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A Semmelweis-serleg ünnepek egy értékes 
dokumentuma
(Meglepetés az Ecseri piacról!)

MediArt, 2012/4: 26.

„… Vakációra hívogató, verőfényes szép szombati nap 
volt. Éppen dáliákat és kardvirágokat gondoztam a 
Balaton-melletti kis kertünkben, amikor Dr. Rosivall László
professzor, a Semmelweis Egyetem Kórélettani 
Intézetének igazgatója hívott telefonon. Az Ecseri piacról 
jelentkezett!? Lelkesen újságolta, hogy az árusok standjai 
között rábukkant egy érdekes Semmelweis-
dokumentumra és hozza nekem ajándékba. Meglepő
baráti gesztus, meglepő helyről! Néhány nap múlva 
személyesen adta át a kis nyomtatott füzetet a 
Semmelweis Egyetemen.”



Grósz professzor beszéde 
emelkedett hangvétel ű, 
meggy őzően 
értékorientált, az orvosi 
pálya melletti, jöv őbe 
mutató hitvallással. 

Kiemeli, hogy „a klinikák és orvoskari 
intézetek nagy sora ad alkalmat arra, 
hogy az orvos megszerezze 
boldogulásának első föltételét: a 
bőséges ismeretet. De a tudás még 
nem elég. A boldogulásnak s 
boldogságnak másik föltétele az 
erkölcsösség. … Az orvosi pálya 
harmadik s bizonyára nem utolsó
alapja a hazafias magyar nemzeti 
érzés.”

(Ez a 10-ik serlegbeszéd.)



Grósz Emil (1865–1941) 
neves nagyváradi
szemészdinasztia sarja. 
Budapesten szerzett orvosi
diplomát 1888-ban. Schulek Vilmos szemészprofesszor
tanítványa lett. 1905-től három
évtizeden keresztül igazgatta az I. sz. Szemklinikát.
Az évben választották meg a Magyar
Szemorvostársaság elnökének. Betöltötte az orvosi
kar dékáni tisztet 1914–1916 során, azaz két
háborús tanévben. 1930-ban Corvin-koszorúval
tüntettek ki. Szakmai eredményeivel, tudományos
közéleti tevékenységével nemzetközi
reputációt is szerzett. Pályafutásáról bővebben
– többek között - a Semmelweis Egyetem Baráti
Köre honlapjának „Galéria” rovatában lehet olvasni
(www.baratikor.sote.hu).



A Budapesti Orvosi Kaszin ó 1906-ban hozott 
határozatot, hogy évente Semmelweis-
serlegbeszéd tartására kér fel egy-egy kiváló
orvost. Ez rangos kitüntetésnek számított, s 
egyben alkalmat biztosított, hogy minden évben 
megemlékezzenek Semmelweis Ignácról.  A 
Semmelweis-serleg ünnepeket rendező Orvosi 
Kaszinó klubhelyisége az Andrássy út 2. sz. 
alatti épületben volt megszűnéséig (1944?).



A 14 oldalas könyvecskéből megtudhatjuk, hogy 
az első Semmelweis-serleg beszédet, a serleget 
avató Tauffer Vilmos szülész-nőgyógyász 
professzor tartotta 1907-ben. 

Követte őt báró Korányi Frigyes (1908), báró Müller 
Kálmán (1909), Schulhof Jakab (1910), Pertik Ottó
(1911), Bókay Árpád (1912), Réczey Imre (1913), 
Dollinger Gyula (1914), s az I. Világháború
következtében hosszú kihagyással Bókay János (1924).



Kahlichné Dr. Simon Márta
főiskolai tanár
a Baráti Kör 

Felügyelőbizottságának tagja

kedves figyelmességének 
köszönhetően kezembe került 
Weil Emil és Domány Imre 96 
oldalas kiadványa (1947), 
amely áttekinti a Semmelweis 
Emlékbeszédek teljes 
történetét 1941-ig.

(Összesen 25 beszéd hangzott el.)









A Budapesti Orvosi
Kaszinó volt f őtitkára 

könyvet is írt 
Semmelweisr ől

Medicina Kiadó, 1958
(170 oldal)





Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
egyik kedves, kitűnő munkatársa 
segítségével keresni kezdtem a serleget, 
hogy bemutathassam a Baráti Körben. 
Már azt hittem célba értünk, amikor a 
következő értesítést kaptam:

„Kedves Professzor Úr!
Sajnos egy tévedés áldozatává lettem, 

és ezt a téves információt adtam tovább. 
A múzeumi kiállítási katalógusunk alapján 
- mivel benne van  a képe - állítottam 
olyan ‘magabiztosan’, hogy a mi 
gyűjteményünkben van ez a bizonyos 
serleg. 
A dolgok jelen állása szerint ez nem így 
van, mert a múzeumi kolléganők nem 
találnak a 
gyűjteményekben ilyen tárgyat.”

HOL LEHET E SERLEG?!


