
V. 52 
 

Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek 
 

Káptalanvác mezőváros közgyámjának iratai 
 

(1838–) 1848–1857 (–1862) 
 
Terjedelem: 0,08 fm, 1 doboz, 1 raktári egység 
Raktári hely: VVL, 2. sz. raktár, … polc 
 
A közgyám a város választott tisztviselőjeként ellenőrizte a magángyámok tevékenységét, számadása-
it. A közgyám kezelte a kisebb árvavagyonokat, emellett az árvák nyilvántartását és az árvapénztári 
kimutatásokat vezette, valamint a közgyámi számadásokat elkészítette. 
Póder (később Medrey) Istvánt 1809-ben nevezték ki a Káptalanvác városi közgyámi tisztségre. 
Azonban Póder az árvák vagyonával kapcsolatos könyvelést nem vezette megfelelően, és az 1839. év 
elején kiderült, hogy a kezelése alatt lévő gyámi pénztárban jelentős, 12851 forintnyi hiány mutatko-
zik. Ezután hosszas pereskedés kezdődött. A Pest Megyei Törvényszék a váci idősebb alapítású kápta-
lant, illetve a káptalanváci városi tanácsot kötelezte a hiány kipótlására. Ez ellen mind a káptalan, 
mind a tanács fellebbezett, azonban a Pesti Kerületi Cs. Kir. Ideiglenes Főtörvényszék az elsőfokú 
ítéletet helyben hagyta. A városi tanács Póder István váci házát lefoglalta, és a károsultak egy részét 
annak árából fizette ki. 1857-ben a káptalanváci közgyámi pénztárat letétbe helyezték Püspökvác Vá-
ros Árvabizottmányánál. Ekkor újra kivizsgálták a pénztári hiányokat, elkészítették a hiányzó, vagy 
pontatlanul vezetett könyvelések és számadások „kiigazított” példányait, és felkeresték a még nem 
kártalanított károsultakat, hogy kifizessék nekik a gyámi letétbe helyezett pénzeiket. 
Az iratokon különböző irattári számok találhatóak. A levéltári rendezésnél a – vélhetően – legutolsó 
irattári rendezéskor, piros ceruzával felvezetett számokat vettük alapul. Egy szám alá több esetben is 
számos melléklet tartozik. 
 
Az üggyel kapcsolatban lásd még az alábbi iratokat: 
V. 23–b Püspökvác Mezőváros Árvabizottmányának iratai – Ügyviteli iratok 

III. 97/1859 Káptalanváci gyámság adósai 
I. 4/1857Káptalanvác v. volt közgyámságának mérlege (1856) 
III. 97/1857 Káptalani gyámság ügyei 
VI. 7/1857A káptalani gyámság átadása 
Letétképp kezelt káptalanváci árvatár követelési állapotának kimutatása (1859) 
Letétképp kezelt káptalanváci árvatár tartozási állapotának kimutatása (1859) 

V. 41-b Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi iratok  
96/1846. Párniczky Ede fszb. levele a városhoz  

V. 42 Káptalanvác mezőváros közgyámjának iratai 
Póder (később Medrey) Mihály közgyám elszámolása (1837) 

V. 51-c Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi iratok 
Póder (később Medrey) István volt városi gyámnok által elkövetett hűtlen kezelés (1853) 
 

Kutathatóság: Átnézéssel, illetve ezen jegyzék segítségével 
 
Raktári 
egység 

sorszáma 
Irattári 
szám Tárgy Év Megjegyzés 

1. doboz 1. A káptalani közgyámi pénztár letétbe 
helyezése a Vác Városi Árvabizottmány 
részére 

1856–1857 Melléklet: számadások, 
adósságlevelek, az átadott 
iratok jegyzéke 

 2. Értéküket vesztett kötvények beváltása 1857  
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V. 52 Káptalanvác mezőváros közgyámjának ir. 

Raktári 
egység 

sorszáma 
Irattári 
szám Tárgy Év Megjegyzés 

1. doboz 
(folyt.) 

3. A Pest Megyei Törvényszék ítélete: a 
kártalanítást a káptalanváci tanács köte-
les kifizetni, a Póder Istvántól lefoglalt 
pénzek felhasználásával 

1845  

 4. A Pesti Kerületi Cs. Kir. Ideiglenes 
Főtörvényszék ítélete a megyei tör-
vényszék ítéletének helyben hagyásáról 

1852  

 5. Káptalanvác Város Tanácsának felleb-
bezése a Pesti Kerületi Cs. Kir. Ideigle-
nes Főtörvényszék ítélete ellen 

1852  

 6. Végrehajtási kérelem Káptalanvác Vá-
ros Tanácsa és a káptalani uradalom 
ellen 

1853  

 7. Gasparik Kázmér nagyprépost válasza a 
számvevői vizsgálatra 

1859 Melléklet: számadások és 
számadási okmányok 

 8. Végrehajtási eljárást felfüggesztő vég-
zés 

1855  

 9. A káptalan által lefizetett összeg elhe-
lyezése a Pesti takarékpénztárban 

1855–1856  

 10. Özv. Hoffman Györgyné sz. Tarány 
Anna örökségének kifizetése 

1855–1858  

 11. Felhívás megjelentetése a Pesti Hírlap-
ban (károsultak keresése) 

1857  

 12. A káptalanváci közgyámi pénztár 1840–
1856. évi számadásainak felülvizsgálata 

1859 Melléklet: Észrevételek és 
a kijavított számadások 

 13. Az árvapénztári számadások vizsgálata 
során tett észrevételek megtárgyalása 

1860  

 14. Árvabizottmányi jegyzőkönyvek, úti-
költség-elszámolás 

1860  

 16. A káptalanváci közgyámi pénztár 
számadása 

1850–1851 Melléklet: Számadási 
okmányok   

 17. Szónoky János kinevezése gondnokká 1855  
 18. Bentsek Alajos hagyatéka ügyében 

végzés 
1862  

 19. Szarvas Ferenc és Mericzay Antal ka-
nonokok, valamint Tajthy Ferenc 
főesperes nyilatkozata 

1852  
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