
Szabó Dénes, 
a semmelweisi szellem 
szülésztanára 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándor
gyűlései minden családi albumos meghittségük és 
interdisciplináris összeházasításuk mellett a mai 
(szak-)kongresszusi előjadástárlatok elődeinek te-
kintehtők. Az 1841 és 1934 közötti 41 összejövetel 
egyötödét a fővárosban tartották, a többit ország-, 
méginkább fürdőszerte szétszórtan. A Bene és Bu
gát kezdeményezéseinek köszönhető nagygyűlések 
történeti Vázlata és munkálatai szép kiállítású 
könyvökben jelentek meg, rövidre szabott szakosz
tályi beszámolókkal és lényegre szorítkozó elő-
adáskivonatokkal. A belső címlapok bal oldalán il-
lendq kellék volt egy-egy néhai tag portréja (Bene, 
Bugát, Pólya József, Hőgyes, de alkalmasint nem 
tagé is, például Endlicher Istváné — a Semmel-
weisé azonban soha!), a szövegbeli köszöntők kö
zött az adott arcképhez tartozó emlékbeszéd. Nem 
a szokványos gyász-vezércikkszerű nekrológok 
mindenkiről elmondható általánosságai, hanem az 
életmű értékegyenlege szerint. így méltatta Bene 
Ferencet Kovács S. Endre, Bugát Pált Kátai Gá
bor, Pólya Józsefet Halász Gejza, hogy csak a múlt-
századiakrá szorítkozzunk. Az 1897-es esztendőtől 
számítva állandó ünnepeltje lett e periodikus ta
lálkozásoknak az a sebészprofesszor, aki oktató-



éveit a kari viták kereszttüzében élte le. Schachter 
Miksa magántanár szavaival még nem vert ki a 
qyep Kovács József sírhalmán, midőn elhatározták, 
hogy minden vándorgyűlésen reprezentatív elő
adást tartanak az emlékére. 

Az 1903-ban Kolozsvárt tartott XXXII. gyűlé
sen Szabó Dénes szülészprofesszor prodékán tar
totta az obligát emlékelőadást. Kovács Józsefnek 
boldogult édes atyám társaságában a vándorgyűlés 
érdekében kifejtett működése, sajnos, szintén nem 
egyezett meg sokaknak a véleményével — állapít
ja meg megilletődötten a esaládbeli illetékes ven
déglátó tanár. Hála a tizennégy kötetes Szinnyei 
páratlan teljességének, az érdekességet ezúttal a 
rokonsági utalás szolgáltatta. Szabó Dénes kolozs
vári szülész tanár édesapja az a bányamérnök, geo
lógus, mineralógus egyetemi tanár Szabó József 
volt, aki Kossuth pénzügyminisztersége idején a 
bányászati osztály segédfogalmazója, a szabadság
harc alatt a pestkerületi puskaporgyártás főfel
ügyelője, később a hazai tudományos ásványtan
kőzettan, valamint a geológus-mineralógus iskola 
megteremtője lett. 

Fia, Szabó Dénes 1856-ban Pesten született, s 
miként a véle egyidős, egyetemi tanárfi Bókai Ár
pád, az orvosi fakultás 3. évét ő is Strassburgban 
hallgatta. Mindkettőjüket, illetve az őket akkor 
Strassburgba nem követő Dirner Gusztávval híres 
hármójukat Pesten avatták orvosdoktorrá 1879-
ben. Bókai Árpád Balogh Kálmán mellé került az 
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általános kórtani és gyógyszertani tanszékre, Dir
ner az újonnan szervezett Tau/fer-klinikára, Szabó 
Dénes pedig a Kézmárszky vezetése alatti I. sz. 
Szülészeti Klinikára. 

Kézmárszky tanárt a Magyar Életrajzi Lexi
kon (I. köt., Bpest, 1967.) a semmelweisi aszepszis 
korai követőjének titulálja, nem így Benedek Ist
ván a kitűnő korrajzában. Szerinte Kézmárszky 
átveszi a tanársegédséget Ráth Józseftől, és ugyan
úgy nem tesz semmit a gyermekágyi láz profilaxisa 
érdekében. Fontos történeti ténymozaik illeszthető 
a Benedek felvázolta freskóba. Ha Kézmárszky 
(1879-től rendes) tanár valóban Semmelweis korai 
követője lett volna, nem küldi 1880-ban Szabó 
Dénes nevű tanársegédjét tanulmányútra éppen 
Carl von Braun bécsi szülészhez, Semmelweis köz
ismerten egyik legmakacsabb ellenségéhez, akinél 
Szabó jegyzete szerint még a nyolcvanas években 
is tucatnyi százalék körül mozgott a gyermekágyi 
láz okozta halálozás. 

Járt természetesen jobb százalékú helyeken is. 
Például Winckel drezdai klinikáján (a Hőgyes Em
lékkönyv szerint említett Eduárd Martin berlini 
klinikáján, ül. Martinnal nem járhatott, mert E. 
Martin 1876-ban halt meg), de legfőképp Berlin
ben a katonai vezetés alatt álló (!) Charité szülé
szetén, ahol E. Martin utódaként Kari Schröder 
volt rá sorsdöntő hatással. Itt tanulta meg a szub-
limátos műszersterilizálás fontosságát, hogy műtét 
közben a hashártyához minél kevesebb instrumen
tummal kell nyúlni, s mindenekelőtt Schrödertől. 
tanulta meg 1881-ben, hogy ki volt Semmelweis 
Ignác. 

Szabónak az Orvosi Hetilapban megjelent főbb 
írásai: Catgut szűcsvarrat gátrepedések egyesíté
sére (1884); Elephantiasis vulvae (1887); Petefészek 
kiirtások (1887), már aszepszises eredetűek. Schrö-
derhez nagyon ragaszkodott és ő viszont: 1882-ben 
Pestre is eljött. A Gyógyászatban (1887) Szabó Dé
nes már Semmelweis tisztelőjét búcsúztatja a róla 
írott nekrológban. A budapesti kir. orvosegyesület 
1890. november 29-i ülésén Schultz tanársegéd (te
hát az 189l-es schmelzi kihantolás előtti évben) 
már Semmelweis exoinfekciós elméletét méltatta 
a gyermekágyi láz létrejöttében. Előadását az Or
vosi Hetilap is közölte (1890. 23—24.). Az időköz
ben magántanárrá előlépett Szabó Dénes pedig 
Semmehueis endoinfekciós szemléletével egészí
tette ki, utalva a bakteriológia újabb eredményei
re. Szabó hozzászólása a Klinikai Füzetek sorozat
ban jelent meg Á szülés vezetésének elvei (1892) 
címmel. Érdemes belőle szó szerint idézni: 

1. tisztázzuk és fertőtlenítsük a szülőnő külső 
nemző részeit, de szoros javallat nélkül ne fertőt
lenítsük a hüvelyt vagy nyakcsatornát; 

2. a belső vizsgálatot szorítsuk a legszüksége
sebbre; 

3. közvetlenül a belső vizsgálat előtt szigorúan 
fertőtlenítsük kezeinket s a szülőnő külső nemző 
részeit; 

4. a szülészeti műtéteket korlátozzuk a javai
tokra, stb., ami mind nem új, de valamennyi Sem- /^\_-
melweis nevéhez kötve. Rajtunk, orvosokon áll, vEDT 
hogy a velünk érintkező bábák gyakorlatában is — 
érvényre juttassuk a szülés vezetésének előadott 1351 



elveit s ezzel elősegítsük a gyermekágyi halandó
ság csökkenését oly mértékben, a mint ezt halha
tatlan Semmelweisünk látnoki lelkesedése megjó
solta. 

Járt London és Skócia egyetemein, de Dirner 
kollégájától eltérően, nem részeltette olvasóit be
számolókban. A bábaügy kérdéséhez írott vélemé
nyét az Orvosi Hetilap 1892-ben hozta le. Az Or
vosi Mentés Kézikönyve c. kötetben illusztris szer
zők (Jendrassik Ernő, Bókay János jun., Böke 
Gyula) között ő írta a szülészeti-nőgyógyászati fe
jezetet. Foglalkozott a felsőoktatás kérdésével és 
magántanárként az oktatással. 

Midőn Kolozsvárt 1892-ben Semmelweis egy
kori tanársegédje, a szerény munkásságú Maizner 
János nyugalomba vonult, Szabó Dénest hívták 
meg a megürült katedrára. Rövidesen prodékán, 
majd dékán lett, ebben az időben vált ki az Erdé-% 

lyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi 
Szakosztályából a külön Orvostudományi Szakosz
tály. Kiadványait magyarul és németül a választ
mány nevében Szabó Dénes szerkesztette. Klini-
kusi és szerkesztői jobbkeze Góth Lajos tanársegéd 
volt. A szép színes ábrákkal illusztrált színvonalas 
kiadványok Ajtai K. Albert (Ajtai K. Sándor ta
nár rokona) nyomdájában készültek. 1902-ben 

Kézmárszky halálával megpályázta a pesti I. sz. 
tanszéket, de Bársony János kapta meg. A magyar 
orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándorgyű
lésére szép kiadványt szerkesztett, amelynek a fa
kultástörténeti részét, épülettopográfiai ismerteté
sét és kutatói profilját ő írta. Az Orvosi Hetilap
ban továbbra is találkozunk nevével, többnyire az 
Erdélyi Orvostudományi Szakosztály ülés jegyző
könyveiben. 

Vértes Oszkár hetilapbeli nekrológja szerint a 
Tanár Urat az egész város nagyon szerette. Ami
kor a háború alatt a klinikai szobák egyre zsúfol
tabbakká teltek, operatőr társainak segítendő, át
képezte magát általános sebésszé. Különös jelentő
sége volt ennek, amikor 1915-ben a kiváló derma-
to-venerológus Marschalkó után Makara Lajos se
bészprof esszor is meghalt. 1918 elején örökre el
költözött Purjesz Zsigmond, aztán Szabó Dénes 
tanár. 

Az 1909-ben kiadott Dirner-féle Semmelweis 
Emlékkönyvben tanártestületi tagként szerepel, a 
szerteágazó Semmelweis-irodalomban nevét eddig, 
a saját könyvén kívül, amelyben nagyon sokakat 
megelőz, nem sikerült fellelni. Pedig megérdemel
te volna. 

Szállási Árpád 


