
Sigmund professzor 
a neves szifilidológus 

A múlt századi venerológiában Párizs és Bécs ve
télkedtek az elsőbbségért. Németország egyesíté
séig a szűkebb értelemben vett kontinensünk két 
meghatározó ereje Franciaország és a metternichi 
monarchia, s a nagyhatalmak népes fővárosa ál
talában kulturális fókusz, tarka bohémvilággal, 
prostitúcióval. Ahol a vénuszi kultusz virágzik, ott 
a venerológia is fellendül. Párizs a képzőművésze
tek, Bécs a muzsika mekkája, mindkettő a mű
vésztitánok zarándokhelye, ahonnét szép emlékek
kel és gyakran kellemetlen következményekkel tér
tek haza. CW\T 

A venerológiai versenyben Párizs vitathatat- M ^ l 
lanul előzött. Hunter közismert, szerencsétlen ön-
kísérlete után Ricord 1831-ben bebizonyította a 713 
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sankér és a kankó különböző kóroktani voltát, ez
zel győzött a dualista tan. Ám távolról sem győ
zött meg mindenkit. Pl. jeles hazánkfiát, Kaposi 
Móricot sem, szolgáljon magyarázatul, nem a szifi-
lidológia volt a fő erőssége. Egy másik Bécsben élő 
erdélyi születésű professzort viszont igen, nagy
részt neki köszönhető, hogy Bécs a „fény váro
sának" nyomában tudott maradni. Sigmund Ká
roly Lajosra, a bujakórtan bécsi professzorára gon
dolunk, aki Hebra és Kaposi mellett az Allgemei-
nes Krankenhaus harmadik dermato-venerológiai 
büszkesége volt. Itt álljunk meg egy pillanatra. 
Néhai Poór Ferenc professzor, a mind ez idáig leg
teljesebb magyar nyelvű szifilisztörténeti bevezető 
írója, azt állítja, hogy „Sigmund is 1859-ben még 
unista s csupán a 60-as években tér át fokozatosan 
a dualista álláspontra". így volt-e? Lapozzuk fel 
az Orvosi Hetilap kezdő évfolyamának 28. számát 
a hiteles idézés céljával. „Váljon a takar ragály
anyaga a bujakóros fekélyétől lényegileg különbö
zik é? . . . A Kísérletek és betegek körüli tapasz
talatok csakugyan hosszú sorát nyitják meg az 
alapoknak, melyek a két ragály-anyag közötti lé
nyeges különbség elfogadására följogosítanak, és 
pedig határozottan inkább erre, mint az ellenke
zőjére; úgy hogy mai nap minden szemesen fon
tolgató és egyszersmind elegendően tapasztalt or
vos kétnemű ragályanyagot, t. i. takarost és fe
kélyest ismer el, és a jó kórismert (diagnoticirt) 
takart egyúttal egyedül az illető takhártyarészlet 

tisztán helybeli bántalmának nézi, míg a fekélynél 
a baj igen rövid ideig marad csak helybeli, és 
gyakran igen gyorsan az összes vértömeget együtt 
szenvedésbe vonja." Sigmund mindezekből kitet-
szően már 1857-ben dualista volt, Poór a prioritást 
édesapjának vindikálja, elfogadhatatlan elfogult
sággal. 

A szántnál hosszabbra sikerült bevezető és 
idézet után ismerkedjünk meg Sigmund Károly 
Lajos személyével. Segesvári születésű (1810), apja 
szász evangélikus lelkész. A gimnáziumot szülővá
rosában és Kolozsvárt végezte. A Szinnyeiben ez 
olvasható: ,,az orvosi tudományokat Bécsben az 
orvos-sebészi József-Akadémián (mások szerint 
1830—36-ig a pesti egyetemen) sajátította el, hol 
az orvosdoktori és szülész-sebész-mesteri fokot el
nyerte". A Hőgyes-féle Emlékkönyv szerint Sig
mund Lajos 1836/37-ben szerepel a felavatottak 
listáján, mindössze az zavaró, hogy Szinnyeivel 
ellentétben szülőhelyként Százsebest jelöli meg. 
A holvégzés vitáját megint az Orvosi Hetilap 
1857-es évfolyama dönti el. Markusovszky nyil
ván nem véletlenül kért mindjárt Sigmund tanár
tól dolgozatot. A decemberi szám első oldala Köz
lemények a bécsi bujasenyvi kórodéról c. írással 
kezdődik. A nagy szerkesztő neves szerzője szép 
vallomással tiszteleg olvasói előtt. „Magyarország 
sok érdekes esetet szolgáltat észlelésemnek, s ez 
már egyik oka, miért közlöm szívesen tapasztala
taimat. De van ezenkívül még más ok is, rám néz
ve talán fontosabb és mélyebb: a hála és tisztelet 
érzelme a gyönyörű hon s annak nemes lakói 
iránt, kiknek szép fővárosában nyertem kiképzése
met mostani hivatásom és állásomhoz; érzelem, 
melyet az idő tapasztalatai, három világrésznek 
mindennemű körébeni széttekintés s az élet nagy
szerű eseményei nem csökkentettek, de emel
tek, s a megindult szív mélyébe annál jobban meg
gy ökeredzék. Van magyar- és erdélyhoni ügyfe
leim közt sok tanuló társam, s örvendek, hogy ez
úttal nekik is adhatom visszaemlékezésem jelét, 
mennyire azt sok teendőim megengedik." A ro
mantikus fogalmazásnak őszinte a tartalma. Első 
dermato-venerológusaink, Schwimmer Ernő, a ko
rán elhunyt Tóth N. János, Géber Ede bőrgyógyá
szatot Kapositól, bujakórtant Sigmundtól tanultak, 
valamennyien hangsúlyozták a magyarországi ere
detű mesterek megkülönböztetett figyelmességét 
irántuk. 

Tehát vitathatatlanul Pesten végzett, de azt 
is felismerte, hogy a kiszemelt kisszakmának itt
hon még nincs nagy jövője, Poór Ferenc feltétele
zése szerint a 30-as években a Rókus-kórház átme
netileg rendelkezett volna egy dermato-veneroló-
giai fiókosztállyal, amelyet Pólya József vezetett, 
publikált is egy dolgozatot Observationes de her-
pete eius complicationibus et remedio novo An-
thracocali címmel. Ezt Sigmund németre fordította, 
amelyből újabb következtetést: impulzust a szak
mához Pólya Józseftől kapott, Hollán Henrik sze
rint a rókus-kórházi (és más) szerzők „sokat fog
lalkoztak az ún. külső betegségekkel, bőr- és ne
mibajokkal. Minthogy különböző járványok gyak
ran ütötték fel fejüket, a fertőző betegségek erő-



sen lekötötték érdeklődésüket". A külön osztály 
átmeneti létezését azonban nem erősíti meg. Az 
első bőr- és bujakóros osztályt a Rókus-kórház kö
telékében 1861-ben szervezték, élére Poór Imre ke
rült. Sigmund ekkor már rég professzor volt a bé
csi egyetemen, első protestáns tanára az erősen 
pápista császárvárosnak. Lojálisán apolitikus volt, 
sohasem politikusán aulikus. Benedek István Sem-
melweis-köny véből tudjuk, hogy 1849-ben Skodá
nak a klórvizes kézmosás ügyében felterjesztett be
adványát a sebész Dumreicher mellett Sigmund 
támogatta a legkitartóbban. Nincs okunk ebben 
honfitársi szolidaritást látni, elvégre az 1848/49-es 
magyarországi események csak messziről érintet
ték. Szó szerint, miután 1841—43 között államkölt
ségen beutazta Nyugat-Európát, 1849 nyarán Ke
letre ment a pestis elleni vesztegzár megszerve
zése végett. 1851-ben Orosz- és Olaszország után 
Amerikába is eljutott. Kelet-Közép-Európa legte
kintélyesebb szifilidológusának számított, beteg
anyagát négy kontinensről válogathatta ki. Az oszt
rák törvények értelmében a 70. évét betöltve 
nyugalomba vonult. Ezután leányához költözött 
Pádovába, ott halt meg 1883. augusztus 1-én. Pá
lyafutása a századára nem jellemzően jelképes. 
Korát megelőzve volt „internacionalista". Szüle
tett Erdélyben az abszolútizmus idején, tanult Ma
gyarországon a reformkorban, gyógyított és ta
nított Bécsben általában a peremvidékről jöttek 
politikai túlbuzgóságát fölényesen elkerülve, elte
mették a Risorgimento Itáliajában. Nevezetes fel
ismerését, a szifiliszesek szürke higannyal történő 
gondos kezelését, a tulajdonképpeni „befutó pari
páját" nem szánta hosszú távra. Előbb Ehrlich 
lőtte ki, majd a penicillin (úgy tűnik) végleg. Mun
kásságát mégis érdemesnek tartjuk summázni. 
Elsősorban a hazai vonatkozásúakat. 

Orvosi disszertációja a Füred's Mineralquellen 
und Plattensee (Pest, 1837.) a híres fürdőhely egyik 
korai, kitűnő német nyelvű propagálója. Már az 
elején említettük, hogy Markusovszky az Orvosi 
Hetilap első évfolyamába Bécsből (Politzer Ádám 
után) csak Sigmund tanártól kér cikket. Kifejti 
dualista felfogását, s részletezi a takar (Tripper), 
valamint a többi, pl. légzési hurutok közötti kü
lönbséget. Drasztikus kísérlettel ugyan, de a jelek 
szerint volt rá jelentkező. Míg a náthás orrváladé
kát egy egészségesébe cseppentették, a kísérleti 
alany általában nem kapott fertőzést, addig a kan-
kós váladék 10—15 perces rajtatartása az egészsé
ges nyálkahártyán (húgycső, hüvely, kötőhártya) a 
leggondosabb letörlés után is mindig fertőzést okoz. 
Tehát az átvihetőség, az „Übertragbarkeit" minősé
gileg megkülönbözteti a többi hurutoktól, amely a 
senkértől eltérően elsősorban helybeli elváltozást 
okoz. Továbbá górcső alatt vizsgálva „a takárvála-
dék legelső megjelenése gennysejtekkel együtt jár" 
és a húgycsőn felhatolva egész a mellékherékig 
gyulladást okozhat, a szűkület későbbi következ
mény. A heveny szak gyógy el járása az alumínium
oldatos, tanninos, ezüstnitrátos befecskendezés. Az 
Orvosi Hetilap 1859-es évfolyamában a Kérdé
sek a bujasenyv tana és gyógytana körül c. cikké
ben ismételten leszögezi, „Kísérlet és kórágyi ész

lelet ezeknél fogva közösen bizonyítják, hogy sa
játságos, sankertől tökéletesen különböző ragályt 
kell fölvennünk". Mindezeket a Medizinische Wo-
chenschrift 1857-es évfolyamában is kifejtette. 

1859-ben ismerte fel a szürke higanykenőcsös 
bedörzsölés jelentőségét a szifiliszes megbetegedé
seknél, amelyről könyvet írt, Die Einreibungskur 
mit grauer Salbe bei Syphilisformen (Wien, 1859.) 
címmel, s A bedőrzsölési gyógymód bujakórala
koknál már a harmadik átdolgozott kiadás alap
ján került 1868-ban a magyar orvosok polcára, 
Gabriely Kálmán dr. fordításában. Alig több fél
száz oldalnál, kompendiumszerűen tömör. Fontos 
az előkészítés: fürdetés, diéta, természetesen a 
pontos kórisme, az odvas fogak megjavítása, szük
ség esetén eltávolítása, az íny edzése timsós oldat
tal. Erősebb és gyengébb, Unguentum Hydrargiri 
mitius, vagy Unguentum Hydrargiri fortius kenő
csöket állított össze, melyeket a Pharmakopoea 
austriaca egyértelműen felvett a listájára. Legal
kalmasabb felváltva a két alszár, a két comb, a 
két mellfelület, a hát, végül a karok bedörzsölése. 
Alatta a betegnek legalább 18 órát kell ágyban 
tölteni. Belsőleg a Zittmann és Pollini főzetet 
ajánlott, mert azokról vegyileg bebizonyosodott, 
hogy a dárdany (antimonium) mellett a higanyt 
is aktiválják. A bedörzsölések ideje hat hét, abból 
3—8 nap az előkészítésre, a többi a bedörzsölések-
re és utókezelésre esik. Az utókezelés: langyfür-
dők alkalmazása, jódkészítmények szájon keresz
tüli adása, a hámleválások és repedések gondos 
kezelése. Fokozottan figyelni kell a mellékhatások
ra, amelyek nem ritkák. A hatásfok az egyén ál
talános állapota mellett függ természetesen a be
tegség stádiumától „A bujakór gyógyulása felett 
nyilatkozni, mint ösmeretes, a legnehezebb felada
tok közé tartozik, és a leikiesméretes gyakorló or
vosok oly sokára halasztják azt el, s a gyógyulás 
biztosságát oly sok föltételtől teszik függővé, mi
ként az ily késedelmezés majdnem a bujakór gyó-
gyíthatatlanságának kijelentésével azonos." Csakis 
addig ajánlja, míg „valami czélszerűbb gyógymó
dot felfedezni nem sikerül". A Gyógyászat olva
sói Winkler József dr. ismertetésében értesülhettek 
eredményeiről. 

Íme egy orvostanár, aki a legszigorúbb kritiku
sa önmagának. Német nyelvű cikkei főleg a Wie
ner Medizinische Wochenschrift hasábjain jelen
tek meg. Vénymintáit Kövér Gábor fordítottama
gyarra 1871-ben. 

Százhetven éve született ez a derék szifilido-
lógus, aki a siker embere volt. De a siker sohasem 
szédítette meg. Egy világváros prostituáltjai nyíl
tan, dámái titokban remélték tőle a kenőcsös gyó
gyítást. A férfinem hasonló felosztás szerint. Nem 
maradt utána legendás vagyon, humanitását bizo
nyítandó. A sehova és mindenhova tartozás révén 
az egyetemes orvostörténet vallhatja magáénak. 
Talán az előbbiért esik róla oly kevés szó, pedig az 
utóbbiért többet érdemelne. A kettő nem zárja ki 
egymást. Szállási Árpád dr. x̂ w 
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