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Semmelweis Ignác 

1818. július l-jén született Semmelweis Ignác Fülöp, a 
legnagyobb magyar orvos, akit az utókor „az anyák meg
mentője"-ként emleget. Az összes többi magyar orvosról 
nem írtak annyit, mint róla. Regényesen rejtélyes életének 
biográfiai feldolgozása kisebb könyvtárat megtölt, még
sem állíthatjuk, hogy a Semmelweis-kérdés már nyugvó
pontra került. Egyrészt, mert bizonyos életrajzi momentu
mokon ma is lehet vitatkozni, másrészt példája ma sem 
nélkülözhető. 

Arra próbálunk magyarázatot keresni, hogyan lehetett 
a kortársak előtt ekkora tudományos felismerés szinte fel
foghatatlanul elfogadaüan, mi volt (mi lehetett) Semmel
weis tragédiája, hogyan lett a tragédiából legenda, és szük
ség van-e a legendára? Ismeretes, hogy 1847-ben a bécsi I. 
számú szülészeti klinikán, az akkor alig 29 esztendős Sem-% 
melweis lángelméje felismert valamit, ami mellett a sokkal 
tapasztaltabb tanárok gyanútlanul elmentek. Azt, hogy az 
I. és n . számú klinika halálozási statisztikájában a gyer
mekágyi láz megdöbbentő különbséget mutat, az I. klinika 
terhére, ahol a rendkívül lelkiismeretes tanársegéd is dol
gozott. Magyarázatban nem volt hiány; atmoszférikus (a 
világűrből), tellurikus (a földből) kisugárzó erők, netán a 
nők szeméremérzetének megsértése, avagy a lélekharang 
kongásától való rémület. Ez a csupa szív és tépelődő tanár
segéd volt az első, aki azon egyszerű igazságot felismerte, 
hogy a fenti tényezők mindkét klinikára egyformán hat
nak, következésképpen az ok másutt és másban keresendő. 
Az is ismeretes — sokszor megírták — hogy barátjának, 
Kolletschka tanárnak, boncolás során szerzett sérülése mi
att bekövetkezett halála döbbentette rá, hogy a gyermek
ágyi láz és az általános gennyvérűség azonos kórbonctani 
elváltozásokat okoz. A bakteriológia még váratott magára, 
így a fiatal orvos csak kezdetleges formájában ragadhatta 
meg a kórokozó terminuszát s azt a „bomlott állatszerves 
anyag' '-ban jelölte meg. Ily módon kezdett a kép kirajzo
lódni. Az I. számú klinikán medikusokat oktatnak, akik a 
napot boncolással kezdik, majd tessék-lássék kézmosás 
után a szülőnőket vizsgálják. Vagyis a segítő kéz viszi a ha
lálos mérget a szervezetbe, hiszen az utcán szültek között 
rendkívül ritka a gyermekágyi láz. Akkor az okot kell 
inegszüntetni, jelen esetben olyan alapos tisztálkodással, 
mely mentesít a „bomlott állatszerves anyag" bajt okozó 
hatásától. A klórvizes kézmosásban azt meg is találta: ad
dig kell súrolni a kezet, míg síkossá és szagtalanná nem vá
lik. Az eredmény nem maradt el, a rettegett rém egyre rit
kábban látogatta az I. klinika szülőszobáit is, a nagy kérdés 
megoldottnak látszott. Csakhogy a tudománytörténet tanú
sága szerint nem ritkán, a nagy emberek életének különös 
dramaturgiája van, a sors szálait titkon sodorják, a tragi
kus hős pedig ritkán tudja kibogozni, megtalálni a rejtély 
Ariadné fonalát. 

Hol történt a legnagyobb mulasztás Semmelweis ese

tében? A közlés súlyos késedelmével. Amikor nyilvánvaló
vá vált, hogy Hebra cikke (1847), Skoda akadémiai elő
adása (1849) és saját előadása a bécsi orvosegyesületben 
(1850) nem használt az ügynek, mindent el kellett volna 
követnie a számok könyörtelen törvényeivel bizonyítható 
igazának sorozatos publikálása érdekében. Ha Bécsben 
nem, akkor valamelyik német vagy svájci szaklapban meg
tehette volna. Sajnos azonban Semmelweis m é | a pesti Or
vosi Tár hasábjain sem próbálkozott, holott bármilyen 
nyilvánvaló, tudományos igazság csak publikálással kerül
het a köztudatba. Végül, pesti tanárként 1858-ban magya
rul, 1861-ben németül mégis közölte. Csakhogy közben 
sok minden történt. Angliában már az 1840-es évek elején 
leírták az orbánc és a gyermekágyi láz közötti hasonlósá
gokat és nagy gondot fordítottak a tisztaságra. A kontinen
sen más volt a helyzet. Akik kellően kezet mostak, észlel
hették (ha nem is vallották be mindig) a javulást, akik 
ímmel-ámmal fertőtlenítettek, az elv helyességét vonták 
kétségbe. Vagyis a vélemények megoszlottak, és ez Sem
melweis kései írásos jelentkezésének szokatlanul türelmet
len, szinte támadó hangneme miatt inkább csak fokozó
dott. Nyílt állásfoglaláskor még híveit is elriasztotta. Ez 
Semmelweis tragédiájának egyik kulcsa. Nincs értelme ál
talában „ostoba és irigy bécsi tanárokról" beszélni, hiszen 
az egy közismerten korlátolt és rosszindulatú Klein pro
fesszor és néhány szülész kivételével a többiek szándékát 
és szakértelmét nem lehet vitatni. Ám arról sem Skoda, 
sem Hebra, sem Rokitansky, sem Dumreicher, de még 
Braun professzor sem tehet, hogy Semmelweis 1861-ig 
írásban „hallgatott", s ha nyilvánosan megszólalt, szinte 
mindenkit maga ellen ingerelt. így Pesten Markusovkszky, 
Balassa, id. Bókai és Lumnitzer hiába állt mellette, a 
könyv megjelenéséig nem volt adu a kezükben. 

Közben az anyák haltak, Semmelweis csak a katedrá
járól hirdette tanait, nem sok sikerrel. Mire korszakos 
könyve kikerült a nyomdából, már szinte egyedül küzdött 
a porondon. Elsősorban éles hangneme miatt. Görög 
sorstragédiára emlékeztető kép; minden idők egyik legna
gyobb lángelméje, a végzetet hívta ki maga ellen. Sorsa 
1865. augusztus D-án beteljesedett. A bécsi elmegyógyin
tézet egyik tömlöcszerű cellájában halt meg 47 évesen 
anélkül, hogy a napnál is világosabb igazságát sikerült vol
na Európa szülészeivel maradéktalanul elfogadtatni. Ho
lott módszerét már alkalmazták, de vagy nem mertek 
szembenézni hajdani önmagukkal, vagy ha igen, akkor 
Semmelweis megtört tekintetéből már csak a gyilkos vádat 
olvashatták ki. 

A másik megfejthetetlen kulcskérdés, hogy halála 
után miért hallgattak róla kortársai? Markusovszky, Bókai 
és Lumnitzer. Sőt, 1879-ben, majd 1885-ben Puky Ákos se
bésztanár könyvet írt a sebkezelésről, de az 1551—1878 kö- . 
zött felsorolt aszeptikus és antiszeptikus szakirodalomban 2 0 9 7 
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Semmelweis neve nem található. Senki nem kérdezte meg, 
miért? Kézmárszky Tivadar szülészprofesszor, aki Sem
melweis katedráján oktatott, 1876-ban könyvet adott ki a 
bábák részére, ám abban a semmelweisi tanokat hiába ke
ressük. Pedig a Magyar Életrajzi Lexikon szerint nagy 
elődjének aszeptikus elveit következetesen alkalmazta. 
Bruck Jakab 1885-ben kiadott egy vékonyka füzetet Sem
melweis Ignácról, de a szaklapokban mély hallgatás ho
nol. Mintha hazájában is elfelejtették volna. 

Csodálatos módon a csend akkor tört meg, amikor az 
1890-es évek elején, a Bécs egyik köztemetőjéből kihantolt 
földi maradványait a család hazahozatta. S ahogy a 
Rákóczi-kultusz akkor tetőzött hazánkban, amikor a vezér
lő fejedelem hamvait Rodostóból hazaszállították, kísérte
ties Semmelweis esete is. Az ő Thaly Kálmánja egy ifjú or
vostörténész, Győry Tibor volt, aki sajtó alá rendezte 
műveit, prioritási vitát kezdett, szép szobrot állíttatott em
lékére, s bizonyította magyarságát. Bécs, miután a felfede
zés ott történt, most már magának követelte az anyák meg
mentőjét.! A szép jelző Rákosi Jenőtől való, aki a sors 
iróniájakait, elég dicstelen figurája múltunknak. 

A két világháború közt vált Semmelweis kultusza po
litikai üggyé, amikor a „nagynémet élettér" korifeusai 
Semmelweis mellszobrát a nagy germán orvosok pan-
theonjába helyezték. Válaszul két francia és két amerikai 
író könyvet írt a „halhatatlan magyar tragédiájáról". 

Amint kitűnik, Semmelweis Ignácnak nemcsak az 
élete, de az utóélete is különös volt. 

Nemrég betegsége körül folytak értelmetlen viták, 
lármás csatározások. ^ 

Úgy véljük, nincs szükség a prioritás bizonyítására, ő 
mást és többet állított, mint az angol orvosok. Mindig ma
gyarnak vallotta magát, hovatartozását senki nem vonhatja 
kétségbe. Hírének nem árt, ha tragédiájában az önpusztító 
elemekre is utalunk. Legendát a szentek köré szokás költe
ni, Semmelweis nem szorul hasonlóra. Egyszeri jelenség, 
akár Petőfi, büszkék lehetünk rá. Áldozatos egyéni példája 
követhetetlen, de törvényt szab mindnyájunknak, amit 
megszegni —• naponta érzékeljük — soha nem szabad. 

Semmelweis tanainak igazsága nyitott program. 
Időszerűsége változatlan. 

Szállási Árpád dr. 


