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Tisztelt Rektor Úr,  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Kollégák! 
 
Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született 
Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Születésének évfordulóján, hagyományosan 
koszorúzással emlékezünk meg a világszerte ismert magyar orvosról. 

Semmelweis felfedezései ma is helyt állónak a gyermekágyi láz kialakulása és megelőzése 
tekintetében, igy ez a mai nap ugyancsak ünnepe a sikernek a felfedezésnek. Ahogy Szent-
Györgyi Albert mondja: „Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és 
közben arra gondolni, amire még senki.” 

Semmelweis életútja és a gyermekágyi láz felfedezésének története ma is példaértékű 
számunkra. Példaértékű a korabeli dogmákkal és tekintélyelvűséggel való szembenállás, 
példaértékű az igazság keresése. 

A zseniális felfedezéshez vezető út talán egyik legfontosabb mérföldköve az, hogy a 
gyermekágyi lázban elhunyt anyákat következetesen boncolták és keresték a szervi 
elváltozások közti összefüggéseket. Hisz Semmelweis tudta az örökérvényű mondást „Mortui 
vivos docent” az az a halottak kórboncolása tanító erejű. Ezen munkáját nagyban segítette 
közeli barátja, a bécsi egyetem Kórbonctani Intézetét alapitó Rokitansky professzor. A 
halálos kór okának és terjedésének felfedezéséhez ugyancsak hozzájárult Jakob Kolletschka 
igazságügyi professzor tragikus halála, akit egy hallgató megvágott egy gyermekágyi lázban 
elhunyt anya boncolása során. Kolletschka professzor a gyermekágyi lázhoz hasonló tünetek 
között halt meg, a boncolási lelete megegyezett a gyermekágyi lázban elhalt anyákéval. 
Semmelweis zsenialitását tükrözi, hogy a bonctermi megfigyelések között összefüggést talált 
és a későbbiekben, állatmodellben igazolta egyik legfőbb tanát, miszerint: A gyermekágyi láz 
nem önálló betegség, hanem a vérmérgezés egyik speciális formája.  

A semmelweisi életútnak és megfigyeléseknek ma is fontos üzenete van. Fontos üzenete 
van, hisz egyre inkább feledésbe merül a boncolások fontossága és tanító ereje. Ma 
szemtanúi vagyunk annak, hogy világszerte folyamatosan csökken a boncolások száma, a 
klinikusok egyre ritkábban látogatják a bonctermet és számos kiváló egyetem képzéséből 
kivonult a bonctermi oktatás. Semmelweis Ignác utódaiként, egyetemünkön továbbra is 
meghatározó a patológia léte, a bonctermi oktatás a kurrikulum szerves része, a klinikusok 
pedig aktív résztvevői a bonctermi megbeszéléseknek. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Semmelweis Ignác, egyetemünk névadójának személyében a 
magyar és az egyetemes orvostudomány kiemelkedő alakját tiszteljük, emléke előtt fejet 
hajtunk, munkássága példaként szolgálhat a ma és a jövő orvosai számára. 
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