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1. Magyar királyi (Pázmány Péter) Tudományegyetem Orvostudományi Kara 

1770-1952 

159 doboz, 505 kötet = 40,85 ifm. 

A nagyszombati jezsuita egyetem kiegészítéseként Mária Terézia 1769. november 7-

én rendelte el az Orvosi Kar létrehozását. A kar tényleges működése az 1770/71-es tanévben 

indult meg, kezdetben öt tanárral és egészen kicsiny hallgatói létszámmal. A karra 1851 előtt 

külső tartományokból származók, a vidéki akadémiákon végzettek, illetve a Bölcsészeti Kart 

már befejezett diákok iratkozhattak be. 1851 után az Orvosi Kar a tudományegyetem négy 

egyenjogú karának egyikeként működött egy évszázadon át. A kar az orvosi tudományok több 

területén külön tanfolyamok keretében nemcsak orvosdoktorokat (1878 után általános orvos-

doktorokat), hanem sebészmestereket, szülésznőket, gyógyszerészmestereket stb. is képzett. 

Erre az iratanyag megfelelő részeinél utalni fogunk. A volt tudományegyetemi karok közül az 

Orvosi Kar levéltári anyaga maradt meg viszonylag a legnagyobb épségben. 1999-ben 

kivételesen szerencsés módon személyi hagyatékból került elő az orvoskari Dékáni Hivatalból 

1944-ben elszármazott 630 irat, egészen a XVIII. századig visszamenően. Ezeket a megfelelő 

sorozatokba osztottuk vissza. Így került az 1/b és az 1/h állagokba egy-egy egész doboznyi 

kiegyezés előtti irat. 

1/a  Protocolla sessionum Facultatis Medicae in Regia Universitate Pestinensi - A Pesti 

Királyi Tudományegyetem Orvostudományi Karának tanácsülési jegyzőkönyvei 

1793-1951 

78 kötet, 9 doboz = 5,37 ifm. 

A kar működését legjobban tükröző iratsorozat a kari tanácsülési jegyzőkönyvek 

gyűjteménye. A kiegyezés előtti időszakból csak két latin nyelvű kötet maradt meg. Ezek 

közül az első tartalmazza a jegyzőkönyveken kívül a nagyszombati, majd budai egyetem 

orvostanhallgatóinak első matriculáját is. Ennek ellenére ebben az állagban található a 

jegyzőkönyvi anyag fontossága miatt. Az 1869-1877 közötti jegyzőkönyvek az iratok közül 

lettek kiválogatva, az ez utániak viszont bekötve, eredeti állapotukban maradtak ránk teljes 

sorozatban. A jegyzőkönyvek az 1901/02-es tanévtől kezdve géppel írottak, s a kötetek 

többségükben egykorú tárgymutatót is tartalmaznak. Ebbe az állagba sorol be a Magyar 

Tanácsköztársaság alatt működött Orvoskari Bizottság üléseinek egyetlen megmaradt - 

egyébként hiánytalan - jegyzőkönyv kötete, mivel lényegében a bizottság a korábbi tanács 

szerepét töltötte be és időrendileg is szorosan ebbe a sorozatba illik. A bizottság 

összetételének érdekessége volt, hogy a dékánon és az egyetemi tanárokon kívül ott voltak 

ülésein az adjunktusok, a tanársegédek, a gyakornokok, sőt még a hallgatók képviselői is. A 

sorozat a kötetek egyenkénti átnézésével, illetve a meglévő tárgymutatók segítségével 

kutatható. 

 

1. doboz   1770 - 1783 Anyakönyv   

Orvoskari Tanácsülési jkv.1793-1803 

  2-3.doboz 1818-19 kötetben orvoskari                  

tan. jkv. + 1788.júl.24-

1886.márc.30.(hiányokkal)  

      és 1863.dec.23. egyetemi tan.jkv. 

  4. kötet    1878/79. tanév (kallódik) 

  5. kötet    1879/80. tanév 

  6. kötet    1880/81. tanév 

  7. kötet    1881/82. tanév 

  8. kötet    1882/83. tanév 

  9. kötet    1883/84. tanév 

10. kötet    1884/85. tanév 

11. kötet    1885/86. tanév 

12. kötet    1886/87. tanév (kallódik) 

13. kötet    1887/88. tanév 

14. kötet    1888/89. tanév 

15. kötet    1889/90. tanév 
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16. kötet    1890/91. tanév 

17. kötet    1891/92. tanév 

18. kötet    1892/93. tanév 

19. kötet    1893/94. tanév 

20. kötet    1894/95. tanév 

21. kötet    1895/96. tanév 

22. kötet    1896/97. tanév 

23. kötet    1897/98. tanév 

24. kötet    1898/99. tanév 

25. kötet    1899/1900. tanév 

26. kötet    1900/01. tanév 

27. kötet    1901/02. tanév 

28. kötet    1902/03. tanév 

29. kötet    1903/04. tanév 

30. kötet    1904/05. tanév 

31. kötet    1905/06. tanév 

32. kötet    1906/07. tanév 

33. kötet    1907/08. tanév 

34. kötet    1908/09. tanév 

35. kötet    1909/10. tanév 

36. kötet    1910/11. tanév 

37. kötet    1911/12. tanév 

38. kötet    1912/13. tanév 

39. kötet    1913/14. tanév 

40. kötet    1914/15. tanév 

41. kötet    1915/16. tanév 

42. kötet    1916/17. tanév 

43. kötet    1917/18. tanév 

44. kötet   1918/19. tanév (1918. szept. - 

1919. ápr.11, és 1919. aug.8-26.) 

45. kötet Az Orvoskari Bizottság ülé-

      seinek jegyzőkönyvei 1919. 

      máj.12 - júl. 23. 

      Gyógyszerészi Szakbizott- 

      ság üléseinek jegyzőkönyvei  

      1919. máj. 30 - júl.23. 

46. kötet    1919/20. tanév 

47. kötet    1920/21. tanév 

48. kötet    1921/22. tanév 

49. kötet    1922/23. tanév 

50. kötet    1923/24. tanév 

51. kötet    1924/25. tanév 

52. kötet    1925/26. tanév 

53. kötet    1926/27. tanév 

54. kötet    1927/28. tanév 

55. kötet    1928/29. tanév 

56. kötet    1929/30. tanév 

57. kötet    1930/31. tanév 

58. kötet    1931/32. tanév 

59. kötet    1932/33. tanév 

60. kötet    1933/34. tanév  I. félév 

61. kötet    1933/34. tanév II. félév 

62. kötet    1934/35. tanév 

63. kötet    1935/36. tanév 

64. kötet    1936/37. tanév 

65. kötet    1937/38. tanév 

66. kötet    1938/39. tanév 

67. kötet    1939/40. tanév 

68. kötet    1940/41. tanév 

69. kötet    1941/42. tanév 

70. kötet    1941/42. tanév 

71. kötet    1942/43. tanév 

72. kötet    1943/44. tanév 

73. kötet    1944/45. tanév 

74. kötet    1945/46. tanév I. 

       (1945.dec.11-ig) 

75. kötet    1945/46. tanév II. 

       (1946.márc.29-ig) 

76. kötet    1945/46. tanév III. 

       (1946.aug.31-ig) 

77. kötet    1946/47. tanév 

78. kötet    1947/48. tanév 

79. kötet    1948/49. tanév 

80. kötet    1949/50. tanév 

81. kötet    1950/51. tanév 

Az Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveiből készített kivonatok 

Az 1934/35-ös tanévtől kezdődően a jegyzőkönyv kötetekből a leglényegesebb 

részeket tartalmazó gépelt, tanévek szerint rendezett kivonatok. A kivonatolást a gyorsabb, 

könnyebb használat céljából a hetvenes években készítették. A közölt évhatárok között 

hiánytalanok. 

82. doboz    1934/35 - 1935/36. tanévek 

83. doboz    1936/37 - 1940/41. tanévek 

84. doboz    1941/42 - 1944/45. tanévek 

85. doboz    1944/45 - 1945/46. (I. kötet) tanévek 

86. doboz    1945/46 - 1946/47. tanévek 
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87. doboz    1946/47 - 1947/48. tanévek 

88. doboz    1948/49 - 1950/51. tanévek 

 

1/b  Az Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalának iratai 

1784-1951 

135 doboz, 151 kötet = 22,18 ifm. 

Az Orvosi Kar iktatott iratai az 1956-os pusztulások és a selejtezések következtében 

hiányosan maradtak ránk. A kiegyezés előtti iratanyag sajnos teljesen elpusztult, az 1868 és 

1900 közötti évekből pedig csak erősen selejtezett anyaggal rendelkezünk. Igen gazdag az 

1918 és 1922 közötti tanévek forrásgyűjteménye. Az 1930-as évek végétől kezdve a kar 

önállósulásáig már gyakorlatilag csaknem teljes iratsorozat van a levéltárban. Az 

orvosegyetemet ugyan 1951. február elsején hozták létre, de az 1950/51-es tanév teljes 

iratanyaga, sőt az új iktatási rendszerre való áttérés miatt az egész 1951-es év anyaga ebben a 

fondban található. Az iratokat kezdettől fogva sorszámosan iktatták, méghozzá egészen 1950-

ig a nem éppen korszerű tanévek szerinti iktatással. Az iktatás érdekessége, hogy 1889-ig a 

tanévek végén, a szünidőben érkezett iratokat törtszámosan iktatták úgy, hogy a számlálóban 

folytatták az előző tanév iktatószámait, míg a nevezőben már 1-el kezdődően az új tanév 

sorszámos iktatását kezdték meg és a tanév tényleges megnyitásakor ezt a számsort folytatták, 

már törtszám nélkül. A két világháború között - ha nem is teljes következetességgel - már 

alkalmazták az alapszámos iktatást, úgy, hogy mindig az ügy utolsó iktatószáma jelentette az 

alapszámot, amelynél azután az irat elhelyezésre került a kari irattárban. Az 1950/51-es 

tanévben, egészen 1951 végéig, egy rendkívül nehézkes és rossz iratkezelési rendszert 

vezettek be. Az iktatás az iratok tárgyának betűrendje szerint történt, ezen kívül külön iktatták 

a minisztériumi és a dékáni hatáskörbe tartozó iratokat. Ebben az évben az iktatókönyv 

egyben mutatóként is szolgál, de az iratokban való kutatás így is igen nehézkes. 

A kiegyezés előtti iratokról a pusztulások ellenére is lehet némi fogalmunk, mivel az 

irattári segédkönyvek csaknem hiánytalanul maradtak meg 1825-től kezdve. Ugyancsak ránk 

maradt az orvoskari igazgató 1843-1847 közötti iktatókönyve. A segédkönyvek nem az 

iratokkal folyamatosan, hanem külön raktári számokkal lettek ellátva, ugyanis a következő, 

nem lezárt fondoknál kényszerűségből ezt a módszert kellett alkalmazni. Az iktató- és 

mutatókönyvek 1900-ig egybekötve, azután külön-külön állnak rendelkezésre. 

Az iratokban való kutatást az egyes korszakokra más-más módszer szerint célszerű 

végezni. Az 1926 és 1951 közötti iratok a mutató- és iktatókönyvekkel jól kutathatók. A 

Dékáni Hivatal iratain 1892-től kezdődően használtak iktatóbélyegzést. Az első gépirat 1895-

ből származik.  

 

  1. doboz Orvoskari igazgató iktatott iratai 1784/85-1864/65 

  2. doboz 1868/69. tanév  121 - 276 sz. 

  1869/70. tanév    54 - 434 sz. 

  1870/71. tanév  117 - 393 sz. 

  1871/72. tanév  114 - 524 sz. 

  1872/73. tanév  134 - 421 sz. 

  1873/74. tanév  123 - 385 sz. 

  1874/74. tanév  130 - 502 sz. 

  1875/76. tanév  143 - 507 sz. 

  1876/77. tanév  102 - 498 sz. 
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  1877/78. tanév  120 - 498 sz. 

  3. doboz 1878/79. tanév  105 -     437 sz. 

  1879/80. tanév    55 -     477 sz. 

  1880/81. tanév    94 -     490 sz. 

  1881/82. tanév    52 -     363 sz. 

  1882/83. tanév    41 -     510 sz. 

  4. doboz 1883/84. tanév    50 -     514 sz. 

  1884/85. tanév    70 -     550 sz. 

  1885/86. tanév    83 -     598 sz. 

  1886/87. tanév  128 -     622 sz. 

  1887/88. tanév  100 -     655 sz. 

  5. doboz 1888/89. tanév    97 -     626 sz. 

  1889/90. tanév    75 -     667 sz. 

  1890/91. tanév    12 -     615 sz. 

  1891/92. tanév    30 -     660 sz. 

  1892/93. tanév    29 -     809 sz. 

  6. doboz 1893/94. tanév    26 -   1192 sz. 

  1894/95. tanév  153 -   1227 sz. 

  7. doboz 1895/96. tanév    43 -   1322 sz. 

  1896/97. tanév    40 -   1293 sz. 

  8. doboz 1897/98. tanév    15 -   1392 sz. 

  1898/99. tanév    33 -   1601 sz. 

  9. doboz 1899/1900. tanév  289 -   1360 sz. 

10. doboz 1900/01. tanév    13 -   1576 sz. 

11. doboz 1901/02. tanév  122 -   1296 sz. 

12. doboz 1902/03. tanév      1 -   1473 sz. 

13. doboz 1903/04. tanév      5 -   1584 sz. 

14. doboz 1904/05. tanév      8 -   1730 sz. 

15. doboz 1905/06. tanév    16 -   1514 sz. 

16. doboz 1906/07. tanév    10 -   1669 sz. 

17. doboz 1907/08. tanév    23 -   1634 sz. 

18. doboz 1908/09. tanév      7 -   1925 sz. 

19. doboz 1909/10. tanév      2 -   1885 sz. 

20. doboz 1910/11. tanév    13 -   2411 sz. 

21. doboz 1911/12. tanév      5 -   4026 sz. 

22. doboz 1912/13. tanév      4 -   4151 sz. 

23. doboz 1913/14. tanév    15 -   5318 sz. 

24. doboz 1914/15. tanév  117 -   6630 sz. 

25. doboz 1915/16. tanév  143 -   5129 sz. 

26. doboz 1916/17. tanév  114 -   5550 sz. 

27. doboz 1917/18. tanév  188 -   7144 sz. 

28. doboz 1918/19. tanév  300 -   2985 sz. 

29. doboz  “            3122 -   4249 sz. 

30. doboz  “            4250 -   5989 sz. 

31. doboz  “            6038 -   7976 sz. 

32. doboz  “          10130 - 13959 sz. 

33. doboz  “          14014 - 15299 sz. 

34. doboz  “          15300 - 15581 sz. 
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35. doboz 1919/20. tanév     14 -     697 sz. 

36. doboz 1919/20. tanév   703 -   6707 sz. 

37. doboz  “             7015 - 10061 sz. 

38. doboz 1920/21. tanév     26 -   7253 sz. 

39. doboz  “   7286 - 12859 sz. 

40. doboz 1921/22. tanév        6 -   2604 sz. 

41. doboz  “   2610 -   6708 sz. 

42. doboz 1922/23. tanév      29 -   7166 sz. 

43. doboz 1923/24. tanév      10 -   5164 sz. 

44. doboz 1924/25. tanév    405 -   6513 sz. 

45. doboz 1925/26. tanév        1 -   6888 sz. 

46. doboz 1926/27. tanév      12 -   6836 sz. 

47. doboz 1927/28. tanév        1 -   7154 sz. 

48. doboz 1928/29. tanév      12 -   5863 sz. 

49. doboz 1929/30. tanév        9 -   6021 sz. 

50. doboz 1930/31. tanév      17 -   5658 sz. 

51. doboz 1931/32. tanév    131 -   4459 sz. 

52. doboz 1932/33. tanév      87 -   6819 sz. 

53. doboz 1933/34. tanév    287 -   5871 sz. 

54. doboz 1934/35. tanév      58 -   6905 sz. 

55. doboz 1935/36. tanév        2 -   3494 sz. 

56. doboz  “   3503 -   6683 sz. 

57. doboz 1936/37. tanév      24 -   5924 sz. 

58. doboz 1937/38. tanév        3 -   6259 sz. 

59. doboz 1938/39. tanév        4 -   1184 sz. 

60. doboz  “   1201 -   3157 sz. 

61. doboz  “   3167 -   6000 sz. 

62. doboz 1939/40. tanév        5 -   2539 sz. 

63. doboz  “   2543 -   4455 sz. 

64. doboz  “   4456 -   6040 sz. 

65. doboz 1940/41. tanév      28 -   4635 sz. 

66. doboz  “   4658 -   6226 sz. 

67. doboz 1941/42. tanév      12 -   2700 sz. 

68. doboz  “   2709 -   4685 sz. 

69. doboz  “   4691 -   5245 sz. 

70. doboz 1942/43. tanév      13 -   1600 sz. 

71. doboz  “   1606 -   3615 sz. 

72. doboz  “   3620 -   4999 sz. 

73. doboz 1943/44. tanév      15 -     541 sz. 

74. doboz  “   1156 -   1948 sz. 

75. doboz  “   2807 -   3320 sz. 

76. doboz  “   3323 -   5099 sz. 

77. doboz  “   5101 -   5591 sz. 

78. doboz  “   5595 -   6297 sz. 

79. doboz 1944/45. tanév        2 -   1150 sz. 

80. doboz  “   1151 -   2195 sz. 

81. doboz  “   2203 -   3317 sz. 

82. doboz  “   3318 -   4438 sz. 

83. doboz  “   4439 -   5587 sz. 

84. doboz 1945/46. tanév      23 -     949 sz. 



Létrehozás dátuma: 2007.02.02. 

Módosítva: 2008.04.01., 2015.04.09., 2016.05.06. 

 6 

  85. doboz  “     959 -   2192 sz. 

  86. doboz 1945/46. tanév 2194 -   2839 sz. 

  87. doboz  “  2842 -   3899 sz. 

  88. doboz  “  3900 -   5099 sz. 

  89. doboz  “  5101 -   7335 sz. 

  90. doboz 1946/47. tanév       2 -     515 sz. 

  91. doboz  “    516 -     946 sz. 

  92. doboz  “    952 -   1419 sz. 

  93. doboz  “  1420 -   1855 sz. 

  94. doboz  “  1856 -   2499 sz. 

  95. doboz  “  2500 -   3040 sz. 

  96. doboz  “  3041 -   3999 sz. 

  97. doboz  “  4000 -   5180 sz. 

  98. doboz  “  5181 -   6130 sz. 

  99. doboz  “  6131 -   7658 sz. 

100. doboz 1947/48. tanév     22 -     500 sz. 

101. doboz  “    501 -   1099 sz. 

102. doboz  “  1101 -   1700 sz. 

103. doboz  “  1701 -   2400 sz. 

104. doboz  “  2401 -   2974 sz. 

105. doboz  “  2975 -   3739 sz. 

106. doboz  “  3741 -   5230 sz. 

107. doboz  “  5231 -   6200 sz. 

108. doboz  “  6201 -   7337 sz. 

109. doboz  “  7338 -   8179 sz. 

110. doboz  “  8182 -   9489 sz. 

111. doboz  “  9490 - 10246 sz. 

112. doboz 1948/49. tanév       2 -     850 sz. 

113. doboz  “    851 -   1999 sz. 

114. doboz  “  2000 -   3350 sz. 

115. doboz  “  3351 -   3999 sz. 

116. doboz  “  4000 -   4880 sz. 

117. doboz  “  4881 -   5500 sz. 

118. doboz  “  5501 -   6100 sz. 

119. doboz  “  6101 -   6667 sz. 

120. doboz  “  6668 -   8900 sz. 

121. doboz  “  8901 -   9467 sz. 

122. doboz 1949/50. tanév       2 -     800 sz. 

123. doboz  “    801 -   2600 sz. 

124. doboz  “  2601 -   3450 sz. 

125. doboz  “  3451 -   4080 sz. 

126. doboz  “  4081 -   4700 sz. 

127. doboz  “  4701 -   5550 sz. 

128. doboz  “  5551 -   6045 sz. 

129. doboz  “  6047 -   6730 sz. 

130. doboz  “  6731 -   7218 sz. 

131. doboz  “  7219 -   7462 sz. 

132. doboz 1950/51. tanév és 1951. év végéig 

   A   7 - 185 

   B   6 - 657 
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   C 27 - 227 

132. doboz  D   6 - 211 

   E   3 - 171 

   F   1 - 346 

   G   3 - 576 

   H 16 - 339 

133. doboz 1950/51. tanév és 1951. év végéig 

   I 63 - 156 

   J 18 - 176 

   K 10 - 872 

   L   4 - 222 

   M   7 - 457 

   N   4 - 262 

134. doboz 1950/51. tanév és 1951. év végéig 

   O 14 - 179 

   P 28 - 376 

   R   3 - 275 

   S 28 - 455 

   Sz   8 - 513 

135. doboz 1950/51. tanév és 1951. év végéig 

   T 10 - 436 

   U 11 -   56 

   V   3 - 396 

   Z 26 - 105 

  VKM ill.Eü.M.  4 - 760 (minisztériumi) 

   DÉK      6 - 347 (dékáni) 

Segédkönyvek 

  1. kötet Index actorum directorialium - Mutatókönyv az 1825 - 1839 közötti  

  évek irataihoz. 

  2. kötet Orvoskari iktatókönyv 

  1845/46. tanév  1 - 148. sz.  

  1846/47. tanév  1 - 133 sz. 

ad 3. kötet Az orvoskari igazgató iktatókönyve 

  1843/44 - 1846/47. tanév 

  3. kötet Az orvoskari igazgató iktatókönyve (1848. máj. 4-ig) 

  1846/47. tanév  1 - 118 sz. 

  1847/48. tanév  1 -   81 sz. 

  4. kötet Hauptprotocoll - Az Orvosi Kar német iktatókönyve 

  1849/50. tanév  1 - 144 sz. 

  1850/51. tanév  1 -   89 sz. 

  1851/52. tanév  1 - 119 sz. 

  1852/53. tanév  1 - 137 sz. 

  1853/54. tanév  1 - 173 sz. 

  1854/55. tanév  1 - 200 sz. 

  1855/56. tanév  1 - 237 sz. 

  1856/57. tanév  1 - 241 sz. 

  1857/58. tanév  1 -   61 és 392 - 422 sz. 
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  5. kötet Iktató- és mutatókönyv (német nyelvű) 

  1857/58. tanév  1 - 504 sz. 

  6. kötet 1858/59. tanév  1 - 396 sz. 

  7. kötet 1859/60. tanév  1 - 421 sz. 

  8. kötet Iktató- és mutatókönyv (német, majd 1860. nov.15-től magyar nyelvű) 

  1860/61. tanév  1 - 400 sz. 

  9. kötet 1861/62. tanév  1 - 430 sz. 

10. kötet 1862/63. tanév  1 -   427 sz. 

11. kötet 1863/64. tanév  1 -   399 sz. 

12. kötet 1864/65. tanév  1 -   351 sz. 

13. kötet 1865/66. tanév  1 -   400 sz. 

14. kötet 1866/67. tanév  1 -   321 sz. 

15. kötet 1867/68. tanév  1 -   432 sz. 

16. kötet 1868/69. tanév  1 -   449 sz. 

17. kötet Iktató- és mutatókönyv 

1869/70. tanév  1 -   417 sz. 

18. kötet 1870/71. tanév  1 -   550 sz. 

19. kötet 1871/72. tanév  1 -   557 sz. 

20. kötet 1872/73. tanév  1 -   527 sz. 

21. kötet 1873/74. tanév  1 -   511 sz. 

22. kötet 1874/75. tanév  1 -   522 sz. 

23. kötet 1875/76. tanév  1 -   511 sz. 

24. kötet 1876/77. tanév  1 -   530 sz. 

25. kötet 1877/78. tanév  1 -   459 sz. 

26. kötet 1878/79. tanév  1 -   477 sz. 

27. kötet 1879/80. tanév  1 -   411 sz. 

28. kötet 1880/81. tanév  1 -   542 sz. 

29. kötet 1881/82. tanév  1 -   513 sz. 

30. kötet 1882/83. tanév  1 -   519 sz. 

  1883/84. tanév  1 -   562 sz. 

31. kötet 1884/85. tanév  1 -   674 sz. 

32. kötet 1885/86. tanév  1 -   686 sz. 

33. kötet 1886/87. tanév  1 -   722 sz.(kallódik) 

34. kötet 1887/88. tanév  1 -   692 sz. 

35. kötet 1888/89. tanév  1 -   642 sz. 

36. kötet 1889/90. tanév  1 -   682 sz. 

37. kötet 1890/91. tanév  1 -   695 sz. 

38. kötet 1891/92. tanév  1 -   724 sz. 

39. kötet 1892/93. tanév  1 -   876 sz. 

40. kötet 1893/94. tanév  1 - 1195 sz. 

41. kötet 1894/95. tanév  1 - 1269 sz. 

42. kötet 1895/96. tanév  1 - 1369 sz. 

43. kötet 1896/97. tanév  1 - 1337 sz. 

44. kötet 1897/98. tanév  1 - 1394 sz. 

45. kötet 1898/99. tanév  1 - 1624 sz. 

46. kötet 1899/1900. tanév  1 - 1366 sz. 

47. kötet Iktatókönyv 

  1900/01. tanév  1 - 1581 sz. 

48. kötet 1901/02. tanév  1 -   1335 sz. 

  1902/03. tanév  1 -     148 sz. 
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49. kötet 1902/03. tanév         149 -   1482 sz. 

50. kötet 1903/04. tanév  1 -   1612 sz. 

51. kötet 1904/05. tanév  1 -   1735 sz. 

52. kötet 1905/06. tanév  1 -   1515 sz. 

53. kötet 1906/07. tanév  1 -   1683 sz. 

  1907/08. tanév  1 -   1637 sz. 

54. kötet 1908/09. tanév  1 -   1940 sz. 

55. kötet 1909/10. tanév  1 -   1885 sz. 

56. kötet 1910/11. tanév I.  1 -   1478 sz. 

57. kötet  “ II.         1479 -   2419 sz. 

58. kötet 1911/12. tanév I.  1 -   2965 sz. 

59. kötet  “ II.       2966 -   4073 sz. 

60. kötet 1912/13. tanév  1 -   4195 sz. 

61. kötet 1913/14. tanév  1 -   5364 sz. 

62. kötet 1914/15. tanév  1 -   6630 sz. 

63. kötet 1915/16. tanév I.  1 -   3000 sz. 

64. kötet  “   II.       3001 -   5138 sz. 

65. kötet 1916/17. tanév  1 -   5554 sz. 

66. kötet 1917/18. tanév I.             1 -   6310 sz. 

67. kötet  “ II.       6311 -   8107 sz. 

68. kötet 1918/19. tanév I.             1 -   5000 sz. 

69. kötet  “ II.        5001 - 10100 sz. 

70. kötet  “ III.      10101 - 15581 sz. 

71. kötet 1919/20. tanév I.              1 -   5000 sz. 

72. kötet  “ II.        5001 - 10139 sz. 

73. kötet 1920/21. tanév I.              1 -   7000 sz. 

74. kötet  “ II.       7001 - 12948 sz. 

75. kötet 1921/22. tanév  1 -   6760 sz. 

76. kötet 1922/23. tanév  1 -   7278 sz. 

77. kötet 1923/24. tanév  1 -   5171 sz. 

78. kötet 1924/25. tanév  1 -   6804 sz. 

79. kötet 1925/26. tanév  1 -   6976 sz. 

80. kötet 1926/27. tanév  1 -   7159 sz. 

81. kötet 1927/28. tanév  1 -   8029 sz. 

82. kötet 1928/29. tanév  1 -   5878 sz. 

83. kötet 1929/30. tanév  1 -   6022 sz. 

84. kötet 1930/31. tanév  1 -   5658 sz. 

85. kötet 1931/32. tanév  1 -   5180 sz. 

86. kötet 1932/33. tanév  1 -   6828 sz. 

87. kötet 1933/34. tanév  1 -   6647 sz. 

88. kötet 1934/35. tanév  1 -   7005 sz. 

89. kötet 1935/36. tanév  1 -   6469 sz. 

90. kötet 1936/37. tanév  1 -   5938 sz. 

91. kötet 1937/38. tanév  1 -   6366 sz. 

92. kötet 1938/39. tanév  1 -   6000 sz. 

93. kötet 1939/40. tanév  1 -   5824 sz. 

94. kötet 1940/41. tanév  1 -   6272 sz. 

95. kötet 1941/42. tanév  1 -   6665 sz. 

96. kötet 1942/43. tanév  1 -   6723 sz. 

97. kötet 1943/44. tanév  1 -   8463 sz. 
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  98. kötet 1944/45. tanév    1 -   5587 sz. 

  99. kötet 1945/46. tanév    1 -   7335 sz. 

100. kötet 1946/47. tanév    1 -   7671 sz. 

101. kötet 1947/48. tanév    1 - 10246 sz. 

102. kötet 1948/49. tanév    1 -   9467 sz. 

103. kötet 1949/50. tanév    1 -   7642 sz. 

104. kötet Iktató- és mutatókönyv az 1950/51. tanév és az 1951. év végéig A-Z  

  betűk alatt, valamint VKM és EüM, továbbá rektori és dékáni jelzet  

  alatt iktatott iratok. 

105. kötet Mutatókönyv az 1900/01. tanév irataihoz 

106. kötet      1901/02. tanév irataihoz 

       1902/03. tanév irataihoz 

       1903/04. tanév irataihoz 

       1904/05. tanév irataihoz 

107. kötet      1905/06. tanév irataihoz 

108. kötet      1906/07. tanév irataihoz 

       1907/08. tanév irataihoz 

109. kötet      1908/09. tanév irataihoz 

110. kötet      1909/10. tanév irataihoz 

111. kötet      1910/11. tanév irataihoz 

112. kötet      1911/12. tanév irataihoz 

113. kötet      1912/13. tanév irataihoz 

114. kötet      1913/14. tanév irataihoz 

115. kötet      1914/15. tanév irataihoz 

116. kötet      1915/16. tanév irataihoz 

117. kötet      1916/17. tanév irataihoz 

118. kötet      1917/18. tanév irataihoz 

119. kötet      1918/19. tanév irataihoz 

120. kötet      1919/20. tanév irataihoz 

121. kötet      1920/21. tanév irataihoz 

122. kötet      1921/22. tanév irataihoz 

123. kötet      1922/23. tanév irataihoz 

124. kötet      1923/24. tanév irataihoz 

125. kötet      1924/25. tanév irataihoz 

126. kötet      1925/26. tanév irataihoz 

127. kötet      1926/27. tanév irataihoz 

128. kötet      1927/28. tanév irataihoz 

129. kötet      1928/29. tanév irataihoz 

130. kötet      1929/30. tanév irataihoz 

131. kötet      1930/31. tanév irataihoz 

132. kötet      1931/32. tanév irataihoz 

133. kötet      1932/33. tanév irataihoz 

134. kötet      1933/34. tanév irataihoz 

135. kötet      1934/35. tanév irataihoz 

136. kötet      1935/36. tanév irataihoz 

137. kötet      1936/37. tanév irataihoz 

138. kötet      1937/38. tanév irataihoz 

139. kötet      1938/39. tanév irataihoz 

140. kötet      1939/40. tanév irataihoz 

141. kötet      1940/41. tanév irataihoz 
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142. kötet      1941/42. tanév irataihoz 

143. kötet      1942/43. tanév irataihoz 

144. kötet      1943/44. tanév irataihoz 

145. kötet      1944/45. tanév irataihoz 

146. kötet      1945/46. tanév irataihoz 

147. kötet      1946/47. tanév irataihoz 

148. kötet      1947/48. tanév irataihoz 

149. kötet      1948/49. tanév irataihoz 

150. kötet      1949/50. tanév irataihoz 

1/c  Protocolla examinum rigorosum in Facultate Medica Regiae Universitatis Pestinensis - A 

Pesti Királyi Egyetem Orvostudományi Karának szigorlati jegyzőkönyvei 

1811-1951 

128 kötet = 5,3 ifm. 

Az Orvosi Karon tett szigorlatok korabeli nyilvántartásai igen korai időtől kezdve 

maradtak ránk. A jegyzőkönyveket a kar igazgatósága, később a Dékáni Hivatal vezette. Az 

orvosi szigorlatok rendje a XVIII. század végétől a XX. század közepéig az orvostudomány 

fejlődésével párhuzamosan többször változott, korszerűsödött. Az állag kötetei az egyes 

szigorlatok fajtái, azon belül időrend szerint vannak besorolva. Az egyes kötetekben általában 

a következő adatok találhatók: a szigorló neve, a szigorlat időpontja, a szigorlati tárgyakból 

elért eredménye, a (XIX. század második harmadáig) a kérdező tanárok aláírásával, valamint 

a végleges érdemjegy. 

Protocolla examinum rigorosum - Szigorlati jegyzőkönyvek 

Az 1875. előtti kötetek még együttesen tartalmazzák a különböző szigorlatok 

eredményiről készített feljegyzéseket, tanévenként újrakezdődő számozással. A 

jegyzőkönyvek 1845. februárjáig latin, azután a szabadságharc végéig magyar nyelvűek. 1849 

és 1860 között ismét latin a bejegyzések nyelve, majd 1860 novemberétől végleg áttérnek a 

magyar nyelv használatára. Valamennyi kötetnél közöljük, az időhatárok egyértelművé tétele 

érdekében, hogy mikor kelt a kötet utolsó bejegyzése. 

  1. kötet 1811/12. tanévtől 1819/20. tanévig (1820.szept.23.) 

  2. kötet 1820/21.      “      1826/27.      “ (1827.jún.7.) 

  3. kötet 1826/27.      “      1831/32.      “ (1831.dec.30.) 

  4. kötet 1831/32.      “      1835/36.      “ (1836. jan.14.) 

  5. kötet 1835/36.      “      1839/40.      “ (1840.szept.28.) 

  6. kötet 1840/41.      “      1843/44.      “ (1840.márc.29.) 

  7. kötet 1843/44.      “      1847/48.      “ (1848.márc.30.) 

  8. kötet 1847/48. tanévtől 1848/49. tanévig (1849.júl.9.) 

  9. kötet 1849/50.      “      1853/54.      “ (1854.szept.21.) 

10. kötet 1854/55.      “      1857/58.      “ (1858.aug.4.) 

11. kötet 1858/59.      “      1862/63.      “ (1862.okt.21.) 

12. kötet 1862/63.      “      1866/67.      “ (1867.júl.20.) 

13. kötet 1866/67.      “      1871/72.      “ (1872.márc.20.) 

14. kötet 1871/72.      “      1874/75.      “ (1875.júl.29.) 

15. kötet 1875/76.      “      1879/80.      “ (1880.jún.14.) 
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Szülésznők szigorlati jegyzőkönyvei 

A századfordulóig, amíg a nők egyetemi felvételének kérdését nem rendezték, az 

Orvosi Karon külön tanfolyam keretében képezték a szülésznőket. A jegyzőkönyvek 

tanévenként újrakezdődő sorszámozással a szigorló nőhallgatók nevét és vizsgaeredményét 

tartalmazzák. 1900 után a külön szülésznői szigorlatok megszűntek. 

16. kötet 1871/72. tanévtől 1877/78. tanévig (1878.máj.17.) 

17. kötet 1877/78.      “       1896/97.      “ (1897.márc.26.) 

18. kötet 1896/97.      “       1897/98.      “ (1898.jan.21.) 

Orvostudori elővizsgálati jegyzőkönyvek 

Az egységes orvosképzés bevezetése után 1874. nyarán vizsgáztak azok az 

orvostanhallgatók, akik tanulmányaikat már az új tanterv szerint végezték. A 

követelményeknek megfelelően állattanból, növénytanból és ásványtanból kellett a 

tanulmányok elején ún. elővizsgát tenniük, melyek a 2. félév végén voltak esedékesek. A 

kötetek tanévenként újrakezdődő sorszámozással ezen elővizsgálatot tevők neveit és 

vizsgaeredményeit tartalmazzák. A rendszer a XX. század elejéig maradt érvényben. 

19. kötet Állattan 1873/74-1885/86. (1886.ápr.16.) 

20. kötet Növénytan 1873/74-1885/86. (1885.dec.12.) 

21. kötet Ásványtan 1873/74-1885/86. (1886.ápr.17.) 

22. kötet Állattan 1885/86-1893/94 (1894.jún.21.) 

23. kötet Növénytan 1885/86-1893/94 (1894.jún.26.) 

24. kötet Ásványtan 1885/86-1893/94 (1894.jún.23.) 

25. kötet Állattan 1894/95-1908/09 (1909.márc.19.) 

  Növénytan 1894/95-1908/09 (1909.márc.17.) 

  Ásványtan 1894/95-1908/09 (1909.márc.17.) 

Orvostudori előszigorlati jegyzőkönyvek 

Az új szigorlati rend szerint az előszigorlat tárgyai a természettan (fizika) és vegytan 

(kémia) voltak, továbbá az élettanból és a leíró bonctanból kellett még vizsgázni. Az 

előszigorlat a 4. félév végén volt esedékes. A jegyzőkönyvek szokás szerint tanévenként 

újrakezdődő sorszámozással közlik a hallgatók eredményeit. Az utolsó ilyen rendszerű 

előszigorlatot az 1911/12-es tanév első félévében tették le. 

26. kötet 1875/76. tanévtől 1886/87. tanévig (1886.nov.2.) 

27. kötet 1886/87.      “       1890/91.      “ (1891.jan.31.) 

28. kötet 1890/91.      “       1898/99.      “ (1899.jún.16.) 

29. kötet 1899/1900. tanévtől 1911/12. tanévig (1911.nov.6.) 

Első orvosgyakorlati szigorlat jegyzőkönyvei 

Az 1874-től mintegy 30 éven át érvényben lévő szigorlati rend szerint az első 

orvosgyakorlati szigorlat tárgyai a bonctan, élettan, gyógyszertan és kórbonctan voltak. A 

szigorlatokat a 10. félév befejezése után lehetett megkezdeni. A jegyzőkönyvek a szokásos 

csoportosításban tartalmazzák a szigorlati eredményeket. 1905 után már csak néhányan 

vizsgáztak a régi szigorlati rendszer szerint.  

30. kötet 1877/78. tanévtől 1887/88. tanévig (1888. jún.8.) 
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31. kötet 1887/88.      “       1891/92.      “ (1892.jún.5.) 

32. kötet 1891/92. tanévtől 1900/01. tanévig (1900.dec.12.) 

33. kötet 1900/01.      “       1911/12.      “ (1911.szept.20.) 

Az újrendszerű első orvosi szigorlat jegyzőkönyvei 

Az 1901-ben bevezetett új szigorlati rendszer értelmében a korábbi előszigorlatok 

helyébe lépett az új első szigorlat. Így ennek tárgyai a kémia, fizika, élettan és bonctan, ill. 

anatómia voltak. A jegyzőkönyvek tanévenként újrakezdődő sorszámozással tartalmazzák e 

szigorlat eredményeit. A köteteket mutatóval látták el, így a szigorlók nevei alapján az 

eredmények könnyen visszakereshetők. A szigorlati rend 1922-ben megváltozott, de többen 

vizsgáztak még e rendszer szerint egészen 1945-ig. 

34. kötet 1901/02. tanévtől 1907/08. tanévig  (1908.márc.17.) 

35. kötet 1907/08.      “       1909/10.      “ (1910.márc.13.) 

36. kötet 1909/10.      “       1910/11.      “ (1911.jún.19.) 

37. kötet 1910/11.      “       1913/14.      “ (1914.jún.18.) 

38. kötet 1913/14.      “       1918/19.      “ (1918.szept.6.) 

39. kötet 1918/19.      “       1919/20.      “ (1920.júl.30.) 

40. kötet 1920/21.      “       1921/22.      “ (1922.jan.17.) 

41. kötet 1921/22.      “       1922/23.      “ (1923.jan.20.) 

42. kötet 1922/23.      “       1924/25.      “ (1925.márc.14.) 

43. kötet 1924/25.      “       1945/46.      “ (1946.márc.26.) 

 

Újabb rendszerű első orvosi szigorlat jegyzőkönyvei I. rész 

Az 1922-től ismét változó szigorlati rendszer az első orvosi szigorlatot 

kettéválasztotta. Az első részben a hallgatók kémiából és fizikából vizsgáztak. E rendszer 

érvényben maradt a II. világháború utáni évekig. A kötetek névmutatóval vannak ellátva. 

44. kötet 1922/23. tanévtől 1928/29. tanévig (1929. jún.8.) 

45. kötet 1928/29.      “       1939/40.      “ (1940.jún.8.) 

46. kötet 1939/40.      “       1945/46.      “ (1946.jún.28.) 

47. kötet 1945/46.      “       1946/47.      “ (1947.jún.3.) 

48. kötet 1946/47.      “       1949/50.      “ (1950.szept.15.) 

 

Újabb rendszerű első orvosi szigorlat jegyzőkönyvei II. rész 

Az említett új szigorlati rendszerben az első szigorlat második része anatómiából és 

élettanból állt. A jegyzőkönyvek ezek eredményeit közlik a korábban már ismertetett rendben. 

49. kötet 1923/24. tanévtől 1929/30. tanévig (1929.szept.12.) 

50. kötet 1929/30.      “       1937/38.      “ (1938.jan.21.) 

51. kötet 1938/39.      “       1945/46.      “ (1946.júl.13.) 

52. kötet 1945/46.      “       1947/48.      “ (1948. máj.21.) 

53. kötet 1947/48.      “       1949/50.      “ (1950.okt.16.) 
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Második orvosgyakorlati szigorlat jegyzőkönyvei 

Az 1870-es évektől érvényben lévő szigorlati rendszerben a második orvosgyakorlati 

szigorlat a következő részekből állt: belgyógyászat, sebészet, sebészeti műtéttan, szemészet, 

szemészeti műtéttan, szülészet és szülészeti műtéttan. A jegyzőkönyvek tanévenként 

újrakezdődő sorszámozással tartalmazzák a szigorlatok eredményeit. 

54. kötet 1878/79. tanévtől 1882/83. tanévig (1882. nov.) 

55. kötet 1882/83.      “       1885/86.      “ (1886.ápr.) 

56. kötet 1885/86.      “       1887/88.      “ (1888.máj.) 

57. kötet 1887/88.      “       1889/90.      “ (1889.nov.) 

58. kötet 1889/90.      “       1891/92.      “ (1891.dec.) 

59. kötet 1891/92.      “       1893/94.      “ (1894.márc.) 

60. kötet 1893/94.      “       1895/96.      “ (1896.jún.) 

61. kötet 1895/96.      “       1897/98.      “ (1898.jún.) 

62. kötet 1897/98.      “       1900/01.      “ (1901.máj.) 

63. kötet 1900/01.      “       1903/04.      “ (1904.jún.) 

64. kötet 1903/04.      “       1911/12.      “ (1912.ápr.) 

Az újrendszerű második orvosgyakorlati szigorlat jegyzőkönyvei 

A századfordulón bevezetett új szigorlati rend szerint 1905-ben tették le először a 

hallgatók a második szigorlatot. A szigorlat tárgyai: kórbonctan, gyógyszertan, általános 

kórtan, törvényszéki orvostan és közegészségtan. A jegyzőkönyvek előbb kötetenként, majd 

tanévenként újrakezdődő sorszámozással tartalmazzák az eredményeket. A kötetek 

használatát pontos névmutatók könnyítik meg. 

65. kötet 1904/05. tanévtől 1906/07. tanévig (1907.máj.) 

66. kötet 1906/07.      “       1908/09.      “ (1909.jún.) 

67. kötet 1908/09.      “       1909/10.      “ (1910.ápr.) 

68. kötet 1909/10.      “       1910/11.      “ (1911.jún.) 

69. kötet 1910/11.      “       1915/16.      “ (1916.jún.) 

70. kötet 1916/17.      “       1921/22.      “ (1921.dec.) 

71. kötet 1921/22.      “       1923/24.      “ (1924.jún.) 

72. kötet 1923/24.      “       1936/37.      “ (1937.jún.) 

73. kötet Kiegészítő kötet, amelybe pótlólag e rendszer szerint letett szigorlatokat 

jegyezték be. 

  1922.febr. -     1945. ápr. 

Újabb rendszerű második orvosi szigorlat jegyzőkönyvei 

1922 után a hallgatók döntő többsége már az új szigorlati rendszer szerint vizsgázott. 

E formában annyi volt a változás, hogy a második szigorlat tárgyainak száma csökkent, s így 

ettől kezdve csak a kórbonctan, a gyógyszertan és az általános kórtan eredményei szerepelnek 

a jegyzőkönyvekben. A köteteket mutatók egészítik ki, a számozás tanévenként újrakezdődik. 

1949 után a szigorlati tárgyak rendje a fentiekhez képest változik, ideológiai tárgyakkal bővül 

ki. 

74. kötet 1922/23. tanévtől 1929/30. tanévig (1929. márc.) 

75. kötet 1928/29.      “       1933/34.      “ (1934. jún.) 

76. kötet 1933/34.      “       1942/43.      “ (1943.jún.) 
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  77. kötet 1942/43. tanévtől 1944/45. tanévig (1945.ápr.) 

  78. kötet 1944/45.      “       1946/47.      “ (1947.márc.) (kallódik) 

  79. kötet 1946/47.      “       1947/48.      “ (1948.febr.) 

  80. kötet 1947/48. tanév   (1948.jún.) 

  81. kötet 1947/48. tanévtől 1948/49. tanévig (1948.szept.) 

  82. kötet 1948/49. tanév   (1949.jún.) 

  83. kötet 1948/49. tanévtől 1949/50. tanévig (1949.szept.) 

  84. kötet 1949/50. tanév   (1950.ápr.) 

  85. kötet 1949/50. tanévtől 1950/51. tanévig (1951.jún.) 

Harmadik orvosgyakorlati szigorlat jegyzőkönyvei 

Az 1874 utáni szigorlati rendszerben a harmadik szigorlat tárgyai a belgyógyászat, 

sebészet, közegészségtan és törvényszéki orvostan voltak. A jegyzőkönyvek ezek eredményeit 

közlik tanévenkénti újrakezdődő sorszámozással. 

  86. kötet 1878/79. tanévtől 1885/86. tanévig (1886.ápr.) 

  87. kötet 1885/86.      “       1888/89.      “ (1889.máj.) 

  88. kötet 1888/89.      “       1890/91.      “ (1891.ápr.) 

  89. kötet 1890/91.      “       1892/93.      “ (1893.febr.) 

  90. kötet 1892/93.      “       1897/98.      “ (1898.márc.) 

  91. kötet 1897/98.      “       1907/08.      “ (1908.máj.) 

  92. kötet 1907/08.      “       1911/12.      “ (1911.dec.) 

Újrendszerű harmadik orvosgyakorlati szigorlat jegyzőkönyvei 

1905-től ismét új összetételben tették le a harmadik szigorlatot az orvostanhallgatók. 

A szigorlati tárgyak között szerepel a belgyógyászati, sebészeti klinikai, sebészeti műtéttani, 

szemészeti klinikai, szemészeti műtéttani, szülészeti- és nőgyógyászati klinikai, szülészeti 

műtéttani vizsga, valamint az elmekórtan, gyermekgyógyászat és bőr- és bujakórtan 

tárgyköréből egy választható vizsga. A jegyzőkönyvek ezek eredményeit tartalmazzák 

tanévenkénti bontásban. A köteteket névmutatóval látták el. 

  93. kötet 1905/06. tanévtől 1906/07. tanévig (1906.okt.) 

  94. kötet 1906/07.      “       1907/08.      “ (1908.jún.) 

  95. kötet 1907/08.      “       1908/09.      “ (1908.dec.) 

  96. kötet 1908/09.      “       1909/10.      “ (1909.okt.) 

  97. kötet 1909/10. tanév   (1910.jún.) 

  98. kötet 1909/10. tanévtől 1910/11. tanévig (1910.dec.) 

  99. kötet 1910/11. tanév   (1911.máj.) 

100. kötet 1910/11. tanévtől 1913/14. tanévig (1914.febr.) 

101. kötet 1913/14.      “       1915/16.      “ (1916.jún.) 

102. kötet 1916/17.      “       1918/19.      “ (1919.aug.) 

103. kötet 1918/19.      “       1921/22.      “ (1921.dec.) 

104. kötet 1921/22.      “       1922/23.      “ (1923.jún.) 

105. kötet 1923/24.      “       1924/25.      “ (1925.febr.) 

106. kötet 1924/25.      “       1944/45.      “ (1944.nov.) 
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Újabb rendszerű harmadik orvosi szigorlat jegyzőkönyvei 

1922. után a harmadik szigorlatot is megreformálták. A tárgyak köre nem bővült, 

csupán a korábban választható tárgyak mindegyikéből most már kötelező volt vizsgázni. 

Ezenkívül valamennyi tárgyból kórházi, klinikai gyakorlatot követeltek meg. A 

jegyzőkönyvekben a szigorlati vizsgák eredményei szerepelnek és pontos nyilvántartás 

található a kórházi gyakorlatok helyéről és időpontjáról. A köteteket névmutató egészíti ki. 

107. kötet 1923/24. tanévtől 1927/28. tanévig (1927.szept.) 

108. kötet 1927/28.      “       1929/30.      “ (1930.jan.) 

109. kötet 1929/30.      “       1932/33.      “ (1933.márc.) 

110. kötet 1932/33.      “       1936/37.      “ (1936.szept.) 

111. kötet 1936/37.      “       1940/41.      “ (1941.máj.) 

112. kötet 1940/41.      “       1944/45.      “ (1945.ápr.) 

113. kötet 1944/45.      “       1947/48.      “ (1947.okt.) 

114. kötet 1947/48. tanév   (1948.szept.) 

115. kötet 1948/49. tanévtől 1952/53. tanévig (1952.dec.) 

Negyedik orvosi szigorlat jegyzőkönyvei 

Az 1922 utáni rendszerben a korábban a második szigorlat tárgyát képező 

törvényszéki orvostan és közegészségtan tárgyakból állították össze a negyedik orvosi 

szigorlat vizsgáit. A jegyzőkönyvek ezek eredményeit adják tanévenként névmutatóval 

együtt. 

116. kötet 1923/24. tanévtől 1936/37. tanévig (1937.jún.) 

117. kötet 1937/38.      “       1944/45.      “ (1945.jún.) 

118. kötet 1944/45. tanévtől 1949/50. tanévig  (1950.jún.) 

ad.118. kötet 1944/45. tanév  A Halléba telepített hallgatók szigorlatra jelentkezése. 

119. kötet 1950/51. tanév   (1951.aug.) 

120. kötet 1950/51. tanévtől 1954/55. tanévig (1955.aug.) 

Az első és második szigorlat közös nyilvántartó könyvei 

A háború utáni reformok következtében az 1947/48-as tanévtől kezdve a 

tanulmányaikat megkezdő hallgatókról új nyilvántartást kezdtek vezetni. A kötetek az első évi 

kötelező kollokviumok, valamint az első és második szigorlat eredményeit tartalmazzák. A 

későbbi, már az önálló orvosegyetemen vezetett szigorlati nyilvántartásokat jelenleg részben 

az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatala őrzi. 

121. kötet Az 1947/48. tanévben tanulmányaikat megkezdett hallgatók eredményei (I-II. 

szigorlat) 

122. kötet Az 1947/48. tanévben tanulmányaikat megkezdett hallgatók eredményei (III-

IV. szigorlat) 

123. kötet Az 1948/49. tanévben tanulmányaikat megkezdett hallgatók eredményei 

124. kötet Az 1948/49. tanévben tanulmányaikat megkezdett hallgatók eredményei 

125. kötet Az 1949/50. tanévben tanulmányaikat megkezdett hallgatók eredményei 

126. kötet Az 1950/51. tanévben tanulmányaikat megkezdett hallgatók eredményei 

127. kötet Az 1950/51. tanévben tanulmányaikat megkezdett hallgatók eredményei 
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1/d  Libri classificationum Facultatis Medicae in Regia Universitate Pestinensi - A Pesti 

Királyi Egyetem Orvostudományi Karának osztályozási könyvei 

1787-1876 

67 kötet = 2,74 ifm. 

A kar hallgatóinak tanulmányi eredményeit és személyi adatait tartalmazó kötetek 

különösen a XIX. század első felére nézve jelentős forrásértékűek. A kötetek címe ingadozó, 

tartalma és tagolása azonban egységes. Az 1846 előtti anyagból megállapítható a hallgatók 

neve, vallása, nemzetisége, születési helye és származása. Megtudható az apa neve és 

foglalkozása, és a korábbi tanulmányok adatai. Részletes nyilvántartás van csaknem 

mindegyik tanévben az ösztöndíjasok számáról. A tantárgyakból nyert érdemjegyek 

szakonkénti és évfolyamonkénti bontásban találhatók az egyes kötetekben. Ennek 

megfelelően külön-külön találjuk az I-V. éves orvostanhallgatók, a gyógyszerészek, a 

sebészek (I-II. évfolyam), a szülészek, a bábák és az állatorvosok adatait. Külön besorolásban 

találhatók a magyar és a német tannyelvű sebészhallgatók mindkét évfolyamban, 

hasonlóképpen a bábák és az állatorvosok. Minden évfolyam adatai után részletes összesítés is 

található. 

Az osztályozási könyvek 1787 és 1822 között kéziratosak, majd 1846-ig nyomtatott 

rovatokat tartalmazva készültek. Az abszolutizmus korából fennmaradt kötetek újra 

kéziratosak, s a korábbiaknál sokkal kevesebb adatot tartalmaznak. Az 1850-es évekből csak a 

hallgatók nevét és osztályzatát közlik az egyes kötetek. Az állag utolsó darabja már csak a 

bábák tanulmányi eredményeit tartalmazza. A bejegyzések többsége latin nyelvű. Az 

1845/46-os év adatait, és az 1860 után készült nyilvántartásokat már magyarul írták. 1824 és 

1844 között szinte mindegyik tanévből két azonos kötet maradt ránk, az egyik "in usum 

Decanalem", a másik "in usum Directoralem" készült. Érdemes megemlíteni, hogy az egyes 

kötetekben különleges bejegyzések is előfordulnak, így elsősorban korabeli vizsgaigazolások. 

A kötetek egyenkénti átnézéssel kutathatók. 

 

  1. kötet 1787/88 - 1795/96.tanévek 

  2. kötet 1796/97 - 1808/09.tanévek 

  3. kötet 1809/10 - 1813/14.tanévek 

  4. kötet 1814/15 - 1817/18.tanévek 

  5. kötet 1818/19 - 1821/22.tanévek 

  6. kötet 1822/23. tanév 

  7-8. kötet 1824/25. tanév 

  9-10. kötet 1825/26. tanév 

11-12. kötet 1826/27. tanév 

13-14. kötet 1827/28. tanév 

15-16. kötet 1828/29. tanév 

17. kötet 1829/30. tanév 

18-19. kötet 1830/31. tanév 

20-21. kötet 1831/32. tanév 

22-23. kötet 1832/33. tanév 

24-25. kötet 1833/34. tanév 

26-27. kötet 1834/35. tanév 

28-29. kötet 1835/36. tanév 

30-31. kötet 1836/37. tanév 

32-33. kötet 1837/38. tanév 

34-35. kötet 1838/39. tanév 

36-37. kötet 1839/40. tanév 

38-39. kötet 1840/41. tanév 

40-41. kötet 1841/42. tanév 

42-43. kötet 1842/43. tanév 

44-45. kötet 1843/44. tanév 

46. kötet 1844/45. tanév 

47. kötet  1845/46. tanév 

48. kötet 1850/51. tanév 

49. kötet 1851/52. tanév 

50. kötet 1853/54. tanév 

51-52. kötet 1854/55. tanév 

53-54. kötet 1855/56. tanév 

55-56. kötet 1856/57. tanév 

57. kötet 1857/58. tanév 

58. kötet 1858/59. tanév 

59-60. kötet 1859/60. tanév 

61-62. kötet 1860/61. tanév 

63. kötet 1861/62. tanév 

64. kötet 1862/63. tanév 

65. kötet 1863/64. tanév 

66. kötet 1864/65. tanév 

67. kötet 1875/76. tanév 
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1/e  Protocolla susceptionis juventutis - scholasticae in Facultate Medica Regiae 

Universitatis Pestinensis - A Pesti Királyi Egyetem Orvostudományi Karára felvett hallgatók 

nyilvántartása 

1770-1952 

51 kötet = 2,0 ifm. 

Az állag anyagához tartozik az 1/a állag 1. kötetében lévő, s a kar legelső hallgatóinak 

adatait tartalmazó matricula. A sorozat 1821-től 1846-ig nyomtatott rovatokat tartalmazó 

kötetekből áll, melyek beosztása, felépítése hasonló az előző állagnál ismertetett rendszerhez. 

E kötetekből is megállapítható a hallgatók neve, kora, vallása, nemzetisége, születési helye és 

származása, valamint apjának, vagy gyámjának foglalkozása és lakhelye. Adatokat 

találhatunk a hallgatók ösztöndíjára, iskolai végzettségére, sőt pesti szálláshelyére 

vonatkozóan is. 

Az abszolutizmus korából megmaradt kötetek itt is kéziratosak és a korábbiaknál 

kevesebb adatot közölnek. Ekkor már egy-egy tanévből csak az összevont adatokat tudhatjuk 

meg, az évfolyamonkénti bontás már nem áll rendelkezésünkre. A kötetek többsége latin, az 

abszolutizmus korában német nyelvű. Az állag második fele jellegében eltér a többitől, de 

adatait tekintve a sorozat részének számítható. Részben az Orvostudományi Kar beiratkozási 

könyveiről van szó, amelyek már csak a beiratkozás idejét, a hallgatók nevét és évfolyamát 

tartalmazzák, részben a tanulmányi lapok sorozatáról az 1949/50. és az 1951/52. tanévek 

közötti időszakból. Mivel ezt a fajta nyilvántartást a későbbiekben nem vezették, az 1951-es 

korszakhatáron túlnyúló részt is ebben az állagban hagytuk. Az állag a kötetek egyenkénti 

átnézésével kutatható. 

 

- Matricula Facultatis Medicae Tyrnaviensis dominorum medicinae studiosorum et doctorum 

ad Facultatem nostram repetentium. - lásd: 1/a állag 1. kötet 1770.nov.6 - 1783.szept.10. 

  1. kötet 1821/22 - 1827/28. tanévek 

  2. kötet 1823/24 - 1829/30. tanévek 

  3. kötet 1830/31 - 1833/34. tanévek 

  4. kötet 1833/34 - 1836/37. tanévek 

  5. kötet 1837/38. tanév 

  6. kötet 1837/38 - 1839/40. tanévek 

  7. kötet 1840/41. tanév 

  8. kötet 1841/42. tanév 

  9. kötet 1842/43. tanév 

10. kötet 1843/44. tanév 

11. kötet 1843/44 - 1845/46. tanévek 

12. kötet 1846/47. tanév 

13. kötet 1851/52 - 1852/53. tanévek 

14. kötet 1854/55. tanév 

15. kötet 1855/56. tanév 

16. kötet 1856/57. tanév 

17. kötet 1858/59. tanév 

18. kötet 1859/60. tanév 

19. kötet 1859/60. tanév rendkívüli hallgatói 

20. kötet 1865/66. tanév 

21. kötet 1871/72. tanév 

22. kötet 1874/75. tanév 
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23. kötet 1918/19 - 1928/29. tanévek 

  Orvoskari rendes hallgatók beiratkozási könyve 

24. kötet 1929/30 - 1947/48. tanévek 

  Orvoskari rendes hallgatók beiratkozási könyve 

25. kötet 1910/11 - 1946/47. tanévek 

  Rendkívüli orvostanhallgatók beiratkozási könyve 

26. kötet 1910/11 - 1949/50. tanévek 

  Gyógyszerészhallgatók beiratkozási könyve 

27. kötet 1949/50. tanév II. félév 

28. kötet 1950/51. tanév 

29. kötet 1947/48. tanév 

  Rendes orvostanhallgatók 

30. kötet Tanulmányi lapok 1949/50  I. félév A-D 

31. kötet  “   “  E-H 

32. kötet  “   “  I-L 

33. kötet  “   “  M-Q 

34. kötet  “   “  R-Sz 

35. kötet  “   “  T-Zs 

36. kötet Tanulmányi lapok 1949/50 II. félév A-D 

37. kötet  “   “  E-H 

38. kötet  “   “  I-L 

39. kötet  “   “  M-P 

40. kötet  “   “  R-Sz 

41. kötet  “   “  T-X 

42. kötet Tanulmányi lapok 1950/51   I. évfolyam 

43. kötet  “   “  II. évfolyam 

44. kötet  “   “ III. évfolyam 

45. kötet  “   “ IV. évfolyam 

46. kötet  “   “  V. évfolyam 

47. kötet Tanulmányi lapok 1951/52   I. évfolyam 

48. kötet  “   “  II. évfolyam 

49. kötet  “   “ III. évfolyam 

50. kötet  “   “  V. évfolyam 

51. kötet Névmutató  1949/50. II. félévéhez 

 

1/f  Az Orvostudományi Karon végzett hallgatók jegyzéke 

1770-1927 

7 kötet = 0,5 ifm. 

A SOTE Levéltárának egyik legértékesebb része ennek az állagnak első három kötete, 

az úgynevezett "promotios könyvek". Ezekben az Orvosi Karon felavatott doktorok, 

gyógyszerészek és az egyéb tanfolyamokat végzettek névsora található. Az egyetem többi 

karán, vagy más régebbi hazai egyetemen nem maradt meg ilyen teljességgel a végzett 

hallgatók korabeli nyilvántartása. A kezdetben latin, majd az 1840-es évektől magyar nyelven 

vezetett kötetekben tudományszakonként csoportosítva, s ezen belül sorszámozva találjuk a 

felavatott orvosok adatait. A kötetek éppen ezért egymást egészítik ki, s együttesen 

használhatók. A nyilvántartást az 1880-as években e kötetekben befejezték, csupán a 

gyógyszerészmestereket jegyezték fel még 1908-ig. A folytatások az egyetemes 

orvosdoktorok aranykönyvében, és a különböző kari nyilvántartásokban találhatók. E 
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könyveket különleges egyetemtörténeti értékük miatt külön őrzik. A millennium előtt 

felavatott orvosok adatait Hőgyes Endre közölte. 

1. kötet Album Medicorum 

Nomina eorum, qui Inclyta Facultate Medica Tyrnaviensi praestitis praestandis 

in numerum legitimorum Medicinae Doctorum sou ordine recepti sunt. 

Orvostudorok  1770 - 1894/95. 1-3260. sz. 

Gyógyszerészek 1888/89 - 1907/08. 

2. kötet Album Chyrurgorum et Pharmacopaeorum 

Nomina eorum, qui praestitis praestandis ab Inclyta Facultatae Medica 

Tyrnaviensi in legitima examinatorum et approbatorum Artis Pharmaceuticae 

Magistrorum numerum relati sunt. 

Gyógyszerészek 1770 - 1838/39.  1-1479. sz. (1-278.old.) 

Szülészmesterek 1777 - 1844/45. 1-847. sz. (279-391. old.) 

Sebészek  1770-1831/32.  1-1733. sz. (397-707.old.) 

Polgári sebészek és 

szülészek  1814/15 - 1837/38. 1-787. sz. (709-912. old.) 

Szemészek  1777 - 1876/77. 1-158. sz. (913-969. old.) 

Fogászok  1800 - 1885/86. 1-39. sz. (1039-1058.old.) 

3. kötet Album Chirurgorum 

Sub Decanatu ...sequentes Magistri chirurgiae ac obstetriciae examinati et 

approbati sunt. 

Sebészek  1832/33 - 1880/81. 1734-2005.sz.(1-117.old.) 

Szülészmesterek 1845/46 - 1887/88. 848-921.sz.(193-261.old.) 

Polgári sebészek és 

szülészek  1837/38 - 1878/79. 788-1580.sz.(266-433.o.) 

Gyógyszerészek 1839/40 - 1887/88. 1480-2354.sz.(613-947.o) 

4. kötet Gyógyszerészmesteri oklevélkönyvek mutatója 

A fenti három kötet gyógyszerészeiről utólag készített részletes mutató. 

5. kötet Orvosi oklevélkönyvek mutatója 

  A fenti három kötet orvosairól utólag készített részletes mutató. 

6. kötet Egyetemes orvosdoktorok aranykönyve (diplomanyilvántartása) 

  1878/79 - 1926/27 

7. kötet Névmutató 1878 - 1926 

 

1/g  Az Orvostudományi Kar klinikáinak összefoglaló jelentései 

1825-1835 

3 doboz = 0,36 ifm. 

A viszonylag kis terjedelmű állag kétségkívül érdekes forrásanyagot tartalmaz. Az 

Orvosi Kar klinikái minden tanévben, esetenként a szemeszterek végén összefoglaló jelentést 

készítettek gyógyító munkájukról. A kis füzetekbe kötött latin nyelvű jelentések nem csupán 

pontos statisztikai táblázatokat tartalmaznak a betegek számáról, neméről, a betegségek 

megoszlásáról, a havi betegforgalomról, hanem egyéb különleges bejegyzéseket is. Havonta 

megadják a hónap hőmérsékleti maximumát és minimumát, s hasonlóan a légnyomás értékét 

is. A táblázatokat részletes szöveges kifejtés egészíti ki. Az állagban a szülészeti, az 
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orvosgyakorlati, a sebészeti, és a szemészeti klinikák jelentései találhatók meg. Az anyag a 

füzetek egyenkénti átnézésével kutatható. 

  1. doboz 1825/26. tanév Orvosgyakorlati klinika jelentése II. félévi 

     Szülészeti  “ 

  1826/27. tanév Orvosgyakorlati klinika jelentése 

     Sebészeti  “ 

     Orvosi   “ 

  1827/28. tanév Orvosgyakorlati klinika jelentése 

     Szemészeti   “        I. félévi 

     Szemészeti  “       II. félévi 

  2. doboz 1829/30. tanév Orvosgyakorlati klinika jelentése 

     Szülészeti  “ 

     Sebészeti  “ 

     Orvosi   “ 

     Szemészeti  “ 

  1831/32. tanév Orvosgyakorlati klinika jelentése I. félévi 

     Orvosgyakorlati “      II. félévi 

     Szülészeti  “       (2 pld.) 

     Szemészeti  “ 

  3. doboz 1832/33. tanév Orvosgyakorlati klinika jelentése I. félévi 

     Orvosgyakorlati “     II. félévi 

     Szemészeti  “ 

  1833/34. tanév Orvosgyakorlati klinika jelentése I. félévi 

     Szülészeti  “ 

     Sebészeti  “ 

     Orvosi   “ 

     Szemészeti  “ 

  1834/35. tanév Orvosgyakorlati klinika jelentése 

     Szemészeti  “ 

 

1/h  Vegyes iratok 

1784-1952 

23kötet, 12 doboz = 2,4 ifm. 

Az állag az Orvosi Kar működésének legkülönbözőbb ágait tükröző töredék iratok 

gyűjteménye egyszerű időrendben. Közülük néhány kezelhető lett volna önálló állagként is, 

mint például a Klinikai Bizottság iratanyaga, azonban ez oly mértékben károsodott, hogy a 

megmaradt töredékekből célszerűtlen volt külön állagot alkotni. E gyűjteményben található a 

volt orvoskari indexek és végbizonyítványok időrendi sorozata, amelyet az ELTE Levéltárától 

kaptunk meg, s amelyet nem történeti értéke, inkább korjellemző érdekessége miatt őriztünk 

meg. Az állag a raktári egységek egyenkénti átnézésével kutatható. 

  1. kötet Az Orvosi Kar professzorai által kikölcsönzött és használt folyóiratok  

  jegyzéke. Magyar és német nyelvű. 1847 - 1856 

  2. kötet Resolutiones normales. Az Orvosi Karra vonatkozó hivatalos   

  rendeletek másolatai. Német nyelvű. 1850 - 1858 
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3. kötet Gestions Protocoll der Criminalien. A Kar tanárai által bűnügyekben 

nyilvánított szakvélemények nyilvántartó könyve. Német és magyar nyelven. 

1858 - 1860 

  4. kötet Kimutatás az orvosi Karon befizetett vizsgadíjakról. 

  1861 - 1865 

5. kötet Az orvoskari Schordann-féle szigorlati kölcsöndíj alapítvány nyilvántartó 

könyve. 

  1864 - 1880 

6. kötet Az Orvosi Kar magántanárainak törzskönyve. Gépiratos összesítéssel az 1831-

1927 között működő magántanárokról és névmutató. 

  1868 - 1927 

7. kötet Az Orvosi Kar működésével, a betegápolással kapcsolatos rendeletek 

betűrendes nyilvántartó könyve. 

  1898 - 1925 

  8. kötet A Klinikai Bizottság iratainak tárgymutatója. 

  1906 - 1917 

  9. kötet  A Klinikai Bizottság iratainak tárgymutatója. 

  1918 - 1928 

10. kötet Orvoskari tanársegédek és gyakornokok eskükönyve. 

  1898 - 1947 

11. kötet Az orvoskari alapítványokról szóló dékáni számadások. 

  1932 - 1943 

12. doboz Doktori és bábaoklevelek, szigorlati és egyéb bizonyítványok gyűjteménye. 

  1784 - 1950 

13. doboz Orvoskari indexek az  1863 - 1889 közötti évekből. 

14. doboz     “  1887 - 1896 

15. doboz     “  1897 - 1905 

16. doboz     “  1905 - 1908 

17. doboz     “  1908 - 1914 

18. doboz     “  1915 - 1920 

19. doboz     “  1921 - 1933 

20. doboz     “  1934 - 1945 

21. doboz Az Orvoskari Klinikai Bizottság iktatott iratainak maradványa. Az iratok égett 

állapotuk miatt nem kutathatók. 

  1932 - 1933 

22. kötet Az egy évi kórházi gyakorlatot kitöltött orvosdoktorok nyilvántartási könyve. 

  1905/06 - 1917/18 

23. kötet Az egy évi kórházi gyakorlatot kitöltött orvosdoktorok nyilvántartási könyve. 

  1917/18 - 1922/23 

24. kötet Az egy évi kórházi gyakorlatot kitöltött orvosdoktorok nyilvántartási könyve. 

  1922/23 - 1944/45 
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25. kötet Az egy évi kórházi gyakorlatot kitöltött orvosdoktorok nyilvántartási könyve. 

  1944/45 - 1948/49 

26. kötet Az egy évi kórházi gyakorlatot kitöltött orvosdoktorok nyilvántartási könyve. 

  1948/49 - 1951/52 

27. kötet Magántanári bizottsági könyv   1927/28 - 1944/45 

  Magántanári képesítések nyilvántartása  1927/28 - 1949/50 

28. kötet Emlékkönyv dr. Kéthly Károly klinikai igazgatóságának 10. évfordulójára. 

  1899 

29. kötet Emlékkönyv Rupp N. János tanárságának 30. évfordulójára. 1875 

30. doboz Orvoskari igazgató nem iktatott iratai 1785-1865 

31. doboz Vegyes iratok 1910-49 

32. kötet Szigorlati Napló III. orvosi szigorlat I. Belgyógyászat  1910 – 1924 

33. kötet Szigorlati Napló belgyógyászat I. Belklinika   1924 – 1929 

34. kötet Szigorlati Napló I/2. anatómiai orvosi szigorlat  1933 – 1944 

35. kötet Gyógyszerészi szigorlati napló    1944 - 1946 


