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SEMMELWEIS
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DR. ANTAL JÓZSEF

Száz évvel ezelőtt halt meg Semmelw eis Ignác Fulöp, a magyar orvostudomány egyik kiváló egyénisége Az évforduló alkalmából a magyar gyógyszerészek is hálával és tisztelettel emlékeznek a kiváló tudósra *
Annak a súlyos és az idők folyamán annyi
fiatal anyai életet követelő kórnak, melyet gyermekágyi láz, illetőleg fertőzés (febris puerperalis
seu sepsis p?Jer7Je1alis) néven jelöl az orvostudomány A kór okát és az ellene
való védekezés hatásos módjait
a múlt század közepe táján
ismerte fel egy magya1 01 vas,
S e mm e 1 w ei s Ignác Fülöp,
aki a felisn1e1 t igazság elisme1 tetéséért, a pusztulási a ítélt
szülőan;yák életóéJt olyan szenvedélyes igazságkere séssel klizdött, hogy a harcban maga is
elégett
S e in 111 e 1 v.,r e i s en1lékn1ű
vét a l1álás utóko1 az ~ ,an.yák
1negn1cntöje" clíszítőjelzővel jelölte meg, <le az embeiiség
egyik legnagyobb jóte>őjének
azt az igazságát, 11ogy a gye1mekágyi láz megelőzhető és elhárítható, és oka nem 1nás,
mint az a „ bomló és rothadó
szerves anyag, ami a hulláktól
és klilönböző beteg szervekből
jnthat az élő ember be'', életében csak a szűkebb ba1áti köt,
néhány lelkes hirdető és követő
karnlta fel, annál több volt e
tannak következete s elutasítója, kik ezt az igazságot „tévedésnek ", a „fantázia szüle1nényé nek"
tartották, és ellene olyan elkesmedett küzdelmet
folytattak, hogy annak erndményo Tau f í e i
Vilmos szavait idéne: „Két évtizeddel >etette
vissza a szül{) anyák 1negváltásá nak Pr,-ény~esü
lését ''

* Se1nme}V1cis halálának 100 é-tfo1dulója a1kahnából
a Gyógyszerész Szakcsoport országos jellegű tudományos
konferencia rendezését határozta el (1ásd 1nég a 33 ol~
da1i hírünket)

Mai szemmel nón e iettenetcs idők voltak
akko1iban ..1:\ szülőintézetekben a gyern1ekág~yi
lázban gyakran úgy pusztultak el a fiatal anyák
egyn1ásután , inint v-ala111i pusztító ragályos betegségben Volt idő, amikor
eg:yes intézetekbe n a gyerrriekágyi lázban a halálozás a
20--30%-ot is eléite Valóban ,
nem volt túlzott annak a haj.
<lani gráei -városi tisztio1 vasnak
a Jnegjcgyzése, aki szc1nléje
alka.11nával úgy Il)rilatkozot t,

hogy: „a szülőházak: v-alóságos
gyilkoló intézetek" És ebben
az időben, mikor javában folyt,
S e 1n in e 1 ·w e i s szavait idéz·vc, a „borzalon1keltő paza.rlás
az e111 be1 i élettel'', és 1niko1
a szen,,edés nehéz óráiban a
segítií or vasi kéz egyúttal a
pusztulás fonása is lehetett, a
bécsi nag:y ingyenes szülészeti
klinika első számú osztályának
magya1 szár 1nazású tanár se·géde - S e mm el w e is Ignác
Flilöp - 1847 tavaszán olyan
igazságot ismert fol és mondott
ki, n1ely neme:sak sok százezer
\-ü uló fiatal élet megmentésé . nek módját jelölte meg, de az
orvostudom ánynak egyik legnagyobb , kihatásaiban k01szakalko tó fölfedezését , az aszepsis tanát
jelentette. Ez a felis1ner és azonban nen1csak egy eredeti és incrész ehnc zseniális Jneglá-U.í..sának eredménye volt. Ha az esemén:yeket sorbavesszü k, úgy
joggal állíthatjuk, hogy a józan orvosi goudolkodá s,
a pontos megfigyelés , és a tennivalók helyes folis1ne1ése - tehát az 01 v-osi 1nűv-észet 1nindháro111
kelléke - részes volt benne
S e 111 in e 1 ·w e i -s-t 1846. feb1 uá1 27-én nevezték ki előbb ideiglenes, majd július l-én 'égleges
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9. évfolyam i szám

rninőséghen a bécsi nagy ingyenes - }1á1ia ~rerézia
rájött arra, hogy a szülőnők és gyeimek ágyasok
által alapított - szülészet i klinika első osztályá ra gyakorib b megbete gedését
az első osztályo n csak
tanárseg édnek. Ez időben 1nár régen v·ég0t.ért olyan ok idézheti elő,, „mely
ok a szülőház falai
„a bécsi szülőház boldog ideje", és a gyermek - közé ,, an szo1 ítva". Ennek
az oknak tisztázás a
ágyi lázban megbete gedettek és meghalt ak száma céljából S e m 111 e 11.v e
i s gondosa n megvizsa 1égi 1,25% 'nál állandóa n magasab b volt. De gálta és kritikusa n méilegel
t minden számbajöhető
különöse n attól az időtől kezdve, midőn a szü- különbsé get, melyet a két
osztály között talált
lészeti klinikát két osztályra ,,álaszto tták, az Hamaro san rájött arra,
-hogy ez az ok nem keelső osztályo n ahol az orvostan hallgató kat reshető a zsúfoltsá gban, a rossz szellőztetési
via szülészetből képezték ki a gycrmek ágyi szonyok ban, a meghűlésben, az étrendi hibákban ,
lázból eredő halálozá sok száma állandóa n maga- a sértett sze1néren1érzésben
, a 1érnületb en, a valsabb volt, mint a második osztályo n, ahol a szülész- lásos szertaitá sban, sem
pedig a külföldi hallnőket oktatták Ez a halandós ág, mely az első
gatókban , „foltévén róluk, hogy vizsgála taikat
osztályo n általába n 10-20% közt mozgott -- n:ye1sebben ejtik mint
a bábák" De a vizsgáló dásai
jegyezte ineg kön:yvéb en S e m in el v,; e i s során olyan jelensége k! e figyelt fel, melyeke t
„a valóságb an még sokkal nagyobb volt, mert semmiké ppen nem tudott
megmag yarázni Így
a halálozá s en1elked ésekor az első osztály összes nem tudta okát adni annak,
hogy miért kivétel
megbete gedett gyermek ágyasait a közkórh ázba nélkül éppen azok a fiatal
szülőnők halnak meg
tették át ahol a meghalt ak a közkórhá z halotti gyermek ágyi lázban, akiknél
a szülés elhúzódi k
ki111utatásaiha c~s 1101n a szülőklinikáéba kerültek
„Ismétel ten figyelme ssé tettem tanítván yaimat,
be " _\ szülőintézet r.lső számú osztál,yá nak ez a hogy imo ez a yiJuló,
ifjú, egészségtől duzzadó
„1ossz híre" iddvel vá.1cs3zerte an1i-yila közis- hajadon, mhel nála a
tágulási szak elhúzódi k,
mertté vált, hogy a szülőnők „ Valóságg al féltek rnár a szülés közben vi-1gy
rövidese n a szülés utá11
az első osztálytó l
néha szí dépő jelenetek et meg fog betegedn i, és gyms lefolyású gyeimek ágyi
kellett végignéz ni, amint té1 denálha , kezeiket lázban meghaln i Jóslatom
beteljesü lt, nem tudtam
tfüdehe könyöiö gtek kiboosát ásukért azok a ug:yan rnié1t történik ez
így, de sokszor láttam,
nők, akik a i11ásodik osztályb a akai tak n1ennj, de
hogy- ez íg}'- tö1 t.énik, , „
hasonló körülmé nyek
a ,, üizonyok is1nerete hijá11 az els{5 osztál:yba. té- között a n1ásodik osztályo
n nc1n így történt "
vedtek
a gye1n1ekág,yasok
a súlyos gyerHasonló an nen1 talált arra se1n 1nagyará zatot,
1nekág-yi lázban szen1·edők keY6s ó1á,;al 11aláluk , hogy azok a gyermek ág,yasok
, akik utcai szüléel(Jtt ké1lelve erósítget ték, liogy ők teljesen egész- seken mentek át, feltűnőe
n ritkábba n botegedt el;
ségesek, csak azért, hogy ne kezdjék őket, tudták, meg, n1jnt azok, akik a szülőház
ban szültek." Nelli
hogy a kezelés diífutár ja a halálnak "
tudta ,. égül annak sen1 okát adni, hogy az elséí
S e .111111e1 111- 0 i s inint hj1.atásá t n1él:r felo- osztályor1 n1ié1t éppen a.z egymás
melletti ágyban
16sséggel átórzfí 01 vos l1C'-1n tuclta egyszf>,rűen tudo- fek' éi g,-yer inckágya sok hetegocln
ek n1eg. A. szülő
n1ásul \-enni oRztályú n a gyern1ek úgyi lázból ered{) nók n1cgbetcgcdése a
szülésznők osztályá n nen1
halálozá sok ily011 a1 <'t·ll')'Ú alakulAsút Ne1n tudt.a ezt a l ondot .köYctte
0lfogadni ken A-nak or \. osi a ,-últoztn thatatlan ba
[)e bárn1cnn )·it is töprenge tt, hár1nilye n gonhclen.'r ug\·Ó önigazol ását, n1Pl)' azt vallotta, hogy closRággal ta.nuhná n.yozta és
hasonlít otta össze
a gynr111rJrág)'i láz gyak1an p}()fcnrl11ló betegség ,
a halálozá sok különbsé geit magába foglaló fol„az l~let és a g.)' errnckszüh~s te1 mószetes v-elc- jeg~yzéseit, és átgondo lta
a kén oká1 a vonatkoz ó
já1 öja", 111cly n1indig ,,olt és lesz, tehát ellene összes ehnéietP kot, nen1
tudta n1e.gn1a gyarázni sen1
tenni nlit sern lc:het ·.\ kutató ellne n1indon szen- a halálozá sok különbsé gének
okát, sen1 pedig az
' ec!él,r é' el hitte, hogy kell e hetegsóg nek valami észlelt feltűnő jelensége ket Végül
-· Íl ja - „a
oka legye.n, és ez az ok rnegfogh ató tén:ycző, n1ely \ ízbe1ncrülf-5hüz hasonlóan_ ki szahnasz
álha kapasz~
ellen küzdeni lehet. és az ok inogtaJálú.sá.val a:;:i; kodik''. 1negszün tett0 „az
első szülészet i klinikán
okozat kikap<~solható S o 111 n1 el \Y o is tehát a szülések11él di\·Ó hanyattfe
h::vést, és behoztan 1
kó1okila g gondolko zott, szen1h(:n az akkori hi\;a- holyéh0 az olda.lfekYést, hiszen
a. n1ásodik szü]étalos 01 "osi fclfOgással. 111cl;, f~ hotngs.ég lényP.gét szpti klinikán oldalfckvc~shen
szültek a nők, s a
meg nen1 fogható tén,yezók hen, pontosan n1eg gyermok ágyasok egészség
i állapota ott jobb volt"
ne1ll hatáJozo tt atrrioszíé rikus, kozn1iku s és telElképzelhető, hogy mi ment 'égbe ezek után
lurikus ,.-{tltozúsokhan ,-élte 111egtalálni ]~zeket a a lüvatásá t szerf'.tÖ és segítökés
z orvos lelkében
tényezőket képesnek ta1tották a11a, hog.)- a g,yorrzekben az időkben .~.fegÍendítő olYasni sorait:
1nok;:íg,y által hajlamos sá tett cg-y·énckben a -vé1- „
}.finclez bl~nne1n ol.r: szerene;sétlen ke<lél:yés a testned1 ek olyan jránJ ú 111egbon1J[-tsát okozza, hangula tot keltett, mely
az életet nem teszi
1nely elősegíti e pusztító betegség kialakul ását
kí1-ánatossá :'.\'[inden kérdéRes \olt, 1ninck>.n rnegKeni szabad elfCleclnünk, hog:v a ,-alódi ok fr jthetetle n 'olt minden kétséges
volt, csupán
1negke1e sése nrn1 ,-olt könn-,-ű -ábban a ko1 ban, a halottak nag,y szá1na
volt kétségbe vonhata tlan
mel~y a kórokozó 111ik1 obáki ól n1ég injt sen1 tudott
,aJóság, " De a kétség és a bizonyta lanság sötét
l\íás út nern is állt S o 1n 111e1" Pi s rendelke - ójszakáj úha f'g)' véletlen külséJ
ok és a hozzázésére, mint hosszú és türchnes n1unká I· al ininden füzött zsnniális eszmetár sítás
fényt 1i-yüjtott töpkülső és belső tén:yezőt számba\ enni abból a eélrenke<lő ag) itban, és felfedte előtte az igazságo t
ból, hog:y 111cgtalálj.::t az 01 \ uHuk és szülészn( )k S e 1n 1n el\\ e is _184-7 n1árcius
2-án két barátja
osztálya közötti halálozá sok különbsé gének okát
társaság ában rövjd utazás1a \ 7elentébe rnent, hog:y
\Tizsgáló dasainak első ered1nén ye az volt, hogy - inint írta: . 1.fűkincs
oinek láttára felderíts em
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hangulatom at és kedélyemet , melyet szülészeti
klinikai élményeim már nagyon megviselte k"
~iidőn 184:'7 1nárcius 20-án rövid utazásáról 1;"iszszaté1t, és át"ette az első szülészeti klinikán
tanársegédi állását, megdöbben ve értesült, hogy
az általa annyim becsült .Jako h K o 11 e t s e h k a,
a t-örvényszék j orvostan professzora elhun:yt _!\.halál súlyos, áttéti. tályogokat is okozó ,·ér mérgezésnek volt következmé nye Kiindulása egy Yélet1en boncolási RÓrülés, inclyet a professzor ujján
egy hallgatója ejtett Boncolási jegyzőkönyvét
olvasva S e 1n rn el''' e is tudatába ,-Hlán1ként
hatolt a fe1ismeré1', 11ogy az elhunyt fóha1át boncolási lelete inennyire azonos azzal a genny,·érű
ségre jellemző boncolási képpeL melyeket maga
is ann,yit észlelt, mjd{)n a gse11nekágy i lázban
elhaltak hulláit boneolta
írta - K o 11 e t,Éjjel-nappa l üldö7.ött s e h k a betegségéne k képei egyre nö\ elcv(í határnzottság gal kellett elismernem, hogy a betegség, amelyben K o 11 e t s eh k a meghalt ós
az a betegség, melyben annyi száz gyer1nekág} 'ast
láttam elpusztulni, egy és ugyanaz Ha tehát
K o 11 e t s eh k a tanárnál a gennyvér hulla' észek által történt beoltás következtéb en támadt,
űgy a gyermekágy i láznak is ugyanezen forrásból
kellett származni Mostmár csupán azt kellett
eldönteni, honnét és hogyan altatnak be a szülő
nőbe a rnthadt hullarészek " Ennek a rejtélynek
titka megdöbbentő volt A bomlott szerves anyag,
mely a fe1 té-izés forrása, és amely annyi vi1 uló
fiatal életnek vált végzetévé, az akkori kiképzési
rendszer folytán sokat boncoló orvosnöven dékek
és orvosok kezéhez v-olt tapad·va I~z a ho1nlott
szerves an:rag a szülés inenetét 0llenő1 zö belső
vizsgálatok so1án fe1tőzte a szül(_íutakat, és ';olt
a gyermekágy i fertőzésnek kiindulópon tja a, szü1
lőndnek a fertőzésre a1núgyis hajló szer\„ezetéb en
ejtélyes1
minden
már
most
A felfedezés fényében
nek tűnő jelenség magyarázat ot nyert A két
osztály gyermekágy i lázas megbeteged ése és halálozása közti különbség egyetlen oka <osak az volt,
11ogy a szülésznőknek nen1 volt alkalmuk kezeiket bomló hullarészekk el szennvezni, inint az
01vosoknak Tisztázódot t az is, h~gy miért éppen
azok pusztulnak el, kik a tágulási szak ellmzódása folytán nehezebben szülnek, és miért nem
pusztulnak el azok, kik a szüléiházon kíYill, az
utcán hozzák ,rn~g1 a magzatukat A magyarázat
..1_\z elsőket a szülés menetének
egyszerű volt
ellenő1zése rniatt sokszor vizsgá.Jták, és így bőven
volt alkalom a szülőutakat megfor tőzni Az utóbbiaknál a szülés már lezajlott, tehát Yizsgálatrn
ezeknél má1 nem volt szükség. Sem1nel,veis szavait idézve:
„Az az ismeretlen helyi ok tehát, mely az első
szülészeti klinikán oly rettenetes pusztítások at
1 Abban az időben ugyanis senki nem gondolt a11a,
a feltűnően egybevágó boncolási leletek ellenére sem,
hogy a pyaemia. (gennyvérűség) és a gyermekágyi láz
rrzono::; kórfolyamat. Sőt a gye1mekág} i lázat egy
különleges, a pyae1nia-tól teljesen c1iérö betegségnek
ta1totiák. Iliányzott a közös ok, ezt késCbb a mik10biológia találta" meg. Semmelweis pusztán a pontos
klinikai inegfigyelés é..s a boncolási lelet alapján zseniális
meglátással találta meg a közös okot

"itt véghez, a "izsgáló kezéhez tapadó bullarészek
voltak '' .'.\ segíteni aka1 ó 01 ·v osi kéz köz\· etítette
tel1át, tudtán és akaratán kí' ül, a fertőzést, és
S e in ln e 1 \V ej s a feli81ne1t igazság fényében
rnagát sc1n khnélve h·ta:
Tanulságot kell tennem, hog} csak a Jóisten ismeri azok számát, kik mjattam idő előtt
szállottak sírba Én olyan mé1 tékben foglalkoztan 1
hullákkal, amennyire csak ke„és szülész foglalkoBárn1enn1--1re fájdal1nas, bá11nil:yen nyozik
n1asztó is az ilyen beis111eré8, nen1 a letagadásba n
rejlik ellenszere; és h_a ne,n1 is akarjuk, hogy állancló,,á fr-1gyen a szerenesötle nség, akkor ezt ar iga,.,;ságot az összérdekel tcknek tudomására kell hozni "
\1 i \olt tehát ennek ah igazságnak a lényege,
és ini \'Olt ebben az; igazságban az az időtálló tényező, n1el:y ina is ele·vcnen hat, és 1ninden szülész
és sebész gyakorlati n1unkájána k alapja?
S 0 m 1n e 1 '" e i s zseniális meglátással elsósor ban arra hívta fel a figielnrnt, hogy a gyermekágyi láz kó1oka ne1n megfoghata tlan, leküzdhetet len ,.alan1i, hanen1 anyagi jellegű t,ényez(), - n1á1
igen kjs rncnn·yisr,ghen ü; hatásos, bomló, rothadó,
szPI\·BR an)' ag, ··- rnel:y az 01 vns kezéhez, inűsze1é-·'
bcz tapad, ha hullákat boncol, ha gennyes vagy
cves váladékos sebekkel, szétesett és bomló daganatrészekke l foglalkozik De ugyanígy tapad a
fertőzött beteggel érintkezésb e jutott ágynemű
höz, ágytálhoz stb is, és innen ü; közvetíthet i a
.fertőzést És niivel a fe1t6zést keltő p1inC'ipiun1
an.)'agi jellcgü tr:nyez6 3 t.chát ellene és a, szülőutak
szennyozéJdése ellen is küí':deni lehet. ]~rre a célra'
Se1n1nelv;;eis a kéz. a, 111űsze1 mecba,nikus 111egtisztítását ajánlotta szappannal tö1téné) inosással, ina.Jel
utána a kéz \Og)i tisztítását kö,.etelte n1cg A„ kéz
vegyi tisztítására előbb a klóros úzct, majd kési5bb
a kló1os111ész \izes olcg;yét használta. 1\z utóbl~ival
addig kellett a kezet clör zsölgetni, míg "sak síkossá
nen1 lett \ kló1os1nész c1élyes \·Cg).:·i hatása abban
az itlöben már jólisn1e1t ,-olt, hiszen l\.1 a n n ó
.:\lajos 18,42-ben n1egjelont Orvos-g:yógysze1észi
\Tog.)'tan c.ín1ü köny\.·él)cn írta: ,,IIasználtat ni RZOkott ragálj.'OS kórokokkal l~S áltah1k származó
gerjékkel (miasma) 3 telt RZO bák beli legek tisztí::: S e mm e 1 \\· e is

tn~g nem is1nPrhettc hog~

n1i

bakiE:J iológia felfedezései
fertőző an:y ag, hiszen a
kt'.Jsőbb kövcikeztf;k. De biztosan an,) agi jellegű ténye-

a

gondolta, inel~y a kézhez, müszcrhez stb tapad.
dc inf:g is sernmisítht-~tő Zs0niális megsejtés kellett, a hukie1iológia előtti koi ban egy olyan
anyagi tén} ezőrc gondolni, mely n1ég a kGz eg,~.szcrü
mosása után is fe1tőzni képes legyen
3 }Iiasma alatt ol)an exogé-n, ragál)'t előidézni képes
okot értettek mely, a levegővel, vagy a vízzel kerül
a szervezetbe ~~ levegőbe jutott n1iasmáva1 s7en1ben
szagos anyagokkal védekeztek A contagiu1n olyan
endogén fertőzőanyag, mely egyedül az emberi szervezetben termelődik. áz akkori felfogás szerint - és
innen jut dil·ekt vagy indirekt úton más emberi szervezetbe, ahol hasonló megbetegedé st okoz„ A contagiurn
animatu1n, a botanikus II e n 1 o elképzelése (1840)
felelhetett meg a mai kórokozó mikróba fogaln1ának.
~~z angol 01\-osok úg.~ védekeztek pl. a gyermekágyi
láz contagiurna ellen, hogy ruhát cseréltek, füröc).tek,
és heteken át nem vállaltak szülést Ezalatt vélernén;, ük S7.c:rint a gyf'Tm<"·ln'igyi l47nt PlőirlézÖ contagium
megsem1nisü lt. S e m m e 1 ~· e i s, mint láttuk, a gyermckág.)"i láz okául más okot jelölt meg, és ez a legnagyobb különbség a. két felfogás között,
zőnek

átvihető,
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tására" Tudták továbbá azt is róla, hogy „a 10t- kat mindig, mei t az jó. Ne bízzanak új elméletekhadásba átmenő életműves, de kiváltképp az ben Nem tudósok kellenek nekünk, hanem hűsé
állati testekből kifejlődő ragályos bűzt magába ges alattvalók Ki minket szolgál, azt tegye amit
vonja." J)e rámuta.tott S e m 111e1 Vi' e is aira js~ param:solunk Aki ene nem képes, vagy új elmé„ .. könnyebb az újat be nem mocskolni, mint a let9k híve, az menjen útjára."
fertőzöttet megtisztítani" E felismerések - együtIgy elsősorban K l e i n professzornak volt
tesen a S e m m e 1 w e i s féle p10filaxis - a mű felróható, hogy Bécsben semmiféle formában
tétet végző orvosi kéz, műszer, kötszer aszeptikus nem kapott S e mm el w e is támogatást. Kliprofilaxisát követelték meg Különleges jelentő nikai szolgálati idejét nem hosszabbítottá k meg,
séget azért nye1tek az orvostudomán yban, inert magántanársá gát is csak másodszori folyarnodásra,
csak ennek a tanításnak alapvetése nyomán indul- az új bécsi iskola kitűnőségeinek - S k o da ,
hatott el a modern aszeptikus sebészet fejlődése
R o k i t a n s k y - támogatásával nyerte el
A tanítás a mai rezisztens gennykeltő kórokozók Azonban K 1 e i n keze ide is elé1 t, mert az engeidején időszerűbb, és súlyosabb jelentőségű, mint délyt olyan kikötéssel vette kézhez, hogy a szülévalaha volt
szeti műtéttant csak fantomon szabad oktatnia.
l\1ai szemmel nézve Semmel\veis fBlismelésének Ennyi lealázó és méltatlan mellőzés után, az orvosi
igazsága annyira nyilvánvaló, a megelőzés mód- munkától és tanítási lehetőségtől megfosztott
ját a gyakorlat annyira igazolta, (eljárásának S e m m e 1 w e i s ne k más vála.sztása valóban
bevezetése után a „hírhedt" első számú szülészeti nem volt, mint 1850 októberében hazájába visszaosztályon a gyermekágyi halálozások száma térni Pesten J\'[ a r k u s o v sz k y köre régi barát1,25%-ia esett vissza), hogy érthetetlennek tűnik, sággal fogadta A következő év tavaszán átvette a
miért volt mégis e tannak annyi ellenzője? Ha Rókus kór ház szülészeti osztályának vezetését,
meggondoljuk azonban, hogy e józan empirián majd 1855-től haláláig a Pesti Orvostudomán yi
alapuló tan mennyire ellentétben állt az akkori Egyetemen a szülészet tanára volt. Tanításának
orvostudomán y meddő spekuláción, merev dog- ragyogó diadala, hogy működése alatt a Rókus
mákon álló kényelmes or vasi szemléletével, meny- Kórházban és az egyetemi szülészeti klinikán a hihenyire ellentétes volt a maradi, minden változástól tetlen ül kezdetleges higiéniás viszonyok, a megirtózó, a gondolkodás szabadságával nem rendel- felelő felszerelés hiánya, az iskolázatlan, közömbös
kező szülésztanárok felfogásával, és végül mennyire
és gyakran ellenséges indulatú személyzet ellenéie
szembekerült az akkor kibontakozó - Virchow a gyeimekágyi lázból eredő halálozás gyakorlatiképviselte - sejtkórtannal, megértjük, hogy a lag megszűnt Azokban a külföldi szülészeti int,éS e mm e 1 w e is - féle tanítást miért fogadták zetekben, ahol a S e mm e 1 w e i s féle profilaxist
olyan merev elutasítással S e mm e 1 \\'e i s, mint nem alkalmazták, változatlan hevességgel szedw
láttuk, a gyermekágyi láz okát a szervezetbe kívül- áldozatait a gyermekágyi láz Hiába írta meg
ről bejutó, és csak kivételesen a szervezetben levő
tanítása terjesztésére német nyehen híres könyvét'
anyagi tényezőben találta meg, mely ellen, mint azt hiába voltak az Orvosi Hetilap mellékletében megbizonyította, hatásosan küzdeni is lehet A sejt- jelenő szen·vedél~yes hangon inegírt „Nyílt levelei",
kórtan viszont a betegség lényegét a sejtek élet- az akkori orvosvilág olyan kitűnőségei, mint
tevékenységén ek megváltozásáb an jelölte weg, Virchow, Kiewisch, Scanzoni, Brau,n, .Dubois, életehát olyan faktorokat jelölt meg, melyeket befo- sen szembefordult ak a gyeimekágyi fertőzések
lyásolni nem lehetett A scjtkórtan tehát a terápiás megelőzésének és elhárításának Semmelweis-füle
nihilizmusnak volt a melegágya. Mindez természe- tanaival Téveszmének n1inősítették azt, a1nelyre
tesen oda vezetett, hogy Európában alig akadt időt is kár pazarnlni. A szülőnők vizsgálata to:
olyan szülészeti intézet, melynek vezetője a taní- vábhra is Ug:r fűlyt le, mlnt azt S e m rn e 1 Vír e is
tást józan kritikával kipróbálta, és gyakmlatba egyik taníhánya írta: „
gyakran megesett,
átültette volna. Kétségtelen, hogy a szülészek hogy fhérem, ki akkoriban a gyakorlati szülészetet
S e m m e l w e i s tanítása után nehéz válaszút tanulta, átjött hozzám a boncolóteremb e, hogy
elé kerültek Vagy elfogadják a tanítást, és vál- velem együtt a hullán tanulja a bonctant, vagy
lalják - mint S e m m e 1 w e i s tette - annak nekem segítsen a praeparatumo t elkészíteni.
beismerését, hogy a fertőzést az orvosi kéz köz- ezekután távozott, és folytatta az inSJlekciót Jól
vetíti, vag,y nem, s ez esetben tekintélyük csorbí- emlékszen1, egy ízben vele 1nentem a szülőházba,
tatlanul megmarad Az érdekeltek legtöbbje ilyen a fivérem letette a botját és kalapját, és megvizslelkierővel nem rendelkezett, s ezért az utóbbi
gálta a szülőnőt "
megoldást választotta. S e m m e 1 w e i s így lasIlyen és hasonló hírek, és él tesülések hatása
san elszigetelődött Egyéni tragédiáját még fo- alatt a pusztulásba kényszerített fiatal életek védelkozta., 11ogy főnöke, a bécsi udvar konzervatívjai - mében S e m m e 1 w e i s nem tudott kíméletes
nak pártfogoltja, a minden újítástól mereven el- lenni Nyílt leveleinek hangja úgy sújtott, mint az
zárkózó Klein professzor is élesen szembefor- ost01 csapás. Metsző gunnyal gyilkosoknak nevezte
dult tanításával K 1 e i n professzm kétségtelenül ellenfeleit, kiknek ostoba korlátoltsága miatt a
szűk látókörű ember volt, de meg kell gondolnunk,
szülőanyák ezrei pusztulnak el >ilágszerte. De ezzel
hogy az Európán átsöprő fonadalmi megmozdu- még jobban maga ellen ingerelte a külföldi szülélások idején az újításokkal való szembefordulá s
4 _4 gyei 111.;k-ágyi láz lü1okl-ana, fogaltna és p1ophy·
egyúttal politikai állásfoglalást is jelentett, külölaxisa.„
nösen Bécsben, ahol jól emlékeztek még ~Iária 1861 Pest; '\Vien és I,eipzig„ Hartleben C A kiadása
(:~I_agya.rra, ford'ított.a. Győry Tibor dr
Buda·
Terézia híres mondására: „A régihez tartsák magu- pest. MOKT 96. kötet 1906.)

1965. január
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szeket, s így a se111mel\\eisi profilaxis kívánsága
egyre inkább elutasításban részesült Csak kevesen ,oltak azok, kiket ez az igazság meggyőzött
E kevesek között ott 'oltak az akkori Oroszország
orvosai is. Ott könyvének niegjelenése és megvitatása után köielez()\-é tették, hogy a szülésznők
szülések levezetésénél a S e m m e 1 w e is -féle
profilaxist alkalmazzák
A fény azonban csak lassan űzte el a tanítás
fölé boruló sötét árnyakat, és S e mm e 1 w e i s
igazságkeresésben felőrölt élete tragikusan közeledett a vég felé. Talán - írja J e n dr a s s i k „ha S e m m e 1 w e i s egyezteti tanait a bakteriológiával, s ezt hozza fol ellenfeleivel szemben minthogy már rendelkezésére álltak - a vitában
már akkor kétségkívül ő maradt volna győztes, s
minden másképp lehetett volna Rejtély, miért
kellett így történnie?"'
47 éves volt, amikor 1865 július első napjaiban
egy gennyes műtét alkalmával kezét megsértette
Az ebből eredő lassan, kifejlődő lázas, súlyos sebfertőzés heveny pszichózist robbantott ki nála,
melyet az akkmi pesti egyetem tekintélyes orvosprofesszorai helytelenül organikus elmebajnak
diagnosztizáltak, és a kezelésre S e mm e 1 w e is-t
egy bécsi magán clmeszanatóriumban tanácsolták
elhelyezni. Rejtély, hogy ez miért történt így
R e g ö 1 y - i\1 é r e i ezt ír ja: „S e m m e 1 w e i s
egészen 1865 nyarán bekövetkezett lázas szeptikus állapota fellépéséig kimagasló és töretlen
tudományos, valamint gyógyító munkát végzett"
Tehát szeptikus megbetegedéséignyomát sem mutatta a lelki zavarnak. A tragédiát még fokozta,
hogy a bécsi elmeszanatóriumban - érthetetlenül - nen1 ismerték fel a lázas fertőzés k:övetkezinényeként jelentkező pszichózisát, és ami még
ke\'éshé érthető „nen1 végezték el sem a kéz gangrnenájának, sem pedig a mellkasi izomzat között
kifejlődött áttéti tályognak sebészi feltárását",
holott ezt az akkori sebészi tankimyvek, mint azt
R e g ö 1 y - Mér e i hangsúlyozza, kötelezően
előírták Hogy pontosan mi történt S e m m e 1\\ e is-szel az elmegyógyintézetben, a1r ól csak kevés
tudo1násunk van, n1e1 t élve többé családtagjai
nem látt-ák S e n1ine1 \V e is né későbbi elbeszélése szerint férjén, mikor megtudta, hogy hová
került, és eltárnzásában megakadályozták, dühroham tört ki Megfékezése után az akkori elmegyógyintézetekben uralkodó szokás szerint „sötétkamrába'' hel:yezték „'J'alán szerencsére - írja
R e g ö 1 y - 11: ér e i, - de homály födi mindazt,
ami az elmegyógyintézetben történt ilz is elegendő, ha a múlt századbeli elmeintézetek ún
sötétkamráüól hallunk" Semmelweis tragédiája
befojeződött A tanítása konok ellenállásba ütkö~
zött, maga a .,tudatlan jóakaróinak tömlöcéből"
5 Pa s te u 1
felfedezése 185'i-bő1 ered. Ó mondta
ki, bog)· nincs 61jedés mik1oorganizmus nélkül, minden
trjedést ennek egy meghatározott fajtája idéz elő,
l{étségtelen, 1861-től kezdve az ÜI\·oSi I-Ietilaphan
már jelentek meg el're utalások ]lfagam részéről úgy
gondolom, hogy S e mm e 1 "'e is-t a. kérdés g~yakor
lati lÉSze érdekelte e1sősorban EnnPk erE,clménve·
azonnal lemérhető volt a n1egbeteged~sek és haláloz~á
sok szátnának csökkenéséből, és ez teljesen bi:zünyította
elµiélete helyességét

~ írja Jen dr a s s i k - többé nem szabadulhatott. Higgyük, hogy az egyedüllét és a reménytelenség sötét óráiban azok a szavak vigasztalták,
melyeket egykor papírra vetett:
„Ha jelen meggyőződésemmel visszatekintek a
inúltba, csak úgy sikerült elűznöm a rámnehezedő
szomorúságot, hogy szememet a boldog jövőre
szegezem, amikor már a szülészeti kórházakban,
sem azokon kívül világszerte nem lesz többé gyer1nekág~yi láz n
Halála 1865. augusztus 13-án következett be.
Boncolási kórisméje alapján „geilnyvér volt jelen,
mely gyors halálát okozta " A boncolási leletét
áttekintve Ha r a n g h y prnfesszor megállapítja
„kór bonctanilag feltehető, hogy a halált megelőző
súlyos zavartság a kór bonctanilag leghatározottabban igazolt szeptikus állapot okozta deliriummal hozható összefüggésbe Ami pedig az idültnek
látszó agy-elváltozásokat illeti, az nem paralysissel, vagy tabes-szel, hanen1 az agyi e1 ek sclerosis-á val
Ismerve a.zonban S e n1 m e 1mag,yarázható.
w e i s küzdelmes életét nem csodálkozhatunk
rajta, ha ellenfelei halálában nem a tragikus vérmérgezést igyekeztek kidomborítani, hanem har-'
cos egyéniségét organikus elmebaj okozta kórns
elme niűködéssel akarták rnag:yarázni."
De a fényt, mit tanítása lobbantott fel, nem
lehetett közömbösséggel, rosszakarattal kioltani
A következő évtizedekben a mikrobiológiai és a
műtétes szakmák művelői mindenben igazolták
a sebfe1 tőzések lét1 ejöttének semmelvveisi eln1életét és a belőle levont gyakorlati tennivalókat •
Mindenki előtt nyilvámalóvá vált, hogy a műté
tes szakmák fo11adalmi 'ívmányai egyedül annak
a zseniális n1eglátásnak eredményén alapulnak,
inelyet először és világosan S e mm el w ej s
fogalmazott meg, és közölt a világgal
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ZUSA1'DiENF ASSUNG
<les Centenariums seines Todestages ist die
,.orlicgencle Gedenkschrift I. F', Semmel\\eis (18181865) dem giossen ungarischen Gynaekologen, dem
„Rctte1 de1 ll-lüttel'", seincm mühsamcn Leben, tragischem 'Iode ge,,idmct. Es l\'ird daR \VesEntliche de1
Se1nmel\\EJis'schen Leh1·c veranschaulicht und darauf
hingewiesen, dass dieSE IA:.hre auch 1H-;ute der chjrurgischen und gynaekologisc.:hen \:\;llkung zug1unde
liegt. Es 11iid auch EJil\fihnt, dass im Schein neuerer
F orschungcn die zum Semmel1vcis' TodEJ führende fieberhafte septische lnfektion jener akutenPsychose zugDiagnosestellung der darna1 und e ..Jag, dic bei de1
ligen Arzt.e eine endogenE; Psychost-J vortauschte
~l\..nl8.sslich

(0; szágo.s Bl1 ósági T7 egyészeti Irdézet Buda1-;e.st,
I Győző u. 11.)
Érkezett: 1964 xr 12.

