
ifj. Purjesz Zsigmond, 
az első magyar nyelvű 
belgyógyászati tankönyv 
szerzője 

A kortárs Purjesz Zsigmondokat generációs jelzők
kel szokás megkülönböztetni, noha a senior mind
össze egy évvel volt idősebb. Hacsak a junior két 
évtizeddel hosszabb élete nem indokolja. A sokat 
ígérő nevek korán így rögzültek a köztudatban. Az 
idősebbik belgyógyász lett, Korányi-tanítvány és 
ókorral foglalkozó orvostörténész magántanár, az 
ifjabbik a Wagner-klinikáról került Kolozsvárra és 
harminc évnél tovább oktatta ott a belgyógyásza
tot. 

A tizenegy gyermekes szegény szentesi szatócs
boltos legkisebbik fia 1846-ban született, középis
koláit Kecskeméten járta. Amikor baromfikeres
kedők ekhós szekerén Pestre megérkezett, a ha
sonlóan szegény névrokon medikus-földijéhez köl
tözött, akihez hasonlóan orvos szeretett volna len
ni. A Duna-parti kis albérlet harmadik lakója Lieh 
Mihály festegető ex-asztalosinas volt, aki ez idő 
tájt vette fel a Munkácsi (később Munkácsy) ne
vet. Az ő útja hamar Bécsbe, majd Párizsba, a vi
lághír felé kanyarodott, a Purjesz-fiúk közül a fia
talabb a gazdag Herzog családnál lett anyagi gond
tól mentes nevelő. Az (egy évvel) idősb 1869/70-ben 
végzett, utána rögtön a Korányi-klinika köteléké
be került. 

Az ifjabb 1870/71-ben Hőgyes Endre és Klug 
Nándor évfolyamtársaként nyert orvosdoktori, ill. 
sebész-szülészmesteri oklevelet. Kezdetben dehogy 
akart ő klinikus lenni, ifjú hévvel hazament szülő
földjére a Csongrád megyei tanyavilágba. Sajnos, 
az igény kevés volt, annál több az elengedett ko
mondor, ezért rövid vidéki orvoskodás után hosz-
szabb időre meg sem állott Kolozsvárig. Ott előbb 
Genersich kórbonctanára, majd Machik Béla bel
gyógyászati koródájába került. Célja azonban Pest 
volt, hamar sikerült is Wagner klinikájára bejut
nia, Lechner Károly és Ángyán Béla gyakornokok 
társaságába. 

Tollából 1874-ben jelent meg „A különös kór-
és gyógytan kézikönyve". E magyar nyelvű kom
pendium a medikusok és gyakorló orvosok alap
vető igényét volt hivatva kielégíteni. A régi és az 
új súlymértékek használatának időhatárán a 
gyógyszer dózist egyrészt unciában (pl. a dest. víz), 
granumban (pl. a pulv. r. Ipecac.) és drachmában 
(pl. a sach. lactis), másrészt ugyanezeket grammok
ban is megadta. Az 1874-beli könyvben még nem 
meglepő, ha a tüdővész nem az idült fertőző beteg
ségeknél szerepel. Az angina diphtheritica a he
veny fertőzéseknél, a hártyás torokgyík pedig a 
légzőszervi betegségeknél olvasható. Milyen találó 
magyarítások vannak benne! Például az acne ro-
sacea = rézpír, a coma = kábálom. Nemhiába lett 
később munkatársa a Balogh Kálmán szerkesztette 
Orvosi Műszótárnak. A könyv szerény tiszteletdí-



iát a szűkös körülmények közt élő testvéreinek 
küldte. 

' Sokat foglalkozott az alkaloida mérgezések 
antidótumaival. 1876-ban magántanári rangra ér
demesítették. 1879-ben tíz esztendei tanárság után 
fiatalon elhunyt Machik Béla, így a kolozsvári tan
szék árván maradt. A kar a pesti pályázók közül 
Purjesz Zsigmond személyéhez ragaszkodott, Tre-
fórt miniszter (nem tudni, mi okból) vonakodott 
őt kinevezni, majd Wagner tanár közbelépésére 
mégis megtette. Purjesz tudta, mit vállalt. Hu
szonnégy ágyas kis zugosztály, csatorna, vízveze
ték és világítás nélkül. Pesten a Korám/i^klinikán 
a diagnosztikához elengedhetetlen kellék volt a la
boratórium, itt ilyen egyáltalán nem volt. 

Ahogy szorult esetekben előfordul, a hiány 
pótlására fordított energia néha kamatosán meg
térül. A tanszékörökös Jancsó szerint Purjesz pra
xis és laboratórium hiányában az idő kitöltésére 
írta meg az első magyar nyelvű belgyógyászati 
tankönyvet. Az előtte való belgyógyászatok (a Be-
ne Ferencé, a Sauer Ignácé) latinul íródtak. Meg
jelenésekor érezték, hogy az nem világnyelveken 
összeolvasott tucat-kompiláció, hanem az elméletet 
és gyakorlatot mértéktartóan egyeztető vérbeli kli
nikus munkája. A kompendium óta tíz esztendő 
telt el, közben Koch felfedezte a gümőbacillust. 
A tüdővész .átkerült az idült fertőző betegségek 
fejezetébe. Az oldalszám négyszeresére nőtt. Az is
mertető sorrend: kóroktan—kórbonctan—kórlefo
lyás—kórisme—gyógyeljárás. Nekünk meglepő, 
hogy amíg a tbc kórbonctani leírásánál Laénnec 
neve többször is felbukkan, addig a cirrhosisnál 
egyszer sem. A könyv Wagner János „ötven éves 
tudori jubileuma alkalmából" 1885-ben jelent meg 
először. A kiadást tíz éven belül háromszor meg
ismételték, elismerésül íMassa-díjjal jutalmazták. 

Közvetlenül a könyv megjelenése előtt nagy 
összefoglaló táblázatos közleményt írt a lebenyes 
tüdőgyulladás kóroktanáról, amelyben az egyolda
lú symptomatológiai szemlélettel szemben (Hilde-
brandt: Frigus unica pneumoniae causa est) a sok 
egyéb szervezetbeli tényező mellett a bakteriológiai 
faktort hangsúlyozza. 

1893-ban nagy kolerajárvány tartotta rettegés
ben a város lakosságát. A minisztérium a köror
vosi éveiben kolera-tapasztalatokat szerzett kiváló 
klinikus Purjesz Zsigmondot nevezte ki kolerabiz
tossá. A szorult helyzetben sikerült a csatornázást 
és a szemétkihordás rendszeresítését keresztül
vinnie. Majd 1898-ban felépült a 100 ágyas új kli
nikai osztály, külön fertőző lazarettel és szeparált, 
65 ágyas tüdőbeteg osztállyal. A laboratórium négy 
helyiséget kapott. Elmélyülten foglalkozott a fo-
lyadékgyülemek eitodiagnosztiká jávai. 

Egyre javuló közérzetét zavarta, hogy a Pest
ről jött tanártársak: Klug, Hőgyes, Ajtai K. Sán
dor, Belky János, lassan mind visszapályáznak. 
Midőn szeretett mestere, Wagner János 1887-ben 
nyugalomba vonult, Purjesz is megpályázta a pesti 
I. sz. tanszéket. A kar első helyre Kétly Károlyt, 
a másodikra Müller Kálmánt, a harmadikra Pur
jesz Zsigmondot jelölte. Kétly kapta meg a kated

rát, Korányi Frigyes viszont Bókay Árpádot sze
rette volna kineveztetni. Ez Purjeszt nagyon érzé
kenyen érintette. Rejtett neheztelése szakmai vi
tákban olykor a személyeskedésig hevült. Pest 
iránti nosztalgiája sohasem szűnt meg, noha újra 
Pestről jött professzorok gyűltek köréje. A hívó 
jelet mindig várta, hacsak egy előadás felkéré
sére is. 

Jancsó szerint a tudás és a kétely, a cselekvés- " 
vágy és a nyugalom szereteté bámulatos egyen
súllyal volt meg egyéniségében. Hallgatóit nem le
xikális adathalmazra, hanem logikus (a saját sza
vaival aetiologikus) gondolkodásra sarkallta. Kli
nikai hierarchiája nem tekintély tiszt eletén alapult, 
mindenki tanult mindenkitől, egyenrangú vélemé
nyek szembesültek. Jancsó jegyezte le az alábbi 
humoros anekdotát: valaki orvos állította, hogy 
pp-t szellemi túlerőltetéstől is lehet kapni. „Elég 
szégyen ránk, hogy mindnyájan nem kaptuk még 
meg" — hangzott a szellemes megjegyzés, minden 
ellenérvnél hatásosabban. 

A szérumterápia kezdetének ő volt az egyik 
kétkedője. Nemcsak a Kochénak, hanem a Beh-
ringénék is. Flesch Nándor Heti Szemléjében Bó
kay eredményeit már engesztelőén fogadta. Sokan 
konzervatívnak tartották, őmaga nem törődött a 
látszattál. 

Tanárként egy-egy sikertelen szigorlat mindig 
lehangolta, a saját oktatási kudarcának tartotta. 
Legkiválóbb tanítványa Jancsó Miklós az ő inten
ciójára kezdte meg híres maláriakutatásait. Jancsó 
1902-ben adjunktusi kinevezést kapott, jtttól kezd
ve az irányítás teíhei megoszlottak. Országszerte 
keresett orvos volt, magánéletében szemérmesen 
kiegyensúlyozott. 

Félt a klinikán túlélni „konzervatív" önmagát, 
ezért 1911-ben minden marasztalás ellenére nyuga
lomba vonult. Az utódot -biztosítottnak látta Jan
csó személyében. Leánya Kolozsvárra ment férj
hez, fia ott lett orvos, de ő újra Pestre vágyott. 
Nyugdíjas korát fogyó egészséggel és növő munka
kedvvel már a fővárosban élte. A stenocardia szo
rító pántja hiába fűzte mozdulatlanul a székhez, 
oldódáskor tovább folytatta a rendelést. 1913-ban 
Müller Kálmánt és a nyugdíjas Purjesz Zsigmondot 
kérték fel a Balassa-előadás megtartására. Élete 
legnagyobb elismerését látta benne. Magyar és né
met nyelvű munkásságának bibliográfiáját a szá
zadfordulóig Szinnyei és a Hőgyes-emlékkőnyv 
sorolja fel. Az utána következő évtized dolgozat
termése már jóval szerényebb. Hosszú, harmincegy 
éves tanszékvezetés és hétéves nyugtalan nyugdíj 
után 1918-ban költözött el a keservek közt élők 
ritkuló soraiból. Jellemző a kolozsváriak ragasz
kodására, hogy nyugdíjazása után emlékszobrot 
emeltek neki a klinika kertjében, majd holttestét 
az akkori nehéz viszonyok közt is odaszállították. 
Díszsírja sokáig zarándokhely volt. 

A Purjesz-iskols. hagyományai Szegeden és 
Romániában folytatódtak kiváló klinikus-tanárok 
továbbításával. 

Szállási Árpád 


