DADAY-GYŰJTEMÉNY
Évkör: 1751– 1891
Iratanyag terjedelme: 0,65 ifm
Nyelv: latin, német, magyar
1. Vármegyei és városi tiszti főorvosi, sebészi jelentések, kimutatások (1777–1857)
Pest–Pilis–Solt vármegye összeírása a kecskeméti járás településeinek orvosairól és sebészeiről. 1777.
január 28. (latin kézirat)
Mellékelve az alábbi személyek bizonyítványai képesítésükről: Molnár Pál, Oroszy Mihály,
Paksy József, Suszter János, Andreáczy Jakab, Andreáczy József Antal, Reisz Jakab, Hencz
Antal, Tegez István, Kéghly Márton, Vághy György
Veza Gábor Pest–Pilis–Solt vármegyei tiszti főorvos kimutatása a törvényhatóság lakosainak
megbetegedéseiről 1778. június 7. és 1779. március 7. között. 1779. március 7. (latin kézirat)
Veza Gábor Pest–Pilis–Solt vármegyei tiszti főorvos kimutatása a törvényhatóság lakosainak
megbetegedéseiről 1779. március 8. és 1779. június 7. között (latin kézirat)
Wietoris Dávid Sáros vármegyei tiszti főorvos szakvéleménye Baumgarter József járási sebész
jelentéséről a Vislok Vysna galíciai helységben megjelent karbunkulussal kapcsolatban. 1784. október
8. (német kézirat)
Glosz Sámuel Pest–Pilis–Solt vármegyei tiszti főorvos jelentése az 1784. évi időjárási jelenségekről és
megbetegedésekről. 1785. január 19. (latin kézirat)
Kecskeméty István, a Pest–Pilis–Solt vármegyei kecskeméti járás sebészének jelentése az 1785. év
első negyedévének megbetegedéseiről. 1785. április 4. (latin kézirat)
Kis János, a Békés vármegyei békési járás sebészének jelentése a pokolvarról 1. 1785. május 13.
(német kézirat)
Kecskeméty István, a Pest–Pilis–Solt vármegyei kecskeméti járás sebészének jelentése a pokolvarról.
1785. június 12. (latin kézirat)
Kecskeméty István, a Pest–Pilis–Solt vármegyei kecskeméti járás sebészének jelentése az 1785. április
1. és 1785. július 1. között észlelt megbetegedésekről. 1785. július 3. (latin kézirat)
Lipszky Pál Nógrád vármegyei tiszti főorvos jelentése a pokolvar előfordulásáról és gyógyításáról.
1785. december 20. (latin kézirat)
Glosz Sámuel Pest vármegyei tiszti főorvos jelentése az 1785. évi időjárási jelenségekről és
megbetegedésekről. 1785. december 30. (latin kézirat)
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Kecskeméty István, a Pest–Pilis–Solt vármegyei kecskeméti járás sebészének jelentése az 1785.
október 1. és december 30. között észlelt megbetegedésekről. 1785. december 30. (latin kézirat)
Zakariás György Zólyom vármegyei tiszti főorvos kimutatása az 1785. évi esztendő betegségeiről és
halálozásairól, az időjárás és a légnyomás változásairól, valamint a vízállásról. 1785. december 31. (2
db. latin kézirat)
Joseph Werkher Sopron vármegyei tiszti főorvos kórjelentései és orvosi észrevételei az 1785. január 1.
és október 31. közötti időre vonatkozóan (latin kézirat)
Wurm Ferenc, a Békés vármegyei csabai járás sebészének jelentése az 1785-ben előfordult
betegségekről az emberek és az állatok körében (latin kézirat)
Kis János, a Békés vármegyei békési járás sebészének jelentése az 1785-ben előfordult betegségekről,
azok kezeléséről és az állatok megbetegedéseiről (német kézirat)
Müller Móric Nógrád vármegyei sebész jelentése a szécsényi járásban 1785-ben előforduló
betegségekről (német kézirat)
Táblázatos kimutatás a Liptó vármegyei liptószentmiklósi járás településein észlelt megbetegedésekről
(német kézirat)
Jelentés a Szerencs vármegyei Szakolca városában 1785-ben előforduló betegségekről, valamint azok
kezeléséről (2 db. német-latin kézirat)
Martin Joseph Knie szegedi városi tiszti főorvos jelentése az 1785. évről. 1786. január 3. (latin kézirat)
Lurich Tamás Szörény vármegyei és károlyvárosi tiszti főorvos jelentése az 1785. évről. 1786. január
12. (latin kézirat)
Joseph Clement pozsonyi városi tiszti főorvos kimutatása az 1785-ben Pozsonyban elhunytakról.
1786. január 16. (német kézirat)
Mathias Brigelius székesfehérvári városi tiszti főorvos megfigyelései a pokolvarról. 1786. január 17.
(latin kézirat)
Rigler Zsigmond Csongrád vármegyei tiszti főorvos jelentése az 1787-ben észlelt pokolvaros
megbetegedésekről. 1788. április 3. (német kézirat)
Weisz József Zemplén vármegyei tiszti főorvos jelentése az 1788. évi járványos megbetegedésekről.
1788. május 2. (német kézirat)
A Pesti Egyetem Orvosi Karának és Stahly Ignác országos tiszti főorvosnak a válasza Weisz József
Zemplén vármegyei tiszti főorvos jelentésére. 1788. április és 1788. június. (2 db. német kézirat)
Weisz József Zemplén vármegyei tiszti főorvos jelentései, beadványai 1788-ból (6 db. német kézirat)
A Pest–Pilis–Solt vármegyei sebészek kérelme a vármegye közgyűléséhez a sebészet magyar nyelvű
oktatása érdekében. 1790. (latin kézirat)

Mellékelve: a Pesti Egyetem válasza a Pest-Pilis-Solt vármegyei sebészek kérelmére. 1790.
március 3. (latin kézirat)
Marton István Pest–Pilis–Solt vármegye tiszti főorvosának jelentése a Keresztúr községben észlelt
járványos megbetegedésekről. 1790. április 13. (latin kézirat)
Szabadka város jelentése az egészségügyi személyzetről. 1792. október 8. (latin kézirat)
Pest–Pilis–Solt vármegye előterjesztése a szalkszentmártoni földesúr árvavédelmi intézkedéseiről.
1793. december (magyar nyomtatvány)
A Moson vármegyei daróckészítők elleni panasszal kapcsolatos iratok. 1795–1796 (6 db. latin kézirat)
Esztergom vármegye bizottságának válasza a 20299/1796. sz. helytartótanácsi rendeletre vonatkozóan.
Mellékelve a halálozások kimutatása, valamint a halottkémeknek adott utasítás. 1796. augusztus 22. (4
db. latin kézirat)
Rigler Zsigmond Békés vármegyei tiszti főorvos 1797. márciusi gyógyítási esetével kapcsolatos
iratok. 1797–1798 (3 db. latin kézirat)
Farkas Gergely szatmárnémeti orvos panaszbeadványának iratai Kántor Ferenc, Gönczi Mihály és
Vásárhelyi Sámuel ellen. 1799. (3 db. magyar és 2 db. latin kézirat)
Báty János Bihar vármegyei tiszti főorvos jelentése a sárréti és érmelléki járásban észlelt
betegségekről. 1801. szeptember 25. (latin kézirat)
Táblázatos kimutatás az Apáti mezővárosban 1801. január 1. és március 5 között vörhenyjárványban
elhunytakról (latin kézirat)
Kivonat Bács vármegye 1802. május 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Peák János sebész kérelméről,
hogy a himlőoltás megtanulásának céljából a pesti egyetemre mehessen (magyar kézirat)
Retteg Ferenc Pest–Pilis–Solt vármegyei tiszti főorvos táblázatos kimutatása az 1812. november 1. és
1813. október 31. közötti időjárásról (latin kézirat)
Retteg Ferenc Pest–Pilis–Solt vármegyei tiszti főorvos jelentése a törvényhatóság közegészségügyi
állapotáról. 1813. december 28. (latin kézirat)
Retteg Ferenc Pest–Pilis–Solt vármegyei tiszti főorvos kimutatása a törvényhatóságban élő himlő ellen
beoltott gyerekekről. 1813. december 28. (latin kézirat)
Pest–Pilis–Solt vármegye felirata a Helytartótanácshoz a hazai előállítású gyógyszerek aránytalanul
magas áráról. 1814. január 20. (magyar kézirat)
Retteg Ferenc Pest–Pilis–Solt vármegyei tiszti főorvos jelentése. 1814. december 30. (latin kézirat)
Kitöltetlen himlőoltási kimutatás. 1815. (latin kézirat)
Retteg Ferenc Pest–Pilis–Solt vármegyei tiszti főorvos véleménye a sebészeti és bábaeszközök
kiadásáról. 1815. április 4. (magyar kézirat)

Molnár János Fejér vármegyei tiszti orvos oltóanyag-kérelme. 1815. március 16. (latin kézirat)
Molnár János Fejér vármegyei tiszti orvos oltóanyag-kérelme. 1815. április 14. (latin kézirat)
Birck János Frigyes Moson vármegyei tiszti orvos javaslata az Eupathorium cannabium kininpótló
használatára. 1815. október 22. (latin kézirat)
Mellékelve: Moson vármegye kísérőlevele. 1815. november 27. (magyar kézirat)
Kivonat Bács vármegye 1816. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből Peák János sebész érdemeinek
megörökítéséről (magyar kézirat)
Az oltási bizottság ajánlólevelének másolata Peák János érdemeiről. 1816. november 28. (latin kézirat)
Pest vármegyei oltási kimutatások. 1817-1818. (1 db. latin és 1 db. magyar kézirat)
Peák János Bács vármegyei sebész kérelme tágasabb szolgálati lakásért. 1817 (3 db. magyar kézirat)
Iratok a pesti járás településeinek közállapotairól. 1817-1818 (9 db. magyar kézirat)
Peák János Bács vármegyei sebész beadványai személyi ügyekben. 1818–1820 (1 db. latin és 3 db.
német irat)
Pest vármegye kísérőlevele a tisztiorvosi jelentéshez. 1824. szeptember 2. (magyar kézirat)
Iratok a veszett állatok gyógyításával kapcsolatban. 1824–1825 (2 db. latin kézirat)
A veszettség elleni „monori porral” kapcsolatos iratok. 1821–1825 (3 db. latin és 1 db. német kézirat)
A Zsámbok községben végzett himlőoltásokkal kapcsolatos iratok. 1828 (3 db. magyar kézirat)
A Helytartótanács 18518/1831 és 18544/1831. sz. leirata Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez. 1831.
július 5 (latin nyomtatvány)
Perjési Mihály serki járási sebész jelentése az általa elvégzett műtétről. 1834 (2 db. magyar kézirat)
Kimutatás a Bihar vármegyei érmelléki járásban fellépett betegségekről. 1834. február 19. (magyar
kézirat
Kimutatás a Bihar vármegyei sárréti járásban fellépett betegségekről. 1834. február 21. (magyar
kézirat)
Bihar vármegye kísérőlevele Gombos Dániel vármegyei tiszti orvos jelentéséhez. 1834. március 3.
(magyar kézirat)
Zaják Márton Kraszna vármegyei tiszti orvos jelentése. 1837. július 28. (magyar kézirat)
Baranya vármegyei himlőoltással kapcsolatos iratok. 1839 (2 db. magyar és 1 db. latin kézirat)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei himlőoltással kapcsolatos iratok. 1846 (2 db. magyar kézirat)

Mácsay Sándor kérelme a váci járási sebészi állás elnyeréséért. 1847 (6 db. kézirat)
Miskolczy Ferenc kérelme a váci járási sebészi állás elnyeréséért. 1847 (10 db. kézirat)
Saary Antal folyamodványa a Pesti-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei sebészi állás elnyeréséért. 1847 (5
db. kézirat)
Monor község bizonyítványai Hirkó László orvos részére. 1857 (2 db. magyar kézirat)

2. Helytartótanácsi iratok (1780–1846)
35450/1786 és 36459/1786 sz. körözvény szökésben lévő személyekről. 1786 (magyar-német
nyomtatvány)
35963/1786. sz. helytartótanácsi rendelet az egyetemi tanári pályázatokhoz benyújtandó igazolásokról.
1786. augusztus 22. (1 db. latin nyomtatvány, mellékelve a korabeli magyar fordítás fogalmazványa)
A 874/1786. sz. helytartótanácsi rendelet magyar fordításának fogalmazványa az orvosok és a
sebészek mértékletes díjszabásáról, valamint a szegények ingyenes kezeléséről. 1786. szeptember 21.
(magyar kézirat)
Joseph Manes Österreicher balatonfüredi fürdőorvos kérvénye a Helytartótanácshoz. 1787. február 27.
(német kézirat)
A Helytartótanács levele Veza Gáborhoz Österreicher kérvénye és a Zemplén vármegyei dögvész
tárgyában. 1787. december 27. (német kézirat)
A Helytartótanács levele az országos tiszti főorvoshoz állatorvosi gyógyszerek szétküldésének
tárgyában. 1789. november 20. (német kézirat)
Körirat a tiszti orvosokhoz. 1795 (1 db. latin nyomtatvány és 1 db. latin kézirat)
A Helytartótanács átiratának másolata. 1794. december 17. (latin kézirat)
Táblázat tehénhimlő előnyeiről. 1804 (2 db. magyar és 1 db. német nyomtatvány)
Himlőoltással kapcsolatos űrlapok fogalmazványai. 1807 (6 db. latin kézirat)
Oltással kapcsolatos utasítás. 1808 (latin kézirat)
Az oltási akcióval kapcsolatban előterjesztendő javaslatok fogalmazványa. 1808 (latin kézirat)
15263/1809. sz. helytartótanácsi rendelet másolata (latin kézirat)
Pangart János sebész kérelme a Helytartótanácshoz. 1811 (9 db. kézirat)
Himlőoltással kapcsolatos fogalmazványok. 1811 (3 db. latin kézirat)

Magyar Ország Orvossainak és Seborvosainak Számokra Készült oktatás a’ Mentő himlőnek
béoltásáról. 1812 (magyar kézirat)
Nyomtatvány a himlőoltással kapcsolatban. 1812 (2 db. német és 3 db. latin nyomtatvány)
Szülőkhöz szóló buzdítás himlőoltásra. 1812 (magyar kézirat)
3528/1814. sz. helytartótanácsi rendelet másolata. 1814. március 28. (magyar kézirat)
9837/1814. sz. helytartótanácsi rendelet másolata. 1814. november 22. (magyar kézirat)
10741/1814. sz. helytartótanácsi rendelet másolata. 1814. december 29. (magyar kézirat)
11353/1815. sz. helytartótanácsi rendelet másolata. 1815. május 21. (latin kézirat)
19300/1815. sz. helytartótanácsi rendelet másolata. 1815. július 11. (latin kézirat)
A Helytartótanács átirata Pest vármegyének a járványos betegségek azonnali jelentéséről. 1819. április
27. (latin kézirat)
Himlőoltási bizonyítvány (német nyomtatvány)
A Helytartótanács 13199/1823 sz. átirata Pest vármegyéhez. 1823. június 3. (latin kézirat)
A Helytartótanács átirata Pest vármegyéhez az állatok harapásainak kezeléséről. 1828 (1 db. latin és 1
db. magyar kézirat)
Lenhossék Mihály kézirata a keleti vérhas elleni védekezésről. 1831. július 10. (német kézirat)
A Helytartótanács leiratai a kolerával kapcsolatban. 1832 (2 db. latin nyomtatvány)
20255/1839 sz. helytartótanácsi rendelet a káros és életveszélyes gázokról. 1839. június 11. (német
nyomtatvány)
Héring József és Klingherr Kálmán Helytartótanácshoz intézett folyamodványaival kapcsolatos iratok.
1846 (2 db. magyar kézirat)

3. Pest-Buda orvostörténetére vonatkozó iratok (1753–1846)
Jegyzőkönyvi kivonat Buda város kövezetvámjának tárgyában. 1753. június 25. (latin kézirat)
Igazolás Ignatz Katzler részére. 1775 (német kézirat)
Tényállás Ignatz Katzler és Solfranck ügyében (német kézirat)
Jegyzőkönyvi kivonat Ignaz Forstmayer kérelméről. 1776. február 3 (német kézirat)
Veza Gábor jelentése az óbudai gyógyszertár állapotáról. 1778. augusztus 29. (latin kézirat)

A budai sebészek panasza a budai városi tanács ellen, miszerint előzetes vizsga nélkül inkorporáltat
közéjük sebészeket. 1780. szeptember 18. (latin kézirat)
A budai sebészek kérvénye az Orvosi Karhoz a budai városi tanáccsal folytatott vitával kapcsolatban.
1780 (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz a budai sebészek panaszáról. 1780. szeptember 25.
(latin kézirat)
Az Orvosi Kar válasza véleménye budai sebészek és a budai városi tanács ügyében. 1780 (latin
kézirat)
Pest város elöljáróságának kísérőlevele Ferdinand Karl Stipsich városi tiszti orvos beszámolójához.
1786. február 18. (német kézirat)
39486/1788 sz. helytartótanácsi leirat a budai magisztrátushoz a szegényház kórházzá történő
átalakításának tárgyában. 1788. október 14. (3 db. német kézirat)
Fogalmazvány a pesti magisztrátushoz a városi kórházban uralkodó rossz állapotokról (német kézirat)
A Helytartótanács átirata Veza Gábor országos tiszti főorvosnak a budai szegénykórházi betegek
gyógyszerköltségeinek tárgyában. 1789. november 1. (német kézirat)
Szerződés a budai városi tanács és Kolb budai gyógyszerész között gyógyszerszállításról a budai
szegénykórház számára. 1789. november 12. (2 db. német kézirat)
Fogalmazványok a budai szegénykórház állapotával kapcsolatban. 1790 (3 db. német kézirat)
Veza Gábor átirata Buda magisztrátusához a polgári kórház meglátogatása tárgyában. 1792. április 27.
(latin kézirat)
Iratok Veza Gábor budai polgári kórházban tett látogatásával kapcsolatban. 1792 (14 db. irat)
Michael Haffner és Franz Schraud jelentése Pest magisztrátusához két sebész képesítéséről. 1792.
augusztus 28. (latin kézirat)
Alexander Doleviczeny pesti városi tanácsos és a pesti sebésztestület megbízottjának jelentése a városi
tanácsnak a vizsgával még nem rendelkező sebészekről. 1792. szeptember 30. (latin kézirat)
Pest város magisztrátusának jelentése a városi egészségügyi személyzetről. 1792. október 8. (latin
kézirat)
A pesti Rókus szegényházból újonnan létesítendő kórházzal kapcsolatos kimutatások, javaslatok. 1795
(2 db. latin és 1 db. német kézirat)
20299/1796. sz. helytartótanács rendelet másolata Buda város magisztrátusához a halottak
eltemetésének időpontjáról. 1796. szeptember 20. (latin kézirat)
17027/1798. sz. helytartótanácsi leirat a budai magisztrátusnak a budai szegényház 1790-1791. évi
elszámolása ügyében. 1798. július 17. (latin kézirat)

A budai Rudas-fürdővel kapcsolatos iratok. 1798 (8 db. latin kézirat)
A budai szegényházzal kapcsolatos iratok. 1799 (2 db. latin kézirat)
A budai országúti gyógyforrás leírása. 1803 (német kézirat)
A budai Császár-fürdő átalakításával kapcsolatos iratok. 1804–1805 (3 db. latin és 2 db. német kézirat)
Bizottsági jelentés a Pest külső területein észlelt járványszerű megbetegedésekkel és a megemelkedett
halálozási rátával kapcsolatban. 1809. október 8. (német kézirat)
A budai hévízfürdőkkel kapcsolatos iratok. 1812 (7 db. latin kézirat)
Jelentés a budai közfürdő állapotáról. 1813. szeptember 22. (latin kézirat)
Budai kórházi elszámolás töredéke. 1814 (német kézirat)
Iratok a budai Császár-fürdő és más budai fürdők javításával és szabályozásával kapcsolatban. 1814 (4
db. latin kézirat)
Friedrich Straub budai orvos munkája a himlőoltás elleni előítéletekről. 1816 (német kézirat)
22352/1822 sz. helytartótanács leirat a budai magisztrátushoz a himlőoltás tárgyában. 1822.
szeptember 10. (latin kézirat)
Kellermann János budai polgár lányának kutyaharapási sérüléseinek kezelési kiadásairól szóló iratok.
1829 (5 db. kézirat)
Felállítandó városi kórház tervezete. 19. század eleje (keltezetlen német kézirat)
Kimutatások a pesti himlőoltásokról. 1832 (2 db. magyar kézirat)
A Pest-Budai Sebész Egyesület megalakulásával kapcsolatos iratok. 1844-1845 (2 db. magyar és 1 db.
német kézirat)
A pesti belvárosi rendszeresítendő főorvosi állással kapcsolatos iratok. 1845-1846 (3 db. magyar
kézirat)

4. Egyetemi, orvosi kari iratok (1780-1814)
A Helytartótanács leirata az Orvosi Karhoz. Tárgy: az Orvosi Kar véleményének kérése Hurtig Antal
Balf gyógyvizéről írt értekezéséről. 1780. augusztus 14. (latin kézirat)
Michael Schoretich egyetemi tanár szakvéleménye Hurtig Antal Balf gyógyvizéről írt munkájáról.
1780. november 15. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz a balatonfüredi savanyúvíz minőségromlásának
tárgyában. 1782. augusztus 8. (latin kézirat)

A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz a balatonfüredi savanyúvíz vizsgálatának
költségeiről. 1782. december 2. (latin kézirat)
Két okirat Joseph Österreicher orvossá avatásának ügyében. 1782 (2 db. latin kézirat)
Az Orvosi Kar jelentése a balatonfüredi savanyúvízforrás állapotáról. 1783 (német kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz Mócsy Károly sebész- és szülésznő korrepetitori
kinevezésének jóváhagyásáról. 1783. szeptember 7. (német kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz. Tárgy: az Orvosi Kar írja meg szakvéleményét a
galíciai karbunkulusos megbetegedésekről és azok Sáros vármegyebeli vonatkozásairól. 1784.
november 8. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz. Tárgy: az Orvosi Kar nyilvánítson szakvéleményt a
balatonfüredi savanyúvízről. 1785. február 7. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz Stanko János és Komora Pál Pest-Pilis-Solt
vármegyei sebészek szakvizsgára kötelezéséről. 1785. augusztus 8. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz. Tárgy: az Orvosi Kar szakvéleményét kérik Stanko
János és Komora Pál Pest–Pilis–Solt vármegyei sebészek tevékenységéről a törvényhatóság jelentése
alapján. 1785. augusztus 8. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz a Pest–Pilis–Solt vármegyei tisztiorvosok díjazása
ügyében. 1785. szeptember 13. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz. Tárgy: az Orvosi Kar dolgozzon ki egy szabályzatot
a balatonfüredi savanyúvízforrás mellé kinevezett orvos, sebész és gyógyszerész számára. 1785.
november 15. (német kézirat)
Nagy István debreceni sebészmester panasza az Egyetemi Tanácshoz és az Orvosi Karhoz a külföldön
végzett orvosok és sebészek ellen. 1785. november (latin kézirat)
Az Orvosi Kar szigorlati feltételei és a vizsgáztatás szabályai. 1786 (latin kézirat)
Prandt Ignác, a budai Orvosi Kar dékánjának szakvéleménye a balatonfüredi gyógyvízről. 1788. április
11. (német kézirat)
Kimutatások az Orvosi Kar hallgatóiról. 1790 (2 db. latin kézirat)
Panyiti György sebészjelölt kérelme az Orvosi Karhoz mellékletekkel. 1793 (5 db. latin kézirat)
Iratok a bártfai ásványvízzel kapcsolatban (szakvélemények, kérelmek). 1796 (6 db. latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Orvosi Karhoz az ásványvizek vizsgálatának és a gyógynövények
begyűjtésének tárgyában. 1796. március 8. (latin kézirat)
Szemerjai Sámuel debreceni sebészmester kérelme az Orvosi Karhoz, hogy járjanak közben börtönből
való szabadulása érdekben. 1796. július 1. (magyar kézirat)

Beszámoló egy zavart nőről, amelyet a Helytartótanács szakvéleményezésre az Orvosi Karnak küld.
1796. július 5. (latin kézirat)
Mulser József kérelme az Orvosi Karhoz a megüresedett egyetemi magántanári állás elnyerése
érdekében. 1796. november 23 (latin kézirat)
A helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz a sebészek, gyógyszerészek és szülészek
magánkorrepetálásáról. 1799. december 17. (latin kézirat)
Jacob Joseph Winterl javaslata a gyulladás kezelésére. 1799–1800 (3 db. latin kézirat)
Az Orvosi Kar és Jacob Joseph Winterl véleménye özv. Bernasconiné károlyvárosi patikatulajdonos
panaszáról. 1800 (2 db. latin kézirat)
Iratok a pesti egyetemi kórház betegeinek étkeztetése tárgyában. 1800 (3 db. latin kézirat)
A Helytartótanács leirata a pesti Egyetemi Tanácsnak Joseph Manes Österreicher pályázatáról. 1802.
május 31. (latin kézirat)
A pesti Orvosi Kar megjegyzései a regnicolaris deputatio által kidolgozott orvosi tanulmányi
tervezethez. 1803. január 7. (latin kézirat)
Az Egyetemi Tanács jelentése Kitabel Pál 1803. évi tudományos útjáról. 1804. május 2. (latin kézirat)
Szakvélemények Várady Sámuel A’ tehén himlő avagy a’ Vaktzina természetének és terjesztése
módjainak rövid elő adása című munkájáról. 1804. (2 db. latin kézirat)
Szakvélemények a Rumbach Sebestyén telkén ásott kút vizéről. 1804 (5 db. latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz. Tárgy: sürgesse meg Kitaibel Pált a mehádiai
ásványvíz vegyelemzésének elkészítésében. 1808. július 26. (latin kézirat)
Szakvélemények és vegyelemzések a győri Csomay Sándor telkén ásott kút vizéről. 1808 (1 db.
magyar, 1 db. latin és 1. db. német kézirat)
Sipőcz Mihály győri orvos pályázata a pesti Orvosi Kar asszisztensi állására. 1808 (2 db. latin kézirat)
Schuster János vegyelemzése és szakvéleménye a hozzá küldött ónozásról. 1810. május 10. (latin
kézirat)
Szakvélemények és vizsgálati eredmények agyagedények égetett mázáról. 1810 (2 db. latin kézirat)
Kitaibel Pál szakvéleménye a buziási ásványvízről, valamint javaslatai annak használatára. 1811.
február 26. (latin kézirat)
Joseph Manes Österreicher javaslata glaubersó ásványvizekből történő kinyerésére. 1812–1813 (3 db.
latin és 1 db. német kézirat)

Iratok Kitaibel Pál azon szándékával kapcsolatban, hogy elkészíti Magyarország ásványvizeinek
leírását. 1813 (2 db. latin kézirat)
Iratok és jegyzékek Fabriczki Lajos tudományos gyűjteményeiről. 1813 (3 db. latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz a barandai sós víz vegyelemzésének ügyében. 1814.
augusztus 9. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz Eckstein és Stáhly egyetemi tanárok fizetéséről.
1814. július 26. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz természettudományi múzeumi tárgyak beszerzéséről.
1814. augusztus 9. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz, amelynek kíséretében elküldik a Gömörben
található ásványvizek leírását. 1814. augusztus 9. (1 db. latin és 1 db. német kézirat)
Veszett kutya harapásával kapcsolatos szakvélemények. 1814 (3 db. latin kézirat)

5. Egyetemi, orvosi kari iratok (1815–1870)
A bártfai ásványvízre vonatkozó iratok (kérelmek, szakvélemények). 1814-1815. (4 db. latin kézirat)
Birck Frigyes János Moson vármegyei tiszti orvos beadványa az Eupathorium cannabium
kininpótlóról, valamint az ehhez kapcsolódó iratok. 1815-1816 (11 db. latin kézirat)
Kitaibel Pál vegyelemzése a bárándi ásványvízről és sóról. 1815. június 8. (latin kézirat)
Kitaibel Pál vegyelemzése a szegedi és a teleki sziksóról. 1815. június 28. (latin kézirat)
Schuster János professzor szakvéleménye a Sopron vármegyei Balf forrásvizének vegyelemzéséről.
1815. december 11. (latin kézirat)
Az Orvosi Kar szakvéleménye a Bács vármegyei tiszti orvos 1815. évre vonatkozó jelentéséről. 1816.
április 29. (latin kézirat)
Az Orvosi Kar kórházában lévő betegek élelmezésével kapcsolatos iratok. 1816 (2 db. latin és 1 db.
német kézirat)
A Bihar vármegyében 1815 decemberében megjelent járványos megbetegedésekkel kapcsolatos
iratok. 1816 (2 db. latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácsnak az oltások tárgyában. 1816. május 7. (latin kézirat)
Az Orvosi Kar által kiadott diplomák mintaszövegei. 1819 (latin kézirat)
Az Orvosi Kar különféle diploma- és esküszövegei. 1819 (latin kézirat)
Magyar eskü- és diplomaszövegek. 1819 (magyar kézirat)

Rácz István, Vas vármegye tiszti orvosának kérelme az Orvosi Karhoz a balatonfüredi orvosi állás
elnyeréséért. 1819. február 4. (latin kézirat)
Schuster János professzor szakvéleménye Rückert tükörüveg előállításáról szóló pályamunkájáról.
1819. május 4. (latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz, miszerint szakvéleményt kérnek egy veszettség
ellen használt gyógyszerről. 1819. augusztus 31. (latin kézirat)
Keslerffy József egri érseki és városi orvos jelentése az Orvosi Karhoz a veszettségről. 1819.
szeptember 13. (latin kézirat)
Az Orvosi Kar diploma- és esküszövegek tárgyában kiküldött bizottságának jelentése. 1819. október
3. (latin kézirat)
A Orvosi Kar levele a Bécsi Egyetemhez az esküszövegek tárgyában. 1819. november 5. (2 db. latin
kézirat)
Reisinger János és Schuster János szakvéleménye a mogyoród közelében található trass ásványról.
1820 (3 db. latin kézirat)
A prágai Károly Ferdinánd Egyetem orvosi, sebészeti és állatorvosi karának szabályzata. 1824. (1 db.
német nyomtatvány, 1 db. német és 1 db. magyar kézirat)
Szakvélemények és vizsgálati iratok Gamperl János András pesti kútjának vizéről. 1826-1827. (3 db.
német és 3 db. latin kézirat)
Schuster János szakvéleménye az Esztergom vármegyei Magyaros ásványvizéről. 1827 (latin kézirat)
A parádi ásványvízforrás vizsgálatával kapcsolatos iratok. 1827-1829 (2 db. latin és 1 db. német
kézirat)
Garlay József sebész jelentése az egyetemhez a himlőoltás terén szerzett tapasztalatairól. 1828. január
2. (magyar kézirat)
Joncz Ádám orvosságjavaslatával kapcsolatos iratok. 1829 (2 db. német és 3 db. latin kézirat)
Orvosbizottsági ülés jegyzőkönyve Jozepha Österreicher bűnügyében. 1835. október 26. (latin kézirat)
Schöpf-Mérei Ágost egyetemi tanári kinevezésével kapcsolatos iratok. 1835-1836 (5 db. latin kézirat)
Az egyetemi hallgatókra vonatkozó szabályok. 1836 (magyar kézirat)
Demjány Pál bécsi egyetemi tanulmányai iratainak hitelesített másolatai. 1836 (2 db. latin kézirat)
Szatmár vármegye átirata az Orvosi Karhoz mérgezési ügyben. 1841. május 27. (magyar kézirat)
Gebhardt és Tognio professzorok szakvéleménye a Borsod vármegyei tiszti orvos kanyaró elleni
oltásról szóló jelentéséről. 1842. április 10. (latin kézirat)

Az egyetemi tanárok helyettesítésére vonatkozó szabályok. 1842 (2 db. latin kézirat)
A Helytartótanács leirata az Egyetemi Tanácshoz az orvosi szakvélemények nyelvét illetően. 1843.
július 4. (latin kézirat)
Mayer Teréz és Mayer Anna elleni erőszakos rablás ügyének iratai. 1843 (10 db. kézirat)
Pintér János sebész fegyelmi ügyben az Orvosi Karhoz intézett kérelmének iratai. 1843 (8 db. kézirat)
Follinus János gyógyszerész Orvosi Karhoz intézett kérelmének iratai. 1844 (19 db. kézirat)
Az Orvosi Kar ispotályainak pesti Rókus Kórházzal történő egyesítésével kapcsolatos iratok. 18441848 (15 db. kézirat)
Az Orvosi Kar vizsgarendje az 1844/1845-i tanév végén. 1845 (magyar kézirat)
Az egyetemi füvészkerttel kapcsolatos iratok. 1846-1848 (11 db. kézirat)
Bizottsági jelentés az Orvosi Kar gyűjteményeiről. 1847. június 30. (magyar kézirat)
Kimutatás a Pesti Egyetemen használt orvosságokról és anyagokról. 1847 (latin kézirat)
Töredék az Orvosi Kar tantárgyairól (latin kézirat)
Vernay József kérvénye a pesti M. Kir. Tudományegyetem Természeti Gyűjteménytárának
gyarapítása ügyében. 1847 (magyar kézirat)
Szakvélemények Linzbauer Xavér Ferenc himlőoltó intézettervéről. 1849-1850 (2 db. német kézirat)
Linzbauer Xavér Ferenc jelentése a zoológiai gyűjteményről. 1850. május 2. (latin kézirat)
Linzbauer Xavér Ferenc kérelme az Orvosi Karhoz a zoológiai tanszék egyetemi tanárává történő
kinevezése érdekében. 1850. július 26. (német kézirat)
Linzbauer Xavér Ferenc megjegyzései a fizikai és vegytani szertár, illetve laboratórium kialakításával
kapcsolatban. 1851. október 8. (német kézirat)
Szakvélemények Pufkáné Horváth Katalin elmeállapotáról. 1853 (2 db. magyar kézirat)
Szakvélemények Horváth Erzsébet gyermekgyilkossági ügyében. 1853 (1 db. német és 2 db. magyar
kézirat)
Szakvélemények Dobos László perében. 1853 (2 db. magyar kézirat)
Szakvélemények Czapper Leó orvosi műhibájával kapcsolatban. 1853-1854 (2 db. kézirat)
Szakvélemények Kultsár Zsófia perével kapcsolatban. 1856 (2 db. magyar kézirat)
Szakvélemények Fresze Kesztán perében. 1857 (2 db. magyar kézirat)

Szakvélemények Blaga Márton perében. 1858 (3 db. magyar kézirat)
Szakvélemények Bojtor Flóra ügyében. 1859 (2 db. magyar kézirat)
Szakvélemények Molnár Lajos ügyében. 1859-1860 (2 db. magyar kézirat)
Linzbauer Xavér Ferenc egyetemi tanári előléptetésével kapcsolatos iratok. 1866-1868 (3 db. magyar
kézirat)
Helytartótanácsi leiratok az Egyetemi Tanács részére. 1860 (7 db. német és 2 db. latin nyomtatvány)
Jendrassik Jenő dékán orvosképzési reformjavaslata. 1867. október 18. (magyar kézirat)
Szakvélemény Tapajcsik Anna kuruzslónő ügyében. 1867. július 22. (magyar kézirat)
Linzbauer Xavér Ferenc előterjesztése az 1869/1870. évi centenáriumi ünnepségek tárgyában. 1869.
július 20. (2 db. magyar kézirat)
Linzbauer Xavér Ferenc jelentése a sebészeti tanszék helyzetéről. 1870. április 5. (magyar kézirat)

6. Pestisjárványokkal kapcsolatos iratok (1813–1816)
Teleki Sámuel gróf feljegyzése Bánffy György gubernátorhoz az erdélyi pestis tárgyában. 1813.
november 9. (német kézirat)
Stipsich József báró feljegyzése az erdélyi pestis tárgyában. 1813. november 30. (német kézirat)
Kimutatás az erdélyi pestis miatt felállított egészségügyi bizottság kiadásairól. 1814 (német kézirat)
Bánffy György gubernátor feljegyzése Klobusitzky József királyi biztos részére. 1814. április 13.
(latin kézirat)
Von Tartler guberniumi tanácsos jelentése a Guberniumhoz. 1814. május 21. (latin kézirat)
Von Tartler guberniumi tanácsos jelentése Klobusitzky József királyi biztoshoz. 1814. június 11.
(német kézirat)
Jelentés Teleki Sámuel erdélyi udvari kancellárhoz azokról a személyekről, akik kitűntek az erdélyi
pestisjárvány elleni küzdelemben. 1814. június 25. (német kézirat)
A Helytartótanács jelentése az 1795-17ö6-ban működött Szörény vármegyei pestisbizottság
kiadásairól. 1814. szeptember 27. (latin kézirat)
Jelentés a zimonyi pestisről. 1814. szeptember 28. (német kézirat)
Jelentés az erdélyi pestis ellen tett intézkedésekről. 1814. november 3. (német kézirat)
Iratok az erdélyi pestisbizottság 1814. évi kiadásairól. 1814 (3 db. német kézirat)

Iratok a pestisjárvány idején használatos füstölőporral kapcsolatban. 1814 (2 db. német kézirat)
Iratok az erdélyi pestisjárvány idején érdemeket szerzett személyekkel kapcsolatba. 1814-1815 (1 db.
német és 1 db. latin kézirat)
Jegyzék és kimutatás azokról az összegekről, amelyeket a pestisjárvány elleni küzdelemre a
magyarországi hivataloknak kiutaltak. 1815 (német kézirat)
Klobusitzky József királyi biztos előterjesztése a pestisjárvány
megjutalmazandó személyekről. 1815. június 19. (latin kézirat)

alatti

tevékenységükért

Klobusitzky József királyi biztos jelentésének fogalmazványa a pestisjárvány megfékezésére kiutalt
összegekről. 1815. július 5. (német kézirat)
Jelentés a pestisjárvány elleni védekezésre megelőlegezett összegekről. 1816. április 15. (német
kézirat)
A Helytartótanács átirata Adamovics egészségügyi tanácsoshoz és királyi biztoshoz a péterváradi és
gradiskai pestissel kapcsolatban. 1816. május 4. (latin kézirat)
Adamovics egészségügyi tanácsos és királyi biztos jelentése a pestis elleni védekezésben résztvevők
napidíjairól. 1816. március 9. (latin kézirat)
Anleitung zum Gebrauche der Räucherugs-Tonne (Útmutató a füstölő-hordó használatához). 1816
(német nyomtatvány)
Költségelszámolás szlavóniai és bánsági katonai körzetben kitört pestis elleni védekezés költségeiről.
1816 (latin nyomtatvány)
7. A Központi Himlőoltási Bizottság iratai (1815–1835)
A Temesvári Himlőoltási Bizottság kérelme vakcináért. 1815. március 30. (latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1826. április 29-i ülésének iratai (4 db. latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1826. december 11-i ülésének iratai (8 db. latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1827. május 10-i ülésének iratai (3 db. latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1828. április 11-i ülésének iratai (5 db. latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1829. május 25-i ülésének iratai (4 db. latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1830. május 7-i ülésének iratai (5 db. latin kézirat)
Straub Frigyes budai sebész jelentése a Központi Himlőoltó Bizottsághoz. 1830 (3 db. latin és 1 db.
német kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1831. május 20-i ülésének iratai (4 db. latin kézirat)

A Központi Himlőoltási Bizottság 1832. augusztus 9-i ülésének iratai (4 db. latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1833. április 11-i ülésének iratai (9 db. latin és 2 db. magyar
kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1834. április 3-i ülésének iratai (10 db. latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1835. május 15-i ülésének iratai (1 db. latin nyomtatvány és 3 db.
latin kézirat)
A Központi Himlőoltási Bizottság 1835. május 15-i ülésének iratai (5 db. latin kézirat)

8. Vizsgálati, peres iratok (1751–1891)
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Csapó Andrásné Lőrik Zsuzsanna ügyében, akit Fóton meggyilkolt
Sebastian Plank császári katona. 1751. március 14. (latin kézirat)
Johann Franz Gottfried Baucke iglói sebészmester és Rudolf Moser (vádlók), valamint Michael Grub
sebész közötti per anyaga. 1777. (25 db. kézirat)
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Vághi György orvos gyermekeinek a tápiószeleiek ellen indított
birtokháborítási perében. 1780. február 4. (latin-magyar kézirat)
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Lendvay Pál ügyében, akit meggyilkolt Juhász Ferenc katona. 1785.
március 30. (latin kézirat)
Ügyirat Quentzer Károly szentendrei pék Molczer Károly pilisi járási sebész ellen indított perében.
1785. január 26. (latin kézirat)
Zachar Ferenc Hont vármegyei tiszti orvos jelentése Foglárné szüléséről és a fellépő betegségekről.
1785 (latin kézirat)
Somogyi Józsefné abortálásának kivizsgálásával kapcsolatos iratok. 1793-1794 (3 db. latin és 1 db.
latin-magyar kézirat)
Czunay Mihály halálával kapcsolatos vizsgálati iratok. 1794-1796 (1 db. latin és 1 db. latin-magyar
kézirat)
Kater Mihály kismartoni lakos rendkívüli boncolási eredményeivel kapcsolatos iratok. 1803 (2 db.
latin kézirat)
Lukács András alpári jegyző megmérgezésének kivizsgálásával kapcsolatos iratok. 1807-1808 (3 db.
latin és 1 db. magyar kézirat)
Özvegy Szeltzer Jánosné Hajdú Julianna panasza Ballabás János sebész ellen néhai férje halála miatt.
1812 (1 db. magyar és 1 db. latin kézirat)
Drechsler József szklenói lakos különös betegségével kapcsolatos iratok. 1814 (2 db. latin kézirat)

Kegl Anna és Borbély Lajos házasságának érvénytelenítésével kapcsolatos iratok. 1834 (11 db.
kézirat)
Bombár Jánosné és leánya megmérgezésének kivizsgálásával kapcsolatos iratok. 1837-1841 (5 db.
kézirat)
Kozma István erőszakos halálának kivizsgálásával kapcsolatos iratok. 1843 (3 db. magyar kézirat)
Csizmadia Pál polgárdi lakos elleni mérgezési kísérlet kivizsgálásával kapcsolatos iratok. 1856 (3 db.
magyar kézirat)
Lukátsy József dunapataji gyógyszerész és Kubinszky Ignác sebész ügyének iratai. 1864-1865 (4 db.
magyar kézirat)
Heinrich Lajos halottkémi jegyzőkönyve Takács József fülei lakos boncolásáról. 1891. július 2.
(magyar kézirat)

9. Pesti törvényszéki orvosi jelentések (1831–1834)
10. Vegyes iratok (1786-1868)
Orvosi és sebészi díjszabás (latin kézirat)
Gyógyszertár-látogatási jegyzőkönyvek a Miller, Stähling és Natorp gyógyszertárról (latin-német
kézirat)
Babics Gábor huszárkadét állás iránti kérelme. 1786. augusztus 13. (5 db. latin kézirat)
Utasítás kórházigazgatók számára. 1788. március 19. (2 db. német kézirat)
Járványügyi utasítások. 1788 (német kézirat)
Szabályzat a kórházi napi menetrenddel és az étkeztetéssel kapcsolatban. 1800 (német kézirat)
Állatorvosi szakvélemény fogalmazványa egy szarvasmarha számára káros fűfajtáról. 1788. január 19.
(német kézirat)
61 db. különféle orvosi vény
A Der Ungar című lap 1847. június 16-i száma (német nyomtatvány)
Meghívó I. Ferenc József 1849. március 4-én kihirdetett alkotmányának ünnepélyes kihirdetésére.
1849. december 24. (magyar nyomtatvány)
Linzbauer Xavér Ferenc levele Andrássy Gyula miniszterelnökhöz. 1868. október 25. (magyar kézirat)

