
Schwimmer Ernő, 
a hazai dermatológia 
első ny. r. tanára 

Hebra híres bőrklinikájára 1861-ben két friss dip
lomás magyar orvosdoktor került. Mindketten 
1837-ben születtek, az egyik az osztrák birodalom-
beli Magyarország, a másik a magyarországbeli 
„Somogyország" fővárosában. Mindketten a szülő
föld és a szellemi szülő iránti ragaszkodás kettős 

kötésében éltek. Az utóbbi, Kaposi Móric a „ne
vébe foglalta" szülővárosát, az előbbi, Schwimmer 
Ernő, visszatért Pestre és megírta az első magyar 
nyelvű dermatológiai tankönyvet. 

Schwimmer Ernő az elemi és középiskoláit, 
valamint az első két medikusi évet Pesten, a többit 
Bécsben végezte. A sokat emlegetett második nagy 
bécsi orvosi iskola kiválóságai közül őt is Hebra 
bűvölte meg leginkább, olyannyira, hogy kaposvári 
honfitársával egy időben, kis kitérőket leszámítva, 
ő is az Allgemeines Krankenhaus dermatológiai 
osztályán kötött ki. Az Orvosi Hetilap hasábjain 
1863-ban megjelent „A bőr idült beszűrődése — 
Bright-jéle betegség — halál" c. közleménye már 
Hebra ideális klinikusi aspektusát villantja fel. A 
bőr küllemének tüzetes leírása után rögzíti a beteg 
belgyógyászati státusát, a fizikális (kopogtatás, 
hallgatózás) és a laboratóriumi (fehérjevizelés stb.) 
leleteit, szekció után pedig a klinikai és kórbonc
tani kórisme szembesítését. Vagyis Hebra deskrip
tív dermatológia ja kiegészül Skoda fizikális diag
nosztikájával és Rokitansky egzakt pathomorfoló-
giájával, azonos osztályon, egyazon szemléletben. 

A következő dolgozatait a Hetilapba már nem 
a közkórház bőrosztályáról, hanem a fáraók föld
jéről küldte. Tapasztalhatta, hogy amíg Prospero 
Alpini XVII. századbeli beszámolója alapján az 
egyiptomi medicina az európaival egyszintű volt, 
Bilharz idejében, a kitűnő német belgyógyász min
den igyekezete ellenére, ez a nagy múltú orvos
tudomány egyhelyben topog. Ott jártakor ez a vég
letek földje a német—francia (sajnos nemcsak tu
dományos) versenyfutás színtere volt. Meglátogatta 
a Kasr-El-Ain nevű nagy katonai kórházat, amely
nek osztályain főleg a luesz és a lepra iránt érdek
lődött. Az egyiptomihoz hasonló, lepra okozta leon-
tiasis (micsoda meglepetés ezt ma olvasni!) Euró
pában csak az elmaradott-szegény Svédországban 
és Norvégiában található. Meglepő volt számára a 
„more graecorum" szerelem, a homosexualitás el
terjedtsége, az analis primaer affekciők magas szá
ma. Egyiptom ekkor a megszállott régészek és a 
piramisok látványán ámulni vágyó turistákon kí
vül a klímaterápiától gyógyulást remélő tüdőbete
gek egyik ígéretföldje volt. A sivatag homokhullá
mos szélén kis szanatóriumok várták a sorvadás
ban sínylődőket európai ellátással (és még euró
paibb árakkal), alkalmasint megrendelhető műro-
mantikával. Főleg északnémet és orosz gazdagok 
kedvelték, de az osztrák birodalombeliek is most 
kezdtek érdeklődni iránta. Schwimmer csak a 
könnyű betegeknek ajánlotta, mert a közép és sú
lyos eseteket a klímaváltozás — úgymond — még-
inkább megviseli. 

Féléves észak-afrikai útjáról 1865-ben tért ha
za Pestre, tele ambícióval és tapasztalatokkal, de 
üres zsebbel, önként kínálkozott hát egy magán
rendelő nyitása. 

Pest első számú dermatológusa ebben az idő
ben Poór Imre volt, aki 1858-ban magántanári cí
met kapott, és bőrosztályt a Rókusban. Őt azonban 
nem elégítette ki a szakmai primátus, sem az Or
vosi Hetilap társszerkesztői szerepe, vezérkedő haj
lama és szektás radikalizmusa 1861-től új szaklap, 
a Gyógyászat megindítására sarkallta. Ismert, hogy 



a Poór- kontra Markusovszky-kör, valamint a He
tilap—Gyógyászat ellentéteinek kezdeti ürügye 
Czermak tanár marasztalása (Markusovszky), ül. 
menesztése (Poór) volt. Noha Poór álláspontja győ
zött, a személyeskedés részéről továbbra is megma
radt. Poór volt az az ultraradikális 48-as, akinek 
Bécsből még a medicina sem kellett, aki nem tett 
különbséget Haynau és Hebra között, noha járt az 
osztályán és ismerte jelentőségét. A Gyógyászat 
48. (!) számának vezér-szakcikkében a következő
ket írta: „Míg a bécsi orvostanoda az idült kütege-
ket helyi bajnak nézi s ennek következtében azo
kat helyileg, azaz külsőleg gyógykezeli: addig a 
francia akadémia évenként négyezer franknyi ju
talmat tűz ki azon orvos számára, aki az örökletes 
kütegek (idült bőrbetegségek) legközelebbi okát 
föltalálja. Eszerint a mostani bécsi irány becsukja, 
a párizsi tárva tartja az oktan-fejlesztés ajtaját. 
Tartsunk e részben a franciákkal'9. A bécsi és a 
párizsi dermatológiai iskola nem kizárta, hanem ki
egészítette egymást. Poór tanár egyoldalú elfogult
ságát Markusovszkyék természetesen nem osztot
ták. 

Ezen ellentét részletezése azért kínálkozott ide, 
mert a Hetilapnak ebben az időben nem volt Pes
ten valamirevaló dermatológusa, érthető hát, hogy 
a már részben ismert Schwimmer Ernő jelentkezé
sét örömmel fogadták: „Az idült bőrbajok önálló
ságáról és azoknak a szervezethezi viszonyáról" c. 
dolgozatát a budapesti kir. orvosegylet 1868. feb
ruári ülésén is előadta. Szenvedélyesen szembeszál
lott a még mindig dívó dyscrasia tanával, amely 
szerint „a bőr a vér romlottságának külső fokmé
rője". Hebra szellemében hangsúlyozza, hogy „a 
bőrnek szintén van joga önállóan megbetegedni", 
mert pl. a pikkelysömörben szenvedők vérében 
mikroszkopikus eltérés nem található. Védelmezi a 
külső kezelés jogosságát, mert az „elnyomott" tü
netek nem bántják a belszerveket, ugyanakkor a 
görvélykór, bujakór és a vérszegénység bőrtünetei
nél szükséges a belső kezelés is. Írásaiban franciául 
legalább annyit idéz, mint németül (nyilván az el
fogulatlanság látszatáért is), az viszont meglepő, 
hogy 1869-ben a gennyvérüségről szólva meg sem 
említi Semmelweis nevét. És ezt számon sem kérik 
a fiatal orvostól. 

Schwimmer Ernőt 1870/71-ben a bőrkórtanból 
magántanárrá habilitálták, de osztályt nem kapott. 
Rózsay tanár engedélyével bejárt a Rókusba. A het
venes évek elején kezdte közölni syphilidológiai 
tárgyú dolgozatait, pl. egy enteritis syphilitica cse
csemőkori esetét, amely eddig inkább kórbonctani 
fogalom volt. 

Az 1874-es esztendő fontos dátum a magyar 
dermato-venerológia történetében: közel három év
tizeddel Hebra új rendszertana (Versuch einer Ein-
theilung der Hautkrankheiten) után megjelent 
Schwimmer Bőrkórtana. A XII osztályra osztott 
674 oldalas műben még az unista álláspont híve: 
„a kemény és puha bujafekély ugyan egy ragály
ból ered" (642. old.), miként ekkor még mestere is 
az volt. A leggyakoribb hivatkozási nevek: Hebra 
és Kaposi, Devergie, Bazin, Hardy, Ricord, az an
gol Wilson éŝ  Lowe stb. Minden fejezethez szép 
történeti bevezetőt írt. 

Ekkor már a pesti poliklinika elnöke volt, heti 
háromszor tartott dermato-venerológiai rendelést. 
„Adat a késői örökölt bujasenyv kortanához" c, 
dolgozatában (Orv. Hetil. 1877) meglepő ma olvasni 
a vérbajos beteg teljes nevét és a triviális vaskos
ságot a tünetek leírásakor, pl. „a seggpofákon fe
kélyek" stb. Letális kimenetelű eseteit Schattauer 
tanár boncolta és Babes dolgozta fel. A hetvenes 
évek Hetilapjában Lumnitzer és Tauffer mellett 
Schwimmer a standard szerző. Ő is osztályt kapott 
a Rókusban, 1878/79-beh rk. tanári címmel tüntet
ték ki. A Wilson professzor elnökletével megtartott 
188l-es londoni nemzetközi dermatológiai kong
resszuson a leukoplákiáról értekezett. Talán ezt a 
bőrgyógyászati kórképet ismerte a leginkább. A 
bujakóros bántalmak gyógykezelésekor különösen 
a higanykúrának volt nagy szakértője. A Hetilap 
1885-ös évfolyamában összefoglaló mercurista dol
gozatot közölt a belső (Dzondi-labdacsok, Calomel, 
Jódhigany, Hydr. bijod. rubrum, Hydr. oxydul. tan-
nicum) és a külső (szekrényben való füstölés, szub-
limát-fürdő, piros higanykenőcsös bedörzsölés, 
szublimát—konyhasó oldat bőr alá fecskendezése) 
kezelésről. 

Az 1892-es bécsi dermatológiai kongresszusról 
70 tagból álló vendégsereg látogatott Pestre a ma
gyar dermatológia iránti tiszteletből, köztük a fran
cia Vidal és Bartelémy, az angol Morris és Hut-
chinson, az olasz De Amicis és Breda, a kijevi 
Sztrukovenkov és a bécsi Ehrman. Finanszírozását 
a Hunyady János-forrás tulajdonosa, a Saxlehner-
cég vállalta. Családias vendégszeretettel és proto
kolláris tisztelettel hosszú kocsisor vitte végig őket 
az ünneplő városon, előbb a klinikákra, majd a 
Pasteur-intézetbe, végül a Margitszigetre. 

Schwimmer a szlavóniai Lipik-fürdő tulajdo
nosa volt, ő figyelt fel a fürdőorvos Marschalkó 
Tamás dermatológiai érdeklődésére. A Bókai—Két-
li—Korányi-féle belgyógyászati kézikönyvbe ő írta 
a „Variola" c. fejezetet. Tanárságának negyedszá
zados évfordulója és 60. születésnapja alkalmából 
1897-ben ünnepélyt rendeztek a tiszteletére, a meg
jelent kötetbe a világ vezető dermato-venerológu-
sai írtak. Sajnos, a megtiszteletésnek nem sokáig 
örülhetett, 1898. február 25-én váratlanul meghalt. 

Hebra hatása hozzánk közvetlenül Bécsből Ka
posi, Kolozsváron keresztül Géber Ede, végül, de 
elsősorban Schwimmer Ernő közvetítésével érke
zett. Ö a hazai dermato-venerológia első ny. r. ta
nára, az első magyar nyelvű bőrkórtan írója, egy 
kis szakma nagy képviselője, jeles tanítványok 
(Justus Jakab, Róna Sámuel) nevelője. Mivel a ka
ron szervező szerepe nem volt, kiváló tanár kortár
sai közül a neve legtöbbször kifelejtődik. 

Szállási Árpád 


