
HORUS 

Módosító adat egy régi vitához 

Semmelweis halálának centenáriumán (1965) jeles hazai 
szakemberek egy csoportja: a patológus Haranghy László 
professzor, a paleopatológus és orvostörténész Regöly-
Mérei Gyula tanár, a pszichiáter Nyirő Gyula professzor, 
valamint Hüttl Tivadar sebésztanár kétnyelvű könyvet 
állított össze a legnagyobb magyar orvos „rejtélyes" be
tegségéről (6). Megkésett cáfolata akart ez lenni azon ko
rai, főleg külföldi szerzők (Schürer von Waldheim, 
William Sinclair) állításának, mintha az anyák megmen
tője paralizis progresszívában szenvedett volna. Zoltán 
Imre professzor előszavából megtudható, hogy az oknyo
mozó utódiagnózis először Debrecenben, az 1960. évi 
Magyar Orvostörténeti Nagygyűlésen hangzott el, ame
lyet a kitűnő dermatovenerológus Szodoray Lajos pro
fesszor szervezett. 

Lényege a következőkben foglalható össze: Haranghy 
eredeti kórboncolási jegyzőkönyv és Theodor Meynert 
agyszövettani lelete, Nyirő retrospektív pszichiátriai 
elemzése, Regöly-Mérei pedig egyrészt a harmadszor ex
humált csontok patológiai vizsgálata, másrészt az addig 
ismert orvostörténeti adatok csoportosítása alapján ju
tott arra a megállapításra, hogy Semmelweis esetében a 
közismert kései zavarodottság luetikus eredete biztosan 
kizárható. E sorok írója még élénken emlékszik arra a 
nemes pátoszra, amellyel ezt a „nemtelen" kórismét már-
már nemzeti becsületből utasították el. Sarkított állás
pontjukkal azonosult az orvostörténelemben ugyancsak 
járatos Szodoray Lajos, valamint az Orvostörténeti Köz
lemények szerkesztésében aktívan részt vevő Zoltán 
Imre professzor. A Haranghy-Nyirő-Regöly-Mérei hár
mas diagnózisa annyiban új, hogy az elmeelborulást nem 
a megfoghatatlan meg nem értés, hanem a boncolással 
bizonyított gennyvérűség toxikus következményének 
tartotta. Óvatos megfogalmazásban ez a változat került a 
Gortvay-Zoltán-féle Semmelweis-könyvbe (3), amelyet a 
rá következő esztendőben jelentetett meg az Akadémiai 
Kiadó. A nagyobb nyomaték kedvéért 1968-ban angol 
nyelven is publikálták (4), így most már németül cáfolták 
Schürer von Waldheim, valamint angolul Sir William 
Sinclair azon gyanúját (12), mintha Semmelweis a fran
cia Maupassant és a német Nietzsche sorstársa lett volna. 

Ügy nézett ki, végre nemcsak a többször kihantolt 
csontváz, de a diagnózis is véglegesen „helyére került". 
Nem így történt. Ugyanis 1967-ben, pont a születés 150. 
évfordulója előtt, az előbbiekétől merőben eltérő és a 
Schürer von Waldheim kórisméjével megegyező véle
ményjelent meg a hazai könyvpiacon. Szerzője az ismert 
és elismert pszichiáter orvos-író Benedek István (1), aki 
akkor főleg a nagy sikerű „Aranyketrec" révén került a 

köztudatba. Benedek szerint a luetikus eredet nemhogy 
nem zárható ki, de sokkal több körülmény szól mellette, 
mint ellene. Az érveket és ellenérveket fölösleges újra föl
sorolnunk, mert a könyv második, bővített kiadása 1973-
ban újra olvashatóvá vált, továbbá az Orvostörténeti Köz
lemények 55-56. száma (10) és az Orvosi Hetilap 112. év
folyama (9) közli a vita összegzését. 

A toxikus láz deliráló szerepét vallók táborába tarto
zott tehát Haranghy, Nyirő, Zoltán és Szodoray profesz-
szor, Regöly-Mérei és Hüttl tanár, míg a szifiliszes fer
tőzést valószínűsítőket egyedül Benedek István képvisel
te. Tekintélyelvi alapon a küzdelem egyenlőtlennek tűnt, 
de az érvelés erejében nem volt az. Érdekes az Orvosi 
Hetilap akkori felelős szerkesztője, Trencséni Tibor pro
fesszor különvéleménye, aki a szeptikus delírium teóriá
jával kezdettől nem értett egyet (9). 

Ezek után ideje az eddig ismeretlen adatot ismertet
nünk. 

Az Orvosi Hetilap 1902. évi számának „Gynaekologia" 
című melléklete nekrológot közölt az első magyar nyelvű 
Semmelweis-könyv szerzőjéről, Bruck Jakabról (2), 
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 meste
rének az Orvosegyesületben tartott remek beszéd alak
jában állított örök emléket és Bruck Jakab, aki viszont 
Fleischer Józsefnek volt a tanítványa s aki ugyancsak az 
Orvosegyesületben tartott elhunyt mestere felett em
lékbeszédet, amely ép úgy mint közös mesterükről s 
mindannyiunk örök díszéről és büszkeségéről, Semmel-
weisről írt klasszikus életrajza nemcsak a megörökített-
nek, hanem írójuknak is emlékjele marad - aere peren-
nius" (8). 

A Gynaekologia nekrológjai név nélkül jelentek meg, 
de erősen feltételezhető, hogy Tóth István társszerkesz
tője, Temesváry Rezső írta azokat. Miért lényeges ez? 
Mert a korabeli hazai szaksajtóban eddigi tudomásunk 
szerint egyedül itt olvasható egyértelműen megfogalma-
va, hogy Semmelweis utolsó éveit „a paralysis progressi
va hosszú, sötét éjjelében töltötte el". 

Ne feledjük, a Gynaekologia a Budapesti Kir. Orvos
egyesület Gynaekologikus (így!) szekciójának szaklapja 
volt. Ezt a cikket biztosan látta a szakosztály első elnöke, 
Kézmárszky Tivadar professzor, aki négy hónappal ké
sőbb, váratlanul hunyt el, valamint az alelnök Tauffer 
Vilmos professzor, a szerkesztő Tóth István magántanár 
közvetlen főnöke. Az akkori szakmai hierarchiában el-
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képzelhetetlen, hogy az egyre szélesebben kibontakozó 
Semmelweis-kultusz idején ilyen szokatlan sorok Kéz-
márszky 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 (5). 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 ami
kor a nacionálé és a prioritás kérdése merült fel. Győry 
vitatkozó vérmérséklete ismeretében nyugodtan állíthat
juk, 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-nőgyógyá
szok, csak ők nem beszéltek róla. Az pedig végképp alá-
becsülése lenne a kor kiválóságainak, ha kórisméjük 
szakszerűségét megkérdőjeleznénk. Tehát: Balassa, Bó
kai és Wagner már a Bécsbe történő szállítás előtt is
merték a lesújtó diagnózist, csak nem tették közhírré, 
másrészt jobbnak látták pont ezért a császárvárosi szak
intézetbe szállítani. Hasonló megállapításra jutott Bene
dek István, a Bruck-nekrológ ismerete nélkül is. 

Utólag valóban elgondolkodtató: pont Balassa ne is
mert volna fel egy ujsérülésből származó gennyvérűsé-
get? S ha felismeri, engedte volna-e tanártársát sebészeti 
eredetű betegséggel bécsi elmegyógyintézetbe erősza
kolni? Tartsuk ezt elképzelhetetlennek. 

Nyirő professzor ab ovo aversió ját nagyjaink luesze 
iránt már az Ady-tanulmányában megtapasztalhattuk 
(7). Szemében a „Vér és arany" poétája „schizoid költő". 
Szimbolikus verseit pszichiátriai szempontból szaksze
rűen elemzi, de szövegében a luesz szó nem fordul elő. 
Még a négykeresztes liquor imeretében sem. Akkor 
Semmelweis esetében mit várhatunk! Nehezebben ma
gyarázható Szodoray idegenkedése, mert szifilisztörté
neti előadásait magam is hallottam. Munkácsy Mihálytól 
Paál Lászlón át Ady Endréig és Juhász Gyuláig mindenkit 
felsorolt. Semmelweis esetében ezt miért tartotta lehetet

lennek? Benedek könyvének kölön érdeme, hogy expres-
sis verbis kijelentések helyett inkább dialektikusan való
színűsít. Győry Tibor század eleji hallgatása, Trencséni 
ellenvéleménye, s főleg a Bruck-nekrológ az ő feltételezé
seit látszik igazolni. 

így utólag Balassáék tétova magatartása is érthetővé 
válik. Abban igaza van Zoltán Imre professzornak, hogy 
„Semmelweis emberi nagyságát és felfedezése jelentősé
gét nem érinti a kérdés, hogy élete utolsó éveiben szen
vedett-e és milyen betegségben" (9). Azt a vitát viszont 
érinti, amelynek részese volt. 

Silló-Seidl György az ő Semmelweis-„krimijében" 
(11) 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 kutatá
som eredményét, az említett megtalált nekrológot. Elége
dettnek mutatkozott, hogy helyesen vélekedett. Sajnos ha
marosan eltávozott az élők sorából. Annak idején a meg
talált dokumentum perdöntő lehetett volna a kezében. 

Reméljük, a következő életrajzokból nem fog hiá
nyozni a Gynaekologia 1902. évi cikke, amely sok kér
désre ad elfogadható magyarázatot. Minőségileg más, 
mint a többi adat. 

Ezért hívjuk fel rá pont az Orvosi Hetilapban a poten
ciálisan érdeklődők szíves figyelmét. 
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