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az Országos Orvostudományi 
Könyvtár igazgatója 
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Sauer Ignácz 
(1801-1863) 

Az ikerfőváros Pest-Buda száz év előtti lakossága 
egy-két nagy vidéki városunk mai lélekszámának 
felelne meg, a klinikai ágylétszáma viszont csak a 
kis járási közkórházaink valamelyikének. 

Az 1860-as kimutatás szerint: „A gyakorlati 
orvostudományt koródáink képviselik. A m. k. 
egyetem orvosi karának öt rendes és egy rk. koró
dája van; 

1. Az orvosok belgyógyászati koródája Sauer 
tanár úr vezetése alatt 30 beteg számára; 

2. A sebészek belgyógyászati koródája Wagner 
tanár úr vezetése alatt 16 beteg számára; 

3. A sebészeti kóroda Balassa tanár úr vezetése 
alatt 30 beteget fogad be; 

4. A szemészeti kóroda Lippay tanár úr veze
tése alatt 30 ággyal; 

5. A szülészeti kóroda Semmelweis tanár úr 
vezetése alatt 30 ággyal; 

6. A bőrgyógyászati kóroda Poór tanító veze
tése alatt, a pesterzsébeti közkórházban, 27 
ággyal". 

A hazai oktatás és klinikum első nagy fényko
rát jelzik ezek a nevek. Balassa és Semmelweis an
nál is jóval többet. A klinikus triumvirátus (bel
gyógyász—sebész—szülész) belgyógyász tagja, Sau
er tanár közöttük a legidősebb, de kinevezése a ná
la 13 évvel fiatalabb Balassával egykorú. 

Az emlékőrző köztudat hangsúllyal emlegeti; ő 
szolgáltatott példát, hogy a beiktatási beszédet ma
gyarul is lehet tartani. (Gebhardt próbálta először 
1826-ban, de nem követték.) A nemzeti önérzet vi
szont nehezen írta le Bécs számlájáról, hogy a sza
badságharc országos főorvosát a katedrától egy év
re büntetésből megfosztották. 

Nem rendelkezett a két nagy tanártárs intuitív 
képességével, akiknél a morális személyi szerep és 
a szellemi-szakmai hagyaték egyaránt fontos. Sau-
ernél inkább az előző — noha első tulajdonképpeni 
belgyógyász tanárunk, országos főorvos, rektor, ter
mékeny szakíró (és külföldön még sok minden) — 
tűnt ki mozgalmas pályafutása alatt. 

Az életrajzot a részletekig kibogozó Szinnyei 
szerint apja, Sauer Pál jó jövedelmű kereskedő és 
a Zichy grófok üveggyárának a felügyelője volt. 

Sauer Ignác 

Hat gyermeke közül Ignácz 1801. október 1-én szü
letett Veszprémben. A betűvetés és összeolvasás 
tudományát tehetős családokhoz illően magántanár 
segítségével szerezte meg. A továbbtanuláshoz az. 
alapozást a jó hírnévre sokat adó kegyesrendiek 
gimnáziumának alsó négy osztályában végezte. Ap
ja a majdani továbbtaníttatás szándékával (ezt tud
ta biztosítani, de vagyont nem) a felső négybe már 
Pestre íratta, ahol klasszikus humán mintára reto
rikát és poétikát tanultak, s alig valamit a reáliák
ból. Szülei reverendát képzeltek rá, ő inkább a böl
csészetre iratkozott. A németben ,,von Hause" já
ratos volt, így a franciára és olaszra vetette magát. 
A bölcsészetet 1818—20 között végezte. Ekkor — 
nem tudni, milyen ösztönzésre — 1820 őszén be
iratkozott a pesti orvoskarra. A kor szokása szerint 
az elméleti szemesztereket Pesten végezte, de a 
gyakorlati stúdiumokra és habilitációra Bécsbe 
ment. Ennek több oka volt. Egyrészt, akik Pesten 
habilitáltak, a Monarchia többi államában nem 
praktizálhattak, viszont a bécsit mindenütt elfo
gadták. A német államokban is. Másrészt, minden
ki tudta, hogy Pesten ,,csak" orvosképzés van, de 
nem orvostanárképzés. Vagyis Bécs kikerülésével 
tanszéket kapni úgyszólván lehetetlen volt. Sauer 
pedig ilyen becsvággyal indult a pályára. Orvossá 
1826-ban avatták. 

A többéves bécsi másodorvosi tapogatózásai 
után az első komolyabb kinevezést 1830-ban kapta: 
igazgató főorvosa lett a lelencháznak, és a hozzá 
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Az előadásaiból szerkesztett „Praelectiones . . . " címlapja 

tartozó gyermekkórháznak. Az udvari haditanács 
a közegészségügyi érdeklődésű klinikust 1831 nya
rán a legkritikusabb pontra küldi; Galíciába kole
raorvosnak. Öt hónapos sikeres helytállás után 
Bécsbe visszarendelik a josefstadti kolerakórház fő
orvosának. A következő évben (1832) Csehország
ban intézkedik a „keleti hányszékelés" dühöngése 
ellen. Annak elcsendesültével a leopoldstadti fe
gyencház első orvosa lett, majd Gross-Enzesdorf 
városába került higiénikus főorvosnak. Amikor in
nen Bécsbe hívják a „fenyítő törvényszéki kórház" 
vezetőjének, a kis város egyszerűen nem akarta 
elengedni. Az obligát beiktatási disszertációt nem 
tekintve, eddig nem jelent meg semmi közleménye. 
Mivel a publikálás egyengeti legbiztosabban az ér
vényesülés útját, 1841-ben Bécsben megjelent az 
első, önállóságával figyelmet keltő közleménye. Cí
me: „Der Typhus in vier Cardinalformen". önál
lóan, de nem időtállóan a tífusznak négy formáját 
különböztette meg: küteges (kiütéses), hasi, tüdői 
és agyi. A tífusz-téma a későbbi, magyar nyelvű 
közleményekben is visszatér. E dolgozattal (és egy 
kacskaringós hivatalnok-orvosi vargabetűvel) elér
kezett hát a belgyógyászathoz, pontosabban Skoda 
fizikális vizsgálatokra épített belgyógyászati diag
nosztikájához, melynek rövidesen a legbuzgóbb 
apostola lett. Még 1841-ben megjelent a nagy si
kerű latin nyelvű közleménye: „Doctrina de per-

cussione et auscultatione, quam juxta principa cel. 
D. Skoda concinnavit". Skodával egy szerencsés 
nem véletlen folytán ismerkedett meg. Leendő apó
sa, Schiffner főorvos ismertette össze őket, és lett 
híve-barát j a-ter j esztő j e. 

Az 1842-es esztendő igen eseménydús az életé
ben. Akkor éri az egyik legfigyelemreméltóbb nem
zetközi megtiszteltetés. A „Doctrina" alapján a 
jasi orvosok és természetvizsgálók tiszteletbeli tag
jává választották. A bécsi kórházban külön mell
beteg osztályt kap a Sfcoda-diagnosztika gyakorlá
sára. És ez évben vette el Schiffner dr. Róza nevű 
leányát, ami már-már a végleges bécsi letelepedést 
engedte sejtetni. 

Ekkor kezdtek azonban a magyarországi kö
rülmények belejátszani az életébe. A nagy tekinté
lyű Bene tanár (Schoretics és Prandt után a 3. bel
gyógyász) miután orvoskari igazgató lett, lemon
dott a tanszékről. A Skoda-doktrína Sauer-féle tol
mácsolása annyira újszerű volt az itthoniaknak, 
hogy ideiglenesen meghívták Bene megüresedett 
helyére. A bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy 
a nagy vetélytársak: Gebhardt, Eckstein és Tognio 
ellenében pályáznia sem kellett, csak folyamodni 
a kinevezésért. 

Ekkor mondotta el az elnök latin nyelvű be
vezetője után a híres beiktatási beszédét. Az egye
temisták rögtön kinyomtatták és röpcédulaként 
osztogatták mint később a Nemzeti Dalt. Ez volt az 
első nagy lépés azon az úton, amely 1848 tavaszán 
az országos főorvosi kinevezéshez vezetett. Ekkor 
állott elő melengetett, de irreálisan időzített tervé
vel, az önálló orvosi akadémia felállításával. Ugyan
is ekkor már a kormánynak nem az akadémiaszer
vezés, a tanároknak nem a tanítás és a diákoknak 
nem a tanulás volt a legégetőbb gondja. Klauzál 
előterjesztésére 1848. május 1-én Sauer lett az or
szág protomedicusa. Az akadémia-terv elvetésével, 
időszerű hármas programmal állott elő. 1. Orszá
gos kórház felállítása. 2. Közegészségügyi intézke
dések (vesztegzár, himlőoltás stb.). 3. Orvosi pálya
művekért jutalmazás. Továbbá, egy lelencház fel
állítása, mivel Pest-Buda az egyetlen főváros Euró
pában, ahol ez nincsen. A saját programja mellé 
azonban „életbevágó" megbízatást kapott. Kossuth 
buzdítására a kormány május 17-én elrendelte a 
nemzetőrség felállítását. Négy nap múlva átirat ér
kezett a három hete kinevezett, tehát hivatalát még 
alig ismerő országos főorvoshoz, hogy a toborzott 
honvédséghez „10 fő- és 30 alorvos alkalmaztassék" 
önkéntesen, pályázat útján kiválogatva és — sür
gősen. Két nap múlva, május 23-án megjelent a 
„Felszólítás az orvosokhoz és sebészekhez", a szép 
számmal jelentkezők közül az alkalmasnak ítélte
ket Sauer terjesztette fel kinevezésre a Nemzetőr
ségi Tanácshoz. A pákozdi csata előtt a Batthyány-
kormány az eddig polgári beosztású, de a honvéd
sereg egészségügyét egyenruhás fegyelemmel szer
vező Sauert kinevezi (hangsúlyozottan díjtalanul) 
alezredesi címmel a Nemzetőrségi Tanács igazgató 
főorvosának, 

Terhe-gondja csak november 1-én oszlik meg, 
ill. tolódik át, midőn Stáhly Ignácz lett a tábori fő
orvos. Ugyanakkor „A' polgári orvosi dolgokat a' 



Kereskedelmi minister által megszabott működési 
szabályok szerint Sauer országos főorvos úr vien-
•di". Mindketten csak a kormánynak feleltek mun
kájukért. A két korrekt úr nem volt egymásnak 
riválisa, de oly nehéz időben, tenger baj közepette 
előfordult némi súrlódás. 

A hátrálni kényszerülő Görgey mögött 1849 
elején Sauer még követi a kormányt Debrecenbe, 
Stáhly viszont már nem. Egyrészt kilátástalannak 
ítéli Kossuth tervét, másrészt az egészségi állapota 
akadályozza. (Stáhly meghalt 1849. április 28-án.) 
Debrecenben a Habsburgokat detronizálni készülő 
kormányfőnek elszánt, feltétlenül hű vezetőkre volt 
szüksége az egészségügy területén is (Töltényt Já
nos, Tormay). Sauer, akinek köztudottan Deák Fe
renc a legmeghittebb barátja, jelentős megbízást 
már nem kaphatott. Visszatért helytállni az ostrom
mal, járványokkal, zűrzavarokkal sújtott, kormány 
nélküli fővárosba. Február végéig maradt főorvosi 
hivatalában. 

Világos után a felelősségrevonáskor Kossuth 
elhagyását és Deák barátságát nem használta ment
ségül. Büntetésből egy évre megfosztották a kated
rától és tízéves mellőzésnek tekintett elébe. 

Minden energiáját az oktatásra fordította, elő
adásait olyan módszeresen építette föl, hogy tanít
ványai, elsősorban Poór Imre hatkötetes latin nyel
vű könyvet kerekített belőle: „Praelectiones ex pa-
thologia et therapia speciali medica" I—VI. Pest 
1854. Gyönyörű, kéziratos kőnyomattal készült, 
bibliofil remeklés. 

Tífusz témája az 1858-as Orvosi Hetilapban 
magyarul jelentkezett: „Hamiblag hasi hagy máz
ban" (Kálium jodatum in typho abdominali). 

Ügy látszik, a bécsi Stoll „theoria gastrica"-já-
ból, miszerint mindent hánytatóval kell gyógyítani 
— amit maga is alkalmazott a koleránál (ipecacua-
na) —, végképp kiábrándult, mert határozottan ál
lítja: „ut processus typhosus abortum patiatur", 
hogy hasi hagymázban kifejlődése szakaszában a 
hánytatok haszonnélküliek, később határozottan 
kártékonyak és veszélyesek... a hamiblag elosz
latja a bélmirigykéknek hagymázas lobtermékekkel 
beszűrődött tartalmát, miáltal gátolva a belek fe-
kélyesedése, a hagymázas évnek felszivatása, a bél-
át l ikadás . . . én hajdan a priori hittem a hamiblag-
nak jótékony hatásában, míg most tizennyolc éves 
tapasztalat e hitemet meggyőződéssé érlelte". 

Egy év múlva, 1859-ben „A népesedés akadá
lyai Magyarországban" c. értekezése alapján az 
Akadémia levelező tagjai sorába választotta. „A 
népesedés Magyarhonban — írja — nem azért csök
ken, mintha az újszülöttek száma csekély volna, s 
a házassági kötelékek gyérek volnának, sőt ellen
kezőleg, ezen két népesedési tényező igen is ked
vező; hanem a népesedés szaporodása azért csekély, 
mert hazánkfiai egyáltalán rövid-életűek, vagyis az 
általános középéletkor nemzetünknél (21 év) nem 
vergődhetik oly magas fokra, mint pld. Poroszhon
ban (28) Schleswig-Holsteinban (39); és még in
kább, mert nálunk a gyermekkori halálozás rend
kívül nagy; nálunk t.t. 51%, másutt 40—29%, hal 
el az ötödik korév előtt. Ezen fölötte szomorító és 
hazánkra nézve súlyos csapást csak a hazai köz

egészség rendezése által lehet elhárítani." Tudomá
nyos szociográfiának beillő érvelés. Megmozgatta az 
orvosi közvéleményt és követelték Sauer tanár or
szágos főorvosi rehabilitációját, ami 1860 végén meg 
is történt. „Azon intézkedés által, melynél fogva a 
magyar kormány orvosi rendünk díszét Sauer ta
nár urat visszahelyezte egykori méltóságába, or
vosi rendünket látjuk megtisztelve és fölemelve; 
— az érdemteljes tanár személyének eme kitünteté
sében pedig első lépést látunk tenni amaz óhajtott 
cél elérésére, hogy ennek nemcsak tanácsadó, ha
nem közvetlenül jogi befolyása a hazai egészségügy, 
az orvos-tudomány, az orvosügyeink intézésére" ír
ta a Gyógyászat c. lap 1861. január 1-én. Ugyan
akkor sajnálkozik, hogy „a személye által képviselt 
belgyógyászat pedig tapasztalatdús bajnokát ve-
szendi el a tizennyolc év óta jeleskedő tanárban". 

A megkezdett évet díjmentesen végigtanította. 
Ünnepelték, de ő nem engedte magát ünnepelni. 
Ezért nem járt el a szokásos honfibúfelejtő „niksz-
dajcs"-os társasmulatságokra. Kevés szabad idejét 
családja (két gyermeke) társaságában, szőlőműve
léssel töltötte. 

Tudatában volt szervi szívbetegségének. Talán 
ezért is foglalkozott e témával annyit. „Lehet-e a 
szív szervi bajainak elejét venni?" — kérdezte az 
egyikben. Receptajánlata: 

„Cupri sulfur, cryst., grana sex, 
solve in Aquae dest., s. unciis quattuor. 
Egy kanálnyit, ha hányingert okozna, hat csöpp 
mákonyt hozzá". 
Több esetet említ, akiknél a betegség tünetei: 

„a szívdobogás, élénkebb és akadozott szívlökés, fö
lötte sebes érverés, zavart és tompa szívhangok, s 
fúvás-zörejek" megszűntek tőle. 

A saját szívbetegsége aortabillentyű elégtelen
ség volt. Poór többször vizsgálta és figyelmeztette, 
ne vállaljon annyit. Ennek ellenére (Poórnak nem 
engedte többet magát megvizsgálni) elfogadta a 
protomedicusi újrakinevezést. Nagy tervekkel, hogy 
az egyetemek több szellemi önállóságot és jobb 
anyagi feltételeket biztosítson. Makacsul Bécs, Pá
rizs, Berlin egyetemeinek színvonalára akarta emel
ni a pestit. Szomorúan látta egyik párizsi útja al
kalmával, hogy a „Palais de l'industrie" tudomá
nyos panoptikum-figuráinak internacionális tárla
tán egyetlen magyar sincsen. „Képezzünk ne csak 
encyklopaedistákat, hanem főleg szakembereket, 
gondoskodjunk eleve tanárutódokról"... hangoz
tatta többször. 

Hozzá érkezett be elbírálásra Nagykállóból egy 
fiatal orvos pályázata. „Mikor habilitációs dolgoza
tom végre elkészült és kérvényemet a Karhoz be
adtam, a mellkasi szervek betegségének köréből 
kérve docentúrát, az irántam különben jóakaratú 
Sauer tanár úr, akinek kérvényem bírálata kiada
tott, úgy nyilatkozott, hogy miután az orvosi kar
nak a mellkasi betegségekből Gebhardtban már 
van egy magántanára, egy második képesítése nem 
kívánatos. Azért más tárgyat kellett választanom" 
— írja visszaemlékezéseiben Korányi Frigyes. 

De ezt már rektorként bírálta, lemondva a sok 
tervvel elvállalt protomedicusi hivatalról. Fogyó 
fizikai erejét és növekvő tekintélyét még egyszer 



latba vetette a Helytartó Tanácsnál, de a kari fo
lyamodványára válasz nem érkezett. 

Tanártársai és tanítványai aggódva látták a 
fokozódó légszomjat és a stagnáló betegségbelátást. 
Vizsgálni nem engedte magát. „Nekem úgyis min
dig szaporább a pulsusom" . . . mondta elhárítólag. 
1863. november 17-én délelőtt levizitelt, délután 
vizsgáztatott. Hazakoesikázva erős köhögési roham 
fogta el, egy heveny tüdővizenyő végérvényesen 
félbeszakította a lassan, de biztosan kialakuló de-
kompenzációt. 

Tanszékére Wagner került át, annak helyére 
pedig a nyírségi exiliumból visszatérő Korányi Fri
gyes. 

„Korának gyermeke volt" mondanánk a ké
nyelmes közhelyet, ha nem lenne mindenki az, ki
véve akiket a múlt vagy a jövő vonzása eltérít a 
jelentől. Sauer tanár Kossuth, Balassa és Semmel
weis kortársa volt. Közelükben nagynak lenni nem 
lehetett könnyű. De mindenképpen ott a helye a 
függetlenségi negyvennyolcasok és nagy orvosaink 
második vonalában. 

Szállási Árpád dr. 


