
V. 51 

 
Káptalanvác Mezőváros Tanácsának iratai 

(1828–) 1849–1859 
 
 

c) Tanácsi iratok 
(1828–) 1849–1859 

 
 

Rövidítések: 
mv. = mezőváros 
sz. kir. v.= szabad királyi város 
cs. kir.= császári királyi 

 
Terjedelem: 0,18 fm (ebből 0,05 fm kötet), 1 doboz, 2 kötet, 3 raktári egység, 821 fólió 
Raktári hely: VVL, ……. sz. raktár, …..…… polc 
 
 

A) Iktatott iratok 
1828–1859 

 

Rakt. egys. 
sorszáma 

Sorszám / ik-
tatószám 

Tárgy Év(kör) Fólió Megjegyzés 

1. doboz 13/1849. Makay Imrének, Püspökvác város 
bírájának kérelme Heuzer János 
városi hadnagy püspökváci szőlő-
jének bírói zár alá helyezésére 

1848 2 Püspökvác város 
1841. évi pecsét-
jével 
Sérült 

 17/1849. Néhai Polyák Pál végrendelete és 
első (Gyurtsák Anna) illetve má-
sodik (Gulyás Mária) feleségével 
szerzett ingó és ingatlan vagyoná-
nak összeírása 

1849 20 Serédy Károly bí-
ró viaszpecsétje 

 27/1849. A Káptalanvác által kivetendő 
háziadó kiszámolása az előző évi 
jövedelmek és kiadások kimutatá-
sa alapján 

1849 2  

 28/1849. A Káptalanvác által 1841-ben állí-
tott újoncok tőkepénzének 1846. 
február 20. és 1848. február 20. 
közötti elszámolása 

1849 7  

 28/1849. Elszámolás özv. Bernáth 
Andrásné Jung Zsuzsanna részére 
a férje végrendelete alapján 1848-
ban kifizetett összegről 

1849 14 Mind ez, mind az 
előző a 28-as sor-
számot viseli, és 
azonos napon tár-
gyalták 

 30/1849. Csáki József tímármester és fele-
sége Paszternák (Basternák) Anna 
elleni végrehajtás és vagyonel-
kobzás, érintett: Bernát Ferenc 

1837–
1849 

106 Csáki József tí-
mármester va-
gyonleltára, 1837, 
Rácz Antal viasz-
pecsétje 

 30 1/2/1849. Számadás Tóth József rákosi mol-
nár eladásra került sződi és 
káptalanváci vagyontárgyairól 

1849 6 Feljegyzés a kül-
zeten: Az irat 
Behányi Kázmér-



V. 51–c Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi ir. 2 

Rakt. egys. 
sorszáma 

Sorszám / ik-
tatószám 

Tárgy Év(kör) Fólió Megjegyzés 

nak, Tóth József 
árvái vagyon-
gondnokának ki-
adatott 1851-ben, 
243/1851 szám 
alatt 

1. doboz 
(folyt.) 

38/1849. A városi lakosok által a hadsereg-
nek beszolgáltatott fegyverek 
jegyzéke 

1849 2  

 39/1849. Elszámolás az ideiglenes katonai 
kórházak kiszolgált szükségletei-
nek költségeiről 1849. január 20. 
és március 1. között 

1849 2  

 41/1849. Káptalanvác város tanácsának be-
választása Pest megye tisztikará-
nak megújítási bizottmányába 

1849 2  

 51/1849. A városi lakosok által a honvéd 
kórház számára adakozott holmik 
és támogatások jegyzékei 

1848-
1849 

8  

 52/1849. Képviselőházi határozat rögtöníté-
lő hadi- és polgári bíróságok felál-
lításáról, működéséről és hatáskö-
réről 

1849 2 nyomtatvány 

 53/1849. Tóth János helybeli molnárlegény 
kérelme Tóth József végrendele-
tével kapcsolatban, érintettek: 
Tóth Anna, Seres Johanna, 
Dakovil (Dakavil) József, Tóth 
Johanna, Seres Zsigáné, Dr. Mol-
nár István 

1849 2  

 54/1849. Papp Samu, Eperjes város főbírá-
ja, és a város tanácsa kéri 
Káptalanvác segítségét Melczner 
János váci lakos felkutatásában 

1849 4 Püspökvác mv. 
tanácsától továb-
bítva 

 56/1849. Vida Mihály járási főszolgabíró 
továbbítja Szeles Lajos másodal-
ispán levelét a Solti járás Foktő 
(Foktü) településén észlelt kolerá-
ról és a megye orvosainak felada-
tairól 

1849 2  

 57/1849. A nagymarosi Maurer András 
asztaloslegény letelepedési és 
műhelynyitási kérelme, mellékel-
ve Nagymaros város által kiadott 
erkölcsi bizonyítványát 

1849 4 Nagymaros város 
pecsétje 

 59/1849. Marton Ádám alsóvárosi lakos 
végrendelete 

1849 2  

 65/1849. Beszámoló annak a 80 forintnak 
Püspökvác és Káptalanvác szegé-
nyei között való elosztásáról, 
amelyet egy névtelen adakozó 
adott át Argenti Döme orvosnak, 

1849 2 Argenti Döme or-
vostudor aláírásá-
val 



V. 51–c Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi ir. 3 

Rakt. egys. 
sorszáma 

Sorszám / ik-
tatószám 

Tárgy Év(kör) Fólió Megjegyzés 

aki Serédy Károly bíró segítségét 
kérte 

1. doboz 
(folyt.) 

66/1849. A néhai, Árva megyei születésű 
Mitnyik (Mitnyik, Miknyik) Ist-
ván csizmadia legény után Droppa 
János csizmadiamesternél maradt 
vagyon összeírása 

1849 4  

 71/1849. Igazolás, hogy Aigner Katalin a 
korábban a városi levéltárba letett 
végrendeletét kézhez visszavette 

1849 1  

 72/1849. A városi lakosoknál magánkézben 
lévő pisztolyok, puskák és „ma-
gánfegyverek” összeírása és a tu-
lajdonosok névjegyzéke 

1849 4  

 75/1849. Néhai Lengyel Jánosné Novák 
Anna után maradt két gyermek 
örökségének összeírása 

1849 2  

 76/1849. Az özv. Parti Györgyné öreg-
sződi csörög-hegyi szőlőjének el-
adásáról és a követelések kifizeté-
séről készült számadás 

1849 10  

 77/1849. Káptalanvác pénztára követelésére 
megvásárolt, majd újra eladott, 
eredetileg Schvarcz Mihályné tu-
lajdonába tartozó házról tett 
számadás 

1849 12  

 90/1849. Néhai özv. id. Sipos Andrásné Pa-
jor Zsuzsanna végrendelete, ingó 
és ingatlanvagyonának összeírása, 
annak megbecsült és eladási áráról 
készült számtétel 

1828–
1849 

44  

 122/1849. Schabaurer Antal molnárlegény és 
volt honvéd illetőségi bizonyítvá-
nya 

1849 1  

 136/1849. A Káptalanvác város lakosai által 
leadott magyar bankjegyek össze-
írása 

1849 1  

 sz. n./1850. Másolat Kanyecz András és 
Moliter István közötti héz adásvé-
telt bizonyító iratról 

(1842) 
1850 

1  

 42/1851. A mattersdorfi (Sopron m.) izrae-
lita Pick Zsigmond rőfös kereske-
dő letelepedési kérelme és enge-
délye. A mattersdorfi zsidó köz-
ség által kiadott, a soproni kerületi 
cs. kir. biztos által jóváhagyott er-
kölcsi bizonyítvánnyal 

1851 6 A mattersdorfi 
zsidó község vi-
aszpecsétje, a sop-
roni kerületi biz-
tos papírfelzetes 
pecsétje 

 sz. n./1851 Losonc város köszönőlevele a 
Káptalanvácról segélyként érke-
zett 57 ezüstforintért 

1851 2 Losonc város 
1849. évi viaszpe-
csétje 
Losonci és váci 
postabélyegző 
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Rakt. egys. 
sorszáma 

Sorszám / ik-
tatószám 

Tárgy Év(kör) Fólió Megjegyzés 

 839(?)/1852 A forradalomban részt vett és ez 
által felségsértést elkövetett, jó-
szágvesztésre ítélt személyek lis-
tájának megküldése a kerületi és 
járásbíróságnak 

1852 2 Az iktatószám le-
het idegen szám. 
Az iraton szereplő 
iktató/sorszámok: 
8075/1852, 
3484/1852, 
839/1852 

1. doboz 
(folyt.) 

3716/1852 A Káptalanvác városa és 
Roskoványi Ágoston váci püspök 
közötti faizási megállapodás be-
tartatása és a szóri erdőben vágás-
ra kijelölt fa felosztása 

1851–
1852 

5  

 sz. n./1852 A „Felállított közös árszabályozó 
bizottmány” által kiadott, decem-
berre vonatkozó húsárszabási ren-
delet 

1852 1 Nyomtatvány, 
Pest sz. kir. város 
1849. évi felzetes 
pecsétje 

 sz. n./1853 A „Felállított közös árszabályozó 
bizottmány” által kiadott, márci-
usra vonatkozó húsárszabási ren-
delet 

1853 1 Nyomtatvány, 
Pest sz. kir. város 
1849. évi felzetes 
pecsétje 

 sz. n./1853 Póder (később Medrey) István 
volt városi gyámnok által elköve-
tett hűtlen kezelés miatti perek 
iratai 

1853 28 A váci kir. II. oszt. 
járásbíróság pe-
csétjével 

 597/1855 Az Öregebb alapítványú Váci 
Káptalan és Káptalanvác városa 
közötti szerződés az uradalmi 
hasznok bérléséről 

1855 2 „Az idősb alapít-
ványú Váci Káp-
talan” viaszpecsét-
je, Káptalanvác 
város viaszpecsét-
je 1743, „Comitas 
Behörde zu Pest” 
felzetes pecsét 

 29/1856 Káptalanvác város pénztárnoki 
hivatalának az 1853. évről veze-
tett számadása 

1853–
1856 

196 A Piarista rend 
váci iskolájának 
viaszpecsétje (84. 
fólió) 
A Ferences rend 
felzetes pecsétje 
(171. fólió) 

 306/1856 Pest-Pilis cs. kir. megyehatóság 
rendelete a baromfivész terjedésé-
nek megakadályozására 

1856 1 nyomtatvány, né-
met és magyar 
nyelven 
megyei iktató-
szám: 7354/1856 

 305/1856 Pest-Pilis cs. kir. megyehatóság 
rendelete a szarvasmarhavész ter-
jedésének megakadályozására 

1856 1 nyomtatvány, né-
met és magyar 
nyelven,  
megyei iktató-
szám: 7355/1856 

 53/1857 A rudelsdorfi Völfl János és csa-
ládja letelepedési kérelme 

1857 21 Német nyelvű út-
levelekkel és iga-
zolásokkal 



V. 51–c Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi ir. 5 

Rakt. egys. 
sorszáma 

Sorszám / ik-
tatószám 

Tárgy Év(kör) Fólió Megjegyzés 

Rudelsdorf és Vác 
hatósági bélyegző-
ivel, az útlevélki-
adó hivatal bé-
lyegzőjével 

 558/1857 Schmidl Móric szügyi születésű 
izraelita szappanos letelepedési 
kérelme és engedélye 

1857 3 Német és magyar 
nyelven 

1. doboz 
(folyt.) 

681/1858 Milinko Mátyás szűcslegény lete-
lepedési és iparűzési kérelme 

1858 4  

 sz. n./1847? Az Öregebb Alkotmányú Váci 
Káptalan és Káptalanvác város 
úrbéri szerződése és megállapodás 
az örökváltságról 

1847 2 Ismeretlen idő-
pontban készült 
másolat 

 sz. n./1859 Káptalanvác város cselekvő tőké-
inek és kamatainak összeírása a 
városok egyesítése miatt 

1859 20  

 
 

B) Segédkönyvek 
1856–1859 

 
Rakt. egys. 
sorszáma 

Sorszám Elnevezés Év Megjegyzés Fólió 

2. kötet 1–389 Iktatókönyv 1856 
 1–802  1857 
 1–694  1858 

A hátsó borító bel-
ső oldalán van a 
záradék 

206 

3. kötet 1–181 Iktatókönyv 1859  50 
 

Vác, 2014. november 17. 
 
 
 
Ellenőrizte: Készítette: 

Dr. Horváth Ferenc Tóth Gergely 
Igazgató levéltáros 

 


