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Legyen e néhány sor úás tiszteletadás a nagy 
S e n1me1 w e i s-ünk emlék

1
ének és 1nunkássága 

világraszóló eredményeinek, születése 150. évfor
dulója alkalmából 

S e m m e 1 w e i s Ignác Fülöp nagy hazánldia 
1818. július l-én született Budán, és sok csalódás
sal, küszködéssel, de egyben dicsőséggel teljes, ál
dásos életét 1865. augusztus hó 13-án tragikusan 
fejezte be. 

3 évvel ezelőtt, 1965-ben, halálának 100 éves év
fürdulóján az egész világ ünnepelte „az anyák 
Jnegn1entőjét", ebben az esztendőbe11 pedig - szü
letésének 150 éves jubileumán -ismét mindenütt, 
különöse11 r1álunk, ünnepélyese11 n1ege1nlékeznek 
a legnagyobb magyar orvosról 

Mi magyarok különös büszkeséggel gondolnnk a 
világhírű tudósra, akinek érdemeit és emlékét itt
hon és külföldön egyaránt számtalan írás, könyv, 
szobor, relief, festmény, film, kép stb.. méltó mó
don hírdeti .. 

Nem lehet célo1n S e 111 m e 1 w e i s 1ninde11 
egészségügyi szakember által bizonyára jólismert 
1nunkásságának részletes isn1ertetése„ Ezt sokan, 
nálam hívatottabbak elvégezték már. Ezek közül 
csak a legut6bbi 2 évben megjelent két kitűnő 
könyvet emlitem meg 

Az egyik a dr Gortvay György orvostör
ténész és dr. Z o 1 tán Imre Semmelweis-kutat6 
a Budapesti Orvostudományi Egyetem rektora és 
a IL sz. Női Klinika igazgató professzora által 
S e mm e 1 w e is halálának 100 éves évforduló
jára írt, az Akadémiai Kiadó kiadásában 1966-
ban megjelent, csaknem 300 oldal terjedelmű, 
„Sen1melweis élete és Inunkássága" cí1nű inunka 
A másik a „Gondolat" kiadásában „Se1nmelweis 
és kora" címmel dr B e ne dek István ideg
gyógyász, orvostörténész tollából 1967-ben meg
jelent szintén terjedelmes könyv. Mindkettő igen 
értékes, izgalmas, oknyo1nozó történet, an1ely hí
ven feltárja a lelkes kutató és nagy feltaláló éle
tének és munkásságának minden mozzanatát. 

Feladatul tűztem ki S e m m e 1 w e i s munkás
ságának gyógyszerészeti és kémiai szempontból 
történő megvilágítását, amelyre dr F e k é t e 

Sándor Semmelweis-kutató, nőgyógyász profosz·
szor, a Semn1elweis Orvostörténeti Múzeum igazga
tójának ösztönzése is késztetett, amikor n~hány 
adatért fordultam hozzá 

A „puerperális nap", vagyis a gyermekágyi láz 
megelőzésének napja, amely az anyák millióit 
mentette meg az életnek - miként S e m m e 1-
w e is maga mondotta -, 1847 májusában kez
dődött Bécsben. Enől S e mm e 1 w e is a Győry
féle német kiadás 131. oldalán foglaltak szerint 
ezt írja: „Um die an der Hand klebenden Cadaver
theile zu zerstören, benütze ich, ohne mich jedoch 
des Tages zu erinnern, beilaufig von M:itte Mai 184 7. 
angcfangen, die Chlorina liquida, mit welcher ich 
und jedcr Schüler var der U ntersuchung seine 
Hande waschen n1usste. Nach einiger Zeit ver
liess ich die Chlorina liquida wegen ihres hohen 
Preises und ging zu dem bedeutend billigeren 
Chlorkalk über .. " 

A Gortvay-Zoltán-könyv 57-58. ol
dalán pedig erről a következőket találjuk: 

„Bécsben Ferdinánd H eb r a - a már nagy 
hírnek örvendő dennatológus - volt az első, aki a 
nyilvánossággal közölte S e m m e 1 w e i s nagy 
jelentőségű felfedezését ·- S e mm e 1 w e is tu
domása nélkül - a bécsi Orvosegyesület folyóira
tának 1847. XII havi számában »Felette fontos 
tapasztalatok a szülőházakban járványos gyer
n1ekágyi láz kóroktanáról« címmel 

J;J folyóirat szerkesztősége kötelességének tartja, 
hogy megismertesse az orvosi közönséget azokkal a 
tapasztalatokkal, amelyeket S e m m e 1 w e i s dr .. 
ú1, az itteni cs. kir. közkórház első szülészeti kli
nikájának tanársegéde, a csaknem valamennyi szü
lőházban uralkodó gyermekágyi lázról tett. S e m
m B 1 \V 8 i S dr„ ÚI, ki in1már több ffiÜlt 5 év Óta 
az itteni cs. kir közkórházban működik, mind a 
boncolóasztal, mind a kórágy mellett, az orvosi tu
domány különböző ágait alaposan elsajátította s 
végül az utóbbi 2 év alatt a szülészet szakmájára 
forditotta speciális tevékenységét, feladRtául tíízt.A 
ki, hogy kifürkéssze azon okot, mely az annyira 
pusztító járványos gyermekágyi láz folyamatát 
előidézi E tekintetben semmit vizsgálatlanul nem 
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hagyott és mindent ami tán káros befolyással le
hetett, gondosan kiküszöbölt Az idevaló kórbonc
tani intézet mindennapos látogatása által S e m
m e 1 w e i s megismerte ar~t a káros befolyást, 
melyet eves és bomló folyadékok a boncolatokkal 
foglalkozó egyének sértetlen testrészeire is gya
koroltak Ez az észlelés keltette fel benne a gondo
latot, hogy a szülőházakban talán a szülészek ma
guk oltották be a terhes és szülő nőkbe a gyermek
ágyi lázat, s hogy az az esetek többségében nem is 
egyéb, mint hullafertőzés., 

Hogy e nézetet kip1óbálja, az I. sz. szülészeti 
klinika szülőszobája számára utasítást adott, hogy 
mir1denki, aki terhes nőt készül megvizsgálni, ke
zét vizes klórmész oldattal (Ohlor .. calcis unc 1, 
Aque fontanae libras duas) tartozik megmosni Az 
eredn1é11y níeglepetésszerűen kedvező \.'olt, 111ert 
míg 1847 április-május havában, amikor n1ég I1en1 
követték e rendszabályt, 100 szülésre legalább 18 
halálozás esett; a következő hónapokban a halot
tak szá1na a szüléshez úgy arán:y1ott, n1int 2,45 a 
100-hoz„" 

De hadd idézzünk további tájékoztatásul ugyan
ezen könyv 115. oldaláról még egy fontos, részletes 
utasítást is, amely S e mm el w e is 1851-ben 

megkezdett pesti működésének professzori idő
szakából való. E szerint S e mm e 1 w e is javas
latára a budai helytartótanács 1862 .. IX l-én kelt 
köriratában S e mm e 1 w e is könyvét és az ab
Lan foglaltakat az összes magyarországi törvény
hatóság (megye) figyelmébe ajánlotta az alábbi 
szöveggel. 

„Dr S e m m e 1 w e i s Ignác Fülöp m.. kir 
egyetemi igazgatótanár a gyermekágyi lázról írt és 
ide folteijesztett jeles munkájában, a gyermekágyi 
láznak egyedüli okát egy, a gyermekágyas által 

felvett állati szerves elbomlott anyagba helyezi, 
E nézet úgy a m kir egyetem orvostanári testülete, 
valamint számos tudós orvos tekintélye által pár
toltatik.. 

Miután e szerint ezen öldöklő betegség elleni óv
eljárásnak okszerű feladata nem lehet egyéb, mint 
ilyen fertőző bomlott anyagoknak a gyermekágyas 
testébe netáni behozatalát gátolni, ennélfogva a 
i1evezett szerző azt javasolta, hogy az orvosok és 
bábák, mielőtt egy fertőző anyagot érintenek, a 
fennebbi cél elérésére kezüket iól beolaiozzák, 
hogy a fertőző anyag a bőrlikacsokba be ne hatol
llaf;Süll, ezutá11 kezüket szappannal jól megmosván, 
a még netán el nem távolított fertőző anyag meg-
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semmisítése tekintetéből halvaggal (chlorkalk, 
chloratnm calcis) addig mossák, míg kezük sikam
lós lesz 

Ilyen eljárás után a kéz tökéletes fertőtlenné té
tetvén inegjegyeztetik, nliszerint ne1n csa.k a vizs
gáló ujj által történhetik fertőzés, hanem minden 
egyéb tárgy által is, melyek fertőzött anyagokkal 
érintkezésbe jönnek, ezek tehát a 11en1zővégekkel 
leendő érintkezésük előtt szintén fertőtelenítendők, 
avagy alkalmazáson kívül helyezendők: ide tar
toznak a sebészi műszerek, ágynen1űk, szivacsok: 
stb 

Miután továbbá a fertőző anyagok a levegő által 
is továbbvitethetnek: ennélfogva szükséges, hogy 
a levegő a kór- és szülőházakban gyakran meg
újíttassék és az egyének kigőzölgése, annak elbom
lása előtt, szellőztetés által eltávolittassék. 

Ezen óveljárás ok- és célszerűnek találtatvá11 
s enne~ alkalmazása úgy a kór- és szülőházakban, 
valamint a Jnagángyakorlatban is kívánatos lévén, 
fellúvatik a címzett törvényhatóság, hogy a fenn
en11ített szerzőtől kitűnő szavatosság és tanuln1á
nyossággal a gyermekágyi lázról írt művében fog
lalt ezen óveljárást úgy az orvosoknak, valan1int a 
sebészmvosoknak és bábáknak is figyelmébe be
hatólag ajánlja és a kórházakban mindenütt alkal
mazásba hozza„" 

Jegyezzük még meg, hogy S e mm e 1 w e is, 
aki először ismerte fel a gyermekágyi láz nem spe· 
cifikus fertőző jellegét, a világon elsőként köröm
kefét is használt, tehát egyidejííleg a kéz mecha
nikai és kémiai fertőtlerútését végezte A köröm
keféről azonban nem tett említést Ezt az aszep
szist és antiszepszist S e ln 111 e 1 w e is - inint 
láttuk - már 184 7 májnsában vezette be. 

Hol voltak akkor még a Pasteur (1857) és 
K o eh (1878) által felfedezett bakteriológiai is
meretek? Még L is te r is csak 1867-ben publi
kálta beszámolóját az antiszeptikus karbolos seb
kezelésr ől. 

.Az objektív szakemberek S e mm e 1 w e is 
nevét később L is te r é mellé állítják, de azzal, 
hogy „L i s t e r már támaszkodhatott P a s t e u r 
felfedezésére, 111íg S e 1111ne1 w e is csak saját 
tapasztalataiból meríthetett." 

S e m m e 1 w e is legnagyobb, elévülhetetlen 
érdeme az, hogy a szörnyű gyermekágyi láz okát 
és leküzdésének módját a világ0n először ő fedezte 
fel. 

Lássuk most a S e m m e 1 w e i s által alkalma
zott kémiai dezinficienseket közelebbről 

A fent idézett német szöveg szerint tehát S e m
m e 1 w e i s először a Chlorina liquidat alkalmazta, 
majd annak magas ára miatt áttért a jóval olcsóbb 
klórmész használatára, amelyből 1 uncia* ( = 35 g) 
mennyiséget adott 2 libra (1 libra= 420 g), vagyis 
840 g vízhez, tehát 4%,os ilyen folyadékkal dezin
ficiáltatta a kezeket. 

A klórt S e h e e 1 e svéd gyógyszer ész 1774-ben 
állította elő először. 

S e mm e 1 w e is idejében - 1847-ben - te
hát már ÍRn1eretes volt. a klórosvfz és a kló1os111ész 

* A gramn1súly„rendszer hazánkban 1876 évi január 
hó l-t61 vált kötelezővé. 

is Mindkettő szerepelt az 1834-től 1855-ig Magyar
országon is hivatalos IV kiadású, vala1nint az azt 
követő osztrák, majd a magyar gyógyszerköny
vekben (Az I. ~Iagyar Gyógyszerkönyv csak 1871-
ben jele11t 111eg.) 

A 1D2 oldal terjedelmű IV. Osztrák Gyógyszer
könyv (0 .. Gykv ), melyet latin nyelven írtak, s az 
anyagok tekintetében két f6 részre oszlik: a 249-ből 
mintegy 200 növényi eredetű alapanyagot tartal-
111azó „Pl1arn1aca sin1plicia" -t, továbbá a gyógy
szertárban előállított 331 galenusi készítményt, a 
„Fo11nulae praeparatorun1 et co1npositorun1" elő
iratát ta1 taln1azó részre 

Abban az időben a ga.lenusi és ké1niai szereket 
általában a gyógyszertárakban állították elő 

Nálunk id. dr: W á g n e r Dániel gyógyszer ész 
csak 1867-bcn létesített egy vegyészeti üzemet 
.iz. \T. 0. Gykv.-ben a Calcaria chlorata, 111ár „Prae
paratun1 officinarun1 chen1icarun1" jelzéssel van 
ellátva A IV. 0. Gykv. galennsikészítményeiközött 
szerepel a „Chlorina lignida" (Chlornm liquidum, 
Acidun1 n1uriaticun1 oxygenatun1) vagy klórosvíz, 
amelyet konyhasóból barnakő (J\fu02 ) és tömény 
kénsav segítségével állítottak elő. A kénsav hatá
sára a konyhasóból sósav keletkezik és ezt oxidálja 
a bar11akő a vízbe v~ezetett klórgázzá 

l\fint láttuk, a klórosvízet annak 111agas ára 111iatt 
cser élte fel S e n1 n1 e 1 'v e i s a klórosmésszel 

Valóban, az 1843-ban kiadott magyar gyógy
szcrárszabás szerint a kereszttel jelölt Chlorina 
liquida (Folyó zöldlő, Clo1wasscr) unciánként 5 
krajcárba, n1íg a klóros1nész (Cloretum calcis, 
Mészanyzöldlet, Kalkchlorid) csak 2 krajcárba 
került. 

ne a cserének 1nás előnye is volt 
A kb. 0,5%-os telített klórosvízben levő klórgáz 

ugyanis rendkívül kellen1etlen, a légutakat irritáló, 
belégzés esetén a tüdő sejtjeit roncsoló, inérgező 
sajátságú anyag. \7alószínűleg ez okból se1n szí
vesen használták A klórosvfa egyébként jó de
zinficiens. Igen erélyes oxidáló hatásánál fügva a 
szerves a11yagokat és a 1nj}:c1001ganizn1usokat el
roncsolja. Hatáserősségc azonban ha1narosan csök
ken. Szerencsésebbnek mondható tehát a stabilabb 
klórmész alkalmazása, amelyet 1779-ben Te n
n a n t állított elő először 

A IV .. 0 Gykv ennek a készítését is megadja 
néhány sorban Cl1loretun1 calcis, Calcaria chlo-
1 ata, Calcaria chlorinica, Calcaria oxymuriatica, 
Chloris calcicus, Chloretun1 calcaria.e cín1ek alatt, 
oly 111ódo11, hogy a fiissen n1egoltott mészbe klór
gáz bevezetését írja elő. 

"!i_ klórosn1ész ké1niai összetétele tekintetében 
többféle felfogás található a különböző szakköny
vekben. Az V. Helvét Gykv. 1947-ben megjelent 
kommentárjában foglaltak szerint a következő 
képlet a helyes, an1it Ne u 111 a n n és Ha eb-
1 e. r állapít~ttak meg: 

4 Ca(OH)2 +3 012 +2 H 20 ~ 
3 CaCl(OC!) Ca(OH)2 .5 H 20 

1~ knn1n1(-\nt8_T R7ce-rint 8_-Z a fP.lfOgá-~, hogy a. kI0:r0!': 
mész CaCl2 és Ca(OC1)2 keveréke lenne, túlhaladott 
álláspont. A készítményben a CaC12 nunt bornlás
termék van jelen 
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A calcaria chlorata vagy klórosmész az V Ma
gyar Gykv. szerint: „Kalciumhipoklorit, kalcium
klorid és kalciumhidroxid keveréke, kevés kalcium
karbonátot is tartalmaz, fehér vagy szürkésfehér, 
esetleg halvány zöldessárga, kissé nyirkos, nedv
~zívó, morzsalékos por„ Szaga a klóréra e1nlékeztet. 
Ize jellegzetes, sós, lúgos. A levegő széndioxidjának 
hatására klórfejlődés közben kar bonátosodik" 
Ezért és a csak 0,17%-ban oldódó Oa(OH) 2 na
gyobb mennyisége miatt" vízben csak részben ol
dódik Kémhatása (1+19) erősen lúgos Legalább 
25 g/g% ún .. „hatásképes klórt tartalmaz", ami 
savak hozzáadásával fejlődik beló1e. 

S e rn m e 1 w e is, mint láttulr a klóros1nész 
4%-os vízes szuszpenzióját alkalmazta fertőtleni
tésre, savanyítás nélkül. Ebben kellett a kezet, 
előzetes körömkefével való szappanos dörzsölés 
után addig mosni, míg a kéz sikamlóssá vált. Így 
tehát elsősorban az erős lúghatás érvényesült a 
fertőtlenitésben, amely a bőrfelületnek a szappan 
által el nem távolított zsírrétegét és egyben a fel
hám elszarusodott keratimétegét is feloldotta, s 
így vált kb. 4-5 perces kézmosás után sikamlóssá 
a bőr. Az ezután netán még a bőnedőkben, bőr
repedésekben maradt szennyet, mikroorganizmu
sokat a klórosmész hipokloritja a levegő széndi
oxidja által belőle felszabadított klórral együtt, 
erős oxidációs hatással pusztította el, minthogy a 
hipoklorit lúgos közegben a leghathatósabb de
zinficiensek közé tartozik 

A klóros készítményeknek ezek a fent elsorolt 
kitű11ő sajátosságai, beleértve a dezodoráló hatást 
is, lehetővé tették a boncoló orvos kezéhez tapadt 
hullarészek és a hullaszag eltávolítását, amely utób
bit S e m m e 1 w e is a kézfertőtlenités fontos 
kritériumaként értékelt 

A fentebb említett mészhidroxidból és kalcium
karbonátból álló csapadékot és zavarosságot an
nakidején sokan kifogásolták, holott az a klórmész 
fertőtlenitő hatását lényegesen nem befolyásolja 

Akik nem találták hatásosnak S e mm e 1-
w e is eljárását, azok bizonyára vagy egyáltalá
ban nem, vagy nem előírás szerint alkahnazták: 
azt. 

A dezinfekeió elve azonban lassanként egyre 
szélesebb körben érvényesült úgy, hogy a múlt szá
zad végén a gyermekágyi halálozás már általában 
1° / 00 alá esett. 

Hátránya is van azo11ban a klóros1neszes fülya
dék használatának, ami a következőkben nyilvá
nul meg 

A szülészek és bábák főleg a klinikai, kórházi 
gyakorlatban naponta több szülést vezettek le, 
illetőleg végeztek azzal kapcsolatban belső vizs
gálatot .. Minthogy az -előírás szerint - igen helye
sen - e vizsgálatok előtt és után egyaránt el kellett 
végezni a kézfertőtlenítő eljárást, nyilvánvaló, 
hogy a szappannal és körömkefével történt alapos 
dörzsölés után, a lúg kimarhatta a kéz bőrét s gyul
ladást, berepedést és más kellemetlenséget okozott. 
Ezért egyesek egyéb kézfertőtlenitő eljáráshoz fo
lyamodtak Ilyen volt pl. a kaméleon- (kálium
permanganát-) oldat is, amely szintén oxidációs 
hatású dezinficiens Meglepő, hogy S e m m e 1-
w ej s tanszéki utóda dr. Diescher Jáno• 

nem követte a S e m m el w e is által Budapes„ 
ten is bevezetett hatásos eljárást, s csak a nyug
állományba helyezése után kinevezett dr. Kéz
m ár sz k y Tivadar professzor (1874) működött 
is1nét S e m m e 1 w e i s szelle1nében, bevezetve 
a szigorú szülészeti profilaxist De ő mái - talán 
a fent említett hátrányok miatt is - nem a klór
meszes folyadékot, hanem· a L is t e r által elő
ször alkalmazott, akkor divatos kar bolsavoldatot 
haBználta. 

Kísérjük most végig az egymást követő hazai 
jogszabályokban, rendeletekben, bábaszabályza
tokban 1938-ig lefektetett kézfortőtlenitő el
járásokat, tekintettel ana, hogy S e mm e 1-
w e is után is még hosszú ideig az orvosok: fel
ügyelete alatt állott bábák vezették le többnyire a 
legnagyobbrészt a szülőnők otthonában lefolyt 
normális szüléseket Pernze, a legkisebb rendelle
nesség esetén is köteles volt a bába, esküjéhez hí
ven, orvost hívni. 

Ma már a szülések elenyésző csekély számban 
folynak le otthon, hiszen a kórházak, klinikák a tár „ 
sadalombiztosítás terhére díjtalanul, tökéletes biz
tonságot és kényelmet nyújtanak a szülőnőknek 

„Az egészségügyre vonatkozó törvények és ren
deletek gyűjteményében" az első a 2771/1889 
VKM és BM sz. rendelet, amely részletes utasí
tást ad a bábák eljárására E szerint az ujjak 
és az eszközök bekenésére csakis tiszta zsírt (hogy 
a baktériumok a bőr pórusaiba ne hatolhassanak 
be), a kezek tisztán tartására pedig körömkefét, 
szappant, majd a dezüúiciálásra 2,5%-os karbol
oldatot kellett alkalmazni, a gyermekágyi láz meg
gátlása céljából 

A L is te r által a sebészetben 1867-ben beve
zetett fonololdat baktériumölő hatása ugyan nem 
nagy, de az alapos szappanos mosakodás mellett, 
úgylátszik, 13 évig megfelelt a követelményeknek 
Gvakori alkalmazása azonban veszélyes lehet, mert 
a 'bőrről felszívódva nekrózist, bőr elhalást okoz 

Ezek a hátrányok és a penetráns szag késztet
hették az illetékes hatóságot a 95 000/1902. B'VI 
sz rendelet kiadására, amely a körö1nkefén és 
szappanon kívül 1nost inár körömolló és köröm
tisztító alkalmazása mellett, Yz g-os szublimát
pasztillát 1 liter meleg vízben oldatva írta elő a 
kézfertőtlenítést 

Ez a szublimát - helyesen tabletta - Y,, g 
merkurikloridból és ugyanannyi konyhasóból álló, 
vizes oldatban ná triumklo101ner kur át-tar taln1 ú, 
erős dezinficiens, an1elyet 36 éven át kötelező volt 
a bábatáskában tartani és adott esetben használni 
Hátránya, hogy erősen mérgező tulajdonságú, az 
érzékeny bőrön pedig ekzemát és egyéb károsodá
sokat okoz 

Végül is a 242 110/1938 BM sz. rendelet eltiltja 
a szublimát használatát és .91 év után visszatér 
S e mm e 1 w e is eredeti, első zseniális elgondo
lásához, amikor 2 db 1 g-os Chlorogén (benzol
szulfonkloramid-nátrium; Neomagnol) tabletta al
kalmazását írja elől liter vízre, ecetes savanyítás 
mellett„ 

Tekintettel arra, hogy 1 ilyen tabletta savval 
legalább 26% ún „hatásképes klórt" fejleszt, en
nélfogva a fenti módon előállított mintegy 0 ,52 
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ezrelékes klóroldattal kellett a bábák kezét fer
tőtleníteni Ez tízszer kevesebb klórgázt tartalmaz, 
núnt a S e m m e 1 w e is által kezdetben hasz
nált kb. 0,5%-os klórosvíz. 

A bábák ma már gyógyintézetekben (vagy ha 
nagy ritkán nem ott történik a szülés, még falu
helyen is) szigorúan az orvos utasítása szerint, az 
általa legmegfelelőbbnek tartott, korszerű dezin
ficiáló eljárás mellett végzik segítő teendőiket. 

Az idők folyamán sokféle más kézdezinficiáló el
járást vezettek be a 70-80%-os alkoholtól kezdve 
az ammonián át, a inai legmodernebb Sterogenol-, 
illetőleg Hexachlorofen-oldatig (lásd: Dr Vitéz 
István-Dr H üt t 1 Tivadar „Sebészeti hygiéne" 
című könyvét), amelyek mellett a steril gumi
kesztyű használata, végső soron pedig a ke1notera
peutikumok és antibiotikumok alkalmazása igen 
nagy biztonságot nyújt. Ezért van az, hogy pl. a 
budapesti U sz .. Női Klirúkán - de bizonyára így 
van ez másutt is - 1948 óta egyetlen gyermekágyi 
halálozás se1n volt 

Végül hadd említsük meg S e mm e 1 w e is 
gyógyszerészi-rokonsági kapcsolatait 

Önként adódik a gondolat, hogy e gyógyszeré
szek jelentős kén:1iai tudása talán a klórosvíz és 
klórosmész S e mm e 1 w e is által történt alkal
n1azásában is közrejátszhatott. 

S e m 1n e 1 w e is édesanyja M ü 11e1 Te
rézia volt, akinek édesapjáról Gortvay -Z o 1-
t á n könyvének 33. oldalán a következőket olvas
hatjuk: „M ü 11 e r Fülöpkocsigyáros (S e mm e 1-
w e is anyai nagyapja) egyike volt Buda leggazda
gabb polgárainak Három házasságából 3 leánya és 
egy fia: M ü 11 e r Bernát (1810-1901) született 
M ü 11 e r Bernát fia volt báró M ü 11 e r Kálmán 
egyetemi orvostanár, az Országos Közegészségügyi 
Tanács elnöke 1898-tól 1926-ig. M ü 11 e r Fülöp 
első feleségétől származott Terézia, S e 111 m e 1-
v;r e is anyja." 

M ü 11 e r Bernát tehát - akiről ez a szöveg nen1 
en1líti 1neg, hogy gyóg:yszerész -S e 1n 1n el w e is 
nagybátyja volt. 

A dr Bar ad 1 a y János és Bársony Ele
n1ér által írt: ,,A Magyarországi gyógyszerészet tör
ténete" című kétkötetes könyv I 133 oldalán 
M ü 11 e r Bernátról többek között a következő 
adatokat találjuk: „Dr. llf ü ! le r Bernát (1810-
1901) gyógyszerész tevékeny részt -vett a kari 1noz
galmakban. Jelentős munkásságot fejtett ki a kü
lönböző tudon1ányok terén, de különös előszeretet
tel a botanikát és farn1akognózját művelte. E n1un
kásságának eredményeit hazai és külföldi szakla
pokban közölte Tudományos érdemei elisn1eréséül 
a pesti egyetem az 1850-es években bölcsészettu
dori oklevéllel, honmis causa tüntette ki 

A Kerepesi (ma Rákóczi) út 12. sz alatti-idő
közben n1egszűnt - „l\íegváltó" -hoz cín1zett 
gyógyszertár tulajdonosa volt, s mint ilyen pedáns, 
végletekig lelkíísmeretes, közszeretetnek örvendő 
szake1nberként 111űködött„ Anyan:yelve i1e1n volt 
n1agyar, de a ne1nzeties jellegű inozgabnakból nlin-
dig kivette a részét. -

Az 1868-ban megalakult Országos Közegészség
ügyi Tanács első gyógyszerész tagja lett 

Az I és II Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztő 

bizottsága tagjaként a galenusi gyógyszereket tar
talmazó részt ő dolgozta ki 

Jótékonyságának több alkalommal jelét adta. 
Fia, Káhnán, egyeten1i tanár, a Rókus Kórház 

igazgató füorvosa, az Országos Közegészségügyi 
Tanács elnöke volt" 

Ez a köf!-YV azonban ne1n e1nlíti 111eg S e 1n m e 1-
\V e is -szel való fent vázolt rokonságát 

S e 1n 111 e 1 w e i s Inásik közeli gyógyszerész ro
kona, sógora: Ráth Péter ugyancsak kiváló 
g,y']_gyszerész volt 

Oróla G o r t v a y - Z o 1 t á n könyvében a 
15 oldalon ezeket a sorokat találjuk: „S e mm e 1-
w e is nénje Julianna 1836-ban férjhez ment 
R át h Péter budai gyógyszerészhez, aki örökölte 
atyjának, Ráth Józsefnek (meghalt 1836-ban), 
Budán, a Szentháromság téren, majd a Palota u 
9 sz. alatt levő gyógyszertárát " 

A 35. oldalon tovább a következőket olvashat
juk: „R át h Péter (1812-1873) budai gyógysze
rész 20 éven át elnöke az 1847-ben alapított Gyógy
szerész Testületnek, 1868-ban Buda országgyűlési 
képviselője Rövid ideig elnöke az 18 i2-ben meg' 
alakult Országos Gyógyszerész Egyesületnek 

S e n1111e1 \.\''e is Julia11na és Ráth Péter 
esküvője 1836. május 28-án volt Tanúk: Florianus 
B i r 1 y professzor (S e m m e 1 w e i s tanszéki 
elődje) és Bernardus M ü 11 e i pharmacopeus " 

Itt törtérúk tehát említés arról, hogv M ü 11 e r 
Bernát gyógyszerész volt 

Ráth Péterről a fent említett Baradlav-Bár
sony-füle könyv több helyen szintén említést tesz 
Többek között a II köt. 188 és következő oldalán 
ezt olvashatjuk: 

„Budán született 1812. III. 12-én Édesapja is 
gyógyszerész volt Ráth József, a budai Tabán
ban, kinek halála után (1836-ban) fia a tabáni 
gyógysze1 tárban n1űködött. 

Az 1846. évben 1nár rendk:ívül tevéke11yen részt 
vett a gyógyszerészi közügyekben A Budapesti 
Gyógyszerész Testületnek 1850-bcn alelnöke, majd 
1854-től haláláig, 1873-ig elnöke 

Ne1n volt olyan kari n1ozgalon1, ainelynek egyik 
vezetője, irányítója i1e R át 11 lJéter lett volna, aki 
pillanatra sem szűnő energiával és pályája iránt é1-
zett inél:ységes szeretetével képviselte mjndig és 
n1inde11ütt a gyógyBzerészi ügyeket, egész életé11 át 

A pályájától távolabb eső körökbe11 is na.gy te
kintélyt vívott ki magának Ennek folytán polgár
társai 18G8-ban Budaváros II kerülete országgyú
lési képviselőjévé választották 

Az Országos Közegészségügyi Tanács lnegalaku
lásakor a belügy1niniszter a Tanács rendkívüli tag
jává nevezte ki 

Közéleti szereplése n1ellett azonba11 sohasem fe
ledkezett meg igazi hivatásáról, s budai gyógyszer
tárát a legtisztább szellen1ben vezette. En1ber volt 
a szó nen1es értelmében, tá1nogatója minden szé11 
ügynek és istápolója az arra szorultaknak " · 

Érthetetlen, hogy B a i ad 1 a y - Bársony 
könyve R 3, t h Péter S e nl nl e 1 "\V e i s roko11sá
gát szintén nen1 en1líti n1eg. Pedig. n1int n1ár iele:r,
tem, indokolt és kézenfokvő a feltevés - bá1'. erre 
az irodalomb>in konkrét adatot nem találtam -, 
hogy a kiváló gyógyszerész rokonoktól nyilvánva-
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óan kaphatott S e m m e 1 w e is szaktanácsokat 
az akkori fertőtlenítőszerekről 

S e 111 111 el w e is intuitív zsenialitására vall az 
a tény is, hogy pi a bábagyakorlatban - de való
színiíleg a szülészetben általában - csak több mint 
90 év inúlva tértek vissza a S e 1n 111 e 1 w e is ál
tal 1847-ben bevezetett klórosvíz inint dezinficiens 
alkalmazására. 

S e in 111 e 1 'v e i s i1agy volt mint orvos, nagy 
volt mint tudós, de talán a legnagyobb volt mint 
ember, Inert a inenthetetlen anyák iránti inélységet;i 
e1nberi érzése, humánu1na adta kezébe a fáklyát, 
amely megvilágította elméjét, hogy mit tegyen a 
halál szörnyű, ő előtte kivédhetetlen aratása ellen 

KöszönEJten1et fBjEJzem ki D1 Fekete Sándor és 
Dr. Pa n du 1 a Egon professzoroknak szÍ\;es tanáusai
kért és segít.őkészségiikért 

ÖSSZEB'OGL\LÁS 

Születésének 150. évfordulója alkalmából tiszte
letadással fordul a szerző S e m m e 1 w e is, a leg
nagyobb n1agyar orvos, „az anyák n1eg1nentője" 
felé. 

Ezután utalva a világhírű felfedező munkásságá
val és érde1neivel részletesen foglalkozó, dr. 
Go r tv a y György és dr. Z o 1 t á n Imre által 
írt és 1966-ban kiadott, illetőleg dr. Benedek 
István tollából 196i-ben megjelent könyvekre, a 
S e m n1 e 1 w e is 1nunkásságával kapcsolatos 
gyógyszerészi és kémiai szen1pontok1a világít rá. 
Klp,meli azt a tP-nyt, hogy Re ln 111 e 1 v..r e is, klóros
vizes kézdezinficiálásál1oz csaknem 100 év múlva 
ismét visszatért a bábagvakorlatot szabályozó ha
tósági rendelet 

Végül felsorolja nagy hazánkfia közeli gyógysze
rész rokoni kapcsolatait, an1elyekből arra következ
tet, hogy tőlük kaphatott értékes szaktanácsokat 
az általa alkalmazott akkori fertőtlenítőszerekről 
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KLOROFILL-KAROTIN PASZTA 
KÜLÖNBÖZŐ GYÓGYSZERFORM:ÁKB&.'< 

Zubkova, N„ K., Minina, Sz. A., Rosenzveig, P. E. 
Farmacia (6), XVI (1967) 

A barnászöld színű pasztát - mely nagy százalékban 
tartalmaz klorofillt, karotint (és szterineket) - a gyó
gyászat különböző területein alkalmazzák: a bőrgyó
gyászaton kívül (égés, fagyás, fekélyek kezelése) a nő
gyógyászatban (trichomonas-fertőzés gyógyítása) és a 
belgyógyászatban ( arteriosclerosis) „ 

A paszta per os dózisa 1 g. 
A szerzők belsőleges használatra alkalmas gyógyszer

formát kerestek, figyelembe véve, hogy a paszta igen 
kellemetlen ízű, és, a nyálkahártyára· ingerlő hatást fejt 
ki Szirupos emulzió készítése nem megfelelő, mert az 

Irüdalmi adatszolgáltatás. - 9. l\Iagyar Gyógyszerkönvv 
V. kiadás. II. kötet Egészségügyi Kiadó (1954). ·-
10 Pharmaeopoea Austria9a editio quarta Vienna (1834). 
- 11. Dr Rubányi Pá.l · Altalános -sebészet .. I-II. rész 
(1962). - 12„ Dr, Széki Tibo1 Gyógyszerészi Kémia I 
A Magyar Gyógy~zerésztudományi Társaság kiadása 
(1944) - 13 'I'axa medic:arnentoruro pro regno Hun
gariae. Budae (1843). - 14 D1. Than Károly·~!\_ kísér
leti kémia elemei. II kötet (1906) - 15 Dr. Vitéz 
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PE3JOM9 

rlo CJl_Y'-!aJO 150-oii: l O)J;OBml1Hbl CO ;:J;H5I püIB}:{eHH5I 3eM· 
Me;lbBeitca anrop nocn51ru:ac1 cno10 pa601 Y nai'l·15In1 BeJI11. 
l!aihrrero settrepcKoro spaqa, crracareJI5I Marepetí. 

OcraHasn11sa5ICb Ha KHHrax, nol{pü6Ho H3JiaraIOw;11x 
IB0p4eCTBO 3H3MeHHf0T0 Bp3113, H3IlHCaHHhJX ,Il. [ üpIB3H 
H 11. 30JI1aHb!M 11 113,!J;aHHblX B 1966 f'O)J;Y H Ha KHHre l1 
6etteJJ;eKa, H3JJ;attttoH s 1967 1 O.UY, anrop ocne111ae1 cjlapMa· 
ueBTH'-!eCKHe 11 XH.'IU14CCKOC OTHOUieHH5I 'IBOp'-!eCrBa 3e~1-
MeJibBei1ca. ÜH ITO):l'-Iep1u1nae1 Iűf cpaKT, 'IIO IlO'-lTH 100 Jie1 
CnYCf5I nocraHOBneHBe, pe1 Y.JIHPYIOru;ee paŐOIY 3KYWe· 
poB, OIT5I'Ib nepHYJIOCb K npHJ\.1€H€HH!O xnopHüH BO.IJ:bI }:{JI51 

.n;e3HHcjleICUfH1 pYK 
HaKOHeu, asrop nepe4HCJJ5IeI 6i!M3Kl1e poD,CIBetttthie 

CB513H BeJIHKOfO BeHrepCKOfO spa'-Ia e anreJ{apíIMH 11 npH
XOiJJ1T K f0.\1Y 33KJIIO'-!eJH110, qro 3eMM€JibBeiic O'l HBX 
ITOJIY'-1aJ1 u;eHHhie COB€1'bl B OIHOWCH.1111 npl1'11CH5IB!l111XC5I 
HM ;~e311HcjJCKUHOHHbIX cpe,[{CIB 

ZUSAl\11\1~:N:Fl'i..RSUNG, 

Anlasslich des lóO. Geburtstages von St;1n1neh ... eis 
\\Üln1et sic:h de1 \Terfasser de1 Brinneiung an den g1öss· 
ten unga.1isuhen r\rzt, den Rf;tt.e1 rler unga1ischen l\1üt„ 
te1, 

Bezugnehn1end auf das unlüngst e1schienenenBuc;h \· Jn 
Dr. Gy. Gortway und Di. J Zoltán SO\.vie jentJS von ])1 

I. Benedek, in welchern die Tatigkeit und die \T erdien
stc <les v„·eltber·ühmten E1finders ausfiihrlich bchan
delt \VC:Idcn, gcht dcr °Fu1fitsse1 auf einige pha1rnazcu„ 
tische und che1uische Bezichungen der \\Tükung von 
Semmelweis ein. He1vo1gehoben \.Vird die Tatsache, 
dass die duruh Se1nn1el°"reis e1upfohlene Handedesin
fekt.ion n1ittels chlo1ie1te1n \\1asse1 rund 100 Jahrc spfi..
ter du10h die Anordnung der Hebanm-ien-Praxis wieder 
aufgenommen wurde 

Schliesslich macht der \T erfasse1 ver\vandschaftliche 
Beziehungen von Semr11elweis zu Pharmazeuten be
kannt, aus \Velchen gefolgert \.Vird, dass Semmel\\-·eis 
in Bezug auf die von ih1n vervt'endeten Desinfektionsmit
tel apothekerseits \vertvolle Ratschlüge erhaltcn Konnte 

(Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszeré
szeti Intézete, Budapest IX., Hőgyes Endre u .. 7.) 

Érkezett: 1968 I 9. 

ülepedés nagyon gyors„ Alkalmasabb a gyógyszert pi„ 
lula formában adagolni, segédanyagként bolus albát 
használva„ Az ízjavítás azonban így serh megoldott, 
mert az édesgyökér-porral készített pilula hamar pené„ 
szedett 

Nem vezetett eredményre a tablettázás sem, mert a 
képlékeny klorofill-karotin pasztát nem sikerült meg
felelő módon kiszárítani. 

Jó eredményt drazsé készítésekor kaptak„ Az eljárást 
a szerzők részletesen ismertetik. A 0, 7-0,8 g súlyú dra
zsék 0,2-0,3 g tiszta klorofill-karotin pasztát tartal
maznak A szétesési idő 15 perc 

A hatóanyagokat jellemző színreakciójuk alapján 
azonosítják, mennyiségüket adszorbciós, ill. ko1orimet· 
riás módszer segítségével határozzák meg, és a kapott 
eredményekf\t táblázatban tüntetik fel. 

Gaál Eme.rse 


