
Szállási Árpád

A magyar szülészet története

a kezdetektől az I. világháború végéig

A szülészet története a bábaság története is a különböző korokban, de eltérő mértékben. A 

bábamesterség kialakulása előtti szülészeti ismeretek, hiedelmek, babonák és szokások a népi 

gyógyászat segítségével rekonstruálhatók. Amikor ezt tesszük – mert a parturiális etnográfia 

nemcsak érdekes, de az általános intézeti  szülésig élő hagyomány volt –, Berde Károly,  a 

kitűnő dermatológus professzor intelmeit kell megszívlelnünk. Egyik véglet szerint az orvos 

fölényesen lemosolyogja a nép babonás hiedelemvilágát, ám az ilyen szemlélettel nehéz az 

egyszerű  emberekhez  közel  kerülni,  mások  viszont  „valamilyen  ésszerűség”  csíráit  is 

keresgélik benne, vagy iparkodnak tételeikbe belemagyarázni. Még akkor és ott is igyekeznek 

ezt megtenni, ahol a tudomány orvostan-tételeivel való látszólagos összefüggés igazán nem 

egyéb,  mint  véletlen  egybeesés.  A  vizelet,  a  „havibaj”  vére,  a  méhlepény,  az  ondó  stb. 

gyógyító  célokra  való felhasználásában például  a  korszerű organotherápia  alapjait  akarják 

látni, holott mindezeknek alkalmazása egészen más elveken alapszik. Hogy mennyire így van, 

tapasztalhatjuk az ethnomedicina szubkulturális tenyészetén, akik a „fűben fában orvosság” 

elvét a modern medicina elé helyezik. Az „eredményeket” ismerjük: mindaddig hatásos, amíg 

nem engedélyezik, aztán megszűnik a varázs.

Annyit megállapíthatunk: a modern medicina mellett (amely sok mindenre nem tud még 

válaszolni) van igény az irracionális hiedelemre, csak „próféta” kell hozzá. Az is tény, hogy 

napjainkra leginkább a szülészet köréből tűntek el az ártó babonás szokások. Felidézésüktől 

nem tartunk, nélkülük nehéz lenne megírni és megérteni a hazai szülészet történetét.

*

A hazai szülészet története legkorábbi írásos emlékeit elsősorban Magyary-Kossa Gyula 

gyűjtötte össze (1929–40). Ezt követően talán Korbuly Györgynek köszönhet a legtöbbet az 

orvostörténet, aki megírta (1937) a hazai szülészet „bölcsőkorát”. Hints Elek elsősorban a 

középkori szülészetről gyűjtött adatokat. Velük egyidőben készült Rappcsányi Jakab 



főorvosnak „Az anyaság története”  című összefoglalója (1933), újabban pedig Buda József 

tanárnak „Az anyaság és bábaság története” c. munkája.

*

Honfoglaló őseink szülészeti szokásairól csak közvetve és keveset tudunk, de megjegyzendő, 

hogy pl. a kancatejnek gyógyító erőt és varázsos hatást tulajdonítottak. Palócföldön 

századunkig megmaradt a „sátoros”  szülés, amely Kandra Kabos mitológiai könyve szerint 

(és logikusan) a nomád idők emlékét idézi (Ipolyi Arnold szintén foglalkozott a születés 

körüli számmisztikus szokásokkal). Rájuk is vonatkozhatott az a rendkívül éles megfigyelés, 

amit Herodotos a szkítákról (és általában a lovas nomádnépekről) ír: a tartós lovaglás 

következtében gyakori a méh fekvési rendellenessége – ami a teherbejutás akadálya lehet –, a 

férfiaknál pedig heresorvadást okoz, s ezzel nemzőképességük erősen korlátozódhat. 

Kodolányi János írta egyik regényében, hogy a mongolok között gyakoriak azok a harcosok, 

akik minden betegség nélkül, korán vesztik el férfiasságukat. Az író szintén írott forrásokra 

hivatkozik, aligha lehet kétséges a tartós lovaglás oki szerepe. 

Államalapító királyunk demográfiai szempontból is bölcsen ismerte fel a letelepítés 

szükséges voltát: a kevés szülés (nomád népek nehezen vándorolhattak volna sok 

gyermekkel) és a kalandozások korának vérvesztesége a többi Európába jött ázsiai nép sorsára 

juttatná a magyarságot. A honalapítást követően a hittérítőkkel együtt eljöttek ide a bencés 

rendbe tartozó és gyógyítással foglalkozó szerzetesek, így a Nyugathoz képest megkésve, de a 

magyarság megmaradásához nem elkésve a 11–12. században meghonosodott hazánkban a 

medicina pastoralis, a papi orvoslás, melyet a teológiai fakultásokon tanítottak. Míg a toursi 

(1162), a laterani (1215), hazánkban pedig a budai zsinat (1279) el nem tiltotta a papokat a 

sebészi ténykedéstől, a szerzetes orvosok foglakoztak nőbetegekkel is. Árpád-házi Margit 

királylány szentté-avatási ügyében elhangzott (1276) tanúkihallgatások jegyzőkönyvéből 

megtudhatjuk, hogy frater Rudolphus medicus, „aki engem gyógyított”  (qui me medicabat) 

„egészen kétségbeesett súlyos állapotom miatt”  (desperatus erat de vita mea) –  vallotta az 

egyik nőbeteg.

A 12. századtól kezdve már találkozunk világi orvosokkal is, hiszen Salerno egyetemén 

még és Párizsban már folyik a rendszeres orvosképzés. Egyelőre nálunk csak „mutatóban” 

jelentek meg a doctorok. 

*



A nép körében a szülés természetesen tapasztaltabb asszonyok, vagy elemi igényeknek 

megfelelő bábák jelenlétében folyt le. A „bába” szó legrégibb szláv jövevény-szavaink közé 

tartozik. Három jelentése honosodott meg; első (és ma is érvényes) jelentése: szülésznő, latin 

nyelven: obstetrix. A második jelentése: vénasszony, kicsinyítő képzővel az oroszban ma is 

azt jelenti. Harmadik: a boszorkány, ami mint „vasorrú bába”  él tovább a népmesékben. A 

bába szó obstetrix jelentése kódexirodalmunkban is előfordul, például az 1517-ből való 

Domonkos-kódexben vagy a mohácsi vész idejéről származó Érdy-kódexben.

A bábarend kialakulásának nincs pontosan meghatározott dátuma, ám tény, hogy III. 

István uralkodása idején, 1151-ben már kriminalisztikai, így szüzességi vizsgálattal is 

megbízták őket. Ismeretesek a középkorból a szülést elősegítő övek, ilyen volt Kapisztrán 

János cinguluma, avagy Szent Margit asszony öve, amely Magyary-Kossa szerint nem Árpád-

házi, hanem francia eredetű, és antiochiai Szent Margit viselte. Elterjedtebb volt a szülést 

segítő latin nyelvű imaszerű szöveg, a „benedictio”, melyet a pap mondott el a szülőnő 

ágyánál (benedictio muleris parturientis), avagy ilyen a szerencsésen lezajlott szülés után 

(benedictio post partum) a sámánisztikus ráolvasások egyházi megfelelője.

A „Halotti beszéd”  mint a legrégebbi összefüggő nyelvi emlékünk (III. Béla király 

idejéből, 1192–95) és a bencések részére készült könyörgés a Pray-kódexben található. 

Bencés eredete folytán nem meglepő, hogy az utóbbiban olvasható egy szép ikonszerű 

iniciáléval ellátott benedictio, a hazai szülészet legrégibb írott emléke. A 13. századtól kezdve 

–  a budai zsinat hatására –  a papok egyre ritkábban jelentek meg a szülőnőknél, így vagy 

világiakkal mondatták el, vagy a leírt szöveget helyezték a vajúdó terhére. Jelképes 

jelentőségű, hogy a legrégebbi nyelvi emlékünk mellett ott a legkorábbi hazai szülészeti 

szöveg, igaz latinul, ahogy a szent textushoz illik.

A középkorban kórházainknak, ispotályainknak szülészeti szempontból nem volt még 

jelentőségük. Mindenki otthon hozta világra gyermekét, a kóros szülések és a tragikus 

parturiális események otthon zajlottak le. Ez más országokban is így volt. Még uralkodói 

családokban sem számított ritkaságnak a gyermekágyi láz: bizonyosan ennek lett az áldozata 

1399-ben Nagy Lajos királyunk leánya, a szentként tisztelt Hedvig is, s Mátyás király, a nagy 

reneszánsz uralkodónk első felesége, Podiebrad Katalin (a cseh király leánya) szintén 

szülésben halt meg –  jegyezte fel róla Długosz, a lengyel történetíró. Mátyás második 

felesége, Aragoniai Beatrix első terhessége vetéléssel végződött, azután meddő maradt, amit a 

Corvin Jánost szülő Borbála átkának tulajdonítottak. (Hints Elek szerint Beatrix sterilitása 

valószínűleg a méhfüggelék gyulladásának következménye lehetett.) Mátyás híres korvinái 



közül a medicinális művek sem hiányoztak. A csodálatosan illusztrált Abul Kázim-kódex 

egyik képe a halott magzat extrakcióját mutatja. A nagy arab szülészorvos magzatdaraboló 

műtéteiről még Döderlein is megemlékezik műtéttanában.

A Képes Krónika színpompás illusztrációi közt szintén találkozunk királyaink 

születésének ábrázolásával. Egyikben például Szent István születése látható. Az esztergomi 

vár bolthajtásos helyiségében az alacsony ágyon ülő királyné már karjaiban tartja 

„kisjézusként”  a pőre újszülöttet. Az ágy mögött három nőalak körvonalai bontakoznak ki, 

közülük az egyik a bába lehetett. Egy másik kép Nagy Lajos születését illusztrálja a 

szentképek kompozíciós szabályai szerint. Előterében a szülőágyon fekvő koronás királyné 

karjait kitárja az újszülött felé, akit egy udvarhölgy, vagy bába nyújt oda.

Sokkal hitelesebb szülési jelenetnek tekinthető a gótikus kassai dóm 15. századból 

származó főoltárának azon szárnyképe, amely Szent Erzsébet születését ábrázolja. Gertrud 

királyné – koronával a fején ágyán fekszik – a mennyezetes fekvőhely másik oldalán férje, II. 

Endre látható néhány főúrral, akiknek meghatott arckifejezése és kéztartása egyaránt örömet 

sejtető. Az ágy innenső oldalán féltérdre ereszkedett nő (udvarhölgy vagy bába) a karján 

tartott kisdedet a király felé emeli. Egészen az előtérben, a kép jobb sarkában vizes medence 

látható, beledobott, éppen most használt törülközővel, mellette a földön vizes edény áll. 

Baloldalt az asztal mögött egy másik nő, talán épp a bába foglal helyet. 

A terhességnek a hazai művészetben való ábrázolására jó példa a Szépművészeti 

Múzeum selmecbányai eredetű festménye, amely Mária Erzsébetnél tett látogatását örökíti 

meg, plasztikusan és mégis diszkréten ábrázolva a két terhes szent domborodó hasát. 

Ugyanezt a bensőséges találkozást örökíti meg a Szatmár megyei Csegöld faluból az 

esztergomi prímási képtárba került, 1460 körül festett táblakép, amelynek érdekessége, hogy 

amolyan „röntgenképszerű” átvilágításban fény sugározza körbe a méhbeli glóriás magzatot. 

Hasonlót látni a rosszabb állapotban fennmaradt zábrezsi (Árva megye) főoltár szárnyképén. 

A 20. században az orvos végzettségű szobrász Medgyessy Ferenc készített viselős nőket 

ábrázoló gyönyörű rajzokat.

Magyary-Kossa szerint „a bábáknak volt évszázados hosszú során át vezérszerepük a mi 

női kuruzslóink között. Ez érthető is, mert végig az egész középkorban az orvosi gyakorlat 

igen jelentékeny terrénumát, nevezetesen a szülészetet, a nőgyógyászatot és a 

gyermekbetegségek gyógyítását a maguk számára foglalták le”. Könnyen tehették, mert az 

orvosok a „felcser” munkát és a szülészettel való foglalkozást méltóságon alulinak tartották, 

néha holt magzaton végeztek daraboló műtétet, terhességet csak két megbízható nő tanú 

jelenlétében vizsgálhattak. A bábák viszont –  emberi gyengeségből –  nemcsak éltek, de 



gyakran vissza is éltek kivételes helyzetükkel, a doktorról, vagy borbélysebészről inkább 

lebeszélték a szülő nőket. Őket eskü sem kötötte, márpedig a középkorban a legszigorúbb 

törvénynek számított a magzatűző szerek tiltása. A tapasztaltabb szülésznők ismerték a 

méhmagzat elhalásának bizonyos jeleit, előbb gyógyfüvekkel akarták kihajtani, próbálkoztak 

külső manipulációkkal (a méh drasztikus dörzsülése például), s  csak kudarc után fordultak 

orvoshoz. A magzatelhalás jelei: „az asszonyállatnak csöcsei le apadnak. Alól a köldökön az 

hasa és ágyéka igen meg hűl. S mikor egyik oldalról másikra fordul az ágyban, szinte olyan, 

mintha egy kő forogna benne.”

*

Míg az Újkor Amerika felfedezésével, a manufaktúrák megteremtésével, a kereskedelem 

felvirágozásával, a könyvnyomtatás elterjedésével Nyugaton hihetetlen fellendülést hozott, 

addig hazánkban a török hódoltság alatt kiheverhetetlen hanyatlás következett be. A szülészet 

terén is ez történt egészen Semmelweis Ignác Fülöp fellépéséig.

A 16. század a műtéti szakmákban A. Paré révén „forradalmi” korszakváltást jelentett. 

Szumowski szerint az első ismert sikeres császármetszést élőn nem orvos végezte. A 

rómaiaknál Numa Pompilius rendelete (Lex regia) értelmében csak halott terhesből 

távolíthatták el a magzatot. Cserei históriája szerint II. Lajos „ante diem natus; mert anyja 

holta után metszék fel a holttestet a doctorok s úgy vevék ki méhéből a gyermeket, s nagy 

mesterséggel úgy nevelék amíg születésének rend szerint való ideje eljöve”. A francia eredetű 

Candeliai Anna királynéhoz a velencei Signoria küldött bábát Armelina személyében, de 

jogosan vonja kétségbe Korbuly a császármetszést, mert a szülés után 24 napra halt meg a 

királyné. Egyéb források szerint II. Lajos biztosan koraszülött volt, „nudatum cute”  jött a 

világra, s kettéhasított disznók friss melegével tartották életben. Jessenius szerint is „absque 

cuticula”  született. Édesanyja valószínűleg gyermekágyi lázban halt meg. Magyarország és 

Itália kapcsolata az Anjouk, Hunyadiak és Jagellók alatt medicinálisan is szoros volt. A korok 

között – különösen szülészeti szempontból – nincsenek pontos cezurák. 

A 16. század közepének két legelfogadottabb bábakönyve közül az egyik E. Roesslin 

munkája, amely Majna-Frankfurtban jelent meg, a másik J. Rueff sebész hasonló műve, 

amely Zürichben látott napvilágot, mindkettő német nyelven. 

Az oszmán fennhatóság alá került a középkori Magyarország egyik fontos szellemi 

fókusza: Esztergom. A bábaügy a hódoltsági területen úgyszólván 150 évig megoldatlan 

maradt. A viszonylag önálló Erdélyben, például Brassó 1541-től (amikor a budai várra 



felkerült a félholdas lobogó) már fizetett bábát alkalmazott. Az egri vár 1552. évi sikertelen 

ostroma után Kassa lett a felső-magyarországi, tehát Habsburg érdekeltségű főkapitányok 

székhelye, s e kulcsfontosságú városban 1557-től szintén rendezték a bábaügyet, az esküt tett 

szülésznő (Stathebam) fizetése 4 köböl gabona, ennek fejében a várandós anyáktól nagy díjat 

nem kérhettek. A városnak 1578-ban több alkalmazott bábája lehetett, mert a városi tanács 

megbízásából 3 bábát és 3 tisztességes öregasszonyt (a bába és az öregasszony fogalma itt 

újra közel került egymáshoz) küldtek a városi börtönbe, egy fogva tartott nő terhességének 

megvizsgálására. Kassa példáját 1585-ben Besztercebánya, majd 1598-ban Sopron követte. 

Nem volt ritka, hogy külföldről érkezett a bába hazánkba, a mohácsi vészig főképp 

Itáliából, majd Felső-Magyarországon át német nyelvterületről. Német bábával találkozunk a 

bibliafordítást támogató Nádasdy Tamás nádornak Ferkó fia, a későbbi „fekete bég”, vagy 

még ismertebben: a hírhedt Báthory Erzsébet férjének 1555-ben történt születésénél. Nádasdy 

hű emberének, Sárkány Antalnak érdekes leveléből kiderül, hogy a német bába, noha a szülést 

szövődmény nélkül vezette le, nem örvendett nagy népszerűségnek Sárvár várában: 

„kegyelmes uram, jó lehet mindnyájan nem tetczik vala nekünk az német bába, de bizton 

emberül cselekedett, ha itt nem vóna, nem hiszem, hogy sem Asszonyom, sem az gyermek 

békével vóna…  aztán Isten békével atta…”. Korbuly szerint az „Isten békével atta”  a kor 

magánlevelezésében a sima lefolyású szülést jelentette.

Zsigmond lengyel király felesége, Zápolya Borbála gyermekágyi lázban halt meg. 

Thurzó György írta a század végén feleségének: „Minthogy az gyermekszülő asszonyállatok 

ide is igen holtanak, noha Isten az gyermekeket békével adta meg, Németországbul egy ember 

minemő orvosságot talála, ki igen hasznos, ugy annyira, hogy valamellyen próbálták, az mind 

gyermekestül megmaradt.”  Thurzó, a későbbi nádor mintaképe a családját féltő főúrnak. 

1595-ben „Az bába dolgábul ma bocsátom Tolnai Lukácsot Beszterce-Bányára”  –  írta 

feleségének, Czobor Erzsébetnek. Tény, hogy I. Ferdinánd uralkodása alatt 1552-ben 

megjelent az „Ordo politiae”, amelynek egyik fejezete a bábákról intézkedett. Ez magyarázza, 

hogy például Nádasdy Ferenc születésénél az ausztriai bába képzettségével –  a Bécs iránt 

mindig gyanakvó – magyarok meg voltak elégedve.

*

Franciaországban a XVI. század legnagyobb sebésze, A. Paré (1510–1590) újra bevezeti a 

lábra-fordítást, míg tanítványa, Jacques Guillemeau (1551–1630) és mások kivételes 

esetekben már élőn végeztek császármetszést. Ami érthető, hiszen Paré legnagyobb érdeme 



kivételes manualitása mellett, hogy vérzéscsillapításnál a forró olajjal történő kiégetés helyett 

érlekötést alkalmazott, ami azonban alig javította a császármetszés túlélésének esélyeit. A 

velencei Scipione Marcurio először indikálja szűk medencénél a császármetszést. Ezt a kort 

még a fejlettebb francia és német nyelvterületen is furcsa kettősség jellemezte a szülészetben. 

Quillemenau a császármetszés híve, Paul Dirlewang bécsi sebész M. Cornax orvoskari dékán 

felügyelete mellett méhen kívüli terhességnél 1549-ben sikeres laparotomiát végzett, amelyről 

fametszetű ábrázolás maradt az utókorra. Ugyanakkor Hamburgban egy Veit nevű doktort 

máglyahalálra ítéltek, mivel női ruhába öltözve (sikeresen) bábáskodott. Francia földön még a 

Napkirály nagy századában is idegenkednek a férfi szülészektől. 

Hazánkban „szolidabb”  a helyzet. A hitviták nyelve olykor a trágárságig triviális, 

protestáns prédikátorok és pápista papok gyakorta használnak obszcén hasonlatokat, küldik 

egymást vissza „az ördöggel bagzott anyjukba”, de férfiorvos a nőbetegéhez legfeljebb csak 

tanúk jelenlétében nyúlhat. A felvilágosult főuraknál egy fokkal jobb a helyzet. A szegedi 

születésű Kőrös Gáspár doktor (Gaspar Fraxinus de Zegedinibus) –  a már említett Nádasdy 

Tamás nádornak rövid ideig udvari orvosa –  engedélyt kapott, hogy a nádornét, Kanizsai 

Orsolyát hüvelybe történő fecskendezésre (medicamenta in vaginam infundere) megtanítsa. 

Kőrös doktor kiváló botanikus hírében állott, miként korának legtöbb orvosa. Nádasdy, a 

törökverő protestáns- és tudománypártoló főúr felesége, Zrínyi Dorica alig tudott közelgő 

szüléséhez tanult bábát találni: „körülünk nincsen afféle asszonyállat, aki abban tudós és okos 

volna” – olvashatjuk a panaszos levélben.

Olvasni tudó bábáink gyógykönyve 1578-tól Melius Juhász Péter Herbariuma, illetve 

Frankovith Gergely írása, a „Hasznos és fölötte szükséges könyv…”. A hazánkban is 

munkálkodott  Clusius botanikus társa volt Beythe István németújvári prédikátor, aki Clusius 

„Stirpium”-ához és Gomba-kódexéhez segített elkészíteni a növények magyar nyelvű 

szótárát. Fia, Beythe András folytatta édesapja munkáját, nevéhez fűződik a „Fives könyv” 

(Németújvár, 1595), amely –  Meliuséhoz hasonlóan –  tartalmaz szülészeti vonatkozású 

orvosságokat is. Melius szerint „Sabina: Az asszonyállat méhében az élő gyermeket meg öli, 

és az holtat ki űzi. Erdei vad kemény: A ki nem születhetik, annak is jó… Mátra fü: az kivel a 

Bábák élnek. Muscus, Moh: Az fa Mohát főzd meg… a szülő asszonyok fájó Mátraiat meg 

gyógyittya, ha párolod.”  Beythe András könyvéből: „Varadits és Mátra fiv: Ha 

asszonyállatokat megfürösztöd benne, gyermek mását ki hozza”. Meliusé Debrecenben, 

Beythe botanikája az osztrák határon született, s ez időben (1577) készült Lentsés György 

„Ars medica”-ja Nagyváradon. 



Orvostörténészeink előtt sokáig ismeretlen volt a középkori magyar medicina 

legszebben megírt és legteljesebb egészségügyi kódexe, a „XVI. századi magyar orvosi 

könyv”, amelynek első nyomtatott változata 1943-ban jelent meg Kolozsvárott, Varjas Béla 

gondozásában. Ő tisztázta, hogy a kéziratos mű egy olyan orvosi munka, amelynek eredeti 

címében ez a meghatározás is szerepel: „Mellyet először eszve szedegetett Tudós embereknek 

Observatiojokból Lentsés György, Waradon 1610 esztend: 26 Maii.”.

A szerző, Lentsés György volt az étkek fő tudója Báthori Kristóf udvarában, s nagyon 

érdekelte a medicina is. Kéziratos kódexe a szó legjobb értelmében vett kompiláció. 

Szerzőjének egészségügyi műveltsége meglepő és széleskörű; a kötelező ókori 

klasszikusoktól a középkori közvetítő arabokon át a tapasztalati népgyógyászatig, a babonás 

hiedelmektől a „probatum” kétkedésig terjed. Kováts Ferenc senior szerint „a kézirat hatalmas 

és értelmes munka, sok tekintetben jobb, mint Pápai Páriz jóval későbbi műve (1690), 

nyelvezete is sokkal gördülékenyebb, csiszoltabb. Mégis valószínű, hogy szerzője nem volt 

orvos.”

A két könyvet nehéz összehasonlítani. Az orvos Pápai Párizé önálló eredeti munka, 

Lentsésé viszont nem, az utóbbi mű szerzője bizonyos részeket Jean Fernel francia orvos 

(1485–1558) „Universa Medicina”  című munkájából vett át, más részeket más szerzőktől, a 

növények népi neveit többnyire Melius 1578-as Herbáriumából kölcsönözte.

Nézzük, mit ír Lentsés a meddőség megállapításának módjáról? „Hippocrates ilyen 

próbáit írja ennek: ha az asszonyállatot be takarod és alól füstölöd, és az füstnek szaga az 

szájára és orrára fel hat, szaporodó ez. Ha penig az szag nem ér hanem utában el aluszik 

meddő ez. Ha foghagymát meg tisztítván, csinálsz belőle, s mikor az asszonyállat aluszik, azt 

föl tolod az szemérem testében, és annak izi avagy szaga a szájig föl hat, szaporodó az”.

Hasonlókat olvashatunk Hints Eleknek a középkor orvostudományt tárgyaló könyvében. 

Nem kevésbé érdekes és jó megfigyelésre vall a másik leírt próba. „Árpát áztass meg az 

férfiúnak, az asszonyállatnak a vizeletében, ha melyik árpája tized napra ki jő az földből 

szaporodást, ha melyike nem jő meddőséget jelent”. 

*

Berde Károly szerint a népi gyógyászat a századok folyamán sok mindent átvett a 

füveskönyvekből, miként a népi kultúra is keveredett az egyházi kultúrával. 

Gyermekszülésnél nagy becsben tartották a „tisztes”  (vagy „tüsztes”) füvet, latin neve: 

Sideritis hirsuta. Kandra Kabos szerint például a palócoknál és Erdélyben annak főzete véd a 



rontás ellen. Kálmány Lajos a Szeged-környéki nép körében ugyanezt tapasztalta. Lentsés 

kéziratos gyűjteményében „ha azt akarod, hogy fiat fogadjon az asszonyállat, az havi vér 

folyásának tisztulása utána négy napon az him tüsztes fünek vagy facsard ki levét aggyad 

inynya, vagy főzd meg vízben és fiad fogan”. A Diószegi-Fazekas-féle füveskönyv szerint 

„orvosok vele nem élnek, hanem a Bábák és kurusló Asszonyok, a’  Tisztes Hunnyászból 

fürdőt készítenek, külömb nyavalyák ellen, de vele babonásan élnek, mert az úgynevezett 

megrontást gyógyitják vele”.

Lentsés könyve visszavezet a magyar mitológiáig, s előremutat a 19. századi 

füveskönyvekig, ami azt jelenti, hogy a népi szokásokból és hiedelmekből szülészetünk korai 

története –  az ésszerű és a mágikus-misztikus műveletekből –  mozaikszerűen összerakható. 

Például a gyermekvesztés „vagy látható, vagy láthatatlan, mert belső okból lészen. Az 

gyermeket meg fojtják mint sziv fogás, félelem, bánat. Némelyik penig eledeltül fosztják meg 

az gyermeket, mint nagy étlenség, fölöttébb való purgáció, orrbul való vér folyás, mert az 

asszonyállat sok vér folyás miá el veszti gyermekét, jelösben mikor immár öregecske. 

Némelyik az madrának ereit onnét az gyermek eledele szolgáltatnék, meg nyittyák mint 

erőszakkal való munka, szökés, ugrás, táncolás, szekerezés, lovaglás”. A madra=matra=nadra 

annyi mint méh=matrix=uterus. A fentiek bizonyítják, hogy régen is értettek (sajnos) az 

„angyalcsináláshoz”. A szegényebbeknél „nehéz teher viselése, esés, hasnak ütése. Belső 

okok penig ezök: módnélkül való sok étel, temérdek nedvességgel való teleség, melly 

gyermeket meg fojtja és meg öli.” 

A komplikációk leírása is elég plasztikus és szakszerű: „ha az szülés után az 

asszonyállatnak szemérem teste sebes volna, bikának két monyát hideg rósa vizzel és kevés 

sáfránnyal csináld összve, tedd sebes testére”, vagy „Ciprus fának gyümölcsét, cserfának 

gubaját, temsót s ecetben áztatott vas szart (nyilván a rozsda neve) az minemü vizet az vargák 

csinálnak bőrt festeni, abban forrald meg ezeket, de porrá törjed először őket, úgy főzzed 

penig hogy fele el apadjon, abban osztán mikor lassú meleg, márcs spongyát, facsard ki, és az 

spongyát melegen tedd a szemérem testre, kéccer vagy háromszor műveljed ezt mikor az 

szükség kívánja”. Mindez a babona és ráció sajátságos keveréke –  a szülőutak külső 

sérülésének gyógyítására.

A régi leírás praktikus tanácsokat is ad a hüvely méreteinek visszaszerzésére, puritán 

erkölcsi intelmekkel: „Az Asszonyállat szemérem testének be szorításáról nem azért irok, 

hogy valamely szüzessége el vesztett leány gonoszul éljen ezzel, és latorságot el födözze. De 

a szüléskor öreg magzatnak hozásából (tisztesség adassék mindenben jámbor szemlélőnek) az 

asszonyállatnak teste igen meg romol és meg tágasodik. Azért ha ezt olvassa, jámborul 



olvassa, úgy is éljen vele, mert én őt kurvaságra avagy inkább valakinek szüzességének 

romlásának el födözésére senkit nem tanítok. Gallest (csergubó) törj meg, vesd annyi vadizü 

borba ami ahhoz elég, az után lágy gyapottat hints kénkővel, és márcs az vízben, avagy 

inkább itasd ugyan föl vele az vizet, hadd száradnyi az gyapottat és ki ne facsard, csináld 

oztán mikor meg szárad csap módra, told fel az szemérem testben, olyan lészen mint a szűz.” 

Amint a fentiekből kitetszik, Lentsés György kézirata valóban a kor egészségügyi 

ismereteinek az enciklopédiája. E téren a 17–18. századi nyomtatott népszerűsítő könyvekben, 

sőt némely orvosi munkában semmivel sem kevesebb a misztikus-mágikus részek aránya.

A 17. században az európai kontinens lángokban áll, különösen németföldön dúl a 

vallásháború, de érinti a skandináv államokat és Franciaországot is, a Habsburg birodalmat 

nemkülönben, a töröknek Európából való kiűzése mellett.

Nem csoda, hogy ekkor a tudományban a nyugalom szigete Anglia, Newton földje, ahol 

W. Harvey tisztázza a kis- és nagyvérkörben a keringés, a szülészetben pedig a placentáris 

circulatio és lepényleválás mechanizmusát. Könyvet írt az állatok szaporodásáról („De 

generatione animalium”), amelynek egyik fejezete a szüléssel foglalkozik. A „brit 

Hippocrates”, Th. Sydenham megteremtette a tapasztalati klinikumot, amelyből a szülészet is 

profitálhatott. A Chamberlen család viszont féltve őrizte a fogóműszer titkát, nem nagy 

dicsőségükre. A szülészeti klinikumban mégis a legfontosabb lépések a francia fővárosban 

történtek. A párizsi Hôtel Dieu kórház keretében megszervezték az első bábaképző iskolát. A 

kitűnő François Mauriceau, aki tulajdonképpen az első szülész szakorvos, az eclampsia és a 

korai lepényleválás leírásával, valamint az utoljára kijövő fej kifejtési módszerének 

kidolgozásával a szülészetet valóban klinikai rangra emelte. Több alapművet írt, s ezzel a 

francia szülészet átvette a vezető szerepet a kontinensen. Felelevenítették Rousset művét a 

császármetszésről, amelyet latinra Bauhin baseli tanár fordított. A spanyol fennhatóságtól 

megszabaduló Németalföldön a virágzó tulipánok, a posztóipar, piktúra, hajózás és az 

egyetemi élet mellett a szülészetben a belga J. Palfyn az általa módosított fogó használatát, a 

holland Hendrik van Deventer pedig a szűk medence tanát dolgozta ki. Innét származik a 

mikroszkóp, a posztókereskedő van Leeuwenhoek jóvoltából, amely később „beláthatóan” 

befolyásolta a medicinát, s azon belül a szülészetet.

Nyugat-Európában tehát a gynaekologia már az orvostudomány szerves része lett, míg 

hazánkban (egyebek között orvosi egyetem és szakszerű bábaképzés híján) a szülésznők és 

alkalmi bábák területe maradt. Demográfiai deficitünket ez is rontotta.

A méhen-belüli magzatot jogi védelemben először Werbőczi – félig-meddig hivatalos – 

Tripartituma részesítette, bár előtte már Könyves Kálmán királyunk törvénykönyve (1095), 



valamint az 1279-es budai zsinat is tiltotta a magzatűzést és büntette a gyermekgyilkosságot. 

Fontos volt az 1656-os „Praxis criminalis”, amelynek 65. artikulusa értelmében: „Abortu 

vario modo studiose procurato, suspecta mulier per juratas obstetrices inscipienda…”, vagyis 

az abortusz-gyanús nőnél az esküdt bábával vizsgálatot kell végeztetni, a bűnügy tisztázása 

végett. 

A 17. század boszorkánypereiben vádpontként nem ritka a magzatűzés. Debrecenben az 

1681. év pere, Csonka Lukácsné ügye magzatelhajtás miatt, máglyahalállal végződött.

Az osztrák császári fennhatóság alá tartozó országrész legjelentősebb magyar orvosa a 

17. században a pozsonyi id. Rayger Károly (1641–1707) volt, aki protestáns létére Pázmány 

Péter egyik kezelőorvosaként is ismert. Leyden egyetemén Sylvius tanítványa volt, majd 

hazajövet szenvedélyes anatómus, még Morgagni korszakos műve előtt. Legjelentősebb 

tudományos tette a magzat élve-születésének törvényszéki bizonyítására kidolgozott tüdő-

úszópróba  magyarországi meghonosítása. Rayger szívesen foglalkozott szülészeti 

kérdésekkel, több fatális és letális esetet közölt le a német természettudományi és orvosi lap, a 

„Miscellanea curiosa sive Ephemeridum medico-physicarum”  hasábjain. Eseteit mindig 

szekciós leletekkel bizonyította. Írt a mola terhességről, a szülési eclampsiáról (akkor még 

epilepsia néven), kiváló szakértője volt a teratológiának, meghonosítója a „nagyítóüveg” 

használatának, küzdött a kuruzslás ellen (főleg a bábák körében), javasolta, hogy csak írni-

olvasni tudó és vizsgázott szülésznők működését engedélyezzék. Kortársai: Paterson Hain 

János eperjesi és Spielenberger Dávid lőcsei orvos szintén foglalkoztak szülészeti 

kérdésekkel. Korbuly szerint teljesen biztosak lehetünk abban a császármetszésben, amelyet 

1669-ben Nádasdy grófnőn végeztek az alsó-ausztriai Pottendorf várában. Esterházy Pál 

családi leveleiben olvashatjuk: „kedves asszonynénémet Nádasdy Ferenc judex curiaene… 

anno 1669. Potendorf várában mind kedves urának, mind több atyafiainak nagy keserüségére 

harmincnyolcz esztendős s tizenegy holnapi korában, kinek meghidegült testéből metszették 

ki egy kis fiát, kit Nádasdy Györgynek körösztöltek, de az is a körösztség után meghalt.” 

Férjét két év múlva a Wesselényi-féle összesküvés résztvevőjeként fejezték le Bécsben.

A viszonylag nyugodtabb Erdélyben a nagy fejedelmek – Bethlen Gábor és I. Rákóczi 

György –  idején szülészettel (is) foglalkozó jelentős orvosról nem tudunk. Sajnos, a romlás 

századának második felében egy Pápai Páriz méretű tudós orvos már csak Apafi Mihály-szerű 

bábfigura szolgálatába szegődhetett. Bethlen Gábor megdöbbentő hangon írta 1626-ban 

Pázmány Péternek: „Adná az úr isten, volna huszszázezer (vagyis kétmillió) nemzetünk, de ha 

connumerálnák az egész országot is, a Fátrától innét, feleségestől, gyermekestől is nem 

találnának kétszázezer lelket, parasztot.”  A gyulafehérvári főiskola megindítása utáni 



évtizedekben –  az intézményt Bethlen Gábor hozta létre és azt később áthelyezték a 

„szélcsendesebb”  Nagyenyedre –  Pázmány Péter megalapította a nagyszombati egyetemet, 

egyelőre orvosi fakultás nélkül. Bethlen rendszeresen küldött peregrinus diákokat a nyugati 

protestáns egyetemekre, ami azt bizonyítja, hogy a 17. század két legnagyobb magyarja, az 

egyik pápista bíboros, a másik protestáns fejedelem, sorskérdéseinket mennyire egyformán 

ítélte meg. Például demográfiai helyzetünk végzetes romlását, holott a hódoltsági terület 

kipusztulására csak a karlócai béke (1699) és a nagy telepítések idején derült fény.

A kor legérdekesebb dokumentumai az önéletírások, köztük is a Bethlen Miklós grófé, 

aki így írt anyja haláláról: „Azon a télen az én anyám is meghala… Keserves élete, halála és 

betegsége lőn, mert terhes lévén az hala meg a betegsége miált is osztán ő a megholt gyermek 

miatt. Az én voksomból bizony a patikárius, a ki curálta, abortivumot adott volna, a holt 

gyermek kiüzésére, de az atyám s a patikárius nem mere, avagy nem akarta”. Majd a 

feleségéről a következőket írta: „Az én feleségem Fogarasban, a kételenitvén szülni második 

leányát Ágnest… a rettenetesen erős hideg télben, hideg ház és alkalmatlan árnyékszék miatt, 

kicsinyben hogy az árnyékszéken nem szült, idétlenül.”

Az emlékirat szerzője megemlékezik korának legnagyobb erdélyi orvosáról, Pápai Páriz 

Ferencről, akivel egyidős volt. Egyszer pácienseként, máskor kollégiumi kurátorként 

egyformán kötődtek Erdélyhez. A Basel egyetemén –  Bauhin és Gesner tanítványaként – 

oklevelet szerzett Pápai Páriz éppen a szülészet tárgyköréből írta és védte meg sikerrel 1674 

őszén a disszertációját. Ő az első önálló magyar nyelvű orvosi könyv, a „Pax Corporis” 

szerzője, amely életében négy, halála után hét kiadást ért meg, a 11 kiadás abban a korban 

ritka rekordnak számított.

„Az Asszonyi-nemnek Nyavalyáiról”  szóló 6. részben a szülésről a következőket írta: 

„A’  szülésnek tellyes ideje el-jövénis, sokat vajuszik néha az illyen beteg, és rettenetes 

fájdalmakat, s azokkal járó egyébb kinos nyavalyákat szenved miatta. Azért azoknak 

könnyebbitésére és a’  szülés könnyebbitésére kell gondot viselni, Vegyék azért a’  Tyuknak 

epéjét, (jobbnak tarttyák a’  fekete Tyukét) és kennyék-meg a’  Köldökét véle; igen segiti. 

Övedzék által Kígyó börrel, mellyet le-szokott vetkezni a’  Kígyó. Szent János gyökerét 

(Polypodium) kössenek a’  Talpára. Adgyannak enni, Sáfránnyal, Fahéjjal és Szeretsen-dió 

virággal szerszámozott Boros-levest. Vagy: mihelyt a’  fájdalom fogja, igyék fejér Liliom 

vizet: Egy kalán étek lévben adgyák-bé innya a’fejér Liliom belső sárgáját. Szü erösiteni, 

pedig, Gyöngy-virág vizét, vagy Fa-féj vizet igyék. Főzzék meg a’  fekete Ürmöt Vajas 

vizben, és jó-melegen tegyék a’  Gyomrára… Igen hathatósnak ditsérik a Martiusban fogott 

Nyulszemet…” Aligha szükséges bizonygatni, hogy a tudós nagyenyedi professzor ugyancsak 



alkalmazkodott a hazai igényekhez. A márciusban fogott nyúl szemének hatásosságát – 

mások dicsérik. A saját tapasztalataira nem hivatkozik, mivel a kollégium professzoraként 

aligha szülészkedett. Pápai Páriz könyvének értékét és jelentőségét az ilyen babonás 

betoldások nem kisebbítik. Arra nem alkalmas, hogy korunk megátalkodott „népgyógyászai” 

az ősüket tiszteljék benne. M. Tótfalusi Kis Miklós üdvözlő versének igaza van:

„Mint Biblia Lelkednek

Ollyatén ez Testednek

Nem mindenkor kaphatsz Orvos Doctort

Nem-is adhatsz, te szegény, aranyat s’bort

E Könyv ha Egészség kell

Szükségesnek meg-felel.”

*

A 18. században Németország, Ausztria és Anglia is felzárkózik a klinikai szülészet terén 

Franciaország mellé. A polihisztor Albrecht Haller ösztönzésére Johann Georg Roederer 

megalapította a göttingeni szülőintézetet, s egyben ő lett Németországban a szülészet első 

professzora. A berlini Charité keretében 1751-től működött bábaiskola, első oktatója az 

anatómus Johann Friedrich Meckel lett. Az első szülészettel foglalkozó egyetemi tanszék a 

skót főváros egyetemén nyílt meg (1726). Londonban William Smellie „az angol szülészet 

atyja”, Bécsben Lucas Johann Boër szülésztanár józan konzervativizmusa fékezőleg hatott a 

fogók túlzott használatára. Franciaország is tudott újítani: J. R. Sigault 1777-ben elvégezte az 

első symphysiotomiát, bevezette a conjugata diagonalis interna mérését, ám Sigault merész 

műtétjét a conjugata externa mérője, a honfitárs J. L. Baudelocque ellenezte leginkább.

A felvilágosodás százada hazánk szülészetében is alapvető változásokat hozott, elsőként 

a bábaügyet kellett végre rendezni. Legalább annyira, mint a sebészcéhekét.

A törökök kiűzése után Buda 1690-től alkalmazott fizetett bábát, de Szeged például 

csak 1734-től, csaknem kétszáz évvel később, mint az erdélyi Brassó, amely a védett szász 

városok közé tartozott. Az 1747-es kimutatás szerint hazánkban a bábákat három csoportba 

osztották: 1. Obstetrices (egyszerű bábák, akik vizsgát nem tettek, képzettségük erősen 

függött a rátermettségüktől); 2. obstetrices instructae (vizsgázott bábák, akik általában a 

városi főorvos előtt adtak számot szülészeti ismereteikről, általában másik bábától tanultak); 

3. juramento obstetricae (csoport az „esküt”  bábáké, akik már egyetemen, mieink a bécsin 



szerezték oklevelüket). Mondanunk sem kell, hogy az utóbbiak voltak legkevesebben, s az ő 

véleményük esett leginkább latba.

Amikor Mária Terézia uralkodása kezdetén annyira konszolidálódott a birodalom 

helyzete, hogy monarchikus érdekből kiterjeszthették a közegészségügyi viszonyoknak 

központilag irányított megjavítását, elsőnek Pozsony városa kapott engedélyt a 

helytartótanácstól a bábaügy rendezésére, a kitűnő és sokoldalú főorvos Torkos Justus János 

instrukciói szerint. A Taxa 1742-ben készült el, rendeletként 1745-ben jelent meg. Az 1770-es 

„Generale normativum in Re Sanitatis”  előtt ez volt a legfontosabb és legpontosabb 

szabályrendelet, amely a gyógyszerészekre, sebészmesterekre, fürdőmesterekre és 

szülésznőkre egyaránt vonatkozott. Torkos munkája külön könyv formájában is megjelent 

„Taxa pharmaceutica Posoniensis”  címmel, magyar nyelvterületen pozsonyi taxaként 

emlegették ezt a négynyelvű művet. A benne található instrukciókat a helytartótanács már 

1744. november 27-én elfogadta és az egész országra kiterjesztette. Ennek függeléke 

bábaügyünk első, az egész országra kiterjedő szabályozása, mert eddig csak helyi 

vonatkozású bábarendeletekkel találkozunk. Pénzügyileg csak a sebészek taxáját tartalmazza. 

A Taxa chirurgica 10. pontja szerint: „pro exemtione foetus mortui vel secundarium, 

amputatione membri alijucus, trepanatione…”, vagyis az elhalt magzat eltávolítása, 

darabolása és trepanációja egyértelműen a sebész feladatkörébe tartozott, és 5 forintot 

kérhetett érte, ami akkor nem kevés összegnek számított. A bába a szülésnél segédkezett, 

legnagyobb beavatkozása a méhlepény eltávolítása volt. 

A latin nyelvű 1745-ös bábaműködési szabályzat szabad fordításban így hangzik: 

1. A bábák a városi tiszti főorvossal és a többi orvossal szemben köteles tisztelettel 

viselkedjenek, alkalomadtán történő felhívásukra azonnal jelenjenek meg, 

utasításaikat pontosan és hűségesen teljesítsék, józan és tisztességes életet éljenek, 

kerüljék a fecsegést; lelkiismeretük tiszta legyen.

2. Fogadalmuk erejénél fogva felhívásra személyi különbség és késedelem nélkül akár 

nappal akár éjjel jelenjenek meg a vajúdóknál, lássák el azokat köteles szorgalommal 

és körültekintéssel; szolgálataikat sehol se tagadják meg. Az asszonyok titkos 

fogyatkozásait ki ne fecsegjék, s csak oly egyénekkel közöljék, kiknek azokról 

okvetlen tudomással kell bírniok.

3. Ha veszedelmes, kétes kimenetelű, vagy nehéz szülés vannak elfoglalva, ne bízzanak 

kizárólag magukban, hanem még egy másik tanultabb szülésznő tanácsát is kérjék ki. 



A halálos veszedelmet el ne hallgassák, nehogy a magzattal együtt az anya is 

életveszélybe kerüljön.

4. Satnya és haldokló csecsemőket, kik a pap megérkezéséig alig maradnak életben, 

akár teljesen megszülettek, akár csak részben, kereszteljék meg egy tanú vagy koma 

jelenlétében, a szentháromság nevében. A keresztelés megtörténtét haladéktalanul 

jelentsék az illetékes lelkésznek.

5. Orvos tudta és tanácsa nélkül sem hashajtót, sem pedig egyéb belső orvosságot ne 

rendeljenek vagy adjanak be; tiltva vagyon nekik magzatot elhajtani, magzatot az 

anyaméhben megölni, újszülöttet gonosz módon kicserélni.

6. Tiltva van a szülészmesterség gyakorlása addig, míg a bábát a tiszti főorvos meg nem 

vizsgálta és nem approbálta; azaz gyakorlatáról tájékozódást nem nyert. Tiltva 

vagyon a szülésznői gyakorlat ugyancsak a bába segédjeinek s azoknak is, akiket ez 

már esetleg felszabadított, míg őket a főorvos szintén le nem vizsgáztatta, s csak 

végső szükség esetén küldhették a bábák segédjeiket a vajúdókhoz.

7. Végül, maguk között barátságban és egyetértésben éljenek, s a szabályokat súlyos 

büntetés terhe alatt szigorúan tartsák be.

1742-ben jelent meg az első magyar nyelvű sebészeti munka Győrött, amely szerint a sebész 

eret vághat a „nehézkes”  (terhes) asszonyon, amikor a gyermek megmozdul, különben az 

orvostól kell tanácsot kérni.

A Commissio Sanitatis tabellát készített arról, mennyi és milyen végzettségű bába 

működött Magyarországon 1747-ben, megyék és városok szerint. Az eredmény meglepő. A 

megyéknél Baranya vezet 216 alkalmazott bábával, ámbár külön Pécs városa nincs feltüntetve 

ellentétben Szegeddel, ahol ekkor csak 17, Debrecenben pedig 11 szülésznőt tartottak nyilván. 

Baranya után Pozsony megye következik 175, Pest megye pedig 143 bábával. Tekintettel, 

hogy Pozsony a helytartótanács székhelye, Pest-Buda az ország fővárosa volt, Baranya első 

helye rejtélyesnek tűnik. Alacsonynak számított Esztergom és Győr megye 4-4 szülésznővel, 

míg Liptó, Sáros és Békés megyében egyetlen (!) alkalmazott szülésznő sem szerepel a 

tabellán. Veszprém megyében sem lehetett sok a két bába. A Jászkun kerületben mindenütt 

(ubique locorum) van szülésznő, Zemplén megyében tanult nincs, csak gyakorlati tudással 

rendelkező.

Bábáink 1766-ig semmilyen tankönyvvel nem rendelkeztek. Az első magyar bábakönyv 

ekkor jelent meg Debrecen városában, igaz nem eredeti munka, H. J. Crantz bécsi szülész 



„Einleitung in eine wahre u. geründete Hebammenkunst”  (Wien, 1756) című munkáját 

Weszprémi István fordította magyarra. A bécsi szülésztanár munkája szolgált alapul az első 

magyar bábakönyvhöz, kiegészítve a Deventer és Heister munkáiból kölcsönzött plasztikus 

ábrákkal. A figurák magyarázatait leszámítva a fordítás-magyarítás-átdolgozás ugyanannyi 

oldal, mint az eredeti gótbetűs munka. Weszprémi művének címe: „Bába mesterségre tanító 

könyv”, amelyet a nagy szervező Van Swieten latin nyelvű levele vezet be, kifejezvén azon 

reményét, hogy Crantz könyve magyar nyelven is nagyon hasznos lesz, majd annak levele 

következik: „primus eris in Hungaria”, vagyis Weszprémi bábakönyve az első 

Magyarországon. Az eredetiben nem lévő, kiegészítő toldalék, „A Bábáknak Tisztek és 

Kötelességeik”  rövid összegzése megegyezik Torkos Justus Intrukcióival, a szükség-

keresztelések (Jachtauff, Nottaufe) kötelezettsége nélkül. A bába baj esetén intrauterin is 

megkeresztelte a magzatot, egy hajlított csőben végződő fém fecskendővel.

Weszprémi londoni tartózkodása alatt egy ideig W. Smellie tanítványa volt, „itt tanulta 

egyebek között mind tudománybeli esméret, mind gyakorlásképpen a Bábáskodás 

tudományát, mellyről, ditséretes Bizonyság levelet is nyert Anglus nyelven”. A 

gyermeknevelésről írott korábbi könyve előszavában keserűen írja Tholdi Ádám 

patrónusához: „Nagyságodnak említek: közönségesen fájlalható dolog, hogy a’  Bába 

Mesterségnek vastag tudatlansága miatt olly sok ezer Lelkeknek kell elveszni… nem lehetne-

é könnyen ezt a’ Doktorságnak egyik szükségesebb részint az Emberi Nemzetnek hasznára mi 

közöttünk-is lábra állítani? meguntam már hallgatni a’  szegény Aszszony Népnek sok 

panaszát, melly nagy és el-felejthetetlen sérelmeket vesznek Naponként az oktalan vélek való 

bánás miatt: abban az Országban a’  hol Mesterségem gyakorlása végett forgottam, sem 

Doktor, sem Chirurgus, sem Bába senki nem lehet, míg az említett Mesterséget a’  Bába 

Doktor Professornak vezérlése alatt fundamentumoson meg-nem tanullya és arról reális 

manuális operatiokat tévén arról Tanubizonyság Levelet nem vészen. Ezekből a’  három 

Feltételekből melly nagy haszon következnék Nemzetünkre. Ha egyet nem szóllok-is, ki ki 

böltsen által láthattya”. 

A debreceni főorvos bábakönyve szerint: „szülhet a’  Vajudó Aszszony vagy 

Bábaszéken, vagy pedig ülve más ülében”. Az ülve-szülésnél a bába majdnem mindig a 

szülőnő előtt foglalt helyet s pedig vagy széken, vagy zsámolyon, esetleg térdepelve, s csak 

ritkán vezette a szülést hátulról. A nő alá gyakran valami nagyobb edényt tettek – például kis 

fürdőteknőt – a magzatvíz, a vér, a lepény stb. felfogására. A fekvő helyzetben való szülésnél 

puszta szalmára, vagy piszkos pokrócra fektették a vajúdót, a tiszta lepedő már haladást 

jelentett, a hanyatt fekve szülés viszont nem.



*

Az ellenreformáció még a szülészet szerény irodalma terén is megmutatkozott. Juhász Máté 

minorita rendi szerzetesnek a 18. század folyamán több kiadást megért „Házi különös 

orvosságok”  című könyve szerint: „az asszony ember (és nem asszonyállat, ennyi benne 

feltétlen ’fejlődés’), ha nehezen szül, Fekete ürömből igyék, vagy: A’ fejér Liliomnak sárgáját 

aszallya meg, s törje-meg, s azt igya. Ha teje nintsen, lőjenek egy szarkát, s az agya velejét 

vegyék ki, szárasszák meg s törjék meg, és piritott kenyérre hintvén egye meg. Prob., vagy 

hogy szaporodgyék a’  teje; Vegyen kapor magot, szárassza-meg, s törje meg és a’  levével 

együtt Lentse levében erőssen forralya meg, s meg szálván azt igya.”  Amint kitetszik, 

babonákban, hiedelmekben nem volt hiány.

Perliczi János Dániel, Nógrád megye főorvosa, az orvosi kar Pesten való felállításának 

első propagálója maga is írt olyan könyvet (Medicina Pauperum. Buda, 1740), amely a 

szegény emberek számára gyógyszereket javasolt, de ez a viselős asszonyoknak nem mondott 

újat.

Budán 1761-ben három hatósági bába (Stathebam) működött, kötelességeiket az 

„Ofnerische Hebammen-Ordnund”  pontosan meghatározta. A szülésznőknek kézi patika 

(Kästchen) tartására is joguk volt – különösen éjszakára, illetve patikától távol eső helyeken – 

főleg fahéjtinktúra, spir. cornu cervicis stb. használatára. Ezek a kis patikák az abortiv 

szerekkel való valódi és állítólagos visszaélések miatt az orvosok előtt igen rossz hírben 

álltak. A tisztiorvos feladata volt gyakori ellenőrzésük.

A magyar bábaügy szempontjából döntő fontosságúnak bizonyult a nagy németalföldi, 

de Habsburg szolgálatába szegődő (és tegyük hozzá mindjárt, igen nagyszerű orvos-szerző) 

Gerard van Swieten 1749. évi reformterve az orvosok és bábák korszerű képzéséről.

A megyei orvosok és sebészek 1752 óta kötelező alkalmazása a szülésznők működését 

közvetlenül nem módosította. Egyrészt Torkos Justus instrukciói kiállották a gyakorlati 

próbát, másrészt elegendő bába képzésére idő és türelem kellett. Ha valaki, akkor Van 

Swieten tisztában volt ezzel. Reformja a bécsi egyetemen 1756-tól lépett életbe. Boerhaave 

nagy tanítványának érdeme volt, hogy a Pázmány Péter alapította nagyszombati egyetemet 

1769-ben orvosi fakultással is kiegészítették, melynek (bár szerény) működésében már nem 

maradt életideje gyönyörködni. Ezzel a felvidéki univerzitás a „studium generale”  rangját 

nyerte el. Mária Terézia a közben elhunyt nagy tanácsadójának kívánsága szerint jóváhagyta a 

„conformetur” elvét, vagyis a nagyszombati egyetem a német tartományokbeli egyetemekkel 



(Grác, Prága, Krakkó, Lemberg), de elsősorban a bécsi egyetemmel „konformálandó”, vagyis 

ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg.

A bábamesterség tanítására egy manuális képzettségű (általában sebész), vagy a 

morfológiában otthonos (például anatómus) professzort neveztek ki, aki előadásait a női 

medence, valamint a külső és belső női nemi szervek ismertetésével kezdte, majd a 

fogamzástól a szülésig történő normális, illetve kóros elváltozásokkal folytatta, végül a szülés 

mechanizmusa következett, fantomon vagy halott anyán bemutatva a különböző műfogásokat. 

A nagyszombati egyetem első bábaképző tanára a hihetetlenül termékeny irodalmi 

munkásságot kifejtő Plenck József Jakab professzor volt, aki az orvosoknak is előadta a 

sebészetet és a szülészetet. Egyik munkája, az 1768-ban kiadott „Anfangsgründe der 

Geburtshülfe”  az első német nyelvű szülészeti munka, a második kiadásához (1774) szép 

ábrák; kétfajta szülőszék, méhfecskendő, szülőöv (amely valóban a has összehúzására 

alkalmas), fogók, daraboló olló, csipesz és szülészkampó, valamint trokár stb. képe tartozik. 

Ismerteti a császármetszést és a medence exostosisait.

Az 1770-es esztendő másik döntő fontosságú eseménye a közegészségügyet először 

általánosan rendező „Generale Normativum in Re Sanitatis”  törvényerőre történő emelése, 

amely 9 pontban foglalkozik a bábák kötelességeivel. Korbuly rövidített fordításában ezek a 

következők: 1. Csak vizsgázott és esküdt bába működhet. 2. Kellő számú ügyes bába legyen 

mindenütt, ha nem is lehet minden falunak bábája, legalább minden szomszédos 2-3 falunak 

legyen. 3. A bábák becsületes, józan életet éljenek. 4. Titoktartók és hivatásuknak élők 

legyenek, kerüljék a babonát, egymást támogassák, veszély esetén a szüléshez orvost 

hívjanak. 5. A szükségkeresztelés részletezése. 6. Az anyának orvosi konzílium nélkül 

gyógyszert nem adhat. 7. Isten és a törvény előtt kell felelniök, ha akár korai, akár kései 

terhesség alatt abortivumot adnak. 8. Sem szegényeket, sem terheseket nem gyógyíthatnak, 

hacsak orvos hiányában nem életveszélyről volna szó. 9. Akár a városi, akár megyei, vagy 

királyi tanács, esetleg kivételesen a Commissio Santatis megbízásából végzik feladatukat, azt 

csakis részrehajlás nélkül kell tenniök. A tartózkodási helyüket jelezni kell, a lakásukat pedig 

cégtáblával megjelölni.

Megható ma is olvasni Plenck előszavában: „hacsak egyetlen anya, egyetlen gyermek 

életét sikerül megmenteni, munkám nem volt hiábavaló”. A szegény sorsú falusi bábákat a 

fakultás féláron, vagy teljesen ingyen is kiképezte.

A Weszprémi után a második magyar nyelvű, már önálló munkának számító 

bábakönyvet Domby Sámuel írta, teljes címe: „Bába Mesterség, mely írattatott kérdésekben 

és feleletekben a tekintetes nemes Borsod megyei bábáinak hasznokra (Pozsony, 1772). Mária 



Terézia rendeletére készült, kimondottan vizsgáztatás céljából. Ezt szolgálta a kérdés-felelet 

forma. Borsod derék főorvosa tapasztalatból ismerte a hiányosságokat: „ez ideig sok 

Aszszonyok a szülésben megholtanak, megnyomorodtanak; sok gyermekek Annyok 

Méhekbül ki-nem szabadulhattanak, az örökkévaló setétségben maradtak”.

Domby munkája hamar elfogyhatott, mert 1777-ben újabb magyar nyelvű bábakönyv 

jelent meg, Szeli Károlyé. Pontosabban J. Steidele bécsi szülész „Unterricht für Hebammen” 

(Bécs, 1774) című művének magyar fordítása: „Magyar Bábamesterség”, amely terjedelmével 

(461 oldal) már inkább szülészeti szakkönyvnek mondható. Ezért volt nagy sikere Mocsi 

Károly: „A’  Bába-Mesterségnek eleji”  című 62 oldalas kis füzetének, amely tömören 

tárgyalta a kötelező ismereteket. 

Az egyetemet Nagyszombat városából 1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre 

helyezték át. Az eredeti elképzelések (Niczky-féle javaslat) szerint Budán, a várban lévő 

katonai kórház, valamint a polgári „Spital”  a botanikai kerttel együtt biztosítani tudja a 

korszerűbb orvosképzést, ám újabb hét év múltán kiderült, hogy lebecsülték az igényeket, és 

túlbecsülték a Buda nyújtotta lehetőségeket. A nagy reformer II. József császár a klinikai 

oktatásra hat kis szobát írt elő, azokból egyet a gyermekágyasok, egyet pedig a bábatanulók 

részére. Mindegyik szobában négy ágy, így összesen nyolc ágy állott a bábaképzés 

szolgálatában. Bécsben sem volt több, csakhogy ott a szülészeti klinika a hatalmas 

Allgemeines Krankenhaus falai között funkcionált, míg fővárosunkban az egyetemi 

oktatásnak úgyszólván nem volt „kórházi háttere”. Ezt a sajátságos és oktatás szempontjából 

hátrányos helyzetet még sokáig sínylette az orvosképzés, szinte egyedül Európában az orvosi 

egyetemek között. A kalapos király 1783. évi látogatása alkalmával tűrhetetlennek minősítette 

a budai klinikai állapotokat, ezért reformot sürgetett, majd váratlan „húzással”  1784-ben a 

magyar főváros balparti részére telepíttette át az orvosi fakultást. Jelentősége akkora volt, 

hogy a tényt szükséges aláhúzva megismételnünk. Pest lakosságának nagymértékű 

gyarapodása minden kétséget kizárt a helyváltoztatás helyessége felől. Az első tanévtől 1800-

ig mintegy 435 okleveles bábát képeztek, s ez a 241 orvossal együtt sem sok. A bábaképzés 

fontosságát hangsúlyozza a helytartótanács és a pesti fakultás 1786. évi rendeletének 11–12. 

pontja is: „A’  Vármegye Doktorának vigyázása légyen arra: hogy semmiféle asszony mint 

bába a’  szülés segitségbe ne avassa magát, a’  ki előbb a’  császári örökös birodalombeli 

Universitásban vagy Lyceumban, vagy legalább valamelly Vármegye Doktora által meg ne 

próbáltatott és alkalmasnak nem találtatott; melly végett is szinte sehol a’  Doktornak 

bizonyságtétele nélkül bába ne rendelhessen.”



Erdélyben a kolozsvári orvossebészeti tanintézet 1775-től kezdett bábákat képezni, az 

első tanárt Laffer József személyében tisztelhetjük, aki egyben az anatómiát, sebészetet és az 

orvosoknak a szülészetet is előadta.

II. József uralkodása idején – 1784-ben – Plenck tanárt a bécsi Josephinumba helyezték 

át sebészetet oktatni, helyére Stáhly György került. 1784-ben megnyílt az új bécsi szülőintézet 

(Gebärhaus), hasonlót sürget Haffner Mihály, a Rókus-kórház első igazgatója is, de egyelőre 

hiába. A neves kórház a mai helyén csak 1798-ban vehette fel az első szülésre váró nőket (2 

kórteremben 14 ágy, egy előkészítő szobában 2, vajúdó szülőnők részére 7 ágy volt, tehát 

összesen 23 szülészeti férőhellyel indult az intézmény a 18. század végén).

Az erdélyi Gubernium első számú szülésze ekkor a brassói Lange Márton volt, aki 

szintén kilenc pontos javaslatot nyújtott be a bábaügy rendezésére. „1. Csak becsületes, 

egészséges, nem túlságosan idős, nem részeges nő lehessen bába. 2. Csak az nevezhető ki 

bábának, aki a megfelelő tanfolyamot elvégezte. A tanfolyam 6 hétig tartson. A tanfolyam 

tartama alatt a városban lévő bábajelöltet a község pénztára anyagilag támogassa. 3. A bába 

kötelezően vizsgát tegyen, és arról bizonyítványt kapjon. 4. Marschall könyvét a falu pénztára 

minden bábának okulására megszerezze, következőleg minden bába tudjon olvasni. 5. A 

gyakorlati oktatásra használják fel a szülés alatt elhaltakat, akiknek holttestét sebész boncolja 

fel a bábák előtt magyarázat kíséretében. 6. Csak tanult bába bábáskodhassék, más nem. 7. 

Nagyobb helyen, ahol egy bába kevés, két-három legyen. 8. Sürgősen javítani kell a bábák 

fizetését, akár pénzben, akár terményben kapják azt, mert eddigi fizetésük igen 

nyomorúságos. 9. Kapjanak írásos instrukciókat.” 

A 4. pontban említett Marschall-féle könyvet Geodri János német fordításában – Lange 

Márton előszavával ellátva –  1791-ben ténylegesen kiadták, csakhogy ebben az esetben a 

könyvet Lange főorvos a csak németül olvasóknak ajánlhatta. Ugyanazon esztendőben viszont 

ő is írt egy magyar nyelvű bábakönyvet, amelynek teljes címe: „Leányoknak, anyáknak és 

gyermekeknek orvosaszszonyjok. A’ köz, és Falu-helyt lakó Nép-nek számára iratott Könyv, 

melly, föképpen a Falu helyt lévő Bába Aszszonyoknak kedvért készittetett, de minden jó 

Anyáknak-is az olvasásra hasznos és nékiek mint-egy ajándék az ö Leányjaiknak Férjhez 

menetelekkor ajánltatik”. Kolozsvárt és Szeben városában jelent meg.

„A Falu helyt Bába Aszszonyoknak kedvéért készittetett”, s miként az előszóban 

olvashatjuk: „a tzélom ebben, hogy ezt a’kis, de igen hasznos munkát, Erdély Országban, 

esmértebbé és köz haszon vételre valóbbá tegyem; a’mi Bába Aszszonyaink között lévő ki-

mondhatatlan tudatlanságot eloszlassam, el-töröljem; ő köztük az oly fontos mesterségben, 

mellyben minden nap foglalatoskodnak, több tudomány terjeszszék…” A 364 oldalas magyar 



nyelvű munka elsősorban a bábáknak készült, míg a Geodri-féle fordítás inkább 

terhességvédelmi és gyermekgyógyászati jellegű.

Itt kell említenünk a nagyszerű debreceni főorvos, Csapó József „Orvosló Könyvetse” 

című munkáját, amely ugyanabban az évben (1791) jelent meg Pozsonyban és Pesten. Csapó 

könyvének is van szülészeti vonatkozása, pl. a vérfolyásnál ezt írja: „ha a’  Szülés után a’ 

tudatlan Bába a’  Mássa-pogátsának (méhlepény) némelly részét a’  méhben hagyta, ki-nem 

vette”. A Nagykárolyban megjelent Tissot-féle könyv magyar fordítása ugyancsak tartalmaz 

ilyet: „Ismét ujra intem a’  bába aszszonyokat, hogy semmiképpen szülésre ne eröltessék a’ 

gyermek ágyas személyeket, mivel igen veszedelmes dolog, és gyakorta szerencsétlen 

szülésnek oka; holott kis várakozással lettek vólna, szerencsésen ment vólna munkájok…” A 

svájci S. Tissot könyvét Marikovszki Márton Szatmár megyei főorvos fordította magyarra, s 

ahogy előszavában hangsúlyozza: „hazánk állapotjához alkalmaztattam”. Ezt a kitűnő 

könyvet –  az első önálló gyermekgyógyászati munka és az első magyar nyelvű fürdőügyi 

összefoglalással együtt – a Szatmári békét megkötő Károlyi Sándor fia, illetve unokája adta ki 

a saját költségén, a szegény, de olvasni tudó népnek ingyen osztogatva. 

Bábakönyveink már akadtak, a bábaügy mégsem oldódott meg, egyébként aligha 

panaszolta volna egy névtelen (feltehetőleg prédikátor) a révkomáromi Mindenes Gyűjtemény 

1798-as évfolyamának hasábjain: „A szegény falusi köznép pénztelen, s így a bábákat ki nem 

hozhatják, eredménye: a szegény vajudó falusi asszony vagy meghalt gyermekével együtt, 

vagy legalább is elnyomorodik… Minden helységbe kell tanult bába még pedig ki nem csak 

szóval, hanem cum praxi tanult”. Ha a Bécshez és Pest-Budához egyformán közel eső 

Révkomárom környékén ilyen volt a helyzet, milyen lehetett elhagyatottabb vidékeken? 

Pesten Rácz Sámuel, Stáhly György, Kolozsvárt Laffer József igyekezett a bábautánpótlást 

biztosítani.

Miután a termékeny tankönyvíró, Plenck professzor a császárvárosba került, helyét az 

elméleti részen a magyar nyelven író tanár, Rácz Sámuel foglalta el. „Galénus már Pestet 

lakja, szólván Magyar nyelven Hangzik a’  Dunának mind két partjain Avitzenna”  –  írta 

üdvözlő versében a kor legnagyobb magyar költője, Csokonai Vitéz Mihály. 

Rácz az 1794-ben megjelent munkájában foglalkozik a bábamesterséggel (ars 

obstetricia). Megtudhatjuk belőle, mire volt szüksége egy bábának. Például szülőszék, 

köldökmetsző-olló, fecskendő, egy kevés vaj, meleg víz és meleg bor, szalmiákszesz 

(élesztésre), külön ruha a szülőnőnek, magzatnak és a bábának. Csak a szédüléses, és 

„nyavalya rontásban szenvedők” (biztosan epilepsziásak) részére ajánlja a fekve való szülést. 



Plenck helyét a gyakorlati részen Stáhly György foglalta el. A neves orvosdinasztia 

tagja 1802-ben elhunyt, helyére e tanévben Ecktsein Ferenc sebésztanár került. Győry Tibor 

szerint a gyermekágyi lázas megbetegedések korszaka a pesti egyetemen 1803-ban kezdődött, 

amikor –  hacsak átmenetileg is –  a sebészet oktatását a bonctan tanárára bízták. Mivel az 

anatómián a formalinnal való tartósítást még nem ismerték, a boncoló orvos könnyen lehetett 

a fertőzés közvetítője. A gyermekágyi láz jelentkezésének kezdete (1803) és a szülészetnek 

1812-ben történt különválása között két lényeges momentumról kell még megemlékezni.

Az 1806-ban kiadott és módosított „II. Ratio Educationis” értelmében a belgyógyászati 

és sebészeti medicina elméleti részét latinul adták elő, a szülészetet viszont a latinon kívül 

magyar, német és szláv nyelveken, a bábák érdekében. Ami azt jelenti, hogy a pesti orvosi 

fakultáson szó sem lehetett nemzetiségi diszkriminációról. A szülészet az orvosoknál a 

második évben volt kötelező tárgy, az oktatási demokratizmus és a betegek érdekében legfőbb 

szemmel-tartása megmutatkozott a vizsgáztatás drákói szigorában. A szigorlatot és az évet 

csak egyszer lehetett megismételni, második bukás után a jelölt automatikusan kizártnak 

tekinthette magát. Ugyanakkor az oktatók magánkurzust nem tarthattak, bábáktól 

magánleckékért pénzt kérni vagy elfogadni egyformán tilos volt. A professzori 

kinevezéseknél hangsúlyozták: nehogy úgy tűnjék „mintha hivatalokat keresnének az 

emberek számára”. A tanulási időt ekkor emelték fel öt esztendőre. 1808-ban rendezték a 

bábaképzés idejét is: évente két tanfolyamot tartottak, a téli november 1-jétől március 31-éig, 

a nyári kurzus április 1-jétől augusztus 31-éig tartott. A bábajelöltek a helyi uraságtól, a 

tanítótól vagy a lelkésztől kértek és kaptak erkölcsi bizonyítványt.

I. Ferenc császár rendőrállamában kétségtelenül „rend”  volt, nem is mindig rossz 

értelemben. A birodalom egészségügyét vaskézben tartó Stifft báró például 1812-ben a 

magyar egyetemi vezetés minden ellenkezése mellett keresztül vitte a szülészet önállósítását. 

A sebészeten és szülészeten 1804–1809 között szerencsés helyzet állt elő, a szemész Ágoston 

Elek jól értett a szülészethez, valamint a gyermekorvosláshoz, továbbá a magyaron kívül a 

latint, a németet és a szláv nyelveket anyanyelvi szinten bírta. Ez az ideális állapot nem 

ismétlődött meg többször.

Külön szükséges szólnunk a szülészeti klinika elhelyezéséről. Habsburg II. József 

császár dekrétuma alapján 1784-ben Budáról átkerült Pestre a mai Kossuth Lajos (akkor 

Hatvani) és a Semmelweis (akkor Újvilág) utca sarkán álló Jezsuita-házba, ahol a 

szülészetnek mindössze 7 ágya volt, évente átlagosan 70 szülés zajlott le, s ez bizony az évi 

80 szülész és 80 bába kiképzéséhez igen kevésnek bizonyult. Amikor 1812-ben Frankenburg 

Jakab kapott kinevezést a már önálló szülészet élére, Stifft bárót a „conformetur” elve alapján 



igyekezett szaván fogni. Először 1813-ban kérte a szülészet oktatásának áthelyezését a nagy 

beteganyaggal rendelkező Rókus-kórházba, de ez megtört a városi tanács ellenállásán. 

Javasolta a kötelező szülészeti szigorlat bevezetését, amelyen a bábáknak nem kell 

„eszköztanból”  vizsgázni, de ez a törekvése sem sikerült. Frankenburg két tanéve 

kudarcsorozatnak bizonyult. A harmadik tanév őszén elköltözött az élők sorából, helyére 

karon kívüliek pályáztak. 1816–17 között gyakorlatilag nem volt a szülészetnek tanára. Az 

1816 végén kiírt pályázatot végre Boër tanítványa, Birly Ede Flórián nyerte el, akinek kezdeti 

konzervativizmusa (például a fogók óvatos alkalmazása) hasznos volt, viszont a túlzásba vitt 

purgáció gyermekágyi láz ellen veszélyesnek bizonyult.

Külföldön W. Smellie, Jean Astruc és Lucas Johann Boër a mérvadó szülészek. Külön 

tanszéken, amire hazánkban –  mint említettük – 1812-ig kellett várni. A szülészképzés és a 

bábaoktatás különválasztása a 19. század elejéig lehetetlen, a kettő még Semmelweis bécsi 

tartózkodása alatt is együtt, majd párhuzamosan történt, és nem kis szerepet játszott a 

gyermekágyi-láz kóroktani felismerésében. A kitűnő Jürgen Thorwald a „sebészek 

évszázada”  díszítő jelzővel illeti e kort, teljes joggal. Csakhogy az aszepszis-antiszepszis, a 

narkózis, a bakteriológia térhódítása, s ezek következtében a hasüreg és a kismedence 

viszonylag veszélytelen megnyitása, a műtéti technika fejlődése folytán legalább annyira 

lehetne a szülészek évszázadának is nevezni.

Az orvostörténet egyik tanúsága, hogy a nagy felfedezések nem előzmény nélkül valók. 

Esetünkben Semmelweis előtt is gondoltak a beavatkozó kéz tisztaságának fontosságára, 

elbódításra kezdetben megtette az ősidők óta ismert alkohol, illetve az ópiumot tartalmazó 

mákfőzet, a „contagium” elve sem volt ismeretlen, mégis Semmelweis, Pasteur és Simpson 

lángelméje kellett az újkori szülészet megteremtéséhez.

*

Az önálló tanszék felállításával új fejezet kezdődött a hazai szülészet történetében. 

Legnevezetesebb dátum talán 1802, amikor az osztrák és a magyar fővárostól egyforma 

távolságra fekvő Győr városában megjelent Zsoldos János Veszprém megyei főorvosnak az 

„Aszszony’ orvos” című munkája. Ez a könyv külön figyelmet érdemel. Magyar nyelven az 

első, amelyik a tisztaságra különös hangsúlyt helyez, például tartson a bába „tiszta köldök 

kötőt, és ne elégedjen meg azzal, a’ mit ki ki házánál kezébe kaphat”. Vagy: „légyen sótalan 

vaj, olaj, vagy más sikos nedv a’  kezének megkenésére, ha hogy vizsgálni, vagy bényulni 



szükséges”. Még meglepőbb, amiket Fodor Gerzson szedett versbe és adott ki 1818-ban 

Sárospatakon:

„A’seborvos sebes kezét ne értesse

A’rothadt’s ragadvány sebhez, ne illesse.

Máskor is megmossa magát és kezeit,

Megtisztitsa gyakran borbély eszközeit.

------

Sebes kézzel bába a’szülőhöz ne nyulj,

Aztán etzettel és szappannal tisztulj.

Ha ragadós sebe vagyon te szülődnek,

Tarts olaj, vaj, vagy zsir kenetet kezednek.

Szülés után lugot, hamut és szappant kenj

Kezedre, más szülő Asszonyhoz akkor menj.” 

Ez az egészségre nevelő vers akkor íródott, amikor Semmelweis Ignác megszületett. 

Semmelweis bécsi fiatal szülész korában bizonyosan nem ismerte, s ez nem meglepő. Az 

viszont igen, hogy „az anyák megmentőjének”  életével foglalkozók sem említik. Pedig 

világosan benne foglaltatik az aszepszis koncepciója.

Peterka József Sebestyén, Kis-Kun megye főorvosa, aki Frankenburg halála után a pesti 

tanszéket is megpályázta, 1814-ben megírta a „Bábamesterséget tárgyazó Katechizmust”, 

szintén kérdés-felelet formájában. „Orvosi figyelmességem a’ népesedés szaporodásának egy 

nevezetes akadályát lelte a tudatlan szülőannyák körül foglalatoskodó még tudatlanabb 

Bábáknak lételekben”.

Zsoldos János főorvos nőgyógyászati könyve mellett –  illetve időben utána –  a 

legjelentősebb Lugosi Fodor András Doboka vármegyei főorvosnak a „Szülést segítő 

tudomány és mesterség”  című kétkötetes műve (Pest, 1817), amelynek megjelenését a 

Tudományos Gyűjtemény c. folyóirat meleg hangú méltatással fogadta. A gazdag illusztrációs 

anyaggal ellátott könyvet az egyetemen is használták. A kötet értékét növeli a bőséges 

szülészettörténeti bevezető is. Külön fejezet szól a „gyermekágyi hideglelésről”. Megállapítja, 

hogy a nemi részek, vagy a hashártya jönnek gyulladásba „külömbféle ingerek miatt”. Horn, 

Mende, Naegele, Schmidmüller valamennyien gyulladásnak tartják, és lobellenes kezelésben 

részesítik. Ábrái között megtaláljuk a császármetszéshez szükséges eszközöket, így egy 

egyenes végű és hasas élű kést, egy gombos végű meghajlított pengéjű szikét és egy 



meggörbített, de hegyes végű kést, továbbá katétert, szondát, Bronfield-horgot a rejtett erek 

előhúzására stb. Lugosi Fodor egyik lábjegyzete szerint 1814-ben egy üszögterhességnél – 

miután az asszonyt férje megverte és életveszélyes állapotba került –  császármetszést akart 

végezni. El kell fogadnunk Korbuly feltételezését, ilyet „a nála tanulás végett egybegyült bába 

Asszonyok jelenlétében” előző gyakorlat nélkül aligha ajánlott volna. 

Fodor főorvos szerint meg kell találni az útját-módját, hogy „a nyavalya a testből 

kitakarittassék”, illetve elősegíteni a természetes kiürülést. Mit ír a boncolásról? „A’  hólt 

testében a’ felnyittatáskor, rendszerént a has üregben, ritkábban a mej üregben, még ritkábban 

pedig a fő üregben savós nedvesség találtatik”. Még messze vagyunk Rokitansky szekciós 

korszakától, a leírás alapján valószínű, hogy Fodor saját maga is boncolt. Rayger Károly 

nevének említése nélkül írja: „az ujszülött tüdeje sulyosabb a viznél”. Meglepő, ha 

belegondolunk, hogy a hozzátartozó 40 oldalas bibliográfia már 1817-ben létezett.

Csirke Lajos doktori értekezésében („A szülészi műtétemények”) a császármetszésről 

nagyon tartózkodóan ír: „az anyára nézve olly veszedelmes, hogy mentül kevesebb esetekre 

korlátozása szükséges, de azért még sem minden esetben elkerülhetetlen”. Nyugodtan 

megállapíthatjuk, hogy Semmelweis előtt a két legjelentősebb szülészünk Zsoldos János és 

Lugosi Fodor András. Utóbbi egyben az első szülészet-történészünk, könyvének históriai 

része 100 oldalnyi és „háromfelvonásos” akár egy dráma. Az első fejezet a bábaság eredetétől 

a 16. század elejéig tart, a második a Palfyn nevével fémjelzett fogós korszak, a harmadik 

pedig a „jelen” szülészete.

Jósa István Szabolcs vármegyei főorvos „A helységek bábáinak oktatása” című munkája 

Debrecenben jelent meg (1823), előszavában a korhely, részeges bábákat veszedelmes, 

öldöklő fegyverhez hasonlítja. Tauffer Vilmos tanulmánya szerint 1813-ban a bábáktól 

csaknem olyan képzettséget és vizsgát követeltek, mint az orvosoktól, mindkettőnek tudnia 

kellett gépen, fantomon, vagy hullán a szükséges műfogásokat bemutatni, az eszközöket 

használni. Jósa füzete szükségmegoldást szolgált, ugyanis a vizsgázott bábák már akkor is a 

városokba húzódtak. A szülésre váró nőnek viszont már pszichésen is jót tett, ha egy 

szülészethez értő ült mellette a vajúdás nehéz perceiben. Többször felmerült a bábaképzés 

különválasztása az orvosokétól, de ez csak 1881-ben valósult meg. 

Külön könyvet adott ki 1833-ban Haulik Gáspár klinikai tanársegéd elsősorban a 

bábtanfolyamok hallgatóinak, akikről a kar és az őket delegáló megye egyformán 

gondoskodott. Az 1833-as esztendő Bécsben is fontos változást hozott. A II. József császár 

által alapított Allgemeines Krankenhaus újabb szárnnyal bővült, oda költözött a hasznosan 

konzervatív Boër professzor kártékonyan konzervatív utóda, Johann Klein, mint az I. sz. 



szülészeti klinika igazgatója. A régi épületben működő II. sz. klinika élére Bartsch tanár 

került. A pesti orvosi fakultás tanárai úgyszólván valamennyien Bécsben végeztek, az első 

nagy bécsi iskola tanítványaiként. 

Pesten 1825-ben megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, 1831-ben megindult az 

első magyar nyelvű medicinális folyóirat, az Orvosi Tár. Ferenc császár és Stifft báró halála 

után megmozdult a monarchiában valami, ami Magyarországon a reformkorhoz vezetett. A 

Legnagyobb Magyar megírta a megújulás trilógiáját, de messzire látó szemei keveslik a 

magyarságot. Csak sejtetni tudjuk, mekkora lehetett ebben az ugarrá vált hazában a 

csecsemőhalálozás, és milyen alacsony az átlagos életkor. 

Az Orvosi Tár első periódusa 1831–33 között Bugát és Schedel szerkesztésében a 

reformkor orvosi fóruma, kezdet kezdetén a kolera-tudósítás és védekezés szolgálatában 

(1831-től dúlt a kolera hazánkban). Bugát útja a kiérdemelt egyetemi és a megújuló magyar 

orvosi közélet élére vezetett, Schedel pedig Toldy néven irodalomtörténet-írásunk hihetetlen 

munkabírású és termékenységű megteremtője lett. Az Orvosi Tár induló évfolyamai nem 

bővelkednek szülészeti közleményekben, de teljes hiányukról sem lehet panaszkodni. 

Az első szülészeti-nőgyógyászati írás a harmadik füzetben jelent meg Jakobaei János 

Bács vármegyei seborvos tollából, címe: „Különös kórjellel járt méhrák”. Leírja, hogy egy 

szerény özvegyasszony különös mozgásokat vett észre a hasában, amelyet egy makacsul 

megrögzött tévhit szerint a megivott pocsolyavízből belekerült kígyó növekedésének 

tulajdonított. Teste fogyott, hasa növekedett, javasasszonyok tanácsára hashajtással próbálta a 

vízi hüllőt eltávoztatni –  sajnos hiába. Ekkor fordult a seborvoshoz, aki vizsgálat után „a 

nádra rákfenés fekélyének izgatását”  állapította meg, kórisméjét alátámasztotta a nagy 

fájdalom és a hüvely bűzös folyása. A seborvos nyugtató mellett, amely gyökönkegyökér 

(Radix valerianae) főzete volt, fájdalomcsillapítót alkalmazott, mérsékelt eredménnyel. Öt hét 

múltán az asszony elhunyt, s a derék seborvos egyrészt a tévhit megcáfolására, másrészt 

kórisméjének igazolására hatósági boncolást végzett. Eredménye: „a’ mégfenek’ bal szeglete 

’s a’  méhtest mintegy harmada a rákfenétől meg volt emésztve”. Hasonló esetek lehettek a 

lenyelt kígyókról szóló hiedelmek, állapította meg derék kirurgusunk. 

A hetedik füzetben Eckstein Frigyes tanár egy méhen-kívüli terhesség letális 

kimenetelét publikálta, az asszony a Rókus-kórházban halt meg, a szekciót maga Eckstein 

végezte. A fenti körülmények bizonyítják: a kórbonctani éra elkezdődött hazánkban is, a 

diagnosis helyességét, vagy kérdését akár a Rókusban, akár vidéken boncolással akarják 

szembesíteni. 



Izgalmas téma a torzszülöttek változatossága, Farkas Ignác az erdélyi Szászváros orvosa 

egy ebesfalvi cigányasszony „csudaszülöttét” ismertette szekciós érdekességeivel a nyolcadik 

kötet 10. füzetében (ismert a cigányok ellenszenve a boncolás – pláne torzszülötté – iránt).

Bugát folyóiratának recenziójából tudjuk meg, hogy 1833-ban Ross Ferenc kaposvári 

orvos disszertációjának címe: „A gyermekágyi láz”, amelynek elsősorban szép magyar 

stílusát dicsérik, mert eddig „csaknem egyedül a latán nyelv igájában szakálasodtunk meg”. A 

névtelen ismertető szerzője csakis Bugát Pál lehet, mert – noha tárgya a kor legizgalmasabb 

kérdése – a recenzens csak „erős hajlamú nyelvünk kimivelésére” összpontosít. Az értekezés 

egyébként Fodor András könyvére támaszkodik. 

Méltatlanság lenne a 19. század első feléből az egyik legszorgalmasabb orvosi szakíró, 

Kováts Mihály említés nélkül elhagyása, mivel érdeklődési köréből a szülészet sem hiányzott. 

Az 1822-ben Pesten megjelent könyvecskéjének címe: „Rövid oktatás mit kell, és mit nem 

kell cselekedni falusi bábáknak a természeti szüléskor”. Címében a lényeg, miként a jó öreg 

Boër professzor tanította, a terhesség és szülés természetes folyamat, ezért a 

közreműködőknek egyetlen esetben szükséges beavatkozni, s akkor azt lehetőleg orvos tegye. 

Szülészet terén Veszprém megye ugyancsak kitett magáért, mert Zsoldos János után Haiszler 

György gyógytani trilógiájának a harmadik kötete „A gyermekkor és nőnem nyavalyáiról” 

(Veszprém, 1837) szól, amely gyermekágyas fejezete révén tartozik a szülészet történetébe. A 

reformkor a magyar szülészet terén a harmincas években megrekedni látszott. Újabb, bővített 

bábakönyv nem jelent meg, a mérvadó mű Lugosi Fodor Andrásé maradt. 

*

A magyar szülészet igazi drámájának megértéséhez (ki tudja, hányadszor) rekonstruálnunk 

kell a „bécsi színpadot”. Nem romantikus színezetben, bár azok a művek sem voltak 

hiábavalók. Mindezidáig Benedek István írta a legpontosabb és legfontosabb könyvet „az 

anyák megmentőjéről”, így homályos epizódok alig maradtak. A „Semmelweis és kora” 

közvetlenül megvilágítja szülészet-történetünk bizonyára legjelentősebb fejezetét.

A Semmelweis-dráma sötét háttere, hogy a konzervatív L. J. Boër professzornak 1822-

ben történt nyugdíjazásával a bécsi egyetem szülészeti klinikáján is felerősödött a kórbonctani 

irányzat. Az alig 34 éves J. Klein professzor visszavezényelte a medikusokat és bábákat a 

hullagyakorlatokhoz, így a gyermekágyi halálozás 0,84%-ról 7,45%-ra ugrott. Szemet szúró 

tény volt ez, csak a magyarázatok maradtak misztikusak és megfoghatatlanok.



A Budán 1818-ban született Semmelweis Ignác Fülöp 1837-ben iratkozott be a bécsi 

jogi akadémiára, a következő esztendőben pedig átiratkozott az orvosi fakultásra. Itthon ez év 

telén pusztította el Pestet a nagy árvíz, rongálódott meg súlyosan a Hatvani utcai szülészeti 

klinika, s reformok helyett rövid időre az újjáépítés kötötte le az ország legjobbjainak erejét.

Az elsőéves medikus még nem sejtette, mi zajlik a háttérben, amely sorsát 

meghatározza majd. 1833-ban a bécsi szülészetet két osztályra osztották, mivel a II. József 

által alapított Allgemeines Krankenhaus új szárnnyal bővült, ebbe költözött Klein tanár – mint 

az I. sz. osztály igazgatója –, a régiben Bartsch maradt a II. szülészeti osztály vezetőjének. A 

hallgatókat és a bábákat egyenlő számban osztották el a két osztály között, így a halandóság 

közel megegyezett a két osztályon. Semmelweis beiratkozásának évében viszont magasabb 

volt a II. sz. klinikán, összességében pedig messze felülmúlta a kórbonctan bevezetése előtti 

időkét. Ezt a döbbenetes tényt a szülésre váró asszonyok hamarabb jelezték, mint az orvosok. 

Különösen 1840 után romlott a helyzet, amikor a legfelsőbb határozat valamennyi 

bábanövendéket a II. sz. bécsi szülészeti klinikára osztotta be. Medikusunk a második és 

harmadik egyetemi tanévét a pesti Tudományegyetem orvosi karán végezte, majd 1841-ben 

visszatért Bécsbe, ahol három év múlva a „Tractatus de vita plantarum”  című botanikai 

disszertációja alapján annak rendje és módja szerint orvosdoktorrá avatták. 

Rövidesen az új szemléletet képviselő Skoda és Rokitansky tanárok bűvöletébe került. 

Imponált neki a füllel hallható és ujjal kikopogtatható, azaz fizikális diagnosztika, valamint a 

patomorfológia szikével elérhető, kézzelfogható és az észleltet a látottal szembesíthető egzakt 

bizonyossága. Kezdettől fogva fanatikus szorgalommal járta a bonctermet, hogy „in situ” 

ismereteit egyszer a szülőszobán kamatoztassa. A rangos diploma kézhezvétele után első 

dolga volt a kéthónapos szülészmesteri tanfolyamra beiratkozni, mégpedig Klein 

professzornak –  az anyák előtt egyre gyanúsabb –  intézetébe. Itt barátkozott össze Chiari 

tanársegéddel, az ő javaslatára kérte felvételét az intézet keretébe, de egyelőre várnia kellett 

az üresedésre. 1846-ban kapta kézhez tanársegédi kinevezését és legalizálódtak azok a 

krimibe illő nyomozások, amelyek a gyermekágyi láz kóroktanának és megelőzésének a 

megfejtéséhez vezettek. 

Semmelweis rájött arra, hogy a gyermekágyi lázas megbetegedések a tisztaság 

hiányából, vagyis a bomló szerves anyagtól származtak. Utóbbit sajnos a vizsgáló kéz vitte be 

a szülésre váró nő vérző és hámhiányos méhébe, ahonnan felszívódva –  a vér- és nyirok-

utakon keresztül –  általános vérmérgezést okozott, szinte mindig azonos boncolási leletekkel. 

Unos-untig ismételt megállapítások ezek, miként a bécsi szülőosztály kettéválasztása, de a 

refrén-szerű szöveg a nagy drámákban sohasem válhat érdektelenné. Szépen fejti ki Benedek 



István, hogy Semmelweis nemcsak a ragyogó értelem, de a nemes érzelem embere is volt, aki 

nem nyughatott, amíg a két szülészeti osztály halálozási különbségének nyitját meg nem 

találja, akinek szíve megesett a szerencsétlen anyákon, akinek feltűnt, hogy bárhol 

veszélytelenebb szülni, mint a Klein-féle klinikán és a két osztály eltérő halálozási aránya 

nem lehet sem véletlen, sem atmoszférikus-tellurikus hatások következménye. 

Amikor Semmelweis az oklevelét átvette, a bálványozott Rokitansky abban az évben 

került a kórbonctani katedrára. Még a medikusokat is valóságos boncolási láz fűtötte, majd – 

tessék-lássék kézmosás után –  ugyanabban az öltözetben mentek a szülőszobába belső 

vizsgálatot végezni, így a „hullamérget”  –  tágabb értelemben a bomló szerves anyagot – 

maguk juttatták a nők szervezetébe. 1846-ban ötször több anya halt meg a Klein-klinikán, 

mint a bábákat képző Bartsch-osztályon. Hosszú lenne elsorolni, hogyan cáfolt meg 

Semmelweis minden ellenvetést, s a lélekharang elhallgattatásától a tisztátalan kézzel történő 

durva vizsgálatok megtiltásáig mi mindent követett el a megelőzés érdekében!

Aztán 1847 tavaszán következett a Kolletschka-élmény, amikor a törvényszéki orvostan 

tanára egy boncolási sérülés folytán vérmérgezésben meghalt, s a szekciós lelet mindenben 

megegyezetett a gyermekágyi lázban elhunyt nők leletével. „Éjjel-nappal üldözött 

Kolletschka betegségének a képe, s egyre növekvő határozottsággal kellett elismernem, hogy 

az a betegség, amelyben Kolletschka meghalt, és az a betegség, melyben annyi száz 

gyermekágyast láttam elpusztulni, egy és ugyanaz”. A Kolletschka-élmény tehát nem túlzott, 

maga Semmelweis írja le, nincs okunk kételkedni szavaiban.

A kézhez tapadó hullarészek elroncsolására alkalmas anyagot talált 1847 májusában a 

„chlorina liquida”  alkalmazásával, amelyet később a sokkal olcsóbb klórmész váltott fel. 

(Magát a klórmeszet már évtizedek óta ismerték, annak vegyi összetételére Kitaibel Pál 

mutatott rá elsőként, s tiszta állapotban történő előállítását is neki köszönhetjük.) Ettől fogva 

csak az vizsgálhatott, aki kezét klórmész oldattal tisztára (és egyben szagtalanra) mosta. Az 

eredmény: minimálisra csökkent a halálozás. Ezzel Semmelweis korszakalkotó műve: a „non 

infectio”  elve és az asepsis gyakorlata készen volt, de azt követő kálváriája a 

tudománytörténet talán legtragikusabb fejezete. Felismerésének cáfolata, s így a klórmeszes 

kézmosás hosszú éveken át történő elmulasztása miatt ártatlan életeket látott kialudni. 

Nincs szándékunk és terünk a statisztikai táblázatok összehasonlító bemutatásával 

előhozakodni, összegzése egyszerű és világos. Valóban sajnálatos, hogy Semmelweis mindezt 

idejekorán nem adta közre nyomtatásban, nem szállta meg „az írás ördöge”. Felismerését csak 

11 évvel később kezdte el közölni magyar nyelvű cikksorozatában az Orvosi Hetilap 

hasábjain –  barátai, elsősorban Markusovszky Lajos rábeszélésére –, de ez már sokaknál 



paradox hatást váltott ki. Sajnos maga ellen ingerelte a kontinens vezető szülészeinek főbb 

hangadóit. Az idő Semmelweis tanait igazolta, de sok vajúdó életébe került ez a publikációs 

mulasztás. Érdekes, amit az „Aetiologia”  előszavában írt: „természetemnél fogva minden 

tollharctól irtózom” – ám ha belelendült, a hangnemben nem ismert mértéktartást.

A gyermekágyi láz semmelweisi értelmezését Hebra ismertette először az 1848-as 

forradalom évében. A szülészek egyelőre hallgattak. A forradalom éve Semmelweis számára 

nem hozott „forradalmat”. Az itthoni barátokat a haza sorsa foglalkoztatta, a szabadság és 

függetlenség lázában égtek: Balassa a hadi egészségügy élén, Markusovszky és Lumniczer a 

harcmezőn. 

Nem hagyhatjuk viszont említés nélkül, hogy a szabadságharc első évében, amikor a 

röpcédulák, rendeletek, közlönyök, újságok falánkul fogyasztották a papírmalmok becses 

termékét, jutott papír egy 210 oldalas bábakönyv kiadására. Szerző-szerkesztője Lászlavik 

Imre, aki a pesti egyetem szülészeti kórodáján tartott előadások alapján készítette azt. Már 

maga a tény felemelően meglepő, hogy 1848-ban Pesten bábakönyvet adtak ki. Némelyik 

passzusának tartalma is az. Normális szülésnél „a bába jelenléte csupán azért szükséges, hogy 

a szülés, folyamatában fenntartassék, könnyitessék, az anyára ’gyermekre nézve minden 

vesszély elháritassék, és kellő tisztaságra legyen ügyelet”. A tisztaság kategorikus 

megkövetelését Lászlavik bábakönyvében olvashatjuk először magyarul, Zsoldos könyve 

alapján Fodor Gerzson versében még csak általános életrendi tanácsadó részeként szerepel. 

„A méhanyalob az anyára ugy, mint gyermekére, mindig veszélyes betegség”  –  írja a 

gyermekágyi lázról, s ilyenkor a bába kötelessége mindig orvost hívni. A Birly professzor-

féle purgálásról nem olvashatunk, noha a könyv az ő előadásainak alapján készült.

Figyelemre méltó, hogy az Orvosi Tár (Bugát társszerkesztője most már Flór Ferenc) az 

1848-as évfolyamban beszámol a kloroform –  Bugát nyelvén „hangyalvany” –  szülészeti 

alkalmazásáról, egyelőre szigetországi tapasztalat alapján. „Az asszony élete leghosszabb s 

fájdalmasabb óráján úgy esik át, hogy észre sem veszi – mintha csak aludnék”. Az Orvosi Tár 

1839-es évfolyamában olvashatunk Pongrácz Mihály Nógrád megyei főorvos (Losonc) 

császármetszéséről, amelyet egy 40 éves élő asszonyon szűk medence miatt végzett. „A 

görcsös kemény méh összve nem huzódván, a’ kötözés elmultával halványulni kezdett”, majd 

félóra múlva meghalt. A görcsös és kemény méh alatt bizonyára myomát kell értünk, így csak 

az exstirpáció segíthetett volna. 

Az Orvosi Tár továbbra is rendszeresen közölt szülészeti eseteket, de mindenképpen 

megemlítésre méltó az első élőn végzett császármetszés és a kloroform szülészeti 

alkalmazásának ismertetése. Pesten Semmelweisig élőn nem végeztek császármetszést. 



Vidéken Pap Ingác sebészi almanachja szerint választották a bábát, majd gyakorlás 

végett elküldték a megyei okleveles bábákhoz, a főorvosnál vizsgát tett, és a „helységébe 

térvén vissza az így kitanult és juslevelezett (oklevéllel ellátott) bába örömmel fogadtatik a 

helységtől”. A nép bizalmát élvezte. 

Semmelweis 1850 tavaszán három előadást tartott Bécsben, de tollat még mindig nem 

ragadott. Április 2-án folyamodványát elutasította a minisztérium, de októberben már 

megkapta magántanári kinevezését. Aztán egy váratlan elhatározással hazajött Pestre, ahol a 

600 ágyas Rókus-kórháznak még mindig nem volt külön szülészete. A szülőnők a sebészeten 

feküdtek. A Rókus nem tanintézet, a medikusok nem boncoltak, de a főorvos igen. Baj volt a 

tisztasággal, mégis sikerült a gyemekágyi halálozást 0,39 %-ra csökkenteni. Az ország 

legnagyobb kórházának ekkor Brunner Ferenc az igazgatója, Pest városának főorvosa Tormay 

Károly, aki még szekszárdi évei alatt nők, bábák, orvosok és törvényszéki bírák részére a 

szülés várható idejét kiszámítani alkalmas Terhességi Naptárt adott ki, amelyet az 1852-es 

német nyelvű bábakönyve is tartalmaz, kőmetszetes ábrái egy mai szakkönyvnek a 

becsületére válnának. Már Szekszárdon megjelent (1846) egy bábakalauza, később a Rókus-

kórház igazgatója és az orvosi statisztika úttörője lett. Brunner szerint „a kórház nem tanulási 

és orvosképzési színpad”, s ennyiben a városatyák viszolygását tolmácsolta. Birly professzor 

szerint lenni kell egy bentlakó bábának, amelynek keresztülvitele, ha nem is volt fényes tett, 

de nem lebecsülendő. Boër szerény képességű tanítványa 1854. november végén váratlanul 

hunyt el, üresen maradt a pesti szülészeti katedra, s a közvélemény lélegzetét visszafojtva 

várta Semmelweis kinevezését. Győry Tibor megrázóan írja le, hogy a hét tanszékpályázó 

között a pesti tanári kar Semmelweis Ignácot az 5. helyen jelölte. Bizarr tény, hogy a sokat 

ócsárolt, aulikus helytartótanács javaslatára Leo Thun gróf vitte keresztül 1855. július 18-án 

Semmelweis kinevezését. Honfitársai ellenében. Igaz, a tanári kar többsége (Lippay, 

Linzbauer, Schordann, Rupp, Stockinger) lojális volt Bécshez. Vajon a helytartótanács, 

Albrecht főherceg és Thun gróf nem voltak azok? Mégis a józan ész diadalmaskodott a 

kisszerű intrikák fölött, az 5. helyen jelölt Semmelweis kapta meg a pesti tanszéket. (Hasonló 

történt 1812-ben, amikor Stifft báró választotta külön a szülészetet, a kari magisztrátus 

ellenében.)

Az 1857-es esztendő sorsdöntő volt Semmelweis életében. Markusovszky ösztönzésére 

elkezdte írni az Aetiologiát. Ezt három körülmény tette lehetővé: 1. a házassága, 2. az Orvosi 

Hetilap mint közlő fórum, 3. válasz az újabb külföldi támadásokra. Semmelweis előszavából 

tudjuk, volt egy másik ok is: „szerencsétlenségem úgy akarta, hogy az 1856/7-és az 1857/8-iki 

tanévekben oly tömegesen haltak el a gyermekágyasok a pesti szülészeti klinikán, hogy 



ellenfeleim ellenem fordíthatnák e halandóságot”, A szerencsétlenség oka ama bizonyos 

„piszkos ügy volt”, amikor bemocskolt lochiás lepedőket tettek a szülőnők alá. 

Az Orvosi Hetilap 1858-as évfolyama folytatásokban hozta „A gyermekágyi láz 

kóroktanát” (Aetiologie des Puerperalfiber), amely 1861-ben „Die Aetiologie der Begriff und 

die Prophylaxis des Kinderhettfiebers”  címmel könyv formájában is megjelent. A magyar 

orvosi szakirodalom máig felülmúlhatatlan csúcsteljesítménye ez, amelyet az egész világon 

ismernek és elismernek. Majd követték a nyílt levelek Spaeth és Scanzoni, illetve Siebold és 

Scanzoni ellen. Semmelweis viszonylag nyugalmas éveiben lendült támadásba. Sajnos, 

sokszor vádaskodó hangnemben (például Siebold nem érdemelte ki), így azok is ellene 

hangolódtak, akik titokban már használták megelőző módszerét. Akadt, aki híve lett, például a 

bécsi Spaeth, a Josephinum tanára. 

Az Aetiologia szerzője egy évtizedig vezette a pesti szülészeti klinikát. A kontinens 

szülészei megtanulták e német nevű magyar professzor nevét. Hogy majd csak mint 

„osztrákot”  fedezzék fel újra. Betegségéről, halálának körülményeiről máig tartó krimi-

irodalom szól. Amikor 1968-ban, Semmelweis születésének 150. évfordulóján a paralysis 

progressiva lehetősége felvetődött és valószínűnek tűnt, az orvostörténelem akkor 

legtekintélyesebb hazai képviselői valósággal szentségtörésnek tartották. 

A cáfolók tévedtek, Benedek Istvánnak volt igaza, azóta e sorok írója megtalálta az 

Orvosi Hetilap 1902. évi számának „Gyneakologia”  című mellékletét, amely nekrológot 

közölt az első magyar nyelvű Semmelweis-könyv szerzőjéről: Bruck Jakabról. Ebben az 

olvasható: „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.” Mindez a vezető szülészek: Kézmárszky, Tauffer Vilmos és Tóth István tudtával 

jelent meg.

*

Semmelweis halála után érthetetlen hallgatás és elhallgatás következett. Csak néhány példa: 

Kézmárszky Tivadar professzor, aki valószínűleg a tanítványa volt, és akit szívesen 

aposztrofálnak Semmelweis korai követőjeként, noha a klórvizes kézmosást előírta, annak 

eredetéről szót sem ejt. Az 1876 és 1896 között hat magyar és két német nyelven kiadott 

bábakönyvében meg sem említi Semmelweis nevét. Későbbi tankönyveiben viszont korrektül 

méltatta nagy elődjének érdemeit. Ambró János 1870-ben az Orvosegyletben tartott előadást 

Semmelweis tanárról. Ő nevezte először „a tudomány vértanújának”. A másik Semmelweis-



tanítvány Fleischer József 1872-ben mondta el emlékezetes beszédét, amelyben arra utalt, 

hogy Semmelweis zavart elmeállapota első jeleként –  a halála előtti esztendőben – egy kari 

ülésen a hivatalos irat helyett a bábaesküt olvasta fel. Tegyük hozzá, hogy családja életének 

utolsó esztendejében már nem engedte, hogy magánpraxist folytasson, mert ők is észlelték 

elmeállapotának megváltozását. Ezek az esetek is a paralysis progressiva elhatalmasodását 

valószínűsítik. Az Aetiologiát az Orvosi Hetilapban Markusovszky, a Gyógyászat hasábjain 

Fleischer József méltatta.

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy Semmelweisnek sikerült a szülészeti klinikát egy 

modernebb épületbe telepíttetnie. Később a klinika Trefort miniszter segítségével még jobb 

körülmények közé került. 1881-ig mind az orvoshallgatók, mind a bábák itt részesültek a 

szülészeti oktatásban. Ekkor nyílt meg a II. számú szülészeti klinika, és választották külön a 

bábák és a medikusok oktatását. A Baross utca –  Mária utca szögében az új épület a 19. 

század kilencvenes éveiben készült el. Kézmárszky halála után az I. sz. szülészeti klinika 

élére Bársony János professzor került, de versenyezni már nem tudott a vezető szerepet 

átvevő Tauffer-klinikával.

Tauffer Vilmos, a magyar szülészet-nőgyógyászat története Semmelweis utáni korszaka 

legnagyobb egyénisége, Kézmárszky professzor klinikáján kezdte pályafutását. Érdekes, hogy 

a kolozsvári Szabó Déneshez hasonlóan Tauffer is előbb Carl Braun bécsi szülész intézetét 

kereste fel, hogy majd Alfred Hegar mellett méltó legyen Semmelweis szelleméhez. Fleischer 

emlékbeszédének német nyelvű szövege, Hirschler Ignác feljegyzései, valamint Tauffer 

közlései szolgálnak alapul a kor egyik legnagyobb szülésze, Alfred Hegar 1882-ben 

Semmelweis Ignácról írt könyvéhez. Német nyelvterületen ez a munka ismertette először a 

nagy magyar szülész tragédiáját. Itthon 1885-ben Bruck Jakab munkája jelent meg ugyanerről 

a témáról magyar és német nyelven.

A II. sz. Nőgyógyászati Klinikát eredetileg a Bodzafa utcai (később Rökk Szilárd utca 

32.) egyemeletes lakóházából, illetve lovardából alakították ki lényeges átépítésekkel, így 

kapta a II. Szülészeti Kóroda nevet. Az igazi Tauffer-klinika a Füvészkertben 1898 őszére 

készült el, amely méreteiben, funkcionális részeinek elhelyezésében Európa legmodernebb 

klinikái közé tartozott. Tauffer elsősorban kivételes képességű nőgyógyászati operatőr volt, ez 

irányú eredményei külön tanulmányt igényelnek. Nevét elsősorban a Szülészeti Rendtartás 

tette hazánk határain túl is ismertté, ha benne elsősorban a szülészt kívánjuk méltatni. 

Feladata volt: „a szüléseknél olyan segítségről gondoskodni, mely a kor színvonalának 

megfelelve, az anya- és magzatnak élet- és egészségben való megtartását biztosítja”. 1883-ban 

az antiszepszis megteremtője, Lister is meglátogatta a Tauffer-klinikát. 



Ismert, hogy Semmelweis 1857-ben egy rachitikus, szűk, lapos medencéjű primiparán 

császármetszést végzett, de sajnos a beteg másnap elhunyt. A halál oka – Arányi Lajos tanár 

boncolása alapján –  heveny hashártyagyulladás volt. Hasonló beavatkozást ismételt meg 

1865-ben Török József debreceni főorvos, de az anya itt sem maradt életben. Tauffer Vilmos 

végezte az első sikeres császármetszést, amikor mind az anya, mind a magzat életben maradt. 

Természetesen ehhez az ő kivételes manualitása mellett a méhvágás elvarrása is 

szükségeltetett, amit sem Semmelweis, sem Török József nem ismert. A 19. század vége 

valóban a magyar medicina fénykora. Ezen belül is kiemelkedik hírével a Tauffer-klinika.

Az Orvosi Hetilap 1857-től, a Gyógyászat 1861-től rendszeresen közölt szülészeti 

tárgyú dolgozatokat. Dirner Gusztáv magántanár 1894-től szerkesztette a „Bába-Kalauz” 

című folyóiratot, majd Temesváry Rezső a „Szülésznők Lapjá”-t. A Donath Gyula 

szerkesztésében megjelent „Klinika Füzetek” a szülészek kedvelt fóruma volt, míg a Magyar 

Orvosi Archívum inkább elméleti jellegű, gyakorló szülészeti közleményeket alig találunk 

rangos köteteiben, főmunkatársa Tauffer Vilmos volt.

Fontos dátum 1876, ekkor született meg a híres XIV. törvénycikk a „közegészségügy 

rendezéséről”, amelynek 51. §-a értelmében „Törvényhatósági szülésznői szolgálatra csak 

rendes oklevéllel ellátott bába alkalmazható. Községi szülésznői állomás betöltésénél rendes 

oklevéllel ellátott bába előnnyel bír.”  A 146. § kimondja, hogy „Minden község, mely 

legalább 1500 lakost számlál, tartozik szülésznőt (51. §) alkalmazni. Oly községek, melyek az 

említett lélekszámmal nem bírnak, községi szülésznőt közösen alkalmazhatnak [körbába]”. A 

148. § szerint „A községi szülésznőnek kötelességében áll, minden vagyontalan szülő nőnek 

díjtalanul, a vagyonosoknak pedig községenként megszabott díj mellett segélyt nyújtani.”

Az első országos orvosi és közegészségügyi kongresszust 1885 őszén tartották, anyaga 

Müller Kálmán szerkesztésében jelent meg. Tauffer Vilmos 1885-ös bábaügyi referátumában 

már ott a szülészeti rendtartás alapelve. Semmelweis hazájában az 1881-es esztendő 

statisztikája szerint a 15–50 életévében meghalt nők 13%-a a gyermekágyi láz számlájára 

írható. Ez nem azonos a gyermekágyi láz statisztikájával, mégis döbbenetes szám. Az említett 

XIV-es törvénycikk már előírta a részletes teendőket, de betartásával még volt gond. „A 

bábák nem kellően képzettek, igy szükséges egy szabályrendelet megszerkesztése, mely a 

szülésznőknek eljárásaikban zsinórmértékül szolgálhat”. Kötelezővé kell tenni a bábanapló 

vezetését. Az 1894-ben Budapesten tartott VIII. Nemzetközi Közegészségügyi és 

Demográfiai Kongresszuson szülészeti előadás nem hangzott el, ezt pótolta a „Semmelweis 

Emlékünnep”, a főreferens Hueppe prágai professzor volt, majd Duka Tivadar tartott magyar 

és angol nyelvű méltató beszédet.



A Semmelweis és Tauffer közötti korszak egyik vezető szülésze id. Elischer Gyula 

(1846-1909), aki pesti pályafutását a kitűnő kórboncnok, Scheuthaer Gusztáv mellett kezdte, 

1884-ben külföldi tanulmányút után a Vöröskereszt Egyesült Kórháza szülészeti-

nőgyógyászati osztálya élére került, 1890-től a Poliklinika főorvosa, végül haláláig a Rókus-

kórház IV. sz. Szülészeti Osztályát vezette. Korának egyik legtermékenyebb és legigényesebb 

szakírója. Az Orvosi Hetilap 1872–1900 között közel 100 dolgozatát közölte, de az „Archiv 

für Gynäkologie” és a „Centralblatt für Gynäkologie” szintén szívesen hozta közleményeit. A 

Bumm és Schnier szerkesztette „Diagnostischen Lexikon”  állandó munkatársaként tartotta 

számon. „Az anyaság higiénéje”  kis remekműve megengedhetetlennek tartja, hogy a terhes 

nők ólommal, vagy higannyal dolgozzanak.

Szólnunk kell még Dirner Gusztávról, aki –  Fekete Sándor könyve szerint –  Tauffer 

híres nőgyógyászati műtétjeinek megörökítője volt. Ő már mert beszélni a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók XXVI. Vándorgyűlésén (Brassó, 1890) a női gonorrhoea meddőségokozó 

szerepéről – „laikus közönség”  előtt is. A fővárosi bábaképezde élére 1897-ben került, de 

1894 óta szerkesztette a Bába-Kalauz évenkénti köteteit. Ebben megtalálható a bába-

tízparancsolat, versbe szedve. Íme egy strófája:

„Kezed mindenkor nagyon tiszta legyen

Csöpp szenny se tapadjon körmön, vagy ujhegyen.

Türelemmel kell a méhlepényt kivárni,

Bába hibája, ha visszamarad bármi.”

A Budapesti Kir. Orvosegyesület Gynaekologikai Szakosztálya Kézmárszky tanár 

kezdeményezésére 1896-ban alapította meg, a „Gynaekologia” című szaklapot, amely 1902-

től jelent meg az Orvosi Hetilap mellékleteként. Elischer és Dirner mellett ki kell még 

emelnünk Temesváry Rezső szerepét, aki először állította össze a magyar szülészeti és 

nőgyógyászati bibliográfiát 1900-ig. Megtudhatjuk belőle, hogy Magyary-Kossa Gyula – 

akinek egyebek között szülésztörténetünk is sokat köszönhet – írt pár szülészeti vonatkozású 

dolgozatot (például „Gyógyszeres kísérletek terhes méhvel”). Temesváry másik alapműve az 

„Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon”  (Bp., 1899), 

amellyel felbecsülhetetlen szolgálatot tett a hazai szülészettörténetnek és néprajznak. 

Kiderül belőle, hogy a történelmi Magyarország különböző népcsoportjainak szülészeti 

szokásai olykor csak árnyalatban térnek el egymástól, és kölcsönhatásuk vitathatatlan. Például 

a magzat nemének befolyásolására, amikor ha az apák fiút szerettek volna, akkor a 



székelyeknél közösüléskor a férfi sapkát tett a fejére, Hajdu megyében pedig a fiút váró nő 

egy fiút szült primipara lochiájából fogyasztott. A Nyitra megyei szlovákoknál olyan 

szerszámot kellett tenni az ágy alá, amilyennel a férfi dolgozott (például: baltát). Az ortodox 

zsidó nők egy körülmetélésből szerzett fitymadarabot hordtak családtervező kabalaként. 

Temesváry tanár tollából olvashatjuk még a következőket: „mély megdöbbenéssel és 

szomorúsággal vettem ki a kérdéseimre kapott válaszokból azon tényt, hogy a magzatelhajtás 

széles ez országban a legkiterjedtebb mértékben gyakoroltatik, olyannyira, hogy a bábák 

legtöbbje nem is azon kérdésemre válaszolt, hogy mit tesznek a nők a végből, hogy teherbe ne 

essenek, hanem azon, hozzájuk nem is intézett kérdésekre adnak  –  ismétlem az ország 

minden részéből –  választ, hogy mily magzatelhajtó szerek alkalmaztatnak úgyszólván 

palamet publice s ezzel részben magukat a terhes nőket, nagyobb részben pedig a majdnem 

kizárólagosan magzatelhajtással foglalkozó javas asszonyokat, kuruzsló nőket és 

parasztbábákat vádolják.”  Súlyos szavak, de az ormánysági Vajszló orvosa hasonlókat írt 

három évtizeddel később. A magzatelhajtás és az egyke veszélyeire már a 19. században 

felhívták az orvos-szülészek a figyelmet.

Korábban Dirner Gusztáv, id. Elischer Gyula és Temesváry Rezső tanárok nevét 

említettük. Győry Tibor vezetésével ők készítették elő századelőnk hazai szülészetének 

legrangosabb eseményét, az 1906-ban megtartott Semmelweis-ünnepséget, amikor Strobl 

Alajos szobrát az Erzsébet téren leleplezték. Az „Anyák mentője”, majd „megmentője” 

díszítő jelző Rákosi Jenő telitalálata. Ugyanebben az évben jelent meg Semmelweis összes 

műve németül és Győry Tibor fordításában magyar nyelven is. Angliából Sinclair, 

Németországból Hegar, Franciaországból Pinard, Svájcból Wyder, Olaszországból Pestalozzi, 

Dániából –  a később Nobel-díjas –  Fibiger, Bécsből Chrobak professzor jelenléte emelte 

nemzetközi jelentőségűvé a megkésett ünnepséget. Mint ismeretes Sir William Sinclair, 

Manchester egyetemének szülész-professzora könyvet is írt Semmelweis életéről. A hazai 

Semmelweis-emlékkönyvet Dirner Gusztáv szerkesztésében 1909-ben adták ki.

Az első világháború előtt szülészetünk –  főleg Tauffer munkássága révén –  nyugat-

európai szintre emelkedett. Dirner Gusztáv halála után Lovrich József egyetemi magántanárt 

nevezték ki a Bábaképző Intézet élére. A történelmi Magyarországon okleveles bábaképzés 

folyt 1770–1776 között a nagyszombati, 1777–1784 között a budai, 1784-től a pesti egyetem 

orvoskarán, továbbá Kolozsvárott 1775-től 1871-ig az Ovos-sebészi Lyceumban, majd 1872 

és 1918 között ugyanott az orvoskaron. Nagyobb vidéki városaink közül 1770-től 

Nagyszeben, 1873-tól Nagyvárad, 1873-tól Pozsony, 1884-től Szeged, 1892-től Pécs, 1896-

tól Debrecen, 1897-től Szombathely biztosította az okleveles szülésznők utánpótlását. 



Az egyetemi oktatás általában magyar és német nyelven folyt, kivéve Debrecent, ahol 

csak magyarul adták elő a szülészeti tárgyakat. A kor valamennyi hazai orvosa olvasott 

németül, így nem jelentett gondot pl. A. Hegar professzornak a klasszikus műtéttani munkáját 

használni. A medikusok részére fordításban kiadták K. H. Naegele szülészeti tankönyvét 

(1870), illetve K. Schroeder tanárnak a „A női ivarszervek betegségeinek kézikönyvé”-t 

(1876). 

Ami a bábaképzést illeti: 15 helyen folyt ún. II. rendű bábaképzés, köztük Erdélyben 

román, a Felvidéken szlovák, a Kárpát-alján ruszin, a Délvidéken horvát nyelven is. A 

„cédulás”  bábák képzése 1787-től a megyei főorvosok hatáskörébe tartozott. Megfelelő 

tankönyvek hiányában kézírásos jegyzeteket használtak, melyek általában kérdés-felelet 

formájában tartalmazták a tananyagot. Készített ilyet a tudós Weszprémi István is (a 

debreceni kollégium könyvtárában ma is megtalálható), noha volt nyomtatott bábakönyve.  

Az 1912. esztendő döntő fordulatot jelentett a hazai szülészet-nőgyógyászat 

történetében is. AXXXVI. törvénycikk lehetővé tette az orvosképző egyetemek 

megkétszerezését. Az egyik kijelölt hely Debrecen, amely már évtizedek óta pályázott erre a 

lehetőségre. Az egyetem legfőbb szorgalmazója és szervezője a helyi bábaképző igazgatója, 

Kenézy Gyula volt, aki a szülészeti-nőgyógyászati klinika élére nyert kinevezést (az 1910-es 

években megszervezték az egyetemet és a klinikákat, maga az oktatás 1921-ben indult meg). 

Könyvei elsősorban a bábaoktatással foglalkoztak, fő erejét azonban a klinikatelep megépítése 

és a tanári kar „összegyűjtése”  foglalta le, ugyanakkor a saját szakmáját is magas szinten 

művelte és adta elő. Az oktató garnitúrát eredetileg a kolozsvári egyetem biztosította volna, de 

közbeszólt a világháború, az oktatás 1919-ben megszakadt, s a Királyhágón túli 

universitásnak menekülnie kellett. A professzorok először Budapestre jöttek, majd az egyetem 

Szegeden nyert elhelyezést. A szülészeti-nőgyógyászati katedra élére Tauffer egyik legjobb 

tanítványa, Kubinyi Pál került, aki különösen a nőgyógyászati rákok megelőzésében és 

gyógyításában szerzett érdemeket. 

A már említett alapító-törvénycikk értelmében Debrecennel párhuzamosan egyetemet 

kapott Pozsony is, ahol mindössze egy évig folyt oktatás. Az Erzsébet királynéról elnevezett 

egyetem – pár éves fővárosi kitérővel – 1924-től Pécsett lelt végleges otthonra. Első szülész-

nőgyógyász professzora – a szintén Tauffer-tanítvány – Velits Dezső lett. 

A világháború első évében Tauffer tanár elnöklete alatt megalakult az Országos Magyar 

Anya- és Csecsemővédő Stefánia-Szövetség, amelynek orvosi szakosztályi elnöke Tauffer 

Vilmos, társelnöke a híres gyermekgyógyász, Bókay János professzor, ügyvezető igazgatója 



Madzsar József lett. A névsor önmagáért beszél, az anyák és csecsemők sorsa a legjobb 

kezekbe került.

1917-ben megjelent egy kétkötetes nagy mű, Tauffer Vilmos és Tóth István 

szerkesztésében „A nőgyógyászat kézikönyve”   címmel. Rajtuk kívül is imponáló a 

fejezetírók névsora: Frigyesi József, Krompecher Ödön, Kubinyi Pál, Mansfeld Ottó, 

Schmidtlechner Károly, Scipiades Elemér és Velits Dezső. Ez a nagy összefoglaló munka azt 

jelzi, hogy az egyszerzős könyvek sora leáldozóban volt, bár a két világháború közötti 

években még találkozunk ilyenekkel.

Az 1918. június 18-i kari ülésen Tauffer Vilmos professzor, a Budapesti 

Orvostudományi Kar egyik legnagyobb büszkesége 40 évi szolgálat és 37 évi tanárság után 

benyújtotta lemondását, hogy utána minden energiáját a Szülészeti Rendtartás kidolgozására, 

valamint a Stefánia-Szövetség anyavédelmi feladataira fordíthassa. Helyére kedves 

tanítványa, Tóth István került, míg az I. sz. szülészeti és nőgyógyászati tanszéken Bársony 

János maradt a tanszékvezető 1926-ban bekövetkezett haláláig.  

Tauffer nyugalomba vonulásával a magyar szülészet és nőgyógyászat hőskora zárult le.
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