
 

 
 

III. SZEMÉLYI IRATHAGYATÉKOK 

BAYER EMIL 

 

Évkör: 1928–2001 

Nyelv: magyar, német, francia 

Iratanyag terjedelme: 0,05 ifm 

 

1. Bayer Emil tudományos munkáinak kéziratai 

Az orvosi etikáról (1929, magyar gépirat) 

Etika és a pénztár-orvosi gyakorlat (1930, magyar kézirat) 

A kollegialitásról (1930, magyar kézirat) 

A két orvos munkaközössége (1931, magyar gépirat) 

A hippokratesi eskü (1931, magyar gépirat) 

Der hippokratische Schwur (1931, német gépirat) 

Über die ärtzlich-etischen Bestrebungen des ungarischen Ärztstandes in den letzten 50 Jahren (1932, 

német gépirat) 

Ethikai orvosképzés (1932, magyar gépirat) 

Sexual-etikai kérdések (1932, magyar gépirat) 

Az orvosi reklám (1932, magyar gépirat) 

A halálról (1933, magyar gépirat) 

A kuruzslás kérdése ethikai megvilágításban (1933, magyar gépirat) 

Amennyit minden hatósági orvosnak a társadalombiztosításról tudni kell (1933, magyar gépirat) 

Az orvos, a beteg és a hála (1934, magyar gépirat) 

Az orvosi titoktartás kérdése külföldi összehasonlításban (1934, magyar gépirat) 

Az orvosok jogai és kötelezettségei a magyar törvényhozás szerint (1935, magyar gépirat) 

Comparison entre les sanctions des divers pays relativement a la question de secret professionnel 

(1935, francia gépirat) 

A halálról és a meghalásról (1935, magyar gépirat) 

Középiskolai reformtörekvések az orvosi pálya szempontjából (1937, magyar gépirat) 

Magyar orvosviszonyok a XVIII. század közepén (1939, magyar gépirat) 

Közegészségügyünk problémái a demokratia tükrében (1946, magyar gépirat) 

A magyar lóverseny-sport mint hivatás sportorvosi és socialis megvilágításban (keltezetlen magyar 

gépirat) 



 

 
 

Orvos-ethikai törekvéseink az utolsó 50 év alatt, 1882–1932 (keltezetlen magyar gépirat) 

Mozaik (keltezetlen magyar gépirat) 

A 25 éves Alag nagyközség közegészségügyének történetéből (keltezetlen magyar gépirat) 

Gondolatok betegségek megelőzésére (keltezetlen magyar gépirat) 

Die Frage der ärztlichen Schweigepflicht in Ungarn verglichen mit den ausländischen Regelungen 

derselben (keltezetlen német gépirat) 

Az orvosi hivatás filozófiája (keltezetlen magyar kézirat) 

Vor fünfundzwanzig Jahrhundert und heute (keltezetlen német gépirat) 

Néhány szó dr. Tempel „Adalék a himlőoltás történetéhez Magyarországon” c. czikkéhez (keltezetlen 

magyar kézirat) 

Megváltoztathatók-e az etika alapvető tételei? Az abortus kérdés szabaddá tétele etikai 

megvilágításban keltezetlen magyar kézirat)  

 

2. Bayer Emil előadásainak leiratai 

A munkásbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai. Rádiófelolvasás, 1928. december 9. (magyar gépirat) 

Az orvos felelőssége. Kongresszusi előadás 1930 őszén (magyar gépirat) 

Lágyálca a fülben. Előadás az Országos Orvosszövetség 1930. december 10-i tudományos ülésén 

(magyar gépirat) 

Az orvosi ethika főbb kérdései. A Schola Medica-ban 1936. február 18-án tartott előadás (magyar 

gépirat) 

Az orvosi titoktartásról. Az Országos Orvosszövetség debreceni fiókjánál 1935. november 22-én 

tartott előadás (magyar gépirat) 

„Mikor a kis leányból nagy leány lesz” témában tartott előadás (keltezetlen magyar gépirat) 

 

3. Vegyes iratok 

Bayer Emil életrajza fia tollából (2001, magyar gépirat) 

Márai György: Az orvos mint tanú és mint szakértő (1939, magyar gépirat) 

Az Országos Orvosi Kamara levele az Orvoskari Tanári Testületnek, 1938 (magyar gépirat) 

Budapesti szabályrendelet a halottaknak kötelező halottasházi ravatalozásáról, 1920 (magyar 

nyomtatvány) 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szabályrendelete Alag községben a halottasházi kötelező 

ravatalozásról, 1930. június 5. (magyar gépirat) 

Bayer Emil statisztikái, diagramjai Alag községgel kapcsolatban  

Bayer Emil diagramjai és jegyzetei a maláriával kapcsolatban 



 

 
 

Bayer Emil vegyes jegyzetei 

 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR 

 

Bayer Emil: Orvos-ethikai törekvéseink az utolsó 50 év alatt. Különlenyomat. Debrecen, 1932. 

 

Bayer Emil: A halálról. Különlenyomat. Debrecen, 1933. 

 

Bayer Emil: A magánorvosi és hatósági orvosi bizonyitványok kiálitásáról. Előszóval ellátta Verebély 

Tibor. Bp., Novák, 1937. 

 

 

 


