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KOLOS FÜZETEK

Esztergom egészségügyének első írásos dokumentuma 1000-ből származik, 
tehát Szent István Városában a gyógyításnak több mint ezeréves hagyománya 
van.

Prof. dr. Szállási Árpád kutatásaiból tudjuk, hogy a XIX. században, mint az 
ország annyi más helyén, –Esztergomban 1837-ben– a szegényházból alakult ki 
a kórház (Kór és szegények háza vagy más elnevezésben: egyesült szegények és 
betegek háza)

A mai esztergomi kórház építéstörténete 1892-től vette kezdetét, és hosszú, 
nehéz előkészítő munka után 1902-ben került sor a Kolos Kórház átadására.

Sokáig úgy gondolták az akkori döntéshozók, hogy az új intézményt Szent 
Istvánról kell elnevezniük, annak ellenére, hogy az építés megvalósításához 
a legnagyobb anyagi támogatást 50 ezer korona adományával Vaszary Kolos  
hercegprímás adta. Az egyházfő jelentős pénzügyi segítségét számos egyházi 
és magánszemély, illetve intézmény egészítette ki, akik neve ma is olvasható a 
kórházban egy vörösmárvány emléktáblán.

Amikor az előkészítő munkálatok 1899-ben elakadtak, és a tervezett Szent Ist-
ván Kórház megépítése veszélybe került, ismét Vaszary Kolos segített.

Ő Eminenciája értesítette a várost, hogy az épülő kórházra felveendő kölcsön 
kamatainak 4%-al számított összegét / évi 1000 forintig/ élete végéig magára 
vállalja.

Ekkor eldőlt a kórház névadásának kérdése, ugyanis a hírre Földváry István 
főügyész javaslatára a képviselőtestület a következő határozatot hozta:

… „tekintettel azon fejedelmi adományra melylyet Ő Eminentiája a kórház építé-
sének először is az alapját vetette meg, mostani áldozatkészségével pedig a megvaló-
sulás útjából az utolsó akadályt hárította el – elhatározta a képviselőtestület, hogy 
a felépítendő új kórház Ő Eminentiája nevéről a Kolos Kórház nevet viselje.”
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Az intézményt közel 50 évig mindenki Kolos Kórháznak hívta, majd a Városi 
Tanács Kórháza lett, és a nagy adományozóra nem illett emlékezni.

A rendszerváltás hajnalán az Esztergom Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
53/1989/VI.15./ sz. határozata alapján: „az Esztergom-Dorog Egyesített 
Kórházak intézményének nevét Esztergomi Vaszary Kolos Kórház és In-
tézménye, a Dobozi M. úti központ nevét pedig Simor Intézet névre” vál-
toztatta.

A Kolos füzetek most induló sorozata a jövőben szeretne rendszeresen 
megemlékezni a kórház történetében jelentős szerepet játszó személyekről, 
fontosabb eseményekről, évfordulókról, történésekről, egyáltalában bepil-
lantani a több mint 110 éves intézmény egykori és esetleg mai életébe.

A kórház átadási ünnepségén a meghívottak egy primási címerrel el-
látott kalapáccsal,–melyet Rudnay Sándor herczegprimás a Bazilika 
alapkőletételénél is használt– érintették meg a zárókő márványlapját és 
néhány szóban kommentálták az eseményt.

Andrássy János alispán a következő mondatokat mondta:
„Kívánom, hogy-e kórház hivatásának mindenkor magaslatán álljon.”

A Kolos füzetekkel szeretnénk bizonyítani, hogy mind a múltban, mind 
a jelenben / és reméljük a jövőben is/ az alispán kívánsága teljesült, illetve 
teljesülni fog.
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A GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Azt hihetnénk, hogy a gyermekgyógyászat az orvostudomány egy régi 
szakterülete, pedig csak a XIX. században vált önálló diszciplínává.

Ettől kezdve azonban jelentős mértékben járult hozzá a medicina fejlődé-
séhez.

Az első gyermekkórházat Napóleon idejében 1802-ben hozták létre 300 
ágyon Párizsban.

Mi magyarok e tekintetben sem maradtunk el az akkori Európától, hisz a 
berlini és a szentpétervári után 1839-ben Pesten megnyílt a 12 ágyas önálló 
gyermekkórház a „Pesti Szegény Gyermekkórház”.

Létrehozója Schöpf-Merei Ágoston volt, aki egy gazdag győri kereskedő-
család gyermekeként orvosi tanulmányait Prágában és Padovában kezdte. 
Paviában szerzett diplomát. A reformkor hozta haza Magyarországra. A 
szabadságharc alatt a honvédseregek fősebésze lett.

Kossuthot követte az emigrációba, majd Angliában telepedett le. Man-
chester városában gyermekkórházat alapított.

Pesti kórházát 1849-ben ideiglenesen Bock Jánosra bízta, aki Buda bevé-
tele után változtatta meg nevét Bókaira.

Schoepf-Merei távozása véglegesnek bizonyult, így 1852-től Bókai lett a 
Szegény Gyerekkórház főorvosa. 9 év múlva már magántanár. A magyar 
gyermekgyógyászat az ő iskolateremtő tevékenységének köszönhetően in-
dult el a fejlődés útján.

Méltó utóda lett a tanszéken fi a ifj . Bókay János (1858-1932).
A Bókay iskolát olyan nemzetközileg is elismert tanszékvezetők fémjelzik, 

mint: Heim Pál, Szontagh Felix, Bókay Zoltán, Petényi Géza, Gegesi Kiss 
Pál és Kerpel-Fronius Ödön.

A Vaszary Kolos Kórház átadása a múlt század 2. évében került sor. Akkor 
80 ágyon kezdődött meg itt a gyógyítás.
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Évtizedekig a beteg gyermekek ellátása a körzeti orvosok feladata volt.
Szent István városában a gyermekgyógyászat első főorvosa dr. Patonay 

János lett.
2013. május 28-án 110. születésnapjának délutánját a rá való emlékezés-

nek szentelte a kórház közössége, egykori kollegái, tanítványai és az érdek-
lődő esztergomiak.

A megemlékezés kezdetét egy emléktábla avatása jelentette, mely egykori 
lakóházának falán lett elhelyezve.

Az avatás kapcsán dr. Osvai László köszönetet mondott a kórház orvosai-
nak, kiknek adományiból készült el az emléktábla, majd rövid, a gyermek-
gyógyászat történetére utaló bevezetője után Horányi László színművész 
Kosztolányi Dezső: Doktor bácsi című versével adózott az ünnepelt emlé-
kének. A kórházvezetés részéről dr. Pák Péter mb. orvosigazgató köszöntöt-
te az egybegyűlteket.

Ezután az ünneplő közönség a kórház kápolnájának Gönczy termébe in-
dult. Útba ejtették azonban a belvárosi templom kriptáját és megkoszorúz-
ták dr. Patonay János nyugvóhelyét.

A Gönczy teremben 3 előadás hang-
zott el Patonay János tiszteletére.

Dr. Nobilis András, a Semmelweis 
Egyetem II. Szülészeti és Nőgyógy-
ászati Klinika Koraszülött Intenzív 
Osztályának vezetője, aki 1983-ban 
kórházunk Gyermek Osztályán kezdte 
pályafutását: „Császármetszéssel vi-
lágra jött gyermekek” címmel tartott 
közérdeklődésre számot tartó elő-
adást.

Dr. Dávid Anna, Patonay János egy-
kori beosztottja idézte fel a 110 évvel 
ezelőtt született főorvos emlékét. Vé-
gezetül dr. Osvai László, Patonay János 
utódairól, tanítványairól beszélt, és 
köszöntötte azokat, akik meg tudtak 
jelenni a megemlékezésen.
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IN MEMORIAM DR. PATONAY JÁNOS (1903-1975)

A felvidéki Túrócszentmártonban, –ma Mar-
tin névvel szlovákiai város– már elenyésző a 
magyar lakosok száma.

 Martint, amely Trianon előtt Turóc megye 
központja volt Károly Róbert magyar király 
emelte városi rangra. Itt született 1857-ben 
Voit Paula, Bartók Béla édesanyja, és 1903. 
május 28-án itt látta meg a napvilágot Pátsch 
János is. Az édesapa Pátsch Vilmos a vasútnál 
állt alkalmazásban ellenőrként, és így a család 
az ország különböző helyein megfordult. Sáros-
patakon már állomásfőnök lett a családfő. Fe-
lesége a háztartás vezette, ami nem lehetett kis 
feladat, hisz 5 gyermek született a házasságból, 
akik később szétszóródtak a világban Hollan-
diától Chiléig.

Pátsch János középiskolai tanulmányait Sáros-
patakon a református gimnáziumban végezte 
el.

1922. szeptember 15-én iratkozott be a Buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvo-
si Karára.

A végzés után első munkahelye a fővárosi 
Szent János Kórház volt, ahol 1935 márciusá-
tól, 1937 decemberéig, mint gyakornok dolgo-
zott a Gyermek Osztályon.

1937. december 1-től nevezte ki a főpolgár-
mester közkórházi segédorvossá ugyanott. 
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Havi 202 pengő fi zetéssel és 13 pengő 60 fi llér közlekedési segéllyel.
1940-ben ismerkedett meg a kórházban, mint beteggel, Zámbó Ildikóval, aki 

nem sokára a felesége lett.
Zámbó Ildikó Temesvárott született 1918-ban. 6 éves korában elvesztette édes-

anyját. Édesapja Zámbó Aurél, miután nem kívánt a román alkotmányra feles-
küdni a kitelepítettek sorsára jutott, és 1924-ben el kellett hagyniuk Erdélyt. A 
család Kiskunhalasra került.

1941. december 19-én kötöttek házasságot a fővárosban a ferenceseknél.
1941-től, miután Pátsch János szakképesítést szerzett, alorvosi statust kapott 

és ilyen minőségében dolgozott a Szent János Kórházban 1945-ig. 1945 január-
jától áprilisig megbízottként az osztály vezetését is ellátta.

1944. augusztus 23.-i az a do-
kumentum, melyben Pátsch 
János Vilmos nevének megvál-
toztatását kérte a hatóságtól, 
melyet „Patonay” névvel enge-
délyeztek is.

Közben az akkori kormány 
1944 augusztusától december 
24-ig, mint szakorvost munka-
szolgálatosnak kirendelte Esz-
tergomba.
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Ekkoriban Szent István városában egyre in-
tenzívebben foglalkoztak a gyermekek orvosi 
ellátásának modern megoldásával.

1944. október 10-én az év utolsó kórházbi-
zottsági ülésének egyetlen napirendi pontja 
volt: egy tiszteletdíjas gyermekszakorvosi állás 
létesítése. Elhangzott itt, hogy a legközeleb-
bi gyermekgyógyász Budapesten, Győrben 
illetve Székesfehérvárott van, ezért feltétlen 
szükséges, hogy Esztergomban is dolgozzon 
ilyen szakember.  Rendkívül jó tapasztalatokat 
szereztek az ide vezényelt dr. Patonay János 
önzetlen közreműködésével kapcsolatosan, és 
az 1945-ős első ülésen elhangzott a javaslat: 
fel kell ajánlani számára egy végleges állást és 
a későbbiekben szükséges egy gyermekosztály 
megszervezése is.

„Esztergom megyei város képviselőtestülete tudomásul veszi, 
a vármegye alispánjának 4358/1947 ai. számú határozatát, 
melyben dr. Patonay János orvost az esztergomi Kolos Kórház 
gyermekszakorvosi teendőinek ellátásával 1947. évi április hó 
1-től kezdődő hatállyal visszavonásig megbízza.
Kelt Esztergomban a megyei város képviselőtestületének 1947. évi 
május hó 9.-én megtartott rendes közgyűlésről.

Dr. Bády István s.k
mb. polgármester

1947. április 1-től Patonay János gyermekszakorvosként a kórházban is 
működni kezdett, szeptemberben, a Rendelőintézetben tiszteletbeli főor-
vosi címet nyert.

A háborús eseményeket követő újjáépítési munkák természetesen nem 
kedveztek az elképzelések gyors megvalósulásának.
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Eltávolítása előtt 1948-ban Eggenhofer 
Béla igazgató beadványban fordult a Népjó-
léti Miniszterhez, hogy az extrapulmonális 
TBC-s gyermekotthont, gyermekosztály-
lyá építsék át. A renoválási munkálatokra 
Váczy-Hübschl Antal mérnök kapott meg-
bízatást.

A Gyermek Osztály végül is 1950-ben 
nyithatta meg kapuit. Az emeleten 32, a 
földszinten 24 ágy fogadta a beteg gyerme-
keket. Rövidesen a kórház III. pavilonja a 
Gyermek Osztály kapcsolt részévé vált. Itt 
52 ágyon a Fertőző Osztályt alakították ki. 
1973-ig egységben, Patonay János irányítá-
sa alatt történt a betegellátás.

Patonay János házasságából 2 gyermek 
született János (1942) és László (1945).

Unokái, János fi ai: Szilárd (1969) és Pé-
ter (1976) és László gyermekei:  Tamás 
(1968), és Ildikó (1973),  nem folytatták 
nagyapjuk hivatását. Az unokák szükséges 
gyermekorvosi ellátást Nádori Rezső tette 
meg. De Patonay János nagy szeretttel fog-
lalkozott a kicsikkel. 

Mindent megteremtett a családjának, 
példás családapa volt..

Politikával nem foglalkozott. Minden 
pénteken mozgó szakorvosi szolgálatott 
látott el. 1956-ban a  sötétkapúi sortűz 
napján is, Bokros Lajos sőfőrrel a környék 
településeinek szakellátási feladatait  vé-
gezte. 
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Munkaviszonyát 1973. május 31.-i hatállyal szüntették meg.
180/1972/XII.22/sz.vb határozat (részlet)

„A végrehajtó Bizottság dr. Patonay János-
nak elismerését és köszönetét fejezi ki a vá-
ros egészségügyi ellétása érdekében kifejtett 
több évtizedes tevékenységéért.” 

Patonay János halála is jellemző orvos halál volt. 
1960-ban érte az első infarctus.  Saját egészségéval 
nem sokat törődött, a kórháznak élt!

1975. november 11-én otthonában lett rosszul és 
perceken belül meghalt 

Szűk családi körben 
került sor temetésére 
Budapesten.

1998-ban felesége vetette fel a család számára, 
hogy hozzassák Esztergomba a hamvait, erre sor 
is került és 1998 óta Patonay János hamvai a bel-
városi temető kriptájában nyugszanak.
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TANÍTVÁNYAI, KOLLEGÁI VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL:

Dr. Világhy Magdolna:
„Mindenki nagyon szerette. Segítőkész volt és nagy gyakorlattal rendelkezett. 

Vasárnap is mindig bejött megnézni a betegeket.”

Dr. Dávid Anna:
”Nagyon következetes és szigorú volt nála szó se lehetett arról, hogy ne írjunk 

meg egy kórlapot, vagy ne legyen dekurzus. Mindent átnézett. Az ügyeletesnek 
½ 8-kor fel kellett hívni telefonon és valamennyi betegről be kellett számolni. 
Szakmailag rengeteget tanultam tőle, amilyen nagy orra, olyan jó szimata volt. 
Akkoriban ennyi labor és egyéb segédlet nem állt rendelkezésre, így döntő volt 
a fi zikális vizsgálat. Az öreg talán egy kicsit kemény volt a szülőkkel szemben, 
de nekem nagyon sok kedves emlékem van róla. Oktatta a beosztottjait, mégha 
szigorát nem mindenki tolerálta is.”

Dr. Nemes Tamás:
„Patonay főorvostól rendet tanultam. Rendkívül következetes ember volt. A 

legszigorúbb munkarendben dolgozott és elvárta ezt kollegáitól is.”

Dr. Kégel Eszter:
„Nagy fegyelmet és rendet tartott az osztályán. Az ügyeletesnek minden este 

pontosan 7 órakor fel kellett hívnia a lakásán, és ágyról ágyra minden betegről 
referálni.”

Dr. Seres Zsuzsanna:
„Nagyon jó főnök volt. Tőle tanultam azt, hogy a beteg az első. Imádta a gyer-

mekeket, de a szülőkkel nem mindig tudott kijönni. Mi a beosztottjai is nagyon 
szerettük őt, sőt annak idején a gyermekosztály az egész kórházban egy irigyelt, 
megbecsült osztály volt.”



12

APÁK ÉS ANYÁK NEVÉBEN

Dr. Patonay Jánosnak, szeretett főorvos úrnak és a vezetése alatt álló kórházi 
részleg minden dolgozójának igaz szeretettel és sok-sok hálával a szülők helyett 
és a magam nevében is…

Talán furcsának fog tűnni az, hogy egy személyben szólok, de – bocsás-
sátok meg nekem – mindnyájan egyek vagytok ebben az igaz munkában. 
 „Öcsi doktor”

Apák és Anyák nevében köszönöm Neked
Hogy gyermekünkön nem ül vészmadár
Hogy életet adsz csöppnyi életeknek
És hogy szíved erősebb, mint a vár.

Mélyen érző, emberi szíved van.
Sajátodnak tekintsz minden gyermeket
És nem hagyod, hogy ökölbe szoruljon
Némán, megadón mindkét kezed.

Becsületed, aranyért nem adod.
Legyen az bármilyen, fekete, cigány
Te akkor is tudásod javát adod
Mert ember vagy, szívós és csodás.

Aki nem tud hinni, menjen Hozzád.
Lelkedben meg fogja látni biztosan
És jóeső örömmel fogja nézni
Ösztönöd harcát a tudással.
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Apák és Anyák nevében köszönöm Neked
Hogy gyermekeinkre emberibb jövő vár
Hogy életet adsz csöppnyi szenvedőknek
És hogy szereted őket, mint Anyám.

Dorog, 1952.XII.21.
                                                                                                                           Till József

A GYERMEKELLÁTÁS ESZTERGOMBAN 
DR. PATONAY JÁNOS UTÁN:

Nádori Rezső (1930-1987)
Tokodon született. 1956-ban került a kórházba. Harmonikusan tudott együtt 

dolgozni Patonay Jánossal. Annak halála után a Gyermek és a Fertőző Osztály 
szervezetileg is szétvált. A Fertőző Osztály vezetője dr. Seres Zsuzsanna lett. 
Mindenki Nádori Rezső kinevezését várta Patonay János utódjául, hisz mind 
emberi, mind szakmai kvalitása feljogosította erre. A döntéshozó politika azon-
ban másként határozott, és Nádori Rezsó körzeti gyermekorvosi állást vállat 
Esztergomban.

Dr. Seres Zsuzsanna
Hódmezővásárhelyen született 1935-ben. A Gyermek Osztályra 1959. ok-

tóber 19-én jött. Kitűnő kapcsolatot ápolt Patonay Jánossal.  Férjével, Mohos 
Zoltánnal együtt a kórház legnagyobb orvos egyéniségei voltak. 1973-ban ő lett 
az önálló Fertőző Osztály vezetője. 1990-ben ment nyugdíjba. Ezt követően a 
Fertőző Osztály rövidesen megszűnt.
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Dr. Rajk András
1935-ben született Budapesten 1981-től 1993-ig irányította a Gyermek Osz-

tály működését. Bár távozása nem volt zökkenőktől mentes, az elődje által oko-
zott káoszt nem kis sikerrel rendezte, és végül is nem haraggal  távozott. Állí-
tása szerint mindig jó szívvel emlékszik vissza esztergomi éveire. Ellátogatott a 
Patonay emlékülésre is.

Dr. Bense Katalin
1944-ben született Esztergomban, 1969-től dolgozott szülővárosában. 1973-

ban gyermekgyógyászatból, majd 1984-ben gyermekkardiológiából szakvizsgá-
zott.

1993-tól látta el a Gyermek Osztály vezetői teendőit 1998 szeptemberétől lett 
nyugdíjas. Tevékenységét mindenki pozitívan értékelte.

Dr. Gyarmati Éva
1948-ban született a fővárosban. 1999-től lett Bense Katalin utóda. Gyermek-

gyógyászatból, gyermekneurológiából szerzett szakképesítést és infectológiai 
szakvizsgával is rendelkezett. Sajnálatos, hogy az akkori kórházvezetéssel nem 
sikerült harmonikus kapcsolatot kialakítania. Egy értékes, jövőt biztosító ember 
távozott személyében 2001-ben az osztályról.

Dr. Sós Iván
2003 júniusában vette át az osztály vezetését. A kórházvezetés döntése alapján 
2007. március 8. megszűnt a 15 ágyas Gyermek Osztály, 6 ággyal Nappali Kór-

ház jött létre (ezt az OEP nem fi nanszírozta).

(Patonay János után az osztály vezetését Nábrády János főorvos látta el. A szerk. 
megkeresésére ő elzárkózott a kiadványban való részvételtől. A kórháztörténet szá-
mára raktározzuk el, hogy 1973-1983-ig vezette az osztályt. Egykori kollegáiban 
maradandó pozitív élményt nem hagyott)
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Kosztolányi Dezső

A doktor bácsi

Áldott aranyember.
Világító, nyugodt szemei kékek.
Komoly szigorral lép be a szobába,
szemébe nézek, és csöppet se félek.
Borzongva érzem biztos ujjait,
ha kis, sovány bordáimon kopog.
Ősz bajusza a fagytól zúzmarás,
hideg kezén arany gyűrűsorok.
Oly tiszta és oly jó. Ő ír medicinát,
keserűt, édest, sárgát vagy lilát.
Az ő kezéből hull a paplanomra
nagynéha egy halvány, szelíd virág.
Rá gondolok, ha szörnyű éjszakákon
párnáimon oly egyedül sírok.
Ő az egészség és a bizonyosság,
titkok tudója és csupa titok.
Gazdag, nyugodt. Nehéz bundája ott lóg,
prémét szelíden prémezi homály.
De elmegy innen és itthágy magamra,
színházba tér, vagy csöndbe vacsorál...
Ilyenkor látom otthon s páholyában,
amint valami víg tréfán nevet.
De kék szeme egyszerre elsötétül,
rám gondol, mit csinál a kis beteg? 
A béke ő, a part, a rév, az élet.
Jaj, hányszor néztem jó arcába hosszan,
míg ájuló álomba lengve árván,
kis ágyamon, mint egy bús, barna bárkán,
ködös habok közt ringatóztam
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