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Élünk és meghalunk!
Ez minden emberre érvényes megállapítás, mégis a Teremtő néhány embernek 

különleges életet és halált adott. Közéjük tartozott Babits Mihály is.
Szentistváni Babits Mihály, teljes nevén: Babits Mihály László Ákos (Szek-

szárd, 1883. november 26. – Budapest, Krisztinaváros, 1941. augusztus 4.) köl-
tő, író, irodalomtörténész, műfordító, a 20. század eleji magyar irodalom jelen-
tős alakja, a Nyugat első nemzedékének tagja. – ez olvasható róla a Wikipédia 
bevezető soraiban.

Mielőtt a betegségeiről ejtenék szót, vegyük fel a rendelkezésünkre álló doku-
mentumokból a nagy költő anamnézisét.  Mit tudunk a családjáról:

A családfát a XVII. századig lehet visz-
szavezetni. Most mégis csak a XVIII. 
századra tekintsünk vissza. 1768-ban 
született Babits Mihály, a költő dédapja, 
aki Bécsben végezte el az egyetemet és 
ott szerzett orvosi diplomát. 1801-ben 
Szekszárdon telepedett le és Tolna megye 
főfi zikusa lett, híres orvossá vált. Házas-
ságából 15 gyermek született, akik közül 
Babits Mihály a költő nagyapja pénzügyi 
pályán dolgozott. Az ő házasságából 11 
gyermek született. Az egyik szintén a Mi-
hály nevet kapta, ő lett Babits édesapja, 
aki a jogi pályát választotta. 38 éves ko-
rában 1882-ben vette feleségül Kelemen 
Aurórát.  4 gyermekük született Mihály 
(1883), Angéla (1886), Olga (1893) és 
István (1895).

Apai ágon a család a daganatos beteg-
ségekkel terhelt. A költő édesapja nyelv-Mihály, Angéla, István
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rákban szenvedett, bár haláloka tüdőgyulladás 
volt. Húga, Angéla vastagbél tumorban hunyt 
el 49 évesen. 

Babits 15 éves volt, amikor édesapját elve-
szítette. Ezt követően döntően nők nevelték. 
Édesanyja 91 évet élt meg, szélsőséges kedély-
állapotok jellemezték. „Szeszélyes érzékeny-
ség” jellemezte a költőt is.

Gyermekkorából 6 évet töltött a szülői ház-
ban. „Nyaranként egész napokat gubbasztottam 
a meleg padláson és olvastam, olvastam”.  5 éves 
korában már verseket olvasott, 15 évesen írta 
meg első verseit. Csodagyereknek tartották, 
ugyanakkor így írt gyermekkoráról: „Nagyon 
magányos gyerek voltam. Pajtásaim nem voltak…”
„Gyenge gyerek voltam, tornából mindig elégsége-

sem volt”. 
Gyermekbetegségeiről vall a Pázmány Péter Tudományegyetem I.sz. Belklini-

kájának kórlapja. 1924. november18-án vették fel és a kórlapjában ez olvasható: 
„Gyermekkori betegségei: kanyaró, diftéria, mellhártya gyulladás.”

A sápadt beteges megjelenésű fi atalembert 1904-ben a katonai sorozáson al-
kalmatlannak nyilvánították és később sem hívták be szolgálatra. 

Elmondhatjuk, hogy alkatilag emésztőszervi megbetegedésekre hajlama volt.  
Ezirányú panaszai a 20-as években kezdődtek. 

Babits egy többnapos rosszullét után 1922 . február 9-15-ig feküdt a Pajor 
Szanatóriumban. Ettől kezdve lett mindennapos vendég, kezelőorvosként 
Babitséknál Kaposy Ferenc, az ismert Dante kutató Kaposy József fi a.

Dr. Kaposy Ferenc belgyógyász kézzel írt 1923-as fennmaradt lelete a követke-
zőket tartalmazza: 
„Babits Mihály úr kb. 1 év előtt heves fájdalmakkal, magas lázakkal járó cholecystitisen 

esett keresztül, amely után az epehólyag duzzanata és érzékenysége majd hosszabb ideig 
fennállott. Négy nap óta újból fájdalmak léptek fel az epehólyag- és gyomortájon. Gyomrá-
ra különben is igen sokat panaszkodik.– Kívánatos volna az epehólyag Röntgen-felvétele, 
cholelithiasis szempontjából, s a gyomor Röntgen-vizsgálata. Epehólyagtáj jó felvétele.” 

Babits édesapjával 
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A következő évben 1924. november 18-án feküdt be az I. Belklinikára, mely-
nek kórlapjából a gyermekkori betegségeket idéztem. Észlelő orvosai: Koltai 
Ervin, Förster Gyula, Pogány Alice, és Kálmán Sándor voltak. Már ápolásának 
3. napján Liebermann Tódor gégész tanár megvizsgálta a beteget és leírta, hogy 
a mandulákból nyomásra genny ürül, és tonsillectomiát javasolt. Erre azonban 
nem került sor.

A reumás láz utólagos diagnózisát ma már senki sem tagadja. 1925. január 24-
én távozott a kórházból javult állapotban.

A kiíró diagnózis : Pollyarthritis chronica post dysenteriam
Később a reumás láz recidivált. 1934. november 2-án Schill Imre a következő-

ket írja Förster Gyulának:
Igen tisztelt Kollega Úr!
Babits Mihály szerkesztő urat myocarditisével sokáig észleltem. Ez eleinte Wenkebach-

periódusokat mutató vezetési zavarban nyilvánult meg, később már klinice nem észlelhe-
tők az átvezetési idő meghosszabbodásában. Mivelhogy ezen idő teljesen normálissá válá-
sát még nem volt alkalmam észlelni, mozgás tekintetében igen nagy óvatosságot ajánlok. 
Amennyiben időnként klinice kimutatható zavar mutatkoznék, fekvést és a nála már 
bevezetett digitalis kezelés újból való elkezdését ajánlom, megjegyezve, hogy a digitalis mellé 
stríychnint is kapott. Különben nephrolithiasisos görcsrohamai vannak időnként, melyek 
csak morphium – vagy hasonló készítmény adására szűnnek.
Kiváló tisztelettel kész híve: Dr. Schill 

Liebermann Tódor 

Az apja neves orvos volt. Tódor a harmadik és egyben leg-
kisebb fi ú volt a családban. Nem sokkal az első világháború 
kitörése előtt avatták orvossá. Szakterülete a fül-orr-gégészet 
lett. Szakmai publikációi mellett irodalmi próbálkozásai is 
voltak. Szentlőrinczi Liebermann Tódor (1891–1973) szak-
mai munkáján kívül foglalkozott grafológiával is.
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Förster Gyula
Konrad Forster és Mária Guggenbuhl házasságából 5 gyermek született. A 

legidősebb Gyula (1890-1939) orvosi diplomát szerzett és később  a János Sza-
natórium belgyógyászatát vezette. Jó barátja volt és - ma úgy mondanánk kar-
diológus konzilliárusa volt Schill Imrének. Több alkalommal vizsgálta Babits 
Mihályt. 

Schill Imre
Schill Imre (1888. –1954.) orvos, az orvostudományok  

kandidátusa (1952). 1913-ban szerezte meg orvosi okleve-
lét a budapesti orvosi karon. Az I. világháború  alatt kato-
naorvos, 1918 után tanársegéd az I. sz. Belklinikán, 1924-
től főorvos a Zsidó Kórházban, 1928-ban a Rókus Kórház 
főorvosa, ebben az évben egy. magántanár. Gerontológiával, 
mellkasi betegségekkel foglalkozott.  Baráti orvos-beteg kap-
csolata volt Babits Mihállyal.

Tehát 1934 novemberében még nem esik szó légzési nehezítettségről, fulla-
dásról, de a következő év januárjában már sokaknak feltűnik egy rádiófelvétel 
kapcsán, hogy Babits zihálva veszi a levegőt. Ismét Schill tanárhoz kerül, aki 
megvizsgálta és asztmának minősítette a panaszait.

A következő kórházi kezelésre a Révész-Szanatóriumban került sor 1935. áp-
rilis 5-18-ig majd május 1-től május 14-ig. Ekkor nem a légzési nehezítettség, 
hanem a vesebántalmak okozták a költő számára a legnagyobb problémát. Ve-
sekövei a későbbiekben is visszatérően okoztak nála komoly fájdalmakat. 

1935 nyarát Esztergomban töltötték az Előhegyi nyaralójukban, de a leve-
gőváltozás nem okozott jobb légzést a beteg számára. Ismét felkeresik Schill 
tanárt, aki már rosszat sejt és gégészeti konzíliumot kért Pollatshek Elemértől a 
Zsidó Kórházban. A gégetükörben azonban a vizsgáló kórosat nem talált.

Babits Mihály 1936. május 27-től június 2-ig a János -Szanatóriumban feküdt, 
de sem diagnosztikusan sem terápiásan nem léptek előre orvosai. 

Június 8-tól a nyarat újra Esztergomban tölti. Novembertől már egyre nehe-
zebbé vált a légzése.
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Engedtessék meg, hogy itt néhány észrevételt tegyek Babits Mihály betegségé-
nek megállapításával és kezelésével kapcsolatban.

Természetesen könnyű utólag javaslatokat tenni, vagy a sok évtizeddel ezelőtti 
diagnosztikus és terápiás lehetőségek korlátaira hivatkozni.

Mégis, sajnálatosnak ítélem, hogy a Liebermann Tódor által javasolt 
tonsillectómiára – mandulaeltávolításra – nem került sor.

Ma már jóval többet tudunk az asztmáról, de a felsőléguti akadályozott légzés-
ből eredő fulladás már akkor is elkülöníthetőnek vélhető volt az asztma okozta 
nehézlégzéstől. Maga Schill doktor is érezte ezt, amit bizonyít az is, hogy ismé-
telt gégészeti vizsgálatot kért.

Ami azonban a legnagyobb fejtörést okozhatja Babits Mihály orvosi ellátása 
kapcsán az az – és erre már Szállási tanár úr is rámutatott, hogy a tartósan fenn-
álló veseköves görcsi kapcsán miért nem konzultáltak a kezelőorvosai Illyés Gé-
zával.

Illyés Géza (1870-1951) 1920-ban a Rókus Kórház 40 ágyas urológiai osztá-
lyából megszervezte Magyarország első Urológiai Klinikáját. A honi urológiai 
sebészet úttörő alakja volt. Ha Korányi Sándor véleményét is kikérték a beteggel 
kapcsolatban vajon ilyen konzultációra Illyés Gézával miért nem került sor? Mai 
tudásunk alapján hosszú időnek tűnik – és ezt Nissen is nehezményezte – az az 

idő, ami a tünetek megjelenése és a diagnózis illet-
ve a műtéti beavatkozásig eltelt. Ebben persze része 
volt a betegnek is, hisz igyekezett elodázni a műtéti 
beavatkozást.

1937 tavaszán Schill javaslatára a Zsidó Kórház-
ban a kor egyik legnagyobb sebésze Winternitz 
Arnold és a gégész Lénárt Zoltán vizsgálták meg 
Babits Mihályt. Ekkorra egyértelművé vált, hogy a 
nehézlégzést a gégében levő idegenszövet okozza.  
Lénart és Winternitz műtétet javasolt. Babits ter-
mészetesen számos orvos véleményét kikérte. Förs-
ter Gyula, Schill Imre és Laub László is egyetértett 
a műtét szükségességével.

Illés Endre javaslatára Schill doktorral felkeresi 
Korányi Sándort is, aki egyetért kollegáival. 
A döntés a műtétről Babits kezében volt. 1937 

Korányi Sándor



7

nyarán lelkileg is próbál felkészülni a beavatkozásra. Ekkor írja meg egyik leg-
csodálatosabb versét a Balázsolás-t  

Közben kezelőorvosai a legjobb operatört próbálták megtalálni. A választás 
Rudolf  Nissen professzorra esett, aki Konstantinápolyból érkezett Budapestre 
és elvállalta a műtétet. A kivaló sebész részletesen válaszolt a költő által vala-
mennyi feltett kérdésre. Babits mindennel tisztába szeretett volna lenni. Számos 
kérdéséből idéznék néhányat:  „Mi a műtét várható lefolyása és eshetőségei, (legpesz-
szimisztikusabban)?  Hány percent lehet a műtét következtében beálló halál eshetősége?... 
Visszakapom-e a hangomat? Mennyi ideig élhetek műtét nélkül?...

Nissen minden kérdésre megadta a szükséges választ. Egy rajzzal is demonst-
rálta az elvégzendő tracheostomát. Emlékezzünk meg röviden ezekről az orvo-
sokról is:

Winternitz Arnold 
Morvaországban született 1872-ben. Korának legna-

gyobb magyar sebésze volt. Pályája kezdetén jelentős 
eredményeket ért el a farkastorok műtéti megoldá-
sával kapcsolatban. Később a mellkes és idegsebészet 
területén is kiemelkedően tevékenykedett.  1937-ben 
önként ment nyugdíjba. Utolsó műtétét Karinthy 
Frigyes „A professzor utolsó műtéte kórházában” karco-
latában örökítette meg. Móra Ferenc is megírta epe-
kőműtétének történetét „honoráriumként”. Saját magán 
diagnosztizálta a tüdő daganatot, gyászjelentését maga 
fogalmazta. Nissennek ő asszisztált Babits műtétjénél.

Lénárt Zoltán 
Lénárt Zoltán (1870-1953), Nagytapolcsányban szü-

letett, 1870. dec. 31-én, orvos, gégész, egy. tanár. Or-
vosi oklevelét 1893-ben szerezte meg. 1894–1896-ban 
a budapesti II. sz. Kórbonctani Intézetben tanársegéd, 
1896-ban a II. sz. Belklinikán dolgozott, 1898–1900-
ban európai tanulmányúton volt, 1899-ben Bécsben 
szerezte meg gégeszakorvosi  képesítését.1922-től 
1943-ig egyetemi tanár. Babits betegségét először di-
agnosztizálta.
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Laub László 
Lauber László (1877-1957) 1900-tól a budapesti fül-orr-gége klinikán tanárse-

géd, 1909-ben az orr-, torok- és gégegyógyászat magántanára, 1902–1910-ben 
a Poliklinika főorvosa, 1910–1925-ben a Rókus Kórház főorvosa, 1909-ben rk. 
tanár, 1923-ban eü. főtanácsos. 1925–1940-ben a budapesti orvosi karon az orr-
fül-gégegyógyászat ny. r. tanára, klinikai igazgató. Kutatási területe a gégerák 
sebészeti megoldása, először végzett radikális mandulaeltávolítást Magyarorszá-
gon Babits egyik kezelőorvosa volt.

Rudolf Nissen 
1896-ban született. A kor egyik legnagyobb sebésze 

Sanerbruch fedezte fel és felkarolta. 34 évesen már profesz-
szor lett.  A náci Németországban bizonytalanná vált a jö-
vője. Főnöke tanulmányi szabadságra küldte. Törökország-
ban az Isztambuli Egyetem professzor lett. Először operált 
teljes féloldali tüdőeltávolítást –pulmonectómiát.1939-ben 
az USA-ban telepedett le.  1955-ben Einsteint is ő operálta. 
1981-ben a Bázeli Egyetem professzoraként halt meg.

1938. február 10-én  a Park Szanatóriumban 9 órakor helyi 
érzéstelenítésben  kezdődött a műtét. Az asszisztens Winternitz Arnold volt. 11 
óra körül kész volt a stoma.  A szövettani metszeteket elküldték Svédországba 
Berven professzorhoz, aki a következő véleményt adta:

„Olyan daganatról van szó, mely viszonylag sugárérzékeny lehet. Sajnos nem kép-
zelhető el, hogy ebben az esetben véglegesen meg tudjuk gyógyítani a beteget, de a 
telerádium kezelés nem lebecsülendő tüneti eredményt jelenthet” 

(Gyenes György fordítása)

A március 8-án elkezdett röntgen kezelés állapotjavulást eredményezett, így 
Babits a nyarat ismét Esztergomban tölthette. Beszédképessége fokozatosan tért 
vissza és 1940 októberéig nem volt ilyen irányú panasza.

1938 - ban a műtét után itt Esztergomban fejezte be a Jónás könyvét!  
Ősszel indult a rádium kúra az Eötvös Lóránt Rádium és Röntgen Intézetben.
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Ennek a kezelésnek az emlékét 
őrzi a „Gondolatok az ólomgömb alatt” 
című írása. 

1939-ben újabb röntgen besugá-
rozás, majd ismét Esztergom. Még 
a strandra is lejárt, a fotók is igazol-
nak. 

A következő év rossz előjelekkel 
indult. Nyelési fájdalmai jelentkez-
tek, amik ekkor még átmenetinek 
bizonyultak. Így elutazhatott San 
Remoba, ahol a Dante fordításáért 
kapott díjat át tudta venni. Április-
ban svájci pihenését már meg kellett 
szakítania és a hónap végén a János-Szanatórium 
ápoltja lett ismét. Nyelési panaszai kiújultak és 
fokozódtak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tumor 
progrediált. Orrszondán keresztül kezdték el 
táplálni. A nyár elején a vesekövei ismét kínoz-
ták.  A doktorai újabb sugárkezelést indikáltak, 
ami átmeneti javulást hozott.

Az 1940-es nyár egy jelentős részét megint Esz-
tergomban tölthette, és a Szophoklész fordítá-
sán dolgozhatott.

Ősszel visszatért a fővárosba, Egészségi állapota 
fokozatosan romlott. November elején már nem 
tudott nyelni.

Elkerülhetetlenné vált a gastrostoma elkészí-
tése, mellyel a gyomorba közvetlenül lehetett a 
táplálékot juttatni. Ezt Schmidt Lajos a Mada-
rász utcai kórház sebész főorvosa végezte el a 
Sieszta –Szanatóriumban 1940. november 19-
án délután 5 órakor. 

Borsos Miklós: Babits dombormű
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Schmidt Lajos  

Schmidt Lajos (1893-1957) 
Pusztafödémesen született. 
1917-ben lett orvos. I.sz. Kór-
bonctanon, majd I. sz. Sebklini-
kán indult a pályája. 1937-ben 
Debrecenben egyetemi tanár 
lett. 1938-ban  Madarász utcai 
Kórház sebészetének vezetőjévé 
nevezték ki. 1947-től Pécset a 

Klinika Sebészetét irányította. „Igazi, tanító, jóságos Ember” (Vértes László)

„ Az emberi gőg megalázása! Mikor kiveszik és kezükbe fogják (gyengéden) a gyomrát, 
a gépalkatrészeket, az ember úgy érzi, hogy nem is ember, csak egy rossz gép.   Borzasztó 
élmény volt. Rosszabb mint a nagyműtét”

1941 első heteiben megismételték a radioterápiát. 
Babits Mihályt 1940. április 26-án választották meg az Akadémia levelező tag-

jává. 1941. április 26-án ő már nem tudta felolvasni a székfoglalóját, ezt helyette 
Rédey Tivadar tette meg.

A János-Szanatórium betegeként mindenáron Esztergomba szeretett volna 
menni. Hosszas hezitálás után doktorai engedtek a beteg kérésének.

Április 10-én kocsival indultak Esztergomba, de az utazás annyira megviselte a 
beteget, hogy az Esztergomi Kórházban állt meg a költőt hozó autó.

Kicserélték a kanüljét  a „gépkocsirázás okozta” vesegörcsét ellátták és megka-
téterezték. 3 napig volt a kórház betege, majd „Observátió” diagnózisával enged-
ték el, és az előhegyi házba távozhatott.

A költő egyre romló állapota miatt orvost kellett választaniuk, aki rendszere-
sen és szükség esetén is ellátja a súlyos beteget. Ezt az orvost Berényi doktor sze-
mélyében találták meg Babitsék, aki már a kórházból való távozás után, másnap 
felkereste a költőt. 

Babitsék nyilván informálódtak az orvosválasztást illetően:
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„Ez a Berényi itt zsidó származása dacára vármegyei tiszti főorvos, és annyira szeretik, 
hogy megtartották”

Első alkalommal a doktor sikeresen megkatéterezte a beteget és ellátta fájda-
lomcsillapítóval. Babits egészségi állapotáról telefonon rendszeresen tájékoztat-
ták Schill doktort is, aki egyébként az esztergomi utat egyértelműen ellenezte.

A következő kórházi kezeléséig Babits Mihály orvosa Berényi Zsigmond lett. 
Neki panaszkodik a nagybeteg a beszélgető füzet lapjain:
„Már egyáltalában nem tudok beszélni”. Nehéz is a fájdalom komponenseit különvá-

lasztani. Van egy vesekövem, mely most életjelt ad és érzékenykedik. A gyomorsipolyom 
sebének kisugárzása is elég erős. A sok között nem is tudom, hogy fáj-e még a hólyag is”…
„csak vesegörcs ne legyen!”

Április 29-én belázasodott és ekkor az elérhető legjobb terápiát, Ultraseptylt  
kapott.

Májusban vetődött fel a gondolat, hogy mivel állapotában átütő javulás nem 
következett be, fel kéne venni a kapcsolatot a kórházzal, nevezetesen a belgyó-
gyászat vezető főorvosával, Rajner Jánossal. Babitsék tisztába voltak, hogy ez 
nemesik majd jól Berényi doktornak.
„ Nem akarom Berényit fölváltani a Rainerrel, de ha valamikor pár napra le kell menni 

a kórházba (ami előfordulhat) nyilván a Rainer fog ott kezelni, s örülni fogok, hogy Beré-
nyin kívül más is lát”

Berényi tudásának legjavát nyújtva, Schill doktorral konzultálva látta el a bete-
get. Valószínűleg tényleg nem esett jól neki, hogy Babitsék Rajner főorvos véle-
ményére is kíváncsiak voltak. Bár Babits naivan úgy képzelte, hogy „majd Rainer 
csak megadja a diagnózist a kórházi vizsgálat alapján, s aztán Berényi kezel tovább” 

A költő május 18-án befeküdt újra a Kolos Kórházba. „Nem azért akarok a 
kórházba menni, mintha Berényivel nem volnék megelégedve, hanem mert közel 
van, és teljes felszerelésű kórház” 

Tény, hogy a későbbiekben Rajner főorvos vette át a beteg ambuláns, otthoni 
gyógyítását is.
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Emlékezzünk meg itt röviden Babits egyik esztergomi kezelőorvosairól: 

Berényi Zsigmond
Berényi Zsigmondot 1907. május 4-én avatták orvossá. Né-

hány évig szülészeti és nőgyógyászati tanulmányokat folyta-
tott. 1909-ben sikeresen letette a tisztiorvosi vizsgát is. 1910-
ben az OTI körzeti orvosa, majd 1911-ben átveszi édesapja 
praxisát.

1919. április 23-án az Esztergomi Vizivárosi plébánián csa-
ládjával áttér a katolikus hitre. 1920-ban a Vármegye tiszte-
letbeli főorvosa lett, számos iskolában iskolaorvosi feladato-
kat is ellátott.

 1942-ben, 42 és fél éves munkaviszonyt igazolva ment 
nyugdíjba. Az 1944-es deportálásokat barátainak köszönhetően még átvészelte, 
de a németek és a nyilasok elől már nem tudott elrejtőzni. Feleségével, Neubauer 
Erzsébettel és idősebb fi ával, Berényi Jánossal együtt gyilkolták meg Tokodon 
1945. január 31-én.

Esztergom közgyűlése már 1945. február 21-én megemlékezett róla.
 Hajdú János polgármester többek között ezt mondta: „Nem csak, mint orvos, 

hanem mint hivatalnoktárs is mintakép volt… .Áldozatkész, fáradtságot nem ismerő, 
minden nemes célért lelkesedő ember volt Berényi Zsigmond, aki borzalmas és tragikus 
halálának módját semmi körülmények között nem érdemelte meg”…

 Ma emléktábla és utca őrzi Esztergomban dr. Berényi Zsigmond nevét, alakját.

Nem ő volt azonban az első orvos a kórházból, aki segíteni próbált a költőn. 
1938-as műtéte óta Babitsék a nyarakat Esztergomban töltötték, és időnként 
szükség volt a kanüljének a cseréjére. Ezeket a cseréket Kiss Ernő végezte el.

Tanner Ilona így írt Kiss Ernőről: „Esztergomi orvos, gégész. Ildikó orrmanduláját 
ő vette ki, s Babitsnak nyaranta ő cserélte a kanült”

A Beszélgető füzetben is olvashatunk róla:  „A jó Kiss Ernő jegét beteszik a jég-
szekrénybe”

Babits, szeretettel óvta kislányát Ildikót, és akit szeretünk annak gyógyítására 
csak olyan orvost kérünk fel, akiben feltétel nélkül megbízunk. Babits számára 
ilyen orvos volt a fi atal Kiss Ernő. Ildikó manduláit nem egy fővárosi tanár vette 
ki, hanem Kiss Ernő a fi atal esztergomi orr-fül-gégész.
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A költő azért bízott meg benne, mert ismerte!
 1941-ben, amikor egy alkalommal Laub László budapesti gégész főorvos meg-

látogatta a költőt, a jelenlevő Kiss Ernőnek megmutatta, hogyan kell ezt elvégez-
ni. Kiss Ernő valószínűleg szó nélkül hagyta a tanítást, de Babits néhány sorban 
reagált az eseményre:
„Laub megmutatta 2 éve csinálja Kissnek mutatta meg.”
 Illő módon emlékezzünk meg róla is:

Kiss Ernő
1909. február 14-én született Buda-

pesten. Édesanyja Kiss Mária „fejkendős 
parasztasszony” volt Marcaltőben. Édes-
apja az I. világháborúban vált rokkanttá, 
és ezért, sok sorstársával egyetemben kár-
pótlásként egy trafi kot kapott Budapes-
ten. A vidékről felkerült szülők mindent 
igyekeztek biztosítani egyetlen gyer-
mekük számára, aki végül is a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen 1933. április 
1-én orvosi diplomát szerzett. A fi atal medikus az akkori középosztály életét 
tudta élni, bálozott, síelt a tanulás mellett. 7 évi ismeretség után vette feleségül 
Szabó Emíliát, aki fi úgyermeket szült neki 1940-ben.

Kiss Ernő az egyetem elvégzése után 1 évig katonai szolgálatát tudta le, majd 
1934-ben a budapesti Vöröskereszt Kórházban lett díjtalan gyakornok. 1937. 
május 22-én kapta meg a fül-orr-torok-gége szakorvosi oklevelét, és még ez év 
nyarán otthagyta a fővárost és Esztergomban telepedett le. Gyermeke már itt 
született a Szent Anna utcában. Rendelőt nyitott a Széchényi téren, és dolgo-
zott a dorogi rendelőintézetben is. 1937. augusztus 1-én a Kolos kórház díjtalan 
szakorvosaként is be lett jegyezve.

1936-ban és 38-ban is behívták katonának. A légvédelemnél szolgált, de ké-
sőbb frontszolgálatot nem teljesített.

1940-től lett a kórház tiszteletdíjas rendelői szakorvosa. 10 év házasság után 
elvált. Új felesége az egykori Esztergom egyik legtehetősebb családjából került 
ki, Ámon Magdolna személyében. Ebből a házasságból egy kislány, Krisztina 
született. 1949-ben főorvossá nevezték ki, melyet 1951-ben meg is erősítettek.

Ildikó, Kiss Ernö, Babits
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Jó viszonyban volt kollegáival Oravetz főorvossal, Patonay Jánossal. Fiának ke-
resztapja Rajner János, a belgyógyász főorvos volt.

Konfl iktuskerülő, visszahúzódó ember hírében állt.
Második feleségével 1961-ben költözött a fővárosba, és a Gyöngyösi úti SZTK 

Rendelőben kezdett el dolgozni, majd a MÁV Kórházba került. Itt diagnosz-
tizálták hasi tumorát. Palliatív műtétéig dolgozott, majd rövid szenvedés után 
1970-ben halt meg a MÁV Kórház Szanatóriumában. Hamvai az esztergomi 
Belvárosi temetőben nyugszanak. 

Babits tehát május 18-án befeküdt a kórházba. „A szoba – melyet számára bizto-
sítottak – épp oly szép, kedves és kényelmes volt, mint akármelyik szanatórium”  -  írta 
a költő.

2 hétig ápolták. A június 3-ai fejlapon a kórisme:  „Cc. Laryngi és Neuralgia” 
volt Persze kezelőorvosai és környezete tisztában volt a betegség kimenetelével. 
Valószínűleg Babits is. Pszichiáterek tollából olvashatnánk érdekes tanulmányo-
kat arról, hogy ilyen szomatikus állapot mellett Babits soha nem gondolt az ön-
gyilkosságra, ebben az emberfeletti szenvedésben is dolgozott. 

A kórházból való kikerülése után az ambuláns ellátást Rajner főorvos úr bizto-
sította. Egy alkalommal így írt neki a Beszélgető füzetekben: 
„Teljes mozdulatlanságra vagyok ítélve, még a karjaim se egészen szabadok… Legna-

gyobb rémületem, hogy írni se fogok tudni. Mintha már az is fájna. Se beszélni, se írni…!”
Megoldhatatlan feladat előtt állt Rajner János. Mindent elkövetett, hogy Ba-

bits szenvedését csökkentse. A beteg vele szemben mindvégig a legteljesebb bi-
zalommal viseltetett.

Az esztergomiak egy része még emlékszik a legendás belgyógyászra. Idézzük fel 
röviden emlékét:

Rajner János 
1904. február 26-án született Abaszéplakon. Ma már lehe-

tetlen kideríteni, ki adta ezt a kedves becéző „Muki” mellék-
nevet Rajner Jánosnak, de az esztergomiak elfogadták, így 
tisztelték: „Muki bácsi”. 
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Közép-Európában, így Magyarországon is sok hídon látható, többnyire barokk 
stílusban egy papot ábrázoló szobor, aki mutatóujját ajkára teszi. A hidak és a 
gyónási titok vértanúja Nepomuki Szent János. Legendája szerint Prágában IV. 
Vencel király feleségének gyóntatója volt. A király meg akarta tudni, mit gyónt a 
felesége. János ezt nem volt hajlandó elárulni, Vencel megkínoztatta és a Moldva 
folyóba dobatta. 

Rajner János az esztergomi Bencés Gimnáziumban végzett, 1928-ban szerzett 
a fővárosban diplomát. A Rókus Kórházban, majd a budakeszi Erzsébet Király-
nő Szanatóriumban kezdte pályafutását, 1929-től lett a Kolos Kórház alorvosa. 
Akkor a belgyógyászatot Vándor Ödön vezette, az ő halálával megüresedett ál-
lásra a kiírt pályázatot Rajner János nyerte el, és 1933. szeptember 13-tól lett a 
belgyógyászat vezetője. 

1938-ban Eggenhofer Béla kórházigazgató kérésére az illetékes hatóságoknál 
megkapta a tüdőszakorvosi képesítést is. Az egykori igazgató hosszú méltató 
indoklásából egy mondatot idéznék: „Az általa végzett 2607 tüdőtöltés gyógyulási 
eredménye vetekszik bármely tüdőtöltéssel foglalkozó intézet gyógyeredményeivel.” 

Rajner János azonban alapvetően, mint belgyógyász működött. A munkát 
minden reggel 8 órakor kezdte, és késő este fejezte be. Kora délutánig dolgozott 
a kórházban, majd Szentgyörgymezőn, az ottani fekvőbetegeit látta el. Hihe-
tetlen munkabírással rendelkezett, rendkívül puritán körülmények között élt. 
Ő volt kezelőorvosa Serédi és Mindszenty bíborosoknak is. Sajnos naplót nem 
vezetett, így soha nem tudjuk meg, mi mindenről beszélgetett Babitssal, Nem 
lehet megilletődöttség nélkül olvasni a költő óriás kérdését, melyet 1941. júniu-
sában írt le Rajner Jánosnak: 

„Leszek én még jobban kedves Főorvos Úr?” 

Rajner Jánosról számos egykori tanítványa és kollegája (Naszlady Attila, Boga 
Marianna, Holló János) nyilatkozott felsőfokon. 1965. április 11-én hunyt el  
barátja, Mosonyi László professzor karjai között infarctusban.

Mely doktorokról emlékezett még meg Babits Mihály a Beszélgető füzetekben 
és állított nekik örök emléket? 2 szigorló doktorról kell írnom, akik alapvetően 
nem szólhattak bele a gyógyíthatatlan beteg kezelésében, de időről időre ügyele-
tesként, vagy Rajner János megbízásából kapcsolatban álltak a költővel.
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Antalóczy Sándor
A Kolos Kórház „orvos gyakornokok törzskönyvében” az olvasható, hogy 1915-

ben született és 1941-ben végzett. Későbbi sorsáról Szállási tanár úr sem talált 
adatot, és valószínűsítette, hogy a háborúban eltűntek között kellene keresni.

Tanner Ilona így emlékezett a fi atal orvosra: „Antalóczy még nem kész orvos, re-
mek dumáló… Mihály nagyon szerette, s hosszan panaszkodott neki, azt mondta: többet 
tud, mint a többi orvos együtt”

Babits Antalóczy doktornak 1941. június 1-én ezt írta: „Ma avval kezdődött a 
nap, hogy fájdalmakra ébredtem, amilyenekre eddig egyszer sem”

Más alkalommal így jellemezte az ifj ú orvost:
„Ha nem is kész doktor, olyan okosakat mondott, amikből különösebb kín vagy baj 

nem lehetett soha”

Fülöp József 
A már idézett „orvos gyakornokok törzskönyvében” az áll, hogy 1911. március 

8-án született, és 1941 júniusában jelentkezett gyakorlatra a kórházba. Közép-
iskolai tanulmányait Esztergomban végezte, majd orvosi diplomáját 1942-ben 
vehette át a Pécsi Tudományegyetemen A végzés után 1949-ig az esztergomi 
szülészeten dolgozott . Ezt követően Piszkén lett körzeti orvos nyugdíjba vonu-
lásáig 1978-ig. Életének nyilván felejthetetlen élménye lehetett, hogy vizsgálhat-
ta Babits Mihályt. Budapestre szállítása előtt Török Sophienak referált is a beteg 
állapotáról. Babits Mihály neki címezte  az alábbi sorokat:
„ Milyen jó volna, ha nem kellene Pestre mennem”
A nagy költőt nyilván Esztergomban sem tudták meggyógyítani, de mindent 

elkövettek panaszainak enyhítésére és gondosan ápolták őt.
Ne feledkezzünk meg és tisztelettel gondoljunk az ápolást végző nővérekre.
Babits név szerint is megemlíti őket a Beszélgető füzetekben
„ Erna, Centola,Fidelisz és Walfr ida” nővérek. Ők Szatmári Irgalmas nővérek 

voltak, akik a kórházban is ellátták az ápolási teendőket.
Centola nővér: Németh Rozália 1898-ban Tényőn született, 1923-ban lépett 

be a rendbe és 1962- ben halt meg a gyóni Szociális Otthonban.
Fidelisz nővér: Varga Ilona 1916-ban született Vissen, 1937-ben lépett a rend-

be és 1998-ban halt meg az esztergomi kórházban.
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Walfrida nővér: Szabó Sarolta 1909-ben született és 1928-ban lépett be a rend-

be.

Centola nővér
1941. június 28-ig Centola nővér volt a költő mellett. Ő olvasta be telefonba 

Rajner főorvos úrnak az a cédulát, amivel Babits a kezelőorvosának üzent:
„Kedves Főorvos úr, nagyon rosszul vagyok. Tegnapelőtt este óta nem volt vizeletem, 

irtózatosan feszít, mit lehetne csinálni, hogy megkönnyebbüljek? A katéter, attól félek, 
megint nem sikerülne, mint ahogy a kórházban sem sikerült. Próbáljak talán bevenni 
azokból a belladonnás kúpokból, amiket Antalóczy doktor úr hozott akkor? S mikor 
és hol hívhatnám föl leghamarabb ismét a főorvos urat, hogy beszámoljak az eredményről. 
A másik kérdésem: nagyon szomjas vagyok, ihatom? nem teszi ez a feszültséget még na-
gyobbá, még kínosabbá? Attól félek. hogy a tegnapi vesekőroham elzárta a kivezető utat, 
lehet ezen segíteni?
A feleségem még alszik s nem akartam őt fölkelteni, ezeket a kedves nővér olvassa be a 

telefonba. Bocsánatot kérek a korai zavarásért”
Centola nővér helyét Erna nővér vette át.

Erna nővér
Erna nővér sem maradhatott 1 hónapnál tovább. A Vörös Kereszt más munká-

ra vezényelte.
Babits nagyon meg volt vele elégedve és szerette volna, ha 

továbbra is Erna nővér marad mellette.
„Hálás lennék, ha tovább lehetne”
Bár tudtak arról, hogy csak rövid időre vállalhatta a beteg 

ápolását Babits mégis így ír a Beszélgető füzetekben:
„De talán lehetne csinálni valamit, hogy még maradhasson”
Erna nővér Babits ápolásán túl is jelentős személyisége volt 

az Irgalmas nővéreknek.
Szabó Erna 1912. március 4-én született Endrődön. A tanári képesítés elnye-

rése után 1929. szeptember 3-án Esztergomban lépett be a Szatmári Irgalmas 
Rendbe. 1933. augusztus 3-án tett fogadalmat. Rövid ideig volt óraadó tanár 
Sátoraljaújhelyen, majd ápolónő a budapesti Szent István kórházban. Később 
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főnöknő az esztergomi Kolos és a budapesti MABI kórházban.
Az esztergomi ápolónői oktatást szervező munkáját azzal kezdte, hogy 3 nő-

vért hozott Szegedről. (Leona Doloris, Redenda, Mehtilis)
Az esztergomi orvosok segítségével, így indította be az oktatást.
1944-ben az Erna nővér által szervezett iskola utolsó osztályának előadásai még 

a Kolos Kórház kápolnájában voltak, de a képesítőre már a pincékben került sor.
1950. május 15-én rendőrök és civilek vették körül a Kolos Kórházat. Senkit 

sem engedtek, se ki, se be. A délelőtt folyamán a nővéreknek össze kellett csoma-
golni. Csak azok maradhattak munkahelyükön, akik hajlandók voltak kilépni 
a rendből. Ilyen nővér nem akadt! Délután jött értük a teherautó és a zárdába 
vitte őket.

Az állam 600 épületet vett el. A rendházak elhagyására kényszerült nagyon sok 
szerzetes és szerzetesnő.

Tárgyalások indultak és ezek eredményeként 5 rendházat jelölt ki az állam 440 
személy részére.

Az egzisztenciális bizonytalanságba zuhant szerzetesrendi tagok megsegítésé-
re természetesen az egyház is erőfeszítéseket tett. A Püspöki Kar létrehozta a 
Római Katolikus Egyházi Kegydíjasok és Betegek Szeretetszolgálatát, mely ma 
Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat néven működik.

A Szeretetszolgálat kezdte működteti az 50-es évek elejétől azt a „hálózatot”, 
mely otthont teremtett az ország különböző területein a munkaképtelen, beteg, 
rászorultaknak.

Szabó Erna 1950-től ott volt a szervezők között. Az ő elgondolása nyomán 
jött létre az Ostya és Templomellátó, a Szolidaritás Ipari Szövetkezet szerzetesek 
részére. Tevékenyen részt vett az Országos Papi Otthon megszervezésében és 
beindításában.

Az otthonok lakói csak azt látták, hogy van fedél a fejük felett, van élelmük, 
gondozást kapnak, de e mögött Szabó Erna fáradhatatlan munkálkodása állt.

Nem véletlen írta Lékai László bíboros Erna nővér halálakor a részvétnyilvání-
tó levelében:
„Erna nővér elválaszthatatlanul összeforrt a Szeretetszolgálattal: létrejötte, fejlődése, je-

len kibontakozása nála nélkül el sem képzelhető. A szeme mindenhová felfi gyelt, a szíve 
mindenfelé megdobbant. S utána követte a felismerést az alkotó tettek sorozata. Jelenléte, 
elgondolásai, töretlen útkeresése a Püspöki Karnak is hatékony segítséget jelentett.”

1983. július 20-án hunyt el. 8 nap múlva szerzetesnővérei mellé temették el 
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Verőcemaroson.
Szabó Erna életének megismerése, feldolgozása természetesen szakemberre vár. 

Esztergom Város Képviselő-testülete, Szabó Erna nevét, emlékét egy díj létreho-
zásával is megörökítette.

Walfrida nővér
Ő volt az, aki ott ült abban a mentőautóban, ami Babitsot Esztergomból Buda-

pestre, a Siesta Szanatóriumba kísérte. 1941. augusztus 3-án délután, ahol más-
nap Babits Mihály elhunyt.

Babits Mihály betegségeinek kiterjedt szakirodalma van.  A közhiedelemmel 
ellentétben azonban nem gégetumora volt, hanem az, szövettanilag nyálmirigy 
eredetű „adenoid cysticus  carcinomának” bizonyult. Ennek kiderítésében el-
évülhetetlen érdeme volt Gyenes György professzornak, aki felkutatta és meg-
kapta Babits Stockholmban archivált szövettani metszeteit.

Esztergomban történt gyógykezelésének legfőbb ismerője Szállási Árpád tanár 
úr volt.

Azt remélem, hogy a nagy költő esztergomi orvosairól, ápolóiról újabb ismere-
teket is tudtam közölni.

Meggyőződésem, hogy Esztergomban Babits Mihály semmivel sem kapott 
szakmailag rosszabb ellátást, mint a főváros bármelyik akkoriban nívós szanató-
riumában kapott volna.

Állítom ezt azért is, mert a fővárosi neves kollegák ellenezték, a Szent István vá-
rosában történő kezelést. Biztos vagyok benne, hogy nem szakmai gőg, hanem a 
betegért való őszinte aggódás vezette őket.

Babits Mihály gyógyíthatatlan beteg volt. Ő maga ezer szállal kötődött Eszter-
gomhoz.

Fülöp doktornak még szelíden csak annyit írt: „Milyen jó lenne, ha nem kellene 
Pestre menni!”

Török Sophie már ezt rögzítette: „Szívtépően alkuszik, hogy ne kelljen Pestre men-
nie”

A Wikipédia az irodalomtörténet, a kultúrtörténet korrekt adatait tartja nyil-
ván:
„Szentistváni Babits Mihály, teljes nevén: Babits Mihály László Ákos (Szekszárd, 
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1883. november 26. – Budapest, Krisztinaváros, 1941. augusztus 4.”
Utolsó óráiról Illyés Gyula megrendítő írásban számolt be:
A második emeleten, az 54-es szobában feküdt, a Siesta szanatóriumban. Ahogy belép-

tünk, felénk fordította tekintetét. Feje magasra emelt vánkoson pihent, úgy hogy fektében 
nem fölfelé, hanem maga elé nézett. Karját felénk emelte. Odamentünk, ágya szélére ültem, 

kezét kezembe fogtam. Egész közel 
hajoltam hozzá. Ekkor egy pillanatra 
elmosolyodott. De aztán ismét maga elé 
irányította tekintetét, homlokát össze-
ráncolta, nagy sötét szeme homályosan 
is tűzben égett. Olyan volt, mint aki 
ingerülten, haraggal küzdve gondolko-
dik valami bosszantó kérdés nyitján. 
Aztán ismét reánktekintett, pillantá-
sa megenyhült. Megismert bennünket? 
Ekkor vettem észre, hogy pehelykönnyű 
keze egészen hideg. „Az éjjeli szekré-
nyen ott volt Ödipusz fordításának ma-

gyar és görög javító példánya. Legutóbbi beszélgetésünkkor 
erről folyt szó: hogy elkészül-e vele idejére, a nyomtatás ha-
táridejére. Felemeltem a kéziratos borítékot. Rámpillantott, 
aztán pilláját mintegy beleegyezésül leengedte: viheted.”

Nyilvánvalóan Esztergomban sem lehetett volna 
meghosszabbítani a beteg életét, mégis Babits Mi-
hály megérdemelte volna, hogy a mentőszállítási 
traumát elkerülje és Esztergomban távozzon az élők 
sorából. Szelleme, lelkének egy része úgyis itt ma-
radt.

Nekünk, esztergomiaknak erre emlékezni, őt idéz-
ni, nem csak ünnepi alkalmakkor kötelességünk.

Osvai László dr.

Martsa Alajos fotója 1941 aigusztus


