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Semmelweis Ignácnak a budapesti Kerepesi úti temetőben nyugvó hamvait 1963-ban 
exhumálták. Ezt követően Bartucz Lajos végzett a csontvázon antropológiai és 
személyazonossági vizsgálatokat.2 

A testmagasságot a végtagcsontok méreteiből Manouvrier módszerével3 164,07 cm-nek, 
Pearson e) és f) formulájával4 165,27 cm-nek, illetve 165,26 cm-nek határozta meg. 
Breitinger eljárásával5 viszont 166 cm-es termetet számított. A végtagcsontok méretei között 
azonban nem találjuk a radius paralel hosszúságát és a tibia medialis condylus – malleolus 
hosszát, melyeket Breitinger metódusának6 alkalmazásakor fel kellett volna használnia. 
Joggal merül fel az a kérdés is, hogy Pearson eljárásánál7 miért találta kiemelendőnek a fent 
említett két formulát, és miért nem számolt mind a tízzel. 

Mindezen kérdések, valamint a testmagasság rekonstrukciójának pontosabb lehetőségei 
indokolják a részletesebb vizsgálatok elvégzését. 

Ezért Bartucz adatai8 alapján Breitinger,9 Dupertuis és Hadden,10 Manouvier,11 Pearson,12 
Telkkä,13 valamint Trotter és Gleser módszereivel14 kiszámítottam Semmelweis valószínű 
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testmagasságát. A fenti módszerek lehetőségei közül csak Breitingerét15 nem használhatjuk ki 
maximálisan, a már előbb említett okok miatt. (…) 

Amint az a számított értékekből egyértelműen kitűnik, a tibia aránylag hosszú, a humerus 
viszont relatíve rövid. Ezek az eredmények a Bartucz által megállapított16 alkati viszonyokkal 
teljes összhangban vannak. 

Nagyobb eltérést tapasztalunk a legvalószínűbb testmagasság vonatkozásában. Egyrészt 
azért, mert a Bartucz által megadott17 értékek pontatlanok, másrészt pedig az újabban 
alkalmazott három eljárás alapján magasabb termetértékeket számíthatunk. (…) 

Semmelweis Ignác életbeni legvalószínűbb testmagasságát tehát (kerekített értékekkel 
kifejezve) 167,5–168,0 cm-ben határozhatjuk meg. 
Paradox véletlen, hogy az alkati eltérések kifejezettsége miatt kizárt Telkkä-féle18 eljárással 
ehhez közeli eredményt kaptunk. Itt ugyanis az alkati eltérésekből adódó hibák oly 
szerencsésen kompenzálták egymást, hogy a meghatározott testmagasság a reális érték felé 
torzul. Az olyan esetekben, amikor a rekonstrukció reprezentációja em éri el legalább a 0,9-et, 
épp az ehhez hasonló latens differenciák lehetnek megtévesztők.19 
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