
Vida Tamás

SEMMELWEIS, "AZ ANYÁK MEGMENTŐJE"

Megszoktuk, hogy akit életében az emberek nagynak neveznek, a
halála után többnyire elfelednek. Arra is hoz a törtérielem jócskán pél
dát, hogy valakinek a nagyságát csak a halála után fedezték fel. De ritka
az olyan ember, akit életében is felismernek, s holta után sem felednek.
Semmelweis Ignác Fülöp, akiről most halálának századák évfordulója
alkalmából világszerte megemlékeznek, valamiképpen ilyen "nagyság"
volt. Igaz, hogya szónak nem ugyanabban az értelmében a halála előtt,

mínt utána. Életében "csak" azok az anyák áldották őt, akiket megmen
tett a gyermekágy; 'láztól. A világ orvostudománya csupálll halála után
ismerte el felfedezését korszakalkotónak és sorolta őt az orvostörténe
lem nagyjai közé.

1818. július l-én Matlcovich Lénárd ferences atya, a tabáni temp
lom plébánosa három fiúcskát keresztelt. Egyikük volt Semmelweis Ig
nác. A gyermek, szüleinek, Semmelweis József budai fűszerkereskedőnek

és Miiller Teréznek örömére egészségesen fejlődött. Budán, majd Pes
ten sorban elvégezte az elemi, a grammatikai iskolát, a gimnáziumot és
a kétéves bölcseleti akadérmát. Apja mindenképen katonai pályára
szánta, s ha már a tiszti akadémiára nem sikerült őt felvétetnie. azt ja
vasolj,a neki, hogy kerülő úton jusson el a hadsereg kötelékébe: tanul
jon Bécsben jogot, mint végzett jogász pedig folyamodjék valamelyik
hadbíróságra. 1837 őszén a fiú fel is utazott Bécsibe s beiratkozott az ot
tani egyetem jogi karára. Csakhamar bekapcsolódott a szentszövetség
korabeli császárváros vígan zajló társadalmi életébe. Számos medikussal
kötött ismeretséget, majd barátságot, s nyilván laz Ő "protekciójukikal"
jutott be Beel'csnek, a hfres anatómusnak előadásaira és demoastrá
ciójára ; 1838 őszén már búcsút is mondott a jognak, hogy beíratkozzék
az orvosi karra. Két év rnúlva ugyan visszajön Budára, de tanulmányait
a pesti egyetem orvosi karán folytatja. Az 1842/43-as tanév őszi sze
meszterében ismét Bécsben találjuk őt, ahol a következő évben nyeri el
a doktori fokoza tort. Orvosavató értekezésének a címe: Tractatus de vita
plantarum (Értekezés ű növények életéről). Az akkori szokás szeránt
nyilvános vitát is kellett állnia. A vitára kitűzött tíz tétele közül a leg
több előre sejteti a későbbi, erősen gyakorlati beállítottságú orvost. Kü
lönösen a negyedik: "Opium és higany nélkül nem szeretnék orvos lenni";
valamint az ötödik: "Minden orvos legyen lélekismerő". Humorérzékére ,
vall a nyolcadik tétel megfogalmazása: "A prognózis nem a beteg sor
sát dönti el, hanem az orvosét". (Semmelweis írásait ta Magyar Orvosi
Könyvkiadó Társulat adta kd Budapesten 19ü6-ban Semmelweis Össze
gyűjtött Munkái címmel. Németnyelvü írásműveit ebben Győry Tibor
fordította magyarra. Idézeteink ebből a könyvből valók.)

A doktorátus után Semmelweis előbb a belgyógyászat terén sze
rette volna tudását elmélyíteni. Az ún. második bécsi orvosi iskola híres
belgyógyásza, a .cseh származású Skoda azonban nem venette fel őt

kliníkájára, mert a tanársegédi állást már odaígérte másvalakinek;
1844 július l-én tehát Kleinnél, a szülészeti klinika vezetőjénél jelent
kezett, aki egyelőre felvette őt aspiránsna:k. Ideiglenes állását is jól
felhasználta orvosi továbbképzése érdekében, mert 1846 folyamán dok
torátusa mellé megszerzi ~ szülészmesterí, majd a sebészmesteri okle-
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velet.: Ugyanebben az 'évben kapja meg il. várva-várt tanársegédí kine
vezést is, de azzal \a feltétellel, hogy munkahelyét köteles átengedni
elődjének, ha ez visszatér. Elődje, Breit, négy hónap elteltével valóban
vissza is jött, s ezzel véget ért Semmelweisnek a bécsi közkórház szü
lészett osztályán eltöltött első szolgálati ideje. A szülészet szépségét már
ekkor abban látta meg, hogy ez ",az orvostannak azon ága, melyennek
fő, feladatát, ti. a veszélyeztetett emberi élet megmentését, számos eset
ben a Iegszemoeötlöbben oldja meg". Ugyanakkor mély sajnálkozással
állapítja meg, hogy "... évente... sok száz szülőnöt láttam gyermek
ágyi lázban eredménytelenül orvosolní. De nemcsak a gyógyítás ered
ménytelenségét észleltem, hiányosnak tünt fel előttem annak kóroktana
is". Ezt a hiányosságet tapasztalati úton állapította meg.

Szembetűnő különbségek

Ma már szinte babonaként hat, amit ennek az akkoriban halálos be
tegségnek az okáról a szülészorvosek feltételeztek. Keletkezését úgy pró
bálták megmagyarázni, hogy kozmikus (vílágürből való) és tellurikus
(talajból származó) hatások zévén a levegőben keletkező miazmák jut
nak az anya testébe. Ahol és amikor ezek a tényezők hatnak, fellép a
gyermekágyi láz járványa. Amde ilyen miazmákat, levegőben lebegő

kórokozó anyagokat senki sem látott, se más módon nem tapasztalt. A
fiatal tanársegéd éles szeme azonkívül mindjárt észrevette, hogy ugyan
abban a Bécsben egyazon időben egyáltalán nincsenek ilyen miazmák az
otthonok levegőjében, mert házi szülések alkalmával a legritkább eset
ben fordult elő a gyermekágyi láz; továbbá, hogy valahogyan "erőseb

bek" ak6rház L számú szülészeti osztályán, "gyengébbek" a II. osztá
lyon ... 1840-ben a klinikanak ezt a két osztályát úgy szervezték át, hogy
az elsőn folyt az orvostanhallgatók gyakorlati oktatása, a másodikon
Pedig a bábaképzősöké, Semmelweis csakhamar statisztikát készített az
átszervezés után eltelt hat esztendőről és azt találta, hogy míg az L osz
tályra felvett szülőnők 9,92%-a halt meg gyermekágyi lázban, addig a
II. osztályon ez az arány csak 3,38% volt. "A halandóság külőnbsége a
két osztályon... a valóságban még sokkalta nagyobb volt, mert... elő

forduLt az is, hogy a halálozás emelkedésekor az első osztály összes meg
betegedett gyermekágyasait a közkórházba tették M,ahol meghaltak, s
a Iközikórház halotti kímutatásaíba és nem a szülőkliníkáéba kerültek
bele." Ezek a beszédes számok minden addigi elméletre rácáfoltak. Hi
szen "két osztály, mely oly közel fekszik egymáshoz, hogy az előszo

bájUk közös, szükségképpen ugyanazoknak az atmoszférikus, kozmíkus,
telluríkus befolyásoknak van alávetve. Mindössze ezek a személődések

voltak azok, amelyek egyenesen reám erőszakolták a megrendíthetetlen
meggyőződést, hogy nem járványos befolyások azok, melyek az első szü
Iészetí klinikán ama rémületes pusztításokat viszik véghez a gyermek
ágyasok között", Semmelweis ekkor már tudta, mi nem lehet a kór va
lódi oka. Ezzel azonban még nem tudta meg, mi okozza a bajt, és - ami
az ő szemében a legfontosabb - hogyan lehet azt gyógyítani, esetleg
megelőzni. -

A két osztály 'közötti feltűnő különbséggel nemcsak Semmelweis fog
lalkozott. Maga az állam is többször índított vizsgálatot e tekintetben.

,Az egyik ilyen vizsgálat alkalmával az okot főleg a külföldi orvostan
hallgatök nyers vizsgálati módszereiben vélték felfedezni. Következés
képpen csaknem teljesen kizárták őket a 'klinikai oktatásból. Ezzel az
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odajáró medikusok száma az előbbi létszámnak majdnem a felére csök
kent. Négy hónapon keresztül (1846 decemberétől 1847 márciusáig) kö
vette ezt a gyermekágyi halandóság csökkenése is, de már 1847 áprilisá
ban újból elérte az 1846 dreoembere előtti szintet ...

A kutatás fonalát tovább bonyolította néhány megfigyelés, amely
nem kerülhette el Semmelweis fürkésző tekintetét. így az a körülmény,
hogy alázat csaknem mindig megkapta az újszülött is, s hogy az utób
biakon .a boncolás alkalmával ugyanazokat a változásokat lehetett ész
lelni, mínt az anyáken. Továbbá az a másik körülmény is, hogy a lázat
kivétel nélkül azok kapták meg, akiket a vajudáselhúzódása miatt több
ször kellett az orvosnak.megvízsgálnía; ellenben nem kapták meg a gyor
san szülők, koraszülők, sőt azok sem, akiket a szülés az utcán lepett meg.
Mindenekfelett pedig ott volt az a teljesen érthetetlen különbség az I. és
a II. klinikai osztály statisztikája között, ami miatt az I. osztály lassan
a közmegvetés tárgya kezdett lenni. "Mindez bennem - vallja be ké
sőbb Semmelweis - olyan szerencsétlen kedélyhangulatot keltett, amely
az életet nem teszi kívánatossá. Minden kérdéses volt, minden megfejt
hetetlen volt, minden kétséges volt, csupán, a halottak nagy száma volt
kétségbevonhatatlan valóság." Tegyük hozza: annál kínosabb valóság,
amennyiben épp azalatt a négy hónap alatt csökkent szemlátomást, ami
kor Semmelweis táveztával Breit vezette a klirnikát ...

Jellemző azonban Semmelweis töretlen munlkakedvére, hogy ezt a
négy hónapot sem töltötte tétlenül: angolul tanul, mert -az a szándéka,
hogy kiutazik Dublinba s az ottani nagy szülőhá:zJban vállal állást rnínd
addig, amíg Breit nem teszi számár-a szabaddá bécsi munkakörét. A
nyelvtanulás váratlanul félbeszakadt, amíkor Breitet kinevezték egye
temi tanárnak Tübíngenbe, Mielőtt azonban Semmelweis ismét szolgá
latba lépett volna, két barátja társaságában 1847 március 2-án Velencébe
utazott, hogy - mint írja - "műkill1iC1sed.nek láttán. felderitsem hang:u1ato
mat és kedélyemet. melyet rszülészetí klinikai élményeim már nagyon
megviseltek".

A nagy felfedezés

Amíkor március 20-án visszatért Bécsbe, kipihent szellemére és ideg
zetére barátja, Kolletschka, Ja törvényszéki orvostan fiatal tanára' hiete
len halálának híre hatott elsőként. Ez a számára oly megrendítő ihalál
eset bizonyult "a Gondviselés kegyelmének", amelynek folytán - mint
maga írja később a Magyar Tudományos Akadérniához intézett. leve":
Iében. - "sikerült nekem, tisztelettel alulírtnak. ezen írtózatos eddigelé
járványosnak hitt kór valódi természetét felfedezni." (Ezt a levelet a
MTA 1894-ben, az akkor Budapesten ülésező VIII. nemzetközi egészség
ügyi és demográfiai kongresszus résztvevői tiszteletére facsimile-kiadás
ban, szövegének francia fordításával együtt hozta nyilvánosságra.) Sem
melweis utána jár .Kclletsohka kórtörténetének. áttanulmányozza a róla
felvett boncolasi jegyzőkönyvet. "Ez Izgatott állapotban. - írja - ellen
állhatatlan erővel tolult Ielkem elé annak a betegségnek, melyben Kol
letschka elhúnyt, az azonossága azzal a betegséggel, melyben annyi sok
száz gyermekágyast láttam elpusztulni." Már pedig Kolletschka betegsége
azzal kezdődött, hogy boncolás közben valamelyik hallgató bonckésével
vigyázatlanságból megszúrta őt az újján.. "Nem a seb, hanem a sebnelk
hullarészekkel való fertőzese okozta halálát ... El kellett ísmerném: ha
igaz az a feltevés, hogy Kolletsohka betegsége azonos azzal a betegséggel,
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amelyben annyi gyermekágyas pusztult el, akkor a gyermekágyasoknál
ugyanazon oknak kellett azt előidéznie, mint amely azt Kolletschkánál
íaézte elő. " Fel kellett magamnak tennem a kérdést: vajon azon egyé
nek véredényrendszerébe, akiket ugyanebben a betegségben láttam meg
halni, színtén hullarészek kerültek bele? Es erre a kérdésre igennel kellett
válaszolnom." Természetesen, mert ha valaki, Semmelweis tudta a leg
jobban mennyit boncolt Kolletschka és boncoltatott medikusaival is, töb
bek között épp avégett, hogy a gyermekágyi láz okát f'elderítse.

A Magyar Tudományos Akadémiához intézett idézett levelét Semmel
weis így folytatta: (sikerült nekem) ... "e felfedezés nyomán egyszersmind
(ami a fő dolog) a betegség nagyobb mérvbeni fellépését, .. meggátolni".
Hogyan sikerült? úgy, hogy míhelyt rádöbbent- a betegség közvetlen
oIkára, azonnal az orvoslásra, illetve a megelőzésre gondol. "Ha sikerül a
kézen levő hullarészeket vegyi hatás útján teljesen elroncsalni ... akkor
a betegséget is sikerülni fog megakadályozni ..." írja. .

Már csalk a megfelelő hatású vegyszer kiválasztása volt hátra; 1847
májusának második felében a "chlorina Iíquídav-nak nevezett fertőtlenítő

szert kezdte használni. (A korabeli gyógyszerkönyvek ezerint ez mangán
hiperoxid és hidroklórsav megfelelő hígítású keveréke volt.) Később az
olcsóbb klórmészre (calcaria chlorata: Ca(OClh, CaCh és Ca(OH)z keve
réke) tért át. Megparancsolta, hogy ezeknek a szereknek megfelelő erős

ségű oldatában a vizsgálat előtt vele együtt minden medikus addig mossa
a kezét, amíg .bőrfelelülete síkamlóssá nem vált és a hullaszag el nem
tünt róla.

A siker nem maradt el. Májusban 294 ápolt kőzül még 36-an estek
áldozatul a gyilkos kórnak. Júniusra ez az arány 268 : 6-ra, [úliusra 250 : 3
ra, augusztusra 264 : 5-re apadt, 1848-ban pedig bekövetkezett az az ad
dig hallatlan eset, hogy az L osztályon kisebb volt a halálozási arányszám.
mínt a II-on: ott 1,27%, itt 1,33%. Most már minden megfejthető volt, ami
azelőtt megfejthetetlennek látszott, és csupán az a néhány eset maradt
menthetetlen, amikor a gyermekágyi lázat ún. "aJutoinfectio" (az anya
szervezetének belsejéből kiinduló fertőzés) okozza. Az L számú klinika
statisztikája tehát azért volt oly hosszú időn át rosszabb a Il-énál, mert
ott a vízsgálatok előtt boncoltak, itt nem. Amikor kizárták ,rt külföldi
hallgatókat, kevesebben jártak boncolni: csökkent a halálozási arány
szám is. Breit elhanyagolta a boncolást, ezért apadt az ő idejében a
halottak száma... Amilkor 1849. március 20-án Semmelweisc Brausi
váltotta fel - aki ném mosta a kezét klórrnésszel - a halandóság ismét
emelkedett. Semmelweist évekIkel később is elfogta ezeknek a napok
nak. a "heuréka"-ihangulata, amikor egyik nyílt levelében ezt írja el
lenfelének, Spaeth s~ülészt.anáirm.ak:: "Tanár úr, azt a meggyőződést kel
tette bennem, hogy az Ön elméjét sem világosította meg a gyermek
ágyi nap, mely 1847-ben sütött ki Bécsben, bármilykiizel világított is
Onhöz;"

~rthetetlen ellenállás

A Semmelweis emlékére mondott szamos beszéd egyikében olva
som: "Minden igazság harcában négyféle szakaszra kell elkészülve len
nünk. ... Ez a négy szakasz a következő: 1. agyonhallgatás, 2. vitatko
zás, 3. meghamisítás, 4. elfogadás." (L. Semmelweis Enilékbeszédek
1907-1941, Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, 1947, 79.
L) Semmelweís igazának míndjárt az első szakaszból jócskán kijutott,
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annál inkább, mert természete - saját bevallása szerínt - minden
tollharctól irtózott, sőt általában az írástól, a nyomtatásban való köz
léstől. Igy eleinte azt hitte, elég, ha az igazság megvan, nem kell annak
külön propaganda... Maga élőszóban is csak háromév múlva, 1850.
május 15-én ismertette felfedezését a bécsi orvosegyesület előtt. Igaz,
barátai, Hebra, Skodu, Haller s még néhányan már előbb cikkeztek
róla. Rokitansky is támogatta. A bécsi lelencház akkori főorvosa, Beti
nár az újszülöttek és csecsemők betegségeiről írt könyvében már 1850
ben elismeri: "A vér szepsise az újszülötteknél mostanság már nagy
ritkaságszámba megy, amit Semmelweis, a bécsi szülészeti kldriika volt
bnársegéde következményeiben áldásos és a legnagyobb figyelmet én
demlő felfedezésének köszönhetünk. Ö volt az, aki ezerencsésen felku
tarta az azelőtt gyilkos módon dühöngő gyermekágyi láz okát és el
hárítását." Am a hivatalos körök, azaz a szülészet professzorai - egy
két kivételtől eltekintve, mínt amilyen a kiem Michael.is volt - e1.
u~tották.

Mi lehetett mai szernmel érthetetlennek látszó ellenállásuk magya
rázata? csak. részben a világhírességek szakmabeli gőgje. Nagyobb rész
ben az a meglepetés, ami őket a felfedezés közzetételével érte. ,,!Ha
meggondoljuk - vallja be nyíltan Eduard Lumpe -, hogy a gyer
mekágyi láz epidemikus fellépése óta mínden kor búváraí erősen tör
ték eszüket. hogya nevezett kór okait felfedezzék és keletkezését meg
akadályozzák: a Semmelweis-teóriát Columbus-tojásnak keliene mon
dani." (Idézi Bruck Jakab, Semmelweis Ignác Fülöp, Budapest 1885. 36.
1.) Túlegyszerű volt, amire Semmelweis rájött, ami éppúgy ~ zsenik
értékmérője, mint botrányköve szekott lenni.

A "nagy" szakemberek. tömör ellenállásán kívül Semmelweis bécsi
ellenfelei adminisztratív téren is annyit kellemetlenkedtek, hogy Sem
melweis, akiről egyébként felsőbb helyen azt is tudták, hogy részese
volt a 48-as bécsi mozgalmaknak, végül is 1850-ben hátat fordított
Bécsnek LS hazajöutPestre.

Bár Pest akkoriban nem vitt valami különös szerepet az orvostu->
dományban, az itteni orvosok tudtak Semmelweis felfedezéséről. Sem
melweísnek, aki létfentartását magánorvosi gyakorlattal biztosította, a
gyermekágyi láz elleni küzdelemre a Szerit Rókus kórház kis szülészetí
osztályán akadt alkalma, melynek vezetését tíszteletbelí főorvosként 1851.
május 21~~ átvette, Rest városnak ebben a kórházában csak augusztus
és szeptember hónapokban "ettek fel szűlőanyákat, mert különben
az egyetem szülészetí klíníkájára utasították öket, hogy az egye
temi tanév folyamán mindig legyen ott "anyag" a szemléltető gya
korleti oktatásra. Semmelweis hat ilyen szümídőt töltött itt, s közben
elérte, hogy ezalatt az idő alatt 933 szülőanya közül CSIaIk nyolcan
(0,85%!) haltak meg gyermekágyi lázban,

Módszere sikeres alkalmazásának tágabb tere nyílt, de egyúttal szá
mosabb nehézsége is támadt, amikor az elhunyt Bírly Ede helyére 1855 jú
lius Ifi-án kelt kinevezéssel a pesti egyetem orvosi karára került az ,el
méleti LS gyakorlati szülészet itanárának, Ezzel együttjárt a szülészeti klí
níka vezetése, amit ugyanaz év októberétől át is vett, Utóbbi mínőségé

ben első lépéseinek egydke volt az a folyamodvány, amelyiben !kérte III
tanári kart, helyezzék át a kliníkát más, alkalmasabb épületbe. ,Jellem-·
zésül elég idéznem ebből a kérvényből. hogy a mai Semmelweis utcában
e1Jhelyezettegyetemi épület egyikeme1etén lévő, öt szebából álló "kli
nika" még az akkori egészségügyi rendelkezéseknek is (1 ágyra 4 négy-
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szőgölnyi terület) CSaJk 39%han feI.elt meg. Nem csoda, hogy 1857~be!'J.
Hirschler Ignác, Semmelweis barátja, a Wiener Medizinische Wochen
schrift-ben ilyen címmel írt cikket az itt uralkodó viszonyokról: "Me~

mento nasci" (emlékezz a születésedre) ... Semmelweist 1857-ben fel
.meatették a Szerrt Rókus-kórház szülészeti osztályának vezetése a161 és
végre 1859-ben egyetemi klinákáját tágasabb termekbe helyezték át.

Újabb bizonyíték

Az első egyetemi tanévben, amikor Semmelweis Jél k16ros kézmo
sásra vonatlkozó szígorú utasításadt bevezette, a gyermekágyi láz az ápol
taknak csupán 0,19%-át ragadta el la már említett, szélsőségesen kedve
zőtlen viszonyok ellenére. A következő, 56/57-es tanévben viszont ez az
arányszám 2,09%-ra, majd az 1857/58-rasban 4,05%-ra (449 szülő közül
18...an) szökött fel. De miért?! Az első évfben a klinika személyzete ki
fogástaíanul engedelmeskedett utasításaínak, utána azonban Semmel
weis -rajl1:akapta az egyik ápolónöt, amint használt ágyneműt húzott fel
az újonnan érkezett betegnek. Tüstént elbocsátotta, de ez már a fertőzés

tényén mit sem vá1<toztatott... Ismét máskor la mosónő kevert a tisz
tára mcsott ágynemű közé szennyeseket, amelyek aztán -rnínt újonnan
felhúzottak terjesztették a bomlott szerves anyag fertőző hatását. Ért
hető viszont, hogy ellenfelei kapva-kaptak az alkalmon, hogy rámutat
ha1Jtalk: ibevezette a k16ros mosakodásokat, mégis emelkedett a halálozási
arányszáma! Tehát "elmélete" nem állja ki a próbát ...

Igaz, ebből is származott valamí jó és pedig főművének, a "Die
Aetíologíe, der Begriff und die Prophylaxie des Kindbettfiebers" (A
gyermekégyí láz kóroktana, fog:almaés megelőzése) című könyvének
a megírása és kiadása. Ennek előszavában maga mondja el: "Szeren
esétlenségern úgy akarta, hogy az 1856/7-i és az 1857J8-i tanévekben oly
tömegesen haltak el a gyermekágyasok pesti szülészeti klíníkámon, hogy
ellenfeleim ellenem fordíthatnák e halandőságot: belső kényszer hajt rá
megmutatom, hogy la szerenesétlenség e két esztendeje megannyi mel-

, lettem szóló szomorú, véletlen és. közvetlen bizonyíték."
Közben, 1857-ben Semmelweis magánélete is jelentős fordulatot

vesz, Június l-én házasságra lép a nálánál 19 évvel fiatalabb Wieden
hoffer Máriával, Wiedenhoffer Ignác, jómódú pesti kereskedő és Wal
thier Mária leányávad. Esketőnek bátyját, az 1845 órta Szemerényi csa
ládinevet viselő Károlyt hívta meg, aki €Ikkomban' Csömörön húzta meg
magát. MeJkkora lehetett később az öröme, amikor elsőszülött fiaaskája
világra jött, abból is sejtjük, hogy saját keresztnevét adatta neki. Ez az
ÖVÖln, sajnos, osakhamar ürömmé vált, mert a kis Ignác hathónapos ko
rábarn meghalt. 'I'ízenegyhónapos korában követte őt Mária kislányuk.
Kettejükön kívül még Béla, Margit és Antónia nevű gyermekeik szü
lettek.

Tiragikus letörés

Imént említett könyvét Semmelweis 1859-ben kezdte írni, és 1860
októberében jelent az meg német nyelven, "tekintve a' közönséget,
melyre hatnom kelletett", ahogyan ő maga indokolja a Magyar Tudo
mányos AkadémíáhoaIntéeett levelében, melyet az Akadémia kÖlnYJV1;á
rának felajánlott. tiszteletpéldányához mellékelt.

Amikor könyve megjelenése után arról értesült, hogy a gyermek
ágyi láz újonnan épített ssülöhézakban is pusztít, régi és. új ellenfelei
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pedig gúnyolják és elutasítják nézeteit., ingerült kedélye nyilt levelek
ben tört ki, melyeket főbb ellenfeleihez, majd a szülészet valamennyí
tanárához intézett. "Csak magában a bécsi szülőházban - írja többek
között Spaeth professzornak - 1847-'től fogva tíz éven át 1924 elhárít
ható, külső fertőzéses eset fordult elő ... ; ebben a mészárlásban Önnek
is része van, tanár úr. A gyilkolásnak meg kell szűnníe, és hogy meg
szűnjék, őrt fogok áHni... - Nincs egyéb mód számomra, hogy véget
vessek a gyílkolásnsk, mint ellenfeleim kíméletlen leleplezése; akinek
helyén van a szíve, nem fog megróni érte, hogy ehhez az eszközhöz nyú
lok." Másoknakegyszerűenelküldte könyvét.

Eletének ebben az időszakában előbb a felesége, majd a barétai is
észreveszik megjelenésének és -víselkedésének hirtelen. megváltozását.
Arcán, baján a korai öregedés jelei mutatkoztak, Kedélye örömkitörések
és magába roskadt letörések között csapongott, Schaffer Károly, a neves
ideggyógyász "Semmelweis Ielkivilágáról" írt tanulmányában az ismert
Kretschmer-féle karakterológiát véve alapul oda következtet. hogy Sem
melweistestileg "cikloid", lelkileg viszont "szkizoid" alkatú ember
volt. "A sohízoid temperamentum 'egyik alapvető tulajdonsága - írja
- a lelki élet túlérzékenysége, kifejezésre jut Semmelweis nyílt leve
leiben." (A Matematikai és Természettudományi Értesítő 58. évfolyam
802. lapján; idézi Domány Imre: Semmelweis küzdelmes élete a tudo-

I mányos iga;ság szolgálatában, Bp. Medicína, 1958. 82. l.)
Bizonyára nem minden tudatalatti összefüggés nélkül történt, hogy

ez az őrlődés éppen akkor emésztette fel mamdék lelki egyensúlyát, ami
kor 1865 júliusában az orvosi kar üléséri klíníkája egyík asszísztensí ál
lásának a betöltéséről volt szó. Mikor rákerült a vélemény-nyilvánítás
soro, helyéről felemelkedve sokáig hallgatott, majd a zsebéből ívet hú
zott elő, jobblkezét esküre ernelte és elkezdte olvasni a bábák esküszöve
gét. Barátai és kartársad hazavezették. Eleinte csak graíenbergí üdülte
tésre gondoltak, de állapota a gondos orvosi kezelés ellenére annyira
rohamosan romlott, hogy elmegyógyintézetbe kellett szállítani. Tekiri
tettel az akkori magyarországi dlyennemű intézetek kezdetlegességére, a
bécsi tartományi elmegyógyintézetbe szállították, valószínűlegjúlius 20-án.
Itt olyan rohamdkra került a sor, hogy velejött felesége és Antónia kis
lánya már meg sem látogathatták. Szenvedésének a halál 1865. augusz-
tus 13-án délelőtt ll-kor vetett véget, I

Holttestének: boncolásakorkiderült, hogy halkIának az oka a
"pyaemia" (gennyvérűség) volt, mely jobbkeze kőzépső ujjának fertőzé

séből indult ki. Ez még Pesten operálás közben sérülhetett meg, és nem
lehetetlen, hogy közvetett szerepet vitt ez az elmebaj kitörésében is. Kol
légái ugyanazon a boncasztalon ugyanazoket a jelenségeket észlelték raj
ta, mint amelyeket ő annyi gyermekágyi lázban elhalt asszony és cse
csemő holttestén észlelt, és amelyeknek 'a kollégája, Kolletschka tanár
boncleletével való azcnonosságából !következtetett 17 évvel előtte a ,gyer
mekágyi láz okára és természetére,

Nagyboldogasszony ünnepén délután 5-kor temették a k~zelii

schmelzi temetőben. Augusztus 23-áln a pesti Belvárosi Plébánia-temp
lomban mondtak érte gyászmisét, A budapesti tudományegyetem évi
közgyűlésen Schopper György rektor, a hittudományi kar tanára (később

rozsnyói püspök) emlékezett meg róla. Holttestét családja 1891. április
17-én hazahozatta Bécsből. A Kerepesi úti temetőben először a rokon
Walthier-család sírboltjában helyezték el, majd 1894. április 21-én iB. fő

város által adományozcet díszsírhelyre került át. Innen kerültek hamvai
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az 1928-iban megnyiltott án. Pantheon-sírtáblén a nevével díszített kő

koporsóba, (vö. Korbuly György: Semmelweis utolsó napjai, Bp. 1940.)
· majd laz 1963 őszén végzett újabb exhumálás után 1964. októberében a
.' budai szűlöháza kertjének várfali részébe. (Ez a ház lesz az Országos
Orvostörténeti és Gyógyszertörténetí Múzeum otthona.)

Semmelweís felfedezésének orvostörténeti jelentősége ma már vi
tathatatlan. De ugyanígy vitathatatlan jellemnagysága is. Csodálatos ön-

-zetlenséggel, hivatás- és emberszeretettel kümött eszményeiért. Etég csak
arra gondolnunk, hogy abban az időben a szülészeti kliniikákon jobbára
szegénysorsú nők és leányanyák szültek, Kezelésük se anyagi, se erkölcsi
előnyökkel nem járt. Ö mégis míndegyiknek a sorsát szívén viselte.

Semmelweis élete egyénileg tragédia is volt. Felfedezése annyira
.·kézenfekvő volt, hogy bármelyik ésszerűen követlkeztető kollégája rá-
jöhetett volna, ha ugyanannyit fáradozik a statisztikák összeállításaban

-és aboooolási eredményekkel való ősszehasonlításában,mint ő. De épp
ezért volt számára, aki az élettel szembeni orvosi vfelelősséget annyira
átérezte, teljesen érthetetlen, hogy létezhetnek olyan orvosok, akik nem-

-kapva kapnak felfedezésén, hanem nyugodtan tudják tovább is nézni a
gyermekágyi halál aratását. E makacsság elleni küzdelme hevében nem
.keresett, s ezért nem is talált más eszközt, mint saját értelmi és akarati
erőfeszítését. (Utóbb már barátaí támogatása, sőt némelyik ellenfelének
pálfordulása - igy Spaeth professzoré - sem tudta megmyugtatni.).

-Lelki egyensúlyának felborulása bizonyítja, hogy ekkora teher vállalásá-
val túlméretezte szellemi és fi2Jik,ai teherbírását. Míndvégig szilárd ma-

· radt azonban az a meggyőződése, hogy tanai és módszere győzelmének

·feltartóztaöhacalanul el ikell következnie.

•
· ..HIC JAGET ..."

Rómából keltezve

Ki fogja meg árva szikár kezem
az élet szép útjára ki vezet engem?
Maholnap elveszek a sok halott közt,
mint bálrány a havasi rengetegben.

"Hic jacet" ... "Obiit" .. . .,Mortua est" ...
s nevek, amelyeket büszkén kimondott
aviselőjük - hol van, hova tűnt? -

. s hova tűntek el idővel a csontok?

Shelley sírja, Keats sírja, katonák
friss hantjai az "Angol Temetőben";

tirátok is ez vár, e torz feltámadás:
virágporként szóródni szét az időben.

És messze, a hazai temetők,

alföldi homokban erdélyi hegyekben,
budai dombon - még látnak-e ők ?
Ezer sírom helyett virágot egyre tettem.

És ha itt "kelletik megadni csontjaimat"
lesz-e, ki értem könn1feit ontja?
Vagy névtelenül porlom a többivel,
jeges csontkamra új befogadottja ...

Jékely Zoltán
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