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Szervezett egészségügyünk 1770-es alaprendelete 

Generale Normativum in Re Sanitatis 

 

A rendelet teljes szövegének magyar fordítása 

 
 
Helytartótanácsi határozat № 4698.  1770. október hó 4. napján 

(az 1770. szept. 17-i № 4378 királyi leirat alapján) 
 
Az Egészség Ügyének Általános Szabályzatát, amely vonatkozik egyrészrıl a császári-királyi 
felségterületek belsı egészségügyi állapotainak fenntartására, másfelıl a határos külországi 
tartományokkal szemben alkalmazandó óvintézkedésekre, ezennel a Magyar Királyságra és 
csatolt részeire is kiterjesztve, a jelen mellékletben csatoltan, a Királyi Helytartótanács kegyes 
királyi parancsra továbbítja magának a Fıhatóságnak, hogy az a nevezett szabályzatot 
tudomásul véve, gondoskodjék annak betartatásáról, és evégett azt joghatósági területén 
közhírré tétesse. Kelt Pozsonyban, mint fent. 

 
Mi, Mária Terézia, valamennyi és külön-külön minden hőséges rendnek, megtelepedett 

lakosoknak, és alattvalóknak, minden méltóságban, rendben, rangban és hivatalban, akik 
bármely örökös tartományunkban vagy országunkban élnek, továbbá más külhoniaknak és 
idegeneknek, akik nevezett örökös tartományainkba, és országainkba érkeznek, azokban 
tartózkodnak, vagy éppen más országokba tartanak, ezennel császári és királyi kegyünket 
nyilvánítjuk és minden jót kívánunk. Anyai gondoskodásaink közepette, amellyel 
királyságaink és örökös tartományaink sértetlensége és épsége felett ırködünk, elsırendő az a 
törekvésünk, hogy alattvaló népeink egészségét megırizzük, továbbá az egyes 
tartományokban létesített és feladatukat hasznosan ellátó magisztrátusok, illetve a közjóra 
nyilvánosan fordított sokféle kiadásaink anyai gondoskodásunkat bıségesen bizonyítják. 

 
A közügyek mindenféle igazgatása, amelyben számos tisztviselı vesz részt, csakis 

akkor mőködhet tökéletesen, ha az egységes rendben történik, ennek során tehát 
gondoskodtunk arról, hogy az önálló – ennélfogva szerteágazó, de részleteiben összefüggı – 
rendszert nem alkotó szabályzatok (amelyek az egészségügyi állapotok fenntartása érdekében 
az egyes tartományokban és országokban hatályban vannak), mindazon személyek által, 
akiket Mi erre a feladatra kijelöltünk, újból átvizsgáltattak, majd miután a feladat végeztével 
nevezettek a Mi részünkre alázatosan szabályszerő jelentést tettek – azon elvek mentén, 
amelyek az egészségügyi állapotok fenntartásának rendjéhez szükségeltetnek – megalkottuk 
alábbi Szabályzatunkat, amelyhez különösen azok számára csatoltunk a végrehajtáshoz 
szükséges mőködési elıírásokat, akiknek hivatala ezt bármely vonatkozásban szükségessé 
tette.  

Közegészségügyi vonatkozásban a Tengermellékrıl már évekkel ezelıtt különbözı 
törvények jelentek meg: így az 1755. évben a Trieszti Magisztrátusnak adtunk alaptörvényt, 
majd az 1757. évben december hó 15-én egészségügyi hivatal létesítését írtuk elı Fiume, 
Zengg, és Seriffa, vagyis Karlobag részére, továbbá az 1764. március hó 18-án kiadott 
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törvényünkben szorgos igyekezettel adtunk utasítást arra, hogy mi mindent kell betartani ez 
ügyben a fennhatóságunk alá tartozó, más kisebb tengeri kikötıkben és a tengerpart teljes 
hosszában, majd az 1764. október 14-én közzétett rendeletünk Friaul tartomány kikötıire és 
tengerpartjaira vonatkozott, és végül az 1766. évi augusztus hó 25-i átfogó büntetı törvénnyel 
elrendeltük, hogy a többi között mások számára példaként milyen büntetéssel sújtandók azok, 
akik az egészség ügyében kihirdetett, vagy a késıbbiekben kihirdetendı büntetı 
határozmányokat megsérteni merészkednének. Ezennel, legfelsıbb hatalmunknál fogva, jelen 
Szabályzatunkban, összességében és külön-külön is megerısítjük a fentiekben hivatkozott 
rendeleteinket, és uralkodói feladataink értelmében továbblépve, igyekezetünket az alábbi 
Szabályzatban azokra a teendıkre összpontosítjuk, amelyek az egyes tartományokra 
vonatkoznak, illetve olyan területekre, ahol a szomszédos országokból különféle betegségek 
és járványos dögvészek törhetnek be, mint ahogyan ez korábban gyakorta megtörtént, ezért a 
jelen Szabályozás két részre tagolódik, amelyek közül az elsı az egészség ügyének belterületi 
gondozását foglalja magában, amelyben az egyes országok és tartományok fıhatósága 
illetékes egy-egy Egészségügyi Bizottságnak nevezett testület kijelölésére, míg a második 
rész azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az egészség megóvására a Török 
Birodalommal közös határvidékek tekintetében íródtak, s mivel onnan mindenkor súlyosabb 
veszélyek fenyegetnek, ezért itt állandóan fokozottabb figyelem szükségeltetik. 
 
 

Elsı rész 

 
azokról a dolgokról, amelyek a tartományok egészségének megırzését szolgálják 

 
E tekintetben a magisztrátusok két vonatkozásban teljesítik hivatali kötelezettségüket: éberség 
egyrészrıl természetesen a határok mentén fekvı tartományokban, amelyekben a járványos 
betegség váratlanul és hatalmas pusztítást okozva jelentkezhet, másfelıl éberség a kedvezı 
belsı egészségügyi közállapotok fenntartása érdekében. Az elıbbi tekintetében jelen utasítás 
második része írja elı a magisztrátusokra nézve kötelezı rendszabályokat, amelyek jól 
alkalmazhatók az összes, bárhonnan érkezı veszély elhárítására, míg azt a szabályrendelet, 
amely a tartományokban az általános és hétköznapi egészségügyi ellátásra vonatkozik, a jelen 
rész tárgyalja. 
 
I. § Semmit nem érnek azok a szabályzatok, amelyek végrehajtását a magisztrátusok nem 

ellenırzik, ennélfogva tehát elrendeljük, hogy minden királyságunkban és 
tartományunkban, következésképpen a Magyar és Horvát Királyságban is, az 
úgynevezett Egészségügyi Bizottságot abból a testületbıl jelöljék ki, amely az adott 
tartományt kormányozza. 
Királyi Helytartótanácsunk, illetve Horvát Királyi Tanácsunk alárendeltségében, ezeket 
a bizottságokat a tanácsosok közül különbözı személyekkel, illetve egy, az orvoslásban 
jártas – és az orvostudományt szabályszerően mővelni képes – személlyel kell 
kiegészíteni, akik közül a legidısebb lássa el az elnöki tisztet, amennyiben azonban az 
ügy súlyossága megköveteli, több orvost kell az Egészségügyi Bizottsága bevonni, és 
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ismereteik birtokában egyesített erıfeszítéssel a tárgyalást lefolytatni, hogy a testület az 
alapos megfontolással megalkotott jelen Szabályzatnak pontosan megfelelve, Isten színe 
elıtt, és Mielıttünk is, minden idıben tudjon és akarjon is beszámolni hivatali ügyeirıl, 
Magyar Királyi Udvari Kancelláriánk közvetítésével. 
 

II.§ Azokban a tartományokban, amelyek katonai igazgatás alatt állnak, a tanácsosoknak 
megfelelı számú helyre azokat a katonai személyeket kell felvenni, akiket a katonai 
terület parancsnoka, egyben a fentnevezett bizottságok mindenkori elnöke választ ki a 
tiszti karból; azokon a területeken viszont, ahol a polgári kormányzatban, miként a 
Horvát, Dalmát és Szlavón Királyság Királyi Tanácsában, a katonai kapcsolat csak 
némileg játszik szerepet, egy ülnököt a katonai karból is be kell vonni, hogy a köz 
üdvérıl való gondoskodás mindig közös és egyhangú akarattal történjék. 

 

III.§ Mivelhogy az uralkodásunk alatt álló tartományok és országok közigazgatási 
központjaiban felállított Egészségügyi Bizottságok saját erejükbıl mindent és mindenütt 
nem képesek megtenni, ezennel elrendeljük, hogy a Magyar, Horvát, Dalmát és Szlavón 
Királyságunkban az egyes vármegyék és szabad királyi városok magisztrátusai, továbbá 
a katonai tartományokban azok a parancsnokok, akik az egyes ezredek élén állnak, 
illetékességük területén az Egészségügyi Bizottságokkal azonos hatósági jogkörrel és 
kötelességgel ırködjenek az egészség ügyének dolgai felett, vagyis minden a 
legközelebbi orvos vagy sebészmester tudtával és a szükséges rendben történjék), majd 
a vármegyék és a szabad királyi városok Magisztrátusai minden esetben tegyenek 
elızetes jelentést a fentiekben hivatkozott Helytartótanácsnak és Horvát Tanácsnak a 
teljesítendı feladatokról, feltéve, hogy az ügy természete lehetıvé teszi a végrehajtás 
halasztását, vagy utólag jelentsék a teljesített feladatokat, ha úgy ítélték meg, hogy nem 
tőrt halasztást az adott ügy elintézése. 

 
IV.§ Az említett Bizottságok hetenként hívjanak össze tanácskozást, hacsak ezt idıszerőség 

okán gyakrabban megtenni nem szükséges, hogy ekképpen a határozatok pontos 
betartása és a közegészségügyrıl való gondoskodás folyamatos maradhasson, és így az 
emberi nemet és az állatokat sújtó fertızı betegségeket is távol tarthassuk a 
határainktól. Ezért, amint a betegség köztudottá válik, mielıbb gondoskodni kell a 
védekezı eszközökrıl, hogy a Bizottságok és a Magisztrátusok együttes erıfeszítései 
által, a buzgó igyekezet nyomán mindaz rendelkezésre álljon, amirıl okkal gondolható, 
hogy hasznos lehet a köz érdeke szempontjából; mindazonáltal, hogy jelen 
Szabályzatunk minél szilárdabb alapokon nyugodhassék, ezennel elrendeljük, hogy 
Magyar és Horvát Királyságainkban és a csatolt területeken kinevezett orvos, 
sebészmester, patikus, bába – és más hasonló foglalkozású emberek –, minden 
tekintetben alárendeltessenek mind a Magyar, mind a Horvát Királyságban létrehozott 
Egészségügyi Bizottságnak, a Királyi Helytartótanácsnak, illetve a Horvát Tanácsnak, 
továbbá a vármegyék és a szabad királyi városok magisztrátusainak, így ezek 
utasításainak, bárhonnan is jusson a tudomásukra, ugyancsak engedelmeskedni 
kötelesek, mivelhogy akikre az ellenszegülés rábizonyítható, azokat a nevezett 
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Helytartótanács és a Horvát Tanács, valamint ezek Bizottságai – továbbá a 
magisztrátusok – megfelelı büntetéssel kötelezhetik feladatuk ellátására. 
Mivel tapasztalatunk szerint, a legkiválóbb rendeletek értelmében született 
határozatokat gyakran éppen azok veszik semmibe, akiknek dolga a végrehajtás lenne, 
és a szentesített törvények érvénybe lépése nemritkán éppen azok hanyagsága miatt 
hiúsul meg, akiket érvényesítésük végett bíztunk meg közhivatallal, ezennel fent 
nevezett Királyi Tanácsainknak – nemkülönben az Egészségügyi Bizottságoknak és a 
magisztrátusoknak – határozottan megparancsoljuk (és lelkükre kötjük, nehogy bármely 
effajta bőnt vagy hanyagságot bárki büntetlenül elnézhessen), hogy azok, akik a jelen 
rendelet által elıírt szabályokat, követelményeket, vagy utasításokat saját 
elhatározásukból szándékosan vagy hanyagságból megsértik, elsı alkalommal 
részesüljenek nyomatékos figyelmeztetésben, visszaesés esetén pénzbüntetést 
szenvedjenek, de ha harmadszor is rajtakapják ıket, megtorlásként, ha alkalmazásban 
vannak, hivataluktól és szolgálatuktól is megfosztassanak, minden kegyelem és 
megbocsátás reménye nélkül; és ezen elıírás szigorú végrehajtására eskü terhe alatt 
kötelezzük királyi tanácsainkat és testületeinket, hogy az érintett személyekkel 
szembeni elfogultságból, vagy enyhítı körülményekre tekintettel a vádat el ne ejtsék, 
amennyiben azonban az ügy érdemben ilyesféle szempontok mégis felmerülnének, arról 
Királyi Helytartótanácsunkon, vagy Horvát Tanácsunkon keresztül, a Magyar Királyi 
Udvari Kancellária útján, a Császári és Királyi Udvari Egészségügyi Fıbizottság által 
közvetítve, közvetlenül a Mi részünkre beszámolót küldeni kötelesek, hogy ezután az 
elıterjesztett ügyben Legfelsıbb döntés születhessék. Vétség, vagy mulasztás esetén 
azok a személyek sem maradhatnak büntetlenül, akik az egészségügyben hivatalt nem 
viselnek, ha mulasztással vagy tevılegesen jelen legfelsıbb rendelkezések rájuk 
vonatkozó részeinek elıírások szerinti szigorával szembeszállnak, ez okból tehát, és 
velük szemben, Királyi Tanácsaink és a magisztrátusok ugyanazon rendje szerint kell 
eljárni, és a harmadszori büntetést, bölcs megfontolás alapján, testi fenyítésre kell 
átváltoztatni. Mivel azok között, akik részére jelen rendelkezések íródtak, a jogrend 
alapján fentnevezett vármegyei magisztrátusok illetékesség alapján az elsı helyet 
foglalják el, ezek minden igyekezetükkel elsısorban annak megerısítésére 
törekedjenek, hogy a rendelkezések megszegésével senki se okozhasson kárt a köz 
ügyének, ezen okból kifolyólag reájuk hárul az eljárások lefolytatása, a vagyoni és 
pénzbeli büntetések államkincstár javára történı továbbítása (a bejelentıt megilletı 
egyharmad levonása után), és a testi fenyítések végrehajtása is hozzájuk tartozik. 
Végezetül a jogsértéseket megelızendı, elrendeljük a többszörösen hivatkozott Királyi 
Helytartótanácsnak, illetve a Horvát Tanácsnak valamint a magisztrátusoknak, hogy az 
orvosok, sebészmesterek, patikusok és bábák részére elıírt, alábbiakban közreadandó 
hivatali foglalkozási szabályokat, mindegyikük számára, bárhol is mőködjenek, a 
helyben beszélt nyelven ismertessék, annak érdekében, hogy azokat részleteiben 
megismerjék, valamint lankadatlan szorgalommal kövessék és alkalmazzák. 
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I. Hivatali normák orvosok részére 

 
I.§ Köztudott, hogy a járatlan és tudatlan orvosok minı és milyen sok bajt hozhatnak az 

emberi nemre, amiért is már több évvel ezelıtt elrendeltetett, hogy országainkban és 
tartományainkban soha és senki ne juthasson másként engedélyhez ezen foglalkozás 
gyakorlására, csakis oly módon, ha doktori fokozatra méltatták az örökös tartományok 
valamely, orvosi fakultással is rendelkezı egyetemén, vagy pedig mőködési engedélyét 
(a Magyar Királyság tekintetében) a Mi általunk elıírt, vagy a jövıben elıírandó módon 
jóváhagyták. 
Következésképpen, jelen döntésünk alapján, nyomatékosan elrendeljük, hogy 
amennyiben bárki ezzel ellentétes eljárás révén szerzett engedélyt, az hivatalából 
elmozdíttassék, hacsak annak betöltésére önnön alkalmasságát a jelen elıírások szerinti, 
újonnan letett vizsgával nem igazolja; mindazonáltal az orvosi fakultásokon a doktori 
fokozathoz más ne juthasson hozzá, csakis azok, akiknek megfelelı tudásához semmi 
kétség nem férhet, de ha a doktori címre való alkalmasság tekintetében a fakultás 
doktorai között vita támadna, és az egyes csoportok véleménye egymástól élesen 
eltérne, nyomatékosan elrendeljük, hogy az ügyet a kar elnöke és a vizsgáztatók a 
Bécsben alapított legrégibb egyetemünk elsıbbséggel felruházott, tekintélyes orvosi 
karára terjesszék fel, és a vonatkozó doktori cím mindaddig nem adományozható a 
jelöltnek, amíg az ügy lezárásáról értesítést nem kapnak. 

 
II.§ Ilyenképpen tehát az az orvos, aki az elıírásos és szokásos rendben elfogadtatott, minden 

igyekezetével törekedjék a saját körzetében a közegészség és az egyes emberek 
egészségének szolgálatára, a magisztrátusoknak, amelyekre a jelen rendelkezések 
foganatosítása hárul, jóindulattal és készséges igyekezettel engedelmeskedjék, 
gondoskodjék a rendeletek illetve a hatóságok által kiadott utasítások haladéktalan 
teljesítésérıl, kiváltképpen annak érdekében, hogy minden késedelem nélkül 
dönthessenek mind az emberek, mind az állatok között kitörı járványos betegségekben 
a megfelelı gyógymódokról, hiszen azt a közegészség ügye mindenkor megkövetelendi. 
Ha az egészségügy területén valamely visszaélésre fény derülne, az orvosok kötelesek 
azt megszüntetni, és meg kell keresniük az erre alkalmas eszközöket. Másik feladatuk 
pedig a következı: a Magyar, Horvát, Dalmát és Szlavón Királyságban kinevezett 
orvosok és physicus-doktorok hivatalból kötelesek felügyeletet gyakorolni, hogy a jelen 
elıírásokat a sebészmesterek, patikusok és bábák is pontosan kövessék, továbbá 
nevezett foglalkozásokat mások ne gyakorolhassák, csakis azok, akik az elıírás szerint 
levizsgáztak. 

 
III.§ Boncolások esetén az orvos lelkiismeretének helyes parancsait kövesse, továbbá tegyen 

jelentést az illetékes hatóságoknak, azon esküjének értelmében, amellyel Istennek, 
Nekünk és az Államnak kötelezte el magát. 

 
IV.§ Az orvosok gondoskodjanak arról, hogy a patikák olyan szereket tartsanak, amelyek 

mennyiségben és minıségben is megfelelnek a közösségi igényeknek, evégett a patikus-
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mőhelyeket az évenként egyszer elıírt vizsgálati napon kívül többször is látogassák, 
továbbá a patikusokat és azok segédeit jótanácsokkal lássák el, és ha valakit 
visszaélésen kapnak, azt minden kikönyörgött késedelem nélkül adják a magisztrátusok 
kezére. Annak érdekében, hogy a patika-mőhelyek a készítményeket idıben és kellı 
elırelátással beszerezzék, a Bécsi Orvosi Fakultás gondoskodni fog arról, hogy a 
Hivatalos Gyógyszerkönyv a köz javára mielıbb kiadassék, következésképpen a fent 
említett királyságokban kinevezett orvosok figyelmének egyidejő felhívásával a 
felügyeletükre bízzuk, hogy lankadatlan szorgalommal tartassák be a patikusokkal a 
Gyógyszerkönyv normáit. 
Évenként egyszer az orvosok az összes patikus-mőhelyt keressék fel és ellenırizzék – 
minden részrehajlás nélkül –, hogy olyan orvosságok ne legyenek a kínálatban, sıt a 
mőhelyben sem, amelyek minıségileg nem megfelelık, vagy a gyógyításra kellıképpen 
alkalmasnak nem bizonyultak, mindazonáltal az orvos egyedül a lelkiismeretétıl 
vezérelve tegyen jelentést a kivizsgált esetekrıl a megyei vagy a városi hatóságoknak, 
amelyek ha az ügy súlyossága megköveteli, belátásuk szerint beszámolót küldhetnek 
Királyi Helytartótanácsunk és Horvát Tanácsunk részére. 
Nagyobb szabad királyi városokban egy szenior orvos, a helyi magisztrátus által kijelölt 
két másik physicussal együtt – ha vannak ilyenek – a látogatásokra elızetes bejelentés 
nélkül kerítsen sort, az ismételten említett királyságok azon részeiben és azokban a 
vármegyékben pedig, ahol nincs elég orvos (illetve azokban a városokban, amelyek 
saját maguk orvost nem alkalmaznak, a vizsgálatot a vármegye physicus-doktora, illetve 
a vármegye magisztrátusa által kiszemelt, majd általa kinevezett, tapasztalt férfiú 
végezze), és annak érdekében, hogy az orvost az általa végzett hivatali teendık miatt 
semmilyen kár ne érje, ezennel elrendeljük, hogy ellenırzésenként Bécsben a patikusok 
6 aranyat, említett királyságainkban 3 aranyat fizessenek az eljáró orvosoknak, azok 
számára pedig, akik ennek érdekében lakhelyüket elhagyni kényszerülnek, a fuvardíjon 
túl a szokásos napidíjat is ki kell utalni a házipénztárból, s minthogy ezen díjak a 
tartományban a közjó érdekeire fordíttatnak, összegüket a vármegye magisztrátusa 
határozza meg, hivatalból elıírva azon napok számát, amelyeken belül kötelezı az 
ellenırzés befejezése, nehogy az utazás elnyújtásával bárki is túllépje a költségek jogos 
határát. 
 

V.§ A szabad királyi városok orvosai, vagy azok, akik bárhol az említett királyságokban állnak 
alkalmazásban, nem lehetnek távol a szolgálati helyüktıl, hacsak nem rendelkeznek a 
vármegyei vagy a városi magisztrátustól kieszközölt engedéllyel. 
Járványos betegség kitörése esetén az orvosok csakis városuk határain belül 
tartózkodjanak, vagy a vármegyék alá tartozók ott, ahol azt a közjó érdeke megköveteli, 
és ha betegség vagy egyéb egyedi ok akadályozná ıket feladatuk ellátásában, ezennel 
elrendeljük, hogy más alkalmas személlyel történı pótlásukról a Királyság vármegyéi, 
vagy a városi magisztrátusok legyenek kötelesek gondoskodni. 
Szükséges továbbá, hogy az orvosok ne csak a fent említett, évenkénti 
patikavizsgálatok, hanem egyéb, a közjót szolgáló ügyek miatt is bármikor készek 
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legyenek útra kelni, amiért is, amint azt fentebb említettük, egyenlı és méltányos 
fuvardíjban, illetve napidíjban kell részesülniük. 
Ha az emberek vagy az állatok között járványos vészhelyzet jelentkezne, azt az orvosok 
haladéktalanul jelentsék a vármegyei vagy a városi magisztrátusnak, hogy a helyzetet 
közösen megtárgyalva, mielıbb ellenintézkedéseket vezessenek be, melyeket 
alkalmasnak vélelmeznek a közjó érdekeit veszélyeztetı csapások elhárítására. 

 

VI.§ Amennyiben bizonyossá válik, hogy mutatványosok, vándorárusok, csavargók – és más 
hasonló személyek – orvosságokat készítenek, vagy azokat árusítják, az orvos ezt 
haladéktalanul jelentse az illetékes magisztrátusnak, hogy az a rendellenességekkel 
szemben érvényt szerezzen azon rendelkezéseinknek, amelyeket a köz javának 
érdekében e tárgyban országainkban és tartományaikban már korábban megjelentek, 
mindazonáltal ügyelni kell arra, hogy a patikák nemcsak az emberek, hanem az állatok 
kezelésére is elegendı mennyiségő orvosságot tartsanak készenlétben, és ha az orvos 
tudomására jut, hogy biztos tapasztalat alapján mely orvosság alkalmas az egészség 
megırzésére vagy a betegség gyógyítására, hozzák azt az uraságok és az alattvalók 
tudomására. 

 

VII.§ Az orvosok legyenek szigorú titoktartók, egymás között békességesek, a 
határozathozatalban mérsékeltek, legyenek megállapodott életvitelőek és jó erkölcsőek, 
amint az keresztény emberekhez illik, a betegek érdekeit gondossággal és szeretettel 
képviseljék, munkájuk során semmilyen segítı tényezıt ne hagyjanak figyelmen kívül, 
ugyanis nem lehet más feladatuk és céljuk, mint a beteg egészségének helyreállítása, 
amennyiben munkájukat kellı lelkiismeretességgel végzik. 
Súlyosan indokolt esettıl eltekintve az orvos az éjszakát ne töltse saját lakóhelyén kívül, 
de ha mégis távol kell lennie, a saját házán tüntesse fel azt a helyet, ahol elérhetı; a 
beteget, aki az életét rábízta, mindig azonos szeretettel kell szolgálnia, 
megkülönböztetés nélkül, tartozzék bár a gazdagok vagy a szegények osztályába; 
hivatalukban az orvosok különösen viseljék gondját annak, hogy a lélek üdvözüljön a 
szentségek felvétele által, amit orvos tegyen kötelezıvé a betegnek az életét közvetlenül 
veszélyeztetı helyzetekben, aminthogy a beteg figyelme felhívandó a földi dolgokkal 
kapcsolatos végrendelkezésre is, mindazonáltal a betegségek súlyosságát a valós 
mértéken felül eltúlozni nem szabad, még kevésbé az elért sikert jutalmazandó, más 
szóval szokatlanul magas kezelési díjról sem kezdeményezhet egyezkedést az orvos, aki 
jobban teszi, ha megelégszik a magyarországi és a hozzá társult királyságokban 
szokásos fizetséggel. 
Ha hivataluk ellátása során különös tünetek, vagy az alkalmazott szereknél szokatlan 
hatások jelentkeznének, azt jelenteni kell a vármegyék és a városok említett 
magisztrátusainak, mivelhogy a physicus-doktor a közügyekben nagyobb érdemeket 
nem szerezhet, mint akkor, ha a természet titkainak további kutatásával törekszik az 
orvoslás mővészetének gazdagítására. 
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VIII.§ Amint sebészmestereknek és patikusoknak tilos belsı kezeléseket vállalni, úgy az 
orvosoknak sem szabad sebészeti bajokat kezelni, még kevésbé gyógyszerekkel 
üzletelni ott, ahol patika mőködik. 
Mindezeket egybehangzóan összefoglalva: elvárható az orvosi mővészet követıinek 
törekvése, hogy hivataluk ellátásában tartsák távol az önös érdek kártékony 
érvényesítését, és a csalárd tanácsadást, egyben egyöntető szándékkal minden erejükkel 
azon munkálkodjanak, hogy helyesen járjanak el kötelességeik teljesítésében. 

 

IX.§ Ha az állatok között járványos dögvész törne ki, a physicus-doktorok elsırendő hivatali 
kötelessége a terjedı betegség okát kivizsgálni, és annyi ellenszert rendelkezésre 
bocsátani, amennyi elegendı a helyes védekezéshez, továbbá figyelmeztetjük ıket, 
hogy a jelen tárgyban kiadott császári és királyi leiratainkban foglaltakat gondosan 
hajtsák végre, és arra intjük ıket, hogy mindig tartsák emlékezetükben azt az esküt, 
amelyet az illetékes magisztrátus elıtt tettek, midın valamelyik tartományunkban vagy 
országunkban a hivatalukat elfoglalták. 
 
 

Esküminta, physicus-doktori hivatalt elnyerı orvosok részére 

 
Én, N. N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy híven engedelmeskedem a számomra elıírt 
közegészségügyi törvényeknek és az orvosok részére legkegyelmesebb rendelkezéssel adott 
mőködési szabályoknak, a bizalommal hozzám forduló betegeket a szakma minden lehetséges 
eszközével szolgálni fogom, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy amennyire erımbıl 
telik, a közegészség állapota épségben tartassék. 

Esküszöm, hogy egyenlı gondossággal járok el a szegények és a gazdagok ügyeiben, a 
rám bízott physicus-doktori hivatalt keresztény emberhez méltó hőséggel látom el, és ígérem, 
hogy attól pártos igyekezet, barátság, vagy ellenségeskedés és megvesztegetés el nem 
tántoríthat; soha nem fedem fel a hivatalomban rám bízott titkokat, és fáradhatatlanul azon 
munkálkodom, hogy a patikamőhelyekben az orvosságok jól és gyorsan elkészüljenek, és 
azokat a jogosnak elismert áron árusítsák; patikusokkal és sebészmesterekkel semmilyen aljas 
vagy törvénytelen egyezséget nem fogok kötni. 

Ha kétséges gyógymódról kell véleményt nyilvánítanom, azt híven elıadom, 
győlölködés, irigység, csalárdság és önmagam hívságos kelletése nélkül, és amennyiben az 
eset nem sürgıs, minden egyéb megfontolás nélkül is készségesen tanácskozást tartok az 
orvosokkal a beteg érdekében; ha pestis, vagy bármilyen más ragályos betegség jelentkeznék, 
azt eltitkolni semmiképpen nem fogom, az ellenszereket haladéktalanul az emberek 
rendelkezésére bocsátom, bármilyen vészhelyzetet azonnal jelentek az illetékes hatóságnak, 
végezetül pedig a hivatalomban minden kötelességemnek, ahogyan az becsületes férfihoz és 
orvoshoz illik, lankadatlan szorgalommal fogok eleget tenni. Isten engem úgy segéljen, és 
Istennek szent anyja, a szeplıtelenül fogantatott Szőz Mária, és Istennek minden szentjei, 
Ámen. 
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II. Foglalkozási szabályok sebészetet mővelıknek 

 
I.§ Akik országainkban és tartományainkban a sebészet mővelése érdekében engedélyért 

folyamodnak, vizsgának kötelesek alávetni magukat valamely örökös tartományunk 
olyan egyetemén, amelyben orvosi kar is mőködik; eme alkalmasságot igazoló 
tanúsítvány nélkül sehol sem kaphatnak engedélyt szakmájuk gyakorlására. 

 
II. § Aki ezen foglalkozás gyakorlására szánja el magát, legyen mértékletes az evésben és az 

ivásban, legyen józan és derék életvitelő, törekedjék szüntelen szorgalommal és minden 
igyekezetével feladatainak helyes végzésére, álljon éjjel-nappal készenlétben; 
különösképpen pedig pestis idején (amely betegségfajtától a Legnagyobb és a 
Leghatalmasabb Isten mentsen meg mindenkit) a sebészmesternek a járványkórházban a 
helye, és ettıl kezdve kapjon kiegészítı díjazást, ha ott hiányában lenne azoknak a 
bevételeknek, amelyek egyébként a szokásos életviteléhez szükségeltetnek. 

 
III.§ Ha olyan sebek kezelésére hívják ıket, amelyek halálosnak vagy igen súlyosnak 

mutatkoznak, azok ellátása után minél elıbb tegyenek jelentést a magisztrátusnak a 
sebek természetérıl, és a sérült lakóhelyérıl, hogy az a törvények jogos rendje szerinti 
eljárást a bőn elkövetıivel szemben folyamatba helyezhesse. 

 

IV.§ Súlyos betegségekben, amelyekben a sebészmester tudománya orvosi tanács nélkül 
elégtelennek bizonyulna, az orvos egyetértésének hiányában tartózkodni kell 
kiváltképpen a belsı szerek alkalmazásától, ha azonban a sebészmester megfelelıen 
beszámolt a betegség állapotáról és a saját véleményérıl, a betegség gyógymódját oly 
módon kell megválasztani, amint azt az orvos elıírja; ha pedig a physicus-doktor 
boncolás elvégzése végett vagy bármely egyéb feladatával kapcsolatos okból a 
sebészmester segítségét kéri, a beavatkozást késedelem nélkül, a boncolás szabályai 
szerint kell elvégezni, hogy az orvosi észrevételek szabályszerő feljegyzése után a 
szakma elıírásainak megfelelı jelentést lehessen küldeni az illetékes magisztrátus 
részére. 

 

V.§ Belsı kezelésre való orvosságokkal, és orvosságok készítésével a sebészmester ott ne 
foglalkozzék, ahol patikák vannak, aminthogy orvosi tanács nélkül érvágást sem 
vállalhat kétes vagy lázas, vagy súlyos veszélyekkel terhelt esetekben, már amennyiben 
az orvos egyáltalán elérhetı. 
Kisvárosokban, falvakban és olyan szabad királyi városokban, ahol physicus nem áll 
alkalmazásban, megengedhetı, hogy a sebészmester közismerten gyógyhatású enyhébb 
szereket adjon a betegeknek. 

 

VI.§ Azok a sebészmesterek, akik katonai egységekben szolgálnak, azon a helyen, ahol a 
hadsereggel együtt állomásoznak, az adott településen is folytathatnak gyakorlatot, 
ebbıl azonban semmilyen joguk nem származik a helyben való letelepedésre, ugyanis 
követni tartoznak a hadsereg minden helyváltoztatását. 
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VII.§ A sebészeti eszközöket a lehetıség szerinti legjobb állapotban kell tartani, és ez ügyben 
az ellenırzéseket a helyileg illetékes physicus végzi, aki törekedjék arra, hogy legalább 
a legszükségesebbnek tartott eszközöket a sebészek egységesen beszerezzék, végezetül 
a sebészeket, midın szolgálatba vétetnek, egységesen az alábbi esküre kell kötelezni. 

 

 

Esküminta, amely szerint a sebészmesterek esküt tesznek, midın szolgálatba vétetnek a 

szabad királyi városokban, vagy a vármegyékben 

 
Én, N. N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy híven engedelmeskedem az elıttem ismertetett 
egészségügyi törvényeknek, és szakmám számára a legkegyelmesebb rendelkezéssel elıírt 
szabályoknak, a szakma minden erejével segítem a gondjaimra bízott betegeket, és 
egyebekben csakis azon leszek, hogy a közegészség állapota, amennyire erımbıl telik, 
épségben tartassék, mint ahogyan azon ügyekrıl, amelyekben az eset súlyossága azt 
indokolja, nem mulasztom el az Elöljáróságok értesítését; fogadom, hogy a szegényeket és 
gazdagokat is azonos szeretettel kezelem, hivatalomat is azonos gondossággal és éberséggel 
gyakorlom, amint hogy az becsületes emberhez és jó keresztényhez illik, nem sértem meg a 
rám bízott titkokat; és ha bárki olyan helyen betegszik meg, ahol nincs orvos, mindaddig amíg 
rámbízatik a kezelés végzése, minden igyekezetemmel a betegeket szolgálom, az általam 
legalkalmasabbnak vélt gyógyeszközöket alkalmazom, és ha arra lehetıségem nyílik, a 
máshol elérhetı orvosoktól is tanácsot kérek. Isten engem úgy segéljen, és a szeplıtelenül 
fogantatott Szőz Mária, Istennek legszentségesebb anyja, és az összes szentek, Ámen. 
 
 

III. Foglalkozási szabályok patikusok részére 

 
I.§ Mivel az orvoslás tudományának ereje, és a beteg üdve, leginkább az orvosságok helyes 

elkészítésétıl függ, patika tartása senki másnak nem engedélyezhetı, csakis annak, aki 
országaink és tartományaink valamely egyetemén, amelyen orvosi kar is mőködik, a 
szokásos vizsgának (amelyre bárki csakis a szakmában általános tanulóidı elteltével 
bocsátható) alávetette magát, és annak tanúsága szerint alkalmasnak találtatott. 

 

II.§ A patikusok legyenek becsületesek és szakmájukban járatosak, vessék alá magukat a 
magisztrátusoknak, Királyi Tanácsainknak, és az Egészségügyi Bizottságoknak, 
valamint az orvosságok elkészítésére, és azok áraira vonatkozó hatályos szabályoknak, 
továbbá nyomatékosan figyelmeztetjük ıket, hogy a jövıben szigorúan tartsák be az 
elızıekben már említett, új gyógyszerkönyvben elıírandó normákat; aki pedig saját 
személyében, vagy mőhelybéli segédei révén, hivatalának ellentmondva, 
kötelezettségének ellene szegülne – a vétkesség súlyának megfelelıen, Királyi 
Tanácsaink, vagy a városok és vármegyék magisztrátusai által kiszabva – pénzbüntetést, 
vagy testi fenyítést lesz kénytelen elszenvedni. 
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III.§ A patikus saját elhatározásából nem adhat orvosságot a betegeknek, csakis akkor, ha 
orvos nem hívható segítségül; a szabályosan elkészített orvosságokból mindig elegendı 
mennyiség álljon rendelkezésre, és belsı összetételük is feleljen meg az említett 
gyógyszerkészítési szabványnak. 

 

IV.§ Orvosok, sebészmesterek, patikusok – és további szakmabeliek – a betegek elıtt 
egymással ne vitatkozzanak; a házicselédeket, akik a patikába jönnek az orvosságért, 
barátságosan kell fogadni, a késedelem nélkül kiadott szer helyes használati módját 
pedig türelmesen kell elmagyarázni; avégbıl pedig, hogy a patikus segédek, és a 
személyzet további tagjai a munkájukat helyesen végezzék, a felelısséget a mester 
viseli, aki a szakma megtanulásáról csak akkor adhat igazolást az inasai részére, ha a 
szabályosan letöltött tanoncidı után az alkalmasságuk ténylegesen beigazolódott. 

 

V.§ Mihelyt az orvosságok alkotórészei, és az egynemő orvosságok a természet mindhárom 
országából a romlás elsı jeleit mutatják, azonnal eltávolítandók a mőhelybıl, 
hasonlóképpen azokhoz, amelyek saját természetük folytán egyébként is erejüket 
veszítették az idı múlásával, így ezeket minden évben frissen, kellı idıben kell 
begyőjteni, tisztítani és kiszárítani, majd tiszta edényekben tárolva megırizni. 
A régi és romlott készítményekrıl, amelyeket szakszerően helyreállítani nem lehetséges, 
úgy rendelkezünk, hogy azok a mőhelybıl eltávolítandók, és újabbakkal pótolandók. 
Kémiai szereket tartalmazó orvosságok készítésénél a szakma törvényes szabályait, 
különösen pedig a gyógyszerkönyvben elıírt mennyiségeket, gondosan be kell tartani, 
amennyiben azonban kétségek merülnének fel, az orvosok tanácsát kell kikérni, továbbá 
az olyan veszélyes tevékenység, mint a gyógyszerkészítés, nem bízható kizárólag a 
személyzet gondjára, hanem az ilyen munkát személyesen a patikusmester felügyelje, 
hogy minden az elıírt normák szerint, kellı rendben történjék. Súlyos büntetés terhe 
mellett, különös gondot kell fordítani arra, hogy az edények, tégelyek, és mozsarak 
tiszták legyenek, és ennek következtében megelıztessenek azok a súlyos bajok, 
amelyekrıl gyakorta bebizonyosodott, hogy azokat a visszamaradt mérgek okozták. 
Amennyiben a patikus mőhelyben egyik vagy másik összetevı anyag nem található, az 
orvos dönti el, hogy helyettesíthetı-e más, azonos erejő szerrel. Ha veszélyes 
alapanyagokat tartalmazó orvosságot kell készíteni, a munka soha nem bízható az 
inasokra, hanem a szert maga a mester készítse el, a gondatlan veszélyeztetés elkerülése 
érdekében. 

 

VI.§ A patikusok, hasonlóképpen mint a főszer és vegyiáru kereskedık, minden 
igyekezetükkel törekedjenek arra, hogy az olyan veszélyes anyagokat, mint az ópium, a 
higany-szublimát és más maró, mérgezı, vagy hánytató szereket csak a legnagyobb 
körültekintéssel árusítsák, továbbá a patikusok soha ne adjanak ki összetett 
orvosságokat, csakis elıírás szerint, és orvosi elbírálás alapján; viszont engedélyezett 
számukra, hogy megfelelı adagban, és a saját belátásuk szerint árusíthatnak olyan 
enyhe hashajtókat és nyugtatókat, mint a manna, a fahéj, a tamarindfa-kivonat, a 
szenna-levél és szirupos oldatok, de ha elıfordulna, hogy az említett mérgeket vagy 
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veszélyes anyagokat, kiváltképpen pedig azokat az orvosságokat, amelyek magzatőzésre 
is alkalmasak, ismeretlen emberek, vagy gyanús nıszemélyek akarnák megvásárolni, 
errıl a patikusok és más kereskedık tegyenek feljelentést az illetık személyére való 
tekintet nélkül; ilyesmit soha nem adhatnak ki, legföljebb közismerten becsületes 
személyeknek, vagy az orvos egyetértésével, átvételi elismervény ellenében. Olyan 
orvosságok kiadását, amelyek magzatelhajtó hatással is bírnak, még a bábák részére is 
megtiltjuk, kivéve, ha az eladót erre meggondolt orvosi döntés utasította. 

 

VII.§ Mivel az arzén tartalmú szerek árusítása, és a szállításukra szolgáló edények is, számos 
veszély forrásai lehetnek, ezennel megtiltjuk, hogy a patikákban arzént árusítsanak, azt 
a jogos mennyiséget viszont, amelyre a mőhelynek feltétlenül szüksége van, külön 
elzárva kell ırizni. 
Tekintettel azonban arra, hogy az arzén az emberek érdekében számos készítményben és 
szakmában is használatos, így annak árusítása csakis a nagy városokban, és csak a 
helybéli magisztrátus által arra méltónak tartott és kijelölt egyetlen kereskedı részére 
engedélyezhetı, az alábbi óvintézkedésekkel, amelyek szerint a kijelölt személy egy 
könyvet fektet fel, amelybe bevezeti az arzént vásárló személyek nevét, a vásárolt 
mennyiséget, és a vásárlás napját; ez ügyben nemkülönben elırelátó óvatosság is 
szükséges, hogy a mérget csakis annak adják el, akit a kereskedı jól ismer, és akikkel 
szemben baljós gondolatok nem merülhetnek fel, de ha ismeretlen személy térne be 
vásárolni, másként nem lehet kiszolgálni, csakis úgy, ha a kereskedı által ismert két 
tanú társaságában érkezik, akik saját nevük bejegyzésével a vásárlóért jótállva, 
kellıképpen megfontolt bizonyságot tesznek. 

 

VIII.§ Mezıvárosokban és a kisebb községekben, ahol patika nem mőködik, az orvosok 
gondoskodjanak arról, hogy a leginkább szükséges orvosságokból elegendı mennyiség 
álljon rendelkezésre. 

 

IX.§ Járványos idıkben, amennyiben ez lehetséges, valaki a patikus beosztottjai közül éjjel-
nappal az üzletben tartózkodjék, hogy az orvosságok minden idıben a betegek 
rendelkezésére álljanak; továbbá a fıvárosban a nagy patikákban állandóan ügyelni kell 
arra, hogy a betegségek elleni szerek kiszolgálása kapcsán senki se legyen vádolható 
késedelemmel. 

 

X.§ Ami az illatszerekkel, főszerekkel és a gyógyfüvekkel kereskedıket, a szeszfızıket és az 
effajta népséget illeti, továbbá azokat, akik hasonló foglalkozásokat őznek: tilos olyan 
orvosságokkal kereskedniük, amelyek csakis a patikákban készíthetık; még kevésbé 
vállalhatják a betegek kezelését, s amennyiben a fentiekkel ellentétesen cselekednek, ne 
csak az orvosságok elkobzására számítsanak, hanem amennyiben ez szükséges, pénzbeli 
büntetésben, sıt testi fenyítésben is részesüljenek; mindezek okán az ilyen 
foglalkozásokat őzı emberek nyilvános és magánforgalmazásban sem árusíthatnak 
ténylegesen orvosságnak tekintett szereket, és ez a tilalom azokra is kiterjed, akik a 
tartományokban vándorolva olajokat és égetett italokat kínálnak a nagyközönségnek, 
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ezért az ilyen olajok árusítása is tilos, hacsak azok nem az egyszerő készítmények közé 
tartoznak, így összességében az effajta vándorkereskedést csakis azon szabályok szerint, 
és úgy lehet folytatni, ahogyan az bármely tartományban, és a már említett 
királyságainkban is kihirdettetett. 
 
 

Patikusok eskümintája 

 
Én, N. N., esküszöm a mindenható Istenre, hogy híven engedelmeskedem a számomra elıírt 
egészségügyi törvényeknek, és a patikusok számára elıírt foglalkozási szabályoknak, 
szakmámat és hivatalomat a legnagyobb szorgalommal fogom ellátni, és ennek megfelelıen 
ırködöm azon, hogy az orvosságok készítésének orvosi elıírásait mind a magam személyét, 
mind a mőhelyemben alkalmazott segédeket illetıen, súly vagy mérték tekintetében minden 
változtatás nélkül, akár egészében, akár összetevınként, kifogástalanul lemérve, betartom, a 
nagy hatású, veszélyes, és kiváltképpen a mérgezı orvosságok kapcsán olyan éberséget 
tanúsítok, amelyet a törvények elıírnak, és azok kiadását az orvos tudomása nélkül soha 
senkinek nem engedélyezem. 

Tartózkodom a betegségek szokásos kezelésétıl, és gyógykezelést sem folytatok, hacsak 
a szükség azt nem indokolja, továbbá gondoskodom arról, hogy feladatomnak mind magam, 
mind szakmai alárendeltjeim révén úgy tegyek eleget, ahogyan az egy becsületes, tisztességes, 
és keresztény emberhez illik. Isten, Istennek Szent Anyja, a szeplıtelen fogant Szőz Mária, 
valamint Istennek összes szentje engem úgy segéljen. Ámen. 

 
 

IV. Utasítások bábák részére 

 
I.§ A bábák járatlansága miatt az állam számos polgárt kényszerült elveszíteni, ezért tehát a 

jövıben csakis azok kaphatnak engedélyt munkájuk végzésére, akik szakmájukhoz és 
munkavégzésükhöz megfelelı oktatást kaptak és vizsgát tettek valamely helybéli 
bábamester, vagy annak hiányában a rendesen alkalmazott physicus-doktor elıtt, majd a 
többször említett királyságaink vármegyei, illetve a szabad királyi városi magisztrátusai 
által megerısítést nyertek; ez a rendelkezés pedig nemcsak azokra terjed ki, akik ezután 
vétetnek szolgálatba, hanem azokat is érinti, akik e tevékenységet jelenleg esetleg nem 
megfelelı felkészültséggel végzik. 

 

II.§ A közegészség szolgálatában eljáró magisztrátusok gondoskodjanak arról, hogy említett 
királyságaink területén elegendı számú bába álljon rendelkezésre, és ha minden faluban 
legalább egy alkalmasat nem lehet szolgálatba állítani, akkor legalább kettı vagy három 
helységre összevontan kell egyet alkalmazni. 

 

III.§ Az elöljáróság által megerısített bábák viselkedjenek tiszteletreméltóan és keresztényi 
erkölcsök szerint, legyenek józanok, és gondoljanak mindenkor a lelkiismeretükre, 
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mivelhogy állandóan szükség lehet a munkájukra, és általában két ember élete függ a 
szabályos munkavégzésüktıl. 

 

IV.§ A bábák tartsák meg a reájuk bízott titkokat, szolgálatuk közben maguk között legyenek 
békességesek, mentesen minden irigykedéstıl, tanácsaikkal kölcsönösen segítsék 
egymást, amennyiben azt az esetek súlyossága indokolja, és szolgálatuk alól magukat ki 
ne mentsék, csakis ha abban valamely betegség, vagy más egyéb törvényesen elismert 
ok miatt akadályoztatnának. 
Tevékenységük során tartózkodjanak olyan szavaktól és cselekedetektıl, amelyek 
babonásnak tőnhetnének, de a legnagyobb bölcsességgel, szeretettel és a szakma 
törvényes gyakorlásával segédkezzenek a vajúdó asszonyoknak, és ne vonakodjanak 
kellı idıben kikérni az orvosok tanácsát, ha az a veszély miatt elengedhetetlen mert 
azokat, akik a tanácskérést elmulasztják, azonnal el kell távolítani az állásukból. 

 

V.§ Különös feladata legyen a bábáknak az újszülöttek megkeresztelése olyan esetekben, 
amelyekben kétségesnek tőnhet, hogy azok még megélik a keresztség kiszolgáltatását, 
következésképpen gondoskodjanak errıl az Anyaszentegyház elıírásait követve, azon 
szabályozás szerint, amelynek alapján az ilyen vészhelyzetben a szükségkeresztelést el 
kell végezniük, minthogy ezt részükre kinevezésük kapcsán nyomtatott formában is 
kiadták, amennyiben azonban bármilyen kétség támadna annak szabályos elvégzést 
illetıen, kérjenek tanácsot a plébánosoktól és a lelkipásztoroktól, majd kövessék azt 
szorgalmatosan és nagy körültekintéssel, amint azt az ügy súlya, lelkiismeretük 
nyomatéka, illetve a szolgálatuk kötelme egyaránt megköveteli, minekutána az 
újszülöttek lelki üdvérıl és testi jólétérıl egyaránt gondoskodni kötelesek. 

 

VI.§ Ugyanilyen figyelem fordítandó a vajúdó, majd gyermekágyas asszony egészségére, 
amely okból kifolyólag az ellátását a szülés elıtt, alatt és után is, a szakmához méltó 
gonddal, pontossággal, és igyekezettel kell folytatni; mindazonáltal belsı használatú 
orvosságot, orvosi tanács nélkül nem szabad alkalmazni. 

 

VII.§ Nem ritkán tapasztaljuk, hogy egyes bábák megfeledkeznek Isten és Mielıttünk tett 
esküjükrıl, és pénz vagy remélt haszon által félrevezetve, szóbeli tanáccsal vagy 
tevılegesen közremőködnek a magzatelhajtásban. Ezennel tehát az ilyen súlyos 
bőntettektıl jogosan elborzadva, jelen rendeletünk erejénél fogva elrendeljük, hogy 
azok, akik ilyen természető dologban bőnösként leleplezıdnek, ne csak hivatalukból 
mozdíttassanak el, hanem kapjanak testi fenyítést is a büntetıtörvények elıírt szigora 
szerint, amely az eset súlyosságának mértékében a halálbüntetés kiszabásáig is 
terjedhet. 
Ezért tehát egyetlen hajadon, magányos, vagy házas nınek, olyan szer vagy tanács 
semmilyen kifogással sem adható, amely alkalmas lenne a magzat élve vagy holtan 
történı elhajtására, ennélfogva tehát nyomatékosan arra intjük és utasítjuk a bábákat, 
hogy amennyiben bárki és bármilyen okból ıket akár ajándékokkal csábítva, akár 
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erıszak erejével megkísérelné ilyesféle segédkezésre kényszeríteni, azt nyomban 
jelentsék az illetékes hatóságnak. 
Amennyiben azonban segítségükre nem aljas vagy bőnös szándékkal, hanem ártatlan 
segítıszándékból, valamilyen betegség ürügyén lenne szükség, az ilyen segítséget kérı 
személyt orvoshoz kell küldeni tanácskérés céljából, és az orvos ne vonja ki magát 
kötelességének teljesítése alól, hanem tegyen meg minden tıle telhetıt, hogy a tanácsot 
kérık helyes gyógymódban részesüljenek. 
Ezennel itt is megismételjük a patikusoknak elıírt törvényi rendelkezést, miszerint 
óvakodjanak attól, hogy a patikák mőhelyeiben a bábák kívánságára orvosi rendelvény 
nélküli különféle szerek készüljenek, amelyek azután kiadásra is kerülnének. 

 

VIII.§ A bábák ne csak a szegényeknél és azok újszülötteinél, hanem mindenütt, ahol ez 
lehetséges, tartózkodjanak a betegségek gyógykezelésétıl, mindazonáltal ha a physicus-
doktori állás nincs betöltve, sürgıs szükség esetén, az ıket megilletı összeg ellenében, 
orvosságos kezelést is végezhetnek.  

 

IX.§ Ha a magisztrátus a bábákat szakértıi vizsgálatra kötelezi, azt alaposan és igaz 
lelkiismerettel, ha lehetséges, orvosi tanácsot igénybe véve végezzék el, és a vizsgálat 
legyen mentes minden részrehajlástól, a bábát se erıszak, se vagyoni csábítás ne térítse 
el az igazság helyes ösvényérıl. 
Amennyiben az esetrıl jelentés készítendı, azt leplezetlenül, és csakis a vármegye vagy 
a szabad királyi város magisztrátusának kell megtenni, illetve királyi tanácsainknak, 
vagy az alájuk rendelt egy-egy Egészségügyi Bizottságnak, de ezeken túl minden más 
helyre tilos az elküldése; egyebekben pedig azok az asszonyok, akik a szabad királyi 
városokban, a mezıvárosokban, és a falvakban bábaként szolgálnak, lássák el a házukat 
valamely külsı jellel, azaz cégérrel, hogy a segítséget keresık könnyebben 
megtalálhassák ıket. 

 
 
A bábáktól vett eskü mintája, amely alapján az esküt az elöljáróságoknál kell letenniük 

 
Én, N.N. esküszöm a mindenható Istenre, és fogadom, hogy szolgálatomat szorgalommal és 
éberséggel fogom ellátni, úgy, hogy az a keresztényi lelkiismeret törvényeihez igazodjék. 
Egyetlen szülı nıt, akihez csak hívnak, sem hagyok cserben, erıimhez mérten úgy követem a 
számomra elıírt viselkedési szabályokat, hogy a közvetlen veszélyek, amennyire lehetséges, 
mind elháruljanak; a szegényeket és gazdagokat egyenlı szeretettel segítem, és nem hagyom 
sorsukra azokat, akiknek a kezelését elvállaltam, hanem lankadatlan szorgalommal ırködöm 
felettük. Isten engem úgy segéljen, és úgy segéljen a szeplıtelenül fogantatott Szőz Mária, 
Istennek legszentségesebb anyja, és az összes szentek, Ámen. 
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Második rész 

 
azokról a dolgokról, amelyek a közegészségügyi szolgálatára vonatkoznak 

a határokon, és a határmenti népesség körében 

 
I.§ Amilyen mértékben a fıhatóságok a tartományokban gondoskodnak az egészség 

szolgálatáról, legalább oly mértékő, sıt még nagyobb szorgalom szükségeltetik ott, ahol 
a határmenti tartományokból okkal kelthetnek félelmet a járványos betörések, ezért kell 
tehát intézkedni Isten legfelsıbb segedelmével, az ilyen tartományokból már a 
behatolásnál a betegségek felszámolása felıl. 
Hogy a járványokat távol tartsuk országaink és örökös tartományaink azon határaitól, 
ahol a dolgok mai állása szerint aligha lehet számítani a veszély szünetelésére, 
uralkodói elıdeink elırelátó intézkedései folytán már sok évvel ezelıtt vesztegzárnak 
nevezett épületek létesültek, amelyek személyzete szüntelen éberséggel gondoskodik 
arról, hogy a jövevények belépésénél alkalmazott szigorú szabályokkal megóvja 
országainkat és tartományainkat a ragály által terjedı betegségektıl: ezeket az 
intézeteket, a szükséges számú személyzettel ellátva, az egyes tartományok legfelsıbb 
törvényhatóságának oltalma alatt, az elızıekben már említett Egészségügyi Bizottságok 
irányítják. Ezek az állomások a következık: 
A Magyar Királyságban, Máramaros vármegyében Borsa vesztegintézete, a Pozsonyi 
Királyi Helytartótanács kormányzása alatt. 
Szlavóniában, Eszéken mőködik az Egészségügyi Bizottság, az ottani 
Fıhadparancsnokság elnöklete alatt, amelynek Brod és Gradiska vesztegintézetei 
vannak alárendelve. 
Horvátországnak a Károlyvárosi Fıhadparacsnokság által kormányzott részén, 
következésképpen a Károlyvárosi Egészségügyi Bizottság alárendeltségébe tartozik 
Szluin és Radonovác vesztegintézete. 
A Horvát Királyság többi részén, amelyet a tartományi Törvényhatóságok irányítanak, 
Kostajnica vesztegintézete annak az Egészségügyi Bizottságnak a hatáskörébe tartozik, 
amelyet élén Dalmát, Horvát és Szlavón Királyságaink bánja áll, és nevezett 
Királyságaink Királyi Tanácsának oltalma alatt mőködik. 
Az Erdélyi Nagyhercegségben az Egészségügyi Bizottság a Katonai Fıkormányzó 
elnöklete alatt két külhoni tartomány, Havasalföld és Moldva irányában tart fenn 
vesztegintézetet, ezek Havasalföld irányában a következık: Tömös és Vöröstorony, 
Törcsvár, Buzán és Vulkán, Moldva irányában Radna, és további három helység: Ojtoz, 
Csík-Gyimes és Biriczke. 
Végül Temesség tartományban, vagy más néven a Temesi Bánságban, császári-királyi 
Tartományi Igazgatóságunk alatt Mehádia, Zsupanja, és nemkülönben Pancsova, 
helységekben mőködnek vesztegintézetek. 
Mivelhogy az áruknak és az utasoknak a forgalma a fent említett helyek felıl 
gyakoribbnak, és bizonyos idıkben a közegészség veszélyeztetése súlyosabbnak 
mutatkozhat, megelızés céljából a járványos idıkben óvatosabb megfontolás 
szükségeltetik, ennélfogva jelen rendeletünk alapján Magunknak tartjuk fenn annak 
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megítélését, hogy mely és milyen állomásokat kell a járvány dühöngése idején – vagy 
egyéb indokolt esetben – teljesen elzárni, és melyeket kell a kétoldalú kereskedelem 
érdekében nyitva hagyni, az adott követelményeknek megfelelıen. 
Amennyiben a felsorolt a vidékeken kívül, amelyek a már létrehozott (ahogyan nevezik) 
vesztegintézetekhez tartoznak, új és ma még ismeretlen utakról derülne ki, hogy azokon 
keresztül járványos dögvész terjedhet át tartományainkba, a magisztrátusok a veszély 
súlyosságát közvetlenül a Mi részünkre jelentsék, hogy a megfelelı óvintézkedésekrıl 
gondoskodás történhessék. 
Egyszóval tehát, a Török Birodalomból minden utazó, élıállatokkal és árukkal együtt, 
ha bármely idıben magyar tartományainkba is belépni szándékozna, köteles alávetnie 
magát az elıírásos egészségügyi szabályoknak, mégpedig minden megkülönböztetés 
nélkül, akkor is, ha az említett birodalomban valamely dühöngı járványról semmi 
bizonyos nem tudható. Különbség csupán a vesztegzár idıtartamában lehetséges, 
amelynek meghatározása az alábbiak szerint történik. 

 

II.§ Az Egészségügyi Bizottságok – mind az egyes vármegyei, mind a szabad királyi városok 
magisztrátusai által alapítottak – mindig kövessék figyelemmel az egészségügyi 
helyzetet a török, a velencei vagy bármely más szomszédos területen, ha pedig éppen 
szünetel a járvány, fáradhatatlanul fürkésszék ki mindazt, amit e vonatkozásban tudni 
érdemes, aminek érdekében ezúton elrendeljük a szükséges összegek haladéktalan 
átutalását Államkincstárunkból, nehogy ily súlyos ügyekben bárki, bármikor is 
megtagadhasson olyasmit, ami indokolt tartományaink közegészségi viszonyainak 
fenntartásához. Amennyiben úgy tőnik, hogy a közegészség állapotában semmilyen 
zavar sincs a szomszédos határterületeken, a legrövidebb vesztegzári idıszak ilyenkor is 
21 nap a Török Birodalomból érkezı személyekre, állatokra és áruféleségekre – amelyet 
a fentnevezett állomásokon kell letölteni –, hogy a beérkezık ezen idıszak eltelte után, 
vagy a tényleges ragályos betegségtıl, vagy legalább annak gyanújától, az alábbiakban 
elıírt kezelési módszerrel megtisztítva, veszélytelenül beléphessenek tartományaink 
területére. Ezért tehát, annak érdekében, hogy döntésünk kellıen szilárd, illetve szent és 
sérthetetlen legyen, elrendeljük, hogy az alárendelt magisztrátusok semmiféle 
mérlegelési jogkörrel ne rendelkezhessenek, mindenesetre semmi nem tiltja azt, ha 
valakinek úgy tetszik, a nem teljes vesztegzári idıtartammal a háta mögött 
visszafordulhat a saját hazájába, leveleiket azonban, amelyeket magyar tartományainkba 
akarnak küldeni, midın a szabályos tisztításon átestek, kézbesíteni lehetséges. Ezen 
döntésünket olyan határozottnak, szentnek és sérthetetlennek nyilvánítjuk, hogy e 
tekintetben semmiféle mérlegelési jogkört nem adunk az alárendelt testületeknek, 
mindez azonban nem lehet akadálya annak, hogy azok, akiknek ez a szándékuk, a 
vesztegzári idıszak letelte elıtt ne térhessenek vissza saját országukba: magyar 
tartományainkba küldendı leveleik ellenben átengedhetık a határon, miután azokat a 
szabályban leírtak szerint megtisztították. 
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III.§ Ha valóban beigazolódnának a kétségek a határ túloldalán elterülı tartományok 
közegészségi állapotát illetıen, a veszélyeket megelızendı, a gyanú súlyához mérten, a 
vesztegzár idıtartamát 28 napra kell emelni. 

 

IV.§ Amennyiben az említett vesztegzári idıtartamokat csak az elıvigyázatosság indokolja, 
vagyis a 21, illetve 28 napos változat kerül kihirdetésre, még minden vesztegintézet 
nyitva marad; ha azonban ténylegesen pestis pusztít a török vagy más szomszédos 
tartományokban, amint azt az elıbbiekben említettük, fenntartjuk Magunknak a jogot 
annak megállapítására, hogy a kölcsönös kereskedés érdekében mely intézeteket tartjuk 
nyitva, és melyeket ítéljük bezárandónak, hogy a közbiztonság érdekében 
csökkenthessük az ilyen idıszakokban területeinkre vezetı utak számát. Ha tehát a 
Török Birodalomban járvány pusztít, a vesztegzár tartamát 28-ról 42 napra kell 
kiterjeszteni, ugyanis a hosszabb idıszak alatt azok az emberek, akikben lappang a 
betegség, és az elsı 20 napban mindenképpen kitör rajtuk, az elıírásos rendben tovább 
kezelhetık, ilyeténképpen minden gyanútól mentesítve kibocsáthatók, avval a 
föltétellel, hogy az árukat még 14 napon át a tisztítóhelyen kell tartani, avégett, hogy 
nagyobb biztonsággal lehessen végrehajtani mind szellıztetésüket, mind pedig mindazt, 
ami az elıírt tisztítóeljáráshoz kapcsolódik, ezt követıen azonban csakis azok az 
emberek bocsáthatók ki, akik a fent nevezett idıtartam alatt nem érintkeztek az 
árukészletekkel; azok az utazók viszont, akik az árukkal érintkeztek, illetve a 
vesztegintézeti szolgák közül azok, akik a nevezett idıpontig visszatartott árukat 
kezelték, csak a teljességgel megtisztított árukkal együtt jöhetnek ki a vesztegzárból: 
azon esetekben viszont (Isten végtelen kegyelme és hatalma tartson mindenkit ettıl 
távol), ha a határterületeken pestis tör ki, fenntartjuk Magunknak a döntés jogát, hogy 
elırelátó tanácskozást követıen, az idıtartamokat és a helyszíneket illetıen, a 
szükségesnek megítélt mértékig, még tovább fokozzuk intézkedéseinket. 
A tartományokban, valamint a Magyar- és Horvátországban mőködı Egészségügyi 
Bizottságoknak, ez ügyben, a Királyi- s Horvát helytartótanácsainkban korábban hozott 
döntések értelmében engedélyezzük, hogy egyes esetekben döntsenek a veszteglési 
idıszak fokozatáról, a mindenkori viszonyoknak megfelelıen, vagy a felderített 
veszedelem okán a fokozat növelésérıl, mivel a veszedelem gyakorta oly súlyos lehet, 
hogy ha Mifelségünk legfelsıbb egyetértését kérnék, annak a gyors cselekvés vallaná 
kárát; mindazonáltal ilyen esetben bölcsen és határozott ítéletalkotással, de sohasem 
túlzottan szélsıséges szigorral és meggondolatlanul kell eljárni, hogy nyomatékos ok 
hiányában, a határszéli népek közötti barátságos és kölcsönös kereskedelem ne 
akadályoztassék. Valahányszor azonban tanácsos megnövelni a veszteglés fokozatát, a 
megfontolt döntés indokairól a már említett királyságokból Királyi Tanácsainkon 
keresztül, a Magyar Királyi Udvari Kancellária útján (amely ezen okokat a közjó 
érdekében megtárgyalja a Császári és Királyi Udvari Egészségügyi Bizottsággal) 
jelentés teendı a Mi részünkre, és a már meghatározott vesztegidı egyszer és 
mindenkorra csakis akkor mérsékelhetı, ha a veszedelem csökkenésérıl a beszámoló 
megérkezett, és azt Mi magunk is jóváhagytuk.  
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Mindezek okán a hivatali kart, és az egyes személyeket is nyomatékosan arra intjük, 
hogy az ilyen súlyos ügyekben a hivatali munkát a legnagyobb igyekezettel és 
éberséggel lássák el, azt minden idıben, a tılük telhetı mértékben teljesítsék, hogy 
azok, akik az alábbiakban következı szabályzat szerint hivatali megbízást kapnak, 
szolgálatuk elıírt normáit a lehetı legpontosabban kövessék. 

 
 

I. Mőködési szabályzat a határok mentén 

a közegészség érdekében felállított ırvonalak részére 

 
I.§ A veszélyek gondosabb megelızése érdekében a Török Birodalom felé esı közvetlen 

határok mentén felállított ırvonalakon, növekvı fenyegetés esetén mind a lakosság, 
mind a katonaság szüntelen éberséggel, fokozott mértékben gondoskodjék arról, 
amennyire ez egyáltalán lehetséges, hogy az egészségügyi szabályok megkerülésével 
senki ne léphessen be tartományaink és országaink területére. 

 

II.§ Amennyiben tehát a fentiekben hivatkozott török földön, vagy bármely más határ közeli 
tartományban a pestis terjedése nyilvánvalóan megállapítható, a fent említett 
ırvonalakat, amelyeket Cordon-nak neveznek, ahol nem lennének, ott létre kell hozni, 
vagy ahol már felállításra kerültek, ott szükség szerint kiegészítendık, majd pedig, hogy 
ezzel az intézkedéssel az egészséges tartományok megvédhetık legyenek a 
fertızöttektıl, nevezett ırvonalakat ennek megfelelıen kell felállítani, ezúton 
elrendeljük, hogy az említett ırhelyeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a hely és az 
adott idıszak igényeinek megfeleljenek; és a jelenleg szokványos módon az ilyen 
ırvonalak rendjében az egyik ır a másiktól csak olyan távolságban álljon, hogy 
kölcsönösen szemmel tarthassák egymást, különösen azonban akkor kötelezı 
gondoskodni ennek a távolságnak a csökkentésérıl, sıt az ırség megkettızésérıl, 
amikor a veszély súlyossága miatt nagyobb elıvigyázatosság tanúsítandó, így a 
határvidékeken a fertızésre gyanús népességnek a belépését még inkább meg kell 
akadályozni. 

 

III.§ Az ırségek feladata arról gondoskodni, hogy emberek, állatok, és áruk ne jöhessenek be 
a tilalom alatti tartományokból, oda belföldrıl titokban senki ne távozhassék, még 
kevésbé jöhessen vissza anélkül, hogy a vesztegintézetben ne vett volna részt a 
törvényes elıírások szerinti fertıtlenítésében, mivel pedig a ragályos vész testekkel 
vagy fertızött árukkal való egyetlen érintkezés kapcsán is tovább terjedhet, az egyik 
tartományból a másikba irányuló szabad közlekedéssel járó érintkezések nem minden 
ok nélkül kelthetnek gyanakvást, ezt a gyanakvást tehát, tőnjék akár teljesen 
alaptalannak is, érdemében nagyon nyomatékosan figyelembe kell venni, minthogy attól 
egész országrészek élete és boldogulása függhet, és mivel tapasztalatunk szerint, ennek 
mellızése miatt, teljes tartományokat sújtott már rettentı csapás, a biztonság puszta 
érdeke megköveteli, hogy az ilyen jelentıségő dolgok kezelése a legszigorúbb 
elıvigyázatossággal történjék. 
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Ezért a tilalom alá helyezett tartományokból a határvonalainkra érkezıket azonnal 
vissza kell fordítani, vagy a már említett vesztegintézetekbe irányítandók, de ha erıvel 
ellenszegülve a behatolást mégis megkísérelnék, az 1766. augusztus 25-én kiadott 
utasítás értelmében a helyszínen halállal büntetendık. 
A tilalom alatti tartományokra ugyanaz érvényes, mint amit az egészségügyi hatóságok 
a járványgyanúsakra kihirdettek, ennélfogva a török tartományok, amelyek a pestis 
terjedése ellen semmit nem tesznek, természetesen mindig gyanúsak maradnak, 
következésképpen mindig tilalom alattinak tekintendık. 
Fentnevezett királyságainkban tehát a magisztrátusok legyenek mindig éberek, s 
amennyiben a megvédendı tartományokban az ırvonalak, vagy maguk a 
vesztegintézetek elégtelennek bizonyulnának, vagy a tapasztalatok azt mutatnák, hogy 
korábban ismeretlen utak nyíltak meg, amelyeken a betegség rejtetten behurcolható 
lenne Magyar Tartományainkba, késedelem nélkül gondoskodniuk kell a kordonok és az 
intézetek megerısítésérıl, vagy a veszély bármilyen más módon való korlátozásáról, 
majd a szükségesnek tartott intézkedésrıl – egyik vagy másik Királyi Tanácsunk útján – 
Nekünk kell haladéktalanul jelentést tenniük. 

 

IV.§ Az ırök nem léphetik át saját körzetük határait, továbbá nem tarthatnak kutyákat vagy 
más állatokat, mivel azok a tilalom alatti tartományokba átkóborolva, majd ott 
megfertızıdve, és tartományainkba visszatérve a ragályt behurcolhatják, ezen okokból 
kifolyólag tehát az ırvonalak közelében lakó alattvalók a saját kutyáikat láncra kötve 
tartsák a házukban. 

 

V.§ Az ırhelyekre állított katonák éjjel-nappal járırözzenek saját körzetükben, ahol minden 
nap, különösen a reggel szolgálatos ırök találhatnak lábnyomokat a tartományaikba 
történt eltitkolt belépésrıl, ruhadarabokat, vagy más effajta tárgyakat, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fertızésre, és ha azokat az alábbiakban leírt szabályok szerint 
bármely rendszeresített vesztegintézetben az elıírásoknak megfelelıen a törvényesen 
elrendelt idıszak alatt veszélyeztetés nélkül megtisztítani nem lehetséges, távolról 
odadobott tőzcsóvával kell elégetni, továbbá ugyanígy a titokban behozott állatok is 
azonnal elpusztítandók. Ezért az ırállomásokat vezetı tisztek feladata alaposan 
gondoskodni arról, hogy minden esetben szigorúan sor kerüljön az elıírt hamvasztásra, 
valahányszor valamely állatot, sıt ellenszegülı embert a köz érdekében el kellett 
pusztítani. Ha viszont olyan, titokban áthozott árura bukkannak, amely nem alkalmas a 
járvány terjesztésére, azt a legnagyobb elıvigyázattal a legközelebbi vesztegállomásra 
kell szállítani, ahol a kötelek eltávolítása, és az egyéb csomagolóanyagok elégetése után 
az árut vagy meg kell ırizni, vagy pedig át kell adni kideríthetı gazdájának. 
Ha felmerül annak a gyanúja, hogy valamely személy a tilalom alatt álló tartomány 
alattvalójával megbeszélést vagy találkozót tartott, az ilyen személy családját is, 
amennyiben ez szükségessé válik, ugyanolyan szigorú feltételekkel kell ırizetbe venni, 
hogy az ırök kirendelésével minden további érintkezés távol tartassék, így minden 
emberi érintkezést meg kell tiltani, kivéve azt az esetet, amelyben a fent említett 
óvintézkedés folytán a létfenntartáshoz szükséges táplálékok eljuttatása akadályba 
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ütköznék, mindezeket tehát ekképpen elrendezve, az esetrıl jelentés küldendı a 
legközelebbi vesztegintézetnek, amely a gyanús személyt, biztos ırizettel akadályozva a 
további fertızésveszélyt – miközben az ırök maguk is kerülnek minden érintkezést – a 
vesztegidı megkezdése majd, letöltése végett épületébe fogadja. 
A katonákat, vagy más ıröket, akik ilyen kíséretet látnak el, esküjükben vállalt 
kötelességük és a kibocsátott közegészségügyi szabályzatokban foglalt büntetések terhe 
mellett, nyomatékosan figyelmeztetni kell arra, hogy amennyiben közöttük és az 
ırzendı jövevények között, vagy azok lakóházában netán fertızı érintkezés történt, azt 
ne titkolják el az egészségügyi hatóság elıtt, ugyanis ha körükben ez kiderül róluk, a 
vonatkozó szabályzatok határozott szigora alapján fognak büntetést szenvedni. 
A fertızı érintkezést, de annak gyanúját is annyiszor követi az elıírt egészségügyi 
szabályok szerinti tisztítás, ahányszor bárki a testével érintkezett a tilalom alatt álló 
tartományokból érkezı emberekkel, állatokkal és árukkal, ezért hát figyelmeztetjük az 
ıröket, illetve mindazokat, akik a jövevényekkel foglalkoznak, hogy amennyire ez 
lehetséges, hivatalukat mindig kellı távolságból gyakorolják, tartózkodjanak a 
közvetlen érintkezéstıl, de ha ilyen eset mégis elıadódnék, nyomatékosan elrendeljük, 
hogy a vesztegintézeti hivatal részére a valósághoz híven feltárt helyzet alapján, maguk 
az ırök is a szabályzat elıírásai szerinti tisztítást kapják, és csak annak végeztével 
mentesüljenek a fertızıdés gyanúja alól. Ha egyes házak teljes népességét illetıen ilyen 
fertızıdés lehetısége merülne fel, amelyhez más súlyosbító körülmények is 
társulnának, a fentiek szerinti ırség felállításával – és a ragály szélesebb körő 
terjedésének feltartóztatására – indítson a legközelebbi állomás igazgatója vizsgálatot, 
és errıl megfelelı jelentést küldjön az illetékes Egészségügyi Bizottságnak, majd 
amennyiben azt a Bizottság jónak látja, vagy szabályszerő vesztegzár felállítása mellett 
dönt, vagy az ügy súlyossága miatt hivatali úton jelentést tesz a Mi részünkre, hogy 
ezúton történjék intézkedés a vész elhárításáról; a vétkesek pedig okulásképpen 
közszemlére kitéve megfenyíttessenek, éspedig a fentiekben többször hivatkozott 1766. 
évi augusztus 25-i rendelet, vagy késıbbi utasításainkban foglaltak értelmében. 

 

VI.§ Annak érdekében, hogy az érintettek ezeket a statútumokat pontosabban kövessék, a 
közegészségügyileg elrendelt záróvonalak ırszemélyzetének parancsnokai 
gondoskodjanak arról, hogy a telepített civil ırök vagy katonák lecserélésénél ne csak a 
fent említett 1766. évi augusztus 25-i rendeletet, hanem a jelen Szabályzatot is 
nyilvánosan, fennhangon és helybéli nyelven felolvasva ismertessék, nehogy bárki 
ennek hiányból eredı tájékozatlansága folytán úgy vélje, hogy mentesülhetne a 
statútumok szigorú elıírásai alól. 

 

VII.§ Alattvalóink senkit ne részesítsenek vendéglátásban, aki a tilalom alatti tartományokból 
érkezik, és nincs bizonyítványa a vesztegzár letöltésérıl, ugyanis azokkal szemben, akik 
a vendégszeretet ilyen veszélyes területére merészkednének, a körülmények szerint 
mérlegelhetı büntetést szabunk ki, amely a fenyegetı veszedelmek nagysága arányában 
fokozható, ha pedig a szomszédos tartományokban járvány pusztít, a büntetés egészen a 
halálbüntetésig súlyosbítható. 
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II. Mőködési elıírások a vesztegintézetek 

hivatalba lépı igazgatói részére 

 
I.§ Mivelhogy gondoskodni kell a felállított vesztegintézetek épületeinek megfelelı 

karbantartásáról, az igazgatónak az legyen az elsıdleges kötelessége, hogy állandóan 
figyeli a jelen Szabályzat szerinti építményeket, és ha hiányosságok merülnének fel, 
intézkedik azok pótlása iránt; ugyanis a jelen Rendelkezésnek az a legfıbb célja, hogy 
az emberek, állatok és áruk által hordozott fertızés alapos gyanújának felmerülése 
esetén a ragályozódás tovaterjedése megakadályoztassék, tehát a dolog természetébıl 
következıen leginkább arra kell ügyelni, hogy azok az épületek, amelyek az elkülönítés 
végrehajtásához szükségesek, egységes szabályok szerint épüljenek és állapotuk 
megırzése is így történjék, ennélfogva ezekben az épületekben nemcsak a személyzetet 
kell szigorúan elválasztani a jövevényektıl, hanem az utóbbiakat egymástól is, a 
vesztegzárba való belépés, és az ettıl számított, bent töltött idı mértéke szerint, és ha 
bárki is, aki már közel jár a vesztegidı letöltéséhez, közvetlen érintkezésbe kerül egy 
újabb jövevényekkel, semmiképpen nem bocsátható el, hanem újabb vesztegidıre 
kötelezendı, mert az eltöltött elızı veszteglés által eloszlatott gyanú a jelzett érintkezés 
által újraéled. 
Következésképpen, az épületek kialakításánál különösen arra kell ügyelni, hogy azok 
minden olyan kellékkel felszereltessenek, amelyek az elıírt elkülönítés lehetı 
legbiztonságosabb végrehajtásához, illetve a jövevények kényelméhez szükségesnek 
ítéltetnek. 
Jóllehet kegyesen bizakodunk abban, hogy az egyes vesztegállomások eszerint 
létesülnek, az igazgatóknak mégis nyomatékosan megparancsoljuk, hogy hivatalukban 
elsıdlegesen az a cél vezesse ıket, hogy amennyiben éber szemmel körülnézve, a jelen 
új Szabályzathoz képest hiányosságok mutatkoznának, azokat Magyarországon és 
Horvátországban egyaránt, haladéktalanul fedjék fel Királyi Tanácsaink elıtt, utóbbiak 
pedig azonnal gondoskodjanak a szükséges intézkedésekrıl, vagy súlyosabb esetben az 
ügyet szolgálati úton terjesszék fel a Mi Királyi Felségünk részére. 
A szóban forgó épületek – rendeltetésük szerint – a következıkhöz igazodjanak: 
1. Gondosan ügyelni kell arra, hogy a jövevények szigorúan elkülöníttessenek 

mindazon vesztegintézeti személyektıl, akikkel egyáltalán nem szükségszerő az 
érintkezésük, evégbıl a jövevényekkel, illetve áruikkal közvetlenül senki más nem 
foglalkozhat, csakis azok, akik maguk is ki vannak téve a fertızésnek, s miután e 
személyek érintkeztek a jövevényekkel az általuk viselt hivatal természetébıl 
következıen, velük azonos vesztegzári idıszak letöltésére kötelezendık. 

 Szabály szerint ebbe a körbe tartozik az áruk megtisztítása céljából alkalmazott, így 
fertızésnek kitett szolgaszemélyzet, akiket szintén elzárva kell tartani a 
vesztegintézeten belül, hogy érintkezés útján a járványt ne terjeszthessék. 

2. Ne történjék tehát a sebészmesterek, igazgatók, káplánok, felügyelık, vagy 
bármilyen hivatalt viselık, és a vesztegzárban ırzöttek között semmilyen érintkezés, 
vagyis nevezettek a hivatali teendıik gyakorlása során tartózkodjanak bármely 
személy, állat, vagy áruféleség megérintésétıl, ugyanis egyetlen ilyen érintés 
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következtében a többiekkel azonos vesztegzári idıtartamot kötelesek kitölteni, tehát 
hivatalukat nem gyakorolhatják a többi, szabadon munkálkodó személyhez 
hasonlóan, ennélfogva  

3. nyomatékosan intünk mindenkit, hogy hivatali munkájában a legnagyobb 
igyekezettel törekedjék a szabályok betartására, 

4. és magukat az épületeket is úgy kell kialakítani, hogy az, aki pontosan betartja az 
egészségügyi rendeleteket, e tiltott érintkezéstıl mentes maradhasson.  

5. A vesztegintézeti lakásokat alkalmas rostéllyal vagy ráccsal kell felszerelni, 
amelyeken keresztül a sebészmester távolból végezheti a testek szemlézését, és az 
igazgató is közvetlen érintkezés nélkül intézheti hivatali munkáját, ha beszélnie kell 
a jövevényekkel, ha vizsgálatot végez, vagy ha az élelem bejuttatásáról kell 
gondoskodnia. 

6. A külsı falak, amelyek az egész épület együttest övezik, legyenek kellı 
magasságúak, hogy a kívül lévıkkel még csak megkísérelni se lehessen a 
kapcsolatfelvételt, vagy az érintkezést. 

7. Az áruk kezelésére szolgáló fedett raktározó helyeket szintén e falakon belül kell 
kialakítani. 

8. A beérkezı személyek egészségügyi szemlézésére szolgáló fülkét a lezárt rész felıl 
nézve úgy kell kialakítani, hogy a rács innensı oldalán álló sebészmester, a rács által 
elválasztva, kívülrıl szemlélhesse a megvizsgálandók testét, így tehát az egészségi 
állapotukat érintkezés nélkül tanulmányozhassa. 

9. Betegen érkezık részére nincs ok külön kórházi részt építeni a felállított 
vesztegintézetekben, mivel a vesztegzári épületek egész együttese kórházi 
természető, azokat tehát akik közönséges betegségben szenvednek, nem kell 
szigorúan elkülöníteni, azok esetében viszont, akik a járvány tüneteit már mutatják, a 
zárt részbıl való kiszállítást, annak veszélyei miatt, mindenkor és a 
leghatározottabban el kell kerülni. Ennélfogva, ha úgy tőnik, hogy ez a legsúlyosabb 
vész valóban megjelent, a járványosan fertızötteket háromszoros 
elıvigyázatossággal nem csak a szabadon lévı külsı személyektıl kell elválasztani, 
hanem azoktól is, akik velük együtt azonos periódust töltve a vesztegzáron belül 
tartózkodnak. Az intézkedés végrehajtása érdekében elkülönített barakkokat kell 
kijelölni, amelyeken belül és kívül is megnövelt számú ırség állítandó, a falakat 
magasabbra kell emelni, és mindezt amennyire csak lehetséges, a legnagyobb 
igyekezettel és szigorúsággal kell elvégezni. 

Ez legyen tehát az elıírás az új vesztegintézetek építésénél, vagy a már fennállók 
felújításánál, ha azokról megállapítható, hogy a fenti feltételeknek már nem képesek 
megfelelni. 
 

II.§ Az intézet igazgatója, esküjének kötelme alatt, különös gonddal ügyeljen a tetık és az 
épületek állagának megırzésére, és amennyiben azok javításra szorulnak, a munkálatok 
megkezdését semmiképpen ne halogassa, nehogy mindazt amit ma csekély összegbıl 
lehet megoldani, holnap hatalmas pénzért kelljen elvégeztetni. Az áruk tárolására épített 
raktárakban, vagy pajtákban különösen arra kell ügyelni, nehogy az esızés jelentıs 
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károkat okozzon az árukban, amelyek épségének megóvása az intézet igazgatójának 
elsırendő kötelessége. 
Amennyiben a javítás költsége a 20 forintos összeget nem haladja meg, azt az igazgató 
késedelem nélkül maga végeztesse el, különben a feletteseinek egyetértésére várva 
súlyos mulasztásba esne. Amennyiben azonban az ügy halasztható, és elintézése 
nagyobb költségekkel járna, ha ez lehetséges, az összeg, az elızetesen számított 
kiadások és a tervek egyeztetendık a legközelebbi Államkincstári Hivatallal, majd 
annak aláírásával az anyagot fel kell terjeszteni Helytartótanácsunkhoz, vagy Horvát 
Tanácsunkhoz, amelyek ha az összeg a 100 forintot nem haladja meg, vagy az ügy 
halasztása súlyosabb károkat okozhatna, jegyzıkönyvi rögzítés mellett, amennyiben azt 
a közjó érdeke megkívánja, haladéktalanul döntést fognak hozni; amennyiben ennél 
nagyobb lenne a kiadások mértéke, vagy új épület emelésére lenne szükség, az ügyet az 
elıírt csatornákon keresztül a Mi részünkre kell továbbítani. 
Azoknak a számláknak az összegét, amelyek az egészségügyi épületekre kifizetett 
összegeket igazolják, miután a vesztegintézet igazgatója aláírta, a legközelebbi 
Államkincstári Hivatal haladéktalanul kifizetni tartozik. 

 

III.§ Királyi Helytartótanácsunk, és Horvát Királyi Tanácsunk egy orvost, vagy ha ez nem 
lehetséges, más, hivatali esküvel kötelezett személyt köteles kiküldeni, aki váratlanul 
megérkezve, a vesztegzári állomásokon vizsgálatot fog végezni az épületek állapotáról, 
ırzésérıl és az ott szolgálatot teljesítıkrıl, majd jelentés tesz a Helytartótanácsnak vagy 
a Horvát Tanácsnak a körülményekhez képest elegendı, vagy ha szükséges, a pótolandó 
eszközökrıl. 

 

IV.§ A vesztegintézeti igazgató legyen józan élető és istenfélı ember, tartsa folyamatosan 
szem elıtt a Szabályzatot, illetve az 1766. évi augusztus 25-i törvényt, mindig 
rendíthetetlen hőséggel és ennek megfelelı szorgalommal lássa el jelentıségteljes 
hivatalát, amelytıl egész országrészek boldogulása függhet; személyes példájával 
buzdítsa alárendeltjeit kötelességeik helyes teljesítésére, és csakis olyasmire legyen 
tekintettel, ami azokhoz a becsületes férfiúkhoz illik, akik mentesek a rokon- vagy 
ellenszenv és a haszonszerzés mindent megrontó hatásától. 
Mivel a vesztegzárban elızékenyen elhelyezett jövevényekkel készséges jóindulattal 
kell bánni, ebben az eljárásban maga az igazgató mutasson jó példát azoknak, akiknek 
szintén ez a hivatali kötelessége. Ha pedig valaki a viselkedésre vonatkozó házirendet 
vakmerıen megszegve, a törvényes rendet megzavarná, az elsı alkalommal részesüljön 
nyomatékos figyelmeztetésben, továbbá bölcs szigorral végrehajtott korlátozásban, de 
ismétlıdés esetén a zavargó személynek kiszabandó büntetés céljából az ügyet 
indítvánnyal fel kell terjeszteni a Helytartótanácshoz vagy a Horvát Tanácshoz. 

 

V.§ Midın kocsik vagy utasok érkeznek árukkal és állatokkal – vagy azok nélkül – a nappali 
idıszakban (mivel éjjel senki nem vehetı fel az intézetbe), az igazgatónak – vagy ha a 
Magisztrátustól kieszközölt egyetértéssel van távol, az ı hivatalát átmenetileg ellátó 
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személynek – kell elvégeznie a vizsgálatot, amelynek során a következıket kell 
kideríteni: 
1. Honnan jönnek, mi a nevük, kicsodák, és hol idıztek utazásuk közben? 
2. Milyen az emberek és állatok egészségi állapota az érintett területeken? 
3. Ha a Török Birodalom alattvalói, rendelkeznek-e olyan útlevelekkel, amelyek a Mi 

Udvarunk és a Török Porta között korábban ünnepélyesen megkötött egyezmény 
elıírásainak megfelelnek? 

4. Hová akarnak a Mi tartományainkban továbbhaladni? 
5. Milyen árukat hoztak, azok honnan származnak, és alkalmasak-e a 

ragályozódásra? 
6. Ha lehetséges, az árukat a saját személyes vesztegzári idıszakuk letöltése elıtt 

akarják-e továbbszállíttatni más tartományokba? 
7. A magukkal hozott iratokat a vesztegzár letöltése elıtt akarják-e címezés szerinti 

helyre továbbíttatni? 
8. Végül: az egyes személyek milyen egészségi állapotban vannak? 
Mindezeket a naplóban, amelyet jegyzıkönyvnek neveznek, az érkezés napját és óráját 
megjelölve, pontosan rögzíteni kell, majd az érkezı személyeket, az állataikat, és 
áruikat elkülönített épületekbe, illetve istállókba kell elhelyezni, majd miután a 
sebészmester a testi szemlézést az elıírásos módon elvégezte, közölni kell a vesztegzár 
idıtartamát. 
 

VI.§ Amíg a vesztegintézeti tartózkodás idıtartama 21 napra korlátozódik, és igen távoliak az 
egészségre leselkedı veszélyek, nyomós ok hiányában a sebészmesternek nem kell 
elvégeznie az utazók testi szemlézését, amennyiben viszont a veszély igazoltan 
megnövekszik, jelesül a szomszédos területeken ténylegesen járványok dúlnak, a 
veszteglés idıtartama megnövelendı, és a jövevényeket meztelenül kell megvizsgálni a 
kellı távolság betartása mellett, nehogy az orvos vagy a sebészmester megfertızıdjék. 
A vesztegzári idıtartam alatt az orvos vagy a sebészmester a jövevények egészségi 
állapotát illetıen minden egyes napon ismételje meg a vizsgálatot a kötelezı óvatosság 
betartásával, ugyanis amennyiben az idı múlásával ragályozódási tünetek jelennének 
meg, az alábbiakban következı elıírások szerint kell eljárni. 

 

VII.§ A fenti módszerrel végzett orvosi szemlézésekrıl jelentés kell tenni az igazgatónak, és 
amennyiben az orvos vagy a sebészmester vizsgálat közben valódi ragályos jeleket 
fedez fel, az adott vesztegzári csoport minden tagját vissza kell irányítania azokba a 
tartományokba, ahonnan érkeztek, áruikkal és állataikkal együtt, azok pedig, akik 
ellenállnak, mivel az önkényes belépés erıszak alkalmazásával is megakadályozandó, 
ha a fertızés terjesztését más eszközzel nem lehet elhárítani, a helyszínen kivégzendık, 
és holttesteiket, állataikat és áruikat az elıírt óvatosság mellett tőzzel kell 
elhamvasztani. 
Az igazgatóknak, sebészmestereknek, orvosoknak, az áruk tisztítását végzı fertızésnek 
kitett szolgáknak, az ıröknek, és minden más hivatalban lévı személynek ezennel 
nyomatékosan megparancsoljuk, hogy ilyen súlyos ügyben a legcsekélyebb dolog fölött 
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se hunyjanak szemet, vagy ne véljék úgy, hogy takargatni lehet a felfedezett tüneteket, s 
ne feledjék: bármely ilyen esetben halálbüntetéssel sújtjuk azokat, akik nem teljesítik a 
szolgálati kötelességeiket. 
Ettıl ugyanis számos tartomány megmaradása vagy pusztulása függhet. 

 

VIII.§ Amennyiben a szemlézésnél semmilyen pestisre utaló jel nem észlelhetı, a tisztítás a 
kötelezı idıtartam határai között a következı szabályok szerint végzendı. 
Mindenek elıtt a beérkezetteket olyan szállásokon kell elhelyezni, amelyeknek vagy jól 
zárható, vagy ırzött az ajtajuk, az ırzésre pedig elegendı számú egészségügyi 
személyzetet kell felvenni, és vigyázni kell arra, nehogy valamilyen keveredés vagy 
érintkezés jöjjön létre a jövevények és a vesztegzáron belüli vagy azon kívüli 
beosztottak, vagy az újak és különbözı idıpontokban érkezettek között, ugyanis ezt 
követıen az érintkezés elıtt nem gyanúsítottak a jövevényekkel együtt kötelesek a 
vesztegzári idıszakot letölteni, azok pedig, akik már a vesztegzári idejüket töltötték, az 
újonnan érkezettekkel való érintkezés után, a fentiek szerint az utóbbiak vesztegzári 
idıtartamát kötelesek végig letölteni.  

 

IX.§ A vesztegintézet igazgatója méltányos áron gondoskodjék a jövevények élelmezésrıl, 
ezért vagy a helybéli kocsmárosokkal tárgyaljon, ha vannak ilyenek a környéken, vagy 
más úton teljesítse ezt a feladatát, nehogy ezen a téren bármi is hiányozzék, az élelmet 
viszont a vesztegzárba helyezetteknek az érintkezés legkisebb gyanúját is kerülve, a 
vesztegzárlaton kívül dolgozó, fertızésnek ki nem tett szolgák adják át, személyes 
érintkezés nélkül. 

 

X.§ A vesztegzár kezdetén azok a dolgok vagy áruk, amelyek nem veszélyesek abból a 
szempontból, hogy a ragályt magukra vonnák vagy terjesztenék, a külsı zsákszövet, 
illetve kötelek, vagy bármilyen más csomagolóanyag eltávolítása után elkülönítve, 
szabadon kiadhatók, viszont a tilalom alatt álló tartományokból érkezett emberek, 
állatok és áruk esetében semmilyen magyarázattal, ürüggyel, vagy kezelési eljárással 
sem tőrhetı, hogy az emberek az innensı oldaliakkal találkozzanak, vagy az állatok és 
áruk bebocsáttassanak, mielıtt pontosan az elıírások szerinti vesztegzári tartózkodás 
eredményeként mentesülnének a magukra vont ragály gyanúja alól. 

 

XI.§ A vesztegzárba behozott pénzérméket a vesztegzáron belüli szolgák forró, sós vízzel (a 
legalacsonyabb veszteglési idıtartam esetén), illetve megnövekedett veszély esetén 
forró ecetes vízzel tisztítsák meg, a levelek és irományok pedig, amikor is a 
legtávolabbi a veszély, és a periódus csupán 21 napos, a szokásos módon 
megfüstölendık, hosszabb veszteglési idıtartam elrendelése esetén viszont, mielıtt 
kiadásra kerülnének, azokat forró ecet fölött kell átgızölni, feltéve, hogy a levelek 
semmilyen veszélyes fertızı anyagot nem tartalmaznak, ellenkezı esetben ugyanis 
magát a levelet a már említett módon kell kezelni, az abból eltávolított dolgok viszont a 
többi hasonló vesztegzári áruval együtt kezelendık. 
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A jövevények lenvászon fehérnemőit a vesztegzáron belüli szolgák haladéktalanul 
kötelesek kimosni, a felsı ruházatuk pedig folyamatosan szellıztetendı. 

 

XII.§ Miután az embereket a kijelölt vesztgezári szállásokon elhelyezték, az állatokat fatájuk 
szerint elkülönítve az elıkészített istállókba kell vezetni, és ott láncra kötni, majd 
megfelelı takarmányról gondoskodva a kaput rájuk kell zárni, és a vesztegzáron belüli 
szolgák éberen ügyeljenek arra, nehogy velük bármely ember vagy állat érintkezésbe 
kerülhessen. 

 

XIII.§ Az emberek és állatok biztonságba helyezése közben a kocsikat és az árukat a 
legnagyobb gonddal kell ırizni, nehogy a vész, amelynek elhárítására minden 
megtörténik, más úton mégis bejuthasson az országba. 
Gondoskodjék tehát az igazgató arról, hogy miközben ı az emberekkel és az állatokkal 
foglalkozik, a hivatali ırök vigyázzanak a kocsikra és az árukra, hogy mielıtt azok az 
elıírt helyre kerülnének, semmit ne lehessen kivonni éber szemeik elıl, és az elıírt 
egészségügyi óvintézkedések alól. 

 

XIV.§ Azokat az elıírt óvintézkedéseket, amelyek az áruk vesztegintézeti elhelyezésére és 
fertıtlenítésére vonatkoznak, azonos gondossággal, és minden egyes veszteglı 
állomáson azonos módon kell alkalmazni: következésképpen az igazgató elsırendő 
feladata legyen, hogy az árukat ne szolgáltassák ki az idıjárás viszontagságainak, és 
minıségük se romoljék, hanem amint az lehetséges, a megfelelıen kialakított raktárakba 
kerüljenek, és a fertıtlenítés az elıírt szabályok szerinti folyamatos szellıztetéssel 
történjék. 
Miután megtörtént az áruk elhelyezése, a tisztítást végzı szolga vagy szolgák elsıként 
azokat az árukat tartalmazó ládákat, illetve zsákokat vegyék kezelésbe, amelyeknek 
tartalma a legkönnyebben terjeszti a fertızést. Ezeket az árukat tehát csomagolásuktól 
megszabadítva, és a szellıztetésnek kitéve, naponként át kell forgatni, és folyamatosan a 
szabad levegın kell hagyni, mint például a juhgyapjút, amelyet a ládákból és a 
zsákokból egyszerően ki lehet emelni, amennyiben azonban, mint a gyapot esetében, a 
kötözött bálákat károsodás nélkül nem lehet kinyitni, a szolgák a csomagolás részleges 
megbontásával, meztelen karral benyúlva keverjék meg az árut, amint annak részletes 
leírása majd az alábbiakban fog következni; az áruk ily módon végzett ırzése, állagának 
megtartása, és fertıtlenítése során különösképpen attól kell óvakodni, hogy ne jöjjön 
létre keveredés vagy érintkezés a szabadon lévı és a vesztegzár alatti emberek között, 
de azok között sem, akik különbözı vesztegzári fokozatokban vannak, s az áruk 
keveredését is azonosan gondos igyekezettel szükséges elhárítani. 

 

XV.§ Az igazgató könyvet, azaz protokollumot vezessen, amelybe a legnagyobb gonddal 
jegyezze fel az áruk jelzését, számát, tulajdonosának nevét, majd mindezek segítségével 
egyszerően elkészítheti a behozott áruk vesztegzári idıtartam szerinti elıírásos 
táblázatait, továbbá ez a könyv azt a célt is szolgálhatja, hogy a tulajdonosok 
meggyızıdhessenek a vesztegzárba behozott áruk hiánytalanságáról. Avégett, hogy ez a 
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tény még nagyobb biztonsággal megállapíttassék, bármely veszteglı jövevénynek – a 
fent nevezett könyv alapján – kötelezı kivonatot adni a behozott árukról, amit egy 
vesztegzáron belüli szolga ad át a részére, majd miután az ívet a tulajdonos ellátta a 
saját aláírásával, az kerüljön vissza az igazgatóhoz, betartva a levelek fertıtlenítésére 
vonatkozó szabályokat, és az igazgató azt hiteles igazolásként ırizze, hogy az áruk 
törvényes visszaszolgáltatása a vesztegzári idıszak lejártával vita nélkül 
megtörténhessék. 
Ezek szerint a vesztegintézeti igazgató három könyvrıl vagy protokollumról köteles 
gondoskodni, amelyek közül az elsı a jövevények vizsgálatáról, a második az árukról 
szól, a harmadik viszont a hozzá intézett utasításokat, leveleket vagy körleveleket győjti 
össze, amelyek az egészség ügyének tárgyában érkeztek, hogy amikor majd a 
feladatával kapcsolatos ügyeit átadja hivatali utódjának, valamennyi, e feladattal járó 
tevékenység törvényes rendben folytatódjék. 

 

XVI.§ Ha a beérkezettek azzal a kéréssel állnak elı, hogy a vesztegidı letöltése elıtt – 
áruikkal vagy anélkül – abba a tilalom alá esı tartományba kívánnak visszatérni, 
ahonnan érkeztek, ez semmiképpen nem tagadható meg tılük, ami különösen akkor 
fordulhat elı, ha az áruk gazdájának kereskedelmi érdeke azt diktálja, hogy csupán 
megtisztított áruit juttassa át tartományainkba: ilyenkor ezeket az árukat általuk kijelölt 
intézıknek vagy megbízottaknak kell átadni. 
Az effajta hazatéréssel kapcsolatban csak azt kötjük ki, hogy a fertızı érintkezések 
tekintetében ugyanazon szigorú elıvigyázatossági szabályok tartandók be, mint 
amelyek a belépéskor voltak érvényben, amibıl egyenesen következik az a rendelkezés, 
miszerint a jövevények bár visszatértek a saját hazájukba, a fertızésnek kitett 
vesztegzári szolgák csakis akkor engedhetık vissza szabadon a családjuk körébe, ha a 
teljes vesztegzári idıszakot kitöltötték. 
Az áruk egyik vesztegintézetbıl egy másik helyre szállításához többnyire kötelekkel 
történı rögzítés szükség, de nehogy azok a kötelek, amelyek fertızöttségre gyanút 
szolgáltató dolgokkal érintkeztek, továbbadják a fertızést, az ilyen szolgálat 
teljesítéséhez a jövevények mellé nemcsak a – fertızıdés lehetıségének már kitett – 
szolgákról kell gondoskodni, hanem kátrányozott kötelekrıl is, ugyanis azok 
megakadályozzák más tárgyak irányába a ragály kiáramlását. Ezek, illetve ezeken kívül 
bármilyen más tevékenységek, amelyek a járványügyben jelentıséggel bírnak, a 
vesztegintézet igazgatójának jelenlétében történjenek, aki mindig kellı távolságot 
tartson, hogy minden érintkezéstıl mentes maradjon: ezért tehát ismételten 
megparancsoljuk, azt akarván, hogy erre mindenki emlékezzék, miszerint a 
veszegintézetben bármely szolga, ır, vagy mindenki más, aki munkájában nincs kitéve a 
fertızıdésnek, olyan embert, állatot vagy dolgot, amely fertızött, következésképpen 
veszteglésre kötelezett, akárcsak egyetlen ilyen mozdulattal megérint, ipso facto 
ugyanazon vesztegzári fokozat alá essék, amely alá a megérintett dolgok is tartoznak: és 
e rendelkezés alól az egészségügyi orvos, a sebészmester, de maga a vesztegintézeti 
igazgató sem mentesülhet, ha óvatlanságuk miatt figyelmen kívül hagyták az elıírt 
közegészségügyi rendelkezéseket. 
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XVII.§ A vesztegintézet körülzárt területén a jövevényeket és áruikat haladéktalanul, és a 
körülményeknek megfelelıen, egy vagy több belsı szolga ırizetére kell bízni, akik 
esküjük által kötelezve, az igazgató és a sebészmester által elıírt rend szerint éjjel-
nappal ırködnek azon, hogy a ragályos betegség ne terjedjen át a Mi országainkba és 
tartományainkba, ezek a szolgák pedig a vesztegzár teljes idıtartama alatt minden 
külsı, még a családtagjaikkal való érintkezéstıl is távol tartassanak, és ez még inkább 
vonatkozik azokra, akik nem árukkal dolgoznak, hanem beosztásuk szerint a vesztegzár 
alá helyezett személyek szolgálatára és ırzésére rendeltettek. 
Ez a felügyelet elsısorban azt a célt szolgálja, hogy a veszteglés teljes idıtartama alatt a 
jövevények egészségi állapota kellıen gondos ellenırzés alatt álljon, hogy soha 
semmilyen érintkezés vagy keveredés ne jöhessen létre a vesztegzáron kívüliekkel, de 
ha ez mégis bekövetkeznék, annak észlelésérıl és az egyes történésekrıl, a kellı 
távolság és az elıírt feltételek betartása mellett, haladéktalanul jelentést kell tenni a 
vesztegintézet igazgatója részére. 

 

XVIII.§ Annak alapján kell a vesztegzár alá helyezett árukat megkülönböztetni, hogy 
hajlamosak-e a fertızésre, vagy ahogyan mondják, fogékonyak-e a ragályozódásra, 
vagy nincs ilyen fogékonyságuk, ugyanis az elıbbiek kezelése igényli a nagyobb 
figyelmet. 
Az áruk közül tehát azokat kell fogékonynak tekinteni, amelyek a fertızött testekbıl 
kiáramló dolgokat felfogva a fertızést más testekre is átvihetik, nem fogékonynak 
viszont azokat az árukat nevezik, amelyek nem képesek terjeszteni a ragályt. 
A tapasztalat, mint az emberi dolgok legjobb tanítómestere, már fényes bizonyossággal 
rámutatott azokra a dolgokra, amelyek tulajdonságaik révén védettek a terjedı ragállyal 
szemben, és mivel Európa több nemzetének bölcs megfontolásából a pestis elkerülésére 
tett erıfeszítéseik által ezek jegyzéke teljes nyilvánosságot élvez, a Mi hatalmunk 
folytán ezt már törvényi elıírással bevezettük tengerparti kikötıinkben és vesztegzári 
intézeteinkben, jelen Szabályzatunkban tehát megparancsoljuk, hogy a betegségek 
előzésére a szárazföldön létesített vesztegintézetek, a körülményekhez alkalmazva, 
kötelezıen vegyék át ugyanezeket az elıírásokat. 

 

XIX.§ Bármilyen fajtájú szemes termény, a rizs, vagy a hüvelyes termények, a valónia-
gubacs, és más nem fogékony dolgok, még a szomszédos tartományokban pusztító 
pestis esetén is – ami együtt jár a legmagasabb veszteglési fokozattal – az igazgató 
jelenlétében különválaszthatók azon dolgoktól, amelyek fogékonynak minısülnek, hogy 
ezután fertızésmentesen, késedelem nélkül átadhatók legyenek a szabad kereskedelmi 
forgalomnak; ennek az elválasztásnak a során azonban a legnagyobb 
elıvigyázatossággal kell eljárni, ezért megparancsoljuk, hogy mindez a következı 
módon történjék: össze kell állítani egy csatornát, természetesen fából, amelyen 
keresztül a körülzárt, vesztegzáron belüli helyrıl a szemes termények a külsı, szabad 
környezetben elhelyezett edénybe ömleszthetık, és mivel ez idı alatt a vesztegzári 
szolgák által végzett egyidejő átszellıztetés is megtörténik, az anyag megszabadul 
azoktól a dolgoktól, amelyek a szemek közé keveredve mégis képesek lennének a 
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fertızés terjesztésére. A már többször említett óvatosság itt is alkalmazandó, tehát ebben 
az elválasztási mőveletben a vesztegzáron kívüli emberek olyan tárgyakat nem 
érinthetnek, amelyek fertızésveszélyesnek tarthatók. 

 

XX.§ Fából, rézbıl, illetve bármilyen más fémbıl készült tárgyak, amennyiben nincsenek 
becsomagolva és kötegelve, semmiképpen sem fertızésveszélyesek, ha tehát azokat az 
egészségügyi szolgák az igazgató jelenlétében vízzel lemosták, bármikor szabadon 
behozhatók. 

 

XXI.§ A viasz és a szivacsok, kicsomagolva, miután 48 órán át, lehetıleg folyó vízben áztak, 
az igazgató jelenlétében ugyancsak kiadhatók, és szabadon behozhatók. 

 

XXII.§ Bármilyen más áruféleségek, ha azok a nem fogékonyak közé tartoznak is, 
beszállítandók a vesztegzárban létesített raktárakba, vagy pajtákba, ahol a fertızıdésre 
fogékony csomagoló anyagok eltávolítása után, ami egyben a fertıtlenítést is jelenti, az 
igazgató jelenlétében kiadhatók az intézetbıl, de közben az igazgató a kellı távolság 
betartásával óvakodjék attól, hogy a fertızéssel érintkezésbe kerüljön, ugyanis ilyen 
érintkezés után ı is a vonatkozó vesztegzári rendelkezéseknek köteles alávetnie magát, 
aminek következtében egy teljes vesztegzári idıszakra alkalmatlanná válik hivatali 
teendıinek gyakorlására.  
Csomagolás fogalmán olyasmi értendı, ami az áruk megvédését és szállíthatóságát 
szolgálja, és anyaga fogékony a fertızıdésre, tehát papír, vászon szövet, kötél, posztó, 
és más ezekhez hasonló, amelyeket a legnagyobb alapossággal kell kimosni, majd a 
nem fogékony áruk tárolására szolgáló edényeket, fa-, vagy fémládákat, vízzel kívül-
belül alaposan le kell mosni, így azután haladéktalanul kiadhatók. 

 

XXIII.§ A közönséges hamuféleségek, illetve hamuzsír, továbbá az ipari mazsola szintén nem 
fogékonyak a fertızésre, tehát feltéve, hogy ezeket lenvászon bálákban szállítják, a 
bálák négy sarkán bemetszést ejtve, ide kátrányt kell kenni, viszont amennyiben 
semmilyen fogékony anyagot nem tartalmazó tároló edényekben vagy ládákban 
kerültek szállításra, ez utóbbiak kiadhatók a fentiek szerinti vizes lemosást követıen. 

 

XXIV.§ Az alábbiakban olyan áruk felsorolása következik, amelyek nem minısülnek 
fogékonynak, tehát semmilyen vesztegzári idıszak alá nem vonhatók, és csomagolásuk 
eltávolítása után szabad kereskedésre átadhatók, azon egyetlen feltétellel, hogy 
kezelésük közben fertızésre fogékony testekkel nem kerültek érintkezésbe. 
Timsó, aloé, affione, ámbra, antimon, angyalgyökér, arzén, bőzaszat-mézga, archil-
levelek, ánizs, közönséges hamu és hamuzsír, főszersáfrány, osztriga, ónozott 
bádoglemez, vaj, puszpáng, ólomfehér, bab, hánytatódió, bene-magvak, sebesten, 
kelvirág magvak, tisztított bórax, pézsma, berzsenyfa és más ehhez hasonlók, 
kálmosgyökér, csokoládé, kakaó, kávé, curcussu, kardamomum, kubéba bors, indiai 
kókusz calpa, pápafő, kapribogyó, borkısavas kálium, fahéj egészben, datolya, 
gyémántok és más drágakövek, fémhuzal vasból, makk tölgyfáról, élelmiszerek, 
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elefántagyar, zöldbab, friss és szárított füge, sózott és szárított hús, indiai szenna, 
bálnacsont, halolaj, kaviár, friss és sózott hal, rákfélék, teknısbékák és más hasonlók, 
lakkmézga, kékfestı és más festékek, szemes termények, gabonafélék, húsenyv, 
száraztészta-félék, méreggyökér, főszerek, öblösüveg üresen, pl. palackok és más 
hasonlók, jujuba, gumi, szegfőszeg, rézacetát, fa, hüvelyesek, méz, gyömbér, valónia-
gubacs, korom, kámfor, kömény, sajtok, citrom és hasonló gyümölcsök, lazúrkı, 
átlátszó szarutölcsérek, amelyeket üveg helyett lámpáshoz használnak, és más hasonlók. 
Mandula, hámozott pisztácia, masztix, márvány, sárgaréz, és egyéb fémek, pézsma, 
szerecsendió és más főszerek, liszt, olaj, királysárga festék, ópium, porcelánok, 
igazgyöngyök, tárkonygyökér, ültetni való növények, melosi fehér kenıcs, kátrány, 
kátrányozott kötéláru, szilva, bors, fenyımandula, higany, rebarbara, rizs, pecsétföld, 
sáfrány, só, strucctojás, csiszolószer, szappan, sörbet, keményítı, sztóraksz gyanta, 
szalmiák, salétrom, kisebb hajók, selyemhernyó gubó szalmakosarak, spanyolszóda, 
higanyszublimát, gumilakk, máriaüveg, hajók különbözı fajtái, miután teljes 
kötélzetüket eltávolították, ha fertızésre gyanús területrıl érkeztek, majd egy 
vesztegzári szolga 48 órán keresztül a köteleket naponként fertıtlenítı mosással kezeli, 
de ez a szolga munkája ellátása után aláveti magát az éppen hatályos vesztegzári 
idıszaknak.  
Tamarindus, tızeg, cinkoxid, árnyékoló festék, terra ariana, vitriol, fagyöngy, vörös 
festıgyökér, mazsolabor, olibenum avagy tömjén, viasz, cukor, cibet, kis- és nagyszemő 

mazsola, citvorgyökér, gyömbér, ırölt fahéj, horgany. 
Csakis ezeket a közmegegyzés alapján nem fogékonynak tartott anyagokat lehet kiadni 
a vesztegintézetbıl, a fentiekben elıírt óvintézkedések mellett, a többi áru azonban 
visszatartandó a mindenkor elrendelt vesztegzári idıszak lejártáig. 

 

XXV.§ Annak alapján, hogy a valónia-tölgy gubacsa a nem fogékony anyagok közé soroltatik, 
sokaknak az a véleménye, hogy a közönséges gubacsból, mint hasonló növényi 
termésbıl származó cserzı és festékanyagot is így kell minısíteni, és a vörös 
festıgyökér példája alapján mindenféle más festékanyag is ide tartozna, és ilyen 
vélemény alakult ki a bíbortetőrıl és a szenna levelekrıl is, mivel azonban az emberek 
többsége szerint az elıbbiekben felsoroltakat a vesztegzár-köteles áruk közé szokás 
sorolni, a fokozott óvatosság érdekében elrendeljük, hogy a gubacs, a bíbortető, és a 
szenna levelek is a fogékony áruk közé tartozzanak. 

 

XXVI. § Némelyek úgy gondolják, hogy a főszerekben olyan erı van, amely önmagában 
elegendı lenne a csomagolás fertıtlenítésére, és ezért azok kicsomagolás nélkül is 
kiadhatók lennének, mások ugyanezt gondolják az élelmiszerekrıl, a fémekrıl, a vasból 
készült drótokról, a sózott halakról, de Mi, ragaszkodva a fokozott elıvigyázatossághoz, 
ezek tekintetében is elrendeljük, hogy nem adhatók ki a fertızésre fogékony csomagolás 
eltávolítása elıtt. 

 

XXVII.§ Miután az elıírt vesztegzári idıtartamnak megfelelıen a fertıtlenítendı áruk, a 
szükséges, keveredést akadályozó óvintézkedések mellett a megfelelı raktárakba 
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kerültek, azokat ki kell nyitni, illetve ki kell bontani a ládákat és a bálákat, és a 
fertıtlenítést az alábbi módszer szerint kell végezni. 
Selymet és kecskeszırt tartalmazó bálák esetében a külsı csomagolás eltávolítása után a 
belsı csomagolás négy sarkát keresztformában be kell vágni, ezután a fertıtlenítı 
szolgák a bálákat helyükre rakják, de a mindenkori helyzetükbıl naponként 
megfordítják, hogy a szellıztetés az áruba könnyebben behatoljon, és a tisztítást a 
levegı elvégezhesse. 
Ami a gyapjú-, len-, és gyapotbálákat illeti, a belsı bálazsák felsı részének 
kibontásával, annak tartalmát olyan mértékben kell kihúzni, hogy könnyő kezelhetıség 
mellett, de újabb csomagolás igénye nélkül bírják ki a vesztegzár teljes idıtartamát; 
ezután egy nyílást kell képezni a bálazsák közepén, amelyen keresztül a szolgák 
meztelen karral naponként benyúlva megkeverik az árut, amelyet széljárta helyre kell 
állítani, de a zsákok egymásra rakva nem haladhatják meg a 4 láb magasságot, és 
idınként átforgatandók, a közjó érdekében fertızésnek kitett szolgáknak azonban meg 
kell tiltani, hogy ezeket a bálákat éjszakai alvásra használják. Azokat a bálákat, amelyek 
pamutfonalat, hódszırt, teveszırt, illetve ilyen természető anyagokat tartalmaznak, 
elıször meg kell szabadítani a külsı csomagolástól, majd a középsı kötés kivételével, 
amely az árut egyben tartja, minden más kötözés eltávolítandó, ezután az egyik oldalon 
képzett nyíláson keresztül a szolgák naponként csupasz karral nyúljanak be, és keverjék 
meg az árut, majd pontosan a vesztegzári idıtartam félideje után ugyanezt a mőveletet a 
bálazsák másik oldala felıl folytassák; paszományok és ruhaszegélynek szolgáló 
prémek, posztók, selyem kelmék, pamutszövetek, és az összes ezekhez hasonló 
gyártmányok, elıször kiemelendık a csomagolásukból vagy a ládájukból, majd 
darabonként egymásra helyezve, fordított sorrendben minden nap átrakandók, pontosan 
ügyelve arra, hogy a posztóvégek minden egyes része, amennyire csak lehetséges, kézbe 
legyen véve, olyan óvatossággal, hogy a gyártási hajtogatás ne változzék, és magában 
az áruban kár ne keletkezzék. Amennyiben az árut lenzsákokban akarják behozni, 
azokat külön helyen kell összegyőjteni, ahol fertıtlenítésük a szellıztetési szabályok 
szerint történik. 
Az összefogott, dísznek szánt kötegelt tollakat ki kell oldani az egyes kötegekbıl, mert 
a kötés külön eljárással fertıtlenítendı, magukat a tollakat, csakúgy mint más árukat, 
egyik helyrıl a másikra átrakodva, a szellıztetés jótékony hatásával lehet megtisztítani. 
A nyers, nyúzott bıröket százas halmokban a vesztegintézet zárlat alatti részének 
udvarában kell elhelyezni, és a vesztegzár félidején túl az udvar egy másik részébe 
átrakodni. 
Száraz marhabırök, vagy bármilyen más bırök kezelése, azonos megfontolásból, 
ugyancsak a mozgó levegı tisztító hatásával történik. 
A fentiek okán, bármely korábbi rendelkezéssel vagy paranccsal ellentétben, mindenféle 
állatbırt, minden idıben fel kell venni a vesztegzárba, és azoknak a tisztítását az elıírt 
szellıztetéssel, az elızetesen meghatározott idıtartam alatt kell elvégezni: azzal a 
törvényi megszorítással, hogy a vesztegintézet igazgatója azoknak a kecskebıröknek 
vagy birkabıröknek az elfogadását visszautasíthatja, amelyeket minden elızetes 
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feldolgozás nélkül, nyári idıszakban szándékoznak behozni a vesztegintézetbe, és igen 
gyakran úgyszólván tőrhetetlen bőzt árasztanának. 
A leveles dohányt, amennyiben a bálazsák anyaga szövetbıl, lenvászonból vagy 
lószırbıl készült, zsákkal együtt lehet egymásra helyezni, legfeljebb 4-6 láb magasságig 
a fedett raktárakban, de ha a göngyöleg anyaga másból készült, amit a levegı 
kellıképpen nem képes átjárni, azt a kötızı anyaggal együtt el kell távolítani, azoknak a 
zsinóroknak a kivételével, amelyek a levelek kisebb csomagjait egyben tartják. Ha a 
dohányárut a tulajdonosa gyorsabban akarja kiadatni a vesztegzárból, megengedhetı, 
hogy minden olyan zsák és kötés eltávolításával, amelyek a leveleket összefogják, az 
összes göngyölegtıl megszabadított dohánylevelek hét napon át – más árukhoz 
hasonlóan – egyik helyrıl a másikra átrakodva bizonyosan szellıztetésnek legyenek 
kitéve, tehát elrendeljük, hogy az ily módon, megtisztított dohány, mindenféle 
csomagolás nélkül, hét nap múltán kiadható legyen, a csomagoláshoz használt anyagok 
viszont vagy elégetendık, vagy a fogékony árukra érvényes szabályszerően elıírt 
vesztegzári idıszak alatt mentesítendık a ragálytól. 
Bármilyen egyéb árut, amely a fenti katalógusban nem szerepelt, a ragállyal szemben 
fogékonynak kell tekinteni, következésképpen olyan gondossággal tisztítandó és 
kezelendı, ahogyan azt a hivatalos kezelési elıírás megköveteli, amennyiben azonban 
járványra gyanús idıkben a veszteglés idıtartama 42 napra emelkednék, a csomagolás 
eltávolításakor és a szellıztetés biztosításakor mindent kettızött elıvigyázatossággal 
kell kezelni, úgy, hogy az elıírt szigort semmi ne enyhíthesse, még akkor sem, ha a 
szigorúság következtében maguk az áruk is kis mértékben olyan károsodásokat 
szenvednének, amelyeket elkerülni nem lehetséges; ezennel azonban a jelen 
Szabályzatban tévesnek nyilvánítjuk azt a vélekedést, miszerint lennének egyes 
áruféleségek, amelyeket másokhoz viszonyítva hosszabb vesztegzári idıszak alatt 
kellene fertıtleníteni, pl. a gyapjút hosszabban mint a bıröket, tehát akaratunk szerint az 
áruféleségek semmilyen más alapon nem különíthetık el, csakis oly módon, hogy a 
fertızéssel szemben védetlenek, pontosabban fogékonyak, vagy nem fogékonyak 
lennének, ezen oknál fogva tehát a fogékony árukat az emberekre vonatkozó 
mindenkori rendelkezések szerinti azonos idıtartamú fertıtlenítésnek kell alávetni, 
vagyis a nagyobb körültekintés ténylegesen ne a napok számának növelésében 
jelentkezzék, hanem a fokozottabb fegyelemben, például a gyapjú megtisztításának 
elvégzésében, továbbá azokban az ügyekben, amelyek egyetlen mozzanatukban, illetve 
a közjó érdekében sem tőrnek halasztást, és a közegészség megırzését érintik; végezetül 
elrendeljük, hogy a munka még ünnepnapokon se szüneteljen. 

 

XXVIII. § Személyeknél a vesztegzári idıszak abban az idıpontban kezdıdik, amikor 
felvétettek az intézetbe, áruk esetében azonban ez csakis attól az idıponttól számítható, 
amikor a kicsomagolás végeztével a szellıztetés a legutolsó tételeknél is megkezdıdött; 
mindezek alapján a vesztegintézet igazgatója a naplójában gondosan rögzítse az egyes 
idıpontok sorrendjét. 
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XXIX. § Ha valaki a jövevények, az ırök, vagy a vesztegzárban dolgozó szolgák közül 
megbetegszik, a vesztegintézet sebészmestere, vagy orvosa az elıírásoknak megfelelı 
legnagyobb körültekintéssel kezdje tanulmányozni a betegség mibenlétét. Ennek során 
kiderül, hogy egyszerő betegség, vagy pestises tünetek jelentkeztek; az elsı esetben a 
sebészmesternek és az orvosnak az a hivatali kötelessége, hogy megkezdje a betegség 
kezelését, de a testi érintkezés vagy bármilyen közvetett érintkezés elkerülésével, ha 
azonban harmadik személyként egy másik orvos is igénybe vehetı lenne, és a beteg 
hozzá ragaszkodnék, ez az orvos bevonulhat az elzárt területre a kezelések elvégzésére, 
de a jövevényekkel együtt kötelezendı a vesztegzári idıszak kitöltésére, miközben 
naponta jelentést tesz az igazgatónak a betegség alakulásáról. 
Ha azonban valódi pestisre utaló tünetek észlelhetık, amitıl a Legjobb s 
Leghatalmasabb Isten mentsen meg mindenkit, az esetet haladéktalanul jelenteni kell a 
vesztegintézet igazgatójának, aki azt tovább jelenti az Egészségügyi Bizottságnak, majd 
mindketten egyesült erıvel, a legsúlyosabb büntetések terhe mellett, az alábbiakban 
következı elıvigyázatossági rendszabályokat betartva, bárhol is jutott tudomásukra a 
járvány kitörése, a legnagyobb igyekezettel gondoskodnak arról, hogy a forrásánál 
irtsák ki a bajt, hogy a közegészség ügye kárt ne szenvedhessen. 

 

XXX.§ Elsıdleges szabályként az ilyen szerencsétlen esetre a következıket rendeljük el. 
1. A veszteglési idıszak mindenképpen 42 napra hosszabbítandó, ami a már 

megkezdett alacsonyabb fokozatú veszteglésre is alkalmazandó. 
2. Azokat, akik pestisben megbetegedtek, ugyanazon vesztegzári csoporton belül is a 

legnagyobb gondossággal kell elkülöníteni az egészségesektıl. 
3. Az elıvigyázatosság fokozása érdekében növelni kell az ırök és a vesztegzári 

szolgák számát. 
4. A fentiekben említett, legvégsı fokozatú 42 napos zárlatnak kell alávetni minden 

jövevényt, állatot és áruféleséget, abban az esetben is, ha külön vesztegzári 
csoportban voltak, amely teljesen elkülönült a pestises csoporttól, mivel a járvány 
veszélye kellıen súlyos indok arra, hogy a gyanú felmerülése esetén a fertıtlenítés 
nemcsak a vesztegzár legmagasabb fokozatán, azaz 42 napra kiterjesztve történjék, 
hanem azokat a napokat sem lehet beszámítani, amelyeket az érintettek a pestises 
tünetek kihirdetése elıtt, tehát a veszteglési idıtartam hosszabbítását megelızıen 
teljesítettek. 

5. İrhelyeket kell felállítani a vesztegzári állomás körül, és a távolság betartásával 
mindenkinek meg kell tagadni a belépést, hacsak ezt a szükségletek nem 
indokolják, ilyenkor ugyanis azokról a legnagyobb körültekintéssel és a 
vesztegintézet igazgatójának jelenlétében kell gondoskodni, aki minden esetben 
azt szorgalmazza, hogy a pestisben szenvedık a legrövidebb idıre se fosztassanak 
meg az élelmiszerektıl, illetve a gyógyszerektıl és a lelki támogatástól. 

6. Pestises betegség kitörésérıl minden esetben haladéktalanul, akár rendkívüli 
futárszolgálat útján is, értesíteni kell Királyi Helytartótanácsunkat, vagy Horvát 
Tanácsunkat, amelyek szolgálati úton azonnal jelentést tesznek Udvari 
Egészségügyi Bizottságunknak, hogy az gondoskodjék a pestis-orvosok és a 
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lelkiszolgálat kihelyezésérıl, valamint a foganatosítandó óvintézkedésekrıl, 
amelyek révén a legnagyobb szigorral fel lehet tartóztatni a baj tovaterjedését. 
Azok a személyek, akik segítséget nyújtanak a pestisben szenvedı, és 
könyörületességre méltó betegeknek, kötelesek a vesztegzár teljes idıtartamát a 
körülzárt területen belül tölteni, továbbá kötelesek magukat távol tartani azoktól, 
akik az egészség védelmében dolgoznak, de mentesek maradnak a 
ragályozódástól, és egészen a fıvesztésig terjedı büntetés terhe mellett sem 
érintkezhetnek azokkal, akik szabadon mozoghatnak a vesztegzár területén kívül. 

7. Ha a fertızöttek meggyógyultak, testük lemosása után helyeztessenek más 
lakószobákba, kapjanak új ruházatot, de nem távozhatnak a vesztegintézetbıl, csak 
akkor, ha változatlanul szigorú szabályok szerint a veszteglés teljes 42 napos 
idıszakát elkülönítve letöltötték, és az ismételt sebészi vagy orvosi vizsgálatok 
szerint egészségesnek találtattak. 

8. Pestisjárvány kitörésekor bármely vesztegzári állomáson az oda beszállított összes 
áruról, és ezek közül a pestises zárlaton belüliekrıl, pontos jegyzéket kell 
összeállítani, majd továbbítani Helytartótanácsunknak, illetve Horvát 
Tanácsunknak, amelyek a Mi részünkre rendes úton további jelentést tesznek, 
majd az uralkodói Leiratunkban küldött utasítások szerint elıírják, hogy mely áruk 
kezelendık fokozott óvintézkedések mellett az elıírt 42 napon keresztül, illetve 
mely gyanús árukészleteket kell elégetni; mindezek során azonban az igazgató 
súlyos büntetés terhe mellett gondoskodik arról, hogy semmilyen eltüzelendı árut 
vagy ruhadarabot, semmiféle ürüggyel ne lehessen kicsempészni vagy megırizni. 

9. Ha emberek, állatok, vagy áruk révén ragály kerül a vesztegintézetbe, elhalálozás, 
elhullás, vagy gyógyulás esetén is a lakószobák, istállók, és raktárak gondosan 
kifüstölendık, a falak friss mésszel kezelendık, a padlózatot pedig a szolgák 
mossák fel, majd az ajtókat és ablakokat 42 napon át nyitva kell hagyni, és itt csak 
ezután engedélyezhetı az újonnan érkezık elhelyezése. 

10. Az elhaltak testét 12 lábnyi mélységben, mésszel leöntve, és földdel takarva kell 
eltemetni, gondosan ügyelve arra, hogy a vesztegintézet zárt területén létesített 
temetıbe szabadon senki ne térhessen be. 

 

XXXI. § Azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a rendszeresített vesztegzári állomások 
részére eddig elrendeltünk, ezennel kiterjesztjük az egyes tartományokra, 
törvényhatósági városokra, kisebb városokra, falvakra, várkastélyokra, és 
magánházakra, amelyekben ha pestis (hárítsa el ezt a Mindenható) törne ki, a 
legkegyesebb emlékezető Károly császár, imádott szülıatyánk által 1738. november 3-
án (10-én) kiadott rendelete szerinti halálbüntetést szabjuk ki azokra, akik a saját 
házukban vagy a szomszédságban megjelenı pestist – tudomásukra jutván – eltitkolják, 
és annak bejelentését elmulasztják a helybéli magisztrátus, vagy a vármegyei 
törvényhatóság részére, mivel ennek a mélységesen megvetendı hanyagságnak a 
következtében lehetetlen ellenintézkedéseket tenni a baj csírájában való elfojtása 
érdekében, és ennek következtében számtalan ember siralmas pusztulással 
kényszerülhet megválni az életétıl.  
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Következésképpen, ha a törvényhatósági városokban, kisebb városokban, falvakban, 
várkastélyokban, és magánházakban pestis törne ki, az eseményrıl az illetékes 
magisztrátus összehívásával egyidıben haladéktalanul jelentést kell tenni 
Helytartótanácsunknak vagy Horvát Tanácsunknak, majd dönteni kell arról, hogy egész 
közösségeket vagy magánházakat, minden személlyel, állattal, áruval, berendezéssel 
együtt, a céloknak megfelelıen hogyan lehet ırhelyekkel biztosított záróvonalakkal 
elzárni a másokkal való találkozástól és keveredéstıl. Ilyenkor elpusztítandók a kutyák, 
a macskák, és más állatok, különösen pedig a szárnyasok, amelyek mind alkalmasak a 
ragály terjesztésére, majd minden olyan intézkedést be kell vezetni, amelyeket a 
fentiekben elıírtunk a rendszeresített vesztegintézeti állomások részére, mivel a 
hivatalban lévı vármegyei és városi magisztrátusok esetrıl esetre könnyebben tudnak 
bölcs és elırelátó határozatokkal gondoskodni a megfelelı intézkedésekrıl, mintha 
részletekbe menı szabályok korlátozása alatt állnának. 
Legyen mind Helytartótanácsunk és Horvát Tanácsunk, mind a vármegyei és szabad 
királyi városi magisztrátusok elsıdleges kötelessége, hogy a vármegyék és a városok 
physicus-doktorai állandó éberséget tanúsítsanak: vajon elıfordulnak-e ragályozódásra 
utaló jelek egyik vagy másik területen, és ha megjelennek vagy ismertté válnak, azokat 
a physicus-doktorok azonnal jelentsék, azokkal szemben viszont a fentiekben 
hivatkozott halálbüntetés mielıbbi foganatosítását rendeljük el, akik szándékosan vagy 
hanyagságból, vagy bármely más okból, amire nincs mentség, a magisztrátussal 
szemben nem tettek eleget jelentési kötelezettségüknek. 
Ha a ragályos kórral megfertızött emberek meggyógyulnak, és az áruk átestek a szigorú 
elıírásoknak megfelelı fertıtlenítésen, vagy a teljes idıszak alatt mindenki tökéletes 
egészségnek örvendett, és semmilyen tünet vagy veszélyes jel nem jelentkezett – 
emberek, állatok és áruk esetében –, az alábbiakban leírandó szabályok szerint 
engedélyezhetı a távozás a vesztegzárból. 

 

XXXII.§ Mielıtt a vesztegzárat az elıírt fokozatnak megfelelıen teljesítı személyek 
távoznának, elıször a velük együtt összezárt fertıtlenítı szolgák és ırök egészségi 
állapotát kell megvizsgálni, majd a sebészmester az utazók elıírásos ismételt testi 
szemlézését végzi el, és ha minden kétséget kizárva, ezúttal sem mutatkozik jele a 
betegségnek, a beérkezéskor összeírt emberek, állatok és áruk ismét megszámláltatnak, 
majd a vesztegzárból szabad eltávozást kapnak; amennyiben viszont a számlálás során 
valaki vagy valami hiányoznék, vagy fény derülne bármilyen gyanús jelre, 
felfüggesztendı a kibocsátás, majd vizsgálattal kell tisztázni az eltérés okát, és ha 
valamely szándékosság igazolódnék, arról jelentés küldendı az illetékes Elöljáróságnak, 
amely megfelelı határozattal dönt a további teendıkrıl. 

 

XXXIII.§ A távozóknak az igazgató térítésmentes bizonyítványt állít ki a letöltött 
veszteglésrıl, amely röviden tartalmazza a személyek nevét, életkorát, külsı 
megjelenését, a vesztegzárba hozott állatokat és árukat, amint arról az 1768. január 31-
én kelt részletes utasításunk rendelkezett. 
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Mindezen dolgok szabályos elvégzésével, majd a rendeleteink szerint elıírt összegek 
lefizetésével az emberek, állatok és áruk kibocsáthatók, a vesztegzári állomáson 
szolgálatot teljesítıknek viszont hivatalvesztés terhe mellett nyomatékosan elrendeljük, 
hogy a törvényesen meghatározott illetéken túl nagyobb értéket ne fogadjanak el a 
vesztegzárat elhagyóktól, se önkéntes adomány ürügyén, se bármilyen egyéb címen, és 
még kevésbé vetemedjenek ennek a kikényszerítésére. 

 

XXXIV.§ Különös gondot kell fordítani arra, hogy a kibocsátottak részére, útjuk 
folytatásához azok a szükséges szállítóeszközök méltányos áron álljanak rendelkezésre, 
amelyekrıl ık maguk nem tudtak gondoskodni, továbbá az árukat vissza kell helyezni 
az eredeti bálákba és csomagoló anyagokba, majd azokat így kell visszaszolgáltatni a 
tulajdonosoknak, az igazgató ismételt ellenırzése mellett. 

 

XXXV.§ Minden állomáson katonai ırség és parancsnokság létesítendı, és ezeket saját 
szolgálati elöljárói úgy igazítsák el, hogy a közegészségi szolgálat ügyeit illetıen a 
vesztegintézeti igazgató utasításait hajtsák végre, különösen ügyeljenek azonban arra, 
nehogy a veszteglésre kötelezettekkel az állomáson belül, vagy szállítás közbeni 
ırzésnél bármilyen érintkezés vagy keveredés történjék, ugyanis ezt követıen maguk a 
katonák is, mint ahogyan az mindenki másnak elrendeltetett, azt a veszteglési idıszakot 
kötelesek letölteni az intézet elzárt részében, amely azokra nézve érvényes, akikkel 
érintkeztek. 

 

XXXVI.§ Amint az eddigiekbıl is kitőnik, a vesztegintézeti igazgatónak tartozik 
engedelmeskedni minden, az intézetben hivatalba vétetett vagy veendı orvos, 
sebészmester, káplán, felügyelı, tolmács és a szolgák, akik az áruk fertıtlenítését és 
megfigyelését végzik, következésképpen az is az igazgató hivatalának a része, hogy ne 
csak saját magára nézve tartsa kötelezınek a rendelkezésben elıírt normák betartását, 
hanem beosztottjaival is tartassa be azokat. 

 

XXXVII.§ Az igazgatókat, orvosokat, sebészmestereket, tolmácsokat, és káplánokat 
közvetlenül Mi nevezzük ki, Udvari Egészségügyi Bizottságunk útján, miután 
megkaptuk az egyes Egészségügyi Bizottságok jelentését a jelöltek alkalmasságáról, 
viszont más alsóbb vesztegintézeti posztokra – mint felügyelık, ırök, szolgák stb. – az 
igazgató tesz javaslatot a jelöltekre, a Helytartótanácsnak vagy a Horvát Tanácsnak, 
majd a következı lépésben e hivatalok az Egészségügyi Bizottságnak, és ez utóbbi 
választja ki a jelöltek közül a legalkalmasabbakat, majd nevüket az egészségügyi 
jegyzıkönyvekben is rögzíti. 

 

XXXVIII.§ A vesztegintézeti igazgató gondoskodjék arról, hogy ne csak a hivatalt viselı 
egyes személyek, hanem a vesztegzárban tartózkodó jövevények között is mindenkor 
egyöntető békesség és egyetértés uralkodjék, csírájában fojtsa el bármely viszálykodás 
megjelenését, és jóllehet a jelen Szabályzatban utasítást adtunk a valószínősíthetı esetek 
többségére, mindazonáltal engedélyezzük az igazgatónak, hogy azokban az esetekben, 
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amelyek a sors elıre nem látható szeszélye folytán állnak elı, és amelyekre nem 
rendelkezik tételes utasítás, ha az ügy nem tőr halasztást, lelkiismerete által helyesen 
vezérelve, átmenetileg kellıen bölcs döntést hozzon, olyan döntést, amelyet számára a 
kötelezı hivatali eskü, a szolgálati kötelem, és a közegészség ügyének követelményei 
írnak elı, ezen rendelkezéseirıl azonban a fentiekben elıírt módon haladéktalanul 
jelentést kell tennie.  

 

XXXIX.§ Az igazgató, de az állomáson bárki más, hivatalban lévı személy sem távozhat el a 
szolgálati helyérıl a felettes szervek engedélye nélkül, hacsak erre hivatali okból nem 
kényszerülne, de az igazgató semmilyen szín alatt nem hanyagolhatja el azon 
kötelességét, hogy elırelátóan gondoskodjék hivatali helyettesérıl, aki visszatérését 
követıen az intézetben történt valamennyi eseményrıl jelentést tesz, minthogy magának 
az állomás igazgatójának is kötelessége, hogy saját jelentésében, havonta egyszer 
beszámoljon a felettes szerveknek az említésre méltónak ítélt eseményekrıl. 

 

XL.§ Az igazgató fı törekvése arra irányuljon, hogy hivatalát hibátlanul lássa el, ennélfogva 
nyomatékosan elrendeljük, hogy minden egyéb tevékenységétıl, a többi között a 
vesztegzáron kívül, illetve belül élelmiszerekkel és más létszükségleti cikkekkel való 
üzleteléstıl, mindenkor – és kivétel nélkül – tartózkodjék, így minden erejét és 
figyelmét fáradhatatlanul és kizárólag arra fordítsa, hogy a szolgálat súlyának 
megfelelıen, minden munkáját a legnagyobb körültekintés övezze. Továbbá azokat a 
kulcsokat, amelyek az állomás elzárt részéhez valók, illetve azon belül az elkülönített 
csoportokat egymástól is elzárják, senki más, csak ı maga ırizheti, és nevezett kulcsok 
használatánál mindig jelen kell lennie. 

 

XLI.§ Az igazgatónak, de egyetlen, hivatalban lévı személynek sem engedélyezett, hogy 
madarat, macskát, vagy kutyát szabadon tartson, azonban az utóbbiakat láncra kötve, 
illetve a madarakat kalitkában tarthatja, különben azok a vesztegintézet elzárt területén 
futkároznának, illetve röpködnének. 

 

XLII.§ Nemcsak az igazgatónak, hanem minden hivatalban lévı személynek tilos 
kereskednie a vesztegintézeti árukkal, függetlenül attól, hogy ez a pontosan 
meghatározott veszteglési idı megkezdése elıtt, vagy azután történik-e. 

 

XLIII.§ Mindenféle fegyvert, és a hozzá tartozó muníciót kötelezı elvenni a jövevényektıl, 
majd azok a csomagolás eltávolításával és megtisztításával gondosan megırzendık a 
szabályszerő fertıtlenítés végéig, azt megelızıen senkinek nem adhatók ki, eltekintve a 
határ túloldalára visszatérıktıl, de kérés ellenében az átvételrıl írásos bizonylatot kell 
kiállítani. 

 

XLIV.§ Az intézkedés alá vont minden egyes személlyel szeretettel, bölcsen és tisztelettel kell 
bánni, amilyen mértékben – testi és lelki jólétüknek megfelelve – erre a 
közegészségügyi szabályok lehetıséget adnak, ennélfogva, ahol ez megoldható, 
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gondoskodni kell arról, hogy kellı gyakorisággal részesüljenek a szentmise áldozatának 
lelki vigasztalásában, természetesen minden érintkezés kockázata nélkül, és ha 
megbetegednének, részükre a szentségeket azonos óvatossággal kell kiszolgáltatni, a 
kápolna pedig olyan helyre építendı, hogy az ott zajló eseményeket a különbözı 
vesztegzári osztályokba sorolt személyek a saját lakhelyeikrıl, kellı áhítattal, nyomon 
követhessék. 

 

XLV.§ A vesztegzárban tartózkodók végrendelkezését kivételes esetként kívánjuk kezelni: 
vagyis minden ünnepélyesség mellızésével csak arról kell gondoskodni, hogy az 
egyszerő tanúsítás szabályszerően megtörténhessék. 
Az igazgató, az orvos, a sebész, a káplán, a tolmács, a felügyelı és a szolgák, illetve a 
vesztegintézet bármely minıségő alkalmazottja, az ilyen végrendeletben örökösként 
nem nevezhetı meg, hagyományos, és a végrendelet végrehajtója sem lehet, ennélfogva 
ha ezen rendelkezéssel szemben bármi lett légyen foglalva a vesztegzárban készült 
végrendeletbe, azt a jelen Szabályzat értelmében semmisnek és érvénytelennek 
nyilvánítjuk, kivéve, ha azt a végrendelkezı saját kezével jegyezte le, ha az elhunyt az 
örökössel vagy a hagyatékossal atyai vagy anyai ágon rokoni kötelékben állott, vagy ha 
az írástudatlan végrendelkezı – tanúk elıtt – egyértelmően olyan értelmő nyilatkozatot 
tett, hogy a fentiekben említett kedvezményezettek javára szabad elhatározásából 
végrendelkezett. 
Veszteglési idıszak alatt bekövetkezett halálozás esetén az igazgató két tanú 
jelenlétében leltárt vesz fel az árukról, az ingóságokról, a pénzrıl, illetve minden más 
egyébrıl, ami az elhunythoz tartozott, majd azt szabályosan megküldi a 
Helytartótanácsnak, illetve a Horvát Tanácsnak, amelyek megtanácskozzák az ügyet az 
arra illetékes szervvel, és a vesztegintézet igazgatójának kellı idıben jelzik, illetve 
utasítják ıt arra, hogy kinek adja át az elhunyt vagyonát. 

 

XLVI.§ Bármely személy vesztegintézeti elhalálozása esetén, Magyarország és Horvátország 
tekintetében, haladéktalanul jelentést kell tenni a Helytartótanácsnak, illetve a Horvát 
Tanácsnak, majd az igazgató köteles gondoskodni arról, hogy az elhunyt testét senki ne 
érintse, helyérıl ne mozdítsa el, amíg a közegészségügyi orvos, vagy a sebészmester 
nem végezi el az elıírások szerinti hivatalos szemlézést, ha pedig ennek során semmit 
nem találnak, ami ártalmas jelekre utalna, a holttestet, ha az elhunyt a veszteglı 
személyek közül került ki, a vesztegzáron belüli szolgák, a fertızı érintkezést kerülı 
legnagyobb óvatossággal felemelve a kijelölt temetıbe viszik, ahol a temetés legalább 
két rıfnyi mélységő sírban, ruházat nélkül történik, azon feltétellel, hogy amennyiben a 
holttesten bármilyen fertızéses jel mutatkoznék, a szolgák a temetést égetett mész 
hozzáadásával végezzék. 

 

XLVII.§ Miután az igazgató a kibocsátásnál mindent megvizsgált, és a személyeket, az 
állatokat, illetve az árukat megszámlálta, végezzen alapos szemlét, hogy a távozásra 
készülı személyek nem okoztak-e vétkes módon károkat a vesztegintézet épületeiben, 
az ajtókon, az ablakokon, a zárakban, és a padozaton, ugyanis ez esetben a kár 
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értékének becslése után, oly módon rendeljük el annak megtérítését, hogy senki ne 
távozhassék a megtérítés elıtt, az ellenszegülıkrıl pedig jelentés küldendı az 
egészségügyi magisztrátus részére. 

 

XLVIII.§ Az igazgatók, ha munkájuk könnyítése végett vesztegintézeti felügyelıket vesznek 
fel, a legteljesebb figyelemmel oktassák ki feladataikra, mert ezen beosztottjaik 
cselekedeteiért is ık a felelısek.  
Továbbá az is az igazgató kötelessége, hogy a vesztegintézet épületeiben tisztaságot 
tartasson, mivelhogy ı maga fog bőnhıdni, ha hivatalát elhanyagolja, vagy gondatlanul 
látja el, és amennyiben beosztottjai tevılegesen vagy mulasztással vétségeket 
követnének el, az ı kötelessége, mint minden vezetı állást betöltı hivatalnoknak, hogy 
a megfelelı óvintézkedésekrıl és azok haladéktalan elvégzésérıl gondoskodjék, 
beosztottjait fegyelmezze és kötelezze munkájuk elvégzésére, azokat pedig, akik nem 
nagy lelkesedéssel látják el munkájukat, ráadásul a figyelmeztetésre sem javulnak meg, 
végül elbocsássa.  

 

XLIX.§ A vesztegintézetekben szintúgy, mint a Helytartótanács és a Horvát Tanács alá rendelt 
Egészségügyi Bizottságokban azon ragályokkal szemben is éberséget kell tanúsítani, 
amelyeket egész nyájak, vagy egy-egy aprómarha, illetve más állatok hurcolhatnak be 
az országba, ennélfogva a járványveszélyes idıszakokban a szükséges vesztegzári és 
felügyeleti szabályozás alá helyezendık, nehogy az állatok keveredése még tovább 
fokozza az ártalmas ragályok terjedését, ezért ilyen ügyekben a vis maior és a 
hasznosság elve legyen irányadó, csakúgy mint azon orvosságok esetében, amelyek 
eddig is hasznosnak bizonyultak. 
Feltéve, hogy az egyes országokban és tartományokban már érvényben vannak 
bizonyos rendelkezések, azok normáit az egyes magisztrátusok nem járványveszélyes 
idıszakokban is betartatni kötelesek. 
Ha a Török Birodalomból a Mi tartományainkba állatok behozatalára kerülne sor, 
megállapítandó, hogy a származási helyüknek megfelelı tartományokban jó 
közegészségi állapotok uralkodnak-e, mind az emberekre, mind az állatokra nézve, 
ugyanis ha ez igaz, és a legalsó fokozatú, vagyis 21 napos vesztegzár van érvényben, ez 
esetben azok az állatok, amelyek rövidgyapjúak vagy szırösek, a gázlók vizén áthajtva 
megfüröszthetık, és a következı szabályok betartásával, veszteglés nélkül behozhatók 
az országba: 
1. Az állatokat folyó vízben, sodrás ellenében kell áthajtani. 
2. Ügyelni kell arra, hogy a fürösztés elkülönítve történjék, és ne olyan helyen, ahol 

emberek is átkelnek a folyón, mert ez esetben fertızı érintkezés történnék az 
innensı oldali emberek, és a Török Birodalomból érkezık között. 

3. A fürösztés az igazgató és a harmincados tiszt, vagy az utóbbi szolgálati helyettese 
jelenlétében végzendı, akik akadályoztatásuk esetén gondoskodni kötelesek a 
megfelelı helyettesítésrıl. 

4. Ellenırizendı, hogy a pénzérmék használata csakis az engedélyezett keretek 
között történjék, és a szükséges elızetes alkura az érintkezés kockázata nélkül, 
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kellı távolságból kerüljön sor, következésképpen azok az emberek, akik az 
állatokat fürösztésre kísérték, veszteglés nélkül nem engedhetık be az országba. 

Minden más vesztegzári idıtartam esetén, illetve akkor, ha nincs mód a fenti 
intézkedések végrehajtására, a Török Birodalomból érkezı minden állatot kivétel nélkül alá 
kell vetni a vesztegzári rendelkezéseknek. 
 
 
Esküminta vesztegintézeti igazgatók számára 

 
Én N.N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy a rám vonatkozó egészségügyi szabályoknak, és 
a hivatalomban legkegyelmesebben megszabott mőködési rendnek hőséggel 
engedelmeskedem, soha meg nem szőnı éberséggel ügyelek a vesztegintézeti épületek 
állapotának megırzésére, a hozzám érkezı jövevényeket figyelemmel és szeretettel kezelem, 
hivatalomon kívül semmi mással nem foglalkozom, és az összes képességeimbıl eredı erıimet 
arra fordítom, hogy a járványok Legszentebb İ Császári-királyi Apostoli Felségének 
országaiban és tartományaiban tovább ne terjedhessenek, aminek érdekében minden hivatali 
alárendeltem felett egyenlı igyekezettel ırködöm, feladatom végrehajtását elsıdleges 
célomnak tekintem, magamat, amint az egy becsületes férfiúhoz, és esküt tett vesztegintézeti 
igazgatóhoz illik, tisztességgel viselem, sem ellen-, sem rokonszenv, sem fenyegetés sem pedig 
ajándék engem meg nem ronthat, Isten engem úgy segéljen, és Istennek szent anyja, a 
szeplıtlenül fogantatott Szőz Mária, és Istennek minden Szentje. 
 
 

III. Mőködési elıírások vesztegintézeti orvosok, vagy sebészmesterek számára 

 
I.§ A Magyar és Horvát Királyság tekintetében a Helytartótanács és a Horvát Tanács, illetve 

az alájuk rendelt Egészségügyi Bizottságok gondoskodnak arról, hogy az alkalmas 
vesztegintézeti igazgatón kívül egy sebészmester is rendelkezésre álljon a különbözı 
vesztegintézetekben, hacsak az igazgató és a sebészmester hivatalát nem ugyanaz a 
személy látná el, ami különben gyakrabban elıfordulhat azokon az állomásokon, ahol 
nem túlzottan nagy a személy- és áruforgalom. 
A sebészmesterek és orvosok feladata nem csupán abból áll, hogy segítsenek a 
betegeknek, hanem folyamatos éberséget kell tanúsítaniuk annak érdekében, hogy 
országainkba és tartományainkba senki ne hozhassa be a ragályos betegségeket; s 
minthogy az állomás minden más alkalmazottja engedelmeskedni tartozik az igazgató 
parancsainak, az orvosnak és a sebészmesternek is ugyanez a kötelessége, akik 
nemkülönben derék, bölcs, józan élető, romlatlan férfiak, akire viszont rábizonyul, hogy 
e tulajdonságok egyikében vagy másikában hibádzik, meg kell fosztani a hivatalától, és 
vétsége súlyának mértékében kell megbüntetni. Hivataluknál fogva, a sebészmesterek és 
orvosok elıször is az egészségi állapotukra nézve kötelesek megvizsgálni az állomásra 
érkezıket és onnan távozókat, kellı távolságból végezve a testi vizsgálatot, tüzetesen 
kutatva, hogy vajon a járványnak bármiféle jele mutatkozik-e rajtuk, majd minderrıl 
haladéktalanul beszámolnak az igazgatónak, és mindent olyan rendben kötelesek 
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elvégezni, ahogyan azt a pestis megjelenésének esetére elıírjuk; ezért tehát, ha a 
szemlézés nem távolról, hanem bizonyos kétségek és veszélyek fennállása miatt 
közvetlen érintkezéssel történt, azt a sebészmestert vagy orvost, aki ezt végezte, 
fertızöttnek kell tekinteni, következésképpen az emberek közötti szabad érintkezésbıl 
kivonva, a vesztegintézet zárt részébe kell helyezni. 

 

II.§ Az állomást vezetı orvos vagy sebészmester hivatali helyét nem hagyhatja el az 
Egészségügyi Bizottság engedélye nélkül, mivelhogy folyamatos jelenléte szükséges a 
közegészségügyi felügyelet ellátása érdekében. 

 

III.§ Azokat, akik a vesztegintézet beosztottjai, vagy járványügyi intézkedés hatálya alatt az 
intézetben tartózkodnak, az orvosok és a sebészmesterek ingyen kötelesek gyógyítani, 
tılük az orvosságok méltányos árán kívül semmilyen díjazást nem kérhetnek. 
Az intézet igazgatója az orvossal és a sebészmesterrel szemben nem tarthat vissza 
semmit azokból a határozatokból, parancsokból, vagy bármi másból, ami jelentıséggel 
bír a közegészség ügyének szempontjából, mert kiemelt súlyú hivataluk gyakorlásában 
minden teendıt közös és bölcs együttmőködéssel kell ellátniuk. 

 

IV.§ Ha ott, ahol Egészségügyi Bizottságok vannak, s kineveztek vesztegintézeti physicus-
doktort, a sebészmester neki tartozik beszámolási kötelességgel mindarról, ami 
tudomására jutott, és ami összefüggésben lehet a közegészség állapotával. 

 

V.§ A vesztegzár idejének letöltésérıl szóló bizonyítványt – amelyet a távozók részére kell 
kiadni – a sebészmester vagy az orvos az igazgatóval együttesen írja alá. 
Olyan vesztegintézetekben, amelyeknek kisebb a forgalma, különösen pedig ott, ahol 
csekély az alkalmazottak száma, a sebészmester – lehetıségeinek megfelelıen – 
nyújtson segítséget az igazgatónak hivatali teendıi gyakorlásában, és tekintsék 
mindketten, teljes egyetértésben, szívügyüknek a közegészség megırzésének ügyét. 

 

VI. § A sebészmester folyamatosan foglalkozzék a vesztegzárban tartózkodók egészségi 
állapotával, és errıl naponta tegyen jelentést az igazgatónak, s az legyen az egyetlen 
célja, hogy a jelen Utasítás elıírásait – legyenek azok közvetlen vagy közvetett 
kapcsolatban a munkájával – mindenki pontosan betartsa, ennélfogva – nem kevésbé, 
mint az intézet igazgatója – mindig gondoljon a hivatali esküjére, amely hivatali 
munkavégzésének kötelmeit tartalmazza. 
 

 
Vesztegintézeti orvosok és sebészmesterek eskümintája 

 
Én N. N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy a rám vonatkozó egészségügyi szabályoknak, 
és a legkegyelmesebben kiadott mőködési rendnek hivatalomban hőséggel engedelmeskedem, 
képességeim szerinti lankadatlan szorgalommal ırködöm a vesztegzárban tartózkodók 
egészsége felett, tehetségemhez képest szolgálom ıket, és a legnagyobb igyekezettel biztosítom 
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számukra azt, ami a gyógyuláshoz szükséges. Semmit nem titkolok el, ami jelentıséggel bírhat 
az egészség ügyében, magamat mindenben olyan híven viselem, ahogyan az tisztességes 
férfihoz, esküvel kötelezett sebészmesterhez vagy orvoshoz illik, akit sem rokon-, sem 
ellenszenv, sem fenyegetés, sem ajándék, sem pedig egyéb emberi megfontolás meg nem 
ronthat; Isten engem úgy segéljen, és Istennek szent anyja, a szeplıtlenül fogantatott Szőz 
Mária, és Istennek minden Szentje. 
 
 

IV. Utasítások az árukat tisztító szolgáknak, és azoknak, 

kik a személyek ırizetére vétettek alkalmazásba 

 
I.§ Annak érdekében, hogy a vesztegintézetek épületeiben minden az alkalmazott ırök 

felügyeletével történjék, és hogy az áruk tisztítása egyik helyrıl a másikra folyamatosan 
átrakodva, és szellızésnek kitéve, szabályos rendben menjen végbe, ügyes, alkalmas és 
megbízható, keresztény életvitelő emberek felvétele szükségeltetik, akik ezt a munkát az 
igazgatóra vonatkozó részben leírt szabályok szerint végzik, de soha nem dolgozhatnak 
az igazgató, vagy bármely más vesztegintézeti hivatalnok személyes hasznára. 
Gondoljanak tehát ténykedésük során a saját hivatali esküjükre, mivel a munkájuk 
közben elkövetett vétségek miatt nemcsak testi fenyítésre számíthatnak, hanem 
amennyiben azt az eset súlyossága indokolja, halálra is ítélhetik ıket. 

 

II.§ Legyen a szolgák elsıdleges kötelessége, hogy semmilyen keveredés vagy testi 
érintkezés ne jöjjön létre azok között, akik a vesztegintézeten belül vannak, illetve kívül 
teljes szabadságnak örvendenek, de azok között sem, akik különbözı idıpontokban 
kezdték meg a veszteglés letöltését, sıt azon belül is különbözı fokozatokba tartoznak, 
de ha ez mégis megtörténnék – testi büntetés, sıt halálbüntetés terhe mellett – arról soha 
sem hallgathatnak, hanem jelentést kell tenniük az igazgatónak, hogy az haladéktalanul 
rendelkezhessék a szükséges óvintézkedésekrıl. 
Mindenrıl, ami az egészségi állapotokat, vagy a vesztegzári épületek szabályos rendjét 
érinti, vagy ami munkavégzésük közben történt, ha az érdemlegesnek mutatkoznék, a 
szolgák és ırök hasonlóan súlyos büntetés terhe mellett ugyancsak jelentést kötelesek 
tenni az igazgató részére. 

 

III.§ A vesztegzár alatt álló személyek emberségesen, és keresztényi szeretettel kezelendık, a 
szolgák és ırök készségesen hajtsák végre az igazgató minden utasítását, elégedjenek 
meg a törvényesen megállapított javadalmazással és szabályosan elvégzendı 
munkájuktól ne hagyják magukat eltéríteni, se pénz, se ajándék, se részrehajló rokon- 
vagy ellenszenv által; a tisztításra átvett árukat kezeljék kellı körültekintéssel, 
állandóan legyenek tekintettel azok épségének megırzésére, és munkájukban híven 
engedelmeskedjenek az igazgató minden utasításának. 

 

IV.§ Mivel az állomáson több szolgát alkalmaznak, azok, akik fertızésnek vannak kitéve, 
váltott munkarendben, egyenlı terheléssel dolgozzanak, tehát közöttük a munka terhe és 
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a javadalmazás egyenlı mértékben legyen elosztva; ennek érdekében az igazgató az 
egyes személyekre háruló munkák idejét és nehézségét szorgosan jegyezze fel, hogy 
alárendeltjeinek igazságos vezetıje lehessen. 

 

V.§ Azokat az elıírásokat, amelyek értelmében a nem fertızıdı árukról a ragályozódásra 
fogékony csomagolás eltávolítandó, továbbá azokat, amelyek a bálazsákok felnyitása, 
átfúrása, megkeverése, szellıztetése során a legnagyobb figyelemmel követendık, a 
fentiekben az igazgatók hivatali teendıi kapcsán már elrendeltük; az igazgatók a 
szolgáknak élıszóval magyarázzák el az áruk tisztításának rendjét, és a 
munkafolyamatokat ténylegesen is szemléltessék a vesztegzáron kívüli, szabad árukon 
végzett bemutatóval, mert ennek nagyobb a hatása a munkavégzés oktatásában, mintha 
csak egy írást olvasnának fel a szolgák elıtt; a szolgáknak akkor is követniük kell az 
igazgató utasításait, ha azt a parancsot kapják, hogy az éjszakai pihenést a gyapot- 
gyapjú vagy egyéb bálák tetején töltsék, mindig szem elıtt tartva, hogy munkájuk során 
a közegészség érdekében vállalják a fertızés veszélyét. 
Minden teendıjüket az igazgató, szóban, anyanyelvükön tudassa velük, és nem csupán 
akkor, amikor hivatalba vétetnek, hanem a szabályzat változásai miatt évenként 
legalább két alkalommal, egy arra alkalmas napon mindenrıl kapjanak tájékoztatást, 
ami jelentıséggel bírhat a szolgálatuk ellátásában. 

 

VI.§ Amennyiben valaki a jövevények közül a vesztegzárban megbetegszik, azt 
haladéktalanul jelenteni kell az igazgatónak, mert az ırök és a szolgák vétkes hallgatása 
súlyos testi fenyítést vagy halálbüntetést vonhat maga után, ha a betegen valóban a 
pestis jelei mutatkoznának. 

 

VII.§ Oktassa ki az igazgató a szolgákat, hogy az élelmiszerek átadásánál, a levelek 
átvételénél, és a pénzérmekkel való elszámolás kapcsán szigorúan tartsák be a 
vesztegzári elıírásokat. 

 

VIII.§ Pusztán kíváncsiságból, vagy törvényes jogalap hiányában, senki sem léphet be a 
vesztegintézet elkülönített részébe, amely mindig zárva tartandó, nem kevésbé azok 
elıtt, akik családtagjai a bent tartózkodóknak; az igazgató azonban engedélyezheti a 
belépést a keveredés lehetséges elkerülésével, amitıl különösen akkor kell óvakodni, ha 
a belépık az áruk vizsgálatára, a kereskedelmet érintı, vagy más, az egészségügyre 
vonatkozó törvényes okból ténykednek, és akiknek a bentiekkel folytatott beszélgetés 
csak az igazgató jelenlétében, az utóbbiak vesztegzári szálláshelyén, a törvényes 
elıírások keretei között engedélyezhetı, kizárólag úgy, hogy az éberen ırködı igazgató 
mindig szemmel tarthassa ıket. 

 

IX.§ A vesztegintézetbe beszállított árukból, az igazgató és a tulajdonos engedélye nélkül 
senki semmit nem vehet el, ami egyaránt értendı a fertızıdésre fogékony és nem 
fogékony árukra is, a kitöltendı vesztegzári idıszak elıtt, közben, és utána egyaránt. 
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X.§ Minden vesztegintézetben a házban, az udvaron és átjárókban a tisztaságért felelıs 
szolgák – akiket váltakozva kell beosztani erre a feladatra, külön a vesztegzáron 
belülieket, és külön az intézet többi részében dolgozókat – szüntelen igyekezettel 
gondoskodjanak arról, hogy különös óvatossággal, a vesztegzárban használatos 
gereblyékkel szedjék össze a földön elszórt, ragályt hordozni képes gyanús anyagokat, 
azokat távolítsák el, és amennyiben ez szükséges, égetéssel semmisítsék meg. 

 

XI.§ A veszteglı személyek felsı, és mosott alsó ruházatát kötélen kifüggesztve kell 
szellıztetni, amely feladat teljesítése alól a fertızésnek kitett szolgák soha nem 
vonhatják ki magukat. 

 

XII.§ A vesztegzári szolgák közül egy arra leginkább alkalmas személyt kell kiválasztani a 
fogdamesteri teendık ellátására, aki köteles arról gondoskodni, hogy minden az 
elıírások szerint történjék, illetve a szabálysértık a megfelelı büntetésben 
részesüljenek; ez a fogdamester veszi át megırzésre a beérkezı utazóktól az összes 
fegyvert, illetve minden veszélyes eszközt, amelyekkel az érintettek önmagukban vagy 
másokban kárt tehetnek, olyan dolgokra pedig különösen ügyeljen, amelyek alkalmasak 
lehetnek a vesztegzárból való kitörés elıkészítésére. 
Vigyázzon mindazokra, akiket célszerőbb a fogdában tartani, lássa el ıket az elıírások 
szerinti élelemmel, maradjon velük szóbeli érintkezésben, és saját maga, de más 
vesztegzári szolgák is ellenırizzék, hogy bizonyos jelek nem utalnak-e szökési 
elıkészületekre; az ilyen elıvigyázatosságot nem csak a fogdában kell gondosan 
betartani, hanem az egész vesztegintézet valamennyi épületében is. 

 

XIII.§ Ahol az említett szolgákon kívül más vesztegintézeti ıröket is alkalmaznak, azok eskü 
alatt kötelezve éberen vigyázzanak arra, hogy emberek, állatok és áruk se juthassanak 
be titokban országaink és tartományaink területére, mert aki a Török Birodalom felıl 
akar belépni, annak erre csakis a vesztegintézeteken keresztül nyílhat lehetısége.  
Emberek beutazása, állatok és áruk behozatala kapcsán különösen attól kell óvakodni, 
hogy a már veszteglésben lévık, mentesülvén a fertızés terjesztésének veszélyétıl, 
amikor elhagyják az intézetet – állatokkal, és árukkal együtt – annál többen ne 
távozhassanak, mint amire a felvételük alkalmával készült jegyzék lehetıséget biztosít. 
Ilyenképpen a fentnevezett szolgák és a vesztegintézet összes ırei, jelenteni kötelesek 
az igazgatónak, ha tudomásukra jut bármi, ami a közegészséget, vagy egyes személyek 
egészségét érinti, bekövetkezett fertızı keveredésrıl szól, vagy betegségre utaló 
veszélyes jelekrıl, ellenkezı esetben ugyanis a jelen Szabályzat értelmében súlyos testi 
fenyítésre kell számítaniuk, ami a vétség súlyától függıen akár a halálbüntetésig is 
kiterjeszthetı. Felvételük esetén a hivatali esküt a következıképpen kötelesek letenni. 
 
 



 46 

Esküminta, amelyre a vesztegintézeti felügyelık és szolgák kötelezendık 

 
Én N. N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy engedelmességgel viseltetem az elıírt 
egészségügyi jogszabályokkal, és az állásomra vonatkozó szabályokkal szemben, magamat a 
vesztegintézet igazgatójának, illetve az ı parancsainak alárendelem, azon ırködöm a 
legnagyobb igyekezettel, hogy a ragály szerte ne szóródjék, minden eseményrıl ezzel 
kapcsolatban haladéktalanul beszámolok az igazgatónak, és egyedül az fog vezérelni, hogy 
ellátandó munkámban mindent hőséggel teljesítsek, amint az egy tisztességes férfihoz, hőséges 
felügyelıhöz, vagy vesztegintézeti szolgához illik, akit nem ronthat meg rokon- vagy 
ellenszenv, fenyegetés, vagy ajándék, Isten engem úgy segéljen, és Istennek szent anyja, a 
szeplıtlenül fogantatott Szőz Mária, és Istennek minden Szentje. 

 
XIV.§ Mindezideig az összes veszteglı állomáson a különbözı kifizetendı összegek 

nem tükrözték az áruk fertızıdésre fogékony illetve nem fogékony jellegét, illetve azok 
különbözı tömegét sem, ennélfogva a kereskedelem ügye iránti elkötelezettségbıl, az 
egységesség és a mértékletesség jegyében jelen Szabályzatunkban az alábbi normák elıírása 
mellett döntöttünk. 
 

Illeték táblázat 

 
arról a fizetési kötelezettségrıl, amely a jelenleg is mőködı, vagy a jövıben létesítendı 
vesztegintézetekben megtisztított áruk után esedékes, függetlenül minden más olyan 
összegtıl, ami bármilyen egyéb címen a vesztegzárból kilépıket terhelhetné. 

1. Mindazon árukért, amelyek a fentiekben rögzített szabályok szerint nem 
fogékonyak a fertızıdésre, így tisztítással nem kezelendık, a közegészségügyi 
hivatali ügyintézésben mégis megfosztandók a csomagolásuktól, amelyek viszont 
tisztítást igényelnek, száz fontos bálánként 7½ krajcárt (kr) kell fizetni. 
NB.: olyan áruk esetében, amelyek szokványosan nem meghatározott súlyú 
bálákban kerülnek forgalomba, a bálák mérlegre állítva ellenırizendık, és utánuk a 
fenti mérsékelt illetéket ennek alapján kell megfizetni.  
A gabonaféleségeket minden illeték alól mentesnek nyilvánítjuk. 

2. Amennyiben az említett áruk súlya nem éri el a 100 fontot, 50-100 font között 4, 
viszont 50 font alatt 2 krajcár fizetendı. 

3. Ha az említett áruknak nincs ragályozódó csomagolása, amelyet kötelezı lenne 
eltávolítani, a kibocsátás elıtt 100 font esetében 3 krajcár, 100 font alatt 1½ krajcár 
fizetendı.  
NB.: súlymérésnél nemcsak magát az árut kell figyelembe venni, hanem a 
tárolására használt ládát vagy edényt, illetve minden csomagolást is, ezen túl 
azonban semmilyen súlytöbblet nem számítható. 

4. A ragályozódásra képes áruk illetékének felsorolása: 
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Száz font nyers gyapot, vagy pamutfonál 15 kr. Gyapot és gyapotból készült 

termékek Szövött termékek, darabonként ¼ kr. 
Élelmiszerek közül, amelyek 
vesztegzárra kötelezettek 

Száz fontonként 10 kr. 

Száz font len 16 kr. 
Vászonanyag, darabonként ¼ kr. 
Száz darab ing, borbélykendı, és más hasonló áruk 10 kr. 

Vászon és len 

Lencérna 100 fontonként 16 kr. 
Ökör-, vagy tehénbır, nyersen vagy kikészítve ½ kr. 
Lóbır ½ kr. 
Medveprém 1 kr. 
Szarvasprém ½ kr. 
Kıszáli kecskeprém ¼ kr. 
Farkasprém ½ kr. 
Bárány, vagy birka szırméje, száz darab, nyersen vagy kikészítve 15 kr. 
Száz darab nyúl, mókus, görény, nyest szırméje, és más hasonlók 10 kr. 
Hiúzprém ¼ kr. 
Rókaprém ¼ kr. 

Szırmék és bırféleségek 

Rókafarok, bálázva, 100 font súllyal 30 kr. 
Bármely szırme ruhakészítéshez, darabonként ¼ kr. 
Kikészített bır, kordóbai, szattyán, vagy muzsnai néven ¼ kr. 
Kecskebır tömlı ½ kr. 
Egy pár török lábszárvédı ¼ kr. 
Egy pár csizmának nevezett lábbeli ¼ kr. 
Úgynevezett török szandál ¼ kr. 
Szíjak nagyobb méretben, bálánként fizetendı 30 kr. 

Más szırmék, vagy bırök 
behozatala esetén, amelyek a 
jelen felsorolásban nem 
találhatók, illeték kiszabás 
tekintetében annak alapján 
kezelendık, hogy leginkább 
melyekhez hasonlítanak a 
fentiek közül. 

Fent nevezettek, kisebb méretben 15 kr. 
Növényi magvak amelyek 
vesztegzár kötelesek 

Száz fontonként fizetendı 7½ kr. 

Száz font birkagyapjú 15 kr. 
Gyapjúkelme, egy vég 1 kr. 
Szınyeg, egy darab ½ kr. 
Lópokróc, vagy takaró, egy darab ½ kr. 
Tarisznya, amelyet a lovasság használ, egy darab ½ kr. 
Száz darab gyapjúheveder 10 kr. 

Gyapjú és ebbıl készült 
anyagok 

Gyapjúköpeny vagy felsıruha, vagy hasonlók, darabonként számítva ½ kr. 
Száz font nyers selyem 25 kr. 

Selyem, és selyemáruk 
Száz font kelme, ugyanezen anyagból 25 kr. 

Száz font dohány  7½ kr. 
Egy ökör, vagy tehén 3 kr. 
Egy borjú 1½ kr. 
Egy ló 3 kr. 
Egy birka 1 kr. 
Egy bárány ½ kr. 
Egy disznó 2 kr. 
Egy kecskebak, illetve kecske 1½ kr. 

Élıállatok 

Más állatok, darabonként, behozatal esetén; legyenek bár szárnyasok, 
vagy más természetőek 

1 kr. 
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XV.§ Elımozdítandó a mindennapi kölcsönös kereskedést a Török Birodalom alattvalói, és a 

Károlyvárosi Katonai Prefektúra alá rendelt alattvalóink között, a köz érdekében már 
1758-ban kegyeskedtünk elrendelni, hogy az arra kijelölt helyeken rostélyok, illetve 
korlátok, vagy ahogyan általában nevezik, rastellumok telepítendık. 
Ezennel tehát megerısítve a fenti rendeletünkben foglalt óvintézkedéseket, jelen 
Rendeletünkkel a hozzájuk tartozó módszerek és eljárások elıírásait is rögzítjük, hogy 
akaratunkról ne csak a közvetlenül érdekeltek szerezzenek tudomást, hanem a nagy 
nyilvánosság is; mivelhogy jóindulatú szándékunk elımozdítani a kölcsönös 
kereskedelmet, a ragályozódásra nem fogékony áruk behozatalát a vesztegintézeteken 
kívül is megtőrjük, ha az a határmenti átvevı helyeken, vagyis az úgynevezett 
rastellumokon keresztül történik, feltéve, hogy a Török Birodalom felıl semmilyen 
kétség nem merül fel a veszélyeket illetıen, az eljárás azonban csak a kölcsönösen 
szükséges élelmiszerekre alkalmazható, és a határ két oldalán élıkre korlátozva, hogy 
minden a legkedvezıbb módon, a jószomszédi kapcsolatok, és a kölcsönös kereskedés 
könnyítése érdekében történjék, elrendeljük azonban, hogy soha senki ne hagyja 
figyelmen kívül azokat az óvintézkedéseket, amelyek a közegészség érdekében végzett 
tevékenység alapelveivel állnak összhangban, és betartásuk elsırendő fontossággal 
kezelendı. 

A határmenti átvevı helyekre, akár korábban létesültek, akár a jövıben rendeljük el 
telepítésüket, az alábbi óvintézkedések alkalmazandók: 

1. Elrendeltetett, hogy Horvátország fent nevezett katonai igazgatású részén, az egyes 
ezredek körzeteiben, amelyek a török határ mentén helyezkednek el, az átvevı 
helyeket olyan területeken kell kialakítani, ahol a fentiekben tárgyalt határmenti 
egészségügyi záróvonalak húzódnak, ennélfogva tehát a Likai ezred területén Kuk-nál, 
az Otocsáci ezred területén Tichevo-nál vagy Radanovác-nál, az Ogulini ezred 
területén Radovicá-nál, a Szluini ezred területén Gnoinicá-nál, oly módon, hogy azok 
a záróvonalakhoz kapcsolódva épüljenek, öt láb magas hézagmentes kerítések közötti 
védelemben, amelyek mellé a határon szolgáló ırszemélyzet telepítendı; nevezett 
kerítések egymástól egy ölnyi távolságban helyezkedjenek el, és a kettıt fából készült 
vályúk kössék össze, hogy azokon keresztül az egyik, illetve másik irányban sót vagy 
gabonaféléket lehessen áttölteni; hogy pedig a darabáruk is elhelyezhetık legyenek, 
erre egy lerakóhelyet, a katonai ır részére pedig egy ırszobát kell építeni. 

2. Az így telepített határátvételi helyeken más kereskedelem nem folytatható, csakis 
olyan természető, amely a ragályozódásra nem alkalmas egyszerő élelmiszerekkel 
történik, ennélfogva 

3. minden más, ragályozódásra képes árut vissza kell utasítani, mivel az fertıtlenítésre 
irányítandó, ezért tehát az ilyen árukat a kereskedıkkel együtt az elıírások szerinti 
vesztegintézetbe kell bekísérni. 

4. Ez a kölcsönös kereskedelmi gyakorlat a hét egyetlen napján, csütörtökön folytatható, 
midın a fent nevezett átvételi helyek nyáron reggel 5 órától este 5 óráig, télen reggel 8 
órától délután 4 óráig használhatók, más napokon vagy órákban azonban állandóan 
zárva tartandók. 
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5. Ezeken a helyeken a következı áruk forgalma engedélyezett: tengeri só, amely 
Buccari, Zengg és Karlobag kikötıibıl származik, hazai és török búza, zab, árpa, 
köles, szárazbab, mint amelyek a határırizeti katonaság élelmezéséhez szükségesek, 
továbbá nyersvas, és malomkövek; ezeknél az átvevı helyeknél mindenféle állattal is 
folytatható a kereskedés, de csak abban az esetben, ha folyóvízi áthajtásuk és 
fürösztésük lehetséges, továbbá ha semmilyen állatvészre vagy ragályra utaló jel nem 
mutatkozik a határok mentén, és ha a kereskedést az adott idıszakban az Egészségügyi 
Bizottság sem tiltotta be. Jól felfogott érdekbıl azonban, az állatok adásvétele ne 
minden csütörtöki napokon és minden egyes állomáson történjék, mint a fentiekben 
hivatkozott áruk esetében, hanem csak havonként egy alkalommal, olyankor, amikor 
egyébként más árukkal is kereskednek, de az egyes helyszínek meghatározott 
sorrendben kövessék egymást, vagyis a hónap elsı csütörtökén Kuk, a másodikon 
Tichevo, vagy Radanovác, a harmadikon Rakovica, a negyediken pedig Gnoiniza a 
helyszín, annak érdekében, hogy azok, akik különben a rendes hivatali teendıiket 
végzik, túlzottan gyakran ne legyenek távol a munkájuktól. 

6. Az áruk cseréjénél a következıképpen kell eljárni: 
• A favályúkat, amelyeken keresztül a só vagy a gabonafélék átömlesztése 

történik, úgy kell felszerelni, hogy a török oldalról ömlesztett gabona egy sőrő 
szövéső drótszitán át érkezzék az innensı oldalon lévı faedénybe, így a 
fertızésre fogékony anyagok, amelyek a szemek közé keveredtek, vagy a 
zsákokból származnak, fennakadjanak a szitán, és innen eltávolítva, a kellı 
óvintézkedések értelmében elégettessenek. 

• A nyersvas és minden más fém, illetve a malomkövek, az összes 
csomagolóanyag eltávolítása után, a fertızıdı érintkezés elkerülésével, 
közvetlenül behozhatók. 

• Amennyiben a kétoldalú kereskedelemben pénzérmék is gazdát cserélnének, 
azok forró ecetes vízbe merítendık, és öblítés után átadhatók. 

• Állatok adásvétele során az érvényes óvintézkedések szerint minden fertızı 
keveredés elkerülendı, és egyetlen olyan eszköz sem vehetı át, amely általában 
az állatok, illetve a lovak felszereléséhez vagy felszerszámozásához tartozik. 

7. A fentiek szerint engedélyezett kereskedelmet egy tiszti rangú katona ellenırzi, aki 
egyidejőleg a határırizeti ırszemek parancsnoka is, és akit ezennel kötelezünk arra, 
hogy szolgálati feladatát, annak teljes idıtartama alatt, a legnagyobb éberséggel lássa 
el, szükség esetén ne csak a katonai védvonalak mentén, hanem személyesen is 
gondoskodjék arról, hogy a kereskedés fertızésmentesen bonyolódjék, oly módon, 
hogy a megfigyelendı dolgok mindig szem elıtt legyenek, ezért az ırök folyamatosan 
járırözzenek az átvevıhely körül, figyeljenek minden titkos próbálkozásra, amelynek 
a célja az lenne, hogy jelen Rendeletünkben kinyilvánított akaratunk ellenére, áruk 
jussanak át a határ innensı oldalára. 

A határmenti lakosság számára kizárólag így, és semmilyen más módon nem 
engedélyezhetı a kereskedés; a személyekre és dolgokra kiszabott veszteglést csakis a 
fenti szabályok szerint vesztegintézetekben lehet kitölteni; ennélfogva jelen 
Szabályzatunkkal teljes egészében eltöröljük azt a mindez ideig számos helyen megtőrt 
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gyakorlatot, amely szerint távol fekvı erdıségekben, szabad ég alatt is foganatosítottak 
veszteglést, kirendelt felügyelet mellett, mindazonáltal ez a gyakorlat a legnagyobb 
éberség mellett sem hozható összhangba a Mi körültekintı elıírásaink szerinti 
vesztegintézeti eljárási szabályainkkal, amelyek azon anyai gondoskodásunkból és 
szeretetünkbıl születtek, amellyel országaink és tartományaink közegészségének ügye 
iránt viseltetünk, és aminek jelen kegyes Szabályzatunkkal is nyilvános tanújelét adjuk, 
abban a reményben, hogy Isten segedelmével alattvalóinkat minden beszivárgó 
ragálytól megóvhatjuk, különösen ha ez irányú szándékainkat szüntelen igyekezet fogja 
követni a magisztrátusok és minden hivatali személy részérıl, akiknek tehát 
nyomatékosan elrendeljük, hogy ezután érvénytelenítsenek minden korábbi szabályt, 
amelyet megszokásból vagy közmegegyezés alapján követtek, és kizárólag az új 
törvény szerint dolgozzanak, amellyel szemben uralkodói kegyességünk elvesztésének 
súlyos terhe mellett, alárendeltjeiknek soha és semmilyen kihágást ne engedélyezzenek. 
Kelt Bécsben, mint fent – Mária Terézia (p. h.) gróf Eszterházy Ferenc, és Izdenczy 
József. 
 


