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2018. júliusától 2019. március 31-ig láthatták az érdeklődők a MNM Semmelweis 

Múzeumának A szülészet születése címmel bemutatott időszaki kiállítását. A kiállítással a 

Semmelweis Múzeum névadója, Semmelweis Ignác, a leghíresebb magyar orvos születésének 

200. évfordulójának állított emléket.  

A szülészet tudományágának születését bemutató kiállításunk a szülés és születés szerteágazó 

kultúrtörténetének egyik meghatározó korszakába engedett betekintést, a 18. század elejétől az 

I. világháborúig terjedő időszakban. 

A kiállítás első részében a 18. század közepi, az egészségügy működését szabályozó 

rendeletekkel és azok nyomán kialakult változásokkal ismerkedhettek meg a látogatók. A 

rendeletek szövegei mellett a kiállítás első részében a bábák tevékenységére helyeztük a 

hangsúlyt: az első magyar nyelvű bábatankönyvek mellett a bábatanfolyamon oktatott tananyag 

egy része, az iskola elvégzését bizonyító oklevelek, a bábatáskák tartalma, a bábák teendőinek 

ismertetése a szülés előtt és után is helyet kapott a kiállításban. Az esemény főszereplőjét, a 

babát 19. századi keresztelőruhácskák és bölcső segítségével jelenítettük meg. A kiállítás 

második részében a bábákról a hangsúly az orvosi ellátás kialakulására tevődött: papírmasé 

oktatóeszközökkel és a csak az orvos által használhatott műszerek bemutatásával érzékeltettük 

azt a változást, ami a 19. században a szülészet területén elindult.  

Két jelentős szülész alakját idézte fel a kiállítás harmadik része, akik nélkül a mai modern 

szülészet nem jöhetett volna létre: Semmelweis Ignác és Tauffer Vilmos munkásságát mutattuk 

be.   
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A kiállítás hasznosítása 

 

Előadások, filmvetítések, tárlatvezetések kapcsolódtak a kiállításhoz: 

Dr. Deáky Zita: A bábák szerepe a vidéki társadalomban 

Dr. Pálfi György: Bábasors: Mit mesél egy csontváz? 

Vér Eszter Virág: Várandósság-szülés-gyermekágy: Erzsébet királyné Magyarországon 

Scheffer Krisztina: A szülészeti fogótól a császármetszésig 
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On The Spot- 9 hónap alatt a Föld körül – filmvetítések és beszélgetés az alkotókkal 
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A kiállítást 4442 fő tekintette meg a nyitvatartási idő alatt. Ebből 509 fő vásárolt jegyet, 783 

ingyenes látogatás volt, és a maradék kb. 3500 fő múzeumpedagógiai foglalkozás részeként 

nézte meg a kiállítást, így külön belépőjegyet nem vásároltak.  

 

Sajtómegjelenés 

 

A kiállítás népszerű témát dolgozott fel, igy számos sajtómegkeresést kaptunk. A teljesség 

igénye nélkül néhány:  

 

A szülészet születése az orvostörténeti múzeumban - Radiologia.hu 

A szülészet születése - Kultúra.hu 

A szülészet születése / Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. Rádió: Tárlatról tárlatra. Adás 

dátuma: 2018, Szeptember 24. Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió  

A szülészet születése Archives | Magyar Idők 

Rtl Klub/ Fókusz, két műsor:  

https://rtl.hu/3k8x56qf4 

https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/apas-szules-pro-es-kontra-ervekrol- 

https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/apas-szules-pro-es-kontra-ervekrol-
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Összességében elmondhatjuk, hogy A szülészet születése kiállítás népszerű, érdeklődésre 

számot tartó időszaki kiállítás volt az MNM Semmelweis Múzeumban. 

 

Scheffer Krisztina 

MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma 


