelek, jegyzetek, kéziratok, ökumenikus munkásságára vonatkozó iratok.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/135=C/154 Mády Gyula

C/136 Nagy Vince (1879-1978) iratai 1950-1974
3 doboz = 0,36 fm
Református lelkész volt Tök egyházközségben. Író, költő.
Irathagyatéka életrajzát és mintegy 1000 verse kéziratait tartalmazza

C/137 Papp Géza (1901-1970) iratai 1920-1960
3 doboz = 0,36 fm
Református lelkész.
Irathagyatéka saját és más szerzőktől származó igehirdetéseket, teológiai és egyháztörténeti tárgyú kéziratokat, jegyzetfüzeteket, tanulmányokat tartalmaz.
Csomójegyzék alapján kutatható.

C/138 Péter János (1910-1999) iratai
nem található irat!

C/139 Protestáns Diáknenza iratai 1924-1944
1 doboz = 0,12 fm
Budapesten, a Theologiai Akadémia székházában a protestáns egyházak által közösen fenntartott diákmenza töredékes iratai.
Alapszabályok, intézőbizottsági és tagnévsorok
1924-1930
Intézőbizottsági ülések jegyzőkönyve
1933-1943
Segélyiratok, nagyrészt karácsonyi segélygyűjtő ívek
1926-1944
Étrendek
1943-44
Havonkénti elszámolások
1936-1944
Pénztári kimutatások
1938-1944
Pénztári napló
1931-1940
Adományozók névsora
1932

C/140 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap pénztárkönyve 1910-1912
kis fond: 1 kötet = 0,02 fm
A PEIL protestáns egyháztársadalmi hetilap, mely 1842-ben Török Pál, Székács József és Taubner Károly szerkesztésében indult..1848-ban megszüntették, 1858-ban Ballagi Mór élesztette újjá, 1889-től Szőts Farkas szerkeszti, 1905-12 között Hamar István, 1913-tól megszűntéig: 1919-ig B. Pap István.
A PEIL-re vonatkozóan ld. Török Pál iratait is: C/93.

C/141 Ravasz László (1882-1975) iratai 1907-1992
28 doboz és egyéb = 3,5 fm
Református püspök a dun amelléki egyházkerületben 1921-1948 között. Előtte Kolozsváron a gyakorlati teológia tanára. 1937-től a református konvent és a zsinat elnöke. Vezető tisztségeiről 1948 tavaszán történt lemondása után 1953-ig még a Budapest-Kálvin téri gyülekezet lelkésze.
Iratait ld. még Sárospatakon, illetve püspöki tevékenységére vonatkozóan az egyházkerület iratait: A/1 b, c jelzet alatt.
Az iratanyag túlnyomó része lajstromozott.
Személyes iratok
1920-1956
2 doboz
Levelezés A-Z - a levélírók szerint, lajstromozva, 1600 tétel
1902-1956
3 doboz
Püspöki és egyéb közéleti  tevékenységével összefüggő iratok: elnöki és egyéb közéleti iratok
1921-1957
5 doboz
Prédikációk - évrendben, lajstromozva
1942-1953
3 doboz
Bibliamagyarázatok az Újszövetség könyveihez- lajstromozva
1943-1953
4 doboz
Istetisztelettel, liturgiával kapcs. egyéb kéziratok
1920-1953
4 doboz
Cikkeinek gyűjteménye - lajstromozva, 94 db
1939-1951
1 doboz
Vegyes kéziratok 
1923-1944
3 doboz
Vegyes
1920-1992
2 doboz
Fényképek

1 doboz
Díszoklevelek
1923-1944
18 db
Térkép

2 db

C/142 Református Sajtóegyesület iratai 1918-1923
kis fond = 0,03 fm
Az egyesület alapszabályai, jegyzőkönyvei, hivatalos iratai és töredékes levelezése, pénztári elszámolásai.
1 csomó, 14 tétel

C/143 Semsey Andor (1897-1977) iratai 1932-1977
1 dobozban 0,03 fm
Diplomata volt a két világháború  között. 1945 után Argentínában telepedett le.
Családtörténeti és emlékiratok, valamint Ignácz Rózsához írt levelei.
Lajstromozva.

C/144 Soltész Elemér (1874-1957) iratai 1890-1956
3 doboz = 0,35 fm
Református lelkész. 1899-től Nagybányán lelkész, 1923-tól protestáns tábori püspök. 1948-ban vonult nyugalomba.
A fond Soltész Elemér személyes és tábori püspöki tevékenységére vonatkozó iratokat, továbbá néhány családtagjának iratait tartalmazza.
Csomójegyzék alapján kutatható.
Személyes iratok és levelezés: hozzá írt levelek A-Z
1890-1956
1 doboz
Tábori lelkészség iratai: levelek, nyomtatványok, fényképek
1924-1944
1 doboz
Soltész Judit, Soltész János jegyzetei, Széles Endre egyházi beszédei

1 doboz

C/145 Takáts Károly (1895-1962) iratai 1920-1960
8 doboz = 0,96 fm
Református lelkész, vallásoktató.
Vallásoktatással kapcs. iratok: levelek, óravázlatok, tanmenetek
3 doboz
Hittankönyv pályázatok, hittankönyv kéziratok, bírálatok
1 doboz
Budapesti hitoktató testületi jegyzőkönyvek, jelentések
1 doboz
A Budapesti Hitoktató Testület tagjaival kapcs. iratok
1 doboz
Budapesti Katechéta Társulat jegyzőkönyve 1920-tól és egyéb
1 doboz
Újságkivágások
1 doboz

C/146 = C/95 Vargha Ferenc

C/147 Vásárhelyiné Victor Gabriella (1891-1971) iratai 1900-1971
13 doboz = 1,56 fm
Református tanítónő, tanár, lelkész, bölcsészdoktor és teológiai doktor.
A fond Victor Gabriella férjének, Vásárhelyi Lászlónak az iratait is tartalmazza.
Részletes csomójegyzék alapján kutatható.
Személyes iratok: életrajz, naplók, iskolai bizonyítványok
1900-1952
2 doboz
Levelezés
1900-1971
3 doboz
Kéziratok: egyházi, teológiai és irodalmi írások, előadások
1900-1966
2 doboz
Anyaggyűjtés, vegyes jegyzetek

2 doboz
Bibliai történetek nyomdai kliséi

1 doboz
Vásárhelyi László személyes iratai, jegyzetei, levelezése
1920-1959
2 doboz
Vegyes nyomtatványok és más szerzők írásai
1911-1944
1 doboz

C/148 Vida Ferenc (1834-?) iratai 1850-1860
kis fond: 6db=10fol
Vida Ferenc tápiószelei tanító és orgonista önéletrajza, iskolai és szolgálati bizonyítványai.
Lajstromozva.

C/149 Virág Lajos (1812k-?) iratai 1836
kis fond: 4db=5fol
Református lelkész, cecei rektor iskolai és szolgálati bizonyítványai.
Lajstromozva.

C/150 Vozáry Aladár (1895-1972) iratai 1910-1972
2 doboz = 0,24 fm
Író, publicista, Bereg vármegyei képviselő a két háború között.
Személyes iratok, visszaemlékezések, kéziratok, Munkácsról szóló tanulmányok, továbbá Vozáry Aladárné visszaemlékezései.
Részletes csomójegyzék alapján kutatható.

C/151 Zádor Tamás (1882-1942) iratai 1786-1979
10 doboz=1,3 fm
Zádor-Stettner Tamás írói hagyatéka: megjelent és kiadatlan kéziratai, továbbá néhány főként az írói hagyatékkal kapcsolatban keletkezett személyes és családi irat, levél. A kéziratokat felesége Zádor Anna gépelte, javította. Ő készített lajstromot is az anyaghoz, mely majdnem teljes darabszintű segédletként szolgál a kutatáshoz.
Személyes iratok, levelek
1807-1979
1 doboz
Messiásfolyamat - kilenckötetes részben önéletrajzi regényfolyam kéziratai

5 doboz
Színdarabok, töredékek
1904-1930
1 doboz
Novellák
1907-1933
115 db = 1 doboz
Megjelent regények
1909-1932
9 db
Regényrészletek
1933
10 db
Cikkek, riportok
1925-1941
23 db
Könyv- és színdarab kritikák ZST műveiről
1909-1922
17 db
Fényképek



C/152 Bartók György (1882-1970) iratai 1910-1967
7 doboz, 2 kötet = 0,8 fm
Református lelkész, filozófus, teológiai és egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Apja Bartók György kolozsvári református püspök volt. Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Kolozsváron végezte, 1944-ig a kolozsvári teoógián és az egyetemen tanít. 1944-ben Bp-re költözött, itt a teológián 1946-49 között a filozófia tanára.
Irathagyatéka főként filozófiai kéziratait, jegyzeteit, anyaggyűjtéseit tartalmazza, valamint néhány személyes iratot.
Lajstrromozva.
Kéziratok, előadások
1906-1957
2 kötet, 3 doboz
Jegyzetek, kivonatok mások műveiből: Hume, Berkeley, Locke, Kierkegaard és mások
1913-1967
3 doboz
Személyes iratok; töredékek
1905-1959
1 doboz

C/153 Bende János (1882-1960) iratai 1938-1958
3 doboz = 0,3 fm
Művészeti író, a Nemzeti Szalon főtitkára.
Emlékiratok, vegyes kéziratok
0,08 fm
Budapest története, kézirat, I-XV. fejezet + jegyzetek
0,22 fm
Kutatáskor egyenként át kell nézni.

C/154 (ua mint 135!) Mády Gyula (1896-1978) iratai 1884-1965
1 doboz=0,12 fm
Református lelkész. A teológiát Budapesten végezte, 1932-ben Szegeden jogi doktorátust szerzett. 1922-től Rákospalota-újvárosi, 1926-tól Újpest-belsővárosi lelkész. 1955-től a Budapest-Északi egyházmegye főjegyzője, 1962-68-ig esperes.
Fondja főként hozzá érkezett vegyes egyházi nyomtatványokat tartalmaz.

C/155 Balázs László (1907-2001) iratai 1900-1990
12 doboz = 1,5 fm
Református lelkész, történészdoktor. A Lónyay gimnázium tanára volt, vértesacsai lelkész, nyugalomba vonulása után 1982-1994 között a Ráday Levéltár tudományos főmunkatársa.
Fondja kéziratokat, leveleket, jegyzeteket tartalmaz.

C/156 Biczó Pál (1850-1928) iratai 1886-1904
1 doboz = 0,12 fm
Református lelkész.
Egyháztörténeti kutatásaival kapcsolatos levelek
1886-1893
158 db
Levelek Szász Károlytól
1887-1888
4db
Levelek Mády Lajos esperestől
1903-1904
3 db
Kivonatok a kosdi egyház jegyzőkönyvéből
1903
2 db
Vegyes prédikációk, egyházi beszédek


Fizikai és teológiai jegyzetfüzetek


Vegyes, személyes vonatkozású iratok



C/157 Fekete István iratai XX.sz.
2 doboz = 0,24 fm
Református lelkész volt Nagyszékelyen.
1.doboz
Forrásgyűjtemény a magyar történelemmel kapcsolatban, az államalapítástól a reformkorig
2.doboz
Adatok Babarc község történetéhez I-III.

vegyes történeti feljegyzések

C/158  Csia Lajos (1887-1962) iratai 1910-1962
4 doboz = 0,48 fm
Református lelkész, a teológiát 1911-ben végezte Budapesten. Számos helyen szolgált, egy ideig a baptista egyházban is. Volt hitoktató, tevékenykedett a kórház és börtön misszióban. Kiadót alapított, ahol főként saját műveit jelentette meg.
Irathagyatéka 90 db kéziratát tartalmazza.
Lajstromozva.

C/159 Csikesz Sándor (1886-1940) és Csikesz Ferenc (?-1986) iratai 1825-1986
1 doboz = 0,12 fm
Református lelkész, teológiai tanár. A Theologiai Szemle alapító szerkesztője 1925-ben. 1923-tól a debreceni hittudományi egyetemen tanár. Csikesz Ferenc a testvéröccse.
A fond néhány személyes iratot, fényképet, levelet tartalmaz. 

C/160 Szabó Richárd (1898-1981) iratai 1916-1978
3 doboz =0,4 fm
Református lelkész, tanár, bölcsészdoktor, iskolaigazgató. Apja Szabó Aladár. Tanár a Lónyay, majd a Bolyai gimnáziumban.
Személyes iratok
1916-1981
18 db
Levelezés - egy családi levél kivételével irodalmi tárgyban
1925-1978
24 db
Fényképek

23 db
Kéziratok
1915-1955
51 db
Adyval kapcs. kéziratok, jegyzetek
1943-1970
16 db
Teológiai dolgozatok
1916/17
2 db
Nyomtatványok
1921-1944
13 db

C/161 Incze Gábor (1898-1966) iratai 1900-1950
6 doboz + 1 egyedi = 0,72 fm
Református lelkész, teológiai doktor. Többek közt a budapesti Skót Misszió lelkésze. Vallásoktató Budapesten. 1929-44 között a bécsi magyar reformátusok lelkigondozója. 1930/31-ben Pápán gyakorlati teológiát tanít. 1956-ban nyugdíjazták.
Fondja személyes iratait, kéziratait tartalmazza, valamint néhány fényképet.

C/162 Enyedy Andor (1888-1966) iratai
irat nem található
Református lelkész, tiszáninneni püspök.

C/163 Révay István (1899-1989) gyűjteménye 1945-1982
39 doboz = 4,45 fm
Nagybirtokos, történész, politikus és közíró. 1938-ig a Csehszlovákiai Magyar Kulturális Egyesület elnöke. 1941-44 között az országgyűlésben felsőházi tag, 1945-49 között az Államtudományi Intézet vezetője, majd a Teleki Pál Intézet igazgatója. 1949-ben Nyugatra emigrált, 1951-ben az Egyesült Államokba 1951-58 között a Szabad Európa Bizottság kutatóosztályán dolgozott.
Fondja főként a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó feljegyzéseket, újságcikk gyűjteményt tartalmaz.
Tárgyak szerinti részletes 20 gépelt oldalas repertórium alapján kutatható.

C/164 Hómann Károly (1894-?) iratai 1902-1956
1 doboz = 0,14 fm
Rajztanár a Lónyay gimnáziumban a két világháború között.
Fondja tanári és múvészi tevékenységének dokumentumait, köztük saját rajzait, személyes iratot és 17 db fényképet tartalmaz.
Lajstromozva, összesen 40 tétel.

C/165 Patay Lajos dr. (1901-1955) irodalmi hagyatéka 1919-1953
2 doboz = 0,24 fm
Református lelkész, 1936-tól haláláig a Kispest-Központi egyháközségben vallásoktató lelkész. Ifjúsági regényei közül több nyomtatásban is megjelent
Hagyatéka kéziratban maradt, kiadatlan műveit tartalmazza.
Lajstromozva, 8 tétel.

C/166 Magi Erzsébet (1909-2001) iratai 1930-1980
5 doboz = 0,6 fm
Református lelkész, vallásoktató.
Főként vallásoktató tevékenységével összefüggő iratok, továbbá néhány levél és fénykép.
Az iratanyag egy részéről Magi Erzsébet sajátkezű kéziratos tartalomjegyzéke nyújt tájékozódást.

C/167 cselei Major család iratai 19-20.sz.
kis fond = 0,02 fm
Major Tibor (1852-1921) és a család más tagjaira vonatkozó dokumentumok: anyakönyvi kivonatok, bizonyítványok, birtokiratok, gyászjelentések, Major Gabriella által készített vízfestmény Major Tiborról. 

C/168 Filadelfia egylet: épület tervrajzok 1904-1943
1 doboz = 0,12 fm
tervrajzok, fényképek

C/169 Kálvinista Szemle iratai 1932-1933
3 doboz = 0,4 fm
A Kováts J. István által szerkesztett református hetilap töredékes levéltára: kéziratok, nyomdai kefelevonatok, kevés levelezés.

1-2. doboz
A XIII. évfolyam kéziratai, számonként borítékolva 1-52. szám
1932
3. doboz
A XII. évolyam szerkesztőségi levelezése és nyomdai kefelevonatai, ömlesztett állapotban
1933

C/170 Csákány István (1934-1977) levelezése 1970-1976
1 dobozban 0,08 fm
Református lelkész, 1962-től Érdligeten. 1970-ben három éves kenyai missziói munkába ment. 1975-ben a brazíliai református keresztyén egyházban szolgált tragikus haláláig: gyermekek mentése közben a tengerbe fulladt.
Irathagyatéka levelezés kenyai, abesszíniai, brazíliai missziói munkájáról.
Időrendben lefűzve.

C/171 Zsebők Zoltán (1908-1984) iratai 1946-1984
57 doboz = 6,8 fm
Orvos, radiológus, egyetemi tanár, 1962-78 között a radiológiai klinika vezetője. 1945-48-ban államtitkár. 1971-től a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka, a zsinat világi elnöke.
Levelezés: hozzá és általa írt belföldi és külföldi levelek - évenként, azon belül sorszámozva
1946-1984
50 doboz
Betűrendes mutatók és iktató a levelekhez - 20 füzetben
1967-1983
2 doboz
Levelezés - iktatószám nélkül
1948-1958
1 doboz
Előadások kéziratai - lajstromozva, 101 db
1957-1968
2 doboz
Jegyzetek

2 doboz

C/173 Jász Piroska (1902-?) iratai 1930-1960
1 doboz = 0,08 fm
A Kálvin János Társaság intézőbizottsági tagja.
Vasárnapi iskolai tanfolyami jegyzetfüzet
1931-1937
                 "Bizonyságlevél" Népszerű Theologiai Tanfolyamon való részvételről
1949-1950
Népszerű Theologiai Tanfolyam kurzusai
1949-1950
Kálvin téri prédikációk: Ravasz, Muraközy, Szabó Imre és mások
1939-1960

C/174 Csere alias Szakács család irata 1615
kis fond: 1 db
Nemesi oklevél.

C/175 Ráczkevi Eötvös család iratai (1668-1984)
kis fond = 0,02 fm, 56 db=66fol
Ráczkeci Eötvös Ferenc református lelkész (sz. 1912, megh. 1984-94 között) helyezte el a levéltárban.
Régi családi iratok: birtokügyek, genealógia
1668-1861
23 db
Ráczkevi Eötvös Ferenc levelezése lelkészekkel családtörténet tárgyában
1979-1984
17 db
Eötvös Ferenc személyes iratai
1984-ig
16 db

C/176 Demjén József irata 1831
kis fond: 1 db = 10 fol
Nemességét igazoló okirat: Nagykároly, 1831. márc.7.

C/177 Mező Ferenc (1919-1977) iratai 1937-1945
kis fond = 0,05 fm
Református lelkész volt Kispesten.
Személyes iratok: igazolványok, iskolai és szolgálati bizonyítványok.

C/178 Fáy Istvánné (sz. Csuha Klára) iratgyűjteménye 1563–1878
kis fond: 23 db = 0,01 fm
Vegyes történelmi iratgyűjtemény: Rákóczi, Kossuth, Széchenyi, Wesselényi, Deák levelek, vegyesen a Kálnásy családra vonatkozó iratokkal.
Lajstromozva, rövid tartalmi kivonattal.

C/179 Székely Dezső (1910-?) iratai 1929-1984
kis fond = 0,03 fm
Református lelkész. A genfi egyetem teológiai fakultásán tanult, Pozsonyban szentelték fel 1937-ben. Püspöki titkár volt Balogh Elemér mellett. Alsó- és Felsőszecsén, a háború után 1947-től Alsónyék-Bátaszéken  szolgált. 1956 után a "magyar népi demokratikus államrend elleni szervezkedés" vádjával 15 évre ítélték, melyből 3 évet letöltött. 1963-ban szabadult, gyülekezete megvárta, de nem mehetett vissza, mert távollétében egyházi bíróság is  elítélte. 1963-ban megválasztották Martonvásáron.
Személyes iratok: genfi tanulmányaival és bírósági ügyével kapcsolatos dokumentumok.

C/180 Koczor Dezső KIE titkár hagyatéka 1922-1943
kis fond
Fényképek: konferenciák, 11 db
1922-1943
Országos protestáns napok emlékbélyegei
1939
Csia Sándor levelezőlapja
1939

C/181 Domokos Pál Péter (1901-1992) iratai 1940-1980
20 doboz = 2,4 fm
Tanítóképzőintézeti igazgató, népzene-néprajzkutató. Erdélyből települt át 1944-ben, 1945-48-ig miniszteri osztálytanácsos a Népjóléti Minisztérium hadigondozó osztályán.
Személyes iratok
1948-1953
1 doboz
Levelezés: hozzá és általa írt levelek - levélírók szerint
1946-1979
10 doboz
Mutatók a levelekhez 4 füzetben
1946-1972
1 doboz
Kéziratok és anyaggyűjtések - lajstromozva: 25 tétel
1940-1980
8 doboz
Részletes csomójegyzék alapján kutatható.

C/182 Lehotay (Mihály)né Szász Ida (1905-?) iratai 1908-1983
9 doboz + 1 kép = cca 1 fm
Személyes iratok: iskolai bizonyítvány, füzetek, jegyzetek, fényképek
1 doboz
Levelezés: hozzá és általa írt levelek
4 doboz
Tázlári birtokkal kapcsolatos per iratai
3 doboz
Vegyes nyomtatványok
1 doboz

C/183 Nyíreő István (1893-1977) iratai 1921-1970
4 doboz = 0,48 fm
Könyvtáros, 1916-tól a kolozsvári, 1919-től aa pozsonyi egyetemi könyvtárban. 1923-ban az Országos Széchenyi Könyvtárba került, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum épületén belül az ő tervei szerint bővítették. 1959-ben az OSZK várbeli elhelyezésére is készített terveket.
Az OSZK átépítésével, a Vár-beli épületével kapcsolatos iratok
1 doboz
Könyvtártudományi kéziratok, RMK jegyzék, OSZK leltár
1 doboz
Szépirodalmi kéziratok, levelezés kiadókkal, naplófeljegyzések
1 doboz
Nyíreő Éva iratai
1 doboz

C/184 Bucsay Mihály (1912-1988) iratai 1912-1988
39 doboz = 4,6 fm
Református lelkész, teológiai tanár, bölcsészdoktor. Sárospatakon, Debrecenben és Halléban tanult teológiát. Halléban megszervezte a Délkeleteurópai egyházi kutatóállomást. 1946-tól a budapesti Németajkú egyházközség lelkipásztora. Egyháztörténész professzor a budapesti teológián. A Ráday Kollégium főigazgatója.
Személyes iratok, fényképek
1912-1988
4 doboz
Levelezés
1940-1988
9 doboz
Halléi levelezés, jegyzetek
1938-1942
1 doboz
Kéziratok

12 doboz
Anyaggyűjtések: cédulák

2 doboz
Konferenciák anyagai

2 doboz
Teológiai akadémiai és kollégiumi tiszségeivel összefüggő iratok

2 doboz
Vegyes: Filozófiai Társasággal kapcs. iratok és egyéb

3 doboz
Más szerzők kéziratai

2 doboz
Sokszorosított kéziratok, vegyes nyomtatványok

2 doboz

C/185. Nagy Kálózi Balázs (1908-1984) iratai 1780--1980
8 doboz = 0,9 fm
Református lelkész, egyháztörténész. Teológiát Budapesten és Párizsban tanult, bölcsészdoktori oklevelet 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett. 1936-1979 között Dunaharasztiban szolgált.
Kéziratok - vegyesen

3 doboz
Adatgyűjtések - vegyesen

2 doboz
Prédikáció vázlatok - évrendben
1949-1977
1 doboz
Személyes iratok

1 doboz
Egyetemi jegyzetek
1934-1936
1 doboz
A kéziratok lajstromozva vannak. A többi irat részletes csomójegyzék alapján kutatható.

C/186 Lutheránus Világszövetség nyomtatványai 1984
1 doboz = 0,12 fm
A világszervezet 1984-ben Budapesten tartott nagygyűlésének sokszorosított dokumentumai.

C/187 Mariay Ödönné (1900-1987) iratai 1896-1987
2 doboz=0,2 fm
Khoór Miklós letétje.
Mariay Ödön (1883-1952) író, a Petőfi Társaság tagja, Ady és Móricz barátja volt.
Az iratanyag az író néhány kézirattöredékén, irodalmi vonatkozású dokumentumon kívül főként feleségének: Nagy Adél Vilmának a levelezését tartalmazza, továbbá személyes és családi vonatkozású iratokat.
A levelezés teljes egészében lajstromozva van, a többi irat részletes csomójegyzék alapján kutatható.

C/188 Bányai László iratai 1935-1961
1 doboz = 0,12 fm
Erdélyi-romániai vonatkozású iratok

C/189 Demény Lajos iratai 1934-1985
2 doboz = 0,24 fm
Erdélyi-romániai vonatkozású iratok

C/190 Nagy család (Dunaalmás) iratai 1706-1961
kis fond = 0,05 fm
Nagy Kornél (1879-1944) 908-tól haláláig dunaalmási református lelkész és családtagjainak iratai. 1944-ben a nyilasok elhurcolták, ugyanezen év végén német koncentrációs táborban vesztette életét. Lelkipásztori munkája mellett jelentős szociális-diakóniai tevékenységet fejtett ki a Kerkápolyi-Bodor és a Balogh Dénes szeretetházban.
Nagy Kornél személyes iratai
Régi családi levelek, iratok
Újságcikkek

C/191 dercsikai Huszár család iratai 1569-1945
5 doboz (4 nagy) =  0,7 fm
A dercsikai Huszár család a középkori Tinordi család utódaiból a Bogárd, Tinord, Rétszilas területén kialakult közbirtokosság egyik tagja. Dercsikai Huszár Dezső 1920-1949 között a Vértesaljai egyházmegye gondnoka volt. A családi levéltár a háború alatt szétszóródott, töredékeiben, összekeveredve maradt meg.
Részletes csomójegyzék készült róla, de kutatáskor az iratokat egyenként át kell nézni.
A sárbogárdi templom építésére vonatkozó iratok
1781-1805
Sárbogárdi egyházközség számadási iratai
1837-1921
Sárbogárdi egyházközség egyéb iratai díjlevelek, stb.
19-20.sz.
Huszár Dezső és felesége személyes iratai
20.sz.
Huszár Károly néhány szépirodalmi kézirata
19.sz.
Huszár Judit gazdasági naplói
18-19.sz.
A Huszár családdal rokon Pázmándy, Csejtey, Ivanyos, Mészöly, Szőke és más családokkal kapcs. iratok
17-18.sz.
Családi és családtörténeti iratok: régi oklevelek, stb.
1569-1945

C/192 Lorántffy Zsuzsanna Diakonissza Intézet iratai 1916-1947
kis fond = 0,03 fm
Az 1892-ben alakuklt Lorántffy Zsuzsánna Egyesület 1904-től kórházat tartott fenn, 1905-ben diakonissza anyaházat hozott létre. (Az egyesület iratait ld. a Református Zsinati Levéltárban: 18. fond.) Az egyesület 1920 után saját magánkórházat nyitott és tartott fenn 1949-es feloszlatásáig.
A fond a kórházra, az egyesületre, magára a diakonissza intézetre, a sajósenyei otthonra vonatkozó tájékoztatót, fényképeket, nyomtatványokat tartalmaz.
Lajstromozva, 55 db..

C/193 Makkai Sándor (1890-1951) teológiai jegyzetei 1910-1911
2 doboz = 0,24 fm
Református lelkész, 1926-36 között erdélyi püspök, 1936-tól Magyarországon teológiai tanár. Regényíró, 1938-tól a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság elnöke.
Diákkori jegyzetei.

C/194 Papp Gusztáv (1865-1925) és Papp Gábor (1907-1980) iratai 1886-1982
kis fond = 0,01 fm
Papp Gusztáv volt debreceni kollégiumi szénior, bihardiószegi, majd hajdúsámsoni eformátus lelkész  Fia: Gábor szintén lelkész Förösszegapátiban, Köröstarcsán, majd a Bp-Csepel-Királyerdői gyülekezetben.
A fond személyes iratokat, családtörténeti feljegyzéseket tartalmaz.
Lajstromozva: 16 db = 29fol
Papp Gusztáv lelkészi és egyetemi bizonyítványai
1889-90
3 db
Papp Gábor egyházi bírósági ügye
1953-54
7 db
 Családtörténeti és egyéb iratok, levelek
1886, 1975, 1982
6 db

C/195 Maksay Ferenc (1916-1984) iratai 1898-1981
23 doboz, 21 egyéb = 2,7 fm
Történész, főlevéltáros volt az Országos Levéltárban. Főként település-, agrár- és birtoklástörténettel foglalkozott. Irathagyatéka e témákkal kapcsolatos anyaggyűjtését tartalmazza
Térképek: néprajzi, geológiai, nemzetiségi, gazdaságföldrajzi és egyéb térképek - kéziratos és nyomtatott
4 doboz + egyéb, lajstromozva
Vegyes cédulák, kéziratok, anyaggyűjtések
20 doboz
Eötvös kollégiumi jegyzetek


C/196 Deme László (1889-1987) iratai 1899-1965	
1 doboz = 0,1 fm
Református lelkész. Teológiát Sárospatakon és Edinburghban tanult. 1912-1918 között a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MKDSZ) országos titkára, lapjának kiadója, diákotthonának igazgatója volt. 1926-1959-ig Pécelen lelkész, 1952-59 között az Északpesti egyházmegye esperese.
Részletes csomójegyzék alapján kutatható.
Személyes iratok: iskolai és szolgálati bizonyítványok
1899-1922
19 db
Esperesi iratok
1948-1963
6 db
Interjú Deme Lászlóval a MEKDESZ történetéről - készítette Kovács Gábor
dn
68p.
Részvétlevelek Deme Lászlóné Zoványi Klára édesapja: Zoványi Jenő halála alkalmából
1958
0,03 fm
Pasaréti egyházközség jegyzőkönyve, pénzügyi beszámoló
1964
12 fol

C/197 Kováts J. István (1880-1965) iratai 1898-1966
56 doboz = 6,7 fm
Református lelkész, jogi doktor, Politikus, teológiai magántanár. A budapesti teológián 1914-től a filozófia-pedagógiai tanszéket vezet, majd az egyházjogtan és társadalomtudomány tanára 1946-ig. 1918-19-ben a protestáns ügyek kormánybiztosa, 1920-22-ben országgyűlési képviselő. Különböző pártokban politizált, számos egyházi tisztséget töltött be. 1921-ben a dunamelléki püspökválasztáson Ravasz László egyik riválisa.  1929-től egyházkerületi főjegyző. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, később a Kálvinista Szemle szerkesztője. Feleségével Schulek Irénnel az őrszentmiklósi szeretetház alapítója. Megjelent műve egyházjogi és szociális tárgyúak.
Személyes iratok, emlékiratai

4 doboz
Családi levelezés
1899-1942
1 doboz
Levelek levélírók szerint
1898-1950
2 doboz
Levelek tárgyak szerint
1904-1950
3 doboz
Levelek évek szerint
1897-1965
8 doboz
Levelek - vegyesen
1900-1965
6 doboz
Egyházi hivatali iratok
vegyes
9 doboz
Szociális misszióval kapcsolatos iratok
vegyes
3 doboz
Politikai, kormánybiztosi iratok
1918-1919
2 doboz
Egyéb politikai iratok
vegyes
1 doboz
Kéziratok, előadások - lajstromozva
1925-1934
1 doboz
Kéziratok, jegyzetek - vegyes
vegyes
6 doboz
Egyháztörténeti anyaggyűjtés
vegyes
1 doboz
Nyomtatványok, újságcikkek
vegyes
4 doboz
Vegyes
vegyes
5 doboz

C/198 Kováts Lajos (1870-1921) iratai 1848-1967
1 doboz= 0,1 fm
Református lelkész. Teológiai diplomáját Bécsben szerezte 1904-ben, bölcsészdoktori oklevelét 1910-ben. a budapesti egyetemen. Hangszeres zenész és karvezető, énekszerző, pedagógus, hitoktató. Sokoldalú belmissziói munkás a Bethánia egylet keretében, többek közt az énekkar vezetője, lapszerkesztő, traktátusok, cikkek írója, a Hallelujah énekeskönyv szövegkiadásainak szerkesztője. Tucatnyi nyelven beszélt és olvasott. Botanikával is foglalkozott, rajzolt, festett.
Személyes iratok: iskolai bizonyítványok, diplomák, fényképek, feljegyzések, életrajzok (a többi családtagról is
1887-1967
Bölcsészdoktori értekezése Alexandriai Kelemen pedagógiájáról
1910
Kováts Lajos és mások szerzeményei - kották

Német nyelvű nyomtatványok
1848-1895
Biberauer Tivadar (Kováts Lajos apósa) iratai
1848-1895
Vegyes egyházi nyomtatványok
1910-1940

C/199 Csáji Pál (1902-1964) iratai 1963
1 doboz  = 0,12 fm
Református lelkész, levéltáros, egyháztörténész. A gimnáziumot Rozsnyón végezte, teológiát Sárospatakon, Halléban és Bonnban tanult. Szepsiben, Kassán és másutt végzett lelkészi szolgálatát követően a háború utáni "lakosságcsere" folytán került Magyarországra. Több helyen segédlelkész, majd 1952-től a Ráday Levéltár munkatársa, 1961-63 között vezetője.
Az iratanyag 18. századi protestáns egyháztörténeti vonatkozású kéziratokat, jegyzeteket tartalmaz: Polgári Mihály, Bujdosó Nagy György, Visnyai János, Szultz György parasztőróféta, Pákozdi Mihály, porosz orientáció, protestáns ellenállás tárgyában.

C/200 üres szám

C/201 Domahidy család iratai 1683-1987
5 doboz = 0,6 fm
A szamosangyalosi család több tagjára, a régi birtokokra vonatkozó iratok. A család rokonságban állt a Telekiekkel, ennek kapcsán az iratgyűjteményben Teleki iratok is találhatók.
Zömmel darabszinten rendezett (750 db), a többi részletes csomójegyzék alapján kutatható.
Birtokiratok, családtörténet - cca 300 irat, egyharmada lajstromozva
1683-1934
1 doboz
Teleki Sándor gróf (1821-1892) kéziratai és a Budapesti Hírlapben megjelent újságcikkei
1880-as évek
137 db
Teleki Sándor gróf levelezése: a család birtokába került nem családi levelek - köztük Dumas, Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Petőfi, Prielle Kornélia, Türr István - lajstromozva
1793-1910
97 db
Teleki családi levelezés, zömmel Teleki levelei feleségéhez - családtagonként lajstromozva
1789-1908
43 db
Teleki Sándorné (Kende Júlia) "Szikra" (1864-1937) evelezése, néhány kézirata
1890-1933
44 db
Domahidy Ferenc (1824-1902) Szatmár megyei főispán, országgyűlési képviselő levelezése (Ghycsy Kálmán, Tisza Kálmán, Zsinka Imre és mások); beszédei, egyéb kéziratai
1848-1902
126 db
Domahidy Viktor (1867-1931) és György (sz.1893) személyes és vagyonügyi iratai
1895-1954
188 db
Domahidy András irodalmi munkásságának dokumentumai, kéziratok: Árnyak és asszonyok és egyéb
1979-1987
14 tétel =0,3 fm

C/202 Dr. Tóth Károly (1931-) iratai 1977-1991
172 doboz = 22 fm
Református lelkész, dunamelléki püspök 1977-1991 között, 1987-től a zsinat elnöke. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, a prágai Keresztyén Békekonferencia főtitkára volt, az 1990-ig tartó parlamenti ciklusban országgyűéási képviselő. Jelenleg az általa 1991-ben alapított Ökumenikus Tanulmányi Központ vezetője.
Iratanyaga püspöki, elnöki tevékenységének és kiterjedt ökumenikus munkásságának dokumentumait tartalmazza.
Sajtószemle
1979-1984
9 doboz
              Országgyűlési képviselőségével összefüggő iratok
1987-1990
12 doboz
Püspöki-elnöki tevékenységével és ökumenikus-nemzetközi tevékenységével összefüggő iratok
1977-1991
149 doboz
Vegyes
1977-1991
2 doboz

C/203 Szesztay András (1926-) iratai 1987
1 dobozban 0,01 fm
Szociológus, a református és protestáns értelmiség kutatója kelet-középeurópai kitekintésben..
Egyházi lapba szánt esettanulmány kézirata.

C/204 B. Major János (1889-?) iratai 1914-1948
1 doboz = 0,12 fm
Református lelkész. 1917-től hitoktató Budapesten, 1922-től orci lelkész.
Teológiai tanulmányaival, lelkészi szolgálatával és irodalmi munkásságával kapcsolatos iratok, kéziratok
Részletes csomójegyzék, 33 tétel

C/205 Kállay István letétje 1850-1870, 1960-1970
2 dobozban 0,14 fm
néhai Kállay Sándor volt újtordai ref. lelkész birtokában maradt prédikációi és iratai
1850-1870
0,12 fm
Kállay István személyes, családi és tudományos iratai
1960-1970
0,02 fm

C/206 Zsindely Endre (1929-1986) iratai 1943-1986
33 doboz = 4 fm
Református lelkész, teológiai tanár, egyháztörténész. 1953-56 között a Ráday Könyvtár és Levéltár tudományos munkatársa. 1957-től Svájcban élt, 1961-ben a zürichi egyetemen doktorált. Ugyanott az egyháztörténeti kutatócsoport munkatársa 1965-től, 1974-től a magyarországi  reformációtörténeti intézet munkatársa, majd 1980-től haláláig a budapesti teológián az egyháztörténet tanára
Az iratanyag kéziratait, anyaggyűjtéseit és levelezését tartalmazza.
Személyes iratok
1 doboz
Levelezés
21 doboz
Kéziratok, anyaggyűjtés, jegyzetek: Zwingli, Bullinger és egyebek
7 doboz
Kisebbségi ügyek: Erdély, Felvidék
2 doboz
Nyomtatott anyag
1 doboz
Konferenciák, újságcikkek
1 doboz

C/207 üres szám

C 208 Gogolák Lajos (1910-1987) hagyatéka 1956-1987
24 doboz = 2,88 fm.
Történész, újságíró,egyetemi tanár. A Magyar Szemle külpolitikai rovatvezetője volt, 1945 előtt a Magyar Nemzet alapító munkatársa. 1956 után Ausztriában telepedett le. A bécsi egyetemen a kelet-európai történelem tanára volt.
Irathagyatéka kéziratait, cikkeit, levelezését tartalmazza.
Lajstromozva.
Tanulmányok a magyarországi nemzetiségi kérdésről és Kelet-Közép-Európa történetéről, 50 db
1956-1987
9 doboz
Jegyzetek különféle tárgyú kézirataihoz - tárgyak szerint, 35 tétel
1956-1987
8 doboz
Politikai, irodalmi, művészeti,, önéletrajzi és egyéb írások, 33 tétel
1956-1987
1 doboz
Levelezés: általa és hozzá írt levelek a címzettek és levélírók betűrendjében (kb. fele-fele arányban), lajstromozva 2500 db
1956-1987
6 doboz

C/209 Lukáts József (1922-) iratai 1956-1985
1 doboz = 0,15 fm
Református lelkész. A Csepel-királyerdői gyülekezetben szolgált. A dunamelléki egyházkerületben sajtó-, ökumené- és békeügyi előadó volt.
Ravasz László levelei Lukáts Józsefhez - másolatban 
1951-1965
Egyházkerületi előadói jelentései
1960-1985
Lelkipásztori jelentések a csepel-királyerdői gyülekezet életéről
1956-1979
Keresztyén Eszperantista Nemzetközi Liga svéd szekciójának konferenciáival kapcsolatos iratok, levelezés
1960-as évek
Lukáts József: Hit és emberség . Elbeszélések. - kézirat


C/210 Kovács Elemér (1915-1989) iratai 1922-1934, 1984
1 köteg = 0,1 fm
Református tanító, orgonista-kántor, Kovács Elemér nyárádi lelkész édesapja.
Személyes iratok: önéletrajzok, iskolai bizonyítványok, fényképek, aranydiploma.

C/211 	Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Révszénytársaság iratai 1930-1950
1 dobozban 0,1fm
A belmissziói és egyháztársadalmi munka hívei alakították 1918-ban.
A fond a kiadóvállalat és nyomda töredékes, többnyire gazdasági jellegű iratait tartalmazza.

C/212 Gyökössy Endre (1913-1997)levelezése 1978-1986
2 doboz=0,25 fm
Református lelkész, pszichológus. Haláláig az Újpest-Újvárosi gyülekezetben szolgált.
A fond baráti, családi, lelkigondozói és hivatalos levelezést tartalmaz.

C/213 Illyés Elemér (1914-1989) iratai 1941-1989
33 raktári egység = 4 fm
Történész, Erdély-kutató. Brassóban, a kolozsvári, majd a római és heidelbergi egyetemen tanult. 1945-ben Brazíliába emigrált, majd Portugáliában telepedett le, később Németországba költözött, végül az olaszországi Tremosine-ben halt meg 
Fondja zömmel anyaggyűjtését, kéziratait tartalmazza.
Részletes csomójegyzék alapján kutatható.
Személyes iratok: életrajzok, igazolványok, fényképek
1 doboz
                          Naplók
1 doboz
Levelezés
4 doboz
Orbán Balázs könyv munkálatai
2 doboz, 1 köteg
Erdély változása c. könyv változatai
1 doboz
Egyéb kéziratok
2 doboz
Egyéb anyaggyűjtés
12 doboz
Vegyes jegyzetek
3 doboz
Térképek Romániáról
1 doboz, 1 köteg
Romániai atrocitásokról újságcikkek
1 doboz
Róla és műveiről szóló újságkivágások, cikkek
2 doboz
Lisszaboni magyar követség iratai 1939-1944
1 doboz

C/214 Kovács Zoltán (1903-?) iratai
10 doboz = 1,2 fm
Református lelkész Kistarcsa-Mogyoród.
Hollandiai emlékezések - napló
1920-1924
0,02 fm
Lelkipásztori naplók: kistarcsa-mogyoródi egyházközség
1963-1968
1 doboz
Iskolai-diákkori jegyzetek, teológiai kurzusok, vegyes iratok
1920-1970
9 doboz

C/215 Papp Ferenc dr. (1886-1966) iratai 1909-1987
2 doboz = 0,24 fm
Református lelkész, 1936-49 között konventi tanügyi előadó, a debreceni Dóczy leányintézet igazgatója, 1950-57-ig a debreceni kollégiumi nagykönyvtár igazgatója, egyidejűleg német nyelvtanár a teológián.
A fond személyes iratokat, családi levelezést és hivatali tevékenységével összefüggő iratokat tartalmaz

C/216 Hontvári Szabó Lajos (1901-196?) iratai 1925-1971
6 doboz = 0,72 fm
Református vallástanár, író.
Személyes iratok, kéziratok, vegyes jegyzetek, teológiai kurzusok, levelezés 1930-1940-es évek.

C/217 Margittay (Gedeon) család iratai 1597-1906
1 doboz = 0,12 fm
Családtörténeti iratok, főként a török időkből, köztük Vékey Gedeon és Vékey Valér iratai
Lajstromozva, 35 tétel.

C/218 Nyugateurópai Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálat iratai 1945-1951
102 raktári egység = 10 fm
A háború után Nyugatra távozott magyar reformátusok és más protestánsok lelkigondozására alakult egyházi szervezet iratai. Vezető lelkésze Nagy Sándor (1896-1954) volt, rajta kívül Soos Géza (ld. C/230 jelzet alatt) és sokan mások tevékenykedtek benne. A szolgálat 1951-ben szűnt meg.

C/219 Szalay József 1855-1917 iratai 1880-1917
4 doboz, 0,5 fm
Református lelkész volt Nagybecskereken. Sommerville skót misszionárius tolmácsa volt annak magyarországi útja alkalmával. Karácsony Sándor és Árokháty Béla apósa.
Személyes iratok, családi fényképek és egyházközségi tevékenységével kapcsolatos iratok.

C/220 Kiss Sándor (1864-1924) iratai 1864-1924
1 dobozban 0,02 fm
Kiss Ferencnek (1962-1948), a Református Szeretetszövetség megalapítójának testvére.
Személyes iratok, gyászjelentések, versek, fénykép Kiss Ferencről

C/221 Daróczy család iratai 1944-1973
kis fond = 0,01 fm
Daróczy Zoltán (1872-1944) családtörténész, a Nemesi Évkönyv alapítója volt. Genealógiai gyűjteményét ld. a Johannita Levéltár c. fondban.
Néhány caládtagjának a hagyatékkal kapcsolatos iratai.
Lajstromozva, 9 db = 43 fol 

C/222 Csomasz Tóth Kálmán dr.(1902-1988) iratai 1940-1988
23 raktári egység (22 doboz +1 egyedi) = 2,66 fm
Református lelkész, teológiai tanár, zenetörténész, hymnológus. A teológiát Pápán végezte, 1925-28 között bölcsészhallgatóként Eötvös kollégista. 1938-50 között Csurgón lelkész. 1952-től a budapesti teológián az egyházi ének előadója, 1962-től a zeneti tudományok kandidátusa. 1973-tól az MTA Zenetudományi Bizottságának tagja, 1976-ban elnöke. 
Személyes iratok, levelek
1944-1984
2 doboz
Levelezés
1946-1988
3 doboz
Énekügyi bizottsággal, kántorképzéssel kapcsolatos iratok
1948-1950
2 doboz
Kéziratok
1959-1983
7 doboz
Jegyzetek - vegyes
1959-1983
4 doboz
Kották - kéziratos
vegyes
1 doboz
Konferenciák
1964-1977
1 doboz
Mások által írt kéziratok
1948-1983
1 doboz
Nyomtatványok, különlenyomatok
vegyes
1 doboz
Vegyes
vegyes
1 doboz
Hanglemezek
1973
0,03 fm

C/223 Vatai László (1914-1993) iratai 1963-1991
1 doboz = 0,12 fm
Református lelkész, filozófus. A teológiát Sárospatakon végezte 1936-ban. Filozófiából 1943-ban doktorált Kolozsváron. A budapesti egyetemek és főiskolák lelkipásztora lett, SDG főtitkár, a szárszói konferenciák egyik szervezője. A háború alatt náci fogságba került, 1947-ben pedig a koncepciós perek egyik fő vádlottja. Ezután először Svájcba, Angliába, majd az Egyesült Államokba emigrált, később pedig Kanadában lelkész, Torontóban halt meg.
Irathagyatéka levelezést tartalmaz
Lajstromozva a levélírók abc rendjében, összesen 155 levélírótól 530 levél.

C/224 Parragh Ferenc iratai 1815-1940
kis fond = 0,01 fm:
Református lelkész. (Született 1830 előtt, meghalt 1872 után.)Teológiai tanulmányait 1844-ben végezte Pápán. Battyánban, Simontornyán, Szilasbalháson, Székesfehérváron, Sárkeresztesen szolgált. Felesége Losonczi Mária.
Személyes iratok rá és leszármazottaira vonatkozóan.
Lajstromozva, 12 db irat = 17 fol

C/225 Komjáthy Aladár (1919-) iratai 1971-1990
28 doboz = 3,3 fm
Református lelkész, dunamelléki püspökhelyettes, Budapest-Déli esperes, Bp-Budai lelkipásztor, országgyűlési képviselő, Bp.-Főváros I. kerületi tanácstag, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának érettségi elnöke. 1993-ban vonult nyugalomba.
Személyes iratok
1971-1990
1 doboz
Országgyűlési képviselőségével kapcsolatos iratok
1975-1985
12 doboz
Bp-Főváros I. kerületi tanácstagságával kapcsolatos iratok
1971-1990
14 doboz
Debreceni ref. gimn. érettségi elnökségével kapcsolatos iratok
1973-1989
1 doboz

C/226 Kulcsár Zoltán iratai 1997-ig
6 doboz = 0,7 fm
Folyamatos letét: filozófiai tárgyú, kiadatlan kéziratok
Lajstromozva

C/227 Várady István iratai 1945-1948
2 doboz = 0,2 fm
Miniszteri tanácsos, az FKgP országos választmányának tagja, közalkalmazotti szakszervezeti képviselő volt.
Hivatali tevékenységével összefüggő iratok, feljegyzések.

C/228 Veégh Samu iratai 1906-1960-as évek
2 doboz = 0,24 fm
Tanár, a zilahi Wesselényi kollégium igazgatója volt
Naplójegyzetek - 34 füzetben
1906-1955
0,15 fm
Személyes iratok, levelek
1929-1953
0,02 fm
Kéziratok, újságcikkek, nyomtatványok
1906-1960-as évek
0,07 fm

C/229 Segesváry Viktor (1929-) iratai 1955-1990-es évek
2 doboz = 0,24 fm
Református lelkész, jogász, újságíró, kutató. 1952-ben végzett a budapesti teológián, a Ráday Könyvtár tudományos munkatársa lett, A Ráday könyvtár 18. századi története c. könyv szerzője. (Bp.l992.) 1956-ban Nyugatra távozott. 1957-64 között a genfi egyetemen nemzetközi és teológiai tanulmányokat folytat Számos ENSZ szervezet és intézet munkatársa, vezetője, tanácsadója, főként afrikai és ázsiai országokkal kapcsolatban
A fond kéziratait tartalmazza, többnyire másolatban angol és francia nyelven, egy magyar nyelvű Rákóczi korszakról szóló tanulmány kivételével az 1970-90-es évekből.

C/230 Soos Géza (1912-1953) iratai 1943-1953
27 doboz = 3,3 fm
Református lelkész, jogász, politikus. 1934-től az SDG főtitkára, ügyvezető elnöke, majd elnöke. 1939-től Teleki Pál miniszterelnökségén dolgozik, 1941-től a külügyminisztériumban menekültügyi referens és az egyházak kulturális ügyvivője. 1944- márc.19-től a Magyar Függetlenségi Mozgalom egyik vezetője, az ellenállás szervezője. A háború után Svájcban szerzett lelkészi oklevelet, a genfi egyetemen 1950-ben doktorált. 1948-ban Németországban a protestáns menekültek lelkigondozásában tevékenykedik. 1951-1953 között Montreat-ben (USA) tanárként helyezkedett el. Az Új Magyar Út alapítója és szerkesztője. 1953-ban bekövetkezett tragikus haláláig kiterjedt levelezést folytatott az emigrációban élőkkel.
Iratanyaga zömmel levelezését tartalmazza.
Részletes csomójegyzék, a levelezés egy részéhez készült kéziratos lajstrom alapján kutatható.
Személyes iratok
1946-1953
1 doboz
Levelezés
1945-1953
13 doboz
Egyházi és politikai ügyek
1945-1953
6 doboz
Pénzügyi iratok
1950-1951
1 doboz
Vegyes nyomtatott anyagok
1943-1953
2 doboz
Segédletek: Havas Gábor, Kádár Géza, Kupa László, Nemes Béla, Török Bálint - egyklori SDG-s társak
1996-1997
2 doboz
Soos Géza emlékülés iratai
1998
1 doboz
Soos Géza emlékkiállítás anyaga - készítette Havas Gábor
1998
1 köteg
Soos Géza emlékkönyv kéziratai
1999
1 doboz

C/231 (kákicsi) Kiss Géza (1891-1947) iratai 1891-1996
7 doboz + 1 = 0,8 fm
Református lelkész, etnográgus, nyelvjáráskutató. Teológiát Pápán és Lipcsében tanult, bölcsészetet Budapesten. 1915-től Kákicson (Baranya m.) lelkipásztor. Élete utolsó évtizedét az ormánysági tájszótár elkészítésének munkálatai töltötték ki. A mű halála után jelent meg.
Hagyatékát ld. az MTA Kézirattárában is.
Személyes iratok
1891-1947
0,02 fn
Levelezés: családtagokkal, illetve fénymásolatok
1906-1946
0,1 fm
Kéziratok: Ormánysági szótár anyaga
1928-1947
2 doboz
Egyházi tárgyú kéziratai: prédikációk, konfirmációi káté
1928-1947
1 doboz
Irodalmi, nyelvészeti és néprajzi tárgyú kéziratok, jegyzetek
1928-1947
1 doboz
Nyomtatásban megjelent írásai
1928-1947
1 doboz
Róla szóló írások, részben Achs Károlyné Kiss Gizella írásai - kéziratos, fénymásolat és nyomtatott anyag
1928-1996
1 doboz

C/232 Bassola Zoltán dr. iratai 1948-1959
kis fond = 0,01 fm
Jogász, műszaki fordító, 1949-ig VKM államtitkár.
Néhány személyes magyar és angol nyelvű irat, levél.
Lajstromozva: 6 db = 5 fol

C/233 Kovács László (1834-1897) iratai 1869-1995
kis fond = 0,01 fm
Református lelkész. Tompa Mihály segédlelkésze volt Hanván.
Családi iratok és Tompa Mihállyal kapcsolatos feljegyzések.
Lajstromozva: 6 db = 6 fol

C/234 Református Élet (1924-1944) hetilap irata 1940
kis fond, 1 kötet = 0,01 fm
Egyháztársadalmi hetilap. 1924-ben indult Muraközy Gyula református lelkész szerkesztésében. 1940-től a református egyház hivatalosnak tekinthető lapja a budapesti egyházközségek. körében. 1944-ben szűnt meg, amikor ennek és a Református Jövő c. lapnak utódaként létrehozták az Élet és Jövőt.
Iratanyagát ld. a Zsinati Levéltárban: 67.fond.
Jelentés és számadás a lap 1940. évéről.

C/235 Halászy Károlyra (1912-1949) vonatkozó iratok 1848-1890
kis fond = 0,02 fm
Halászy Károly 1848-as nemzetőr, alsónémedi református kántortanító, szabadságharcos vértanú életére és munkásságára vonatkozó feljegyzések, iratmásolatok, továbbá Halászy síremlékével, ócsai és alsónémedi megemlékezésekkel kapcsolatos emlékbeszédek, levelek. Darázsi János ny. ócsai tanár anyaggyűjtése.

C/236 Séllyey család iratai  1672-1984
1 dobozban 0,04 fm
Családtörténeti iratok: nemesi oklevél, levelek, fényképek, összesen 40 db.

C/237 Székely Tibor dr. (1909-1995.) iratai 18.sz. - 1995
1 dobozban 0,3 fm
Kiss István, Székely István és Székely Tibor családtörténeti kéziratai, nyomtatott munkái.
Lajstromozva: 10 db

C/238 alsódraskóczi Morvay Péter (1909-1994) 1348-1994
170 doboz = 20 fm
Múzeológus-etnográfus, tánckutató. 1938-1940 között a Veszprémváfrmegyei Múzeumban  tudományos intézeti tanár, 1940-1949-ig az Országos Táj- és Népkutató Intézetben előadó, tanfolyamok, kutatótáborok, országos pályázatok szervezője. A Néprajzi Múzeumban az etnológiai adattár vezetője, 1952-től az adattár Értesítőjének. szerkesztője. Az MTA néprajz-kutató munkaközösségben a néptánc-kutató csoport vezetője volt.
Irathagyatéka e tevékenységeivel összefüggő iratokat, levelezést, anyaggyűjtést tartalmaz vegyesen.
Részletes csomójegyzék segít az anyagban való eligazodásban: 500 tétel.
Személyes és családi iratok
1348-1994
5 doboz
Kéziratok, anyaggyűjtések, közélet, stb.
1930-1994
135 doboz
Vegyes iratok
1930-1994
30 doboz

C/239 Harangi László (1912-1984) iratai (1957)1975-1989
kis fond = 0,01 fm 
Református lelkész, történelem-földrajz tanár, bölcsészdoktor, egyetemi tanár. 1936-1939 között Eötvös kollégista volt, a teológiát Sárospatakon végezte 1964-ben. 1940-től Sárospatakon, később a Baár-Madas gimnáziumban tanított. 1981-ig a Baldwin Vallace College-ban (Ohio) volt egyetemi tanár, keleti nyelvekkel és földrajzzal foglalkozott.
38 db irat.
Harangi László levelei Ványi Jenőhöz
1975-1984
20 db évrendben
Ványi Jenő válaszlevelei
1976, 1979
2 db
Harangi Lászlóné levelei Ványi Jenőhöz
1985-1989
9 db
Harangi által írt újságcikkek az egyik Ádám Jenőről
1982
2 db
Harangiról szóló újságcikkek
(1957) 1982-1986
5 db

C/240 Medvigy család iratai (1908)1950-1955
3 doboz = 0,36 fm
Konkoly Elemér dr., id. Medvigy Endre és más családtagok személyes iratai
1908-1955
0,02 fm
Családi levelezés
1950-1955
0,34 fm

C/241 Pásztor János dr. (1925-2007) iratai 1996-1998
kis fond = 0,01 fm
Református lelkész, teológiai tanár.
Letét.

C/242 Vermes László iratai 20. század
0,5 fm
Johannita lovag, haláláig a lovagrend főkommendátora.

C/243 Kiss Sándor (1918-1982) iratai 1945-1982
18 doboz = 2,2 fm
Politikus, filozófia-pedagógia tanár, bölcsészdoktor, közíró. 1945-ben a Magyar Parasztszövetség főtitkára, 1956-ban újjászervezője. Ezután Nyugatra távozott, majd az USÁ-ban telepedett le. A magyar emigráció egyik  vezető személyisége, többek közt a Szabad Európa Bizottság által New Yorkban kiadott Est Europe c. lap magyar változatának szerkesztője 1959-1970 között. Vö: MÉL Bp. 1994. pp485-486.
Irathagyatéka néhány személyes irat kivételével az emigráció időszakában keletkezett levelezését, kéziratait tartalmazza.
1. doboz
Személyes iratok
1945-1982
2-9. doboz
Levelezés
1956-1982
10-18. doboz
Kéziratok, előadások, ügyek
1956-1982

Részletes csomójegyzék alapján kutatható: 150 tétel.

C/244 Kádár család iratai 1817-1954
1 dobozban 0,15 fm
(Borosjenői) Kádár Jenő (1873-1921) kúriai bíró, egyháztanácsos az újpesti református egyházközségben. 
A fond az ő és családtagjainak iratait tartalmazza.
A fényképek kivételével lajstromozva
Személyes iratok: anyakönyvi iratok, iskolai bizonyítványok, igazolványok, kinevezések, stb.
1871-1954
66 db
Kádár Jenőnek szóló megbízólevelek az igazságügyminisztériumtól
1909-1918
45 db
Családi levelezés és családtörténeti iratok, levelek, kéziratok, vegyes feljegyzések
1817-1927
125 db
Újságok, újságkivágások - többnyire a család tagjaira vonatkozó cikkek (nyomtatványok)
1902-1921
14 db
Fényképek
1890-1942
131 db

C/245 Jármy József iratai 1701-1975
kis fond, 20 db = 29 fol
Dr. Jármy József földbirtokos volt Nagydoboson (Szabolcs megye). 1936 körül a M. kir. Központi Díj- és Illetékkiszabási Hivatal Italmérési Osztályán pénzügyi segédtitkár.
Az  iratok családi levéltárából valók, az 1970-es évek második felében adta át Nagy Ferencnek, akkor nagydobosi ref. lelkésznek, aki az iratokat továbbította a levéltárnak.
Lajstromozva.

C/246 Csia György dr. (1918-) iratai 1937-2002
kis fond: 32 db = 0,03 fm
Református lelkész, jogász. 1918. máj.26-án Etéden (Udvarhely megye) született, a dokumentumokban Csia György Istvánként szerepel. Apja Csia Kálmán ref. lelkész, anyja Péter Gabriella. Teológiát és jogot Kolozsváron tanult, 1944-ben az oroszok elől Mosonmagyaróvárra menekült. 1946-65 Frangepán utcai gyülekezet. 1965-ben Bécsbe ment, 1966-ban USA.
2002. jún.20-án személyesen adta át iskolai és szolgálati bizonyítványait. A borítékon sajátkezű rövid önéletrajzot közöl.
Lajstromozva.

C/247 Fükő Dezső (1905-2001) iratai 1956-1995
13 doboz, 1,56 fm
Református tanár, fordító. Tanár volt a Lónyay gimn-ban. A ref. zsinaton német és angol fordító.
Iratai 2002-ben kerültek a levéltárba a Ráday Könyvtárból, Bereczky Zoltán rendezte.

C/248 Halasi Gábor (1924-2002) iratai 1941-1960
1 doboz = 0,11 fm
Halasi Gábor református lelkész (Tök 1924. ápr.13-2002. máj.23. Bp.) 1942-ben iratkozott be a pesti teológiára.
Lelkészi szolgálati naplóit özvegye juttatta el a levéltárba 2003-ban. (Könyvekkel együtt, amelyek közül Berecz Ágnes emelte ki és adta át 2003. aug.14-én.) Vö. 80/2003. RL sz. A születési és halálozási adatokat az özveggyel történt telefonbeszélgetés alapján pontosítottuk.
Az iratanyag 14 kötetet tartalmaz.

C/249 Kallódó Ifjúsági Misszió iratai 1982-1985
2 doboz, 0,24 fm

C/250 Lónyay Alapítvány iratai 1991-2004
16 doboz, 1,92 fm

C/251 Békefi Benő (1909-1964) dokumentum gyűjtemény 1909-1964
31 doboz, 3,72 fm
2006-ban került a levéltárba, 20 évig zárolt.

C/252 Presbiteri Szövetség iratai 1991-2004
7 doboz, 0,84 fm

C/253 Pintér Mihály (1946-) iratai 1989-2006
2 doboz, 0,15 fm
Református lelkész, könyvtáros. Lelkészi szolgálati naplók.

C/254 Papp Gyula (1918-?) családi iratai cca 1850-1980
1 doboz, 0,12 fm

C/255 Gombos Gyula (1913-2000) iratai 1936-2000
24 doboz, 2 kötet, cca 3 fm

C/256 Békési (Panyik) Andor (1910-1989) és Békési Andorné (1910-1993 ) iratai 1929-1990
8 doboz, cca 1 fm

C/257 Vörös Éva KEK (Középeurópai Egyházak konferenciája) iratai 1992-1997
0,25 fm

C/258 Hőgye Mihály (1912-1992) iratai 1943-1992, 
benne Nagy Ferenc (1903-1979) levelezése 1936-1992
55 doboz cca 6,5 fm + 2,5 polcfm hangszalag
A hagyaték 2010-ben került a levéltárba az OSZK Kézirattárából.
Rendezte Vezsenyi Péter 2011-ben.

C/259 Joó Sándor (1910-1970) iratai 1931-1995
3 doboz, cca 0,35 fm
A hagyaték 2012-ben Joó Sándor ajándékaként került a levéltárba.
Az iratanyag főként Joó Sándor lelkipásztor igehirdetéseit, leveleit, valamint más családtagok levelezését tartalmazza.

C/260 Nagy Tibor (1929-) iratai 1950-2012
5 doboz, 0,6 fm
2012-ben került a levéltárba.

C/261 Kósa László: Reformátusok Budapesten c. kötethez anyaggyűjtés cca 2000-2007
8 doboz, 0,9 fm

Egyházközségek: D-E fondok
Az egyházközségek iratait általában a helyszínen, az egyházközségek irattáraiban őrzik. Csak az alábbiaknak vannak iratai a Ráday Levéltárban is:

	D/104 
Ádánd (Külsősomogyi egyházmegye) 1773-1946
1 kötet, 9 doboz = 1,20 fm
Jegyzőkönyv: adakozók könyve, másolati j.k.
1 kötet
1773-1814
Ádándi esperesség iratai: missziói jelentései
2 doboz
1933-1943,1940-1943, 1945-1946
Ádándi esperesség iratai: választói névjegyzékek
2 doboz
1937-1951
Ádándi esperesség iratai: adókivetések, költségvetések
0,21 fm, doboz
1895-98, 1936-1950
Ádándi esperesség iratai: népiskolai látogatási jkv.
0,03 fm
1933-1943
Németszékhelyre vonatkozó iratok
0,03 fm
1798-1831
Ádándi egyházgondnoki számadások, költésgvetések
3 doboz
1826-1946
Iktatókönyv
1 kötet
1933-1937

	D/257 
Alcsút (Vértesaljai egyházmegye) 1767-1852
2 kötet, 1 db irat = 0,08 fm
Másolati jkv.
kötet
1820-1852
Gondnoki napló
kötet
1767-1877
Lelkészlak tervrajza
60x47cm
é.n.

	*D/21 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Babarc (Felsőbaranyai egyházmegye) 1756-1954	
15 kötet, 1 doboz = 0,52 fm
Anyakönyvek
3 kötet
1756-1954
Presbiteri jegyzőkönyvek
2 kötet
1818-1878, 1905-1922
Másolati könyvek
2 kötet
1804-1909
Vegyes jegyzőkönyv: a templomépítésre és egyházközség történetére vonatkozó feljegyzések, leltárak, díjlevelek
1 kötet
1829-1831
Igazgatási iratok
3 db
1878-1884
Igazgatási iratok: iktatott iratok
0,09 fm
1949-1953
Egyháztagsági nyilatkozatok
0,02 fm
1948
Iskolai iratok
0,02 fm
1924-1944
Gazdasági könyvek
7 kötet
1816-1936
Gazdasági iratok
0,02 fm
1948-1951

	D/105 
Balatonendréd (Külsősomogyi egyházmegye) 1786-1918	
6 kötet, 1 doboz = 0,30 fm	
Másolati könyvek
3 kötet
1808-1905
Igazgatási iratok - évrendben
0,03 fm
1786-1913
Iskolai iratok
0,01 fm
1903-1913
Gazdasági könyvek
3 kötet
1813-1912
Kurátori számadások
64 füzet
1825-1918
Gazdasági iratok, nyugták
0,03 fm
1883,1913

	D/111 
Bálványos (Külsősomogyi egyházmegye) 1746-1927
2 doboz, 7 kötet = 0,50 fm
Protocollum
3 kötet
1795-1805, 1792-1824, 1830-1890
Presbiteri jegyzőkönyv
2 kötet
1901-1921
Másolati könyv
1 kötet
1776-1844
Gondnoki napló
1 kötet
1776-1844, 
Igazgatási iratok
11 db irat
1805-1922
Iskolai iratok - lajstromozva
14 db irat
1879-1927
Építési ügyek - lajstromozva
26db irat
1746-1907
Számadási füzetek
105 füzet
1806-1914
Gazdasági iratok - lajstromozva
21 db irat
1816-1926
Számlák
51db
1833-1904

	*D/22 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Baranyahídvég (Felsőbaranyai egyházmegye) 1795-1956	
2 doboz, 16 kötet = 0,72 fm
Anyakönyv
5 kötet
1777-1960
Presbiteri jegyzőkönyvek
3 kötet
1822-1883
Másolati könyvek
2 kötet
1855-1928
Igazgatási iratok (évrendben)
1 doboz
1795-1956
Iskolai jegyzőkönyv
1 kötet
1874-1913
Számadási jegyzőkönyv
2 kötet
1805-1913
Hídvég község faeladási számadásai, iktatókönyv
1 kötet
1866-1873, 1946-1956
Szücs János lelkész nyugtakönyve
1 füzet
1876-1916, 
Szücs János lelkész lukmázó könyve
1 kötet
1890-1912
Gazdasági iratok
1 doboz
1819-1953

	*D/24 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Belvárdgyula (Felsőbaranyai egyházmegye) 1756-1945
7 doboz, 20 kötet = 1,25 fm
Anyakönyv 
1 kötet
1756-1836
-keresztelési, házassági, halotti

1756-1800
-házassági szerződések

1800-1836
-lelkészek névsora

1756-1836
Anyakönyv 
1 kötet
1800-1947
-keresztelési, házassági, halotti

1800-1895
-kitértek anyakönyve

1897-1904
-adatok az ekklézsia lelkészeiről

1808-1947
Presbiteri jegyzőkönyvek
6 kötet
1837-1947
Másolati könyvek
5 kötet
1796-1924
Mindenes könyv: prédikációk, egyházközség és iskola történetével kapcsolatos följegyzések, rendeletek másolatai, gazdasági följegyzések
1 kötet
1788-1886
Igazgatási iratok (évrendben)
6 doboz
1806-1945
Iskolai jegyzőkönyv
1 kötet
1854-1859
Iskolai törzskönyv, iratok
0,01 fm
1912, 1936-1938
Kurátori számadáskönyvek
4 kötet
1788-1938
Magtári számadókönyv
1 kötet
1887-1929
-házassági szerződések

1872-1881
-konfirmáltak anyakönyve

1887-1925
-adófőkönyv

1933-1937
Gazdasági iratok
0,08 fm
1895-1943
Vegyes iratok: templom-, parókiaépítéssel kapcsolatos iratok, tervrajzok, választói névjegyzékek
0,03 fm
1854-1934
Iktatókönyv
1 kötet
1927-1944

	*D/28 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Bogdása (Felsőbaranyai e.m.) 1850-1910
töredékes kötet = 0,06 fm
Presbiteri jegyzőkönyv, töredékes
0,06 fm
1850-1909
- vagyonleltári, presbiteri névsorok

1858-1910

	*D/29 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Botyka (Felsőbaranyai egyházmegye) 1806-1829	
1 kötet = 0,02 fm
Másolati könyv
1806-1829
1 kötet

	D/235 
Bölcske (Tolnai egyházmegye) 1789-1913
7 doboz, 1 kötet = 0,9 fm
Protocollum: gyülekezeti napló, másolati könyv
1 kötet
1789-1843
Igazgatási iratok (évrendben)
1 doboz
1839-1913
Kurátori számadások
1-159. sz. füzet
1789-1905

	D/7 
A Budapest-Kálvin téri egyházközség (Pesti egyház) iratai 1790-1969
408 doboz, 272 kötet, 8 egyéb = 57 fm
A török hódoltságot követő évszázadban a türelmi rendeletig (1781) protestánsok nem szerezhettek Pesten ingatlant, s csak ezután kezdődhetett meg a református gyülekezet újjá szerveződése. 1796-ban a négy egyházkerület egyetemes konventjén külön értekezlet mondta ki az egyházközségmegalakulását. Főgondnoknak Ráday Gedeont, lelkésznek Báthory Gábort választották. Temploma 1830-ra épült fel mai helyén a Kálvin téren, az akkori Széna téren . Az egyházközség 1872-ig a város egész területére kiterjedt. (Az akkori Pest közigazgatási területén kívül lévő Óbuda, Rákospalota és más települések gyülekezetei a Pesti egyháztól független anyaegyházközségek voltak.) Az 1870-es évekre már oly mértékben megnövekedett a reformátusság lélekszáma, hogy az egyes  egyházrészek sorra önállósulnak, saját templomot építenek. Kivétel a "Német leányegyház" (ma Németajkú egyházközség), amely majdnem egyidejűnek tekinthető a Pesti egyházzal, s egyházszervezetileg is sajátos a státusa - ennek folytán iratanyaga nehezebben lelhető fel.
A Budapesti egyházközség és egyházmegye irattára közös iratjegyzékkel került a levéltárba, ebből választották le az 1932-ben alakult egyházmegyébe tartozó iratcsomókat, köteteket. Mindkét anyagrészhez további iratok csatlakoztak, külön jegyzékek szerint. Ezek "összefésülése" folyamatban van. Az iratok egyértelmű azonosítását nehezíti tehát, hogy a Pesti egyház nemcsak jónéhány másik budapesti gyülekezetnek elődje-előzménye, hanem a későbbi Budapesti (Belsőbudapesti), illetve Pestkörnyéki (Külsőbudapesti) egyházmegyének is. Az egyházmegyék iratanyaga külön-külön fondban található, de egyes ügyek kutatásakor nem kerülhető el az oda-vissza történő utalás, keresés. Ugyanez érvényes az iskolákra is.
Az alább felsorolt iratok mind a levéltárban vannak. Az egyháztanácsi-presbiteri jegyzőkönyvek kivételével az irategységek azonban nem minden esetben különíthetők el egyértelműen a helyszínen (az egyházközség jelenlegi irattárában) tárolt iratoktól.
550 tételt felsoroló raktári jegyzékek és 300 tételnyi lajstromok alapján kutatható.
Anyakönyvek - másolatok szórványosan egy-egy évből (az eredetiek az egyházközségnél)
14 füzet
1845-1875, 1911--1948
Anyakönyvi iratok: kivonatok, házassági engedélyek, áttérési-kitérési bizonyítványok, válóperes iratok
19 doboz
1727?-1931, 1948
Jegyzőkönyvek:az egyháztanács (presbitérium) üléseinek kéziratos jegyzőkönyvei - az 1840-1864. éviek kivételével a kötetek végén tartalommutató
18 kötet
1796-1826, 1829-1911
Jegyzőkönyvi impurumok
0,05 fm
1802-1844
Jegyzőkönyvek - 1909-től írógéppel írva, külzeten a tárgysorozat feltüntetésével
5 doboz
1908-1931
Német leányegyházra vonatkozó iratok - lajstromozva: 59 db
0,03 fm
1852-1875
Igazgatási iratok: "Egyveleg iratok" I-II. -nagyjából évrendben
2 doboz
1792-1901
Igazgatási iratok: régi és újabb vegyes iratok, körlevelek, nyomtatványok
2 doboz
19-20. század
Igazgatási iratok: vegyes, nem egyházközségi ügyek is, részben Török Pál intézkedése alá tartozók "Varia" jelöléssel
10 doboz
1790-1925
Igazgatási iratok: vegyes ügyek - lajstromozva 1-220.sz.
1 doboz
1838-1931
Igazgatási iratok: iktatott iratok
17 doboz
1852-1931
Igazgatási iratok: iktatott iratok
32 doboz
1932-1967
Iktatókönyvek igazgatási iratokhoz
13 kötet
1927-1942
Adóügyi iktató
1 kötet
1934-1935
Lelkészi levelezés - évek szerint
8 doboz
1931-1950
Iktatókönyvek lelkészi levelezéshez
9 kötet
1929-1944
Gazdasági jellegű vegyes iratok: iratterjesztés, stóla, asszonykör, férfikör, szeretetvendégség, konfirmandusok, Kálvin Kórus, konferenciák, stb. elszámolásai
26 doboz
1940-1966
Adománykönyvek pénzbeszedő füzetek II-VIII. csoportban egyenként felsorolva
184 kötet/ füzet
1811-1957
Adószedők könyve
18 kötet
1931-1967
Adózók kimutatása
30 doboz, 6 köteg
1934-1966
Egyházfenntartói járulékok bizonylatai
27 doboz
1946-1967
Gazdasági levelezés
1 doboz
1830-1860
Gazdasági iratok: levelezés és pénztári iratok
2 doboz
19-20. század
Templomépítési iratok: számlák, építési napló
3 doboz
1801-1830
Építési vegyes iratok
1 doboz
1822-1940
Számadási iratok: pénztári mellékletek évrendben
10 doboz
1796-1867
Számadási iratok - nagyjából évrendben
69 doboz
1868-1932
Számadási iratok - vegyesen
5 doboz
1900-1935
Gazdasági hivatali iratok: igazgatási iratok gazdasági ügyekkel vegyesen
54 doboz
1931-1965
Gazdasági hivatal irataihoz iktatókönyv 
4 kötet
1936-1953
Gazdasági hivatali iktatóhoz névmutató 
4 kötet
1936-1939, 1949-1955
Pénztárkönyvek: főkönyvek és naplók - nem teljes
16 kötet
1928-1950
Pénztári bizonylatok - évenként
76 doboz
1931-1969
Vagyonkönyv az egyházközség és a gimnázium ingatlanairól és alapítványairól
1 kötet
1896-ig
Térképek, tervrajzok, fényképek: a templom és a Kálvin tér 8. és 9. alatti épülettömb tervpályázatai
1 köteg
1912 körül
Postakönyvek, kézbesítőkönyvek
2 doboz
1926-1960

	*D/293 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Bürüsvárad (Belsősomogyi Egyházmegye) 1853-1925
1 doboz = 0,12 fm
Halottvizsgálati bizonyítványok
0,03 fm
1877-1897
Házassági szerződések
0,05 fm
1853-1923
Gazdasági iratok: számvizsgálói nyilatkozatok, nyugták
0,04 fm
1917-1925

	D/77 
Cegléd  (Kecskeméti egyházmegye) 1721-1930
12 doboz, 8 kötet = 1,70 fm
Egyháztanácsi jegyzőkönyvek
2 kötet
1855-1869, 1872-1877
Egyháztanácsi jegyzőkönyvek
3 doboz
1882-1905, 1914-1925, 1927-1930
Igazgatási iratok (évrendben)
3 doboz
1818-1887, 1890-1930
Iskolai anyakönyv
1 kötet
1721-1841
Iskolaszéki jegyzőkönyv
0,09 fm
1833-1899, 1900-1930
Iskolai iratok
1 doboz
1825-1908
Gondnoki számadás
1 kötet
1721-1793
"Tűz űltal megkárosított..." adakozókönyv 
1 kötet
1834
Templomépítési adományok
1 kötet
1854
Iskolai pénztárkönyv
1 kötet
1821-1842
Kéregetőkönyv
1 kötet
1836
Gazdasági iratok
5 csomó
1741-1913
Ceglédi Ker. Ref. Egylet  iratai
7 db
1872

	*D/36 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Drávacsepely (Felsőbaranyai egyházmegye) 1780-1945
4 kötet = 0,08 fm
Anyakönyv 
1 kötet
1795-1858
-keresztelési, házassági, halotti

1795-1828
-konfirmáltak anyakönyve

1817-1858
-prédikátorok összeírása 

1780-
Anyakönyv (tartalomjegyzék)
1 kötet
1828-1945
-keresztelési, házassági, halotti

1828-1863
-egyházközség története

1780-1851
-feljegyzések lelkészekről

1859-1945
Másolati jegyzőkönyv
1 kötet
1806-1826
Gondnoki napló
1 kötet
1809-1818

	*D/37 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Drávafok (Felsőbaranyai egyházmegye) 1836-1926
2 kötet = 0,05 fm
Presbiteri jegyzőkönyv, másolati jegyzőkönyv
1 kötet
1857-1926, 1857-1913
Másolati jegyzőkönyv
1 kötet
1836-1856

	*D/38 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Drávaiványi (Felsőbaranyai egyházmegye) 1809-1950
1 doboz, 12 kötet = 0,35 fm
Protokollum
1 kötet
1874-1936
               Presbiteri jegyzőkönyv, lelkész hivatalos levelezési naplója
1 kötet
1859-1889, 1867-1889
Presbiteri jegyzőkönyv, lelkész hivatalos levelezési naplója
1 kötet
1889-1910
Másolati jegyzőkönyvek
3 kötet
1809-1905
Igazgatási iratok (évrendben)
0,04 fm
1858-1936
Gazdasági jegyzőkönyvek: gondnoki napló, adófőkönyvek, vagyonleltár, stb.
5 kötet, 1 füzet
1850-1950
Gazdasági iratok
0,02 fm
1813-1917
Egyházközség bélyegzői ( külön lista)
5 db


	D/238 
Dunaföldvár (Tolnai egyházmegye) 1889-1946
7 doboz = 0,85 fm
Választói névjegyzékek
0,01 fm
1919, 1931-32, 1936-38, 1940-46
Iskolai statisztikai kimutatások
0,02 fm
1914-15
Vegyes iratok
0,20 fm
1900-1940
Gazdasági iratok: gondnoki naplók, adókivetési lajstromok, nyugták stb.
5 doboz
1889-1946

	D/208 
Dunapataji egyházközség iratai (Solti egyházmegye) 1757-1948
30 doboz, 25 köteg = 6 fm
Egyik legrégibb dunamelléki egyházközség. Egyházigazgatási iratai a 17. század végétől vannak. Az anyakönyvek, presbiteri jegyzőkönyvek és az egyházigazgatási iratok a helyszínen találhatók. Utóbbiak közül néhány irat a gazdasági iratokkal együtt a levéltárba került. A fond túlnyomórészt pénztári iratokat, gondnoki számadásokat tartalmaz, de akadnak benne iktatókönyvek, levelek, egyéb vegyes iratok is.
Az egyes iratkötegeket leszámozták, de nem maradt róla segédlet. A levéltári rend a számozást követi, az egyes iratcsmók nagyjából belül sem tárgyi, sem időrend nem érvényesül. 10 gépelt oldal terjedelemben, : 
Lelkészi hivatal iratai, benne gazdaságiak és egyéb vegyes iratok is
7 doboz
1928-1943
Iktatókönyvek

1927-1943
Harangozási könyvek

1860-1904
Gondnokok számadási iratai - névszerint említve

1757-1948

	*D/41 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Garé (Felsőbaranyai egyházmegye) 1758-1934
14 kötet = 0,15 fm
1796-ig Szava község filiája volt, ezért első anyakönyve a szavai matriculában található, D/72 jelzet alatt.
Anyakönyv D/72
1 kötet
1769-1796
-keresztelési

1769-1796
-házassági, halotti

1786-1796, 1785-1796
Anyakönyv
1 kötet
1796-1854
-kereszteltek

1796-1828, 1836-37
-házassági

1811-1826, 1832-37
-halotti

1796-1837
-konfirmáltak

1831-1837
Másolati jegyzőkönyvek
4 kötet
1802-1917
Presbiteri jegyzőkönyv
1 kötet
1880-1913
Iskolai jegyzőkönyv
1 kötet
1854-1920
Vegyes jegyzőkönyv: gazdasági bejegyzések, másolati jegyzőkönyv, presbiteri végzések, házassági szerződések
1 kötet
1802-1840
Gazdasági jegyzőkönyvek: számadáskönyvek
4 kötet
1816-1934
Iktatókönyv
1 kötet
1828-1933

	D/148 
Gyöngyös (Pesti egyházmegye)
3 csomó = 0,06 fm
Török-kori oklevelek fotómásolatai és átiratai
0,02 fm
1553-1605
Vegyes nyomtatványok
4 db
1874-1940
1930-as években készült másolatok az egyházközség kuruckori iratairól
0,02 fm
1704-1714
Presbiteri gyűlési jegyzőkönyvek másolatai
0,01 fm
1939-1940

	D/117 
Gyönk (Külsősomogyi egyházmegye) 1837-1838
2 db = 2 fol
I. Ferdinánd házassági dispensatioja Wohlschlegel Péter részére
1837
Mészáros Károly kísérőlevele
1838

	D/150 
Hévízgyörk (Pesti egyházmegye) 1748-1875
1 csomó = 0,01 fm
Igazgatási iratok
1748-1875

	*D/50  (2011-ben Pécsre szállítva!)
Ipacsfa (Felsőbaranyai egyházmegye) 1822-1939
1 doboz 5 kötet = 0,22 fm
Kovácshida szórványa.
Presbiteri jegyzőkönyv
1 kötet
1859-1939
Presbiteri gyűlésre meghívók
0,02 fm
1924-1939
Másolati jegyzőkönyv
2 kötet
1822-1913
Igazgatási iratok
3db
1914-1919
Számadáskönyv
1 kötet
1832-1898
Iktatókönyv
1 kötet
1912-1921

	D/217 
Kalocsa (Solti egyházmegye) 1880-1943
8 doboz, 2 kötet = 1 fm
Igazgatási iratok: 1930-1942 között iktatott 
7 doboz
1880-1942
Gazdasági iratok
1 doboz
1936-1943
Egyházi hirdetések
1 kötet
1931-1943
Iktatókönyv
 1 kötet
1936-1941

	D/87 
Kiskunhalas (Kecskeméti egyházmegye) 1688-1948
9 csomó, 8 kötet = 1,10 fm
Egyháztanácsi jegyzőkönyvek
2 kötet
1723-1742, 1760-1819
Igazgatási iratok, iktatás 1930-tól
5 csomó
1828-1941
Bírósági iratok: Farkas Ignác és Szabó Mihály pere
1 csomó
1882-1900
Választói névjegyzékek
1 csomó
1900, 1948
Számdáskönyv
1 kötet
1668-1775
Kivonatok az adófőkönyvből
1  csomó
1861
Nem egyházi jellegű vegyes iratok: kiskun lovas szabadcsapat iratai, Kiskunhalas és Kiskunmajsa közti per iratai, plakátok, nyomtatványok
1 csomó
1848-1879
Iktatókönyvek
5 kötet
1925-1945

	*D/30 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Kispeterd (Felsőbaranyai egyházmegye) 1799-1946
7 kötet = 0,12 fm
Az egyházközség jelzete Botykapeterdé, ma már Kispeterd ezen a néven nem létezik.
Másolati jegyzőkönyv.
1 kötet
1799-1857
                    -presbiteri gyűlések végzései

1828-1859
Másolati jegyzőkönyv
1 kötet
1858-1906
-presbiteri jegyzőkönyv

1878-1911
Iskolai jegyzőkönyv
1 kötet
1818-1898
Gondnoki naplók
4 kötet
1809-1946

	D/244 
Kölesd (Tolnai egyházmegye) 1728-1755, 1902
18 fol
6 db contractust tartalmaz = 16 fol
Toronygombban elhelyezett emlékirat eredeti példánya 1902. júl. 15.

	D/122 
Látrány (Külsősomogyi egyházmegye) 1783-1928
4 doboz, 2 kötet = 0,60fm	
Presbiteri jegyzőkönyv
2 kötet
1808-1898
Igazgatási iratok - évrendben
0,21 fm
1783-1928
Iskolai iratok
0,02 fm
1910-1911
Gazdasági iratok
0,19 fm
1869-1918

	*D/295 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Markóc (Felsőbaranyai egyházmegye) 1795-1895
3 kötet = 0,10fm
Az egyházközség ma Drávafok-Kétújfalu szórványa

Másolati jegyzőkönyv
1 kötet
1851-1880
Presbiteri jegyzőkönyv, másolati jegyzőkönyv
1 kötet
1858-1879, 1880-1895
Gazdasági jegyzőkönyv
1 kötet
1795-1892
-feljegyzések a templom múltjából

1795-1858

	*D/55 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Matty (Felsőbaranyai egyházmegye) 1775-1847
1 csomó, 1 kötet = 0,02 fm

Igazgatási iratok
10 db
1775-1847
Pénztárkönyv
1 kötet
1810-1826

	D/156 
Monor (Pesti egyházmegye) 1897
1 db irat az egyházközség fölterjesztése a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a ref. vallásúak hitoktatása tárgyában = 2fol

	D/90 
Nagykőrös (Kecskeméti egyházmegye) 1768-1949
1 csomó, 10 kötet  = 0,50 fm
Az egyházközség levéltárának túlnyomó része az 1944/45-ös hadműveletek során elpusztult, a gimnáziumra vonatkozó iratok találhatók A/20, a gimnáziumra és tanítóképzőre vonatkozó iratok az egyházkerületi iratok között találhatók  (A/1g). Ezenkívül a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Fióklevéltárban  a  nagykőrösi anyag jelzete: VIII. 52, 53. A nagykőrösi csizmadia céh iratai a Ráday Könyvtár Kézirattárában vannak elhelyezve K-o.289 sz. alatt.
Választói névjegyzékek
4 kötet
1947-1949
Vegyes iratok
5 db
1840, 1871/72, 1886/87, 1891, 1921
Haszonbérleti szerződések
0,01 fm
1939-1943
Papbér lajstromok
4 kötet
1768-1769, 1774-1775, 1822, 1825
Adófőkönyvek
2 kötet
1850-1857, 1873-1874

	*D/58 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Nagypeterd (Felsőbaranyai egyházmegye) 1758-1916
4 kötet = 0,10 fm
Anyakönyv 
1 kötet
1758-1800
-keresztelési és halotti : Nagypeterd

1758-1800
-keresztelési és halotti: Büdösfa, Szenterzsébet, Keresztúr, Kispeterd

1758-1768
-házassági: Nagypeterd

1779-1800
-másolati jegyzőkönyv

1784-1799
Anyakönyv: Nagypeterd
1 kötet
1800-1873
-keresztelési, halotti

1801-1876
-házassági

1800-1866
-konfirmálási

1809-1873
Protocollum
1 kötet
1822-1858
-házassági szerződések

1822-1959
-presbiteri gyűlések végzései

1822-1836
-másolati jegyzőkönyv

1831-1836
Postakönyv
1 kötet
1905-1916

	*D/60 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Nagyváty (Felsőbaranyai egyházmegye) 1767-1953
1 doboz, 16 kötet = 0,40 fm
Anyakönyv
1 kötet
1766-1915
-keresztelési

1766-1788
-házassági, halotti

1771-1815
-házassági szerződések

1806-1915
Anyakönyv
1 kötet
1769-1821
-kereszetelési, házassági

1767-1821 (1769-1788 másolatban)
-halotti

1788-1821
Anyakönyv
1 kötet
1821-1903
-keresztelési

1821-1875
-konfirmáltak

1821-1903
-házassági

1821-1869
-halotti

1822-1873
-házassági szerződések

1836-1870
Keresztelési anyakönyv
1 kötet
1876-1919
Másolati jegyzőköynvek presbiteri gyűlések végzéseivel
5 kötet
1773-1915
Presbiteri jegyzőkönyv
1 kötet
1886-1911
Igazgatási iratok (évrendben)
0,06 fm
1865-1952
Beczefai egyházrajz
10 fol
1895
Gazdasági jegyzőkönyvek: adófőkönyvek, pénztári naplók
6 kötet
1813-1944
Gazdasági iratok
0,03 fm
1865-1953

	D/222 
Ordas (Pesti Egyházmegye) 1765-1766
2 db
Ordasi lakosok kérvénye harang ügyében 
2 fol
1765
Ordasi lakosok kérvénye Turi Ferenc lelkész ügyében
2 fol
1766

	D/249 
Őcsény (Tolnai egyházmegye) 1733-1947	
6 doboz, 1 kötet = 0,80 fm
Protocollum
1 kötet
1733-1826
               Igazgatási iratok - évrendben
2 doboz
1878-1929
Iskolai iratok
1 doboz
1866-1944
Gazdasági iratok
2 doboz
1886-1932
Postakönyv
1 kötet
1912-1918
Iktatóköny
2 kötet, 1 füzet
1918-1919, 1922-1926, 1932 

	D/250 
Paks (Tolnai egyházmegye) 1852-1948
5 doboz, 6 köteg, 2 kötet = 1,2 fm 
Igazgatási iratok
3 doboz
1852-1948
Gondnoki naplók, gondnoki számadáskönyvek, adófőkönyvek
0,70 fm
1891-1940
Pénztárnaplók
2 doboz
1922-1940
Nyugták
0,10 fm
1918-1948
Iktatókönyvek
2 kötet
1895-1907, 1922-1931, 1934-1941

	*D/63 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Páprád (Felsőbaranyai egyházmegye) 1777-1948
3 doboz, 25 kötet = 0,66 fm
Anyakönyv
1 kötet
1777-1837
-keresztelési

1778-1836
-házassági

1777-1837
-halotti

1779-1830
-konfirmáltak

1822-1827
Másolati jegyzőkönyv
1 kötet
1859-1914
Igazgatási iratok (évrendben)
2 doboz
1908-1948
Vegyes iratok: espereslátogatási jegyzőköynvek, választói névjegyzékek, missziói jelentések

1925-1940
Iskolai anyakönyvi és osztályzati napló
2 kötet
1896-1897, 1923-1936
Iskolai törzskönyv
1 kötet
1913-1916
Iskolai felvételi naplók
3 kötet
1890-97, 1914-17, 1923-37
Iskolai előmeneteli és mulasztási naplók
3 kötet
1901-1923
Részletes tananyag napló
1 kötet
é.n.
Iskolai haladási naplók
3 kötet
1916-30, 1935-37
Osztálykönyvek
2 kötet
1930-33
Gazdasági jegyzőkönyvek: kurátori naplók, adófőkönyv
3 kötet
1846-1939
Gazdasági iratok
1 doboz
1902-1946
Potakönyvek
2 kötet
1925-1929, 1935-1945
Iktatókönyvek
3 kötet
1912-1926, 1935-39, 1940-48

	D/276 
Pátka (Tolnai egyházmegye) 1818-1819
0,01 fm
Kimutatás a ref. iskolában tanuló gyermekekről
2 fol
1818-1819
Biczó Pál: A pátkai ref. egyházközség története - nyomtatott, jegyzetekkel ellátva
86p
é.n.

	D/161 
Pécel (Pesti egyházmegye) 1791-1946
4 csomó, 47 kötet = 1,3 fm
Másolati jegyzőkönyvek
2 kötet
1858-1899, 1914-1925
Kiharangoztatások könyve
1 kötet
1886-1896
Igazgatási iratok
0,02 fm
1873-1934
Iskolai iratok
0,03 fm
1905-1920
Adófőkönyvek
20 kötet
1894-1919, 1924, 1926-1930, 1935-1946
Pénztári naplók
13 kötet
1791-1930
Gzdasági jegyzőkönyvek
7 kötet
1847-1939
Gazdasági iratok
0,04 fm
1885-1886
Iktatókönyvek
4 kötet
1891-1901, 1904, 1908-1913, 1931-1934
Isaszegi fiókegyház iratai
0,01 fm
1914-1925
Péceli Ref. Egyház évkönyvei 
7 db nyomtatott füzet
1910-1916

	*D/64 (2011-ben Pécsre szállítva!)
(Magyar) Peterd (Felsőbaranyai egyházmegye) 1807-1948
1 doboz, 27 kötet, 8 füzet = 0,80 fm
Presbiteri jegyzőköynvek
6 kötet
1861-1937
                    Másolati jegyzőkönyvek
3 kötet
1807-1909
Igazgatási iratok
0,01 fm
1898-1907
Választói névjegyzékek
0,01 fm
1909-1934
Iskolai iratok
0,01 fm
1900-1907
Gazdasági jegyzőkönyvek: kurátori naplók, lukmakönyvek, kölcsönmagtári jegyzőkönyvek, 
13 kötet
1813-1940
Gazdasági iratok
0,04 fm
1892-1918
Személyi leányegyház bevétel-kiadási naplója
1 kötet
1877-1878
Peterdi Olvasókör gyűléseinek jegyzőkönyve
1 kötet
1899-1919
Postakönyvek
8 füzet
1900-1925
Iktatókönyvek
3 kötet
1897-1936

	*D/67 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Rádfalva (Felsőbaranyai egyházmegye) 1827-1954
3 doboz = 0,36 fm
Anyakönyvi kivonatok
0,06 fm
1892-1923
Igazgatási iratok, 1911-től iktatott
2 doboz
1827-1946
Gazdasági iratok
0,06 fm
1837-1945
Iktatókönyv
1 kötet
1937-1954

	D/195 
Rákospalota (Pestkörnyéki egyházmegye) 1854
1 füzet = 12 p
Kereszteltek, házasodtak, megholtak anyakönyvi kivonata
1 füzet, 12p
1854
 
	D/197 
Rákosszentmihály ( Pestkörnyéki, ma Budapest-Északi egyházmegye ) 1901-1944
12 doboz, 4 kötet = 1,5 fm
Igazgatási iratok: iktatott és iktatatlan iratok
11 doboz
1901-1944
Választói névjegyzékek
1 doboz
1913-1930
Pénztárnapló
1 kötet
1928-1931
Iktatókönyvek
3 kötet
1916-1935, 1940-1944

	D/224 
Solt (Solti egyházmegye) 1840-1950
7 doboz = 1 fm
Halotti bizonyítványok
1860-1925
4 doboz
Házassági ügyiratok
1871-1950
3 doboz
	
	*D/71 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Sósvertike (Felsőbaranyai egyházmegye) 1816-1914	
6 kötet = 0,20 fm	
Presbiteri jegyzőkönyv
1 kötet
1892-1914
Másolati jegyzőkönyv
3 kötet
1816-1914
Számadáskönyvek
2 kötet
1817-1849, 1874-1914

	D/95 
Szank (Kecskeméti egyházmegye) 1891-1925 
1 kötet, 1 csomó = 0,02 fm
Szanki egyház történetére vonatkozó feljegyzések, gondnoki, lelkészi jelentések
1959, 1962
0,02 fm
Szanki pénztári napló
1928
1 füzet
Móricgáti leányegyházra vonatkozó iratok: anyakönyv, Protocollum
1868, 1863-1869
1 kötet

	*D/72 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Szava (Felsőbaranyai egyházmegye) 1618-1953
4 doboz, 21 kötet = 0,80 fm
Anyakönyv
1 kötet
1769-1875
-keresztelési

1769-1975
-konfimáltak

1816-1875
-házassági

1786-1875
-halotti

1785-1875
Presbiteri jegyzőkönyvek
5 kötet
1817-1937
Másolati jegyzőkönyvek
5 kötet
1806-1939
Igazgatási iratok (évrendben)
4 doboz
1618-1925
Számadáskönyvek
4 kötet
1816-1906
Postakönyvek
2 kötet
1886-1928
Iktatókönyvek
4 kötet
1897-1905, 1916-1953

	D/254 
Szekszárd (Tolnai egyházmegye) 1825-1950
9 doboz = 1,2 fm
Igazgatási iratok (iktatott)
4 doboz
1719-1942
Gazdasági iratok
3 doboz
1790-1943
Vegyes iratok
1 doboz
1847-1950
Iktatókönyvek
1 csomó
1911-1926
Postakönyvek
1 csomó
1911-1942

	D/297 
Szigetbecse - Szigetszentmárton missziói anyaegyház, Szigetcsép (Solti egyházmegye) 1949-1954
2 csomó = 0,05fm
Szigetbecse Ráckeve szórványa, Szigetcsép Majosháza szórványa volt (1941-es névtár)
Szigetbecsei igazgatási iratok
0,05 fm
1949-1954
                    Szigetcsépi igazgatási iratok
4db
1950

	D/168 
Szigetmonostor  (Pesti Egyházmegye) 1898
2 darab tervrajz a parókiáról, 1898-ból

	D/228 
Szigetszentmiklós (Solti egyházmegye) 1907-1930
1 füzet = 25p
Az egyházi erdő rendszeres gazdasági ütemterve
1 füzet, 25p
1907-1930

	D/97 
Szolnok (volt Kecskeméti, ma Délpesti Egyházmegye) 1861-1963
17 doboz, 8 kötet = 2,1 fm
Születési kivonatok
0,01 fm
1951
Házassági tanúsítványok
0,11 fm
1889, 1913, 1916, 1918-22, 1926, 1929-34, 1936, 1939, 1942, 1947-48
Halottvizsgálati bizonyítványok
2 doboz
1888, 1908, 1916, 1918-32, 1936-49
Presbiteri jegyzőkönyvek
0,07 fm
1890-1908, 1913, 1920, 1935, 1938, 1941, 1943
Választói névjegyzékek
0,05 fm
1913-14, 1929-32, 1937-40,
Igazgatási iratok (iktatott)
2 doboz
1893-1957
Iskolai iratok: osztálynaplók, néhány irat
1 doboz
1900-1909
KIE jegyzőkönyvek
2 kötet
1931-1942
Vegyes iratok: konfirmandusokra vonatkozó iratok, nyomtatott körlevelek, meghívók, stb
1 doboz
1861-1963
Gazdasági iratok
4 doboz
1869-1949
Pénzbeszedési naplók
1 kötet, 5 doboz
1886-1956
Gazdasági naplók: diakonissza pénzbeszedési napló, haszonbérnyilvántartó
2 kötet, 1 füzet
1939-1951
Iktatókönyvek
3 kötet, 1 füzet
1889, 1893-1928

	D/297 
Tamási (Tolnai egyházmegye) 1932-1993	
10 doboz, 4 kötet, 5 egyéb = 1,3 fm
Fiókegyház: Pári

2000-ben került a levéltárba.
Halottvizsgálati bizonyítványok
0,04 fm
1951-1955
Konfirmálási nyilatkozatok: Tamási
0,04 fm
1948
Konfirmálási nyilatkozatok: Pári 
0,01 fm
1948
Presbiteri jegyzőkönyvek
0,02 fm
1992-1994
Presbiteri gyűlésekről hangfelvétel
5 db kazetta
1992-1994
Jegyzőkönyv
2 kötet
1932-1969
Jegyzőkönyv: Pári
1 kötet
1947-1967
- jegyzőkönyv: Tamási

1969-1973
Feljegyzések könyve lelkészekről
1 kötet
1944-1953
Igazgatási iratok: iktatott iratok
5 doboz
1954-1992
Vegyes iratok
1 doboz
1950-1992
Gazdasági jegyzőkönyvek: pénztári naplók, adófőkönyvek, perselypénz naplók
7 kötet, 6 füzet
1932-1989
Pénztári bizonylatok
1 doboz
1951-1972
Hirdetőkönyvek1 
2 kötet
1941-1949
Postakönyvek 
1 kötet, 1 füzet
1947-1966
Iktatókönyvek
2 kötet, 1 füzet
1937-1973
Draskóczy József feljegyzései az egyházközség életéről - kézirat
82 p
1932-1993

	*D/73 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Terehegy (Felsőbaranyai egyházmegye) 1759-1954
2 doboz, 28 kötet = 1,35 fm
Anyakönyv
1 kötet
1759-1828
-keresztelési

1759-1808
-házassági

1768-1808
r-halotti

1761-1808
Anyakönyv
1 kötet
1805-1912
-keresztelési

1805-1912
-házassági, halotti

1808-1912
-konfirmáltak

1820-1912
Presbiteri jegyzőkönyvek
6 kötet
1816-1947
Másolati jegyzőkönyvek
3 kötet
1820-1910
Rendeletek könyve
1 kötet
1731-1808
Igazgatási iratok (iktatott)
0,20 fm
1928-1940
Illés Géza lelkészi munkanaplója
 1 kötet
1928-1936
Iskolai iratok
0,01 fm
1893-1947
Vegyes iratok: Szász Károly egyházrajza, választók névjegyzéke, missziói munkaterv, stb
0,02 fm
1886, 1952-1953
Gzadasági jegyzőkönyvek: kurátori naplók, lukmakönyv, takarékmagtári naplók
10 kötet
1829-1947
Gazdasági iratok
0,04 fm
1900-1913, 1950-52
Iktatókönyvek
5 kötet
1904-1907, 1914-1927, 1931-43

	D/170
Üllő (Pesti egyházmegye) 1894-1944
1 köteg = 0,06 fm
Anyakönyv, szénné égett állapotban..

	*D/74 (2011-ben Pécsre szállítva!)
Vajszló (Felsőbaranyai egyházmegye) 1908-1948
3 doboz, 3 kötet = 0,45 fm
Anyakönyvi másolatok
1910-1948
0,02 fm
Igazgatási iratok, iktatott iratok évrendben
1908-1942
2 doboz
Iskolai statisztikai iratok
1931-32
1 füzet
Gazdasági iratok
1940-1948
0,01 fm
Iktatókönyvek
1915-1939, 1945-48
3 kötet, 2 füzet
Egyházrajz 1817-ből
é.n.
20 p
A nagyrévi lelkész és a vezsenyi esperes levélváltása egy vegyes házasság ügyében
1950
2 fol


'E' fondok közé azokat az egyházközségeket soroltuk, amelyek nem a dunamelléki egyházkerülethez tartoznak.

E/1 Garamlök - Töhöl - Felsőpél (Dunántúli Egyházkerület, Barsi Egyházmegye) 1784-1946
4 doboz, 23 kötet = 1 fm
Anyaegyház: Garamlök, fiókegyházai : Töhöl, Felsőpél
Anyakönyvi index, Garamlök
1 kötet
1787-1941
Presbiteri jegyzőkönyv, Garamlök
4 kötet
1859-1947
Presbiteri jegyzőkönyv, Töhöl
2 kötet
1879-1935
Presbiteri jegyzőkönyv, Felsőpél
1 kötet
1893-1937
Másolati jegyzőkönyv, lelkésznévsorok, anyaegyház és fiókegyházak története
2 kötet
1784-1830, 1830-1899
Igazgatási iratok
4 doboz
1903-1946
Adományok könyve, számadáskönyvek, Garamlök
5 kötet
1786-1946
Vagyontörzskönyv, Garamlök, Felsőpél, Töhöl
3 füzet
1940
Hirdetőkönyvek, Garamlök
4 kötet
1926-1944
Egyházi feljegyzések 
1 kötet ?
1784-1830
Iktatókönyv
1 kötet
1934-1937

E/2 Perőcsény (Dunántúli Egyházkerület, Drégelypalánki Egyházmegye) 1699-1927
2 csomó, 3 kötet = 0,12 fm
Másolati jegyzőkönyvek
3 kötet
1783-1877
Igazgatási iratok
0,01 fm
1750-1831
Másolatok 1699-1790 közötti iratokról
0,01 fm
é.n.


E/3 Rimaszombat (Tiszáninneni Egyházkerület, Gömöri Egyházmegye) 1771-1800
1 csomó = 0,01 fm
Igazgatási iratok
1771-1800
0,01 fm

E/4 Kömlőd (Dunántúli Egyházkerület, Komáromi Egyházmegye) 1788-1862
1 csomó = 0,02 fm
Igazgatási iratok
1789-1862
0,01 fm
Számadások
1788-1812
0,01 fm

E/5 Ipolypásztó 1736-1827
(Dunántúli Egyházkerület, Drégelypalánki egyházmegye, ma Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Északnyitrai Egyházmegye)
2 kötet = 0,08 fm
Anyakönyvek
1736-1771, 1773-1827
2 kötet

E/6 Drégelypalánki Egyházmegye 1726-1950
(Dunántúli Egyházkerület)
1 kötet, 2 doboz = 0,28fm
Egyházlátogatási és közgyűlési jegyzőkönyv
1 kötet
1876-1889
Egyházközgyűlési határozatok
0,02 fm
1726-1738, 1885
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek
0,10fm
1853-1950
Katolikus vizitációk iratai
0,01fm
1760-1778
Diósjenői mester ügyében levelek
2db
1753
Vagyonkimutatás
10 fol
1894-1898
Esperesi levelezés
1 doboz
1753-1845

E/7 Kibéd (Erdélyi Egyházkerület, Bekecsalji Egyházmegye) 1761-1822
1 kötet = 0,05 fm
Anyakönyv -tartalomjegyzékkel
1761-1822
-kereszteltek, házasodtak lajstroma
1761-1821
- konfirmáltak anyakönyve
1812-1814
-halottak lajstroma
1761-1820
-ekklézsiát követtek lajstroma
1815-1821

E/8 Csap (Tiszáninneni Egyházkerület, Ungi Egyházmegye) 1946-1949
1 kötet = 0,015 fm
Presbiteri jegyzőkönyv
1946-1949

E/9 Serke 1730-1750
(Tiszáninneni Egyházkerület, Gömöri Egyházmegye) 
1 csomó = 0,02 fm
Igazgatási iratok
1730-1750
0,02 fm

E/10 Belsősomogyi egyházmegyébe tartozó egyházközségek iratai 1770-1942
(Dunántúli egyházkerület) 
6 doboz = 0,8 fm
Lelkészekre, tanítókra, iskolákra, gazdasági ügyekre vonatkozó egyedi iratok. Az anyag fele az egyházközségek betűrendjében, azon belül tárgy és időrend szerint lajstromozva van, mintegy 1000 tétel.

E/11 Tuson 1854-1867
(Kolozs vm, Marosi egyházmegye, Erdélyi egyházkerület) 
1 kötet = 0,03 fm
Anyakönyv, 284 oldal.

+++
+

Függelék I.
Dunamelléki református egyházközségek az 1941. évi egyházi névtár szerint
(filiák és szórványok nélkül)
A *-gal jelölteknek van iratanyaga levéltárunkban.

Budapesti egyházmegye
(Bp-) Kálvin tér*
(Bp-) Szabadság tér
(Bp-) Vilma királynő út
(Bp-) Külső Józsefváros
(Bp-) Pozsonyi út
(Bp-) Frangepán utca
(Bp-) Baross tér
(Bp-) Zugló
(Bp-) Kőbánya
(Bp-) Külső Üllői út
(Bp-) Buda
(Bp-) Budahegyvidék
(Bp-) Pasaréti út
(Bp-) Kelenföld
(Bp-) Óbuda
 
Felsőbaranyai egyházmegye
Adorjás
Babarc
Baranyahídvég
Becefa-Zsibót
Belvárdgyula
Besence
Bisse
Bogdása
Botyka
Cún
Csarnóta
Csányoszró
Dencsháza
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávapalkonya
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Gyöngyfa
Gyüd
Harkány
Hirics
Ipacsfa
Katádfa
Kákics-Marócsa
Kémes
Kisharsány
Kistótfalu
Kóros
Kovácshida
Kölked
Luzsok
Magyarmecske
Matty
Márfa
Mohács
Nagyharsány
Nagypeterd
Nagytótfalu
Nagyváty-Kacsóta
Nyugotszenterzsébet
Old
Okorág
Páprád
Pécs
Piskó
Rádfalva
Rózsafa
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Terehegy
Tésenfa
Turony
Vajszló
Zaláta
 
Kecskeméti egyházmegye
Abony
Cegléd*
Gomba
Izsák
Jászberény
Jászkarajenő
Jászkisér
Kecskemét
Kerekegyháza
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas*
Kocsér
Lajosmizse
Nagykőrös*
Ókécske
Pánd
Soltvadkert
Szank*
Szentmártonkáta
Szolnok*
Tápiószele
Tiszavárkony
Tószeg
Vezseny*
 
Külsősomogyi egyházmegye
Ádánd*
Balatonendréd*
Balatonöszöd
Bálványos*
Büssü
Dombóvár
Felsőireg
Felsőmocsolád
Felsőnyék
Gyönk (magyar)
Gyönk* (német)
Jut
Kapony
Kazsok
Kőröshegy
Lápafő
Látrány*
Miszla
Bábonymegyer
Nagyberény
Nagycsepely
Nagyszékely
Nagyszokoly
Nágócs
Ságvár
Som
Somogytúr
Szólád
Tamási*
Tengőd
Tolnanémedi
 
Pesti egyházmegye
Alag-Dunakeszi
Albert-Irsa
Alsódabas
Alsónémedi
Bugyi
Dunabogdány
Fót
Göd-Sződ
Gödöllő
Gyón
Gyöngyös*
Gyömrő
Hatvan
Hévizgyörk*
Kisoroszi
Kistarcsa-Mogyoród
Kosd
Monor*
Nyáregyháza
Ócsa
Örkény
Őrszentmiklós
Pestszentimre
Pécel*
Pomáz
Pócsmegyer
Rákoscsaba
Szada
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Üllő*
Vasad
Vác
Váchartyán
Vecsés
Veresegyház
 
Pestkörnyéki egyházmegye
(Bp-) Budafok
(Bp-) Csepel
(Bp-) Kispest
(Bp-) Kispest-Wekerletelep
(Bp-) Nagytétény
(Bp-) Pestszenterzsébet
(Bp-) Pestszenterzsébet-Klapka tér
(Bp-) Pestszentlőrinc
(Bp-) Pestújhely
(Bp-) Rákosliget-Rákoskeresztúr
(Bp-) Rákospalota-Újváros
(Bp-) Rákospalota*-Óváros
(Bp-) Rákosszentmihály*-Sashalom
(Bp-) Újpest
 
Solti egyházmegye
Apostag
Áporka
Baja
Bácsalmás
Bogyiszló
Dab
Dömös
Dunaharaszti
Dunapataj*
Dunaszentbenedek*
Dunavecse
Érsekcsanád
Foktő
Fülöpszállás
Harta
Kalocsa*
Kiskunlacháza
Kunszentmiklós
Majosháza
Makád
Ordas*
Orgovány
Ráckeve
Solt*
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szeremle
Szigetszentmiklós*
Tass
Uszód
 
Tolnai egyházmegye
Alap
Alsónyék
Báta
Bonyhád
Bölcske*
Cece
Decs
Dunaföldvár*
Dunaszentgyörgy
Fadd
Gerjen
Hidas
Kajdacs
Kölesd*
Madocsa
Medina
Mórágy*
Nagydorog
Öcsény*
Paks*
Pécsvárad
Sárpilis
Szekszárd*
Tengelic
Váralja
Zengővárkony
 
Vértesaljai egyházmegye
Aba
Alcsút*
Baracska
Bia
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Ercsi
Etyek
Érd
Felcsút
Gárdony
Gyuró-Kuldó
Iváncsa
Kajászószentpéter
Kápolnásnyék
Lovasberény
Mány
Pákozd
Pátka*
Páty
Sárbogárd
Sárkeresztur
Seregélyes
Sukoró
Tabajd
Tinnye
Tök
Vál
Velence
Vereb
Vértesacsa
Vértesdoboz
Zámoly

Függelék II.  C fondok betűrendben

Almássy István
C  1
Ambrus József
C  2
Árokháty Béla
C  106
Asguthi Körtvélyessy
C  50
Baár Károly
C  3
báji Patay, ld. Patay
C  59
Baksay Sándor
C  109
Balázs László
C  155
Bálint Mihály
C  4
Balla család
C  5
Balogh Elemér
C  107
Balogh Jenő
C  108
Bánffy Miklós gr.
C  6
Bányai László
C  188
baracskai Szüts, ld. Szüts
C  84
Barbacsy család
C  7
Bárczay Gyula
C  110
Bartók György
C  152
Bassola Zoltán
C  232
Báthory család
C  8
bátori 'Sigray család, ld. Sigray
C  71
Békefi Benő
C  251
Békési (Panyik) Andor
C  256
Beliczay Angéla
C  13
Benda Gyula
C  9
Benda Kálmán
C  104
Bende János
C  153
Benedek Sándor
C  111
Bereczky Albert
C  112
Beretvás
C  10
Bethlen Gábor Irod. és Nyomdai Rt.
C  211
Bibó család
C  11
Biczó Pál
C  156
Bíró Sándor
C  12
bizáki Puky család, ld. Puky
C  63
Bodonhelyi József
C  15
Borda Károly
C  14
Both család
C  16
Bottyán János
C  113
Bucsay Mihály
C  184
Budai Gergely
C  114
Czanik Eszter
C  115
Csáji Pál
C  199
Csákány István
C  170
Csekey Sándor
C  17
cselei Major család
C  167
Csere alias Szakács család
C  174
Csia György
C  246
Csia Lajos
C  158
Csikesz Sándor?!
C  159
Csomasz Tóth Kálmán
C  222
Csuha Klára, ld. Fáy Istvánné
C  178
dabasi Halász család
C  34 (C  5)
Dálnoki Veress Jenő
C  98
Darányi Ignác
C  18
Daróczy család
C  221
Degenfeld József
C  19
Deme László
C  196
Demény Lajos
C  189
Demjén József
C  176
Dercsikai Huszár család
C  191
Dobos János
C  20
Domahidy család
C  201
Domokos Pál Péter
C  181
Egresi Galambos
C  21
Eötvös (ráczkevi) Ferenc
C  175
Ercsey Sámuel
C  22
Esze Tamás
C  117
Fábián Mihályné Szabó Irma
C  118
Farkas Dániel és József
C  23
Fáy András
C  24
Fáy Istvánné Csuha Klára
C  178
Fejes család
C  25
Fekete István
C  157
felsőőri Paál, ld. Paál
C  119
Filadelfia egylet
C  168
Forgács Gyula
C  27
Földváry László
C  28
Franchich család
C  29
Friedrich Alajos és István
C  30
Fükő Dezső
C  247
Füstös János
C  31
Gilicze Antal
C  32
Gogolák Lajos
C  208
Gombos Gyula
C  255
Görzsönyi Vargha család
C  97
Grandpierre Emil
C  121
Gyárfás (lécfalvi) család
C  33
Gyökössy Endre
C  212
Halasi Gábor
C  248
Halász, ld. dabasi Halász
C  5
Halászy Károly
C  235
Hamar István
C  35
Hangyás család
C  36
Harangi László
C  239
Hoffmann Dávid  
C  37
Hóman Károly
C  164
Hontvári Szabó
C  216
Horváth Menyhért
C  38
Horváth Zoltán
C  123
Hőgye Mihály
C  258
Ignácz Rózsa
C  124
Illyés Elemér
C  213
Imre család
C  39
Incze Gábor
C  161
Jármy József 
C  245
Jász Piroska
C  173
Jászay Pál
C  40
Jeszenszky Imre
C  125
Joó Sándor
C  259
Juszkó Eta
C  126
Kádár család
C  244
Kállay István
C  205
Kallódó Ifjúsági Misszió
C  249
Kálmán Farkas
C  41
Kálvinista Szemle
C  169
Kapczy család
C  42
Kaszay hagyaték
C  127
Kenessey család
C  116
Kiséri Péter család
C  60
Kiss Géza
C  231
Kiss Károly
C  43
Kiss Sándor
C  220
Kiss Sándor
C  243
Koczor Dezső
C  180
Kolozsvári öregdiákok egyesülete
C  44
Komjáthy Aladár
C  225
Koncz Imre
C  45
Koncz Sándor
C  46
Koroknai család
C  47
Koronka Lajos
C  49
Kovács Albert
C  48
Kovács Bálint
C  172
Kovács Elemér
C  210
Kovács László
C  233
Kovács Zoltán
C  214
Kovácsy Margit
C  129
Kováts J. István
C  197
Kováts Lajos
C  198
Kulcsár Zoltán
C  226
Kulifay Elek
C  51
Kuyper Katalin
C  130
Ladányi Sándor
C  131
Lázár Béla
C  132
lécfalvi Gyárfás, ld. Gyárfás
C  33
Lehotayné Szász Ida
C  182
Lónyay Alapítvány
C  250
Lorántffy Zsuzsánna Diakonissza Intézet
C  192
Lukáts József
C  209
Lutheránus Világszövetség
C  186
Mády Gyula
C  154
Magi Erzsébet
C  166
Major János
C  204
Major László
C  133
Makay Miklós
C  134
Makkai Sándor
C  193
Maksay Ferenc
C  195
Margittay (Gedeon) család
C  217
Marjay Ödönné
C  187
Medgyesi család
C  53
Medvigy család
C  240
Megyercsy Béla, KIE
C  81
Mező Ferenc
C  177
Miklós Géza
C  52
Morvay Péter
C  238
Nagy Kálózi Balázs
C  185
Nagy Kornél, Nagy család (Dunaalmás)
C  190
Nagy Tibor
C  260
Nagy Vincze
C  136
Nánási Fodor
C  26
Nemessányi család
C  54
Novák Olga
C  55
Nyíreő István
C  183
Nyugateurópai Magyar Protestáns Lelkigondozó Szolgálat
C  218
Oláh (Olach) Mihály
C  56
Paál (felsőőri) család
C  119
Pap László
C  57
Papp Ferenc
C  215
Papp Géza
C  137
Papp Gusztáv
C  194
Papp Gyula
C  254
Papp Károly
C  58
Parragh Ferenc
C  224
Pásztor János
C  241
Patay (báji) család
C  59
Patay Lajos
C  165
Péter, ld. Kiséri Péter
C  60
Petri Elek
C  61
Pintér Mihály
C  253
Pólya József
C  62
Presbiteri Szövetség
C  252
Protestáns Diákmenza
C  139
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (PEIL)
C  140
Puky család (bizáki)
C  63
ráczkevi Eötvös, ld. Eötvös
C  175
Ráday család
C  64
Radisics Elemér
C  65
Ravasz László
C  141
Református Élet
C  234
Református Sajtóegyesület
C  142
Révay István
C  163
Sántha Károly
C  66
Sárközy család
C  67
Schulek Frigyes
C  70
Sebestyén Jenő
C  68
Sebestyén József
C  69
Segesváry Viktor
C  229
Séllyey család
C  236
Semsey Andor
C  143
Sigray (bátori) család
C  71
Sipos István
C  72
Slavnicai Sándor Mihály
C  73
Soltész Elemér
C  144
Soos Géza
C  230
Szabó Imre
C  105
Szabó Irma, ld. Fábián Mihályné
C  118
Szabó Károly
C  74
Szabó Richárd
C  160
Szabó Zsigmond
C  75
Szalay József
C  219
Szász Ida, ld. Lehotayné
C  182
Szász Károly, ld. Szemerjai Szász
C  76
Szathmáry Géza
C  128
Székely Dezső
C  179
Székely Tibor dr.
C  237
Szél Sándor
C  78
Szelke József
C  79
Szemerjai Szász család
C  76
Szentgály Sándor
C  103
Szentiványi Domokos
C  80
Szentmihályiné Szabó Mária
C  77
Szesztay András
C  203
Szilassy Aladár
C  81
Szittyay Dénes
C  82
Szűcs család
C  83
Szüts (baracskai) család
C  84
Takács Károly
C  145
Tanárky család
C  85
Teleki László
C  86
Thaly Zsigmond
C  87
Tótfalusi család
C  88
Tóth Ferenc
C  89
Tóth József
C  90
Tóth Károly püspök
C  202
Tóth Lajos
C  91
Tőke (Thewke) Benedek
C  92
Török család
C  93
Török Pál, ld. Török család
C  93
Ván Benjámin
C  94
Várady István
C  227
Varga Ferenc
C  95
Varga József
C  96
Vargha Ferenc
C  95
Vásárhelyiné Victor Gabriella
C  147
Vatai László
C  223
Veégh Samu
C  228
Vermes László
C  242
Victor János
C  99
Vida Ferenc
C  148
Vincze Géza
C  102
Virágh Lajos
C  149
Vita Sándor
C  100
Vozáry Aladár
C  150
Vörös Éva (KEK)
C  257
Zádor-Stettner Tamás
C  151
Zoványi Jenő
C  101
Zsebők Zoltán
C  171
Zsindely Endre
C  206


