
egyébként jelentős költségvonzatú totál colo-
noscopia elvégzésével! E „hagyományos” mód-
szerekkel 0,91 értékű szenzitivitás és 0,96 spe-
cificitás érhető el.

Itt talán érdemes egy kicsit eltöprengeni azon,
hogy vajon egy tucat trenírozott kutyával meg-
oldható lenne a már több mint egy évtizede be-
harangozott, de széleskörűen máig sem vég-
zett lakossági colorectalis daganatszűrés? E fura
ötletet támogató adat a nemzetközi irodalom-
ban bőven található.

A rák szagának tesztelésével már többen pró-
bálkoztak. Kromatográfiával, tömegspektog-
ráffal olyan volatilis organikus illóanyagokat
izoláltak, amelyek csak a tüdőrákos, illetve hó-
lyagrákos egyénekben voltak identifikálhatóak.
Az első figyelemre érdemes klinikai tanulmá-
nyok a kutyák bőrrákot felismerő képességeiről
számoltak be (Williams H. – Pembroke A.: Snif-
fer dogs in the melanoma clinic? Lancet 1989, 1:
734–738; Church J. – Williams, H.: Another snif-
fer dog for the clinic? Lancet 2001, 358: 930–935).
Érdekes további adatokat szolgáltatott Willis
C. M. és munkatársai, akinek trenírozott ku-
tyái a hólyagrákot 41%-os biztonsággal jelezték
(Willis C. M. et al.: Olfactory detection of hu-
man bladder cancer by dogs: proof of principle

study. BMJ 2004, 329: 712–716). McCulloch és
munkatársainak adatai szerint a tüdő-, illetve a
mellrákok esetén a „kutyás diagnosztika” 90%-
os biztonsággal lenne alkalmazható (McCul-
loch M. et al.: Diagnostic accuracy of canine
scent detection in early- and late-stage lung
and breast cancers. Integr. Cancer Ther. 2006, 5:
30–39). Horvath G. és munkatársai pedig az
ovariumcarcinomák esetében találták alkal-
mazhatónak ezt az alternatív diagnosztikai me-
tódust (Horvath G. et al.: Human ovarian car-
cinomas detected by specific odor. Integr. Cancer
Ther. 2008, 7: 76–80).

A diagnosztikai arzenál kétségkívül örven-
detesen bővül. Az egyre okosabb (és egyre drá-
gább!) gépek és kütyük mellett a jövőben indo-
kolt az alternatív lehetőségekre is gondolni.
Olyan tanulmányok végzésére van szükség,
amelyek a rosszindulatú daganatok biológiai
természetének jobb megismerésével meghatá-
roznák a (szűrővizsgálatra is alkalmas) „rákra
specifikus volatilis szagmintázatot”. A japánok
a labrador retrievert ajánlják figyelmünkbe. Ku-
tya vagy eb? Ki tudja – talán mindkettő hasznos
lehet.

DR. NEMESÁNSZKY ELEMÉR

belgyógyász, Budapest
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A hírmédiumok révén is értesülhettünk róla,
hogy nem fogadták be Semmelweis Ignácnak a
gyermekágyi láz elhárítására vonatkozó doku-
mentumát az UNESCO Világemlékezet Re-
giszterébe, amely tulajdonképpen az egyes
nemzetek felterjesztése alapján összeállított
szellemi világörökség-lista. A Világemlékezet
Program Nemzetközi Tanácsadó Bizottságának
ajánlása alapján az UNESCO főigazgatója, Irina
Bokova 2011-ben 45 jelölés felvételét hagyta
jóvá a Regiszterbe, ami így immár 238 tételt
tartalmaz. Ez a döntés is motivált, hogy fel-
idézzem a MediArt olvasói számára egy „felfe-
dezésem” szerény, de elgondolkodtató törté-
netét a legnagyobb magyar orvosról, akit a

kiváló amerikai orvos-író, Frank G. Slaughter is
halhatatlan magyarnak („Immortal Magyar”)
nevez Semmelweisről szóló, 1950-ben megje-
lent értékes könyve főcímében (1).

Megtisztelő feladatot és nagy élményt jelen-
tett számomra, hogy a CRE (Európai Rektori
Konferencia, amelynek jogutódja az Európai
Egyetemek Szövetsége) néhány konferenciá-
ján én képviselhettem a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem rektori vezetését mint okta-
tási rektorhelyettes. Ezek az összejövetelek, a
rendkívül gondosan szervezett, érdekes, közös
szakmai programok mellett, kitűnő alkalmat
nyújtottak személyes találkozásokra, eszme-
cserékre európai egyetemek vezető személyi-

Semmelweis a modern színházművészetben
A halhatatlan magyar orvosról szóló norvég dráma hazai „felfedezése”
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ségeivel. Így volt ez az 52.
CRE Konferencián is (1999.
október 28–29., Valencia, Spa-
nyolország). Az egyik elő-
adáson Tove Bull professzor
asszony, a Norvég Rektori
Konferencia elnöke, Tromso
egyetemének rektora foglalt
helyet mellettem. Ő is egyike
volt a mintegy 180 résztvevő-
nek. A szünetben beszélgetni
kezdtünk. Pillanatok alatt rá-
találtunk a mindkettőnk szá-
mára érdekes témákra. Egye-
temeinkről, a Budapesten ta-
nuló norvég orvostanhallga-
tók lehetőségeiről és kiváló
teljesítményéről, az ERAS-
MUS-kapcsolatok fejlesztésé-
ről, majd egyetemünk név-
adójáról, Semmelweis Ignácról folyt a szó. El-
mondtam, milyen jelentős volt az aszepszis
felfedezése – évtizedekkel Louis Pasteur és Jo-
seph Lister kutatási eredményeinek megjelené-
se, illetve az antiszepszis bevezetése előtt,
mennyire hányatott volt Semmelweis élete, mi-
lyen mostohán bánt vele, „az anyák megmen-
tőjével” mind az osztrák, mind a hazai szakmai,
majd családi környezete is. Félévszázadnyi idő
kellett ahhoz, hogy munkáját elkezdje méltá-
nyolni az emberiség. Ma már világszerte utcák,
terek, kórházak viselik a nevét, szobrok emlé-
keztetnek rá – folytattam. Megemlítettem azt is,
hogy a Nemzetközi Sebész Akadémia „Híres-
ségcsarnokában” (Chicago, Lake Shore Drive,
USA) az orvostörténelem 12 kiemelkedő mestere
szobrainak egyike Semmelweis Ignácé – Aszk-
lépiosz, Hippokratész, Galénosz, Marie Curie és
mások mellett. Kellemes meglepetés és öröm volt
számomra, hogy Tove Bull professzor asszony,
bár nem orvosbiológiai szakterületen tevé-
kenykedett, mégis tudott Semmelweisről, s
élénk érdeklődéssel hallgatta fejtegetéseimet.
Még a konferencia utáni napon tett igen érdekes
csoportoskiránduláson, Xativában is vissza-
visszatértünk a Semmelweis-témához.

Néhány hónappal később meglepő külde-
ményt kaptam Norvégiából: Prof. Tove Bull
rektor ajándékát. Jens Bjørneboe Semmelweis
című, norvégul írt drámájának angol nyelvű
kiadása volt a csomagban! Joe Martin, író, mű-
fordító és színházigazgató (Washington D.C.)

fordította, ő írta az alapos be-
vezető tanulmányt is. A
könyv színes borítólapján az
osztrák Egon Schiele 1910-ben
készült Halott anya című fest-
ményének reprodukciója lát-
ható. Az eredeti norvég
nyelvű mű 1973-ban jelent
meg Oslóban, a Pax Forlag ki-
adó gondozásában.

Bjørneboe-t (1920–1976)
kora egyik legellentmondáso-
sabb norvég szerzőjének tart-
ják. Az irodalomtörténet mint
regényírót, költőt, drámaírót,
újságírót és esszéistát jegyzi.
Apja hajótulajdonos és kon-
zul volt. Az ifjú Jens élesen re-
agált szülővárosa provincia-
lizmusára, számos iskolából

kitették. 16 évesen tengerésznek állt. Csupán
három év után tért haza, apja temetésére. A né-
met megszállás éveit Svédországban töltötte.
Az 1950-es években kezdett el írni. Művei szá-
mos botrányt kavartak, bírósági pereket pro-
vokáltak. Hasonlóan legtöbb hőséhez, önmagát
is környezetéhez alkalmazkodni képtelen em-
berként jellemezte, aki ragaszkodik saját devi-
ánsságához. „A bestialitás históriája” címmel
foglalta egybe az 1966 és 1973 közötti években
írt híres regénytrilógiáját (Frihetens oyeblikk – A
szabadság pillanata, Kruttarnet – Puder maga-
zin, Sillheten – Hallgatás). Az vezérelte, hogy re-
gényeivel és drámáival meg nem alkuvó, mér-
vadó egyéniségek igazságosság utáni harcát
kiáltsa világgá a történelem rémségeivel szem-
ben. Ezt támasztják alá például a Semmelweis, a
Gratulációk vagy az Amputáció című művei.
Norvégia leginnovatívabb színdarabírójának
tartják. A távolságtartás, az elidegenedés drá-
maírója ő, akinek művészetére talán Bertold
Brecht gyakorolta a legnagyobb hatást.

A Semmelweis című drámát 1968–69-ben írta
Bjørneboe. A világpremiert Finnországban, a
turkui svéd Abo Svenska Színházban tartották
1969 szeptemberében. A színház újonnan kine-
vezett direktora, Lars Svedberg alakította Sem-
melweist. Ez volt egyben a színházigazgató be-
mutatkozó darabja. Rövid időn belül, még
ugyanebben az évben sor került a dráma nor-
végiai bemutató előadására is Oslóban, a Nem-
zeti Színházban (vannak, akik ezt tartják a vi-



lágpremiernek). Rövid idő alatt a darab meg-
tette a Balti-tenger körüli teljes körutat: Svéd-
országban és Dániában szintén játszották. A
kritika, különösen Norvégiában és Dániában,
igen lelkesen fogadta, Joachim Calmeyer fő-
szereplésével kapcsolatosan is. A szerepet egye-
sek közvetlenül a Peer Gynté után rangsorolták. 

Semmelweis Ignác történetének szépirodalmi
feldolgozásában valószínűleg csupán egy al-
kotás előzte meg időben Bjørneboe-ét. A francia
Louis-Ferdinand Céline egyik korai irodalmi
műve ez, amelyet 1924-ben, még medikus ko-
rában írt PhD-tézisként La Vie et l’oeuvre de Phi-
lippe-Ignace Semmelweis („Semmelweis Fülöp
Ignác élete és munkássága”) címmel (Oeuvres de
Louis-Ferdinand Céline. André Balland, Paris,
1966).

Bjørneboe Semmelweis-története mintegy 20
évet fog át. A darab kétfelvonásos, 33 jelenetből
épül fel, Bécsben (1846), Velencében, Párizsban
és Budapesten játszódik. A 20. jelenetben (1851)
Semmelweis Skoda professzorral vitatkozik:
„Haza akarok menni Budapestre” – mondja
makacsul. Bécsben „halott embernek” érzi ma-
gát. Prológként a rektor emlékbeszéde vezeti be
a színdarabot a bécsi egyetem auditóriumában
„az egyetem nagy fia”, Semmelweis Ignác szob-
rának koszorúzásakor, s ugyanő ugyanott zárja
a 33. jelenet epilógusában. Utolsó mondata –
miután egy koszorút helyezett el a szobron – so-
kat sejtet a darab hangvételéről: „Semmelweis
eliminated child-bed fever, but he did more.
He crushed the authorities who, in reality, were
themselves the disease” („Semmelweis legyőzte
a gyermekágyi lázat, de még többet is tett. Le-
győzte a hatalmasokat, akik valójában maguk
voltak a betegség”). Nagy medikuscsapatot
mozgató, ún. Színházi Prológust és Epilógust is
készített Bjørneboe a darabhoz – feltehetően az
1968-as év heves európai diákmozgalmainak
hatására.

Mivel a hazai széles egyetemi környezetem-
ben senki sem tudott e drámáról, következés-

képpen baltikumi sikeréről sem, a történet lé-
nyegét rögtön közöltem az Orvosegyetem című
lapban (2). Közvetve színházi vezetők érdeklő-
dését is próbáltam felkelteni iránta. Ezt köve-
tően finn barátommal, Osmo Hänninen pro-
fesszorral kooperálva, Semmelweis életműve
vonatkozásában további figyelemre méltó
észak-európai kapcsolatokat, illetve korreláci-
ókat sikerült felkutatnunk és széles körben pub-
likálnunk finn, valamint angol nyelven (3–5).

Sajnos mindmáig nem találtam nyomát annak,
hogy magyar kulturális médium, irodalmár, mű-
fordító vagy színházigazgató nyilvánosan re-
zonált volna e különleges Semmelweis-drámá-
ra. Titkon remélem, hogy ez csupán az én tájé-
kozódási aktivitásom hiányossága. Bizakodom
azonban, hogy majd valamikor láthatjuk e da-
rab magyarországi bemutatóját is. Talán ez is
hozzájárulhatna, hogy a nemzetközi fórumok ha-
bozás nélkül ismerjék el a halhatatlan magyar
Semmelweis Ignác életművét az egész világ szel-
lemi öröksége részének. (Megjegyzem, az UNES-
CO döntése alapján nyilvánították 1965-öt Sem-
melweis-évnek!)
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„Mindenki annyit ér, amennyi erényeiből megmarad, ha levonjuk belőlük a hiúságát.”
(Otto von Bismarck)


