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FELHÍVJUK KEDVES OLVASÓINK FIGYELMÉT, HOGY A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ELEKTRONIKUS 
NYILVÁNTARTÓRENDSZERE FOLYAMATOSAN FRISSÜL. ÍGY, ESETENKÉNT A TEMATIKUS GYŰJTEMÉNYBEN 
KÖZZÉTETT ADATOK ELAVULTAK LEHETNEK. KÉRJÜK, IRATANYAG KIKÉRÉSE ESETÉN MINDEN ESETBEN 
ELLENŐRIZZÉK A FRISSÍTÉSEKET. 
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A SZEKCIÓ 
KANCELLÁRIAI LEVÉLTÁR 

 

 

A 5 

Insinuata Cancellariae Austriacae et Cancellariae Status Intimae 

(1618–1770) 

Mikrofilm másolat 

X 5127 Insinuata Cancellariae Austriacae et Cancellariae status intimae (A 5), 1618–1770 (Állag) 

Az A 5 jelzetű fond 7. tétele tartalmazza a 17–18. század egészségügyi iratait, itt számos irat, található 

a pestis terjedésének megakadályozására hozott intézkedésekről. pl.: 1632. évi járványügyi 

intézkedések A 5_7. tétel_1632_ No. 1., 1691. évi Járványügyi Pátens, A 5_7. tétel_1691_ No. 18. 

 

A 17 

Insinuata Deputationis Sanitatis 

1755–1770 

Mikrofilm másolat 

X 5139 Insinuata Deputationis Sanitatis (A 17) (Állag) 

Elsősorban a járványok leküzdése, vesztegházak építése (Magyarország, illetve Erdély keleti és déli 

határain), vesztegzár létesítése, feloldása, törvényhatóságoktól segítség kérése nagy veszélyek esetén 

külkereskedelem ellenőrzése. 

https://www.eleveltar.hu/home
https://www.eleveltar.hu/home
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::57
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::16934
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::69
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::16919
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A 26 

Litterae Commissionis Regiae in Negotio Pestis Budam delegatae 

1739 

Mikrofilm másolat 

X 8565 Litterae Commissionis Regiae in Negotio Pestis Budam Delegatae (A 26) (Állag) 

Az A 26 jelzetű, Litterae Commissionis Regiae in Negotio Pestis Budam delegatae fond, a Nádasdy 

Lipót gróf helytartótanácsi tanácsos elnöklete alatt működött, a budai pestis ügyében kiküldött 

bizottság iratait tartalmazza. A bizottság 3–4 naponként küldte el saját, valamint a katonai parancsnok 

jelentéseit a polgári lakosság és a helyőrség egészségi állapotáról. Ezek a jelentések képet adnak a 

fertőzöttség mértékéről, a betegek számáról, a kötelességmulasztó orvosok felelősségre vonásáról, 

valamint a pestis miatt Tabánban kitört lázadásról. 

 

A 27 

Lietterae Comitatuum 

(1624–1769) 

Mikrofilm másolat 

X 8566 Litterae comitatuum (A 27) (Állag) 

53 magyarországi megye, Horvát–Szlavónországiak is, felterjesztései a Magyar Kancelláriához, 

amelyekben szó esik a járványok elleni védekezésről is. 

 

A 32 

Litterae privatorum 

(1583–1770) 

Mikrofilm másolat 

X 5180 Litterae privatorum (A 32) (Állag) 

A 32 jelzetű, Litterae privatorum, azaz magánlevelek fond, a nevével ellentétben leginkább magas 

állású tisztviselők, pl. főispán, helytartótanácsi tanácsos, ítélőmester, rendfőnök stb. beadványait 

tartalmazza. A pestises évek anyaga külön sorozatban helyezkedik el az állag végén. A pestises évek 

irataihoz sajnos nincs segédlet. 

 

 

A 39 

Acta generalia 

(1770–1848) 

Mikrofilm másolat 

X 1503 Acta generalia (A 39), 1770–1848 (Állag) 

Digitális másolat: HU–MNL–OL–W 271–MF 7366 Összeírások és egyéb válogatott iratok, 1791–

1849 (Mf: tekercs) 

Digitális másolat: HU–MNL–OL–W 271–MF 17217–17414 Magyar Kancelláriai Levéltár – Magyar 

Királyi Kancellária Regisztratúrája – Acta generalia – Eredeti mutatók (évrendben), 1770–1848 (Mf: 

tekercs) 

A Magyar Kancellária központi állaga a fent jelzett időszakban. Tárgyukat tekintve rendkívül 

sokrétűek az iratok, kormányzati, közigazgatási és igazságszolgáltatási vonatkozású intézkedések 

vegyesen találhatók az állagban. Forma szerint találhatók az uralkodótól érkezett királyi kéziratok, 

illetve ugyancsak tőle a hozzá felterjesztett és tőle visszaküldött, királyi határozattal ellátott 

felterjesztések, egyenrangú, vagyis a kancelláriának nem alárendelt hivataloktól érkezett átiratok 

(jegyzékek, insinuata), alárendelt hivataloktól és magánosoktól érkezett felterjesztések (levelek, 

litterae). Egyes iratok az uralkodó parancsára, az ő nevében, a kancellária által történt elintézéseket 

tartalmazzák, más iratok olyan ügyekkel kapcsolatban keletkeztek, amelyeket a kancellária saját 

hatáskörében intézett el. 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::78
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::16929
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_59/?pg=39&layout=s&query=a%2026
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::79
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::16958
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_59/?pg=39&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::8478
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::16955
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_59/?pg=47&layout=s&query=A%2032%20
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::91
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::91
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::16943
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::5728463
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::5728463
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::5724739
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::5724739
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::5724739
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A 109 

Protocolla Commissionis Sanitatis 

(1738–1751) 

Az A 109 jelzetű, Protocolla Commissionis Sanitatis (1738–1751) fond a Bécsben működött 

Egészségügyi Bizottság magyar és erdélyi vonatkozású ügyekben tartott tanácsüléseinek 

jegyzőkönyveit tartalmazza. Az üléseken tárgyalták a Magyarországot és Erdélyt dél felől fenyegető 

pestis elleni védekezés módjait. 

 

B SZEKCIÓ 

ERDÉLYI KANCELLÁRIAI LEVÉLTÁR 
 

Az egészségügyi referátum Reichman tanácsoshoz tartozott. E téren a következő ügyekkel 

foglalkozott a Kancellária; 1. törvényhatósági orvosok, sebészek, bábák kinevezésének vagy 

változtatásának ügyei; 2. járványok, marhavész s az ellenük való védekezés; 3. az egészségügyi záron 

törvénytelenül áthatolók elleni eljárás; 4. a vesztegzárállomások igazgatásának, élelmiszer–

ellátásának, épületeik karbantartásának ügyei; 5. a Sanitátsdeputation átiratai és a Gubernium 

egészségügyi jelentései általában. 

 

B 6 

Elnöki iratok 

Teleki Sámuel 

Erdélyi udvari kancellár elnöki iratai 

(1791–1822) 

Mikrofilm másolat 

X 8501 Teleki Sámuel erdélyi udvari kancellár elnöki iratai (B 6) (Állag) 

A kincstári ügyek sorában egészségügyi vonatkozású rendelkezések, járványokat, vesztegzárakat, 

veszteglőintézeteket (contumaciákat) illetően, szintén kerültek az elnöki ügyintézésbe. 

 

F SZEKCIÓ 

ERDÉLYI ORSZÁGOS KORMÁNYHATÓSÁGI LEVÉLTÁRAK 
 

F 37 

Gubernium Transylvanicum Elnöksége 

(1787–1848) 

Mikrofilm másolat 

X 9467 Praesidialia(F 37) (Állag) 

A Gubernium elnöke jelentéseket kapott a járványok kitöréséről és lefolyásáról is. 

 

Gubernium Transylvanicum (in Politicis) 

 

A Gubernium Transylvanicum (in Politicis) levéltárába tartozik egy, kisebb terjedelmű, de jelentős 

forráscsoport: a Guberniumhoz tartozó, általa kiküldött, egy–egy járvány elhárítására alakult 

központi bizottságok iratai, amelyeknek tevékenysége megszűnt a járvány elmúltával. 

 

 

 

 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::166
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::166
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=50&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::198
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::198
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15281
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=96&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1574
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15468
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=190&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1nyok%20kit%C3%B6r%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l%20%C3%A9s%20lefoly%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=26&layout=s&query=%20%22in%20politicis%22
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=219&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
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F 58 

Commissio Sanitatis 

Az Egészségügyi Bizottság iratai 

(1718–1846) 

Mikrofilm másolat 

X 10028 Commissio sanitatis(F 58) (Állag) 

Ez az állag különböző egészségügyi bizottságok iratanyagát tartalmazza. 

 

 

Iratok 

10–11. 

Az Egészségügyi Bizottság iratai 

(1740-es évek–kb. 1783) 

Elnöke a főhadiparancsnok volt, tagjai a Gubernium egy tanácsosa és titkára, a thesaurarius és a 

Kincstartóság egy további megbízottja, a hadi főbiztos és két orvosszakértő. Az udvari egészségügyi 

bizottságnak (Sanitáts Hofdeputation) volt alárendelve. 

A hatóság feladatköre a többnyire kelet–délkelet felől érkező járványok elleni védekezés volt. 

A bizottság tájékoztatást kapott a Havasalföldön, Moldvában és/vagy a Habsburg–birodalom egyéb 

területein kitört ragályokról. Szükség esetén lezárták a járvány sújtotta országrész felé eső határt, ami 

azonban a Kárpátok és az Érchegység rejtett hegyi ösvényei miatt, nem volt egyszerű feladat. Ha a 

ragály már az országban is terjedni kezdett, helyi zárlatokkal, gyógykezeléssel, fertőtlenítéssel 

próbálták útját állni. A bizottság ülés jegyzőkönyveiben és iratanyagában részben a járványokkal 

kapcsolatos jelentések találhatók, részben az egészségügyi szervezet fenntartására vonatkozó 

intézkedések, jelentések, A leggyakrabban a határszéleken felállított veszteglőintézetek 

(contumaciák) ügyei szerepelnek az anyagban. Járvány esetén természetesen az egészségügyi 

apparátus is felduzzadt a legkülönbözőbb személyekkel, különleges biztosoktól kezdve újonnan 

felvett kordonőrökig. 

 

 

12-14. 

A Marosvásárhelyen és vidékén fellépett járvány elleni védekezésre kiküldött bizottság iratai 

(1828–1829) 

Ez a különleges bizottság rendszeres tájékoztatást követelt a város egyes fertályaiból a 

megbetegedettekről és zárlat alá helyezettekről (occludáltakról). Kimutatásokat terjesztettek fel hozzá 

a városba belépő idegen személyekről. A helyi hatóságok segítségével számos vizsgálatot folytattak 

a járvány kapcsán. Ennek eredménye a nagyobb számú jegyzőkönyv, köztük a városi tanács és a helyi 

bizottság ülésjegyzőkönyve. 

 

 

15. 

A kolozsvári kolerabizottság iratai 

(1831–1832) 

A bizottságot a Gubernium küldte ki, az 1831. évi kolerajárvány elleni védekezés céljából. Működése 

helyi egészségügyi szervezet kiépítésével kezdődött: megszervezte a zárlatot, a városon belül 

apparátust hozott létre az egészségügyi feladatok ellátására, élelmiszertartalékot gyűjtött 

kereskedelmi zárlat esetére, házak szerint összeíratta a város egész népességét (egészségesek–e, ki a 

háziorvosuk), intézkedett a lakosság kolera elleni gyógymódra oktatásáról, a gyógyszerellátással, 

szegénygondozással is foglalkozott. A bizottság iratanyagának egy részét a megbetegedésekről és 

halálesetekről beszámoló, részben napi, jelentések teszik. 

 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1598
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15482
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=234&layout=s&query=v%C3%A1ros%20egyes%20fert%C3%A1lyaib%C3%B3l%20
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=A%20Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen%20%C3%A9s%20vid%C3%A9k%C3%A9n%20fell%C3%A9pett%20
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=A%20Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen%20%C3%A9s%20vid%C3%A9k%C3%A9n%20fell%C3%A9pett%20
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16-18. 

Országos Egészségügyi Főbizottság 

A bizottságot az 1831. július 2-i királyi resolutio alapján hozták létre; elnöke a Gubenium elnöke. A 

hét fős testület a Gubernium, a Thesaurariatus és a Főhadiparancsnokság megbízottaiból állt. 

Már a Moldvában, Havasalföldön, illetve Magyarországon dúló járvány terjedéséről is tájékozódtak. 

A határ őrizetét, a vesztegházakat megerősítették. Ahová a kolera mégis behatolt, ott helyi zárlatokkal 

és gyógykezeléssel védekeztek ellene. A bizottság rendszeres egészségügyi jelentéseket követelt a 

törvényhatóságoktól. Különleges biztosokat, orvosokat küldött a betegség által veszélyeztetett 

területekre. A kolera helyenként mégis erős pusztítása, a kereskedelmi zárlatok, kordon vonalon 

szolgálatot teljesítő katonaság tartásának terhei, a parasztok által ellátandó őrszolgálatok, dacára 

Erdélyben nem került sor kolerafelkelésre, de egynéhány helyi megmozdulás emlékét az iktatókönyv 

is őrzi.  

A bizottság iratai (az iktatókönyv kivételével) a Gubernium Transylvanicum (in Politicis) állagában 

találhatók. 

 

19. 

Iktatókönyv a Guberniumnak az 1836. évi kolerajárvánnyal kapcsolatos iratairól 

Protocollum exhibitorum Regii Gubernii Transylvanici in Politicis pro Anno 1836 morbum 

spasticum concernentium 

1836 

Időrendben az 1836. évi kolerajárvánnyal kapcsolatos iratok  állnak a sor utolsó helyén. Ebben az 

évben szintén külön iktatókönyvbe vezették a kolerával kapcsolatos intézkedéseket, amelyek az 1831. 

évihez voltak hasonlóak.  

Az egyes szervek többé–kevésbé zárt iratanyaga mellett az állagban maradt némi olyan iratanyag is, 

amely a Gubernium levéltárába tartozik, s vagy valamely egészségügyi szerv működése során került 

annak iratai közé, vagy később helyezték el a vegyessé váló állagba. 

Ezek közül említendők: JOHANN ALBRICH (Albrich János) (1687.09.01.–1749.12.23) orvos, a 

Császári Természettudományi Társaság tagja, brassói orvos, városi levéltáros, ismertsége és 

jelentősége ellenére, kéziratban maradt feljegyzései az 1718–1719-i brassói és barcasági pestisről, 

törvényhatóságok egészségügyi tárgyú jelentései az 1780-as évekből és összefoglaló kimutatások a 

kolera 1836. évi elterjedéséről. 

 

 

Cista Diplomatica 

 

F 119 

Normalia 

(1707–1848) 

A szabályrendeleteken kívül számos instructio is maradt az állagban, további nyílt rendeletek 

(pátensek), edictum citatoriumok, a legkülönbözőbb célokat szolgáló űrlapok és végül a Gubernium 

által nyomtatásban közreadott tájékoztatók (egyes mezőgazdasági termékek előállításáról, járványok, 

balesetek elleni védekezésről stb.). 

 

F 120 

Vegyes Normalia Gyűjtemények 

(kb. 1690–1870-es évek) 

Mikrofilm másolat 

X 41 Vegyes normalia–gyűjtemények (F 120) (Állag) 

Az állagot elsősorban a járványok, pestis, kolera stb., elleni intézkedések iratai, körrendeletek, 

utasítások, ismertetések a járványokról, teszik ki. 

 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1580
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=%2019.%20Iktat%C3%B3k%C3%B6nyv%20a%20Guberniumnak%20az%201836.%20%C3%A9vi%20koleraj%C3%A1rv%C3%A1nnyal%20kapcsolatos%20iratai
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=%2019.%20Iktat%C3%B3k%C3%B6nyv%20a%20Guberniumnak%20az%201836.%20%C3%A9vi%20koleraj%C3%A1rv%C3%A1nnyal%20kapcsolatos%20iratai
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=233&layout=s&query=%2019.%20Iktat%C3%B3k%C3%B6nyv%20a%20Guberniumnak%20az%201836.%20%C3%A9vi%20koleraj%C3%A1rv%C3%A1nnyal%20kapcsolatos%20iratai
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=235&layout=s&query=%20Id%C5%91rendben%20az%201836.%20%C3%A9vi%20koleraj%C3%A1rv%C3%A1nnyal%20kapcsolatos%20iratok
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1665
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1666
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1666
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15448
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=290&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
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9. 

Egészségügy. Res Sanitatis 

(1770–1866) 

14. kötet 

Járványok elleni védekezésre vonatkozó iratok: utasítások, a betegségeket és gyógymódjaikat 

ismertető felvilágosító füzetek, leírások és kimutatások a járványok lefolyásáról, az utolsóhoz készült 

űrlapok 

 

12. 

12. Gyógyszertár. Apotheca 

1738–1848 (–1859) 

17. kötet 

Ez a kötet tárgyilag alig különbözik az „Egészségügy" elnevezésű gyűjteménytől; csak gazdagabb 

amannál. Az egészségügyi szervezet terén szélesebb körű instructió anyaggal rendelkezik (nemcsak 

a gyógyszerészetben, hanem egyébként is), és kimutatásokat tartalmaz az egészségügyi személyzetről 

is. Bővebb a járványok elleni védekezést tárgyaló anyag is. 

 

18. 

Az 1831-beli cholera 

(18. század második fele-) 1828–1831 

24. kötet 

Az anyag nyomtatványokból, egy része az egész birodalmat illető járvány ellenes rendszabályokból 

áll. Egy másik csoportjába a kolera elleni védekezésre kiadott instrukciók tartoznak. Több útmutató 

maradt meg a járvány leküzdésére, leírások, kimutatások a koleráról. Külön említendők a Gubernium 

tudósításai a ragály terjedéséről. 

 

F 198 

Phylerae scontrales 

(Feljegyzési könyvek) 

1814–1850 

Mikrofilm másolat 

X 10139 Phylerae scontrales(F 198) (Állag) 

Az Acta Nr. 18. egészségügyi vonatkozású iratokat tartalmaz: határőrizeti, vesztegzár-(contumacia-) 

ügyeket, járványok elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedéseket stb. 

 

F 509 

Sanitäts–Departement 

Állandó Orvosi Bizottság iratai 

(1854–1861) 

Ez az állag a Helytartóság Egészségügyi Osztálya mellett szakértői szervként működő Állandó Orvosi 

Bizottság iratait tartalmazza. E szerv foglalkozott a halottvizsgálat kérdésével, járványok, oltás 

ügyeivel. 

 

F 309 

Csendőri Jelentések 

1867 

Ez az állag a 10. sz. Országos Csendőrparancsnokság összefoglaló jelentéseit tartalmazza. A 

jelentések minden olyan esetről beszámoltak, amelyben a csendőrhatóságok eljártak. Az ügyek 

legnagyobb része igen szűkszavú közlés lopási, rablási, csempészeti ügyekről, kihágásokról, 

verekedésekről, öngyilkosságokról, szerencsétlenségekről (tűzeset, fagyhalál), járványokról. 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=293&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=294&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=295&layout=s&query=F%20120
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=297&layout=s&query=F%20120
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=297&layout=s&query=F%20120
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1869
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15323
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_05/?pg=514&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2008
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2008
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2086
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2086
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D SZEKCIÓ 
ABSZOLUTIZMUS–KORI LEVÉLTÁR 

1820–1870 

 

K.K. Ministerium des Innern 

Cs. Kir. Belügyminisztérium 

D 2 

Akten „Ungarn” und „Woiwodina” 

(1848–1860) 

IV. L. 2. Járványok  

Bujakór M. 1852–1857  

Himlőoltás M. 1850–1860 

Kolera M., V. 1850–1855 I. 1855 II. –1857 

Vesztegzár V. 1851–1852 

Járványokkal kapcsolatos kiadások M. 1856–1860 

Magyarországi ideiglenes polgári közigazgatás (1849) 

 

D 21 

Egészségügyi Osztály 

(1848–1849) 

Mikrofilm másolat 

X 8048 Egészségügyi osztály (D 21) (Állag) 

Megfelel a régi helytartótanács hasonló nevű osztályának (C 66). Közvetlen előzménye a 

Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium Egészségügyi Osztálya (H 52), folytatása 

pedig a Belügyminisztérium Egészségügyi Osztálya (H 17). Mikrofilmen a jegyzőkönyv és a mutató 

van. 

12. kútfő Védekezés a kolerajárvány ellen 

 

D 46 

Civil Section 

Polgári Osztály 

1856. szeptember 1-től: 

K.K. General–Gouvernement Des Königreichs Ungarn 

(1852–1860) 

Mikrofilm másolat 

X 8055 Civil Section. 1856. szeptember 1-től: K. k. General–Gouvernement des Königreichs 

Ungarn(D 46) (Állag) 

VII. C kútfő Betegségek, járványok. 1855–1860 

 

D 102 

Egészségügyi Osztály 

(1851–1853) 

Mikrofilm másolat 

X 8071 Egészségügyi osztály (D 102) (Állag) 

Egészségügyi szervezet és személyzet ügyei. Egészségügyi rendészet (gyógyszertárak, sebészi és 

borbélyműhelyek, járványok, himlőoltás, nemi betegségek, elmebetegek, temetők, közegészségügyi 

helyzetfelmérés, visszaélések, romlott élelmiszerek). 

10. kútfő Járványok megelőzése Járványos betegségek 1853 

 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::455
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=27&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::482
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15125
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=74&layout=s&query=d%2021
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::509
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15191
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15191
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=103&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::576
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15210
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=188&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*


Járványok Iratai az Országos Levéltárban (1526–1848) 

8 

 

 

 

K. K. Districts–Regierung Grosswardein 

Nagyváradi Kormánykerület 

D 117 

Általános Iratok 

(1849) 1851–1853 

Mikrofilm másolat 

X 8085 Általános iratok(D 117) (Állag) 

VH/1.kútfő Járványos és egyéb betegségek 1852–1853 

 

K. K. Statthalterei Abtheilung Ofen 

Budai Helytartósági Osztály 

D 121 

Elnöki Titkos Iratok 

(1856–1860) 

 

IV. C. kútfő Járványok, betegségek 1854 

VII. C. kútfő Betegségek, járványok 1854–1860 

 

K.K. Statthalterei Abhteilung Ofen 

Budai Helytartósági Osztály 

D 122 

Általános iratok 

(1854–1860) 

Mikrofilm másolat 

X 8087 Általános iratok (D 122) (Állag) 

IV. C. kútfő Járványok, betegségek 1854 

 

K.K. Statthalterei Abhteilung Pressburg 

Pozsonyi Helytartósági Osztály 

D 124 

Általános iratok 

(1854–1860) 

 

Mikrofilm másolat 

X 8089 Általános iratok(D 124) (Állag) 

 

VII. C kútfő Betegségek, járványok különböző betegségek megyénkénti táblázatos kimutatása. 1854–

1860. 

 

K. K. Statthalterei Abtheilung Oedenburg 

1854–1860 

Soproni Helytartósági Osztály 

D 127 

Általános Iratok 

(1854–1860) 

 

Mikrofilm másolat 

X 8092 Általános iratok(D 127) (Állag) 

VII. C kútfő Járványos betegségek. Emberi és állati fertőző betegségek elleni küzdelem. 1854–1860.  

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::598
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15238
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=225&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::603
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=237&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=262&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::604
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15241
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=237&layout=s&query=d%20122
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::607
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15221
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=262&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::611
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15180
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=284&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
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K. K. Statthalterei Abtheilung Kaschau 

1854–1860 

Kassai Helytartósági Osztály 

 

D 128 

Elnöki Iratok 

(1854–1860) 

Mikrofilm másolat 

X 8090 Elnöki iratok (D 128) (Állag) 

VIII. B. kútfő Egészségügyi rendészet és elemi csapások (járványos betegségek leküzdése, tűz–, víz– 

és jégkárosultak segélyezése, fürdőrendőrség) 

 

D 130 

Általános Iratok 

(1854–1860) 

Mikrofilm másolat 

X 8093 Általános iratok(D 130) (Állag) 

XVI. B. kútfő Járványos betegségek. 1855 

 

K.K. Statthalterei Abhteilung Grosswardein 

Nagyváradi Helytartósági Osztály 

D 133 

Általános iratok 

(1854–1860) 

Mikrofilm másolat 

X 8096 Általános iratok (D 133) (Állag) 

Iratok IV. C kútfő Betegségek, járványok.1854–1860.  

b) Convolutumok Kolerajárvány 1855 

 

Magyar Királyi Helytartótanács 

1861–1867 

D 191 

Elnöki Iratok 

(1861–1867) 

Mikrofilm másolat 

X 8104 Elnökségi iratok (D 191) (Állag) 

V. kútfő Egészségügy. Kolerajárvány. 1865, 1867 

 

D 210 

XX. Közegészségügyi Osztály 

(1861) 

Mikrofilm másolat 

X 8120 XX. Közegészségügyi osztály (D 210) (Állag) 

12. kútfő Járványok 

 

D 217 

IV. Közegészségügyi Kútfő 

(1861)1862–1867 

Mikrofilm másolat 

X 8127 IV. Közegészségügyi kútfő (D 217) (Állag) 

11. tétel Járványok 1862–1864 

Kolera, és a többi járványra vonatkozóan. 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::613
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15223
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=303&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::615
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15224
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=319&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::619
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15231
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=329&layout=s&query=j%C3%25
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_82/?pg=336&layout=s&query=kolera*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::677
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15168
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_19_2/?pg=87&layout=s&query=kolera*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::697
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15167
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_19_2/?pg=112&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::704
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15159
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_19_2/?pg=150&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
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C SZEKCIÓ 

HELYTARTÓTANÁCSI LEVÉLTÁR 

 

C 14 

Insinuata Camerae Hungaricae 

A Magyar Kamara Átiratai 

(1724–1778) 

 

A Helytartótanács a vele egyenrangú hatóságok közül – a Főhadparancsnokság mellett – a magyar 

udvari kamarával levelezett legtöbbet. Az olyan kérdéseket, amelyeknek közigazgatási és 

pénzügyigazgatási vonatkozásai egyaránt voltak, gyakran a helytartótanács és a kamara tagjaiból 

alakított vegyes bizottságok (commissiones mixtae) útján tárgyalta meg és intézte el a két hatóság. A 

helytartótanács két állandó bizottságának, a lelkészpénztári bizottságnak és a zsidó türelmi taxa ügyét 

intéző bizottságnak kamarai tisztviselők is tagjai voltak. 1769-től kezdve, amikor a lelkészpénztári 

bizottság beleolvadt a vallásügyi bizottságba, a zsidó türelmi taxával és az egészségüggyel foglalkozó 

bizottság pedig a gazdasági bizottságba, a kamarai kiküldöttek a vallásügyi és a gazdasági bizottság 

ülésein vettek részt akkor, amikor a kamarát is érintő kérdéseket tárgyaltak. Ilyen kérdések voltak: a 

lelkészpénztári ügyek, a zsidó türelmi taxa ügye, az egészségügy (járványok megakadályozására 

létesített vesztegzárállomások stb.) 

Az iratok évek s éveken belül napi keltük rendjében fekszenek. Külön segédkönyv nem készült 

hozzájuk. Javasolt az állagot csomószám átnézni az időrend és az iratokon levő tárgykivonat alapján. 

 

C 37 

Acta Sanitatis 

(Egészségügyi Iratok) 

(1724–1779) 

Mikrofilm másolat 

X 10688 Acta Sanitatis (C 37) válogatás, 1724–1779 (Állag) 

Irattári segédkönyvek  

„Index actorum in negotio sanitatis” „Ladula A–E” a „No. 1–97” és a „Cumuli” lajstroma név- és 

tárgymutatóval 1724–1779 1 kötet 

„Idealia sanitatis”, az „Idealia” mutatója 1727–1779 1. kötet 

 

Az „Acta sanitatis" állag a helytartótanácsnak 1724–1779. évi egészségügyi, és a helytartótanács 

egészségügyi bizottságának 1738–1776. évi iratait tartalmazza. 

A helytartótanács kezdettől fogva feladatának tekintette az ország egészségügyi viszonyainak a 

megjavítását. Már 1725-ben jelentést kért a törvényhatóságoktól a szegényházak és ispotályok 

állapotáról. 1726-ban a Turóc megyében pusztító járványos betegség gyógyítására a körmöcbányai 

orvost rendelte ki. Ugyanezen évben a keleti pestis behurcolásának megakadályozására 

vesztegzárállomásokat állíttatott fel a Dráva és a Tisza alsó folyása mentén. 1727-ben a pozsonyi 

gyógyszertárnak érdektelen orvosok által való megvizsgálására adott utasítást. 1728-ban a pozsonyi 

jezsuiták és misericordiáriusok kezében lévő gyógyszertárak vizsgálatát rendelte el, mivel ezekre a 

városi hatóság felügyelete nem terjedt ki. A pestisjárvány és marhavész elleni védőintézkedéseket is 

kezdettől fogva ott találjuk a helytartótanács rendeletei között. A török birodalomból 1737 végén 

behurcolt pestis egyre nagyobb arányú terjedése elleni védekezés arra késztette az uralkodót, hogy a 

helytartótanács kebelén belül a védőintézkedések meggyorsítására egészségügyi bizottság felállítását 

rendelje el. 1738. augusztus 26-án kelt királyi leirat utasította a helytartótanácsot az egészségügyi 

bizottság felállítására. A bizottság elnökéül a heytartótanács főrangú tanácsosai közül egy országbírót 

jelölt ki a leirat, tagjaiul pedig két helytartótanácsi és két kamarai tanácsost, továbbá Pozsony 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::268
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::268
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=65&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=66&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::291
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=112&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4856862
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városának két tanácsosát és egy orvost. A leirat hangsúlyozta, hogy a bizottság feladata az egész 

ország egészségügyi viszonyaira való felügyelet. A felállítását elrendelő királyi rendelet részletesen 

felsorolta a pestis elleni védőintézkedéseket, melyeket az ország törvényhatóságainak 

A törvényhatóságok jelentéseket küldtek a járványban meghaltak számáról. Ezeket a 

helytartótanácsnál összesítették, hogy áttekintő képet nyerjenek a betegség pusztításáról. 

 

C 42 

Acta Miscellanea 

(Vegyes Iratok) 

(1724–1783) (1849) 

Mikrofilm másolat: 

X 10691 Acta miscellanea (C 42) válogatás, 1724–1783 (Állag 

Irattári segédkönyvek: 

„Index miscellaneorum”, a „Fasciculus 1–100” és a No. 1–36” mutatója 1724–1849 1 kötet  

„Index miscellaneorum idealium", az „Idealia No. 1–101” mutatója 1724–1783 1 kötet járványok. 

 

C 43 

Acta secundum referentes 

Előadók szerinti iratok 

(1780–1783) 

Mikrofilm másolat 

X 10635 Acta secundum referentes (C 43) (Állag) 

A Helytartótanács 1780–1783. évi iratainak legnagyobb részét nem osztották be az iratfajták szerinti 

és a tárgyi állagokba, hanem továbbra is olyan rendszerben hagyták, amilyenben az ügyintézés 

folyamán voltak. Az egy–egy előadó által intézett ügyek iratai együtt maradtak, az egyes előadók 

nevével jelzett csomókban vannak elhelyezve. 

Skerlecz Miklós foglalkozott az egészségügyi kérdésekkel, járványokkal. 

 

C 66 

Departamentum Sanitatis 

Egészségügyi Osztály 

(1783–1848) 

Mikrofilm másolat 

X 7804 Departamentum sanitatis(C 66) (Állag) 

1786-ban II. József elrendelte az országos főorvosi hivatal felállítását. Az országos főorvos 

(protomedicus regni) közvetlenül a helytartótanácsnak volt alárendelve, s egyúttal igazgatója volt az 

egyetem orvoskarának, és tagja a helytartótanács tanulmányi és kegyes alapítványi bizottságának. Az 

országos protomedicus adott szakkérdésekben véleményt és tanácsot az Egészségügyi Osztálynak. E 

közegészségügyi hálózaton keresztül ügyelt fel a helytartótanács az ország egészségügyi viszonyaira. 

A megyei orvosok évi jelentései a társadalmi élet minden olyan területére kiterjedtek, melyek az 

egészségügyi viszonyokra hatással lehettek.  

Kisebb változásoktól eltekintve 1786-tól 1848-ig általában a következő kérdésekről kellett a 

törvényhatóságon keresztül beszámolni:  

1. A törvényhatóság általános egészségügyi viszonyai. A megye területén uralkodó vagy előforduló 

betegségek leírása és gyógyítása. Légköri viszonyok és időjárás. (Hőmérséklet, légnyomás, levegő 

nedvességtartalma, széljárás, vízállás stb.). Ez utóbbiról azért kellett beszámolni, mert a légköri 

viszonyok és a járványos betegségek között Összefüggést sejtettek. 2. Gyógyszertárak vizsgálata. 3. 

Járványos betegségek. 

 

Forrásérték szempontjából külön ki kell emelni az 1831. évi kolerajárvány iratait. Az ügyosztály 

hatáskörébe ugyan csupán a járvány elfojtásával kapcsolatos feladatok tartoztak, mégis szép számmal 

találhatók köztük az 1831. évi parasztfelkelésre vonatkozó iratok. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=115&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::296
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::296
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=131&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4856865
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=132&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::297
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::297
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=135&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15611
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=138&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::320
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::320
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=257&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15582
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=259&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=260&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
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C 136 

Acta Commissionis Regiae In Re Sanitatis Pestilentiae Annorum 

(1795–1796) 

Az 1795–1796. Évi Pestisjárvány Miatt Kiküldött Királyi Bizottság Iratai 

1795–1796 

 

A királyi biztosok hatáskörébe tartozott a járvány terjedésének megakadályozására szükséges 

intézkedések hozatala. Utasításokat adtak a törvényhatóságoknak s a vesztegzár-állomások 

igazgatóinak a védővonal őrizetére és új állomások felállítására. Katonai hatóságokhoz fordultak a 

védőkordonok őrizetének katonai karhatalommal való biztosítása érdekében. Nem egy esetben a 

katonai parancsnokságokkal közös megbeszéléseket tartottak a katonai karhatalom igénybevételéről. 

A betegség terjedéséről, az elhalálozások számáról rendszeres jelentéseket és kimutatásokat küldtek 

nekik az orvosok és a kórházak vezetői. A betegség megakadályozásával kapcsolatos rendkívüli 

személyi és dologi kiadások elszámolásai szintén a biztosok hatáskörébe tartoztak. A bizottság 1796 

augusztusában fejezte be működését. 

 

Iktatókönyvek: 

„Protocollum actorum extracordonalium ..." az „Acta extracordonalia" iktatókönyve és mutatója 

1795–1796 1 kötet  

„Protocollum actorum in re sanitatis", az „Acta intracordonalia" sorozat iktatókönyve 1795 

„Protocollum actorum intracordonalium", az „Acta intracordonalia" sorozat iktatókönyve és 

mutatója. 

 

E SZEKCIÓ 

MAGYAR KINCSTÁRI LEVÉLTÁRAK 

1000–1919 

 

Magyar (Pozsonyi) Kamarai Levéltár 

Magyar Kamara Regisztratúrája 

 

E 28 

Informationes Cameralis Administrationis Marmaticae 

A Máramarosi Kamarai Adminisztráció Jelentései 

(1754–1772) 

 

Intézte a Lengyelország és Erdély felé felállított veszteglő állomások ügyeit, s rendszeres jelentéseket 

tett a szomszédos vidékeken fellépő járványokról. 

1. Iratok 1754–1772 

2. Mutatók (Regestum informationum cam. adm. Marmaticae) 1756–1772 

 

E 40 

Insinuata consilii regii locumtenentialis Hungarici 

A Helytartótanács átiratai 

(1724–1772) 

 

További tárgykör az egészségügy, közelebbről a járványok megelőzésére felállított 

vesztegzárállomások ügye, amelyeknek pénzügyi vonatkozásai a Kamara illetékessége alá tartoztak. 

 

1. A Helytartótanács átiratai (Insinuata) 1724–1772  

2. Mutatók (Index insinuatarum Cons. Locumt. Hung.) 1756–1772  

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::394
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=529&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_03/?pg=530&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::846
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::846
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::846
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=158&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=157&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::858
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::858
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=174&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=174&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
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E 44 

Aedificialia seu aedilia 

Építési Osztály 

1773–1785 

Mikrofilm másolat 

X 7508 Aedificalia seu aedilia(E 44) (Állag) 

A harmincad kezelésével kapcsolatban a harmincadhivatalok épületeinek, a tisztviselők lakásainak, 

a vámvonalak műszaki berendezésének, áruraktáraknak stb. építési ügyeivel kellett foglalkoznia a 

Kamarának. Ezzel volt kapcsolatos a vámvonalak mellett felállított, a járványos betegségek (pestis, 

kolera, marhavész) elleni védekezés célját szolgáló veszteglő-állomások építési ügyeinek ellátása is 

(veszteglő-épület, raktár, egészségügyi kordon, tiszti, orvosi lakások). Ilyen ügyeket természetesen a 

Harmincadi Osztály (Tricesimalia) és az Egészségügyi Osztály (Contumacionalia et sanitatis negotia) 

iratai is tartalmaznak. 

 

1. Tanácsülési jegyzőkönyvek (Protocolla aedificiorum cameralium)  

2. Iratok (Aedificia cameralia, regia) 

3. Lajstrom mutatóval (Aedilia) 

 

E 46 

Banatica 

(1778–1785) 

Mikrofilm másolat 

X 7510 Banatica(E 46) (Állag) 

d/ Iratok 

1784. kútfő 58. Vesztegzári illeték 

1785. kútfő 9. Vesztegzár és egészségügyi kordon. 

 

Magyar (Pozsonyi) Kamarai Levéltár 

MagyarKamara Regisztratúrája 

 

E 50 

Contumacionalia et sanitatis negotia 

(1773–1783) 

 

Járványok elleni védekezés, orvosok, egészségügy; városok egészségi ügyei. 

 

Az ország egészségügyi viszonyainak megjavítására, az egészségügy fejlesztésére, a járványos 

betegségek (pestis, kolera, marhavész) elleni védekezés céljából még 1738-ban helytartótanácsi-

kamarai, vegyes egészségügyi bizottságot állítottak fel. A bizottság működése kapcsán így az ország 

egészségügyével két kormányszék, a Helytartótanács és a Magyar Kamara foglalkozott. A munka 

zömét természetesen a Helytartótanács végezte. A Helytartótanácsra tartozott az ország egészségügyi 

állapotának, az orvosoknak, gyógyszerészeknek, sebészeknek, bábáknak az ellenőrzése, az 

egészségügy megjavítását célzó intézkedések megtétele, a járványok elleni védekezés 

megszervezése, veszteglőintézetek felállítása. (L. erre a Helytartótanács „Acta sanitatis" állagát.) A 

Magyar Kamara foglalkozott az egészségügyi adminisztráció pénzügyi részével, vagyis az állami 

kincstárból egészségügyi célokra fordított összegek kiutalásával, a kiutalt pénzek felhasználásának 

ellenőrzésével, az egészségügyi intézmények (veszteglőházak) igénybevételéből származó esetleges 

jövedelmek (taksák) behajtásával. Az egészségügyi bizottság, mint állandó jellegű vegyes bizottság 

1776-ig állt fenn. Fontosabb egészségügyi kérdések megtárgyalására azonban alkalomszerűen ezután 

is összehívták az egészségügyi bizottságot, amelynek egy kamarai tanácsos is tagja volt.  

Az egészségügyi adminisztráció kamarai vonatkozású ügyeinek az intézésére 1773-ban a Kamara 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::863
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::863
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::863
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15669
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=183&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=182&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::865
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::865
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15680
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_61_1/?pg=78&layout=s&query=vesztegz%C3%A1r
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_61_1/?pg=79&layout=s&query=vesztegz%C3%A1r
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::870
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::870
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=203&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
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kebelén belül külön ügyosztályt létesítettek. Ennek iratanyaga nyújt adatokat a Kamarának az 

egészségügyi bizottságban való működésére, ennek a működésnek a szabályozására, kamarai 

tanácsosoknak a bizottságba való kiküldésére. Az ügyosztály főleg az ország déli, északi és észak–

keleti határán, a járvány elleni védekezés céljából felállított veszteglőházak, vesztegzárak, 

egészségügyi kordonok gazdasági ügyeivel foglalkozott. A Kamara utalta ki a fenti egészségügyi 

intézményekkel kapcsolatos személyzet (igazgató, orvos, kerülők) fizetését, nyugdíjait, gondoskodott 

épületek emeléséről, azok tatarozásáról, a veszteglőintézetek mellett vendéglők felállításáról. 

Összegeket utalt ki a veszteglőházban lévők élelmezésére, gyógyszerellátására. A Kamara építette a 

fertőzött helyekről érkezett áruk raktározására és fertőtlenítésére szolgáló raktárakat. Utasította a 

harmincadhivatalokat az egészségügyi zár felállításában való közreműködésre, a fertőzött áruknak 

fertőtlenítő raktárakba való küldésére. A különféle egészségügyi kiadásokat is rendszerint e 

harmincadhivatalok pénztáraiból utaltatta ki. Az egyes veszteglőintézeteket gazdasági felügyelet 

szempontjából a harmincadinspektorok alá helyezte. A veszteglőintézeteknek külön számadásokat 

kellett vezetniük a kincstártól kapott pénzekről, az árufertőtlenítésért vagy a veszteglőintézetekben 

biztosított ellátásért szedett díjakról. (A veszteglőkben tartózkodó szegények állami segélyt kaptak.) 

Ezeket a számadásokat és a veszteglőházak ingóleltárait a Kamara számvevősége ellenőrizte. A 

kamarai tisztviselőknek nem egy esetben a gazdasági ügyek mellett adminisztratív teendőkkel is 

foglalkozniuk kellett. Jelenteniük kellett a járvány kitörését vagy elmúlását, közre kellett működniük 

a járvány elleni védekezés megszervezésében is.  

A veszteglőintézetek fenntartására egyébként a sóárak felemelése révén keletkezett 

pénzalapból (Salzauctionsfond) biztosítottak összegeket. (Innen fedezték ezenkívül az országos 

jellegű vízszabályozási és útépítési költségeket is.) 

 

 

Magyar (Pozsonyi) Kamarai Levéltár 

A Visszaállított Magyar Kamara Regisztratúrája 

 

 

E 74 

Cassalia 

(1790–1849) 

 

Mikrofilm másolat 

X 7837 Cassalia(E 74) (Állag) 

C/Iratok 

1797 kútfő 4. Szerémségben kiütött pestis járvány. 

1832 kútfő. 7. Kolera sújtotta területekkel kapcsolatos költségek. 

Az ügyosztály intézte a járványoknál (pestis, kolera, állatvész) felmerülő kincstári kiadások ügyeit. 

 

 

E 75 

Civitatensia 

(1790–1848) 

 

 

Mikrofilm másolat 

X 7838 Civitatensia(E 75) (Állag) 

C/Iratok 

1796. Kútfő 24. Buda és Pest színházi és járványügyei /kolera/ 

 

 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=204&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
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E 96 

Tricesimalia 

(1790–1848) 

Mikrofilm másolat 

X 7905 Tricesimalia(E 96) (Állag) 

b/Iratok 

1805 

Kútfő 26. Járványos betegségek–vesztegzár. (Hivatalos utasítás) 

Az ügyosztály többek között foglalkozott az egészségügyi határzárak, az ott felállított 

veszteglőintézetek, a járványos területerői érkezett áruk fertőtlenítésének ügyeivel is. Ezek részben 

egészségrendészeti, részben gazdasági természetű ügyek voltak (pénz kiutalása a 

veszteglőintézeteknek). 

 

Magyar (Pozsonyi) Kamarai Levéltár 

Helytartótanács Kamarai Vonatkozású Regisztratúrája 

 

E 121 

Banatica 

(1785–1789) 

Mikrofilm másolat  

X 7908 Banatica(E 121) (Állag) 

C/Iratok 

1785–1786 

kútfő 66. A szlavóniai General kommandó által egészségügyi célokra /vesztegzár/ és kaszárnya-

épületek javítására fordított összeg 

 

E 128 

Oeconomica 

1785–1789 

Mikrofilm másolat 

X 7913 Oeconomica (E 128) (Állag) 

b/Iratok 

1788 

kútfő 70. Vesztegzár épületek 

b/Iratok 

1789 

kútfő 23. Vesztegzár épületek 

 

Magyar (Pozsonyi) Kamarai Levéltár 

Helytartótanács Kamarai Vonatkozású Regisztratúrája 

 

E 133 

Tricesimalia 

Harmincadi Osztály 

(1785–1786) 

 

1. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1785–1786  

2. Lajstrom-, mutató- és számsorkönyv 1785–1786 1 kötet 

Feladatkörébe tartozott a járványok elleni védekezés céljából a határokon a személyek és áruk 

egészségügyi ellenőrzése, a határokon átmenő személyforgalom (útlevelek) figyelemmel kísérése és 

áruhamisítás, borhamisítás esetében áruvizsgálati teendők ellátása. 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::932
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::932
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15710
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_61_2/?pg=283&layout=s&query=vesztegz%C3%A1r
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=228&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::891
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::891
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15716
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_61_1/?pg=130&layout=s&query=vesztegz%C3%A1r
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_61_1/?pg=130&layout=s&query=vesztegz%C3%A1r
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::898
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::898
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15727
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_61_1/?pg=165&layout=s&query=vesztegz%C3%A1r
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_61_1/?pg=166&layout=s&query=vesztegz%C3%A1r
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::903
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::903
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=271&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
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Magyar Kamara Archivuma 

E 136 

Diversae instructiones 

Különféle utasítások 

(1531–1849) 

 

Mikrofilm másolat 

X 20 Instructiones(E 136) (Állag) 

Vannak a gabona- és borkereskedelem, a postaforgalom szabályozása, vagy járványok korlátozása 

ügyében kiadott rendelkezések is.  

A fenti utasítások rendszerint a király nevében keltek; az alsóbb rangú kincstári szerveknek szólók 

gyakran a kamara, a kamarai számvevőhivatal, vagy a kiküldött biztosok, de kivételesen mások 

nevében is. 

 

E 142 

Acta Publica 

Közokiratok 

(1527–1873) 

Mikrofilm másolat 

X 1509 Acta publica (E 142) (Állag) 

A közbiztonság, a közegészségügy, a hírszolgálat helyzetéről is képet kaphatunk, 

betekinthetünk a gonosztevők üldözésével, egészségügyi bizottságokkal, pestissel és marhavésszel, 

az orvosokkal és a postaforgalommal kapcsolatos iratok segítségével. 

 

E 144 

Történelmi Emlékek 

(1526–1892) 

Mikrofilm másolat 

X 1510 Történelmi emlékek(E 144) (Állag) 

A gyűjteményt nem sokkal az Országos Levéltár 1874. évi újjászervezése után állították fel az 

eseménytörténet, valamint a gazdaság-, közigazgatás- és művelődéstörténet adattáraként, elsősorban 

az Acta publica (E 142) és a Tractatus publici (E 143), továbbá más kamarai és kancelláriai fondok, 

kisebb mértékben egyéb levéltárak irataiból, illetve azok másolataiból válogatva ki az ideszánt 

anyagot. A selmeci főbányagrófság irattárát (s a körmöci kamara iratanyagának egy részét) is ide 

osztották be. A gyűjtemény zöme XVI–XVII. századi irat. 

 

I. Belügy A helyi önkormányzatokat ebben az időszakban is elsősorban az adó- és 

katonaállítási terhek kérdései, valamint a járványok elleni védekezés és a közegészségügy más 

problémái foglalkoztatták. Ugyanezekben az ügyekben érkeztek hozzájuk leiratok a felsőbb 

hatóságoktól. 

 

Egyházi szervek és jogutódaik iratai 

E 152 

Acta Jesuitica 

Jezsuita iratok 

(16. sz.–18. sz.) 

Mikrofilm másolat: X 4381 Acta Jesuitica(E 152) (Állag) 

Mikrofilm másolat: X 10625 Iratmásolatok könyve (Állag) 

Digitális másolat: HU–MNL–OL–W 6 Magyar Kamara archivuma – Egyházi szervek és jogutódaik 

iratai – Acta Jesuitica. Segédkönyvek, 1600–1800 (Állag) 

 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1340
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1340
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15642
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_08/?pg=15&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1346
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1346
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15630
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_08/?pg=25&layout=s&query=pests
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1348
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1348
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15648
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_08/?pg=29&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1356
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15627
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::19608
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14724
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14724
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E 158 

Conscriptiones portarum 

Rovásadó–összeírások 

(1529–1774) 

Digitális másolat 

HU–MNL–OL–W 8 Magyar Kamara archivuma – Összeírások – Conscriptiones portarum, 1529–

1774 (Állag) 

Említésre kerülnek az összeírásokban mindazok az események, amelyek a községek sorsában, illetve 

a telekállományban változásokat idéztek elő: török vagy császári seregek pusztítása, lakók 

elhurcolása, járvány, tűzvész, árvíz, szárazság, marhavész, általános elnyomorodás, új lakók 

betelepülése illetve építkezése 

 

E 159 

Regesta decimarum 

Tizedjegyzékek 

(1533–1801) 

 

A dézsmajegyzékekről számítógépes segédlet áll rendelkezésre. 

Mikrofilm másolat 

X 4214 Regesta decimarum (E 159) (Állag) 

Digitális másolat 

HU–MNL–OL–W 271–MF 9537–9919 Regesta decimarum, 1533–1801 (Mf: tekercs) 

 

A jegyzékekben sokszor felsorolták azokat a dézsmakerületbe eső községeket, amelyek nem 

fizettek tizedet, és gyakran előadták a velük kapcsolatban fennálló különleges körülményeket is: így 

megemlítették a kiváltságot, mentességet, halasztást, azokat a károkat, pusztításokat, változásokat, 

amelyek a falut érték (hadjárat, pestis, hódoltság, földkisajátítás, hatalmaskodás, jogtalan 

szolgáltatások, természeti károk, elvándorlás, új lakók beköltözése) vagy a beszedés különleges 

körülményeit (ha pl. nem tudták fölkeresni a falut, lakók megtagadták a fizetséget, erőszakkal 

elhordták a tizedet, vagy ha hiány mutatkozott), s följegyezték a tized elszállításának adatait is. 

 

E 177 

Archivum familiae Gyurcsányi 

A Gyurcsányi család levéltára 

(1595–1869) 

A hivatali funkciót viselt családtagok irathagyatékai közül elsősorban a két reformkori (Istváné és 

Gáboré) érdemel említést. Hivatalos jellegű levelezés folytattak a Nógrád megyei főispánnal, a 

szolgabírókkal és más megyei funkcionáriusokkal (megyei választások dolgában, az 1831-es kolera 

és jobbágyfelkelés, adó, birtokjog, perek ügyében). 

 

Levéltárakba nem sorolt kincstári fondok 

 

a) Budai kamarai szervek 

BUDAI KAMARAI ADMINISZTRÁCIÓ (OFNER CAMERAL ADMINISTRATION) 

 

Mindegyik állagban megtalálható, eltérő súllyal és arányban az összes ügykör. 

 

10. Egészségügy. Pestis. 

A kamarai adminisztráció legfőbb egészségügyi feladata a pestis elleni védekezés volt. Pestis 

kitörése esetében a kamarai adminisztráció foganatosította az egészségügyi zárakat, gondoskodott 

veszteglőállomások létesítéséről, a betegek ellátásáról, gyógykezeltetéséről. A pestis miatt lezárt 

területek élelmezése, a zár fenntartása céljából őrszemélyzet felállítása, a katonai átvonulások, a 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1362
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1362
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14672
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14672
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_08/?pg=68&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1363
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1363
https://old.adatbazisokonline.hu/adatbazis/e-159-regesta-decimarium
https://old.adatbazisokonline.hu/adatbazis/e-159-regesta-decimarium
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15644
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4059441
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1381
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1381
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_08/?pg=99&layout=s&query=Kolera
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=387&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=403&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=403&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
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beszállásolás szabályozása, mind a kamarai adminisztráció hatáskörébe tartozott. A járvány után a 

lakóházak fertőtlenítésére, a fertőzött ruhák elégetésére szigorú rendeleteket bocsátott ki. A Bécsi 

Kamara – elsősorban a katonaság védelme szempontjából, s nem kevésbé a pestis Ausztriában való 

elterjedésének meggátlása végeit – nagy fontosságot tulajdonított a pestis elleni védekezésnek. Az 

1691–93. évi budai és pesti járvány alkalmával az adminisztrátornak a legrészletesebb tájékoztatást 

kellett nyújtania a pestis kitöréséről, lanyhulásáról, elmúlásáról, újbóli felbukkanásáról s az ezekkel 

kapcsolatban tett intézkedésekről. A pestis elleni intézkedések dolgában még a katonaságnak is a 

Budai Kamarai Adminisztrációnak kellett engedelmeskednie. 

 

E 279–E 285 
A feladatok végrehajtásához a budai adminisztrátornak eléggé kiterjedt szervezet állt  

rendelkezésre. A budai központ maga is számos hivatalból állott (adminisztrátori kancellária, 

számvevőség, pénzbeszedő hivatal, főpénztári hivatal, erdő-, építési hivatal), és ugyancsak az 

adminisztrátor hatásköre alá tartoztak a fontosabb helyeken felállított harmincadi és provisori helyek. 

Ezek körül kerületekre osztották fel a vidéket. Az adminisztrátor 1696-tól főbb tisztviselőivel együtt, 

kollegiális formában intézte az ügyeket. 

 

Budai kamarai adminisztráció (Ofner Cameral Administration) regisztratúrája 

(1683–1709) 

A budai kamarai adminisztrátor kancelláriájának egyszerű ügyvitele következtében a levéltár 

felépítése, szerkezete is egyszerű. Az állagok nem a hatáskör egyes ágai, hanem iratfajták szerint 

alakultak ki. Az iratállagoknak iratfajták szerinti kialakulása miatt a kutatás nehézkes; bizonyos téma 

feldolgozása esetében minden állagban kutatást kell végeznünk. 

 

E 279 

Expeditionen 

Fogalmazványok 

1687–1709 

Elsősorban ebben az állagban vannak a járványügyi iratok. Az állag tárgyi tekintetben felöleli a 

kamarai adminisztráció teljes hatáskörét (1. a Bevezetésben a Hatáskör c. fejezetet), sőt a 

legrészletesebben világítja meg a hatóság mindenféle ténykedését. Míg a „Hofbefehle" a Bécsi 

Udvari Kamara tevékenységére vet fényt elsősorban, az „Expeditionen" a kamarai adminisztráció 

budai központjának tényleges működését vetíti elénk. A Budai Kamarai Adminisztráció szétágazó 

organizmusának irányítására, a kamarai adminisztrátor munkájának részleteire vonatkozólag ezekből 

az iratokból nyerhetünk felvilágosítást. Bár a Budai Kamarai Adminisztráció szervezetében bizonyos 

hierarchikus felépítés is megmutatkozott, a kamarai adminisztrátor – amint ezt már jeleztük – 

közvetlenül is levelezett alsófokú hatóságaival, a városokkal és a községekkel, különösen vonatkozott 

ez a budai kamarai adminisztrátor közvetlen felügyelete alá tartozó ún. budai kerületre. Az itt fekvő 

városok (elsősorban Buda és Pest) viszonyaira elsőrangú és igen részletes forrásanyagot találhatunk 

ebben az állagban, amely nemcsak a kamarai gazdálkodás, hanem a közigazgatás és a bíráskodás 

körülményeit is élesen megvilágítja. Egyébként az egész állag elsősorban a kamarai gazdálkodásra, 

utána a császári katonaság ellátására, elhelyezésére, s a katonasággal való kapcsolatokra nyújt 

adatokat. 

 

A budai kamarai adminisztráció fogalmazványai. Az iratok 1689-ig az iratok kelte, 1690–1705 között 

év, hó és havonként 1-től kezdődő folyószámozás, 1706–1709 között ismét az iratok keltezése szerint 

rendezettek. Segédletül mutatók, lajstromok ill. mutatóval ellátott lajstromok szolgálnak. 1706–1709 

között nincsenek segédkönyvek, ezek az iratok átnézéssel kutathatók. 

Lajstromok és mutatók 1687–1705 

 

 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_64/?pg=68&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_64/?pg=68&layout=s
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1449
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1450
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1450
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=414&layout=s&query=e%20279.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=415&layout=s&query=e%20279.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=415&layout=s&query=e%20279.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_64/?pg=69&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_64/?pg=70&layout=s
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E280 

Hofbefehle 

Udvari kamarai rendeletek 

(1685–1709) 

Az állag iratai, az iratokban tárgyalt ügyek – mint minden más állagban – a Budai Kamarai 

Adminisztráció teljes hatáskörére vonatkoznak (1. a bevezetésben a hatáskör c. fejezetet). Ki kell 

emelni azonban azt, hogy a Bécsi Kamarának az újszerzeményi területekre vonatkozó politikáját, a 

Budai Kamarai Adminisztráció szervezetének, ügyintézésének, hatáskörének kialakulását 

legkönnyebben ezeknek az iratoknak alapján világíthatjuk meg.  

 

E281 

Berichte und Schreiben 

Jelentések, beadványok 

(1686–1709) 

Ez az állag őrzi a Budai Kamarai Adminisztrációhoz érkezett iratok zömét a bécsi kamarai rendeletek 

kivételével. Legnagyobbrészt az alsófokú hatóságok, tehát a Budai Kamarai Adminisztrációnak 

alárendelt hivatalok, városi és községi elöljáróságok jelentéseiből, felterjesztéseiből tevődik össze. Itt 

vannak a királyi hatóságok (Pozsonyi, Szepesi Kamara), a nádor, vagy az adminisztráció hatáskörén 

kívül álló hatóságok (pl. megyék, egyházi hatóságok, katonai parancsnokságok stb.) átiratai, végül 

minden olyan személy levele, aki valamilyen ügyben közvetlenül a Budai Kamarai 

Adminisztrációhoz, illetve annak központi hivatalához fordult. Az iratok között sok panaszbeadvány, 

emlékirat található. 

 

Budai Kamarai Adminisztráció Számvevősége 

1686–1709 

 

E 286 

Buchhalterey Akten 

Számvevőségi iratok 

(1686–1712) 

A „Buchhalterey Akten" iratai, főleg gazdasági szempontból, a Budai Kamarai 

Adminisztráció egész hatáskörére vonatkoznak. Az anyagban kutatást kell végezni nem gazdasági 

jellegű téma (pl. igazgatás, bíráskodás, katonai uralom stb.) vizsgálata esetén is, mivel − úgy látszik 

egykorú keveredés folytán − lényegében oda nem tartozó anyagot is az állagba helyeztek. 

 

b) Szlavóniai kamarai szervek 

 

SCLAVONISCHE CAMERAL OBERDIRECTION, 1750–TŐL: CAMERALIS 

ADMINISTRATIO ESZÉKIENSIS 

A török határ mentén nagyfontosságú volt a járványveszély elleni védekezés. Megszervezését 

ugyancsak a kincstári hatóság feladatává tették. A vesztegházak fenntartását, anyagi ellátását, a 

bennük foglalkoztatott orvosok alkalmazását s a mellettük felállított borkimérések jövedelmének 

kezelését, bérbeadását a Főigazgatóságon intézték, illetve onnan irányították. 

 

E 298 

Rapularia Informationum Bongardianarum 

Jelentések Fogalmazványai 

(1713–1776) 

Ez az állag korábban csak Bongárd Ferdinánd péterváradi provisor és harmincadinspektor 1765–1766 

közötti fogalmazványainak másolati könyvét (rapularia) tartalmazta. A miscellanea rendezése során 

részben kiegészült a rapularia–sorozat is 1760-ig visszamenően, részben idekerült az inspektornak és 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1451
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1451
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=417&layout=s&query=e%20279.
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1452
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1452
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=418&layout=s&query=e%20279.
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1457
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1458
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=425&layout=s&query=e%20279.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=427&layout=s&query=e%20279.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=433&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=439&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1475
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=456&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
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elődeinek valamennyi fogalmazványa és e fogalmazványok címzettek szerinti másolati könyveinek 

egy része. 

A felügyelő török területről hozott híreket is továbbított főhatóságai felé (hadmozdulatokról, 

járványról 

 

c) Bánsági kamarai szervek 

A közegészségügyi feladatok közül a járványok elleni védekezés volt a legfontosabb. Figyelemmel 

kísérték a külföldi (főként török és erdélyi) járványhíreket, a határon szükség esetén készültséget, 

zárlatot rendeltek el, majd az 1740-es években berendezték, felszerelték a „vesztegházakat". 

Kórházat, gyógyszertárakat, gyógyfürdőt tartottak üzemben, orvosi állásokat rendszeresítettek, 

igyekeztek gátat szabni az állatvészeknek. közölte a Bánságot érintő híreket (ellenséges és hazai 

seregek vonulása, parasztmegmozdulások Magyarországon, járványok a szomszédos országokban, 

 

E 303 

Landes Administration in dem Banat Temesvár 

Bánsági Kamarai Adminisztráció 

(1716–1779) 

p/Iratok (1770–1779) 

29. Vesztegzárállomások és ezek személyzete 

30. Egészségügy. Járványok 

32. Vesztegzárállomások táblázatai és- egészségügyi naplók 

 

 

G SZEKCIÓ 

A THÖKÖLY– ÉS A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARCOK LEVÉLTÁRAI 

1501–1985 

 

G 33 

Labanc Iratok (VI.) 

(1703–1712) 

Elsősorban a Habsburg-Magyarország királyi és rendi hivatalainak, országgyűléseinek, katonai 

csapattesteinek iratai, katonai és politikai vonatkozású feljegyzésekkel. 

Tárgy: közegészségügy /pestis 

VI.14. Járványügyek 

 

H SZEKCIÓ 

AZ 1848/1849–I MINISZTÉRIUMI LEVÉLTÁR 

1848–1849 

 

Kereskedelmi Minisztérium 

Egészségügyi Osztály 

 

Illetékességi kör: 

1. Országos orvosi rendőrség 

2. Törvényszékben előforduló orvosi vizsgálatok és látleletek 

3. Orvosi intézetek 

4. Baromorvosi tárgyak 

5. Gyógyszerészi tárgyak. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=457&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=463&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=469&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=472&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=472&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1484
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::1484
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv1_09/?pg=470&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_64/?pg=110&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_64/?pg=110&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_64/?pg=110&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2172
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_52/?pg=35&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_52/?pg=36&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=428&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=428&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*


Járványok Iratai az Országos Levéltárban (1526–1848) 

21 

 

 

Az osztály valamennyi dolgozója keményen dolgozott, hogy legalább a kurrens munkát 

győzzék. Senki sem maradt távol; a hiányzók a táborban vagy a járvány fenyegette területeken 

dolgoztak. 

A bemutatott viszontagságok ellenére sem szabad azt hinni, hogy klikkharcban merült ki az 

orvosok egész tevékenysége a szabadságharc idején. Nemcsak a katonaorvosok hősies harctéri 

szolgálatteljesítése mond ennek ellent, hanem a polgári vonalon tevékenykedők tenni akarása, 

áldozatkészsége is. A kolera elleni küzdelem, ez adja az 1848–1849–es magyarországi egészségügyi 

tevékenység keresztmetszetét. 

 

Kereskedelmi Minisztérium költségvetése 

5. Egészségi osztályban 

Félévi összeg 

kolerára kiküldött orvosok: 1500  

vesztegzári intézetek átalakításának tervével megbízott személy: 750 

Az osztály létszámát 1848 májusában a meglevőnél nagyobbra tervezték, a tervezésnél 

ugyanis gondoltak az erdélyi unió létrejötte után alkalmazandó erdélyi személyekre; tekintetbe vették, 

hogy szakembereket kell beállítaniuk a horvát és tengermelléki tartományok egészségügye, a 

határőrvidéki vesztegzárügy, valamint a hadorvosi tárgy intézésére. 

A miniszter április 30-án megtiltotta a postahivataloknak és a vesztegházaknak, hogy 

leveleket felbontsanak. 

 

 

Földművelés– Ipar– és Kereskedelemügyi Minisztérium 

 

 

H 52 

Egészségügyi Osztály 

(1848–1849) 

Mikrofilm másolat 

X 9110 Egészségügyi osztály (H 52) (Állag) 

Az osztály által intézett ügyek: orvosrendőrségi, orvostörvényszéki, orvosi intézetekre 

vonatkozó, gyógyszerészeti és állatorvosi ügyek, 1849-ben a Belügyminisztériumhoz került az 

egészségügy. 

Az iratok kútfő-tételes rendben találhatók, Az anyag a lajstrom- és mutatókönyvek 

segítségével kutatható 

a/ Iratok 1848 

Kútfő 12. Járványok, egészségügyi helyzet általában  

 

 

 

Belügyminisztérium 

H 15 

Rendőri Osztály 

(1848–1849) 

Mikrofilm másolat 

X 51 Rendőri osztály (H 15) (Állag) 

a/Iratok 

1848 

Kútfő 27. Véletlen események és rendkívüli tünemények /sáskajárás, kolera, balesetek stb. 

A kútfő-tételes anyagban a lajstrom- és mutatókönyvek segítségével lehet kutatni. 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=430&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=436&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=436&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=403&layout=s&query=veszteg*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=429&layout=s&query=veszteg*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=422&layout=s&query=veszteg*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2238
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_45/?pg=73&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::16990
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_45/?pg=74&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2197
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_45/?pg=32&layout=s&query=kolera*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::17001
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_45/?pg=34&layout=s&query=kolera*
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H 17 

Egészségügyi Osztály 

(1849) 

Mikrofilm másolat 

X 10534 Egészségügyi osztály(H 17) (Állag) 

A nemzetőri ügyekhez hasonlóan 1849 mágusában az egészségügy is a Belügyminisztériumhoz 

került, Korábban a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium viselte gondját. 

Kútfő 8. Hatósági orvosi közegészségügyi jelentések Védekezés a kolera ellen  

12. Védekezés a kolera ellen 

19. A kolera terjedése Borsodban 

 

Honvédelmi Minisztérium 

H 82 

Biztossági (Polgári–Gazdászati/Osztály) 

(1848–1849) 

Mikrofilm másolat 

X 9131 Biztossági (polgári–gazdászati) osztály (H 82) (Állag) 

a/ Iratok 1848 

104. kútfő Kolerajárvánnyal kapcsolatos ügyek 

 

N SZEKCIÓ 

REGNICOLARIS LEVÉLTÁR 

1000–21. sz. 

 

N 9 

Archivum palatinale comitis Nicolai Pálffy 

(1689, 1711), 1714–1732 

Mikrofilm másolat 

X 7245 Archivum palatinale comitis Nicolai Pálffy(N 9) (Állag) 

Pálffy Miklóst az országgyűlés 1714 október 14–én választotta nádorrá, mely tisztét 1732. március 

29-én bekövetkezett haláláig viselte. Iratanyaga a nádor tisztéből kifolyólag részben közigazgatási, 

részben jogszolgáltatási vonatkozású iratokból áll. 

A közigazgatási vonatkozású iratanyag főbb csoportjai között szerepelnek a járványok. Többféle 

segédlet, leginkább tárgy- és névmutató alapján kutatható. 

 

Archivum Palatinale Archiducis Josephi 

(1784–1787, 1789) 1795–1847 

N 22 

Archivum Palatinale Secretum Archiducis Josephi 

(1784–1787, 1789) 1795–1847 

Mikrofilm másolat 

X 7082 Archivum palatinale secretum archiducis Josephi (N 22) (Állag) 

Miscellanea Officiosa 

fontosabb pénzügyigazgatási tárgycsoportjai: kolerajárvány 

Évrend. Segédlet nincs. 

Politiam et internam regni Hungariae securitatem spectantia 

Az ország belső biztonságának irányításával kapcsolatosan keletkezett iratanyag; a nádorhoz küldött 

királyi rendeleteke, átiratok, felterjesztések, válaszfogalmazványok. 

1831. évi kolerajárvány és parasztfelkelés 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2199
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_45/?pg=36&layout=s&query=kolera*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::17003
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_45/?pg=37&layout=s&query=kolera*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2271
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_45/?pg=115&layout=s&query=kolera*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::17063
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_45/?pg=121&layout=s&query=kolera*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2417
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_42/?pg=20&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14991
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_42/?pg=21&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2430
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14990
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_42/?pg=66&layout=s&query=kolera*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_42/?pg=67&layout=s&query=kolera*
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N 23 

 

Mikrofilm másolat 

X 8402 Általános iratok (N 23) (Állag) 

a) Általános iratok 

1795–1808 

Az anyagban való kutatás – minthogy ahhoz semmiféle segédkönyv nincs – csak az iratok 

darabonkénti átnézésével lehetséges. 

b) Politica 

járványok elleni küzdelem 

 

N 24 

Locumtenetialia Choleralia 

 

Mikrofilm másolat 

X 8911 Általános iratok (N 24) (Állag) 

1831 

József nádornak, mint nádornak és mint a Helytartótanács elnökének az 1831. évi nagy 

kolerajárvány leküzdésével és a járvány alkalmával kitört parasztfelkelés elfojtásával kapcsolatosan 

keletkezett iratai. 

Az iratanyag tárgya: a Commissio Politico–Cameralis Militaris Mixta, Lobkoyitz galiciai 

kormányzó, a Sanitats Hof–Comissión, Buda, Morvaország. katonai főparancsnoka, a magyar 

kancellár, a vármegyék, a városok, budai kamarai prefektusok, a helytartótanácsi tanácsosok stb. 

iratai a. védekezésről, kordonfelállitásokról, gyógyszerekről, a járvány terjedéséről, halálesetekről , 

kórházak jelentései a betegállományról, a fertőzöttekről, a meghaltakról és meggyógyultakról, vetés 

és aratás jelentések, a vármegyék jelentései a parasztság felkeléséről és az ezzel kapcsolatban 

alkalmazott rendszabályokról, útlevélügyek, vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatok, 

nyomtatványok, stb. 

Segédlet: A kutatás rendelkezése a Protocollum Centrale áll. 

Miscellanea 

A nádori kancelláriában iktatott– ügyiratokhoz tartozó mellékleteket tartalmazza. Az 

iratok részben iktatószámokkal ellátottak, részben iktatatlanok, a kérdéses tárgyra vonatkozó 

ügyiratok azonban a nádori levéltár egyes sorozataiban megtalálhatók. 

Fasciculus J Az 1830–1831 évi kolerajárvánnyal kapcsolatos hivatalos kamarai költségekre 

vonatkozó iratok és költségjegyzékek. 

 

 

P SZEKCIÓ 

MAGÁNLEVÉLTÁRAK 

13–21. sz. 

 

 

P 66 

A Bretzenheim család sárospataki iratai 

(1776–1875) 

 

II. E. Vegyes iratok  

1. Az 1831–es kolera idején keletkezett iratok  

 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2431
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14988
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_42/?pg=71&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_42/?pg=72&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2432
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2432
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_42/?pg=100&layout=s&query=j%C3%A1rv%C3%A1ny*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14989
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_42/?pg=128&layout=s&query=kolera*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4038
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Esterházy család hercegi ágának levéltára 

P 108 

Repositorium 

(1527–1936) 

 

 

Mikrofilm másolat 

X 1527 Repositorium(P 108) (Állag) 

 

Repositorium 72. Esterházy Pál közügyekre vonatkozó iratai – Fasciculus 31. No. 23–46. pestisről 

szóló tájékoztatások, levelek 1713–1719, 1740  

 

Repositorium 73. Különböző rendeletek, leiratok, parancsok, levelek, egyházi, bírósági és politikai 

ügyekben. No.25–32. Pestisrendeletek 1713–1766. 

 

P 113 

 

A P 113 vegyes iratokat tartalmazó fondjának IV. Varia – B. vegyes iratok – 19. tételében No. 

36. szám alatt található egy, a kolera elleni védekezéssel összefüggő nyomtatvány.  

 

 

P 127 
Esterházy Mihály 

1693-1721 

 

C) Gazdasági, politikai iratok, feljegyzések (nagybányai pestisre, a pozserováci békére vonatkozólag) 

1688-1721 

 

 

Károlyi család nemzetségi levéltára 

P 396 

Acta Publica 
 

Mikrofilm másolat: X 1288 Acta publica(P 396) (Állag) 

Digitális másolat: HU–MNL–OL–W 26 Acta publica. Acta Rakócziána, 1701–1711 (Állag) 

 

6. Acta Sanitatis (1716–1744) 

 

Károlyi Sándor és fia, Ferenc, a tiszántúli hadak parancsnokai levelezése, iratok és jelentések a 

pestises esztendőkből. Az anyagban számos jelentés található a pestisben megbetegedett és elhalt 

lakosságról. 

 

 

P 507 

Nádasdy család nádasdladányi levéltára 

(1527–1952) 

 

Mikrofilm másolat 

X 95 Nádasdy (nádasdi) család nádasdladányi iratai(P 507) (Állag) 

V. 141–148. Forray András csanádi főispánságára, a kolerára, Nádasdy Lipót politikai elitéltetésére 

stb. vonatkozó iratok 1830–1850 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4081
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15813
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_66/?pg=58&layout=s&query=pestis*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_66/?pg=58&layout=s&query=pestis*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_66/?pg=58&layout=s&query=pestis*
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_66/?pg=58&layout=s&query=pestis*
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4086
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_66/?pg=92&layout=s
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4100
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4100
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4100
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4100
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4100
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https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::15867
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::14709
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_33/?query=%20pestisben%20megbetegedett&pg=106&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_33/?query=%20pestisben%20megbetegedett&pg=106&layout=s
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4445
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::16042
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_47/?pg=123&layout=s&query=kolera*
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P 538 

Perényi Zsigmond 

(1665–1849) 

 

Bereg megyei alispáni, Ugocsa megyei főispáni, hétszemélynöki, országgyűlési képviselői, 

kolerabiztosi működésével kapcsolatos, valamint családi iratok. 

Tárgyilag rendezett. 

Kolerabiztosi működésével kapcsolatos iratok  

41. tétel Utasítások, rendeletek 1831 

42. tétel Jelzetes iratok 

43. tétel Jelzet nélküli iratok 1813–1832 

 

P 1316 

Batthyány III. Ádám 

(1693–1784) 

 

Batthyány III. Ádám (1722–1787) kamarai tanácsos, császári belső titkos tanácsos, császári ezredes, 

majd a báni hadsereg generálisa volt, 1753–1756-ig pedig Dalmácia, Horvátország és Szlavónia báni 

helytartója (locumtenens banalis),  

Különböző tisztségeivel kapcsolatos iratok 

Acta Militiam Banalem tangentia I. 

Fasc. 12. SS. Vesztegzár ügy, 1755 

 

Esterházy család tatai ága 

P 201 

Acta publicorum banalium 

(1688–1755) 

Eszterházy József 1733–1741 között volt horvát bán. A báni méltósággal a horvát-szlavón 

végvidék főkapitányi tisztsége is együtt járt, aminek az 1736/39. évi török háborúk idején nagy 

fontossága volt. A bán elsősorban katonai feladatokat hajtott végre, ezenkívül a báni törvényszéken 

igazságot szolgáltatott, közigazgatási tevékenysége az országos kormányhatóságokban való 

részvételre korlátozódott. 

Fasciculus 22. Uralkodó, haditanács és Belső-Ausztriai kormány rendeletei, átiratai. Járványügyi 

intézkedések 1738 

23. Uralkodó és haditanács rendeletei, járványügyi intézkedések 1739–1740  

24. Uralkodó, haditanács, Belső-Ausztriai kormány, a kamara rendeletei, átiratai, járványügyi 

intézkedések 1740–1741 

P 216 

Esterházy József bán 

(1714–1748) 

2. tétel Haditanács részére készült jelentés az 1733. évi horvátországi járványról 1733 

 

P 200 

Acta publica regni Hungariae 

(1671–1832) 

 

Az Eszterházy családtagok hivatali tisztségeivel kapcsolatban összegyűlt országos 

jelentőségű közjogi és gazdasági jellegű iratok. 

 

Fasc. 12. Az 1710. és az 1739–1740. évi pestis. II. József féle összeírás. (1786–1789) 1710–1789 

 

 

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::4477
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Járványok Iratai az Országos Levéltárban (1526–1848) 

26 

 

Bethlen család 

P 1951 

Birtokigazgatási és gazdálkodási iratok 

1531–1874 

11. t. 

Conscriptiók, urbáriumok. Máramarosi pestis pusztítása 1743 

 

R SZEKCIÓ 

1526 UTÁNI GYŰJTEMÉNY 

1339–2012 

 

R 32 

Az 1848–49-i forradalomra, szabadságharcra és emigrációra vonatkozó nyomtatványok 

 

Digitális másolat 
 

HU–MNL–OL–W 251 Az 1848/49–i forradalomra, szabadságharcra és emigrációra vonatkozó nyomtatványok 

 

1849.06.20. Hazánkban jelenleg uralgó járványok, s ragadványos nyavalyák ügyében... 

Belügyminister. 

 

 

 

R94 

Kossuth Lajos Zemplén Megyei Közéleti Tevékenységével Kapcsolatos Iratok 

1818–1835 

 

6. tétel A Zemplén megyei kolerával és koleralázadással, Kossuth Lajos megyei felügyelői 

tevékenységével kapcsolatos iratai 1831 

 

S SZEKCIÓ 

TÉRKÉPTÁR 

1588–2000 

 

S 91 

Családi fondokból kiemelt térképek 

Eszterházy család zólyomi ága 

 

No. 9. Erdély DK-i részén, Brassó (Brassó m, ma Braşov, RO) környékén az 1786-os pestis járvány 

idején felállított kordon. Paeclusions Plan der in Anno 1786 ausgebrochener Pest. 
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