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Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakhelye267

Kevés emléke, csak néhány hírmondója maradt a régi Tabánnak. Egyik ezek közül az Apród 

utca 1–3. szám alatti műemlék: Semmelweis Ignác szülőháza. Festői környezetben, a budai 

Várhegy déli lábánál, a középkori palota és várfal megmaradt és helyreállított maradványai 

alatt húzódik meg. Egyelőre még befejezetlen városképi együttes tárul elénk, de jelentősége 

már így is lemérhető. Jóvátehetetlen hibát jelent és jelentene minden elhamarkodott döntés, 

meggondolatlan és elsietett építkezés. Egy önmagában véve esetleg megnyerő vonalú épület 

nemcsak a szomszédos műemléket, hanem saját modernségét és sikerét semmisítheti meg, ha 

nincs megnyugtató harmóniában a szomszédsággal. Nem könnyű összeegyeztetni a táj 

természeti szépségének és történelmi hangulatának megőrzését a nyújtózkodó nagyváros 

igényeivel. Sajnos ez sem a múltban, sem a jelenben nem sikerült mindig.

A környék hangulata és romantikája már sokszor elragadta a ház múltját idéző kései 

krónikások képzeletét.268 Középkori kolostort, török háremet vagy éppen csárdát sejtettek 

benne.269 A valóságban azonban nem ilyen regényes. Noha a mai Apród utca középkori 

eredetű, házai azonban megsemmisültek a Buda visszavívásáért folytatott török elleni 

harcokban (1686). Északi házsora, ahol Semmelweis szülőháza is áll, csak a XVIII. század 

utolsó évtizedeiben épült fel.270 

A mozgalmas kikötő mentén, a sürgő-forgó Rácvárosban igazán csak akkor kezdődött a 

virágzó élet, amikor elkészült (1767) a dunai hajóhíd, amelynek budai hídfője éppen az Apród 

utca végénél kapaszkodott meg. Még elevenebbé tette a forgalmat a déli várfal áttörése és az 

újkapu (később: Ferdinánd-, Palota-, Tabáni kapu) megnyitása II. József uralkodása idején.

267 Forrás: Antall József: Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakóhelye. = Műemlékvédelem 10 
(1966) No. 3. pp. 172–180.
268 Kertész Róbert: Az anyák megmentője. Semmelweis Ignác életregénye. Bp., 1941. Franklin. p. 11.; Miklóssy 
Lajos: A titkok házában (újságcikk a „Pest” című lap 1943-as évfolyamában)
269 Gortvay György – Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Bp., 1966. Akadémiai. p. 13. (A szerzők is 
„kb. 500 éves ház”-ról beszélnek.)
270  Magyarország műemléki topográfiája. IV. köt. Bp., 1955. Akadémiai.  pp. 706–710.



Megrövidült a Várhegyre siető diákok, polgárok és egyszerű árusok útja.

Az Újkapuhoz Semmelweis szülőháza mellett, a Szarvas-ház oldalánál vezetett fel a 

Palota utca. Később így nevezték az Apród utcai szakaszt is, amely csak 1879-ben kapta mai 

nevét.271 Módos kereskedők szereztek telket és építettek házakat a forgalmas út mentén. Így 

épült fel az Apród utca 1–3. szám alatt álló ház a XVIII. század végén.

Eredetileg klasszicizáló későbarokk stílusban készült. A nagy tabáni tűzvész (1810) 

idején elpusztult házat azonban hamarosan újjáépítették. Ekkor kapta mai copf köntösét. A 

tűzvész nyomait ma is őrzik a falai, a mostani helyreállításakor is előbukkantak a régi kormos 

részek. Alkotóját egyelőre nem ismerjük, sem a barokk, sem a copf épület tervezőjét.

Az egyemeletes 2+3+3+3+2 ablakos épületet egy közép- és két oldalrizalit teszi 

plasztikusabbá, tagolva a földszintet és az emeletet összefogó, páros konzolban végződő 

falisávokkal. Közöttük a főpárkányban kiemelkedő füzérsor, amit ugyancsak füzérek 

egészítenek ki még az ablakok alatt is.272 A Sándor-lépcső felé eső oldalhomlokzat egyszerű 

hat tengelyes falrészét élénkebbé tették az ablaknyílások. Másik oldalán, a „Szarvasház” felé, 

beépítésre váró, csatlakozó tűzfal zárja. Ismerve azonban a tabáni környezet; a várpalotára eső 

pillantás nagyszerűségét, valamint az újonnan helyreállított épület funkcionális igényeit, jóval 

sikerültebb megoldás lenne az említett tűzfal homlokzati kiképzése. Nyert volna és nyerne 

vele a városkép, az épület és ezzel maga Budapest. Nyugodtan tehettünk volna ennyi 

engedményt a céltalan és merev „műemléki szemlélet” rovására. Ez semmit sem rontott volna 

copf stílusú építészetünk egyik legszebb emlékén, amely hírnevét elsősorban a nagy magyar 

orvosnak, Semmelweis Ignácnak köszönheti.273

A Semmelweis-család nem tartozott a régi budai famíliák közé. Életútjukat –  a 

családnév említésével – a XVI. századig tudjuk visszavezetni a történelmi Magyarországon. A 

ma Ausztriához tartozó burgenlandi falvakban (Márczfalva –  Marz, Szikra –  Sieggraben, 

Kabold –  Kobersdorf, Felsőpéterfa –  Oberpetersdorf), illetve Kismartonban (Eisenstadt) 

éltek.274 A magyarországi németség egyik különálló, a szomszédjaitól teljesen elütő hiencek 

vagy heancek (Heanzn) által lakott vidékről származtak. Akárcsak Hyrtl vagy Liszt Ferenc. A 

heancok már a honfoglalás idején Magyarországon élő, valószínűleg Nagy Károly uralkodása 

idején erre a területre (Sopron és Vas megye) telepített frankoknak az utódai, akiknek önálló 

271 Uo.
272 Zakariás G. Sándor: Budapest. Bp., 1961. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. p. 9. (Magyarország 
művészeti emlékei 3.)
273 Antall József: Semmelweis Ignác (1818–1866). = Természettudományi Közlöny 96 (1965) No. 7. pp. 289–
293.
274 Semmelweis, Karl: Ignaz Philipp Semmelweis. = Burgenländische Heimatblätter 27 (1965) No. 3–4. pp. 99–
101. A Tabánban szereplő másik Semmelweis család, Semmelweis János és fia, György egyszerű kapások 
voltak, feltehetően a Kismarton környékéről korábban ide szakadt ág tagjai.



jellegét a későbbi bajor-osztrák telepítések sem változtatták meg.275 Békességben élt itt egy-

más mellett a heanc, a magyar (a beolvadt avar és besenyő), a szláv népesség századokon ke-

resztül. Igen sok heanc kereskedő, mesterember vándorolt az ország különböző helységeibe.

Márczfalván már 1570-ben szerepel Semmelweis Merth mint szőlőbirtokos a 

hegyközségi lajstromkönyvben, hasonlóan 1586-ban Semmelweis János. A következő 

században már házuk van Szikrán és szerepelnek a kaboldi uradalom urbáriumában (1667) is. 

A század végén (1682) ismét találkozunk egy Semmelweis Jánossal, aki kovácsmesterként 

kereste kenyerét. Az elpusztult iratok csak szegényes fényt adnak a múlt megvilágításához, 

azonban a XVII. század végétől, Semmelweis György (1670–1725) szikrai földművestől már 

megszakítás nélkül tudjuk követni a család útját.276 Fiai Kismartonba vándoroltak, ezek 

egyike, Semmelweis János, akinek Gschaider Teréziától született fia, Semmelweis János Péter 

szőlőművelő kapás (fossor) volt a világhírű orvos nagyapja.

Semmelweis Ignác apja, Semmelweis József 1778. január 30-án született Kismartonban. 

A vándorlásra hajlamos, vállalkozó szellemű heancok ivadéka kitört a kismartoni 

földművelők és szőlőkapások világából. Kereskedő lett! Budára a századforduló táján jött, 

talán a Vas vármegyei Hermán (Gyöngyöshermán, ma Szombathely V. kerülete) nevét 

olvashatjuk az 1806-ban tett budai polgáreskü szövegében, mint korábbi lakóhelyét. Ezért is 

mondhatta a rokonság elhomályosuló emlékezete Vas vármegyét szülőhelyének a halotti 

bejegyzésben (1846. július 13.) a Sopron megyei Kismarton helyett. (Halálakor családja 

magyar nyelvű gyászjelentésben tudatta az elmúlás hírét a zömében német nyelvű Budán.)

De most térjünk vissza Semmelweis József budai életének és tevékenységének az 

ismertetéséhez. Jómódú ember lehetett, különben aligha vezethette volna oltár elé (1810) 

Müller Teréziát, a híres kocsigyártó, Müller Fülöp leányát. Vagyoni helyzetüket mutatja a 

tulajdonukban levő házak száma. 1817. szeptember 15-én 30000 aranyért és 50 dukátért vett 

egy házat Tekusch K. Vilmostól. Az egykori Ív utca 8. szám alatt álló házhoz még egy 300 

négyszögöles kert is tartozott (a különböző átszámozások idején a hrsz.: 889, 772, 794).277 

Semmelweis József halála után (1846) adta el Mayer Ferencnek a család megbízottja, Ráth 

Péter patikus, aki Semmelweis Júlia férjeként veje volt. Gyógyszertára, a „Szentháromság” 

patika a szülőház közelében (Palota utca 9.) működött.278

275 Nitsch Mátyás: A dunántúli németség. Bp., 1913. Élet. pp. 4–21. (Nemzetiségi Ismertető Könyvtár) 
276 Semmelweis, Karl id. mű
277 Fővárosi Levéltár. Buda város levéltára. Tabaner Haus-Gewöhr Protocoll. 15/63, 19/264.; lásd még: Zakariás 
G. Sándor: Adatok Buda építészetéhez a XIX. század első felében. In: Tanulmányok Budapest múltjából. Vol. 17. 
Bp., 1957. Budapesti Történeti Múzeum. pp. 279–312.  
278 Sztankai István: A gyógyszerészetre és a budapesti gyógyszertárakra vonatkozó adatok. Bp., 1935. Radó. pp. 
205–206.



Közben azonban vett Semmelweis József még egy házat az Apród utca és a Döbrentei 

utca sarkán, szemben a szülőházzal. Bandy Demetertől vették 30000 aranyért 1822. május 20-

án és 1847-ben adták el Bauduin Vilmos hajóskapitánynak (hrsz.: 560, 602).279 A harmadik 

ház pedig örökségként került tulajdonukba 1841-ben, Müller Fülöptől, az apósától. A Tabán 

Attila utca felöli házsorán álló házat (hrsz.: 742.) azonban még abban az évben eladták.280 

Tudomásunk szerint ez a három ház volt a Semmelweis család tulajdonában, amelyeket 

azonban lebontottak, vagy áldozatul estek a második világháborúban.

Semmelweis Ignác szülőháza az Apród utca 1–3. szám alatt tehát sohasem volt a 

Semmelweis család tulajdonában, amint ezt a legutóbb megjelent Semmelweis monográfia is 

állította.281 Ezért merülhetett fel másokban, hogy egyáltalán kapcsolatban állt-e a Semmelweis 

családdal a szülőházának minősített épület, és indokolt-e a köztudomású megjelölés? A 

Grundbuch Conscription alapján megállapíthatjuk, hogy 1814 és 1844 között Meindl János 

gazdálkodó, a polgárság egyik tekintélyes alakja és családjáé (hrsz.: 982, 932, 628); 1844 és 

1852 között Jankovits Lőrinc (hrsz.: 633); utána pedig Schallinger Leóé és örököseié volt.282 

1906-ban, amikor elhelyezték a szülőházon Semmelweis Ignác emléktábláját, Wolf Márton 

fűszer- és csemegekereskedő tulajdonában állott.283

Az emléktábla elhelyezését már 1894-ben elhatározta a Semmelweis-emlékbizottság,284 

erre azonban csak 1906-ban, a Strobl-féle Semmelweis szobor leleplezésével egyszerre, a 

hivatalos ünnepségek fénypontjaként került sor. Seenger Béla kőfaragó készítette a vörös svéd 

gránit emléktáblát, amely a kapu felett elhelyezve tudatta: „Itt született 1818. július 1-én 

Semmelweis Ign. Fülöp orvostanár, az Anyák Megmentője”.285 Az emléktábla is elpusztult a 

második világháborúban. Helyette most egyszerű márványlap hirdeti: „Semmelweis Ignác 

szülőháza és hamvainak nyugvóhelye”.

Az Apród utca 1–3. számú ház és a Semmelweis család közötti összefüggés 

megállapítására, illetve dokumentálására a Fővárosi Levéltár és a Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeum munkatársai folytattak kutatásokat. Bekapcsolódott a munkába Lehoczky-

Semmelweis Kálmán szülészmagántanár, Semmelweis Ignác unokája is. A kutatási 

eredmények és a családi visszaemlékezések286 teljesen egybevágtak és kétségtelenné tették az 

279 Fővárosi Levéltár uo. 15/182, 19/287.
280 Uo. 17/49, 18/355, 18/361.
281 Gortvay – Zoltán id. mű p. 13.
282 Fővárosi Levéltár Grundbuch Conscription. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Adattár 1–66.
283 Dirner Gusztáv: A nemzetközi Semmelweis-emlék Budapesten. Bp., 1909. Semmelweis Emlék Végrehajtó 
Biz. p. 49, 119.
284 Vasárnapi Újság (1894) No. 35. p. 578.
285 Dirner id. mű, továbbá az emléktábláról fennmaradt fénykép alapján.
286 Jegyzőkönyv, Múzeum Adattár 9–66.



1906-ban megjelölt szülőház hitelességét. Ezt még megerősítette és igen értékes adatokkal 

gyarapította Moess Alfréd Tabán-kutató.

A Fővárosi Levéltárban őrzött „Budai levéltár” anyagában találhatók a tabáni összeírási 

lapok,287 amelyek megismertetnek bennünket a Meindl-ház, a mai Apród utca 1–3. sz. ház 

1805–1830 közötti tulajdonosaival és lakóival is. Semmelweis József még nőtlen ember, 

amikor 1809-ben –  a tűzvész előtt –  itt szerepel társával, Gerhard Simonnal együtt. De 

ugyancsak itt lakik nősülése után, ami egybeesett a tabáni tűzvész évével (1810). Az 1815. évi 

összeírásban három idősebb fiával (József, Károly, Fülöp) és a személyzettel szerepel a 

Semmelweis család. Az összeírási lapon 1817-ben már szerepel Semmelweis Julianna, majd 

1819-ben és 1821-ben a későbbi világhírű orvos, Semmelweis Ignác is. (Két ifjabb 

testvérével, Jánossal és Ágostonnal együtt 1821-ben). Az összeírások alkalmával az életkort 

mondták be és azután számították ki a születés évét, ezért igen gyakoriak az eltérések.

A lakók száma is mutatja, hogy a tűzvész utáni helyreállítás alkalmával 

megnagyobbították a házat és a korábbi 23 helyett már 38 lakó talált itt otthonra. A 

Semmelweis családon kívül a Meindl-házban lakott maga a tulajdonos és családja, továbbá 

különböző években – a Pfisterer, a Tyrnauer, a Kényesi família, valamint magánosok, Virág 

Benedek, a kor kiemelkedő papírója (1815-ben), Pohánszki József muzsikus (1817), továbbá 

a nagyszámú személyzet. Virág Benedek később átköltözött az utca másik oldalán álló házba 

(Apród utca 10.).

Moess Alfréd kutatásai még számos érdekes adatot tártak fel. 1823 júniusában értesíti 

vevőit Semmelweis József, hogy üzletét áthelyezte az 1822-ben Bandy Demetertől vásárolt és 

már említett saját házába. A korabeli hirdetés szövege így hangzik magyarul: „Van 

szerencsém közölni, hogy a Meindl János házában a Tabánban 17 éve fennálló fűszer- és 

festéküzletemet (Material, Spezerey und Farbwaren) immár saját házamba helyeztem át, az 

előbbivel szemben. Kérem továbbra is az igen tisztelt közönség eddig tanúsított szíves 

támogatását”  stb.288 Egyébként is gyakran hirdette „Fehér Elefánt”-hoz címzett boltjának 

termékeit, hol leveles dohányt (1813), hol móri és csókai óbort, majd „3 liliom”  kölnivizet 

hirdetett (1830).289 Élénk szerepet játszott, amit nemcsak a polgárságban elfoglalt helye mutat, 

hanem megbízatásos hirdetései, tanúként szereplése végrendeletekben, a gazdag görög 

családokhoz fűződő kapcsolatai.290

287 Fővárosi Levéltár. Buda város levéltára. Conscriptio Animarum Ignobilium Suburbii Tabaniensis. Domus 
Numerus 982, 932 (Mai hrsz.: 6332), 1805, 1809, 1815, 1819, 1821, 1827, 1830.
288 Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, 1823. No. 52.
289 Lásd még uo. az 1813, 1814. és 1830-as évfolyamokban.
290 Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, 1838. No. 51. Fővárosi Levéltár. Buda város levéltára. Testamenta II. b. 
118.



Ebből megállapíthatjuk, hogy Semmelweis József üzlete 1806–1823 között működött a 

Meindl-házban, amit az összeírási lapok is igazolnak, egyben bizonyítva az ott lakást is. A 

Semmelweis tulajdonában álló sarokház (560 hrsz.) korábban a híres görög Paziazi család 

tulajdona volt, majd a macedóniai eredetű Bandy Demeter tulajdonába került (1808–1822). 

Emeletén hét szoba, lent három üzlethelyiség volt. Az üzlet áthelyezésével együtt a család is 

oda költözött. A későbbi összeírási lapokon (1827, 1830) már itt szerepel a népes Semmelweis 

család, közöttük Semmelweis Ignác is. Hat főnyi személyzetüket az üzletben és a háztartásban 

foglalkoztatták: segédek (sodalis), inasok (tyro) és szolgáló leányok (ancilla).291

Ehhez tegyünk hozzá annyit, hogy az összeírási lapokban említett Semmelweis Júlia 

nemcsak akkor élt még, amikor 1894-ben elhatározták a Meindl-ház megjelölését, hanem 

1906-ban is, amikor elhelyezték az emléktáblát. Sőt részt vett fiával, Ráth Péterrel együtt a 

hivatalos ünnepségeken is.292 Idős nővérén kívül megjelent még özvegye, Semmelweisné 

Weidenhofer Mária is, akinek fénykép őrizte meg alakját a szülőház előtt, amelyet a Vasárnapi 

Újság is közölt.293 A levéltári és irodalmi adatok összegezése alapján tehát megállapíthatjuk, 

hogy Semmelweis Ignác szülőháza a család akkori (1806–23) lakóhelye („bérlakása”), 

amelyben egyben az üzletük is volt.

Most azonban vessünk egy szempillantást a Semmelweis család, illetve Semmelweis 

Ignác későbbi budapesti lakóhelyeire is. Semmelweis Ignác iskolájának névkönyvében, amely 

a második világháborúban ugyancsak megsemmisült, a tanuló atyjának lakóhelyéül a Tabán 

113-at tüntették fel. Szerencsére azonban még idézte a tanulmányi eredményeit kiváló 

könyvében Szalay Gyula és megmaradt egy régi másolata is.294 Így történhetett meg, hogy 

néhányan a szülőház helyrajzi számának vélték a 113-at.295 Semmelweis 1829 és 1835 között 

volt a királyi egyetemi katolikus, egy ideig piarista kezelésben működő gimnázium tanulója. 

Ez a bejegyzés 1829-ben történt, amikor a Tabán 113-nak a Perger Sebestyén tulajdonában 

levő Felsőhegy utca 36. számú ház felelt meg,296 ami a parkosított részben feküdt. Ez azonban 

nehezen érthető, miután az összeírási ívek mást mondanak. Lehet, hogy ez téves bejegyzés.

A kétesztendős bölcsészeti tanfolyam (Pesti Egyetem, 1835–37) –  amely megfelel a 

gimnázium későbbi 7–8. osztályának – befejezése után Bécsbe ment Semmelweis, ahol előbb 

joghallgató, majd a következő tanévben orvostanhallgató lett. A második és harmadik 

291 Fővárosi Levéltár. Buda város levéltára. Összeírási iratok uo. Domus 560, 1827, 1830.
292 Dirner id. mű p. 63.
293 Vasárnapi Újság, 1906. No. 40. pp. 641–645.
294 Szalay Gyula – Patonay József: A 250 éves budapesti Királyi Egyetemi Katholikus Gimnázium. 1687–1937. 
Bp., 1937. Sárkány ny. p. 98. Továbbá Szalai Béla kutatásai. Múzeum Adattár 22–66.
295 Gortvay – Zoltán id. mű p. 13.
296 Múzeum Adattár 1–66.



évfolyamot Pesten, a továbbiakat ismét Bécsben végezte. Bécsben fedezte fel (1847) a 

gyermekágyi láz és a vérmérgezés azonosságát, jelölte meg a megelőzés módját. Szülei még 

1844-ben és 1846-ban elhunytak, a család szétszóródott. Markusovszkyhoz írott levele 

alapján azonban tudjuk, hogy 1849 és 1850 júniusa között, valószínűleg 1850 tavaszán járt 

itthon. Utána került sor a váratlan lépésre, Bécs elhagyására 1850 októberében. Először „egy 

igénytelen hónapos szobában meghúzódva”297 látott munkához. Később önálló lakást bérelt 

Pesten, a Belvárosban. Házassága idején és házassága első esztendeiben is a Kasselik-házban 

lakott, amely a régi Városház utca 1. szám alatt, a Rózsa tér sarkán állott (a későbbi Klotild-

paloták közelében). Az Erzsébet-híd építésekor, a pesti hídfő kialakításakor bontották le. 

Bizonyíthatóan itt élt 1856-tól 1859-ig. A következő esztendőben (1860) már a Vármegyeház 

utca 1. szám van feltüntetve gyermeke, Mária anyakönyvi bejegyzésében. Ha nem az előbbiek 

elírásáról van szó, ami igen valószínű, akkor ez az épület a mai Semmelweis utca – Vármegye 

utca sarkán, az egykori orvoskari épület közelében feküdt.298

Semmelweis Ignác felesége, Weidenhofer Ignác pesti szalagkereskedő és Walthier 

Mária leánya, családi házukból költözött férjéhez az esküvő után (1857). Az előbb említett 

lakóhelyek után 1861-ben, de legkésőbb 1862-ben anyósáék családi házába költöztek. 

Semmelweis később öngyilkossá lett fiának, Bélának keresztelésekor (1862) mint lakóhely a 

Váci utca 17. szerepel az anyakönyvben (Belvárosi Főplébánia). De így él a család tudatában, 

itt látogatta meg később is özvegy nagyanyját Lehoczky-Semmelweis Kálmán. Ez a ház, 

amely egykor Váci utca 17, később 19. volt, ma a Váci utca 10. számot viseli. A 

műemléképület helyreállítása éppen mostanában fejeződik majd be, ezért érdemes ezzel is 

foglalkoznunk.

A ház tulajdonosának, Walthier Ferenc gazdag üvegesmesternek már 1792-ben két 

műhelye volt.299 Örökösei között találjuk fiait (Ferenc, Antal, Alajos, Ágost) és leányát, 

Walthier Máriát, Semmelweis Ignác anyósát. A Walthier-házat (hrsz. 437.)300 (ma Váci utca 

10.) 1865 után Semmelweis özvegye és testvére, Planerné Weidenhofer Etelka tulajdonában 

találjuk. Később ismét a Walthier-fivérek tulajdona. De továbbra is itt lakott Semmelweis 

özvegye és innen ment férjhez leánya, Szemerényi Antónia (a család megmagyarosította a 

nevét). Továbbá e családi kapcsolat révén kerültek (1891–94) Semmelweis hamvai is a 

297 Bruck Jakab: Semmelweis Ignácz Fülöp. Bp., 1885. Franklin-Társulat. p. 41.
298 Amtliches Verzeichniss des Lehr- und Beamten-Personals, so wie der Studirenden an der kais. kön. 
Universitaet zu Pest im Studien-Jahre 1856/57. Ofen, 1857. p. 5. Továbbá: anyakönyvi és családtörténeti adatok, 
a Főv. Emlékmű Fel. 6/966. sz. irata (Múzeum, Adattár)
299 Sághelyi Lajos: A magyar üvegesipar története. Bp., 1938. Budapesti Üvegesek Egyesülete. p. 211.
300 Fővárosi Levéltár. Pesti levéltár. Pest városi telekkönyvi iratok gyűjteménye. I–V. 1820–1871.



Kerepesi-temető Walthier-sírboltjába, amikor özvegye hazahozatta Bécsből.301

Az említett Váci utca 10. számú ház egyike az utolsó, régi hangulatot keltő belvárosi 

épületeknek. A háromemeletes épület az első emeletig 1800 körül, a második-harmadik 

emelet 1840 körül készült későklasszicista stílusban. Az udvaron az első emelet barokk, a 

második emelet klasszicista kőkonzolos függőfolyosói mutatják a különböző időben készült 

részek stílusát. (A harmadik emelet csak az utcai részben épült fel.) Most bontakozik ki –  a 

helyreállítás közben –  az eredeti cseh süvegboltozatos kapualj, amelyet –  nem odavaló – 

kirakatok csúfítottak el. Külön megemlíthetjük még a tízablakos ház félköríves alaprajzú, 

fabábos korlátos lépcsőházát is.302 A sétáló utcává nyilvánított Váci utcán igazán ildomos 

lenne Semmelweis utolsó lakóhelyével együtt – a többi műemlék méltó megjelölése is.

Semmelweis pesti lakóhelyeinek kutatása közben előkerült még egy adat, amely inkább 

elírásnak tűnhet, mint valóságnak, azonban ne menjünk el mellette megjegyzés nélkül. A mai 

Váci utca 19-nek akkor Váci utca 7. volt a házszáma, ami feltehetően a Walthier-ház számával 

(17) felcserélve került Semmelweis lakóhelyeként feljegyzésre.303 Az elpusztult épület helyén 

működik a „Kedves”  eszpresszó és emléktábla hirdeti, hogy az ennek helyén állott házban 

halt meg Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály. Akár téves, akár nem, a kegyelet már nem 

sokra képes, hiszen a történelem pusztító vihara már elragadta ezt az épületet is.

Összeraktuk a széttört mozaikokat, megmutattuk a pótolhatatlan hiányokat és a hiteles 

darabokat egyaránt. Kirajzolódott Semmelweis és családja képe, vándorútja a várostopográfia 

lencséjén keresztül is. Jól mutatja a magyar műemlékek és Semmelweis Ignác sorsának furcsa 

rokonságát. Mennyi rejtély, mennyi bizonytalanság, állandó csak a pusztulás és az elmúlás 

ténye. Éppen ezért van olyan jelentősége annak, hogy a Semmelweis Ignác személyével 

összefüggő két megmaradt műemlék épületünket, elsősorban a szülőházat (Apród utca 1–3), 

másodsorban pesti lakóházát (Váci utca 10) megőrizzük és megjelöljük.

Erre méltóbb megoldást valóban nehéz lett volna találni, mint ami történt, itt talált 

otthonra a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és itt helyezték el 1964. október 15-én, az 

udvar Várhegy felé eső falában, a nagy orvos hamvait. Útja oda vezetett, ahonnan élete 

elindult. Most már talán joggal remélhetjük, hogy földi maradványainak ötödik nyugvóhelye, 

valóban „végső nyugvóhely”  lesz. Előtte szimbolikus szobor áll, Borsos Miklós modern 

vonalú alkotása, amely jól mutatja a művész törekvését az anyaság megidézésére.

Ma már nehéz lenne végigkísérni azt a hosszú utat, amit a második világháborúban félig 

301 Bartucz Lajos: Semmelweis négyszeri exhumálása. = Természettudományi Közlöny 96 (1965) No. 12.
302 Zakariás G. Sándor: Budapest. Bp., 1961. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. p. 128. (Magyarország 
művészeti emlékei. 3.)
303 A Magyar Királyi Tudomány-Egyetem személyzete. 1864–1865. Buda, 1864. p. 5.



elpusztult, lebontásra váró épület megmentéséért és újjáépítéséért megjártak az orvos-

történelem és a műemlékvédelem lelkes munkásai. A helyreállítási munkálatok 1962 és 1964 

között folytak. Súlyos és bonyolult feladat várt a tervező építőművészre, Pfannl Egonra.304 

Modern múzeumot kellett terveznie egy félig megmaradt, félig elpusztult polgárházban. A 

megmaradt eredeti részek, a homlokzat helyreállítása után az elpusztult belső részek helyén 

jól megkülönböztethető modern kiállítási termeket tervezett. A funkcionális hiányosságok 

mindig orvosolhatók a műemlék tiszteletben tartása és a múzeumi igények összeegyeztetésén 

alapuló kompromisszummal. A tervező elismerést érdemlő ízléssel oldotta meg építészeti 

feladatát, a régi és az új harmonikus összeillesztését.

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot 1965. augusztus 13-án, Semmelweis Ignác 

halálának 100. évfordulóján rendezett ünnepségek keretében avatták fel, foglalták 

„rendeletbe” az alapítást.305 A nagyközönség számára azonban még nem nyithatta meg kapuit. 

Gondos előkészítő munka, a muzeális tárgyak és dokumentumok nyilvántartásba vétele és 

meghatározása, a szükséges technikai feladatok megoldása előzi meg az állandó kiállítás 

megnyitását. Régóta működő múzeumokban is – amit a kívülállók figyelmen kívül hagynak – 

éveket vesznek igénybe ezek a feladatok, hát még egy most született, feldolgozatlan 

gyűjtemények birtokába jutott intézetnek milyen nehézséget jelentenek. Reméljük azonban, 

hogy két részletben, előbb az egyik, majd 1968-ban, Semmelweis születésének 150. 

évfordulóján sikerül a másik részét is megnyitni. Sajnos valamennyire is igényes kiállítást 

csak jelentős pénzügyi fedezettel lehet megrendezni.

A látogatók megismerkednek majd az egyetemes és magyar orvostörténet emlékeivel, a 

gyógyszerészet fejlődésével. A népi gyógyászat, az antik Róma, a középkor, a kibontakozó 

újkor orvoslása mutatja majd az utat a mához. Az orvosi vonatkozású érmek, plakettek 

nemzetközi vonatkozásban is jelentős értéket képviselnek. De nem marad el ezek mögött a 

gyógyszerészet emlékanyaga sem. Régi edények, eszközök és mozsarak között elhaladva 

lépünk majd be az egykori Gömöry-féle „Szent Lélek”  patikába.306 Az eredeti, 1813-ban 

készült (Rossnagel, Dunaiszky) berendezést, korhűen megtervezett patika-interieurt elhagyva 

lépünk a Semmelweis emlékszobába, ahol bútorai (íróasztala, könyvszekrényei stb.), családi 

képei és könyvei idézik emlékét. De bemutatja a kiállítás életműve tárgyi emlékeit és 

dokumentumait, a kortársak és barátok, a „pesti iskola” (Balassa, Markusovszky, Lumniczer, 

Korányi stb.) életét és működését is.

304 A BUVÁTI munkatársa volt.
305 19/1965. (Eü. K. 18.) Eü. M. – M. M. sz. miniszteri utasítás
306 Voit Pál: Egy régi pesti patika. Bp., 1940. Székesfőváros. p. 34. (A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumhoz 
tartozik az I. ker. Tárnok utca 18. sz. házban feltárt középkori és barokk patika is.) 



A múzeummá vált szülőház307 méltó emléket állít a legnagyobb magyar orvosnak, de 

egyben a gyógyítás egész tudományának, amelynek egyik legnagyobb egyénisége és 

művelője volt Semmelweis. A megidézett múltat teszik hitelessé a múzeumi tárgyak és a 

levéltári dokumentumok. Kevés olyan épülete van az országnak, amelyik ennyire jogosan 

foglalhatna helyet a „beszélő házak”  sorában. Múltja és hivatása, a születés és elmúlás 

összefonódott szimbóluma, a küzdelem és a tudomány elválaszthatatlan együttese teszi a 

gazdag mondanivalójú házat valódi zarándokhellyé, ahol erőt gyűjthetnek a küzdelemhez 

mindazok, akik sohasem fáradnak el harcolni az emberi és tudományos igazság diadaláért…

307 Farkas Károly – Fekete Sándor: Semmelweis szülőháza mint orvos-gyógyszerésztörténeti múzeum. = Orvosi 
Hetilap 106 (1965) No. 33. pp. 1554–1555.



Antall József

Semmelweis Ignác308

A magyar orvostudomány legnagyobb nemzetközi tekintélye, a magyar orvosi múlt 

kiemelkedő egyénisége: Semmelweis. Neve fogalommá vált, amit szinte csak közhelyként 

díszít az „anyák megmentője”  kísérő „jelző”, hiszen neve már önmagában ezt idézi. Budai 

szülőháza múzeummá vált, amelynek udvarában hamvai is végső nyugalomhelyet találtak. A 

születés és elmúlás szimbóluma összefonódott az emberi és tudományos igazságért küzdő 

hatalmas orvosegyéniség életútjának és életművének bemutatásával. Így vált a szerény tabáni 

polgárház az orvostudomány és a szenvedő emberért küzdők nemzetközi zarándokhelyévé. 

Életműve tükrözi leginkább Bécs és Pest összefüggését, a bécsi iskola olyan neveltje volt, aki. 

nemcsak kapott Bécstől, hanem adott is. Éppen ezért indokolatlan –  bármelyik oldalról – 

kisajátítani Semmelweis életművét, hiszen a felfedezés vitathatatlanul Bécsben történt, 

indulása és kibontakozása azonban szülővárosához, Budához és Pesthez fűződik.

Bécs és Pest között felváltva végezte egyetemi tanulmányait (1837–44), majd Bécsben 

avatták orvosdoktorrá.309  Még ugyanebben az évben, 1844-ben megszerezte a szülészmesteri 

és a sebészdoktori oklevelet is. A belgyógyász Skoda és a kórboncnok Rokitansky még csak 

magánkurzusokon oktatta tanítványait, de hatásuk felmérhetetlen volt. Rokitansky – a francia 

Bichat nyomán –  kórélettani szemlélettel foglalkozott a kórbonctannal. Nem mag annak 

utólagos, „jóváhagyó”  szerepével. Nem kisebb hatással volt Semmelweisre Skoda, a 

belgyógyászati diagnosztika átalakítója, valamint a bőrbajokat kórbonctani alapon 

rendszerező Hebra. Felkészültségében, kutatószenvedélyében és metodikájában egyaránt 

hatottak rá.

Semmelweist belgyógyászati érdeklődése ellenére nem tudta maga mellé venni Skoda, 

így Klein professzor szülészeti klinikáján jelentkezett a betöltetlen tanársegédi állásra. 

Kétesztendei várakozás után, 1846-ban kinevezték ideiglenes, majd végleges asszisztensnek. 

De nem múltak tétlenségben a várakozás évei sem, szorgalmasan látogatta Skoda előadásait 

és Rokitansky proszektúráját. A belgyógyászati diagnózis helyességére a boncteremben 

keresték a választ, a bonctani megfigyeléseket pedig igyekeztek már az élő szervezetben 

ellenőrizni.

308 Forrás: Antall József: Semmelweis Ignác. (Nagy magyar orvosok). = Magyar Nemzet, 1979. aug. 12. 
309 „Tractatus de Vita Plantarum” című botanikai disszertációja alapján.



A bécsi közkórházat (Allgemeines Krankenhaus) II. József császár alatt építették, 

szülészeti osztálya már azonnal (1784) megnyílt. Négy évtizeden keresztül alig 1,25 százaléka 

halt meg az anyáknak De a húszas évektől emelkedni kezdett a gyermekágyi láz 

következtében elhunytak száma. Ez akkor sem javult, amikor a klinikaként működő 

szülészeten két osztályt állítottak fel. Az I. osztály élére Klein, a II. osztály élére pedig 

Bartsch került. De azonnal megváltozott a helyzet, amikor szétválasztották a medikusok és a 

bábák gyakorlati képzését, a medikusokat az I. a babákat a II. osztályra osztották be. Így 

1841–46 között az I. osztályon 20042 szülő nő közül 1989 (9,92 százalék), a II. osztályon 

pedig 17791 közül 691 (3,38 százalék) halt meg. A legszörnyűbb „járvány” 1841 októbere és 

1843 májusa között tombolt: volt olyan hónap (1842. október), amikor a szülő anyák 29,3 

százaléka adta életét, mielőtt tényleg megismerhette volna az anyaság örömét.

A halálozás mértéke, a két osztály között mutatkozó különbség természetesen felkeltette 

a hivatalos körök érdeklődését is. Egymást váltották a hivatali bizottságok, eredményre nem 

jutottak. A gyermekágyi lázat ragályos betegségnek tartották és járványként kezelték. Néha a 

zsúfoltságban, máskor a gyógymódban keresnék indokát. A kórházi szülés veszélyeiről és a 

két osztály közötti különbségről hamar elterjedtek a hírek Bécsben. Alig fordult elő 

megbetegedés azoknál, akik otthon vagy akár az utcán hozták világra gyermeküket. Azoknak 

a leányanyáknak viszont, akik az ingyenes ellátás és gyermekük menhelyi elhelyezése miatt 

kénytelenek voltak a klinikán szülni, nem maradt választásuk.

Semmelweis naponta látta örülni és meghalni az anyákat, anélkül, hogy segíteni tudott 

volna rajtuk. Későbbi írásaiban maga mondja el a felfedezés történetét, szörnyű lelkiállapotát. 

„Minden kérdésessé és megfejthetetlenné vált előttem, csak a halottak nagy száma volt 

kétségbevonhatatlan valóság”.

Rokitansky tanítványa volt. Maga is boncolásban kereste a választ. Minden reggel 

felboncolta a hullákat, a kórkép mindig ugyanaz: vivőér-, nyirokedény-, hashártya-, 

szívburok- és agykéreggyulladás. Skoda kizárásos módszere alapján sorra vette azokat a 

feltevéseket, amelyek alapján járványnak (epidémia) tekintették a gyermekágyi lázat. 

Lehetetlennek tartotta, hiszen akkor mindkét osztályon egyaránt pusztítana. A városban 

semmiféle járványos betegség sem volt tapasztalható. Az évszakoknak semmiféle hatása nem 

volt észlelhető. A többi kiváltó ok –  szeméremérzet, bánásmód, gyógymód stb. –  még 

képtelenebbnek tűnt előtte. Mi lehet a helyi ok Klein klinikáján? – ez volt a kérdés!

Néhány hónapi működés után Semmelweisnek – mivel visszatért elődje, Breit doktor – 

meg kellett válnia az állásától. Angolul kezdett tanulni, hogy Dublinba utazzék 

tanulmányútra, ahol ritkábban pusztított a gyermekágyi láz. Közben egy bizottság – a durva 



vizsgálati módra hivatkozva –  csökkentette a hallgatók számát, különösen a külföldieket. 

Ennek hatására valóban csökkent a halottak száma. Breit ugyanis nem tartozott a szorgalmas 

boncolók közé, kevesebb volt a boncteremből odasiető medikus: csökkent a fertőzési veszély. 

Breitet azonban meghívták Tübingenbe egyetemi tanárnak, ezért Semmelweis visszakapta az 

állását. Mielőtt elfoglalta volna, a sok gond és tépelődés után Velencébe utazott, hogy 

felüdülést keressen barátaival.

Velencéből visszatérve újult erővel fogott a munkához. A halottak száma újra 

rohamosan emelkedett, 1847 áprilisában már ismét 18 százalék volt. A vajúdó asszonyok 

halálát részben maga Semmelweis okozta, amikor a boncteremből egyenesen betegeihez 

sietett. Ugyancsak visszatérése után értesült arról, hogy távollétében meghalt barátja, a 

törvényszéki bonctan tanára, Kolletschka, mert boncolásakor egyik tanítványa megsértette 

Kolletschka ujját. A boncolási jegyzőkönyv tanulmányozása során döbbent rá, hogy a 

gennyvérűségben (pyaemia) elhunyt orvostanár és a gyermekágyi lázban elhunyt anyák 

kórképe azonos. 

„Éjjel-nappal üldözött –  írta –  Kolletschka betegségének képe, s egyre növekvőbb 

határozottsággal kellett elismernem, hogy az a betegség, amelyben Kolletschka meghalt 

és az a betegség, melyben annyi száz gyermekágyast láttam elpusztulni, egy és 

ugyanaz.”

Semmelweis felismerte, hogy az előidéző okok mindkét esetben azonosak: „a hullarészek 

voltak, melyek bekerültek a véredényrendszerbe”. A közvetítők nem lehettek mások, mint a 

vizsgáló orvosok és a medikusok, akik állandóan érintkezésben voltak a hullákkal. A 

szappanos kézmosás – ezt a szag is elárulta – nem távolította el a kézhez tapadó hullarészeket. 

A bábanövendékek nemigen kerültek kapcsolatba hullákkal, így magyarázható meg a két 

osztály említett halálozási arányszáma. Most már olyan fertőtlenítő szerre (dezinficiens) volt 

szükség, amely elpusztította a „hullamérget”. Többféle vegyszer kipróbálása után a klórmész 

mellett döntött. 1847 májusának második felében tért rá a klóros kézmosás alkalmazásra. 

Kötelezte az orvosokat, a medikusokat és az ápoló személyzetet egyaránt.

Az eredmény azonnal megmutatkozott: júniusban 2,38 százalék, júliusban 1,20 százalék 

és augusztusban 1.89 százalék volt a halottak száma. „1847 októberében egy, a méh evesedő 

velős rákjában szenvedő vajúdót” vettek fel az osztályra. Tizenkét szobatársa közül tizenegy 

meghalt. Semmelweis rádöbbent, hogy nemcsak a hullarészek, hanem az élő szervezetből 

származó „bomlott szerves anyagok”  is gyermekágyi lázat okozhatnak. Most már az egyes 



betegek vizsgálata között is elrendelte a kézmosásokat. A következő hónapban pedig egy 

gennyes térdízületi gyulladásban – a „térdízület evesedő szújában” – szenvedő beteg fertőzte 

meg társait. Szobatársai majdnem mind meghaltak. Így vált világossá, hogy nemcsak a kéz 

közvetítése, hanem a gennyes anyagokkal telített szoba „athmosphaericus levegője” is képes a 

gyermekágyi lázat előidézni. Pontosan végezték most már a klóros kézmosásokat, 

megkövetelte az előírások megtartását. 1848-ban a halálozás arányszáma 1,27 százalék volt az 

I. osztályon és 1,33 százalék a II. osztályon. Márciusban és augusztusban – pedig nem éppen 

nyugalmas idők voltak – senki sem halt meg gyermekágyi lázban.

Kártyavárként omlott össze mindaz, amit eddig a gyermekágyi láz előidézőjeként 

felhoztak. Megtörtént a kórok és a védekezés felismerése, ami nem más, mint a fertőzés 

megelőzése: az aszepszis. Megszületett a Semmelweis-doktrína! Egyszerű igazságát azonban 

nem fogadta hozsánna. Nemcsak féltékeny és maradi főnöke, Klein utasította vissza, hanem 

kollégái, a hallgatók, az ápoló személyzet is elsősorban zaklatást látott a klóros kézmosás 

elrendelésében. De visszautasították a szülészet nemzetközi tekintélyei: Simpson 

Edinburghban, Scanzoni Würtzburgban, Dubols Párizsban, Kiwisch Prágában. Egyedül a kieli 

Michaelis professzor ismerte el igazát, mégpedig drámai módon, öngyilkosságba menekült a 

tudat elől, hogy ő maga volt a „gyilkos”, aki közvetítette a „hullamérget”.

Nem könnyű végigkísérni a semmelweisi gondolkodás fejlődését, nem véletlenül 

jutottak ellentétes álláspontra a kortársak, de még inkább az utókor „ítészei”. Egyes külföldi 

szerzők, elsősorban Podach, regényesnek vélik Semmelweis felfedezésében Kolletschka 

halálnak szerepét. Semmelweis nem is egyszer hivatkozik ennek jelentőségére. Nem vonja 

senki sem késégbe, hogy milyen fontos szerepe volt a bécsi iskola kutató metodikájának, 

orvosi gondolkodásának a felfedezéshez vezető úton. De a végső felismeréshez a világító 

szikrát, az asszociációhoz és az absztrakcióhoz az utolsó lökést éppen egy ilyen eset adhatta.

Semmelweis gondolkodásmódja, általános műveltsége azért is vált kérdésessé 

életrajzírói körében, mert írásai annyira tárgyiasak (legföljebb emlékezőek), hogy még 

képeiben, hasonlataiban sem tűnnek elő általános műveltségének jelei. Könyvtára 

maradványai igazolják szakirodalmi olvasottságát, kritikai, megjegyzéseit éppúgy, mint a latin 

és német klasszikusok műveinek beszerzését. Egyénisége kortársaihoz viszonyítva inkább a 

modern szaktudóséhoz hasonló, akinek érdeklődése és kutató szenvedélye egy meghatározott 

kérdésre irányul. Egész gondolkodását meghatározta a gyermekágyi láz okának felderítése, 

majd a megelőzésen alapuló védekezés módjának elterjesztése. Ez végül arra vezetett, hogy 

még a tanításait igazoló újabb tudományos eredményeket sem vette észre, felfedezésével 

személyisége eljutott a fejlődés csúcspontjára.



Semmelweis felfedezése és életműve nemcsak a szülészetet és a nőgyógyászatot 

érintette, hanem kihatással volt a sebészet, sőt az egész orvosi gondolkodás fejlődésére. Csak 

Pasteur és Koch munkássága, a bakteriológia korszaka szolgáltatott neki végül igazságot, 

amikor a kórok felismerése után már a kórokozókat is megismerték. De ez már nem volt 

Semmelweis világa, egy régebbi iskola tagjaként jutott el a helyes felismerésre, amihez az 

utódok megadták a betetőzést. Sokáig folyt a vita s szakirodalomban Semmelweis 

elsőbbségéről, az amerikai Holmes és az angol Lister eredményeiről. Minden tudományos 

felfedezésnek van előzménye, számos hasonlóság fedezhető fel az ajánlott módszerekben. De 

az alapvető kérdésben – a gyermekágyi láz és a szepszis azonosságának felismerésében – nem 

merülhet fel kétség a prioritásban, ez kizárólagosan Semmelweis nevéhez fűződik, amit a 

megelőzésen alapuló aszepszis a szülészet gyakorlatává tett.

Bécsben élte át a szabadságharcot, későbbi életrajzírói nemegyszer csináltak belőle 

lelkes forradalmárt, majdnem hogy szabadságharcost. Ez pedig nem igaz. Rokonszenvét 

megmaradt leveleinek egyike, családja és barátai magatartása igazolja. A márciusi forradalom 

napjaiban –  a kortársi visszaemlékezés szerint –  Semmelweis Hebrával és Hyrtl-lel együtt 

tagja lehetett a császári hozzájárulással megalakult Nemzeti Gárdának. Ha azonban 

Semmelweis a második bécsi forradalom (október) idején aktív szerepet játszott volna, 

könnyű dolga lett volna vele szemben Rosasnak és Kleinnek, a reakció megtestesítőinek, 

amikor „elzúgtak”  a forradalmak. Ekkor folytatta küzdelmét a felfedezés elismertetéséért, 

saját egyetemi állásáért, ekkor folyt a bécsi iskola progresszív erőinek harca a konzervatív 

erőkkel szemben. Orvosi hivatása, felfedezésének láza kötötte le Semmelweist, aki ekkor 

nemcsak a császárvárost, hanem a politikai és tudományos haladásért küzdő fővárost is 

láthatta Bécsben. Sem hősnek, sem hűtlennek nem tarthatjuk…

Tanársegédi megbízatása 1849. március 20-án azonban lejárt. 1850. február 9-én 

egyetemi magántanárságért folyamodott, hullákon és fantomokon történő demonstrációval. 

Ugyanez év március 15-én –  Rokitansky elnöklete alatt –  végre előadást tartott a bécsi 

orvosegyesületben, amit még két vitaülés követett. Október 10-én megkapta a magántanári 

minősítést, de csak a fantomokon történő demonstráció lehetőségével. Bár ebbe egyszer már 

belenyugodni látszott, váratlanul elhagyta Bécset és hazatért Pestre.310

*

310 1855-ben hunyt el Birly, az elméleti és gyakorlati szülészet tanára, akinek helyére korábban Bécs 
Semmelweist nevezte ki. 



Semmelweis megkezdte itthoni működését, 1851 májusában átvette a Rókus Kórház 

szülészeti osztályát mint tiszteletbeli főorvos. Hat esztendő alatt 0,85 százalékra szorította le a 

gyermekágyi lázban elhaltak számát. Orvosi praxisa mellett szoros kapcsolatot tartott fenn 

barátaival, a tudományos kérdéseket és politikai terveket egyaránt tárgyaló Balassa-kör 

tagjaival. Hihetetlen energiával folytatta a fertőzési veszélyek megszüntetéséért a harcot.

Az Orvosi Hetilapban (1858) fejtette ki a gyermekágyi lázról szóló tanításait 

Semmelweis, majd 1860 végén (1861-es dátummal) megjelent a könyve „Die Aetiologie der 

Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers”  címen. Hamarosan német nyelvű nyílt 

levelei tették még ismertebbé nevét, Spaeth, Siebold és Scanzoni voltak a fő ellenfelei. Az 

utolsó esztendők a haragos indulatok és a melankólia váltakozásai közepette teltek el. 

Folytatta elméleti munkásságát. Némi vigaszt jelentett számára a szentpétervári 

orvosegyesület elismerése. Ilyen körülmények között bontakozott ki Semmelweis betegsége, 

amikor 1865. július közepén az elmezavar jelei mutatkoztak rajta.

Bécsbe szállították, ahol szepszisben halt meg az elmegyógyintézetben. Semmelweis 

betegsége és halála az utóbbi esztendőkben olyan széles körben került vitára, annyit 

foglalkozott vele a napi sajtó, hogy néha már a Semmelweis-kutatás fő kérdésének is tűnhetett 

az olvasó előtt. A lényeg pedig nem ez, hanem a Semmelweis-doktrína hatása az orvosi 

gondolkodásra és mély humanizmusa, amely nélkül nincs orvostudomány és nincs jó orvos.



Antall József

Benedek István „Semmelweis és kora”

címmel 1967-ben a Gondolat Kiadónál megjelent kötetéről311

Ritkán esik olyan közel egymáshoz két évforduló, mint Semmelweis halálának centenáriuma 

(1965) és születésének 150 esztendős jubileuma (1968). A két évfordulóval kerített esztendők 

bő termést hoztak életrajzának feldolgozásában, életművének értékelésében. Számos újat 

mondó résztanulmány, összegező és helyreigazító igényű cikk és esszé mellett, egy nagy 

apparátussal végzett vizsgálatot ismertető könyv a betegségéről, egy forrástanulmányokon 

nyugvó monográfia és most Benedek könyve jelzi a hazai irodalom nagyobb igényű 

alkotásait. Mind a három eltérő jellegű, más szempontú, ezért mindegyikre szükség volt. A 

különböző felfogásból fakadó vitákból a tudománynak csak haszna származik, hiszen 

megalapozott kutatásra, körültekintő állásfoglalásra sarkallja a szakembereket. Kivéve azt, ha 

a viták személyeskedő harccá fajulnak, amelyet ugyan mindenki elítél –  Semmelweis 

korszakában.

Jól ragadja meg a csomópontokat Benedek István, amikor végigkíséri hősét a küzdelem 

életútján. Diagnózisa feltárja a kor szövődményeit is, meghatározza a történelmi és 

tudománytörténeti faktorok szerepét. Elénk varázsolja a reformkori Pest-Budát és a 

Birodalom minden anyagi és szellemi kincsét magába szívó császárvárost, Bécset.

A gyermekágyi láz pusztító démona megrázóan, de a tudományos kutatás fényében, az 

összefüggések szakszerű leírásával tűnik elénk. Meghatározza a módszeres kutatás és a 

spontán asszociáció egységét Semmelweis felfedezésében. Művében a '48-as intermezzo, 

amely mindig alkalmas színpadot nyújtott Semmelweis drámájának „túldramatizálására”, 

beleolvad a tanai elfogadtatásáért vívott külön harcának történetébe. Nem fogadta itthon lovas 

bandérium, de teret kapott a küzdelemhez, kórtermet a gyógyításához, egyetemi katedrát és 

sajtót tanai hirdetéséhez.

A könyv minden sorában érezzük az írói szándékot az életmű megtisztítására, a 

romantikus máz eltávolítására. Mégis az igazi különbség az ítéletben –  néhány inkább 

félreértett és túlexponált neuralgikus pontot (Holmes stb.) kivéve –, a betegség és halál 

körülményeinek vázolásában ismerhető fel, amely nyilvánvaló ellentétben áll több, már 

311 Forrás: Benedek István: Semmelweis és kora. Bp., 1967. Gondolat. 473 p. Ism.: Antall József. = 
Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 10. p. 478.



idézett mű szerzőjével. Az orvostörténész egyre határozottan ölti magára az elmeorvos 

köpenyét, egyre inkább saját betegségéről készít kórleírást, róla „kéri be”  a boncolási 

jegyzőkönyvet. Elveti a seblázból eredő delíriummal azonosított elmezavar diagnózisát (és a 

szerzők egész koncepcióját). Három szakaszt különböztet meg Semmelweis betegségében: 

pszichopátia (1861 előtt); krónikus idegrendszeri elfajulás, valószínűleg paralízis (1861–65); 

végül halála előtt, a bécsi elmegyógyintézetben fellépett akut infekciós elmezavar. Egyszer 

talán még előbukkannak újabb adatok, amelyek elősegítik a vita eldöntését. De ez semmi 

esetre sem a recenzens feladata…

Semmelweis és korának új összefoglalása már tartalmazza a legújabb kutatások 

eredményeit is, az utolsó esztendők krónikáját, amelyek szükségszerűen kimaradtak a 

korábban lezárt anyagú munkákból. Sajnáljuk, hogy a Semmelweis-idézetek lelőhelyét nem 

jelölte meg. Gazdag képanyaga szerves egységet alkot a tudományos alapokon nyugvó, 

társadalmi mívességű ismeretterjesztő mű szövegével, gondolatvilágával.



Ki ölte meg Semmelweist?

Silló-Seidl Györggyel beszélget Zöldi László312

„Pillanatnyilag azzal a kérdéssel foglalkozom, miként vezethet a híres emberek 

(császár, filmsztár) iránt érzett szerelem őrültséghez. Az Ön klinikájának anyaga 

Európában a legértékesebb. Kérem, engedje meg, hogy átnézhessem az 1860. és 

1910. közötti kórlapokat.”  A levelet dr. med. Georg Silló-Seidl frankfurti orvos 

írta gróf Wilhelm Solms egyetemi docensnek, a bécsi városi pszichiátriai kórház 

igazgatósának. Silló-Seidl György meddőségkutató valójában nemes 

szenvedélyének hódolt: Semmelweis Ignác kórtörténetét kereste.

– Semmelweis-ügyben adott interjúi élénk érdeklődést keltettek a hazai olvasókban.

–  Az érdeklődésnek örülök, a fiktív interjúknak nem. Én ugyanis az Esti Hírlap 

munkatársának nyilatkoztam. Szerencsére a többi, a kvázi-nyilatkozatok is helyesen tükrözik 

felfogásomat: a legnagyobb magyar orvos elmegyógyintézetbe szállításának és halálának 

hiteles történetét csak az eredeti betegpapírok révén lehet feltárni.

– Mindenesetre az igazi és a fiktív nyilatkozatokból is az derült ki, hogy új mozzanatokkal 

gazdagította a meglehetősen terebélyes szakirodalmat. Csupán az a kérdés, hogy a 

megtalált alapdokumentumok átszínezik-e a köztudatban élő Semmelweis-képet?

–  Milyen kép él a köztudatban? Ő az anyák megmentője, aki egy látszólag pofonegyszerű 

módszerrel –  vizsgálat vagy műtét előtt fertőtlenítette a kezét –  radikálisan csökkentette a 

gyermekágyi lázban elhunyt nők számát. Fölfedezését irigy kor- és kartársai elhallgatták, sőt, 

őt magát is elhallgattatták. Elmegyógyintézetbe csukták, voltaképpen meggyilkolták. Vagyis a 

nagy magyar orvos tragikus hős –  legalábbis így ábrázolták és ábrázolják a regényírók, a 

filmesek. Nem kétséges, hős volt, méghozzá a tragikusabbik fajtából, mindazonáltal egyre 

több jel utal arra, hogy balsorsa más okkal magyarázható. Benedek István például kérdések 

tömegét tette föl, a kérdéseknél többre azonban nem vállalkozhatott, mert hiányoztak a 

legfontosabb dokumentumok.

312 Forrás: Ki ölte meg Semmelweist? = Élet és Irodalom 21 (1977) No. 19. (máj. 7.) p. 7.



– A felvételi lapra és a körlapra gondol?

–  És arra, ami kiolvasható belőlük. Beteg volt-e Semmelweis, amikor 1865-ben az alsó-

ausztriai elmegyógyintézetbe zárták? Ha beteg volt, akkor mi volt a baja? Vajon miben halt 

meg? Halála összefüggésben volt-e feltételezett betegségével? Ilyen kérdéseket tucatjával 

idézhetnék a szakirodalomból, ezen a nyomon indultam el.

–  És mit sikerült megállapítani a kalandos úton megszerzett –  eredeti vagy lemásolt – 

írásokból?

–  Például azt, hogy pontosan mikor halt meg. A szakirodalomban ugyanis több verzió 

olvasható: 1865. augusztus 13, 14, 15, 16. –  attól függően, hogy a szerzők melyik korabeli 

újságot tartották hiteles forrásnak. Csakhogy bebizonyosodott: az alsó-ausztriai 

elmegyógyintézet nem adott ki hivatalos jelentést Semmelweis haláláról, sőt, még az illetékes 

anyakönyvi hivatalnak sem jelentette az esetet, holott erre – legalább erre – szabály kötelezte. 

Nos, a meglelt felvételt naplóból sikerült kideríteni, hogy hősünk valójában augusztus 13-án 

hunyt el.

–  Legszívesebben azt kérdezném, hogy miben, de tudom, előbb azt kell tisztázni, hogy az 

orvosok mit írtak a felvételi lapjára.

– Ez alapkérdés. Már csak azért is, mert a kutatók eddig egy forrásra támaszkodtak: Schürer 

von Waldheim 1905-ben megjelent könyvére. A derék bécsi orvos fia nemrégiben elmondta 

nekem, hogy apja maga is az orvostársadalom peremén állt: olyan –  természetes – 

gyógymódokkal foglalkozott, amelyeket az akkori tudomány fenntartással fogadott. Nem 

csoda, ha keresett magának egy hőst, akivel azonosulhatott, akinek példájából erőt meríthetett. 

Mint ahogy az sem meglepő, hogy nagy azonosulási igyekezetében a valóban történteknél 

kissé regényesebben rajzolta meg eszményképét. A felvettek adatait tartalmazó 

„Protokollkönyvből” például pontosan idézte Semmelweis számát, de a bejegyzett diagnózis 

nem egyezik meg a könyvéből ismert és világszerte elterjedt diagnózissal. Az eredeti 

dokumentumon ugyanis őrjöngés olvasható, nem pedig –  mint a századeleji szerző állítja – 

mánia.

–  Miért fontos ez? Végül is a kutatók nem azon vitatkoznak, hogy mánia vagy őrjöngés, 

hanem azon, hagy mánia vagy paralízis.

–  Igen ám, csakhogy az eredeti és hiteles dokumentum alapján másként kell a témához 

közelíteni. A protokollkönyvben föllelhető őrjöngés (Tobsucht) és a mánia jelentése ugyanis 



nem egészen ugyanaz. A korabeli elmegyógyászati szakirodalom alapján megállapítható, hogy 

a mániát összefoglaló értelemben használták és két válfaját ismerték: az egyik a Tobsucht 

(őrjöngés), a másik a Wahnsinn (őrültség). Az most mellékes, hogy az őrjöngés mai 

ismereteink szerint akár a paralízis tünete is lehet, a lényeg az, hogy a hajdani diagnoszták 

még csak véletlenül sem Wahnsinn-kifejezést írtak a felvételi lapra.

– Vagyis nem tartották őrültnek?

–  A felvételi idején teljes kontaktusban voltak Semmelweisszel, következésképpen állapotát 

gyógyíthatónak vélték.

– Mégis őrjöngött?

– Maga nem őrjöngene, ha minden ok nélkül bezárnák egy kilincstelen szobába?

– Mégiscsak igaz volna az a feltételezés, hogy egy „maffia” keze volt a dologban?

–  Semmelweis húsz évig nem volt szabadságon, kimerült, vállalkozott egy gräfenbergi 

hidegvizes kúrára. Pestről elindulván Bécsen utazott keresztül, az állomáson egyik 

professzortársa várta, aki felajánlotta neki új, hasonló funkciójú intézetét. Minthogy hősünk 

ismerte a professzort, Gräfenberget viszont nem, a „hasonló”  funkciójú intézetbe tartott. 

Orvos fogadta, környezete eltűnt, a szoba ablakán rács…

– Kik esküdtek össze ellene?

–  Semmelweis kellemetlen ember volt. Szörnyen kellemetlen. Dühödten támadta azokat az 

orvosokat, akik nem akarták bevezetni az ő módszerét. Csakhogy a fától nem látta az erdőt: 

nem érzékelte, hogy csupán az elenyésző kisebbség berzenkedik a klóros kézmosás ellen.

– Az elenyésző kisebbség ugyan nem mosott kezet, de kezében hatalom összpontosult.

–  Az idő Semmelweisnek dolgozott: az eredmények láttán még a legnagyobb ellenfelei is 

behódoltak a módszerének. Nem neki. És többnyire csak a halála után.

– Magyarán fogalmazva, a Semmelweis-módszerre szükség volt. Semmelweis nélkül?

– Az igazság az, hogy hősünk vajmi keveset tett a saját módszeréért. Mindössze egy előadást 

tartott róla –  a bécsi orvostársaságban –, és több mint tíz év alatt egy sort sem írt le. Bárki 

félreérthette. Jó néhányan éltek is a lehetőséggel. Azt hiszem, Semmelweis későn jött rá, hogy 

hallgatásával árt magának és végső soron az anyáknak. Bűntudatot érzett, amitől úgy próbált 

megszabadulni, hogy kíméletlenül támadott.



– Nehezen kezelhető személyiség volt?

– Kezelhetetlen. De korántsem őrült. A végtelenségig makacs volt, ez lett a veszte.

– Megölték?

– Meg.

– Kik? Hogyan?

–  Igazán nem akarok kitérni a válasz elől, de meggyőződésem, hogy –  utolsó két hete 

kivételével –  Semmelweis volt a világ egyik legszerencsésebb tudósa: a saját hozzájárulása 

nélkül vitte keresztül a fölfedezését. Azon, hogy a klórvizes mosakodás bevezetésével 

megmentette az anyák életét, mit sem változtat az, hogy „jóakarói” végül is halálát okozták. 

Elzárták a külvilágtól, „megvezették”, sérüléseket szenvedett, sebei megfertőződtek, nem 

kezelték, vérmérgezést kapott…

– Azt nem tudom, hogy újszerű koncepciójáról miként vélekednek a hazai kutatók, de azt 

már hallottam: „Hogy jön ahhoz ez az NSZK-ban élő magyar orvos, hogy Semmelweisszel 

foglalkozzék?” Csakugyan, hogy jön hozzá?

–  Talán éppen egy külföldön élő magyar orvos járhatott szerencsével. Megvolt a 

helyismeretem, jól hasznosítottam összeköttetéseimet. És különben is, a kutatás nincs 

határokhoz kötve.

* * *

Antall József

Semmelweist nem ölték meg313

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár mb. főigazgatója, a Magyar 

Orvostörténelmi Társaság főtitkára az alábbi megjegyzéseket fűzi dr. Georg Silló-Seidlnek 

(Frankfurt am Main) a lap legutóbbi számában megjelent „Ki ölte meg Semmelweist?” című 

nyilatkozatához:

313 Forrás: Antall József: Semmelweist nem ölték meg. = Élet és Irodalom 21 (1977) No. 20. (máj. 14.) p. 2.



Az elhangzott nyilatkozat –  hasonlóan dr. Silló-Seidl György több napilapban, illetve 

hetilapban megjelent nyilatkozatához –  igen alkalmas az egész Semmelweis-életút ferde 

megvilágítására, a közönség érdeklődésének indokolatlan felkeltésére, valamiféle rossz ízű 

krimistílus érvényesítésére. Ettől valamennyi felelős intézmény és személy, beleértve 

elsősorban az Intézetet és a Társaságot, de a független szakírók, Semmelweis-kutatók körét is 

(függetlenül az egymás közötti vitáktól) elhatárolja magát.

Silló-Seidl érdemeit az Intézet és a Társaság elismeréssel fogadta, s ezt kifejezésre 

juttatta. Lehetőséget adott számára több előadás tartására, szakmai vitában való részvételre és 

vállalta közleményeinek publikálását az Orvosi Hetilap és az Orvostörténeti Közlemények 

hasábjain. Valótlan tehát úgy beállítani, mintha bárki is a „hogy jön hozzá” kérdést tette volna 

fel a Semmelweis-kutatásba való bekapcsolódása miatt. Idegen és magyar születésű külföldi 

állampolgár közleményeit, eredményeit mindig készségesen vesszük figyelembe. Így 

értékeltük dr. Silló-Seidl munkáját is akkor, amikor adatokat közölt Semmelweis kórházi 

felvételi naplójából, újabb változatát mutatta be és adta át fotokópián Semmelweis boncolási 

jegyzőkönyvének, illetve nagy fáradsággal több apró adatot derített fel, valamint 

eredményesen kutatott Bécsben Semmelweis egykori lakásai után. Végül pedig másolatban 

megszerezte Semmelweis Ignác kórtörténetét, amelynek főbb adatait közölte évekkel ezelőtt 

dr. M. Jantsch, majd pedig kiadását megtagadta Bécs városa és elveszettnek nyilvánította. 

Ezeket tényeknek tekintjük ma is, érdemeit az adatok és dokumentumok felderítésében, illetve 

meglétének bizonyításában, változatlanul elismerjük.

Közben Bécs város illetékes hatóságai nemcsak dr. Silló-Seidlnek, hanem Intézetünknek 

is kiadták mikrofilmen a teljes kórtörténetet, valamint a bécsi Egyetemi Orvostörténelmi 

Intézet lektorálta és kiegészítette a rendkívül nehezen olvasható kórtörténet hazai olvasatát. 

Ennek birtokában –  a Semmelweis-család felhatalmazása alapján –  megfelelő szakmai és 

etikai felelősséggel járunk el e kérdésben, annak a felelősségnek a tudatában, hogy a hatályos 

osztrák törvények figyelembevételével is, a szakmai feldolgozás és publikálás a mi 

közvetítésünkkel történhet meg.

*

Semmelweis betegsége és halála kérdésében két alapvető álláspont alakult ki. Az egyik szerint 

a halálát okozó szepszissel együtt járó szeptikus delírium volt az elmezavara, amely heteken 

át húzódhatott a teljes kifejlődésig; a másik álláspont szerint –  nem vitatva, hogy a halála 

előtti két hét e szeptikus delírium klasszikus kórképét mutatta –  ezenkívül megelőzte egy 



organikus eredetű elmebaj is, feltételezve a paralisis progressiva kibontakozását. 

Egyértelműen sem a boncolási jegyzőkönyv, sem a kórtörténet birtokában nem lehet teljes 

biztonsággal rekonstruálni a tényleges folyamatot és „tökéletes”  diagnózist felállítani. De 

légből kapott minden olyan állítás, amely szerint Semmelweis tulajdonképpen egészséges 

volt, legföljebb „kimerült”  stb., amikor beszállították egy „összeesküvés”  (maffia) 

elhatározásából, hogy eltegyék az útból. Ez nemcsak a tényekkel, hanem a józan ésszel is 

ellenkezik. Ha volt egyértelműen eldönthető kérdés a kórtörténet megtárgyalásakor, az éppen 

bármi ilyen irányú gyanúsításnak az elutasítása volt. (Nem célszerű történelmünk osztrák-

magyar összeütközéseit sem kiterjeszteni a tudománytörténeti kérdésekre.)

Végül pedig arra a visszatérő sajátosságra utalunk, hogy a nyilatkozó az elmúlt 

évszázad néhány mellékes tévedését, másodrendű munkák adatait felnagyítja, és azt 

diadalmasan legyőzi. Például egyik korábbi nyilatkozatában jelezte, hogy most már tudjuk, 

nem Döblingben halt meg Semmelweis. Évtizedek óta tudjuk ezt, egyszer-kétszer „elírták”, 

de – a történeti és jogutódlás szempontjából – vitatott intézetnek a fényképét is közölte több 

mint három évtizede az Orvosi Hetilap. Ugyanígy nem dr. Silló-Seidltől tudjuk, hogy 

Semmelweis 1865. augusztus 13-án halt meg, hanem a gyászjelentésén is ez szerepel (egy 

évtizede láthatják a látogatók a múzeumban), több munka fotokópiában közölte. De nem 

soroljuk tovább ezeket a „felfedezéseket”, csak megjegyezzük, hogy a nyilatkozatban több 

alkalommal is a „klóros kézmosás”  szerepel, mint Semmelweis felfedezése, a Semmelweis-

doktrína lényege. Nem ez volt Semmelweis felfedezése, ez csak az ajánlott megelőző 

gyakorlati módszer volt a felismerés után, aminek lényege: a szepszis és a gyermekágyi láz 

azonosságának a felismerése, tehát a gyermekágyi láz kóroktani meghatározása. Ez jelenti a 

tudományos felfedezést, ami önmagában nem is olyan „pofon-egyszerű”…

Felelősséggel állíthatjuk tehát a közvélemény megnyugtatására, hogy semmiféle 

különleges adat sincs az eddig megismert forrásokban, ami bármilyen szenzációra okot adna 

vagy eddigi ismereteinket lényegesen módosítaná. Legnagyobb jelentőségük az, hogy most 

már tudjuk: azokban sincs semmi különös, amiktől újat várhatnánk.



Antall József

Zárszó a Semmelweis-vitához314

A Magyar Nemzet több írást közölt a Semmelweis Ignác nyilvánosságra került 

kórtörténetének értékelésével összefüggésben kialakult vitáról. November 12-én jelent meg a 

cikkem, amely tükrözte a Magyar Orvostörténelmi Társaság, a Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeum, Könyvtár és Levéltár, valamint a hazai Semmelweis-kutatók álláspontját. Erre 

válaszolt dr. Silló-Seidl a lap hasábjain február 9-én. Tekintettel arra, hogy a korábbi cikkben 

foglaltakat változatlanul érvényesnek tarthatjuk, csak a legszükségesebb kérdésekben idézzük 

meg a szerzőt önmaga cáfolatára.

Azt írja most: „az általam megszerzett dokumentumok alapján kialakítottam 

hipotézisemet Semmelweis halálával kapcsolatban; ezt a hipotézist vitára bocsátottam, 

elméletemet publikáltam.”  Mi a könyvének címe? ,,Die Wahrheit über Semmelweis”. Tehát 

nem hipotézist közöl, hanem igazságot, valóságot ígér! Sőt a könyv alfejezetének címe, 

egyszerűen: „Die Wahrheit”! Ez a kifogásunk, hogy valóságnak állít be feltevéseket. Továbbá 

elhatárolódásunk oka, hogy minden alap nélkül összeesküvéssel, közvetett és közvetlen 

gyilkossággal vádol nagy magyar orvosokat (Balassa, Bókai, Wagner), valamint a bécsi 

kórházat. Most azt írja: „egyáltalán szó sincs vádról, csak adatokról. és azok is főleg Balassát, 

mint spiritus rectort illetik.” Mit ír német nyelvű könyvében: „A tetejébe Semmelweis Balassa 

műtőjét használta. Hogy ezek után a sebésznek megtiszteltetés volt-e, hogy Semmelweis 

meghívta, asszisztáljon neki az első magyarországi petefészek-eltávolításnál, ne firtassuk. 

Balassa nem utasíthatta vissza! Azonkívül az egyetemi sebészeti klinika kevesebb ággyal 

rendelkezett, mint Semmelweis szülészeti klinikája. Ezek az érvek talán nevetségesnek 

tűnnek, de nem lebecsülendő tényekről van szó, amelyek Balassa és Semmelweis közötti igen 

fontos viszony mozaikszemcséi. Belső harcok ezek, amelyeknek igazi oka: irigység és 

becsvágy.”315 Tehát Balassa átadja a műtőjét, segédkezik – ez igazán komoly érv és bizonyíték 

ellene!

Balassáról később így ír: „Egocentrikus lévén nem volt tárgyilagos, nem volt eléggé 

lelkiismeretes: sebész létére 1868-ban vállalkozott Erzsébet királyné szülésének levezetésére.” 

Miután ez többször felmerül Silló érveinél, jegyezzük meg, hogy a XIX. században 

314 Forrás: Antall József: Zárszó a Semmelweis vitához. = Magyar Nemzet, 1979. márc. 3. p. 7.
315 Silló-Seidl, Georg: Die Wahrheit über Semmelweis. Genf, 1978. Aiston. pp. 95–96.



természetes volt a különböző szakterületeken egyetemi tanári rangú orvosoknál az általános 

orvosi praxis, egy–egy közéleti személynél a háziorvosi tevékenység. De Balassa, 

Semmelweis, Bókai egyaránt orvosdoktori, sebészmesteri, szülészmesteri képesítéssel 

rendelkezett, sőt Bókai szemészmesteri diplomát is szerzett. Így az illetéktelen beavatkozás 

stb. fel sem merült. (Még több ilyen „lelkiismeretlen”  ügyről tudunk, így például Balassa 

segítette világra 1848-ban Eötvös Lorándot is, mint az Eötvös-család háziorvosa.)

Silló Bókai gyanús kinevezéséről beszél 1867-ben, Báthory megjutalmazásáról (ő 

kísérte Bécsbe Semmelweist) kétéves külföldi kiküldetéssel. „Tények, amelyek egy 

összeesküvés gyanúját keltik.”316 Miféle tények?! Továbbá most azt írja, hogy a bécsi 

orvosokat egyáltalán nem marasztalta el. Idézzük: „Semmelweist elmegyógyintézetbe 

utalták… Ha az intézet felvette, ezért már annak kell felelnie. A felelős pszichiátereknek fel 

kellett volna ismerniük a tévedést…  Az elmegyógyintézet fedezte a professzorokat, akik a 

maguk részéről nem vetették az intézet szemére a gondatlan kezelést. Egyik holló nem vájja 

ki a másik szemét. Mindegyik fél a hallgatott.”317

Silló nem tud arról, hogy felkapta a sajtó rágalmazó állításait, mi állítunk képtelent. 

Itthon: „A birtokomba jutott anyag, amelynek másolatát most hazahoztam, szinte bűnügyi 

történetet rejt”;318 „jóakarói végül is halálát okozták. Elzárták a külvilágtól, megverették, 

sérüléseket szenvedett”.319 Külföldön: „…kollégáinak rosszindulata miatt egy bécsi 

elmegyógyintézetbe szállították, ahol … ápolóinak tettleges bántalmazása miatt meghalt… A 

magyar professzorok egy csoportja, kiknek útjában volt a gyermekágyi láz a sikerei és 

fertőtlenítéstana miatt …  elmegyógyintézetbe vitték …  kollégáinak áldozata lett”;320 

lényegében ugyanezt ismétlik művének és kiállításának (Bécs) ismertetésekor a bécsi Kurier-

ban,321 a „Bunte”-ban,322 a Frankfurter Allgemeine Zeitungban.323 A külföldi lapok egyébként a 

magyar kiadást ugyanazzal a címmel hirdették, mint az „ÉS”-nyilatkozat („Ki ölte meg 

Semmelweist?”), amit később Silló „Semmelweis halála” címre változtatott.

Végül – miután nincs helyünk több idézetre – még annyit, hogy „egy majna-frankfurti 

kiadónál német és magyar nyelven jelent meg” a könyve (Silló). A német kiadáson rajta van: 

„Ariston Verlag. Genf”, a magyar kiadáson (saját kiadás lévén, a lakóhelyére utal „Frankfurt 

a. M.”): „Metropolitan Verlag” terjeszti, ami Münchensteinben van, szintén Svájcban. Többire 

316 Uo. p. 177.
317 Uo. p. 213.
318 Esti Hírlap, 1977. márc. 5.
319 Élet és Irodalom 21 (1977) No. 20. (máj. 14.) 
320 Stuttgarter Zeitung, 1978. júl. 1.
321 1978. jún. 12. stb.
322 1978.
323 1978. okt. 17.



nem válaszolhattunk, de ismét megjegyezzük, a másolatok megszerzésének elismert érdeme 

nem jogosítja fel Silló-Seidlt az idézett és nem idézett kétséges állítások hirdetésére. Anélkül, 

hogy személyeskedni akarnánk, kérjük az „egyenes gondolkodás”  alkalmazásara velünk 

szemben, mert kijelentése324 – „minthogy én Óbudáról jöttem, kis görbe gondolkodásért én 

sem megyek a szomszédba” – Bécsben talán bevált, nekünk azonban borzasztóan fárasztó. Mi 

lezártuk e „sajtóvitát”, aki nemi hiszi, járjon utána…325

324 Silló-Seidl id. munkája p. 35. 
325 A „Magyar Nemzet” nem foglalt és nem is foglalhatott állást a Semmelweis-vitában, mivel olyan tudományos 
– orvosi és történeti – kérdésről van szó, amelyet csak magasan kvalifikált szakemberek – orvosok, történészek – 
dönthetnek el. Kétségtelen azonban, hogy olyan szenvedélyes –  olykor személyeskedő –  érvek és ellenérvek 
hangzottak el e sajtóvita során, amelyek a kívülállót meglepik. Szerkesztőségünk törekvése az volt, hagy a 
magyar Semmelweis-kutatók és az NSZK-ban élő dr. Silló-Seidl György között e vita körén túl közös alapot 
igyekezzen létrehozni. Most, hogy a vita –  legalábbis a „Magyar Nemzet”  hasábjain –  lezárul, egyetlen 
gondolatot érdemes hangsúlyozni: a tudományos nézeteltérés nem okozhat szükségszerűen neheztelést, esetleg 
haragot. (– a korabeli szerk. megj.)



Antall József

Semmelweis betegsége és halála326

– Bevezetés a nyilvánosságra hozott bécsi kórtörténet alapján kialakult vitához –

1.

Semmelweis Ignác (1818–1865) életének és életművének minden részlete érdeklődésre tarthat 

számot, legalábbis a kutatók nem hagyták figyelmen kívül egyetlen részletét sem. Az 

egyetemes orvostörténet egyik nagy alakjáról, illetve a magyar orvosi múlt legismertebb 

tudósegyéniségéről van szó. A „Semmelweis-kutatás”  szinte önálló ággá vált a magyar és 

osztrák orvostörténeti kutatómunkában. Az elmúlt évszázadban számos könyv, tanulmány, 

szépirodalmi alkotás és film foglalkozott Semmelweis életével és munkásságával. Egyénisége 

és élettörténete kiválóan alkalmas a drámai elemek, drámai feszültségek bemutatására – éppen 

ezért az eltúlzásra is. 

Nem véletlen, hogy kevés alakja van a tudománytörténetnek, aki annyira vonzotta az 

előre elkötelezett, Semmelweisben mint a tudomány hősében és mártírjában a „rokont”, az 

„előképet”  felfedező pszichopata kommentátorokat, sőt szerzőket. Nem könnyű a kialakult 

Semmelweis-kép megtisztítása, a reális történeti-tudománytörténeti portré bemutatása, amikor 

vélt igazságok, illetve előre megfogalmazott tételek romantikus hordozójává avatta a „para-

literatura”. Hiába jelentek meg alapvető monográfiák, új forrásokat feltáró tanulmányok és 

egyéb publikációk az elmúlt évtizedekben, bármilyen kirobbanó vita vagy nézetkülönbség 

ismét felszínre hozza a korábbi Semmelweis-képek hamis jellemzőit; mindig új és új avatatlan 

prókátorok kóros vonzalmát ébreszti fel e valóban nagy humanista, kiváló orvos és nagy 

felfedező, akinek igazsága önmagában is elég az elismertetéséhez.

Most nem térünk ki az életmű már tisztázott kérdéseinek összefoglalására, hiszen ezek 

részben a megjelent monográfiákban, részben pedig kiadványunk hasábjain váltak ismertté. E 

bevezetés egyetlen feladata az, hogy Semmelweis betegségével és halálával összefüggésben 

ismertesse röviden az előzményeket és a legszükségesebb tudnivalókat, amelyek szükségesek a 

most nyilvánosságra hozott dokumentumok és szakvélemények megértéséhez és értékeléséhez.

326 E bevezetés a kórtörténeti vita megnyitásakor elmondott felszólalás és az időközben megjelent nyilatkozatok 
legfontosabb elvi állásfoglalásainak anyagát tartalmazza. Forrás: Antall József: Semmelweis betegsége és halála. 
Bevezetés a nyilvánosságra hozott bécsi kórtörténet alapján kialakult vitához. = Orvostörténeti Közlemények – 
Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 9–13.



Semmelweis betegsége és halála nyilvánvalóan szerepelt korábban is a 

szakirodalomban, sőt a halálakor megjelentetett nekrológok, megemlékezések is foglalkoztak 

vele. Ekkor a halál okának mindenütt (Wiener Medizinische Wochenschrift, Wiener 

Medizinische Presse stb.) egyértelműen pyaemiát írtak –  ugyanígy tette emlékbeszédében 

(1872) Fleischer József is –, s ezt egy korábbi műtétnél szerzett sérülése eredményének tudták 

be. Emellett mindenütt megemlítették, de a halál okától függetlenül, Semmelweis élete utolsó 

heteiben megállapított „elmezavarodottságát”. A pyaemia okaként az elmegyógyintézeti 

brutális bánásmód először csak 1906-ban jelent meg: a Gyógyászat arra hivatkozott, hogy az 

időközökben elhunyt Machik Béla, aki 1865-ben az elmegyógyintézet orvosa volt, 

közvetlenül tudott erről, s másoknak el is mondta. E többedik kézből szerzett hírt –  mely a 

cikk szerint a tragikumot még „borzasztóbbá” tette – már Korbuly György cáfolta az Orvosi 

Hetilapban megjelentetett cikkében (1940).

A halál okával kapcsolatban mindjárt felmerült – és a mai napig is megvan – a tapintat 

és a valóság bemutatását hangsúlyozó ellentétes szemlélet közötti különbség. Olyan 

vélemények hangzanak el, hogy minek a betegséggel és a halállal annyit foglalkozni, amikor 

senki előtt sem lehet vitás ma már a Semmelweis-doktrína igazsága és helyessége, nem része a 

tudománytörténeti helye meghatározásáért kifejtett tudományos tevékenységünknek. Mások 

szerint a betegség és halál körülményei nemcsak részét képezik a Semmelweis-kutatásnak, 

hanem alapvető problémáját jelentik. Természetesen ezen belül ütköztek meg elsősorban az 

ellentétes álláspontok. Az egyik oldalon Semmelweis elmebetegségének (a paralysis 

progressiva feltételezésének) az elvetésével, az elmebaj bélyegének a letörlésével, mintegy a 

nagy tudós rehabilitálását tűzve ki célul, összegezték a rendelkezésre álló tényanyagot. A 

másik oldalon éppen az indokolatlannak és szükségtelennek érzett tapintat elvetésével, a 

betegségkutatást az orvostörténelem részének tekintve, a valóság feltárását és teljes 

bemutatását vélik szükségesnek. Sőt az életmű megítélésében, a belső tudományos fejlődés 

elmaradásában, a megrekedésben, az újabb felfedezések figyelmen kívül hagyásában, az 

annyi ellenséget szerző és bizonyos mértékig a saját elismertetését akadályozó 

„harcmodorban”  is vizsgálatra méltónak vélik a betegség és halál körülményeinek pontos 

megismerését, a „történeti diagnózis” felállítását. Megítélésünk szerint a felsorolt álláspontok: 

a betegség és halál kérdéseinek mellőzése; a bizonyíthatatlannak vagy nem egészen 

bizonyítottnak a segítségével a betegség tapintatosabb bemutatása; illetve a teljes igazság 

részletes és elemző feltárása –  mind tisztességes szándékúnak és becsületesnek tekinthető 

önmagában véve.



Hol kezdődik a becsületes határ átlépése? Ott, ahol bizonyított és feltárt forrásokat 

mellőzve hamis értékelésnek adnak helyet. Akkor, amikor bizonyíthatatlan feltevéseket 

bizonyított tényekként mutatnak be. Amikor teljesen bizonyíthatatlan, nem bizonyított 

állításokkal hamis színben tüntetnek fel tudományos kérdéseket vagy vádolnak meg 

alaptalanul Semmelweis-kortársakat. Értékelésünk rendje csak az lehet, ha megállapítjuk az 

egyértelműen bizonyított, az egyértelműen elvethető; valamint a rendelkezésre álló 

forrásanyag alapján valószínűsíthető feltevés és a logikai kombinációk sokrétű elképzelése 

közötti különbséget, s ezeknek ilyenekként való bemutatására vállalkozunk. Az a kérdés, hogy 

mely korban mit érzünk nyíltan tárgyalhatónak vagy tapintatosan elhallgatandónak, inkább 

etikett mint etika kérdése, ebben nem a tudományos metodika, hanem a korbeli ,,jóízlés”  a 

mértékadó. Ugyanez vonatkozik a reklám-hajhászó, zsurnalisztikai fordulatokkal megírt 

munkákra is. A tudományos korrektségre és kinek-kinek a korhoz, korosztályához illeszkedő, 

saját szakmai etikettjére számíthatunk, amikor egy ilyen régóta vitatott kérdésben, 

Semmelweis betegsége és halála kérdésében helyet adunk az ellentétes állásfoglalások 

kifejtésének.

2.

Semmelweis Ignác betegsége és halála különösen akkor került az érdeklődés középpontjába, a 

viták pergőtüzébe, amikor a debreceni-sárospataki orvostörténeti kongresszuson Haranghy 

László pathológus, Nyírő Gyula pszichiáter professzorok és Regöly-Mérei Gyula 

orvostörténész kutató ismertették álláspontjukat.327 Elvetették a luetikus eredetű paralysis 

progressiva diagnózisát és Semmelweis elmezavarát a halált okozó szepszissel összefüggő 

szeptikus delíriumnak minősítették. Természetesen részletes elemzés (számos egyéb 

részmegfigyeléssel), a tényanyag ennek megfelelő csoportosítása és széleskörű szakmai 

tevékenység, állt ennek az állásfoglalásnak hátterében, melyet most csak leegyszerűsítve 

összegeztünk. Feltevésüket nagy apparátussal folytatott kutatómunkával és részletes 

vizsgálattal kívánták alátámasztani, amikor erre lehetőség nyílt Semmelweis maradványainak 

exhumálásakor (1963, 1964-ben került sor az újra-eltemetésre). A vizsgálat eredményeit 

magyar és német nyelvű könyvben összegezték, amely lényegében a korábban megtartott 

előadás anyagát ismételte meg.

327 Regöly-Mérei Gyula: Semmelweis Ignác betegsége orvostörténelmi megvilágításban. = Az Országos 
Orvostörténeti Könyvtár Közleményei – Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Vol. 18. 
(1960) pp. 13–28.; Haranghy László: Semmelweis Ignác betegsége kórbonctani szempontból. = Uo. pp. 29–36.; 
Nyírő Gyula: Semmelweis betegsége a psychiatria tükrében. = Uo. pp. 37–43. 



Itt jegyezzük meg, hogy álláspontjuk előzménye a neves magyar tudós, Schaffer Károly 

egyik kései dolgozatában gyökeredzik „Semmelweis elmebaja csak tünettani, vagyis 

másodlagos vala és nem ún. genuin elmebántalom”.328

Ezt az álláspontot tette magáévá az egyik alapvető Semmelweis-monográfia (Gortvay – 

Zoltán), amely eddig magyarul (1966), angolul (1968) és németül (1977) is megjelent.

A Semmelweis betegsége körüli vita másik oldalán elsősorban Benedek István állt, aki 

nem fogadta el Semmelweis betegségének diagnózisát (szeptikus delírium), és vizsgálatában 

mind mélyebbre hatolva több tanulmányban, könyvében (1967) kitartott a paralysis 

progressiva valószínűsége mellett. Éppen ezért a betegség kérdésében folytatott vita anyagát 

publikáltuk kiadványunkban329 és újabb dokumentumok előkerüléséig, újabb vizsgálatok 

elvégzéséig lezártnak tekintettük. A kétféle álláspont továbbra is érvényesült a hazai 

szakirodalomban is, még inkább a le nem írt, de gyakran hangoztatott tudományos 

állásfoglalásokban.330

328 Schaffer Károly: Semmelweis lelkivilágáról. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő. Vol. 58. (1939) 
No. 3. pp. 802–811.
329 Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 55–56. (1970)
330 Jóval e sorok megjelenését követően került elő egy fontos dokumentum, mégpedig Szállási Árpád 
orvostörténész kutatásának köszönhetően. Ez már Antall József halála után történt. Íme Szállási dr. írása az 
Orvosi Hetilap 1997-es évfolyamából:
„Az Orvosi Hetilap 1902. évi számának »Gynaekologia« című melléklete nekrológot közölt az első magyar 
nyelvű Semmelweis-könyv szerzőjéről, Bruck Jakabról, amelyben a következő sorok olvashatók: 

»Különös és szomorú játéka a sorsnak, hogy mint Semmelweis, úgy Fleischer József és Bruck Jakab is 
életük utolsó éveit a paralysis progressiva hosszú, sötét éjjelében töltötték el. Fleischer József, aki 
Semmelweis tanítványa volt, s mesterének az Orvosegyesületben tartott remek beszéd alakjában állított 
örök emléket és Bruck Jakab, aki viszont Fleischer Józsefnek volt a tanítványa, s aki ugyancsak az 
Orvosegyesületben tartott elhunyt mestere felett emlékbeszédet, amely épp úgy, mint közös mesterükről, s 
mindannyiunk örök díszéről és büszkeségéről, Semmelweisről írt klasszikus életrajza nemcsak a 
megörökítettnek, hanem írójuknak is emlékjele marad – aere perennius«.

A Gynaekologia nekrológjai név nélkül jelentek meg, de erősen feltételezhető, hogy Tóth István társszerkesztője, 
Temesváry Rezső írta azokat. Miért lényeges ez? Mert a korabeli hazai szaksajtóban eddigi tudomásunk szerint 
egyedül itt olvasható egyértelműen megfogalmazva, hogy Semmelweis utolsó éveit »a paralysis progressiva 
hosszú, sötét éjjelében töltötte el«.

Ne feledjük, a Gynaekologia a Budapesti Kir. Orvosegyesület Gynaekologikus (így!) szekciójának szaklapja 
volt. Ezt a cikket biztosan látta a szakosztály első elnöke, Kézmárszky Tivadar professzor, aki négy hónappal 
később, váratlanul hunyt el, valamint az alelnök, Tauffer Vilmos professzor, a szerkesztő Tóth István magántanár 
közvetlen főnöke. Az akkori szakmai hierarchiában elképzelhetetlen, hogy az egyre szélesebben kibontakozó 
Semmelweis-kultusz idején ilyen szokatlan sorok Kézmárszky és Tauffer beleegyezése nélkül jelentek volna 
meg.

Akkor még nem szóltunk Győry Tiborról, aki Tóth Istvánnal, valamint Temesváry Rezsővel közel egy időben 
nyert magántanári címet, pont orvostörténelemből. Ő készítette a bibliográfiát nemcsak 1900-ig, de azután 
évente a Magyar Orvosi Archívum részére, így találkozott az említett nekrológgal, s nem ragadott tollat, mint 
amikor a nacionálé és a prioritás kérdése merült fel. Győry vitatkozó vérmérséklete ismeretében nyugodtan 
állíthatjuk, nála a hallgatás beleegyezést, egyetértést jelentett. Ezek után az is valószínű, hogy az igen alapos 
Schürer von Waldheim, illetve Sir William Sinclair tudott a Bruck-nekrológról. Miként a hazai szülész-
nőgyógyászok, csak ők nem beszéltek róla. Az pedig végképp alábecsülése lenne a kor kiválóságainak, ha 
kórisméjük szakszerűségét megkérdőjeleznénk. Tehát: Balassa, Bókai és Wagner már a Bécsbe történő szállítás 
előtt ismerték a lesújtó diagnózist, csak nem tették közhírré, másrészt jobbnak látták pont ezért a császárvárosi 
szakintézetbe szállítani. Hasonló megállapításra jutott Benedek István, a Bruck-nekrológ ismerete nélkül is.

Utólag valóban elgondolkodtató: pont Balassa ne ismert volna fel egy ujjsérülésből származó 



Közben –  mintegy magán-háborúját folytatva –  dr. Darvas István jogász és 

várostörténész folytatott nyomozást Semmelweis kórtörténete után. Az ő érdeme, hogy 

felderítette a kórtörténet meglétét és a bécsi intézményekkel folytatott levelezés révén, dr. 

med. M. Jantsch docensnő levele (1961) alapján már annak részleges ismeretével is 

rendelkezett. Miután Darvas István – magános kutatóként – nem tudta elérni a kórtörténet és 

mellékletei hiteles másolatának kiadását, az ügyet átadta Zoltán Imre rektornak (Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem), aki e minőségben folytatta levelezését (1967–68) a bécsi 

hatóságokkal, a bécsi polgármesterrel és Erna Lesky professzorasszonnyal. Mindez 

hiábavalónak bizonyult: a bécsi városi hatóságok előbb jogi akadályokra hivatkoztak, majd 

pedig az 1963. évi építkezések során elveszettnek minősítették az 1968. évi válaszukban 

Semmelweis kórtörténetét és mellékleteit. M. Jantsch docensnőnek pedig megtiltották a 

birtokában levő másolat közlését. Nem látva más lehetőséget –  az érdekeltekkel folytatott 

levélváltás megismétlésével –  a kórtörténet nyomán folytatott levelezést több nyelven 

közöltük kiadványunk hasábjain,331 beleértve Semmelweis valamennyi leszármazottjának 

nyilatkozatát az iratok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos jogi akadályok elhárítására.

3.

Ilyen előzmények után, az Orvostörténeti Közlemények hasábjain megjelent levelezés, 

valamint Benedek István Semmelweis-monográfiájának megismerése után, 1975-ben dr. med. 

gennyvérűséget? S ha felismeri, engedte volna-e tanártársát sebészeti eredetű betegséggel bécsi 
elmegyógyintézetbe erőszakolni? Tartsuk ezt elképzelhetetlennek.

Nyirő professzor ab ovo aversióját nagyjaink luesze iránt már az Ady-tanulmányában megtapasztalhattuk. 
Szemében a »Vér és arany« poétája »schizoid költő«. Szimbolikus verseit pszichiátriai szempontból szakszerűen 
elemzi, de szövegében a luesz szó nem fordul elő. Még a négykeresztes liquor ismeretében sem. Akkor 
Semmelweis esetében mit várhatunk! Nehezebben magyarázható Szodoray idegenkedése, mert szifilisztörténeti 
előadásait magam is hallottam. Munkácsy Mihálytól Paál Lászlón át Ady Endréig és Juhász Gyuláig mindenkit 
felsorolt. Semmelweis esetében ezt miért tartotta lehetetlennek? Benedek könyvének külön érdeme, hogy 
expressis verbis kijelentések helyett inkább dialektikusan valószínűsít. Győry Tibor század eleji hallgatása, 
Trencséni ellenvéleménye, s főleg a Bruck-nekrológ az ő feltételezéseit látszik igazolni.

Így utólag Balassáék tétova magatartása is érthetővé válik. Abban igaza van Zoltán Imre professzornak, hogy 
»Semmelweis emberi nagyságát és felfedezése jelentőségét nem érinti a kérdés, hogy élete utolsó éveiben 
szenvedett-e és milyen betegségben«. Azt a vitát viszont érinti, amelynek részese volt.

Silló-Seidl György az ő »Semmelweis-krimijében« meglepő fordulattal a cukorbetegség diagnózisához jutott 
el. A Bruck-nekrológ ezt pláne nem igazolja, de az már más történet.

Benedek Istvánnal még módom volt közölni kutatásom eredményét, az említett megtalált nekrológot. 
Elégedettnek mutatkozott, hogy helyesen vélekedett. Sajnos hamarosan eltávozott az élők sorából. Annak idején 
a megtalált dokumentum perdöntő lehetett volna a kezében.

Reméljük, a következő életrajzokból nem fog hiányozni a Gynaekologia 1902. évi cikke, amely sok kérdésre 
ad elfogadható magyarázatot. Minőségileg más, mint a többi adat.” (– a szerk. kieg.)  
331 Antall József (összeáll.): Semmelweis kórtörténetének nyomában. Bécs és Budapest levelezése. + Tracing 
Semmelweis' case history. Correspondence between Vienna and Budapest. + Auf der Spur der Kranken-
geschichte von Semmelweis. Korrespondenz zwischen Wien und Budapest. = Orvostörténeti Közlemények – 
Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 66–68. (1973) pp. 129–188.



Silló-Seidl György nőorvos és szexuálpathológus, a Frankfurt am Mainban élő, magyar 

származású orvosíró elhatározta a kórtörténet megszerzését. Előtte részt vett az 1974. évi 

budapesti Nemzetközi Orvostörténelmi Kongresszuson és többször járt Intézetünkben. 

Érdeklődésére –  hogy Semmelweisszel szeretne foglalkozni –  értelemszerűen adta azt a 

választ Intézetünk osztályvezetője, Némethy Ferenc, hogy e témakörben már mindent 

feldolgoztak, a kórtörténet problémája a nyitott kérdés, próbálja ezt megszerezni, ezzel nagy 

szolgálatot tenne a Semmelweis-kutatásnak. Silló-Seidl, aki praxisának betegsége miatt 

történt feladása miatt elsősorban mint orvosíró kívánt működni, nagy energiával fogott bécsi 

kutatásaihoz: több kisebb jelentőségű, de mégis hasznos részadatot (Semmelweis bécsi 

lakóhelyei stb.) derített fel.

Silló-Seidl, amikor bécsi kutatásairól, a feltárt adatokról kívánt beszámolni. 

természetesen nyitott kapukra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 

Levéltár, valamint a Magyar Orvostörténelmi Társaság rendezésében sorra kerülő üléseken. 

Vitathatatlanul sok energiát, költséget fektetett be kutatásaiba, és a mi részünkről is mindent 

megkapott, amit a Semmelweis-életmű megismertetésével, a rendelkezésre álló anyaggal 

nyújthattunk ehhez. Eredményeit elismertük, a Magyar Orvostörténelmi Társaság 

köszönőiratot nyújtott át a Semmelweis-dokumentumok feltárása terén elért eredményeiért. 

Nincs értelme itt részletekkel foglalkozni, mert Silló-Seidl kutatásai módszereiről, a sikerhez 

vezető ötletekről részletesen beszámol magyar és német nyelvű könyvében.332

Most csak azt összegezzük, hogy a kórtörténet másolatát Silló-Seidl 1977. március 2-án 

adta át a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár tudományos tanácsának. 

Az akkor készült jegyzőkönyvben megállapodás történt, hogy a kórtörténetet magas szintű 

szakmai konferencia fogja megvizsgálni, és ennek anyagát publikálni fogjuk. (A 

megállapodás bizonyos pontjai, részben jelen kiadásunk előkészítésének szükségszerűen 

hosszadalmas volta, részben pedig Silló-Seidl közben megjelent könyvei, írásai következtében 

elavultak.)

Itt jegyezzük meg, hogy Prof. Dr. Alois Stacher, a Bécsi Városi Tanács egészségügyi és 

szociális hivatala vezetőjének rendelkezésére, mind a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 

mind a bécsi Egyetemi Orvostörténeti Intézet kapott egy-egy hiteles másolatot – mikrofilmet 

– a kórtörténetről és mellékleteiről. (...)

Ennek alapján hiteles képet kaphat mindenki a forrásokról és a különböző 

állásfoglalásokról.
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A magyar orvostörténészek őszintén örültek annak, hogy hosszú esztendők 

eredménytelen levelezése után sikerült teljes egészében megismerni Semmelweis-

kórtörténetét és mellékleteit. Őszinte sajnálattal vették ugyan tudomásul, hogy a korábbi bécsi 

városi vezetők a legmagasabb szakmai fórumoktól (a Semmelweis Orvostudományi 

Egyetemtől, a Magyar Orvostörténelmi Társaságtól és a Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeumtól) megtagadták a másolat kiadását, míg most magánembernek, egy privát orvosként 

kutatónak kiadták. Ez nem Silló-Seidl személyét érinti, legföljebb a bécsi hatóságok eljárását 

tünteti fel előnytelenebb színben –  különösen amikor építkezések alatt történt elvesztésre 

hivatkoztak korábban.

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért kerültünk most ellentétbe Silló-Seidl dr.-ral? 

Miért vagyunk kénytelenek elhatárolni magunkat az álláspontjától és tevékenységétől?

Először is a magyar orvostörténészek és orvosok elutasították, elutasítják Silló-Seidl dr. 

vélt diagnózisát, amely szerint Semmelweis betegsége –  mindkét korábbi álláspont helyett 

valami újat kívánva közölni – diabetes, férfiklimax és általános idegkimerültség.

Másodszor elvetik forráskezelését, önkényes feltételezések és valóságos elemek 

együttes bemutatását, e vonatkozásban bizonyításra alkalmatlan módszerek (pl. grafológia) 

használatát.

Harmadszor nem értenek egyet a napi sajtóban nagydobra vert reklámnyilatkozataival, 

„krimi-ízű”, szenzációhajhászó elképzeléseinek hangoztatásával, önmaga tényleges érde-

meinek felnagyításával.

Mindez azonban még nem lenne ok az elhatárolásra, miután –  a korábbiakban 

hangsúlyozott álláspontunknak megfelelően – ez csak a téves vagy tévesnek vélt tudományos 

álláspont, valamint az ízlésbeli különbségekre vall. Ami miatt viszont el is határoljuk magun-

kat, az az, hogy Silló-Seidl György a magyar orvosi iskola kiváló és feddhetetlen alakjait, 

mint Balassa Jánost, Bókai Jánost, Wagner Jánost (akik beutalták Semmelweist), valamint 

Báthory Istvánt (aki elkísérte) és Semmelweis családját olyan színben tüntette fel, mint 

közvetett gyilkosokat. Silló-Seidl szerint komplottot alkottak az osztrák orvoskollégákkal 

Semmelweis eltüntetésére, indokolatlanul elmegyógyintézetbe záratták, ahol azután brutális 

bánásmóddal meg is ölték. Elmélete minden alapot nélkülöz, semmiféle dokumentummal alá 

nem támasztható és még csak logikailag sem következtethető józan ésszel.

Silló-Seidl érdemeit a kórtörténet másolatának megszerzésével elismertük, nagyra érté-

keltük és ma is elismerjük. Továbbra is helyet adunk forrásokon alapuló publikációinak. (...)
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