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A hadügyministeri Egessegi Osztály 
A munkácsi Várparancsnokságnak! 
Debrecen Februar 13-án 1849. 

 
Pfeiffer Ferenc 21-ik honvéd zászlóalj fő orvosa – február 9-én tett felirásában – sebészi 

műszerek küldése iránt esedezvén, a Várparancsnokság e kérelmére vonatkozólag oda utasíttatik: 
hogy miután jelenleg az osztály sebészi műszerek birtokában nincsen – s megszerezhetése jelen 
körülményekben oly nehézségekkel jár, hogy a csatákban küzdő zászlóaljak-ebbeli szüksége is 
alig fedezhető, utasítassék tehát a nevezett fő orvos – ezen Várparancsnokság sebész műszerei 
használatára – ha pedig a Várparancsnokság azt maga is nélkülözné, addig ezen sebészi 
műszereket a polgári hatóságok valamellyikétől ideglenes használatra /:amig t.i. e helyről a hiány 
pótolható leend:/ – nyugtatvány mellett szerezze meg – továbbá – 

A várbani tábori gyógyszertárban hiányzó szerek és megküldött jegyzék iránt szinte f. évi 
február 9-én 92.ik szám alatt tett felírása nyomán e Várparancsnokság oda utasíttatik: hogy miután 
innen távolabb vidékre szerek nem küldhetők, – sőt az itteni szükségletek is csak megfeszített 
igyekezet mellett fedezhetők, – ennél fogva – a hiányzó és kijelölt szereket a helybéli polgári 
gyógyszertárakból megszerezni, s illetőleg megrendelni igyekezzék – megjegyezvén: hogy az 
efféle rendeléseknél a polgári gyógyszerészek 30% elengedésre lesznek bírandók – végre 

Elek alsebész ajánlata tárgyában szinte február 9-én 93-ik szám alatti felírására – e 
Várparancsnokságnak válaszoltatik: hogy miután fősebészi fokozatok nem léteznek, vagy jövőre 
létezni megszünnek, – hanem a sebészek is orvosi rangba alkalmazandók, mire azonban sebész 
mesteri oklevél előmutatása szükséges – annál fogva a nevezett egyén oklevelét – kire annak 
idejében kelő figyelem lesz fordítandó – ide felküldeni szíveskedjék.  
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1 Forrás: HL 1848/49: 13/347. Magyar nyelvű, eredeti tisztázat.  
Közli: Saját kezébe, ott, ahol... Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai 
irataiból. Bp., 1998. Petit Real Könyvkiadó. p. 79. 


