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SAUER IGNÁCZ EMLÉKE.

Dr. Poor Imre 1. tagtól.

(E lőadta az összes ütésen 1871 m árczius 27-kén.)

Tisztelt Akadémia!
Mély fájdalommal lépek e díszes helyre; mert azon fér

fiú, kiről mint elhunytról szólani akarok, szeretve tisztelt 
tanárom és mentorom volt.

Midőn az elhunytnak azon részét, mely rajta múlandó 
volt,a nyugalom helyére kisértük, akkor a halálafölötti bán- 
le ódás s a veszteség érzete, molyok ólomsulylyal nehezedtek 
szivemre, elnémítottak.

Azóta hót év telt el; — elég idő arra, hogy nyugodtakb 
itélot váltsa föl az elfogult fájdalmat; de ideje egyszersmind, 
hogy biztosítsuk magunknak azon férfiú életképét, ki egész 
életét a szenvedő emberiségnek, a hazának s az orvos-termé- 
szottudományoknak szentelte.

Sauer nem a M. Tudom. Akadémia küzdterén, — ha 
nem főleg a kir. m. tudomány-egyetem egyik orvosi koró
dáján aratta babérait, hol mint az orvosi különös kórtan és 
gyógytanny. r. tanára húsz évi áldásos működése által a hazai 
gyakorló orvosok újabb nemzedékét akként képezte ki, hogy 
tanait követő tanítványai hazaszerte a gy. orvosok elsői közt 
díszlenek, — tudományos müködéso által pedig nemcsak a 
M. Tudom. Akadémia s az egyetem díszét emelte, hanem 
magának, és külföldön egyszersmind a magyar névnek dics- 
teljes hírnevet szerzett.

De nem ez az egyedüli ok, mely miatt gyászoljuk öt. 
Sauer tanár között egyrészt, — ügyfelei, barátai és tanitvá-
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nyai között más részt társadalmi szempontból válaszfal nem 
létezett. Ügyfél iránt ügyfél, — barát iránt barát volt a szó 
teljes érteményében. Akár a magas kormány tisztelte meg 
öt országorvosi, — akár a kir. m. tud. egyetem kormánynóki 
méltósággal, mig egyfelől lelkesedve használta fel magas ál
lását a közjó és tudomány érdekében, másfelől sohasem érez
tette feleivel akár szellemi fonsöbbségét, akár azt, bogy őt a 
sors fölibök emelte. Tanítványait atyai indulattal és Sokra 
tes a bölcs módszerével vezette a betegségek fölimerésére 
és okszerű gyógyítására ; betegeit pedig — szegények voltak 
azok vagy gazdagok — a szeretet nyájas szelídségével és 
kíméletes részvétével ápolta, orvosi hivatását nem önző ke
nyérkeresetnek hanem humanitási nemesb rendeltetésnek te
kintvén. Ekkép ő a szívélyes jóság és szeplőtlen becsületesség 
személyesítője volt. Azért mindannyian, kik ismertük, közö
sen nemcsak tiszteltük, hanem ragaszkodva szerettük is, s 
most fájdalommal nélkülözzük az igazlelkü férfiút.

E közös kegyelet és hála zálogául a tisztelt Akadémia 
szives engedőimével kísérlem meg Sauer tetteiből koszorút 
fűzni amaz örök emlék köré, melyet a dicsőült a közjóra 
szentelt életével maga állított magának!

Saner Ignácz született 1801 October 1-én Veszprémben 
hazánk történelmi nevezetességű*) ős városában, hol atyja 
Pál mint о városnak tehetösb polgára, s a  Zichy grófok üveg
gyárának felügyelője, közbecsülésben élt**). Gondos szüleinek 
elég vagyona volt arra, hogy Ignácz fiukat három fiú-és két 
leány testvérével tisztosségosen fölneveljék, de arra nem, 
hogy hat gyermeknek gazdag örökséget hagyjanak. — Az 
elemi tanulmányokat a szülei háznál magán oktatás utján sa-

*) Sz. Is tván  első apostoli királyunk Veszprémben alapította az 
itteni püspökséget 1000. évben, mint egyikét azon tiz püspökségnek, me
lyeket akkor országszerte alkotott. — Gizela királynő ugyanott templo
mot építtetett. III. László király pedig ugyanott 1270. épitelte a ha
zánkban első tudományos egyetemet, az akkori párisi egyetem mintájára.

**) A tyja, Sauer Pál, kinek foglalkozása Ignácz keresztlevelében 
_contribuens“- (adózó) névvel van csupán jelölve, any ja  Bisistye Klára, 
keresztapja Szontgály László, keresztanyja Holler Toréz. Л veszprémi 
székos egyházban Druvotz János lelkész keresztelte meg.
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játitotta cl; a gymnásiumi négy alsóbb osztályt otthon a kegyes 
tanitó rendiek alatt virágzó tanintézetben nagy szorgalommal 
járta. Szülei látván a serény fiú kedvét a tanulásra és gyors 
télfogási képességét, eltökélték magokban taníttatni öt.

Sauerék katholikusok voltak.
Л vallási egyenjogúság még akkor törvénybe igtatva 

nem lévén, a katb. vallás volt az ország uralkodó vallása. A 
hazai legtöbb méltóságok, politikai rang-elsőbbség, legtorjedol- 
mcsb javadalmak s legnagyobb részben a nevelés, fény és 
hatalom az egyháziak kezében voltak, kivált Veszprémben^ 
hol a város és megye legtekintélyosbjei és leggazdagabbjai 
a kath. papok voltak akkor még inkább mint ma. ló helyen 
és ez időben a papi pálya volt az, mely a kath. családokat és 
ifjakat magasb képeztetésre annál inkább buzdította, mertoz 
időben nemes származás, nagyúri kegy vagy katonai rang 
nélkül csaknem kizárólag a papi pályán lehotett még tudo
mányos törekvés által is fényes állásra emelkedni.

A szülék az akkori kiváltságos osztályzás szerint a 
„plebs contribuens“-lioz tartozván, a papi pálya által hittek 
fiuk számára jövőt biztosítani; azért gyakran a fényes papi 
állás fény-oldalát emlegették Ignáez előtt,— de szabad irányt 
engedtek hivatásbeli törekvésének. A gondolat szabadsá
gának ösvénye már okkor egyengetve volt hazánkban. Kant 
óta ennek bölcsészeti eszméit fogadták cl egyházi s világi 
tanfértiamk egyaránt a püspöki városokban s igy Veszprém
ben is ; mórt Tamás apostol példájaként a meggyőződés a 
papban is erösobb a hitnél.

Azonban Sauer ifjú szive más befolyások előtt tárult 
föl. Veszprém kies hegy-völgyei, a Bakony rengeteg erdeje, a 
szomszéd Balatonnak zajló hullámokkal váltakozó sima tükre, 
a bájos Füred, a hét viszhangu Tihany, Csobánez, Tátika, 
Somlyó regényes vidékoi a természet kincseivel: faunájával 
csodaszép növényzetével, változatos ásványaival s sziklafa
laival ösztönszorüleg vonzották az ifjút a természet о csoda
müveinek fölfogására törekedni. A dunántúli vidékek bájai, 
molyok a Kisfaludy akut, Vörösmarty#, Garayt, Berzsenyit 
stb. classikus dalra s a történelmi igazságok költői dicsöité- 
Béro lelkesítek, Sauor lelkében a természeti valónak élvoze-
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tét ébresztették tol. A természettudományok iido forrás vizét 
kezdte szomjazni, Pestre jött, hol a szónoklati és költészeti 
osztályokkal a gymnásiumi tanulást jelesen végezte.

1818 —1820-ig az akkori tanrend szerint három év 
alatt, kitűnő szorgalommal tanulta a bölcsészeti tanulmányo
kat — Faliczlcy Mihály'(természetrajz és mezei gazdaságtan), 
Tomcsdnyi Ádám (természettan), Szűcs István (bölcsészet), 
Keresztury József (történelem), Schedius Lajos (aosthetika) 
stb tanárai alatt, midőn egyúttal, mint rendkivüli tárgyakat, 
a francziaés olasz nyelveket Sehets Lajos tanitótól tanulta.

Az orvosi tanfolyamnak (elméletinek hivott) három első 
évét 1821—1823-ig a kir. m. tudomány egyetemen kitűnő 
szorgalommal végezte Schordann Zsigmond (élettan), Schuster 
János (vegytan), Eckstein Ferencz (boncztan és sebészi gya
korlat), Birly Flórián (szülészet) és Haberle K. Konstantin 
(növénytan) tanárok alatt; a gyakorlatinak nevezett negye
dik és ötödik orvosi tanéveket czélszerübbnek látta a bécsi 
egyetemen (1824—25) tölteni.

Vele született nyavalyája a pesti egyetem orvosi tanodá
jának, hogy növendékeinek túlnyomó száma, ha nem az első 
tanévtől kezdve, legalább a negyed és ötödévesek, Pestet el
hagyván, Bécsbe zarándokolnak orvostanulói pályájok sike- 
resb végzése végett. A tanulónak senki se veheti rósz néven 
ha oda megy, hol többet és könnyebben tanulhat, s hol m - 
gyobb előny van biztosítva számára. Már az egyetemi orvosi 
kar alapittatása évében —1778 — egy kormányi rendelet 
elvonta a magyarhoni orvostudoroktól azon jogot, hogy a 
Magyarhonban felavatott tudor Becsben s a birodalom német 
tartományaiban űzhessen gyakorlatot, mig a bécsi orvostu
dorok az egész osztrák-magyar birodalomban szabad letele
pedési joggal bírtak.*) Ide járult, hogy mig a bécsi cs. egye
tem a birodalmi pénztárból gazdagon dotáltatván, az orvosi 
tanszékek múzeumokkal, kórodákkal, taneszközökkel s Né
methon legjelesb tanáraival láttattak e l: addig a k. m. tudó 
mány-egyetem saját akkor gazdag vagyonából II. József óta 
évtizedekig úgy szólván alamizsnát kapott, s igy a külföldi

*) E  viszás jogtalanságot a  b. e. E ö t v ö s  József szüntette meg 
az Ausztria- és M agyarország közti állam i jogegyenlőség alapján.
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egyetemekhez hasonló taneszközöket, koródákat stb. nem 
szerezhetett, megkivántató tanerőket nőm képezhetett. — A 
kórodák, tanoszközök stb. nagy hiánya mellett, s a bécsi 
egyetem előnyei ellenében lehet-e csodálni, ha Bene, Stdhly 
és Fabinyi nagy tapasztalatu tudománya, gyakorlati tanmódja 
nem birt elég varázserővel a Bécsbe vándorlásnak elejét ven
ni. — Hiába; legjelesbjeink egyéni tehetsége nem gyógyít
hatja be az országos sebeket. — Sarkalatos állami hiba volt, 
hogy a közoktatás s a kir. m. tudomány-egyetem felöl nem a 
hazai törvényhozás, hanem az ország kormánya gondosko
dott, mely II. József óta évtizedekig mostohább volt az osz
trákénál.

Azonban нош csak hazai orvos képezdénk hiányossága 
volt oka orvostanulóink külföldre vándorlásának. Némethon
ban ekkor a tudomány-egyetemeken nagy mozgalmak fej
lődtek mind a bölcsészeti mind a természeti tudományokban, 
főleg az orvostanban. Ilarcz támadottta tudomány alapjai,— 
e szorint nemcsak az élet- és kórtan elvei, hanem a tanmód 
fölött is. Ez idő fordulópont volt a régi és újabb orvostan kö
zött; a vita arról folyt, vajon az orvostant megtigyolés vagy 
szemlélés által, vajon természettudományi vagy bölcsészeti 
úton koll-e felépíteni V E vita élénkítette a német egyeteme
ket, azért oda sereglcttek, kik e vita horderejét fölfogták; 
Bécsbe ment Sauer is. Itt Raimann (az orvosi különös kór- 
tan és gyógytanj, Wattmann (sebészet), Bernt (államorvos- 
(an), Klein (szülészet), Rosas (szemészet), Güntner (nő- és 
gyermekgyógyászat) és Buchmüller (állatjárványtan) taná
rok vezetése mellett végezte a gyakorlati orvostant. Már ek
kor különös előszeretetet tanúsított a gyakorlati orvostan 
iránt az által, hogy e tanévek folytán egyetlen kórodai előa
dást sokért el nem mulasztott volna, s az orvosi kórodákon 
fekvő valamennyi betegnek kórrajzát szorgosan vezetett nap
lójába irta be. — Tanulói pályájának bevégzése után 1826-ban 
a bécsi egyetem őt or oostudorrá és szülészmesterré, avatta fel.

Sauer azon kevés mioinknek egyiko, kiknek a tanulói 
korban kitűzött czélt ernyedetlon odatörekvés által nemcsak 
elcrniök, hanem azt tulszárnyalniok is sikerült. Már tanuló 
korában Bécsbon sokszor foglalkozott azon kodvencz eszmó-
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vei, vajhasi kerülne noki, szeretett hazájába visszatérvén, éle
tét mint gyakorló orvos és mint egyetemi tanár a belgyógyá
szati szaktudománynak szentelnie ! Első pillanatra e terv me
rész gondolatnak tűnt ugyan föl, ámde Sauer azon bátrak 
közé tartozott, kik meg voltak győződve hogy (mint Nagy 
Sándor, Livius szerint, mondá) „nihil tam alté natura c.onsti- 
tűit, quo virtus non possit eniti,“ — azért már ifjú korában 
dobogott szive a hazabeli orvosi tanszékért, ugyanezen ihlett 
vágy dagasztotta keblét a tettvágyó fértiunak is. Ebből fejt
hetni meg, mint alább látni fogjuk, azon sokoldalú vállalko
zást, mely gyakorló orvosi pályájának első évtizedét jellegzi, 
midőn egyik belbeteg osztályról a másikra, majd kivid a kór
házon a táj kórok és járványok megfigyelésére adta magát. 
Kitűzött irányát sohasem tévesztő szem elől, s magasztos czél- 
jának elérésére a legjobb eszközöket választotta. Áldás kisér
te mindenütt a munkás férfiú nemes törekvéseit, mert ki tudta 
ő magának érdemleni nemcsak azt, a miért bölcs Salamon
ként sóvárgott, hanem azt is, a mit senkitől sem kért, vagyont 
t. i. és tiszteletet.

Sauer orvosi tevékenysége tudorrá avattatásától veszi 
kezdetét. Ámbár elmondhatá Kölcseyvel: „Nyugoti ég forró 
kebelem nem tette hideggé; szép nagy az a mi hevít, szerelem
mel tölti be lelkem, honi szokás és föld,“ mégis orvostanári 
czéljai lebegvén szemei előtt, tanácsosbnak tartotta addig Bécs- 
ben maradni, mig ott magát a belgyógyászat minden ágában 
és annak segéd-tudományaiban tökélyesltoni fogja. Érzette t. 
i. Sauer már akkor, amit mi máig — 40 év múlva is — saj
nosán érzünk, hogy k. m. tudomány-egyetemünk orvosi tano
dája nem tanárképezde, hanem csupán orvosképezde; s ha 
mint kellene, csak azok avattatnának fel tudorokká, kik or
vostanárokká vannak egyszersmind képesítve, akkor a tudor
avatásnak fehér holló gyéren lehetnénk tanúi egyetemünkön. 
Mennyivel kedvezőbbek voltak a tan viszony ok Bécsben! Abécsi 
kormány a centralizálás vele született eszméjétől vezettetve, a 
tudomány és művészet kincses termékeit mind a becsi taninté
zetekben halmozta össze, részint, hogy ezeknek nagyobb tekin
télyt és túlsúlyt biztosítson a birodalombeli többi (nagyobbára 
sorsukra hagyott) tanintézetek fölött, részint hogy atanszom-
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jas fiatalságot az osztrák érdekekért buzgó tanárok hallgatá
sára a birodalom minden részéből Becsbe csőditse. Oly kör- 
mönfontan volt minden szőve, hogy az osztrák-magyar birodal
mi orvos, bármelyik nemzet fia volt, ha előmenetelre akart szá
mot tartani, erkölcsileg volt kényszerülve otthoni szebb jövője 
felől Becsben gondoskodni.

A mondott okoknál fogva Sauer tr. is Becsben maradt 
kiválólag az orvosgyakorlati pályára adván magát. 1826 — 
1828-ig a bécsi cs. k. közös kórháznak Schiffner, Beletzkij cs 
Remi ttr. elsőorvosok belgyógyászati, bujakóri és tébolydái 
osztályain,nem különben akórházi kütegosztályon mint másod
orvos harmadfél évig működött. Avatott tevékenysége általa 
nevezett osztályokon annyira feltűnt, hogy 1829—1830-ban 
rá — mint első orvosra, a bécsi lelcnczház lett a hozzátartozó 
gyermekbetegségi osztálylyal, ideiglen bízva.

Itt közbejött az orvosok rém-korszaka. A keletindiai 
hányszékelés (cholera ostindica) Oroszés Lengyelországból 1831. 
Gácshonba ütött be; abirodalom-szorte fölállított veszteg in
tézetek sehol som gátolhatták meg e járvány tovaterjedését' 
Sauer elsőorvos a bécsi udvari hadtanács intézkedése folytán 
Gácsországba küldetett, hol a járványnak öthavi (ápril—au
gusztus) megfigyelése alatt több gyógyszeren kívül először tett 
jósikerü gyógykisérletet a hánygyökérrel (r. ipecacuanhae). — 
Ugyanazon év julius havában a eholerajárvány Budapesten, 
augusztusban pedig már Bécsben is tetőfokát érvén el, Sauer 
Bécsbe hivatott vissza, hol neki igazgató főorvosi ranggal 
(octob. 26. 1831 —1832. január 3-ig 150 frtnyi havi fizetés
sel) adatott át a József külvárosban (a Strotz-féle telken) fel
állított cholerakórház vezetése, melybe három hónapon át, 
mig t. i. Bécsben a járvány dühöngött, a laibachi és tenger
parti kormányszékek saját orvosaikat küldötték a cholera ta
nulmányozása és Sauer gyógyeljárásának elsajátítása végett. 
A következő évben (1832) ahányszékclési járvány Csehország
ba húzódván, ismét Sauer volt az első, kit mint e szakmában- 
legtapasztaltabb orvost, a kormány a dühöngő járvány szinho- 
lyéré Prágába (febr. 12—nov. 27-ig 1832. Nadherny tr. pro- 
tomedicus rendelkezése alá) küldött a csiiggoteg szonvodök se
gélyére és vigasztalására. Csehország különféle vidékein Sauer
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hivatásának crnyedotlon teljesítésében mintegy tiz hónapot 
töltött. A hired, kormány felszólítására tágas tapasztalatainak 
eredménye gyanánt a hányszékelés végoka felöl avatott szak- 
véleményt terjesztett fel; alapos nézeteinek közléséért a bé
csi kormány öt elismerésben részesítette, mi több, Sauer aján
latára a bécsi kormány a hánygyökér használását cholera 
ellen az orvosoknak rendelet által ajánlotta. A mondottakból 
világos, hogy Sauer az 1831-iki rémes hányszékelési járványt 
közel két év alatt három tartományon, mint a szenvedők 
nemtője, kisérte át s hős vezér gyanánt ott működött mindig, 
hol legnagyobb volt a veszély. Bátran kérdem, hol van még 
egy orvos, ki humánus hivatásának buzgalmától annyira át le
gyen hatva, hogy oda hagyván házi kényelmét, s nem retteg
vén a romboló járvány veszélyeit, két évi küzdelemre szálljon 
ki a vészhozó elem áldozatainak megmentésére.'? „Quis est hic, 
et laudabimus eum?“

A járvány megszűnte után (1833) Sauer Bécsbe térvén 
vissza, csakhamar a lipótvárosi fegyencz-kórházban nyert al
kalmazást; innen Grross-Enzersdorfba városi orvosnak ment 
(1834—1838.), honnan négy évi lelkiismeretes orvosi műkö
dés után alakosság őszinte sajnálkozása mellett ismét Bécsbe 
tért vissza, hova őt érdemeinek elismeréséül a kormány vá
roskerületi főorvossá (1838. márt. 1.) majd a várostanácsi fe- 
gyencz-kórház s a büntető törvényszéki kórház első orvosává 
nevezte ki (1839 jul. 30). Nehezére esett ugyan a hozzá ra
gaszkodó enzersdorfiaktól megválnia, ámde kitűzött czélja 
unszolta őt a birodalmi székvárosba annálinkább visszatérni, 
mert tevékeny lelke nem csak a közügynek, — hanem a tu
dománynak egyszersmind sóvárgott élni.

Sauer ekkor (1839) 38 éves volt. Ez ideig ö kizárólag 
és közvetlenül a szenvedő emberiségért látszott buzogni; azon
ban azok, kik vele baráti frigyben állottak, vették észre, hogy 
ő szorgos méh gyanánt gyűjtögeti az orvostan tapasztalati 
kincseit.— Wagner R. akkori tudós kórboncztanárral ( Roki
tansky tanítójával) s Kolletschka tanársegéddel kórbonczlatokra 
járt, Wagner viszont Sauer betegosztályán tanulmányozta 
élőkön a kórjeltant. A nagyhírű mellbuvárral Skoda tanárral 
elejétől fogva szivélyes viszonyban volt, s apósa Schiffner kór-
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ház igazgató által öt arra segité, hogy a közös kórházban 
mellbeteg osztályt nyerjen. — Midőn Skoda (Auenbrugg és 
Laennec nyomán) kifejtette a kopogatás és hallgatódzás ta
nát, kortársai, kivált az öregebbek, gúnyolódva ócsárolták 
kísérleteit; Sauer ellenben egyike volt azoknak, kik felfogván 
Skoda állításainak igazságát, pártolták öt, törekvéseit méltá
nyolván; sőt hogy kortársainak előítéletét leküzdje, ma
ga nem átallott Skoda mellbeteg osztályára eljárni, hogy 
tőle a mellkopogatás és hallgatódzástant megtanulja. Ezé kot 
azért kelle megemlítenem, mert ez lön „gradus ad Parnas- 
sum“ a kir. m. egyetemi tanárságra.

Béesben léte alatt 1842. Sauer nőül vette Schiffncr tr. 
egykori első orvos főnökének mint kórházi igazgatónak szende 
leányát Emiliát' (kitől Róza és Géza gyermekei születtek). E 
házasságból kiki azt következtette, hogy Sauer állandó hazá
jául ezentúl Bécset választá; mert hol valaki tekintélyes ál
lást foglal el, hol magának élettársat választ, többnyire ott 
marad élni és halni. Sauernál nem úgy volt. A hazájához való 
vonzalom erősb volt minden rokonsági s állomási köteléknél í 
Becsben még nösülése után sem érezte magát otthon ; s míg 
másoknál a távoliét hosszúsága hideg közönyösséget okoz a 
különben egykor kedves tárgy iránt, — Sauerban a 18 éve3 
Béesben lét alatt a honvágy fokonkint évről évre növekedett.

Történt 1841-ben hogy a magyar orvosi tudomány ér
demben megőszült nestora, a 42 év óta orvostanár, idősb 
Benn Ferencz az orvosi kar igazgatójává lön kinevezve; mi
nek következtében lemondott az orvosok számára rondelt 
belgyógyászati tanszékéről. Bene megürült tanszéke fellob- 
bantá Sauer lelkében a régi vágyat a kedves haza egyete
mén most vagy soha belgyógyászati tanszéket nyerhetni. A 
megürült tanszéken jeles vetélytársakra akadt Eckstein Fri
gyes tr. keresett pesti gyakorló orvosban, Gebhardt Ferencz 
és Tognio Lajos egyetemi tanárokban.

Ez időben a physikai kórisme iilto diadalát az orvosi 
tanodákban. A tapasztalás nemcsak a beteg ágynál, hanem a 
boncz-asztalon is öreget fiatalt csakhamar moggyözött a felöl, 
hogy a kopogatás és hallgatódzás uj tana nem agyrém, és 
nem a nyegleségnek, liánom a természettani buvárlatnak



12 DK. POOR IMRE

szülöttje, moly által a fül szemmé válik, midőn a legnemesb 
belszervck bántalmainak titkait tárja föl s vezérfonalat nyújt 
a betegségek fölismerésére. Ekkor a kórboneztan és kopoga- 
tástan intensiv és extensiv terjeszkedés által akkora túlsúlyra 
jutott már, hogy nemcsak az orvosok, hanem maga az értel- 
mesb közönség, főleg pedig a kormányférliak között azon né
zet kapott lábra, miszerint onnekutánna tekintélyes orvos 
alig, — szakavatott tanár pedig épen nem lehet valaki a ko- 
pogatás és hallgatódzás gyakorlati tudása nélkül. E nézet 
termette meg a legméltáuylóbb elismerést Sauer törekvései 
irányában, ki nemes szenvedélylyel nemcsak űzte a kopoga- 
tás és hallgatódzás tanát, hanem azon szándékból, hogy ez 
uj tant orvos honfitársai számára is értékesítse, „Doctrina de 
auscultatione et percussione etc.“ czimü müvét Skoda elvei 
szerint irta meg és adta ki.

Egyéb egyéni jelességci mellett ez uj tannak alapos is
merete tette meg azt, hogy Sauernak nem kellett pályáznia 
— hanem elég volt folyamodnia a nagynevű Bene tanszékére 
s azt imént nevezett érdemes vetélytársai előtt el is nyerte. 
Ferdinand király ő fölségc 1843. január 2l-iki legfelsőbb 
elhatározásával Sauert ny. r. orvostanárnak nevezte ki azon 
hazabeli és orvoskórodai tanszékre, melynek elnyerésoért 
szerény titokban mintegy húsz év óta sóvárgott!

Sauer hazai nyilvános élete egyetemi tanárkodásával kez
dődött. — Midőn Pestre jött, a budapesti orvosgyakorlat» je- 
lesbjeivoltak Bene Ferencz, StdhlyIgnácz,CsauszMárton, Birly 
Flórian, Schordann, Gebhardt F., Fabinyi, Kehinyer, Pólya, 
Eckstein Frigyes, Flór F., Jankovich, Pískovich, Schoepf, 
Schlezinger stb. Sauer 1843. márt. 10-én tette le tanári eskü
jét, s másnap az egyetem dísztermében nyilvánosan és ünne
pélyesen lön tanári székébe igtatva. Az egyetemi tanács, a 
karok, egyetemi ifjúságon kívül fényes vendégkoszorú jelent 
meg ez ünnepélyen. Az egyetemi nagys. kormánynok (Rector) 
a szokott deák nyelven szónokolva igtatta be Sauer tanárt 
tanszékébe : mire az ünuepelt tanár ékes magyar beszéddel 
válaszolt. A hallgatóság ezen nem sejtett, de annál kellemesben 
meglepő magyar hangokra zajos éljénekben tört k i ; mert 
Sauer fölléptéig csupán egyszer (Gebhardt F.) volt rá példa,
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hogy egyetemi tanár, mint ilyen, magyar nyelven köszöntött 
volna be az akkor még deáknyelvü egyetem csarnokába. — 
Mily érzelmek dagasztották kebelét a hazai tanárszék elfog
lalásakor, kitűnik saját beköszöntő beszédéből, melyet első 
tanítványai nyomattak k i : „Üdv az egeknek, igy szólt ő, el
végre megjött a visszatérés ideje ! Itt állok ismét azon város
ban, a melynek egykor mint ifjú oly élotvidoran szívtam be 
levegőjét, — azon tanodában, amelybon egyszer hőkeblek
nyíltak meg bölcs tanítóim oktatásainak............ Most mint
férfi térek vissza, némi tapasztalásokkal tán dúsabb, ember
társaimnak fájdalmain enyhíteni, szép hivatásomnak erőm 
szerint megfelelni, hazámnak híven szolgálni törekedendő. 
Igen, én ismét azon anyaföldöu érzem magamat, melyen min
den igazkeblü polgárnak tehetsége szerint működni szent 
kötelessége. Ezerszer boldognak érzendem magamat, ha 
buzgó igyekezetem sikere annyira terjedend, hogy e honbani 
müKödésom által külföldön töltött éveim lerovatnak.11 Ugyan
ezen bcszédébén bebizonyítva vallja az ujabbkori gyógy tu
dománynak részint a hallgatódzás és kopogatástan, részint a 
kórboncztan által biztosított előnyeit és haladását, s ígérte ta
nítványait az újabb orvostanoda nyomain vezetni. „Szükség11 
úgymond tovább, „hogy kórodánk az ó tanodának évezredes 
tapasztalások által bebizonyult tanait az uj ismeretekkel 
egybekapcsolva adja elő, s a gyakorlati orvostan folytonos 
képzésével karöltve járjon; szükség, hogy tudományunk hi
ányait elismerje, s azokat szakemberek előtt üres elméletek
kel no palástolgassa; szükség, hogy a kórtani tárgyat valódi 
igazságszoretettel úgy fesse, miszerint az kivetkőztetve szem
fényvesztő álékeiböl, mint a puszta való hü vázlata tűnjék 
a hallgató szemébe. Ne homályositsa a kétségest, vallja be 
az ösmeretlent, ne szépítse ön hibáját, jól tudva azt, hogy 
tehetségeink nem végotlenek, hogy tudásaink igenis szűk ha
tárok közé szorítvák“ stb. Ezek voltak Sauor szavai tanári 
pályája küszöbén. — Л mit a derék tanár ez ünnepélyes be- 
igtatása alkalmával tanítási irányáról mondott, azt lmsz éves 
tanári pályáján mindenkor meg is tartotta. Czélja volt ezen 
bevallott s majdan valósitandott elvek által egyrészt utat 
nyitni tanítványai előtt a további nyomozásra, másrészt
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megmenteni hallgatóinak elméjét a gyanitványok özönétöl, 
s kezökbe adni Ariadne vezérfonalát az orvosgyakorlat e 
korszakbeli tóvkertjében.

Vessünk egy visszapillantást a gyakorlati orvostudo
mány ekkori álláspontjára, hogy lássuk, mily nehéz helyzote és 
sokoldalú feladata volt egy kórodai orvostanárnak Sauer ide
jében.

A 18-ik század elején, midőn Magyarországban még 
orvosi tanintézet nem létezett, két ellenlábas nézet terjedt el 
a külföldi orvosok között: az egyik a hallei tanár Stahl E. 
Györgyé (1660— 1734), ki az emberi élet főkellékoül az erőt 
tekintvén, a lelhet, mint a tehetetlen test mozgató elemét 
vette az orvostan alapjául, s az úgynevezett er'ónyi elméletet 
(theoria dynamica) hozta be az orvostanba, s igy mind az ál
lati szervezet életfolyamatait, mind a kórnak és gyógyítás
nak jeleneteit a lélek működésére vezette vissza, s animismu- 
sával a szemlélődésnek nyitott tág ösvényt.

A másik nézet a leydeni nagymester Boerhave Her 
inaimé (1668 —1738). volt, ki az orvos-természettudományok 
terén szigorúan a tapasztalati adatokból, leginkább az elem
zés nyomán indult ki, az összekötő módszert csupán a való
ban megfigyeltre alkalmazván.

Stahl erővédő, Boerhave anyagvédő volt ugyan, a harcz 
azonban, mely ekkor az összes orvosi világban vivatott, nem 
annyira e két ellentétes nézet, mint inkább az ellentétes tan
módszer felett folyt, t, i. vajon melyik módszer vezet biztos
ban a természeti igazra, Stahlé-e, vagyis: az általánosról a kü
lönösre, —• vagy Boerhaveé, az egyes tapasztalati tényekből 
rakosgatni össze a tudomány elemeit. Ezen utóbbi minden
esetre hosszúnak és kényelmetlennek látszott a dilettánsok 
előtt; a tudás hézagossága pedig s a tapasztalás végtelen sok
oldalúsága ólomsulylyal nehezedett a kedélyekre.

Ekkor tűnt fel ingerelméletével (stimulismus) Brown 
János Edinburgban (1735—1788). ki minden életműködést 
az ingerre és izgalomra vezetett vissza, s magát az életet a 
szervezeti izgatagság következményének tartotta. Állítása 
szerint bizonyos ingerek mozgásba hozzák az izgatag része
ket s ezek izgalma aztán két alap alakban nyilvánul: az erő
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(sthenia) és gyöngeség (asthenia) alakjában. Az inger és iz
galom közötti összhangzás tette az egészség — össze nem 
hangzása a betegség fogalmát. Ezen plausibilis elmélet alap
ján könnyű lett a gyógyjavaslat, mert más főirány nem lehe
tett, mint a nagyobb erőt mérsékelni, a gyöngébbet emelni. 
Ezen vonzó könnyűséggel kecsegtető tan, melytől nem lehe
tett az igazat egészen elvitatni, csakhamar uralkodó nézetté 
vált Német- és Olaszhonban, hova magyar ifjaink akkor 
vándoroltak az orvostudományok elsajátítása végett.

Ugyanez időben Bécsben Stoll Miksa tr. (1742—1787) 
lépett fel „theoria gastrica‘‘-jával, a liánytatók túlzott hasz
nálatát a ján lván;— páviai tanár Rasori Gly. (1763 —1857) 
pedig Brown stimulismusa ellen a „contra-stimulismus11 saját 
elméletét terjesztette.

A némethoni orvos-tanodákban a szellemvédő Stahl, 
és tapasztalásvédő Boerhave tanát Brown stimulismusa, Stoll 
theoria gastricáját Rasori contra-stimulismusa kezdte felvál
tani. E félszeg nézetek hatása alatt keletkezett a magyarhoni 
első orvi s-képezde. — Az 1769-ik év nov. 7-én (száz év 
előtt) történt, hogy néhai dicső királynőnk Mária Terézia a 
Párnán-féle nagy-szombati tudományegyetem hittani, jogi 
és bölcsészeti karait a negyedikkel t. i. az\orvosl karral gaz
dagítván, a kir. m. tudomány-egyetem alapját újra megve
tette, az orvostanodát ugyanott megnyitotta s öt orvostanári 
széket állított, a belgyógyászat első tanárává Schoretics Mi
hály orvostudort nevezvén ki (1770), kit Budapesten 178(i-ban 
Brandt Ignácztnr. 1817-ben Bene Ferenc tnr. 1843-ban pedig 
Sauer Ignácz tnr. követtek a tanári székbon.

A pesti orvostanoda és orvosi kar épen úgy mint a k. 
m. tudomány-egyetem, sőt mint maga az ország, a nemzet
nek létéért való folytonos küzdelmeiben mindig nyomott vi
szonyok köztsinlődött. A terjedelmes birtok, melylyel a ki
rályijótékonyság az egyetemet nagylelküleg megajándékozta, 
nem az egyetemnek, hanem a m. kir. helytartótanácsnak ada
tott át, s a jövedelmek tudományi értékositése folyvást egyes 
kormányférfiak belátásától tétetett függővé. A túlzott kormá
ny i gyámkodást, mely országszerte a megyei és városi rnu-
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nicipiumokra nehezedett, a tudomány-egyetem annál súlyo
sabban érezte, mivel a tanügy fölött az akkori kormány, tör
vény hiányában, szabadon és önliatalmilag intézkedhetett. Ez 

. oka egyebek közt, hogy a pesti orvosi karnak sem önálló ha
tásköre sem önálló tudományos nézetei nem voltak, s igy 
magyar orvosi tanodát sem alakíthatott soha; jelesb tanítvá
nyai nem itthon, hanem külföldi egyetemeken képezték ma 
gokat tanárokká. A bécsi egyetem tanárnöveldei kertjéből 
hol bel- hol külföldi dísznövények (tanárok) lettek ugyan a 
pesti egyetembe átültetve, de termő talajról nálunk nem lé
vén gondoskodva, a pesti orvostanoda kezdettől fogva min
dig a bécsi orvostanodának visszhangja volf, s mi kénytelen ek 
voltunk és vagyunk máig a bécsi egyetem tudomány fényé
ben sütkérezni.

Midőn a jeles Van Swiet en és de Наём Németalföldről 
Bécsbe átültették a nagyhírű Boerhave tanait és természettu
dományi tanmódszerét, azóta mind a bécsi mind a pesti or
vostanoda, amott Frank Péter és Hildebrand, emitt Bene Fe- 
rencz és Gebhardt Feroncz eklectikus tanárok nyomán a gya- 
nitványok téves ösvényét a megfigyelés és kisérletek meze
jével váltotta fel; s így itt és ott a tapasztalati tudományok, 
Brussais élettani iskolája, {Kant, Fichte, Schelling szemléleti 
bölcsészetének ellenlábasai,) kezdtek lábra kapni.

Ilyen volt az orvosgyakorlati tudomány közelmúltja és 
jelene akkor, midőn Sauer elfoglalta tanszékét. A hazai 
gyakorló orvosoknak csupán azon kevcsb része csatlakozott 
a természettudományi újabb tanodához, kik a tudománynyal 
együtt haladni birtak, a nagy többség Brown, Stoll Störk és 
Rasori félszeg nézetének hódolt; — a nemorvosi világ pedig 
majd Mesmer (M. Antal Frigyes 1734 —1815.) állatdelejes- 
sége, majd Hahnemann (H. Sámuel 1755—1843.) homoeo- 
pathiája, majd Prissnitz Vincze (1799—1851) hydropathiája 
mellett kezdett rajongani. — Saner látván, hogy mig a szem
lélő bölcsészet a tudomány tárgyát, a tapasztalást, — addig 
a tapasztalásvédök a tudomány alanyát, a gondolkodás törvé
nyét tagadják meg; átlátta, hogy valamint a bölcsészet ta
pasztalás nélkül csupa léha rajongás, úgy a tapasztalás bölcsé
szet nélkül birálatlan vélemény; azért Sauer a szemlélést a ta-
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pasztalással, az elméletet a gyakorlattal akkép törekedett 
megegyeztetni, hogy a megfigyelés és kísérlet által szerzett 
tapasztalati adatokat a szemlélő ész bírálja meg és rendezze. 
Eszerint Sauer a bölcsészeti rendszert illetőleg ész-és tapasz
talásvédő (cmpyrico-rationalis) volt egyszersmind, jolszavául 
választván Verulámi Baco ezen mondatát: „Qui tractaverunt 
scientias, aut empyrici aut dogmatici fuerunt; empyrici for- 
micarmn more congerunt et utuntur ; rationales aranearum 
more telas ex se conficiunt: apis verő ratio media est, quae 
matériám ex floribus horti et agri elicit, et earn propria fa- 
cultate vertit ac digerit.11

Tanítási tárgya volt az emberi tent valamennyi belső 
zsigerinek kortana és gyógytana; oly nagy terjedelmű szak
tárgy, melynek szabatos és teljes kórodai előadása logkevesb 
hat évet igényel. E roppant tárgyhalmazt Sauer tnr. két 
tanév alatt nem annyira elméletileg, mint gyakorlatilag oly 
sikerrel merítette ki, hogy tanítványai az orvosi kórtan és 
gyógy tan minden ágában biztosan tájékozták magokat. Ta
nársegédül (assistcns) maga mellé tanítási első éveiben Halász 
Géza tudort, a további években pedig tanítványainak jolesb- 
jei közül választotta Sass István, Fromm Pál, fíö<z Mihály 
Knopp Ferencz, Poor Imre és Gebhardt Lajos tudorokat, kik 
vele a tanítás és betegápolás teendőit a kórodán megosztot
ták. Hogy tanitmánya közvagyonná váljék, tanítványainak 
megengedte, hogy azok elméleti és gyakorlati előadásait 
összeírják s kőnyomatban kiadják. Mennyire értelmes, vilá
gos és szabatos volt előadása, kitűnik abból, hogy tanitvá- 
nyai jegyzetek után gyűjtött előadásait szerkeszthették s hat 
kötetes kőnyomatban kiadták ; a mi annyira sikerült, hogy 
a tanár maga is tanárkodásának utóbbi évtizedében e kő
nyomat szerint folytatta további (a tudomány és tapasztalat 
ujabbi adataival bővített) előadásait.

Előadásában Sauer főleg a természet-tudományok behozó 
(inductiv) rendszerét vette igénybe majd az elemző (analytiea) 
majd az összekötő (synthetical tanmód szerint, melyet még 
világosabbá és vonzóbbá tett sajátságos kikérdező (Sokrates- 
féle) modora, mi által tanítványaival öugondolkozva keres
tette föl a valót. — Előadásának sarkelvei voltak: I. Senki
A K A I). É R T E K , A TERM. TUDOM. KÜKÉBŐL 1871. 2
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ne merjen a gyógyításhoz kezdeni előbb, mig a betegséget 
föl nem ismerte.

II. Ismervén a kórt, állítsa fel a gyógyjavalatokat a 
betegség oka, jelei és utóbajainak eltávolítására.

A gyógyjavalat alapján Sauor bármelyik okszerű 
gyógymódot és gyógyrendszert foganatba vette, s azt követ
kezetesen az óhajtott eredményig folytatta. „Prudens módi- 
cus, ugymonda Sauor, non systemati cuidam pertinax adhae- 
rebit, séd amplectetur mediciuam universam, et non reformi- 
dabit iám unius iám alterius systomatis tberapiam applicare, 
prout eam in pathologia fundatam aegrorum saluti proficuam 
fore cognoverit. Qui systemata captat, superficialitatém pro- 
dit; ut adeo dicere audeamus: per medicinám obiter libatam 
eondi systemata, per illám plene haustam eadem aboliri. 
(Sauer Praelectiones T. I.)

Óvta tanítványait a gyógyszereléssel való kapkodástól; 
mind a gyógyszerelő mind a várakozó gyógymódban való túl
zástól ; a hatályosb szerek nagyban-adagolásától, a hó- 
számhajtók alkalmazásától stb. Szigorral követelte tanitvá 
nyaitól, kivált a betegügyelőktől, bogy a rendes látogatás és 
kórodai előadás alkalmával mindenki betegének ágyánál je
len legyen.

Kórodáján és orvos gyakorlatában mint ügyes eclecticus 
Boerhave, Frank Péter, Canstatt, Hartmann, Raimann, Laen- 
nec, Skoda, Andral, Watson és Romberg elveit és tana t kö
vette; a legjobb nevű és legújabb belgyógyászokkal tartott 
egyenlépést mind a kórismében mind a gyógytanban; sőt, mi 
több, észleletéi és kísérletei nyomán önálló nézetek megálla
pításával adott a gyakorlati orvostannak újabb lendületet. Ó 
hozta be a járványos hányszékelés gyógyjavalatába a liány- 
gyokérnek (r.ipecacuanbe) nagy adagban való használását, mely 
máig egyike hatályosb szereinknek a cholera ellen. Ö hozta be, 
okszerű gyógyjavalatokra fektetve, a kisadagu hamanyMa
got (kálium jodatum) a hasi hagymáz gyógykezelésébe*) ; ü

*) „Ezret sokkal túlhaladja azon kagymáz betegeim száma, kiket 
haraanyiblaggal (J  Ív) gyógyszereltem ; s az elhaltak százalékát, mely a 
hires Virchow számítása szerint az eddigi gyógyszerelés m ellett 22—25-re 
ment, saját gyógyszerelésem által sikerült 11 százalékra leszállítani.w (S. 
akad. székfogl.)
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bizonyította be koródáján tettleg a kénsavas rézélegnek (cu
prum sulfuricum) egyéb lobellenes szerek fölötti előnyét a 
croupus tüdőlobnál,*)—л páfrány vonat (extr. filicis maris aetb.) 
foganatos használását a soknyákuak (rolyblonni ci) bélzsábájá- 
nál stb. Az oktant illetőleg mind a folytonos mind a váltóláz 
felől, a hányszékelés, kehrángás (tussis convulsiva), roncsoló 
toroklob stb. felől okadatolt gyanitványt állított ugyan fel, de 
hozzá tette „nulla auctoritas nisi experientia,“ azért, habár a 
meggyőződés hangján aként mondta is el mindenkor nézeteit,— 
mintha előtte a kórtan minden titka ki lett volna tárulva, 
mégsem követelte tanítványaitól „iurare in verba Magistri“, 
hanem inté ökot: „ha majd tanártok vezérkarjait elhagyjá
tok, a világba lépendők, rostálgassátok akkor, kérlek, érettebb 
észszel tanaim igazságait/

Az ős nemzésnek ugyan mindig hive volt S. s a bélfér
gek támadását egyideig a generatio aequivocaból fejtegette, 
azonban mihelyt Leuckart R. újabb felfedezéseivel megis
merkedett, a bélférgeknek petéből való származását azonnal 
elfogadta és tanította. Azonban saját észleletoire alapított né
zeteit, azok meg nem czáfoltatván, következetesen védte. Ha 
pedig versenytársai becsmérelték vagy mellőzték a dcré ta
nár tudományos nézeteit, megnyugvást keresett Frank Pé
ternek eme bölcskmondatában: „Ut vera sit, veritas, credenti- 
bushaud indigót; vei uuius haec in.ore sit, vei iaeeat sepulta, 
sibi suftieit, exspectans dióm iudicii/

Tudományos munkálatai következők:
1) „Doctrina de percussiono et auseultatione, quam 

iuxta principia cél. Dr. Skoda concinnavit Ignatius Sauer etc. 
Ezen mü Bécsben két kiadást ért, 1841-ben és 1843-ban. Czélja 
volt aszorzőnek, hogy a belső zsigorek betegségeinek physikai 
vizsgálását, mint ujdon megállapított tant, hazánkban is köz
vagyonná tegye. E könyv dióhéjban foglalja magában mindazon 
nézeteket és elveket, melyeket Auenbruygor, Laennec, Corvi-

*) k. m. egyetemi kórodén 12 év lefolyta alatt, kezelt nagyobb 
fokit tüdó'loboknál k izárólag  a  kéne. rézéleg h aszn á lta to tt; s az ebbéli 
eredmény oly kedvező, hogy az másnemű gyógymóddal még csak párhu
zamba sem jöliet, minthogy a halálozási százalék csak négyre ment mind
amellett, hogy a kisebb toka esetek más szerekkel szereltetvén, ide nem 
szám íttattak." (Sauer akad. szókfogl. Gy. 1864. 304.)

2*
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sart és főleg Skoda tanai nyomán saját tapasztalása által is 
igazoltaknak talált. E mü adta a döntő súlyt a tanári pályá
zat mérlegében.

2) Második müve : „Dér Typhus in vier Cardinalfor- 
men“ etc. melyet szintén Bócsben 1841-ben adott ki, Störk- 
nek azon mondatát választván homlokiratul: „Non hypotheses 
condo, non opiniones vendito; quod vidi, scripsi.44 A nagy 
Hildebrand óta senki önállóbb nézetekkel a hagymáz felöl 
föl nem lépett, mint Sauer, ki о müvében, — és mint tanár, 
koródáján — a hagymáznak négy alakját — a küteges, hasi, 
tüdői és agyi alakokat — nemcsak leírta, hanem kórodáján be 
is mutatta.

3) Tanítványai kőnyomatban deák nyelven hat kötet
ben kiadtuk Sauer tanár előadásait e czim alatt: Cél. Profes- 
soris Ignatii Sauer Praelectiones ex Pathologia et Therapia 
spec, medica, inR. Scientiarum Universitate Hungarica lia- 
bitae, ac ab auditoribus Eiusdom conscript-ie Pestini 1854.“ 
E két száz írott ívre terjedő s hat kötetbe foglalt müvet az 
orvostanhallgatók üt év múlva második kiadásban adták ki, 
s Sauer tanítványainak az orvosi gyakorlatban máig irány adó 
kézikönyvül szolgál.

4) Sauer tr. az 1855-iki cholerajárvány alkalmával e 
betegségről külön nyilvános előadásokat tartott, melyeket 
akkori tanítványai külön füzetben magyar nyelven adtunk ki-

5) Több tudományos értekezést tartott vagy irt idősza- 
konkint; u. m. a m. orvosok és természetvizsgálók temesvári 
nagygyűlésén jelesen értekezett „A szívbetegségek kórismé
jéről,44 mely tudományos értekezménye mind a m. orvosok és 
természetvizsgálók évkönyveiben, mind az „Orvosi Tár44 
1844. évfolyamában közzé lett téve.

6) Az „Orvosi Hetilap" ozimü folyóirat 1860. évfolya
mában vezérczikket irt „A hasi hagymáznak. liamanyihlaggal 
való gyógykeze'éséről44. Czélja volt ez által részint a hagymá- 
zas vérnek iblany általi fertőtlenitése, részint a bélinir'gyek- 
hagymázas beszürödményénok oszlatása. E gyógyjavalat 
eredménye volt: A hamanyiblaggal kezelt bélhagymázas be
tegek közül a halálozás csak 11 százalék, — mig egyéb bel-
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ezerolés mellett 22—25 százalék a halálozás (Orv. Hetilap) 
1860. 3 -2 8 . old.)

7) Л „Gyógyászat11 czimii folyóirat 1861. évfolyamában 
vezérczikkot irt e cziin alat: „Lehet ő a szív szervi bajainak 
elejét venni?“ Itt bebizonyítva akként oldja meg e kérdést, 
hogy a sziv-bellob kezdetén, mig a lerakott lobtermék hig, a 
kéne. réz adagolása által sikerül a szivlob gyökeres gyógyí
tása. (Gy. le 61. 4. old.

8) A m. tudom. Akadémia lev tagjává választatván, 
székét „A népesedés’akadályaiMagyartanban*' ezimü korsze
rű értekozménynyel foglalta el.

9) 1862. a kir m. tudomány-egyetem kormánynokává 
(rector magniticus) választatván, u. a. év oet. 1-én, midőn 
kormánynoki székét elfoglalta, korszerű értekezést tartott „a 
tanszabadság jelen állapotáról egyetemünknél.“

10) Az egyetem újjáalakításának 83. évnapján arról 
értekezett, vajon „tott-e tud. együteműnk a szellemi fejlődés 
terén annyit, — mint a külföldi egyetemek, sha nem, miért 
nem V“

Végre az 1862/3-iki egyetemi tanévet kormánynoki bú
csúbeszédével fejezte be.

Sauor tanárnak a tudomány és emberbarátiság érdeké
ben hozott munkássága és önfeláldozó készsége magára vonta 
nemcsak a kar- és kortársak köztiszteletét, hanem a kor
mány elismerő bizalmát s tanitványainak háláját egyszers
mind, s noha elvonulva a társas politikai köröktől csupán hi 
vatásának és családjának élt, Sallustius szerint „Esse quam 
videri bonus malebat; quo minus glóriám petebat, eo ma is 
sequebatur.“ (Cat. 54.)

Sauert 1832-ben (dec 10.) midőn cholerai kiküldetésé 
bői erdemkoszorúzottan visszatért, a bécsi orvosi kar tagjává 
választotta. 1842-ben a Jassy-i orvosok és tormészetvizsgá- 
lók választották őt meg tisztb. tagjokká. 1843. januar 21-én 
Ferdinand király ö Felsége Sauer trt. a pesti tudomány-egye
temre az orvosi különös kórtan és gyógytan s az orvosi kó- 
roda ny. r. tanárává (1200ft. évi fizetéssel) nevezte ki; ugyan
azon év oct. 13. a budapesti királyi orvosegylet Jankovicli 
Antal tr. elnöklete alatt választotta meg rendes tagjává,
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1844-ben а к. m. természettud. társulat, — 1845 ben nov. 
10-én a Károlyi György gróf elnöklete alatt virágzó m. gaz
dasági egyesület választotta meg Sauert r. tagjává; ugyanez 
évben a m. orvosok és természotvizsgálók pécsi nagygyűlése 
Sauer tr. elnöklete alatt küldött ki kebeléből tizenöttagu vá
lasztmányt Magyarország ásványvizei értékének megállapítá
sára. 1848. május 1-én István főherczeg mint kir. helytartó az 
első m. k. ministerium, nevezetesen Klauzál Gábor előterjeszté
sére Sauert a m. kir. kereskedelmi ministerium egészségügyi 
osztályának tanácsosává s az ország főorvosává nevezte ki,*) 
mely főkormány széki hivatalát csak tiz hónapig (1840. febr. 
végéig) viselhette a bekövetkezett nemzeti fölkelés miatt.

Az absolut-hatalmu kormány alatt visszavonulva ugyan 
de buzgólkodva élt orvosi, tanári és tudományi hivatásának. 
Azonban, mihelyt a tud. egyetem szabad választási jogát 
visszakapta, Sauer volt az, kit hazafias elvhüsége és ügyfeli- 
sége miatt tanártársainak bizalma 1856-ban az orvostanári 
testület dékánságával megtisztelt.

A nemzet nemtőjének ébredtével 1860-ban am. tudom. 
Лк adémia választotta meg Sauert level, tagjává, s mint ilyen, 
székét „A népesedés akadályai Magyarhonban “ czimii érteke
zéssel 1863. febr. 16-án foglalta el.

Mihelyt pedig az alkotmányosság hajnala hasadt, 1861. 
Sauer tr. másodizben neveztetett ki orsz. főorvos s fökor- 
mányszéki tanácsosnak a visszaállított m. kir. helytartótanács
hoz. Azonban látván, hogy az ország és bécsi kormány közti 
bizalmatlankodás a legüdvösb terveket is kivihetlenekké te
szi : e zsibbasztó helyzetben szive szerint nem hathatván, fő- 
kormányszéki állásáról leköszönt, — s a hazafiak, — tudo
mány emberei — és főleg tanítványainak közös örömére or
vostanári állására tért vissza. — Ugyanezen évben az ikerfő
városnak közönsége Sauert Budán tiszteletbeli— Pesten pedig 
rendes városi képviselőjévé választotta meg a rá következő év-

*) Ez évi fizetése 2500 ftban volt megállapítva, melyet 1848 május 
1-töl 1849. febi'. végéig húzott. Ezen idő a la tt egyetemi tanárságát tettleg 
m egtartotta ugyan de tanári fizetéséről lemondott. — Sauer tarnak  ez 
időben titkárai egymás után Récsey Im re, Töltényt János és Edvi Illés 
László orvostudorok voltak.
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ben (1861.) pedig kir. ni. tud. egyetem négy kara választotta 
meg őt az egyetem nagys. kormánynokává (Rector magnificus).

Méltányos és szelid bánásmódja által nemcsak betegei
nek és tanítványainak, hanem ügytársainak ős minden isme
rőjének szoretetét biztosította magának. Satior ugyanis akóp 
bánt betegeivol, — hogy azok csakhamar meggyőződtek 
miszerint Sauerban nemcsak mély tudományi! orvosra, hanem 
jó véd ngyalra találtak egyszersmind. Sauer érdemét e rész
ben tetemesen az emeli, hogy tudományának és jószívűségé
nek áldásában szeretteit és ismeretlent, gazdagot és szegényt 
egyaránt részesített, miért gyakran méltó elismerés követte 
lépteit. Ily eset a következő. 1 843-ban István főhorezog gőz
hajón rándult le Béeeből Budára. Gross-Enzorsdorf táján a 
lobogókkal diszitott Dunaparton nagy néptömeg látszott, 
mely az elvonuló gőzhajót zajos ujjongássals taraczk durro- 
gatással üdvözlötte. István főhorczeg kívánságára a hajóka
pitány révészeket küld ki tudakolni, vajon kik a lisztolgök 
s kit illessen e megtisztoltotés ? Л nép válaszolta : „mi enzers- 
dorfiak vagyunk, Sauer egykori jó orvosunknak, ki c hajón 
most Magyarországba távozik, akartuk hálás elismerésün
ket bebizonyítani.“ Sauer csakugyan a hajón volt. — Ha 
igaz az, hogy földi pályánkon az legboldogabb, kit legtöbben 
s melegen szeretnek : akkor Sauer a boldogság tetőfokát érte 
el, mert öt nomesak azok szerették, kikkel jót tett, hanem 
kik ismertek öt, mindannyian. — Tanítványai örömmol ra
gadtak meg minden alkalmat a fiúi bizalommal szerotett 
tanárnak hálás tisztelőtöket bebizonyíthatni; 1846-ban élet
nagysága testképét olajfüstésben vétotték 1c, mely szép kép 
máig az orvosi kóroda egyik termét díszíti; 1858-ban kő
nyomatban adtuk ki képét, — melynek jellogzö aláirata : 
„Irántadi szeretetben mindnyájan egyek vagyunk."

Ennyi kitüntetés nem totto öt kérkedővé, szerény ma
radt végig, minden újabb kitüntetés új ösztönül szolgált ta
nári, orvosi, hazafiui és polgári kötelmeinek teljesítésében. 
Л jótékonysági egyletek mindannyijának tagja lett; az em
berbaráti és hazai czéllal biró intézetek létrehozásához 6 tt- 
leg járult, igy például: a m. tudom, akadémia jelen palotájá- 
nek felépítéséhez ö is 10U írttal já ru lt; elsők közt volt, kik
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а ш. orvosi könyvkiadó társulatot 200 frtos részvényeikkel 
megalapították; részt vott a bp. k. orvosegylot pályadijának 
20 db. aranynyal, az egyetemi tanulók pályadijának 30 db. 
aranynyal — gyarapításában*) stb.

Mit tett Saucr életében, azt mások, kortársai inkább 
tudhatják mint én, ki csak az utolsó 10 év alatt ismertem öt 
s benne kedveltem meg az orvosi hivatást; ámde mik voltak 
szándékai, mit akart ö utóbbi 10 év alatt tenni, azt kevesen 
tudják, úgy mint én. Azért elmondván főbb vonásaiban, mit Saucr 
élotében tett, engedje a t. Akadémia elmondanom, mit tenni 
nlcart. A szellemi nagyságot a tiszta szándék nagy szerűsége jelzi.

Sauor áldásos életét két nagy eszme lengetto á t; az ogy ik 
a hazai közegészség rendezése, a másik : a nemzeti művelő
dés emelése. — E két eszme volt cselekedeteinek delejtüje. 
Azért valamint ő mint kórodai tanár erejének teljével ügyos 
és lelkiismeretes oly orvosokat képezni törekedett, kik képe
sek legyenek — mint tanitá — „vitám sanam civium consor-

*) Mikor Sauor az Osztrák -M agyar monarchiában orvostanári és 
hazafi ui hivatásának élt, ugyanakkor Némethonban nevezetesen Porosz- 
országban Soltúidéin Lukács János orvostanár működött ugyanazon téren ; 
s különös, bár a két joles férfin egym ást nem ismerte, egymással semmi 
összeköttetésben nem voltak : mégis irányuk, törekvéseik, tanelveik, e l
járásaik  sőt még kitüntetéseik is csaknem azonosak voltak Saueré Pesten, 
Schönleiné Berlinben. Nevezetesen a) Sauer Pesten, — Schönlein Berlinben 
volt az orvosi különös kórtan és gyógytan kórodai tanára s kiki saját 
hazájának első belgyógyásza ; — b) Sauer M agyarhonba, Schőiilein Német
honba ültette  át Brussais ta n á t; tagadván a  láz lényegét, mindketten a 
„febris est umbra morbi“ — elvet taníto tták; — c) mindketten tanítási mo
dorra nézve elállván a divatos természetphilosopliiától, a természetrajzi 
oktatásmódot követték ; — d) úgy az egyik m int a másik behozta koró
dájába a kórboneztani ellenőrzést, s kopogatás és hallgatódzás tanának 
gyakorlatát ; mindketten megkezdték a górcső és hugykémlés alkalm azását 
a  kórtanban s a villámét a gyógytaubau ; — o) mindkettőnek kedvencz ta 
nítási tárgya volt a tüdőlob és hagymás; mindegyik saját szerével kezelte azo
kat • Sauer a tüdölobot kém. rézzel, Schönlein gyüszünkével, — a hasi hagy- 
niázt ham anyiblaggal, Schönlein calom cllel ; — f) Sauer a latin nyelv 
helyett a m agyart — Schönlein a latin  h e ly e tt a német nyelvet hozta be 
kórodájába tannye lvü l;— g) Schönlein kir. tanácsos, s a közegészségi főta
nács tagja volt Berlinben, — Sauer kir. tanácsos, m. kir. ministeriumi osz
tálytanácsos és országorvos volt Budapesten.
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varé, et amiagam valetudinem re s ti tu e re ú g y  ö hatásköri
nek minden mozzanatát arra hasznába fel, hogy az állam is 
togyo meg a magáét az összes polgárság egészségének ion- 
tartása s a népbetegségek elhárítása érdekében. Meg volt 
Sauor győződve, hogy valamint az egyéni, úgy az állami jól
létnek is legnélkülözhotlenebb alapja az egészség, s hogy 
azon tőke kamatozik leggazdagabban, mely az egészségién 
tartására helyeztetik el, minthogy az egészség nemcsak a testi 
jóllétnek hanem a szellemi fejlődésnek egyszersmind szük
séges föltétele. „Mens Sana in corpora sano“. —• Meg volt 
győződve hogy csak egészséges nép, — в mint Erdély Szé
chényije Mikó Imre gróf mondá, „csak azon nemzet életképes 
s csupán az részesülhet olébb-utóbb a tudományos műveltség 
előnyei és dicsőségében, a mely nemzet tudományos műve
lődésében hí ladni bír a tudományok fejlődésével.1* — E nagy
szerű czélok megközelítése végett:

1) Az első magyar ministerimn számára 1848-ban ter- 
vot dolgozott ki „magyar orvosi Akadémia1* felállítása iránt, 
melynek föladata volna „az orvosi tudományt ápolni, kifejteni 
és közjóvá tenni; a kormány működését tudományos téren 
elősegíteni. Ennélfogva ozon testület a kormány ótalma alá 
rendeltetik, és működéseiről s költségeiről a főkormányszék 
egészségügyi osztályának számol. Az orvosi Akad émia öt 
osztályból álland: I. a természet- és élettani, II. a vegytani 
és gyógyszerészi, III. az orvosi, IV. a sebészi és V. a rendőr
ségi és állattani. — Minden tudor, sebészmester és gyógysze
rész műveltsége szerint magát egyik osztályba bcsoroztatja. 
Az Akadémiának lesz elnöke, titkára, húsz dijaséstiz dijnél- 
küli választmányi tagja. Az elnököt, tiz díjas és tiz dijnólküli 
tagokat három évre az akadémiai összes "tagok választják; 
minden orvostr., sebészmester és'gyógyszerészmester választó 
és hivatalokra választható ; — a titkár és tiz dijas tagok ál
landóak. A választmány orvostermészettudományi működésein 
kivül tottleg részt vesz a) az orvos-sebészi szigorlatokban, 
melyekben egy szakértő akadémiai tag mint vizsgálójelon van ; 
b) a tanszék betöltése alkalmával tartandó pályázatnál 
mint bíráló és véleményező működik ; c) a kormány által 
rábízott tudományos tárgyakban véleményez; d) a pálya-
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munkák bírálatát közöli. — Költségvetésében az évi járandó 
ság 18800 pftban van tervezve, melyből az elnök ezer — a 
titkár 800, — a húsz választmányi tag egyenkint 500 — 
pt’tot kapna, a többi összeg természettani és vegytani kísér
letekre, könyvtárra, pályamunkák díjazására stb. van számít
va.11 (Gyógyászat 1866. 826. old.)

Sauer az 1848-ik előtti években mint a pesti egyetemi 
orvosi kar tagja pártolta azon szabadelvűbb nézetet, misze
rint a tudományegyetemnek nemcsak a tanárok — hanem a 
tudorok is tagjai; de mivel teljes egyetértést közöttök létre
hozhatni nem remélett: a tanároknak a tudoroktól való el- 
kölönzésére gondolt, midőn „a m. orvosi Akadémia" tervét 
készítette. Mint az első m. ministerium egészségügyi osztály- 
tanácsosa e tervével a pesti egyetemi orvosi kart óhajtotta 
részint a parlamentaris m. főkormányszékkel összeegyeztetni, 
részint az orvostudorok testületét akarta az orvostanári testület
től annyiban elkülönözni, hogy különváló működéseikben egy
mást csak ellenőrizhessék, de ne béníthassák. Azért helyesen 
kívánta Sauer, hogy szigorlatoknál, hol a szigorlót tanárai vizs
gálják, egy szakértő akad. tag mint vizsgáló jelen legyen. — 
A tanszékek betöltésénél is czélszerübb Sauer javaslata a mos
tani szokásnál, hogy t. i. ne az egyetemi tanárok — hanem az 
orvosi ak adémia választmánya (melynek tanárok is tagjai) 
tegyenek javaslatot az egyetemi tanszékek betöltésénél, mert 
a tanárok saját tostiiletökbe a dolog természete szerint csak 
hasonnézetü — elvű — irányú — és érdekű társakat ajánl- 
nak néha a szakértelmiség rovására. A sziikkeblüség ilyetén 
gyakorlásának akarta Sauer elejét venni. Kár, hogy a bekö
vetkezett politikai és honvédelmi küzdelmek vihara e tervet 
az orvostudori karral együtt elsodorta.

2) Midőn Sauer 1861-ben a visszaállított m. kir. hely
tartótanácshoz orsz. főorvosnak másodízben kinevezve lön, 
azonnal lépést tett hazai tudományegyetemünk mostoha álla
potán segíteni. Látván ugyanis, hogy a k. m. tudomány-ogye- 
tem nem több hivatásbeli tanintézetnél, melyen papok, ügy
védek, orvosok, mérnökök stb. igenis, — de tudománybuvár 
szak emberek, szaktanárok, államorvosok stb- nem képeztet- 
nek; a m. k. helytartótanács utján megbizta Sauer az egye-
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tom négy к arának tanártesttüloteit, bogy sürgősen javaslatot 
terjesszenek fel a m. kir. Főkormányszékhez, „minő szerke
zet, eszközök és módok által lehetne a kir. m. tudomány-egye
temet a tudományos képesség azon fokára emelni fel, melyen 
a bécsi, berlini, pári si stb. tudomány-egyetemek diszle- 
nek? Sajnos, hogy mikorra az egyetemi karok javaslataikkal 
elkészültek, akkorra a politikai mostohább viszonyok Sauert 
ismét leszorították fökormányszéki méltóságáról s az ige nem 
válhatott testté. Azonban annál nagyobb erélylyel küzdött 
Sauer ez eszméért mint tanár még inkább, mint a tudomány 
egyetem nagys. kormánynoka, midőn rectori székfoglalójá
ban a tanszabadság hiányos alkalmazásáról szólott, — az 
egyetem újjáalakításának 83-ik évfordulóján pedig nagy
számú díszes gyülekezet előtt azon kérdést fejtegette, „va
jon tett-c tudomány-egyetemünk, ujjáalakittatása óta a tudo
mány terjesztés körül annyit, mennyit a kezébe adott szel
lemi és anyagi hatalomnál fogva tennie lehetett, és ha nem, 
mely okok akadályozták ebbeli tevékenységét?" E kérdésre 
maga Saucr válaszolta, hogy „annyi jeles lanférfiak jeles m ű
ködései daczára egyetemünk nem emelkedett a tudományos
ság azon magaslat terére, melyen a tudomány-egyetemek pél
dányképei külföldön diszlenok."

Azon maga elé tűzött kérdésre, melyek tehát az egyetem 
tudományos haladását gátló okok, indokolva következőket 
hozta fel : Első ok: „a törvényesen kimondott tanszabadságnak 
szűkkeblű és hiányos alkalmazása. “ Ugyanis főleg „az orvosi 
és természettudományok csak egy tanár által vannak képvi
selve, és a magántanárok által nem a főtanok, hanem özeknek 
csak egyes ágai és részletei adatnak elő ; ez által hiányzik 
a tanszabadság főkellékc: a tanítási és tanulási verseny s hol ez 
hiányzik, ott az akadémiai tanszabadság helyett csak kényszer 
uralkodhatik mind a tanításban, mind a tanulásban (Gy. 1862. 
824. old).—Második akadálya az egyetem tudom, haladásának: 
számcsekélysége azon felsőbb rangú és vagyonosb egyéneknek, 
kik széles e hazában a tudományok fejlesztésében tettleg 
részt vesznek ; — harmadik az egyetem szervezetének hiányai, 
melyeken az 186ü-ban behozott tanártestületi önkormányzás 
csak részben segít; — negyedik ok, hogy az egyetem maga
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szak/érjiak helyett encyclopaedistákat képezett; — ötödik, hogy 
sem a kormány, sem az egyetem nem gondoskodott eléggé a 
tanárok szakjeles utódairól; hatodik végre a tudományok 
fejlesztésének akadályai közé sorozandó a tudományos ké
pességek állami elismerésének, s egyáltalán a tudomány és 
művészet hatalmast) pártfogóinak hiánya. — Ha eszerint akar
juk  egyetemünket a külföldi jolesb egyetemek magaslatára 
emelni, „ óhajtandó, úgymond Sauer, a tanszabadságnak a 
szabad versenyhez való oly viszonyítása, hogy minden szak
mát vagy tudományt legalább két szakember képviseljen ; — 
óhajtandó, hogy felsőbb-rangú és vagyonosb hazánkfiai is 
nagyobb számmal és szenvedclylyel foglalkozzanak a reál- és 
természettudományokkal, gyarapítsák hazai gyűjteményein
ket, tökélyesitsék tudományos intézeteinket, őrködjenek, ne
hogy tudomány-kincseink és könyvtáraink külföldre vándo
roljanak ; — tudósaink szakmájuknak élvén, tegyék munká
lataikat közérdekűvé, hogy ezek nemcsak hazánkat, hanem 
az egész müveit világot érdekeljék ; szerezzünk tudomány- 
egyetemünknek méltóságához mért alkotmányszerü önálló
ságot ; képezzünk ne csak encyclopaedistákat, hanem főleg 
szakembereket; gondoskodjunk elove tanár-utódokról, végre 
legyen a nemzet és kormány erélyes Maecenása tudomány- 
egyetemünknek, s a nemzet fönntartása érdekében a hazai 
közegészségügynek is1' (Gyógyászat 18öo. 548. old.

o) Sauer azon korban élt, melyben akár az ország akár 
a kormány a k. m, egyetem sorfával és tudományos haladásával 
komolyan nem gondolt; az egyetemi karoknak kellett föl és 

lefelé egyaránt az indolentia, önkény, germanisatio, jogbitorlá
sok stb. ellen — nem mondom — küzdeniük, hanem folyvást 
kérelmezniük. Az ötvenes években például a gazdag uradal
makkal és „jus gladii“-val dotált kir. m. tud.egyetemnek nem 
volt annyi — sem joga sem pénze, — hogy az orvosi kórodén 
szaporodó hagymáz-betegek számára újabb fehérneműt vásá
rolhasson. Sauer tr.j folyamodott az akkori budai cs. k. helytar
tóság hoz alamizsnáért az egyetem pénzéből: azonban válasz 
nem érkezvén, kénytelen voltSauor saját költségére venni meg 
a szükséges fehérnemüeket, s midőn az árjegyzéket utólag ter
jesztettük fel : a budai helytartóságtól feddést kaptunk azon
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fenyogetödzésscl, hogy az ennek utána okozandó költségeket 
a kormányszék nem fogja megtéríteni. — Ily körülmények 
nyomása kényszeritetto Sauerunkat ama gondolatra, vajon 
nem volna e czélszorübb a kir. m. tudományegyetemet oly 
municipalis testületté szervezni, mely föl ég lefelé egyaránt 
lehetőleg független legyen. Л tudományegyetem oly eszmény
képe lebegett szemei előtt, moly se a kormánynak som egyéni 
érdekeknek — hanem egyedül a tudomány- és igazságnak 
szolgálatában álljon. Azért kormánynoki székét elfoglalván 
a tanártestületi önkormányzási jogot sértetlenül nemcsak 
megőrizte, hanem 1862-iki egyetemi tanácsülésben — a tan
ügyi és tanszabadsági stb. czélok foganatosítása végett indít
ványozta kérelmet terjeszteni a budai m. k. helytartósághoz 
avégett, hogy az egyetem szerezzen magának jogosan meg
illető befolyást saját birtokainak és alapítványainak kezelé
sébe ; ekkép remélhetvén önkormányzási jogainak és jöve
delmeinek gyarapítását. Sauer indítványát az akad. tanács 
készséggel terjesztette föl a kormányszékhez; . . . .  mi volt 
az eredmény ? A rectori méltóságról lelépő Sauer egy év 
múlva ily panaszra fakadt: „Egyetemünk jövedelmeinek 
szaporítása és terheinok kisebbítése tárgyában az egyetemi 
tanács indokolt javaslatot terjesztett fel a nm. m. kir. hely
tartótanácshoz, melyre tagadó választ kapván, eme javasla
tunkat ö Fölsége elé terjesztetni kértük, mire azonban válasz 
ez ideig még nem érkezett." (Gy. 1803. 925. old). — Hála 
a haza nemtőjének! a néhai m. k. helytartótanács mostoha 
szükkeblüségét a m. kir. parlamentaris kormány áldásosb 
működése váltotta fel.

4) Sauer buzgó törekvése kiválólag a hazai közegész
ség rendezésére volt irányozva, ezen eszmének élt ö mint 
kétszer országorvos s mint gyakorló orvostanár, kinek leg
több alkalma volt meggyődnie közegészségügyünk semmisége 
felől. — Tanítása közben gyakran panaszkodott Sauer az ál
lam s egyesek tétlensége felől az ép élet és közegészség tár
gyában: „Quid fit aevo nostro? phthisica nubit phthisico 
aut scropluiloso, arthritica arthritieo etc. et generant por trans- 
pl an tatain dispositionom haereditariam soboles pariter tuber- 
culosi, scrophulosi arthritide, etc. impraegnatas, statui et pa-
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rentibus quondam oneri futuras “ (Praelect. T. I. p. 5). Azért 
midőn Sauer 1848-ban az első kir. m. ministeriumban mint 
Klauzál Gábor földinivelési ipar- és kereskedési ministernek 
osztálytanácsosa működött, a fökormányszéki egézségügyi 
osztályt akként kezdte szervezni, hogy azzal az összes ma
gyarhaza népeinek physikai jólléte idővel biztosíttassák ; e 
czélra az évi költségvetésbe 128,050 pftot vétetett föl, neveze
tesen az országos kórház fölállítására 100 ezerfrtot, orvosi kar 
elrendezésére és orvosi pályakérdések jutalmazására 10 ezer 
ltot, a többit egyéb közegészségi (vesztegintézetek, cholera, 
himlőojtás stb.) ügyek elintézésére tervezte. A közegészség 
rendezésének e nagyreményű kezdeményezését az idők vihara 
elsodorta. — Azóta 22 év telt ináig el, négy év óta a második 
m. kir. ministerium áll a nemzet ólén, kaptunk orsz. köz
egészségi tanácsot is: ámde Sauer 1848-iki kozdeményezését 
(sajonnal vallom be) máig nem értük el.

Mennyire szivén hordta Sauer a hazai közegészség- 
ügyet, később is, mikor kormányszéki hatásköre megszűnt, 
kitetszik „a népesedés akadályai Magyarhouban“ czimü érte 
kezeséből, melylyel akadémiai székét foglalta el. Ebben indo
kolva mutatta ki, hogy a népesedés Magyarhonban nem azért 
csökken, mintha az újszülöttek száma csekély volna, s a há
zassági kötések gyérek volnának, sőt ellonkezőleg, ezen két 
népesedési tényező igen is kedvező ; hanem a népesedés sza
porodása azért csekély, mert hazánkfiai egyátalán rövid-éle 
tüek, vagyis <az általános közép-életkor nemzetünknél (2 1 év) 
nem vergődhetik oly magas fokra, mint például Poroszhon
ban (28) vagy Schleswig-Holsteinban (39) ; és még inkább, 
mert nálunk a gyermekkori halálozás rendkivül nagy; ná
lunk t. t. 51 °/0, másutt 40—-29% hal el az ötödik korév előtt. 
Ezen fölötte szomoritó és hazánkra nézve súlyos csapást csak 
a hazai közegészség rendezése által lehet elhárítani. A köz
egészség rendozéso volt Sauernak első és utolsó szava is Aka
démiánkon.

A mondott négy irányban tervezte Sauer a nemzet 
physikai erősbödését és tudományos művelődését előmozdí
tani. Nem ő rajta múlt, hogy e dicső terveket végre nem 
hajtotta; a korszak, melyben Sauer tett és hatott, s még töb-
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bot tenni és hatni akart, meddő volt. Ámde ez Hauer szellemi 
nagyságából nem von le semmit; a hon nemcsak a győző? 
hanem a nemes küzdelemben elesett fiait is babérral koazo- 
rázza meg.

Az ország és nemzet ügyei irányában Sauer iránytűje 
amaz elv volt „A haza minden előtt. “ Ezen elvet nemcsak 
akkor bizonyitá be, mikor magyarnak lenni előnyös volt, 
hanem akkor is, midőn magyar érzelmükért a tevékenyebb 
hazafiaknak bűnhődniük kellett. Sok példát lehetne felhoz
nom, legyen elég néhány adat.

Sauer 1849-ben, a tizenkét évi kényuralom elején a 
bécsi cs. kormány által meg lett fosztva tanári székétől, főleg 
mivel a magyar kormányhoz az egyetem részéről fölterjesz
tett hódolati feliratot aláírta. A közös óhajtásra és jobbjaink 
sokoldalú sürgetésére a hadi törvényszék 1850. ápril 1G. föl
mentette öt. Tanári székébe egy évi mellőztetés után vissza té
tetvén, mikor Tognio mint kinevezett dékán a „Gleichberech- 
tigung dér Nationalitaten“ jelszó alatt a német nyelvet erő
szakolta az orvostanári testület ügyviteli nyelvévé, Sauer volt 
az egyedüli tanár, ki akkor az ügyrend német nyelve ellen 
szavazott;.........„ápolja (Toldy Ferenczünk szerint) a nem
zet megmaradásának alapját, e szent nyelvet, támogatja ál
tala azon élőfát, melynek gyökoreire halálos vasat mérőnek 
azok, kik annak árnyékában találtak menedéket s nőnek vala 
nagyra.*) — Igaz, hogy Sauer ellenszavazata meg nem gá
tolta a német nyelv behozatalát, de nagy erkölcsi súly rej
lett azon tényben, hogy germanizátoraink nem kérkedhettek 
azzal, miszerint a német nyelv közakarattal emeltetett volna 
tárgyalási nyelvvé. — Látván Sauer az ötvenes évek elején 
hogy a k. m. egyetemi javakat a bécsi cs. kormány „sino 
nobis“ áruba bocsátni szándékozik, inditványozta, hogy az 
egyetemi tanács folyamodjék ő Felségéhez, miszerint az egye
temi tanács évenként kapjon tudósítást az egyetemi javak 
mibenléte és jövedelmei felöl. Az indítvány el lön fogadva; 
ami hathatós domonstratióul szolgált annak bebizonyítására, 
hogy az áruba bocsátni szándékolt javak nem a bécsi kor-

*) Toldy emlékbeszéde Czuczor felett,
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niány — hanem a kit-, m. tud. egyetem tulajdona. Ezen de- 
monstratio után nemis alkudott többé senki az egyetem jó 
szágaira. — Midőn Csausz tnr. stb. halála után többen az or
vostanárok közül németa jkú tanárok meghivatását tervezték : 
Sauer szóval és tettel azon ne.nzetiebb elv mellett küzdött, 
hogy maga az egyetem képezzen tanárokat; fiatal szakem
bereket — magyarokat — mi küldjünk ki külföldre ma
guk tökélyesitése véget; s ejtsük el a német tanárok behívá
sának germanizáló eszméjét. E nézet vala a nemzeté egy
szersmind : azért mi természetesb, hogy a haza parlamentaris 
kormánya ma, Sauor nézetét foganatosítja.

Mennyire híven őrizte meg hazafiságát Sauer a legfel
sőbb befolyások alatt is, legszebb bizonyitékát abban látjuk 
hogy midőn alapos tudományánál fogva a császári udvar őt 
szemelte ki Hildogard föherczegnő és gyermekeinek házi or
vosául, s habár e tisztében a benne helyezett bizalomhoz 
méltóan több éven át szokott orvosi lelkiismeretességével járt 
e l: a bécsi kormány átallotta őt akkor valami császári ki
tüntetéssel megkínálni, minlhogy hazafias nyilatkozatairól őt 
mint „konok magyart'1 ismerték a cs. udvarnál. Egyébiránt 
nem szükség több ilyeket elmondanom annak, aki tudja, hogy 
Sauer a halhatlan érdemű Deák Ferencz, Klauzál Gábor nagy 
hazánkfiainak, továbbá Karácson Mihály, Frivaldszky Imre 
stb. tudósainknak régi és hü barátja volt. „Noscitur ex so- 
ciis stb.“

Sauer kiválólag tanári, orvosi s államférfim hivatásá
nak élt. Családja jóllétét s méginkább saját kényelmét a köz
ügynek mindig alárendelte. — Róza és Géza gyermekeit bár 
leggyengédebb atyai szeretőiben részosité, neveltetésökre 
költséget nem kiméit, s ha kell, életét áldozza érették,— de 
ha közügyről volt szó, akkor nemcsak fiát, — mint Abrahám 
Izsákot, — hanem magát és egész családját hozta áldozatul 
a közügy oltárára. Egyedüli élvezote, — mit magának en
gedett, neje — s gyermekeinek ártalmatlan öröraélveket 
okozni; — s ha családi életéből néha némi szabad ideje 
maradt, azt nem társas mulatságokra (melyeknek cgyátalán 
nem volt barátja), hanem hasznos gazdaságra, nevezetesen 
szőllömivelésro fordította. Itt is nemzeti érdek vezeti őt. Czélul
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tűzte ki magának a budai bornak legjobb minősógoit ter
meszteni, s azt „magyar borí! neve alatt hozni kereskedésbe 
külföldön.*)

Sauer az erkölcsiség és emberbarátiság azon főelvének 
é lt: „a mit akarsz, hogy neked cselekedjenek az emberek, 
te is azt cselekedd nekik.“ Ennek alapján hiven és lelkiis
meretesen teljesité társadalmi, vallási és hazai kötelmeit. 
Senkit nem tettel, de szóval sem bántott m eg; ellenkezőleg 
minden hozzá közeledővel cselekedett annyi jót, mennyit te
hetett a nélkül, hogy igazságtalan legyen mások iránt.

Saját énjét sohasem állította a közérdek fölé, saját 
hasznát sohasem hajhászta hasonjogositottak hátrányára. — 
Ha voltak ügyfelei, kik tudományos és erkölcsi előnyeit — 
méginkább kitűnő állását irigylették, s érdekpártot szőttek 
ellene: ő nem vett tudomást az önzők üzelmoi felöl, de sérel
mét sohasem torolta sérelemmel vissza, az érdekpártoskodást 
pedig nem szította, hanem nemes indula'tal kárhoztatta.

Sauort kedélyére nézve mindenki szelid engedékeny, 
nyájas jószivünek s annyira csendesnek ismerte, hogy öt 
sokanphlegmatikusnak tartották. Azonban, haemberbarátiság, 
ügyfél iránti segély, méginkább hol közügy, elvkérdes, a tan
ügy, a hon és nemzetiség, szóval valami igazságtalanság vagy

*) Mennyire ért őzéit, k itűnik  a következő kis történetbő l; Sauer 
bordeauxi bort kapott, h a jó i emlékszem Wodianor Alberttól. Magához híja 
ebédro Klauzál Gábor, Nagy István és Karácson Mihály barátait, történe. 
tosen nekem is szerencsém volt az ebédben résztvenni. Ebédközben a házi 

gazda két beburkolt palaezkot nyittat meg, töltet mindegyikből mind
nyájunknak s b írálatra szólítja fel vendégeit. — A bárom szakértő ven
dég kitűnőnek találván mind a kétféle bort, egyhangúlag a II. számmal 
jelzett palaczk borának adta az elsőséget. A burkolat levétetvén, láttuk, 
hogy abban Saucr buda-farkasvölgyi bora volt. Mire Sauer azt jogyezte 
meg, hogy ö ennek akóját lő  frtért adja, — mig a bordeauxi 80 frton kel 
el. — Nemsokára egy Sclnveitzi borkereskedő köszöntött be Sauerliez 

hogy borait megvásárolja. — Azonban a kereskedő elárulta, hogy neki 
szándéka a magyar bort „ra jnai borl< ezége a la tt hozni kereskedésbe. 
Sauer megegyezett a  boralkuba az árra nézve, de azt kívánta, hogy a meg
vett bort ne hordóban, hanem „budai bor11 ezég alatt palaczkokban szállítsa 
el ; a mibe a vevő meg nem egyezett, s igy az alku abban maradt, — 
Sauor tehát híres budai borát, nem más — mint „m agyar czég“ a la tt en
gedte a kereskedésbe hozatni.
AKAD. ÉR T E K . A TERM . TŰ D . K Ö RÉB Őb 1871.  3

за
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csak méltatiankodás hozatott szőnyegre, akkor látszott hogy 
Sauer szelídsége és lágysága alatt vulkán ég, — de bírt elég 
lelkierővel mindenkor, annak kitörését korlátozni. „A ki lassú 
a haragban, nagyobb a hatalmasnál, ugymoud a bölcs, és a ki 
lelkét fékezi, nagyobb annál, aki városokat hódit.“ — Sauer 
teljesen ura volt kedélyindulatának, s azért ha nem is váro
sokat, de minden szivet meghódított.

Az 1863. esztendő, melyben Sauer akadémiai székfog
lalóját s egyetem-kormánynoki leköszön őjét tartotta, a bol- 
dogultnak utolsó koréve volt.

Négy évvel előbb (1859) lázas térdizlob mellett függér- 
lobot (aortitis) állott ki, mely fáradatlan tevékenysége mel
lett idültté — és később, midőn Róza leánya férjhez ment, 
családi baleset közbejöttével, halálossá vált. — Gyermeke rö - 
vid ideig tartó boldogságát, mondhatni, saját élete árán szerzé 
meg. — Azóta őszszel és tavaszszal — évenként — váltóláz- 
rohamok szívdobogással, később nehéz légzéssel is párosulva 
támadták meg a közjónak élő férfiút. Lassúbb léptekkel 
ballagott lakásáról kói'odájára s vissza; a betegágynál állván 
támaszt keresett, előadási hangja halk lett, lépcsőn menvén, 
hamar kifáradt s szívdobogást kapott. Ha alkalmilag figyel
meztettem lázgyors érv eresére, azzal válaszolt: „nekem szo
kottnál mindig gyorsabb az érverésem egy Ízben szívbaj 
elleni óveljárást hoztam javaslatba, e percztől fogva többé nem 
vizsgáltatta mellét általam. A lázrohamok évenként súlyos
bodván 1863-ban már a nyár derekán ágyba — aztán Ischlbe 
kéuyszeriték őt. Innen hozzám küldött lovelében tudósit: 
„Gmundenbe utazván, minthogy az utón folytonos esőzés volt? 
recidivát kaptam és nyilt alakban lázroham lepett meg, en
nek következtében cs szigorú étrend mellett igen elgyengül
tem s visszautazásra gondoltam. Chinin használata mellett 
második roham nem állott be. — Mihelyt erőm engedé, Gmun- 
denből Ischlbe jöttem át, hol rövid idő alatt annyira javultam 
hogy ma (1863. august. 31.) egy egész óra folytán gyalogol
tam." stb. — Ily szenvedő állapot után már 14 nap múlva 
Budapesten láttuk őt működni ; mihelyt birt, a közügynek 
kezdett élni: elnökölt am. természetvizsgálók orvosi szakülé-
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sében, rectori ünnepélyes búcsúbeszédét tartotta az egyete
men, sőt előadásait ez évben 21-dszer kezdette meg.

Beköszöntött a nedves ősz, betegünk szembetünöleg fo
gyott erejében, de nem panaszkodott senkinek. 1863. nov. 
15-én szokása ellen kocsin jött az előadásra ; este a szokott 
láz, szivdobogás és köhögés nagy erővel támadfa meg ; más
nap otthon maradt S extr. hyosciami-t rendelt magának.

Nov. 17-én kocsizott utolsó előadására kórodájába s dél
után szigorlatra, este hét óra tájban költötte el becsináltját; 
egy óra múlva lepte őt meg a vészhozó és utolsó lázroham 
rendkívüli szivdobogás, erőszakos köhögés és vérköpés (véres 
savó) mellett. — Mire én felhiva a kedves tanárhoz érhettem 
(éjfél előtti 11 órakor) meleg tetemét találtam az átszellemül
nek. A nagyobb literek s a szív  nem lüktettek többé, a szem 
elé tartott gyertyavilág nem mozdította a kitágult látát, a 
kétszeri érvágásra egyetlen csep vér sem folyt a karhajlási 
visszerekböl, s mikor a mellkast ráztam, véres savó habzott 
ki a szájon és orron át. — A szivrázó „meghalt" szóra a két
ségbe eső családdal együtt zokogva borultam sz, hamvaira 
annak, ki egész életét a szenvedő emberiségnek, haza- és tu
domány-egyetemünk javának áldozá, s ki szive szerint min
denkivel csak jót — ellenben roszat senkivel sem tudott cse
lekedni. Ha volt, mit nem helyeselhettem a derék férfiúban, 
egyedül az, hogy mig ő ezer mások betegségének súlyossá
gára mind betegeit mind tanítványait éles észszel és alapos tu
dományával figyelmeztetni tudá, saját életveszélyes betegsé
gét kelleténél kisebbnek, egyátalán csekélynek szerette tarta
ni i 8 mely állapotban ő betegeinek szigorúan az ágyban ma
radást rendelte volna, ugyanazon állapotban maga a nemos 
hivatásban való fáradozást elébe tette saját életveszélyének.

Sauer halálán megilletődött az iker-főváros közönsége, 
főleg pedig megrendültek tanár- és orvostársai, kik benne a 
tanár- és ügytársnak eszmekópét tisztelték; clszomorodtunk 
tanítványai, kik a boldogult iránti szeretőiben mindannyian 
egyek voltunk. Az orvosi kar közös gyásza jeloül, három 
napig az egyetem orvoskari épületén lengett a fekete zászló. 
— A m . tudom, akadémia, a m. kir. tudomány-egyetem, a bp- 
к. orvosegylet testületileg, — a m .  kir. helytartótanács, a

3*
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budapesti helyhatóságok és udoni. testületek küldöttségileg 
vettek részt a gyászünnepélyben.

Ara. tudom, akadémia igazgató tanácsa 1864. év január 
23-án tartott 22 ik ünnepélyes közülésében együtt jelenté 
Sauer székfoglalását és halálát. A halhatlan Szdlay László, 
Akadémiánk akkori titkára évi jelentéséhen elsorolván Sauor 
főbb életmozzanatait, ekkép nyilatkozott: „Sauer húsz évig 
ogyike Pest elsőrendű orvosainak; a szó legszebb értelmében 
humánus férfiú, becses szolgálatokat tett nemcsak a szenvedő 
emberiségnek, nemcsak művészetének, mely őt egyik legava
tottabb hivének vallá s melyet az irodalom mezején is siker
rel képviselt az elhunyt, hanem hűséges szolgálatot tett magá
nak a nemzetiség ügyének i s ..........Midőn nov. 20. borongó
este a testvérvárosok minden rétegeiből összegyűlt tömeg, 
koporsóját néma tisztelettel kisérte azon utczákon át, melyek
ben alig volt ház hová ő időről időre be nem tért volna,
— irt, segélyt hozva, mikor lehetett, becsületes szándékot 
mindig, — akkor sok hallgatag hive azt gondolhatá magában 
hogy a szerény férfiú, kit nyugodni visznek, bizony büszke 
férfiú is lehetett volna. “

A dicsöült egész életén át a közjó érdekében oldotta 
meg emberi,hazafiui és hivatásbeli föladatát; ö elvben és tett
ben következetes tanár és hazafi, ügytársai iránt méltányos
— mindenki iránt igazságos volt, kit a kiérdemlett méltósági 
fény büszkévé nem tett, — szóval, ki az erény és becsületes
ség ösvényéről soha le nem tántorodott.

Az ür, melyet mint orvostanár maga után hagyotj még 
nincs betöltve; emberbaráti, ügyfeli magatartásáras becsüle
tességére nézve pedig mai orvosok, kevés kivétellel, elmond
hatjuk, mit Wesselényi a z  elhunyt Kölcseyröl mondott: „ő 
nem volt közénk való.“

Dicső szelleme Sauernak/
Tenni és hatni, a nap verőfényeként világitni és mele

gíteni, — ez volt áldásos pályádnak vezéreszméje! Tenni és 
hatni, ez volt a fényes felhő és tüzoszlop előtted korod pusz
táin át az Ígéret földje felé. — Nem láttad ugyan porhüve
lyedből magasztos törekvéseidnek Chanaanját, — de ime, 
nézz vissza üdvöd honából, — közérdekű terveidre kegyesen
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mosolyg az ég ! Tanaid és elveid elvetett mag gyanánt haza- 
szerte megsokasodva virulnak tanítványaidban, — a tudo
mányegyetem uj szervezése s a közegészség rendezése immár 
a hazai törvényhozás tárgyaivá vannak felavatva; a hazai 
közoktatás pedig elvbarátod s tanártársadra*) bizva! — Vaj
ha nemzeti művelődésünk nagygyá fejlesztését, ihlett lényed
nek eme legforróbb óhajtását — mielébb teljesedni láthassad !

Fogadd kegyesen ezen, a tanitványi kegyelet fűzte sze
rény koszorút, melylyel azAkadém a díszíti emlékedet!

*) Az elhunyt Eötvös J .  báró helyébe U Felsége Amlrássy gr. elő
terjesztésére Pauler T ivadartr. egyetemi jogtaná-t (kit érdemeinek elisino- 
réaeül Öauer, mint rector magnif. terjesztett fél kir. tanácsosnak) — nevezte 
ki m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek.
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