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Mindazok, akik a betegségek gyógyításával foglalkoznak, tapasztalatból tudják, hogy 

nemcsak a népes városokban, de a ritkán lakott vidéken sem található közönségesebb 

betegség, mint a bujakór. 

Ezt az elterjedt betegséget tehát találóan nevezhetjük állandóan jelenlevı, de titokban 

lappangó pestisnek, mely igen gyakran a legkiválóbb személyeket ragadja el már ifjúságuk 

virágában, vagy nyomorítja meg oly mértékben, hogy nagyobbrészt munkaképtelenekké 

válnak. Mivel az igazi pestis csak ritkán, ez a nemibetegség azonban állandóan tombol, Mead
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úrral egyetértve, úgy gondolom, hogy az emberiséget ez a méreg már rég elpusztította volna, 

ha elsı dühe magától le nem csitult volna, és egy ellenméreg nem fékezte volna meg. 

Ennek a rettenetes bajnak, sok más fertızı betegséggel közös vonása, hogy egyetlen 

egy tisztátalan asszonyszemély elegendı ahhoz, hogy sok családot, községet, falut 

megfertızzön. Ezt tapasztalt megfigyelık írásaiban olvasható sok példa bizonyítja. 

Ezen túlmenıen pedig nem ritkán öröklıdik át a késıi utódokra
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 és igen különbözı 

rejtett betegségeket okoz, melyek felismerése és kezelési módja az orvosokat gyakran 

félrevezeti. Talán még nagyobb kárt okoz ennek a fertızı betegségnek alkalmatlan, a józan 

ésszel ellenkezı kezelése. Minden ostoba tökfilkó, minden borbély, minden öregasszony 

foglalkozik titokban ennek a betegségnek a kezelésével, mivel azok a nyomorult betegek, akik 

kicsapongásaik következményével tisztában vannak, visszariadnak attól, hogy állapotukat egy 

hozzáértı orvos vagy seborvos elıtt felfedjék. 

Az említett okok miatt szoktam elıadásaim során ezt, a nemibetegségekrıl szóló 

értekezést, amit most sajtó alá bocsátok, hallgatóimnak elıadni. 

A bujakór gumírozott higannyal való gyógyításának általam 1766-ban ismertetett 

eljárását még mindig ajánlom.
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1
 A sebészet doktora, a kémia és növénytan nyilvános rendes tanára, a császári-királyi orvos-sebészi József 

Akadémián, ennek állandó titkára
 
a katonai gyógyszertárak igazgatója és katonai fısebész. 

2
 Joseph Jakob Plenk’s, der Wundarzneykunst Doktors, der Chemie und Pflanzenkunde öffentlichen ordentlichen 

Lehrers in der k. k. medizinisch- chirurgischen Josephinischen Akademie, eben derselben beständigen 

Sekretärs, Direktors der Feldapotheken und Feldstabschirurgus. Lehre von den venerischen Krankheiten. 

Aus dem Lateinischen übersetzt. Zwote verbesserte Auflage. Wien, bey Rudolph Gräffer und Compagnie 

1787. Elıszó. [Számozatlan oldalak]. (A teljes mő terjedelme: 224 p.) – Az elsı német kiadás 1780-ban 

jelent meg Bécsben F. X. von Wasserberg fordításában. A latin editio princeps, Doctrina de morbis veneris 

címmel 1779-ben hagyta el a budai nyomdát. Fordította: Schultheisz Emil. 
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 Richard Mead (1673–1754) nagytekintélyő angol orvos, aki a kor orvosi irányzatait eklektikus módon 

képviselte. A gyakorlatban leginkább Stahl és Sydenham tanai alapján járt el. Csaknem minden gyakran 

elıforduló betegséggel kapcsolatos elméleteit és tapasztalatait ’Monita et præcepta medica’ (London, 1751) 

címő könyvében foglalta össze. A latinul is több kiadást megért munka angolul és franciául több kiadásban 

jelent meg. 
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 Plenk idejében, de még a 19. században is, a veleszületett, a terhesség idején, vagy a szülés folyamán fertızött 

magzat – „lues connata” – betegségét öröklöttnek (lues congenita) vélték. 
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 Vö. Joseph Jacob Plenk: Methodus nova et facilis argentum vivum ægris venerea labe infectis exhibendi. 

Accedit hypothesis nova de actione metalli huius in vias salivales. Vindobonæ, 1766. – Német fordítása 

1767-ben jelent meg.  



Nem azért, hogy büszke legyek találmányomra, vagy hogy más híres emberek ellen 

szóljak, ez az ostobaság és hálátlanság távol áll tılem, hanem mert húszéves, sikerrel járó 

tapasztalatom erre késztet és mert ezzel a gyógyszerrel olyan személyeket gyógyítottam meg, 

akiknél más higanykészítmények veszélyessé váltak, vagy lassan hatottak vagy teljesen 

hatástalanok maradtak. Ezenfelül pedig megerısítenek a hatásosságát illetıen azok a 

kísérletek, melyeket híres férfiak külföldön is folytattak ezzel a szerrel, pl. Angliában,
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Franciaországban,
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 Svédországban.

8
 Mivel a mákkivonattal való kezelést a híres Michaelis
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kísérletei alapján a bujakór gyógyításában igen hatásosnak találtam, két éve ezt a gumírozott 

higannyal mind belsıleg, mind külsıleg együtt szoktam adni. 

A közönség véleményére bízom, hogy mi haszna lehet még e könyvecskének, azonkívül, hogy 

az egyetemi elıadásokhoz alkalmas vezérfonal. 
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 A new, and easy method of giving mercury by I. Plenk – translated from the latin by W. Saunders, London, 

1772. 
7
 Méthode nouvelle d’administrer le vif-argent,- ouvrage traduit du latin de M. Plenk par M. Laflice, a Nancy. 

8
 Abhandlung der kön. Schwedischen Akademie 32. Band, p. 291. Odhelius Versuche mit Mercurio gummoso. 
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 Christian Friedrich Michaelis (1754–1814) a marburgi egyetem tanára, az újonnan alapított sebészeti intézet 

(Institutum chirurgicum) igazgatója. A kórtan és a gyógytan minden ágával behatóan foglalkozott. 


