
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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