
145

Könyvismertető

Semmelweis Ignác emlékezetére 150 évvel halála után
In memory of Ignatius Semmelweis 150 years after his deadt

(Magyar és angol nyelvű kötet), 20 tanulmány, 296 oldal, színes képek  
Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015

Dr. Réthelyi Miklós professor emeritus, a Semmelweis 
Egyetem egykori rektora, az UNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottságának elnöke javaslatára 2013-ban Semmelweis 
Ignácnak a gyermekágyi lázról és az aszeptikus pre-
venció bevezetéséről szóló felfedezéseinek doku-
mentációja felkerült az 1997-ben indult UNESCO 
Világemlékezet listára. A 2015-ös évet, halálának 150. 
évfordulóját Semmelweis évnek nyilvánították. Ez 
alkalommal Emlékbizottságot hoztak létre Dr. Monos 
Emil professzor elnökletével. Számos megemlékezést, 
emlék-szimpóziumot tartottak Semmelweis Ignác 
tiszteletére, Magyarországon a Semmelweis Orvosi 
Egyetemen, az Orvostörténeti Múzeumban (ami egyéb-
ként Semmelweis szülőháza), a Magyar Tudományos 
Akadémián, valamint nemzetközi szinten is. Több 

folyóirat hasábjain, valamint újabban megjelentetett 
könyvekben is méltatták életét, tevékenységét.

A Semmelweis Kiadó egy kétnyelvű (magyar és angol) 
könyvvel tisztelgett Semmelweis emléke előtt. A kötet elő-
szavát dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem jelenlegi 
rektora jegyzi. A rendkívüli gazdag tartalmú kiadvány-
ban 23 neves orvosprofesszor, történészek, könyvtár- és 
múzeumvezetők, valamint leszármazottak elevenítették 
fel az „anyák megmentőjének”, Semmelweis Ignácnak 
(1818–1865) küzdelmes életét, értékelték tevékenységét, 
sőt utóéletének fontosabb eseményeit, az emlékezetére 
alapított díjakat, kitüntetéseket, valamint képzőművészeti 
alkotások, szobrok, festmények, bélyegek és a nevét viselő 
egészségügyi intézményeket is bemutatja a kötet.

A következőkben a teljesség igénye nélkül szükséges-
nek tartjuk néhány fejezet megemlítését. Külön emlí-
tést érdemel dr. Romics Imre, a Semmelweis Egyetem 
Urológiai Klinika professzorának a Semmelweis emlékek a 
Kárpát-medencében című tanulmánya, melyben az erdé-
lyi vonatkozásokat is megemlíti. Így, Semmelweis tanai-
nak kolozsvári terjesztőjét, Maisner Jánost (1828–1902), 
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem szülészeti 
tanszékének hajdani professzorát, továbbá az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Székelyudvarhelyen, 1937-ben tar-
tott vándorgyűlésén az egykori marosvásárhelyi főor-
vos, Schmidt Béla (1881–1943) Semmelweis tragédiája 
címen tartott előadását, ami a vándorgyűlés kötetében 
1938-ban megjelent. Továbbá itt olvashatjuk a három 
marosvásárhelyi professzor nevét (Bocskay István, Nagy 
Örs és Gyéresi Árpád) is, akiket a Semmelweis Egyetem 
díszdoktorrá avatott. A Semmelweis-emlékérem kitün-
tetettjei között találjuk egykori professzoraink nevét is: 
1968-ban Haranghy László, 1969-ben Miskolczy Dezső, 
1994-ben pedig Puskás György professzorok részesültek 
ebben a megtisztelő elismerésben. „Talán ez a kevés erdé-
lyi példa nem tükrözi azt a megbecsülést, mellyel a későbbi 
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generációk adóztak Semmelweis emlékének. Talán eljön 
az idő, amikor a határon túli nemzetrészek, a szomszéd 
államok és népeik is emlékeznek az anyák megmentőjére” 
– zárja sorait Romics professzor.

Molnár László, a SOTE levéltárának igazgatója a 
Semmelweis Egyetem elnevezése kapcsán bemutatta az 
orvosi egyetem korábbi neveit, Papp Zoltán, a kései tan-
széki utód gondolatait osztotta meg elődéről.

A kötetben külföldi szerzők visszaemlékezései is helyet 
kaptak. Érdekes olvasmány Semmelweis amerikai szem-
mel (Constance E. Putman cikke) vagy a finn szerzők által 
ismertetett anyag: Semmelweis és Finnország, valamint a 
Nagysikerű norvég dráma Semmelweisről című fejezet.

A hátsó borítón Szél Ágoston rektor így indítja útjára 
ezt az emlékkönyvet: „Ez a kiadvány, amelyet most Kedves 
Olvasónk lapozgat, mindazok gondolatait, emlékeit vagy 
éppen jövőbe mutató tanácsait tartalmazza, akik úgy 
érzik, hogy Semmelweis hagyatéka itt van köztünk, és még 
mindig nem kellően kiaknázott formában hirdeti egy nagy 
múltú egyetem eredményeit és sikereit.”

A könyvet nemcsak a szülész-nőgyógyász orvosok 
figyelmébe ajánljuk, hanem mindazon orvosoknak, 
orvostanhallgatóknak, akiket érdekel egy hányatott sorsú 
magyar orvos élete, munkássága.

 Péter Mihály, Péter H. Mária




