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A test világa a szem. Ha szemed ép, 
egész tested világos. De ha a szemed 
rossz, egész testedre sötétség borul. 
Ha tehát a világosság, amely benned van, 
sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? 

(Máté evangéliuma 6, 22-23) 

I. Gyermekkor, családi indíttatások és háttér. 
Az útkeresés évei 

Batthyány László 1870. október 28-án született Dunakilitin, a három rész-
re szakadt grófi ág ún. Pinkafői ágából, mely ág maga is három újabb 
alágazatra bomlott szét. S az arisztokrata családokhoz oly jellemzően ezen 
ágak, illetve a hercegi és grófi ág között nemhogy áthághatatlan fal nem állt 
soha, de még néha bizonyos családi „átjárás" is bekövetkezett közöttük, az 
azokat egymáshoz még szorosabbá fűző házasságok révén. László atyja, 
gróf Batthyány III. József főispán (1836-1897) révén a pinkafői grófok I. 
ágából származott. De édesanyja, Ludovika is családtag, a pinkafői IV 
ágból, sőt már ő maga is mindkét ágon Batthyány, ugyanis anyja az ún. 
Zsigmondi ágból való Ágnes, a kivégzett miniszterelnök unokahúga.1 

Apja és anyja tehát másod-unokatestvérek voltak, házasságukból ti-
zennégy gyermek született, ebből nyolcan érték meg a felnőttkort; hat 
lány és két fiú. A hatodik gyermek a keresztségben a László nevet nyerte 
el. Legfiatalabb húgának, Erzsébetnek a visszaemlékezései alapján a kis 
László eleven, huncut, mosolygós kisfiú volt, akiből azonban már ekkor is 
áradt az értelem. Állandóan csínytevéseken törte a fejét, de haragudni 

1 S U M O N Y I Z O L T Á N (szerk.): Batthyány-breviárium. Budapest, 1 9 9 1 . 1 6 . 
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nem lehetett rá.2 Lényegében hat éves koráig semmi különös, említésre 
méltó nem történt vele, élte a jó anyagi sorban felnövő arisztokratagyere-
kek boldog, felhőtlen életét. 

Az első drámai élménye az 1876-os nagy dunai árvíz, amely elől a 
család csak nagy nehézségek árán tudott elmenekülni Dunakilitiről Köp-
csénybe (ma: Kittsee, Ausztria). Az otthon kényszerű elhagyását azonban 
elég hamar megemésztette, s a köpcsényi kastély - melyet korábban egy 
Mária Terézia-korabeli Esterházy vadászlaknak építtetett - életének leg-
kedvesebb színterévé vált. Sajnos nem sokáig maradhatott itt. A minded-
dig boldog gyermekkorra egy országosan is nagy port felkavaró családi 
tragédia vetett árnyékot. 

Az anyja és felesége által egyaránt elkényeztetett Batthyány József 
ráunva a csendes vidéki életre, a gyermekek „vég nélküli érkezésére" és a 
gyenge fizikumú, sokat betegeskedő Ludovikára, otthagyta a családot és 
feleségül vette anyja társalkodónőjét, a már öregedő Komis Antónia gróf-
nőt. Sőt, hogy a templomi esküvőhöz ragaszkodó, evangélikus vallású új 
arát minél előbb oltár elé vezethesse, még át is tért a grófnő hitére. Mind-
ezek eredménye országos botrány, nemcsak arisztokrata körökben, és a 
férjét haláláig szerető és visszaváró Ludovika végleg belebetegedett e csa-
pásba. Nyugalomra volt szüksége, ezért engedve barátai rábeszélésének a 
két fiút, Józsit és Lacit 1879-ben a Bécs melletti Kalksburg jezsuita kollé-
giumába íratta be.3 

László ekkor még nem volt kilenc éves, nagyon hiányzott neki az 
otthon melege és édesanyja. Naptárában számlálta a vakációig még hátra 
lévő időt. Pedig otthon nem sok öröm várt rá. Ekkor találkozott életében 
először a betegséggel, a szenvedéssel és a halállal. És az még inkább meg-
rendítő, hogy mindezt édesanyjával kapcsolatban kellett megélnie. 1882 
nyarán Batthyány Ludovika már nagybeteg volt, az orvosok sem tudtak 
rajta segíteni. Utolsó napjaiban Bécs város elöljárósága, hogy a közlekedés 

2 KARDOS KLÁRA: Dr. Batthyány-Strattmann László. In: Kardos Klára (fordította és 
a bevezető tanulmányt írta): A szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László. 
Eisenstadt, 1982. (A továbbiakban: Kardos.) 6. 

3 Kardos 6. 
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zaja ne zavarja a közszeretetnek örvendő nagybeteget, szalmával szóratta 
fel az utcát!4 

Édesanyja korai halála és a zilált családi viszonyok nem voltak jó 
hatással tanulmányaira, magaviseletére. Rossz tanuló, magatartása pedig 
problémás. Fő kiagyalója lett a diákcsínyeknek, s még idős korában is 
nevetve emlékezett meg az általa a kollégiumban alapított Allotria klubra, 
a „bolondozok egyletére".5 A különféle okok miatt jutalomban részesülő 
diákok között egyszer sem szerepelt a neve, és apja is elismerte a felvételi 
ívén, hogy fia önfejű és makacs. Édesanyja emlékét azonban jól a szívébe 
véste, és híven őrizte haláláig. Vallásosságának - mely minden elevenségé-
nek ellenére már ekkor is meghatározó életében - és Mária-tiszteletének 
alapjait általa kapta, és egyértelműen nagy hatással volt szenvedése László 
későbbi pályaválasztására. Az anya nagy érzelmi befolyása azonban soha 
nem fordította apja elleni gyűlöletbe, a családi szájhagyomány szerint még 
életében megbocsátott neki botlásaiért.6 

A kalksburgi kollégiumot pedig éppen apja kívánságára hagyta ott hat 
év után7, és 1885-ben a kalocsai jezsuita gimnáziumban folytatta tanulmá-
nyait. Batthyány József jobbnak látta, ha fiai magyar intézetben és magyar 
nyelven tanulnak tovább. Érdeklődése ekkorra már szerteágazóvá vált, s 
nem véletlenül. Kiváló tanárokban Kalocsán igazán nem volt hiány,8 és e 
tanárok eredményesen formálták, csiszolták nyitottságát, fogékonyságát. 
Megtanult franciául, görögül, latinul, németül, magyarul, beszélt még an-

4 Kardos 7. 
5 D Ö B Ö R A N D R Á S : Dr. Batthyány-Strattmann László herceg emlékezete. Belvedere 

Méridionale, 1996. 3-4. sz. (A továbbiakban: Döbör.) 12. 
6 Kardos 7. 
7 Pedig kimagasló jezsuita tanáremberek keze alatt szívhatta magába a bölcsessé-

get. A magyart Páter Velius László neves jezsuita történész és író, a történelmet 
Páter Ábel Henrik tanította neki. Az énekkar vezetője Páter Leo König, vele 
sokáig tartotta később is a kapcsolatot, és hűséges öregdiákja maradt az intézet-
nek. (D. A.) 

8 Kedvenc tanárai: Páter Weiser Frigyes (hittan, történelem) szinte lelki atyja, ő 
nevelte a szegények iránti szeretetre, Fényi Gyula (természetrajz) a neves csilla-
gász, és Rosty Kálmán (magyar) egy igazi serdülőideál, volt '48-as honvéd. (D. A.) 

1471 



Döbör András 

gólul és olaszul, továbbá már felnőttkorában megtanult annyira szlovákul 
és horvátul, hogy ezen nemzetiségű betegeivel beszélgetni tudjon. Tagja 
volt a kollégium vonószenekarának és a szépirodalmi körnek. Szabadidejé-
ben pedig tanulás helyett gyógyszerészeti és orvosi könyveket olvasgatott.9 

Rendkívüli tárgyként vívni tanult, és a legjobb minősítést kapta.10 Ezenkí-
vül csak egészségtanból kapott jelest egész kalocsai pályafutása alatt! Talán 
nem véletlenül... Ügyesen kevert különféle „italokat" nehéz dolgozat előtt 
álló osztálytársainak, és azok a „megfelelő" pillanatban mindig a gyengél-
kedőben kötöttek ki. Nővéreivel otthon mindig „orvososdit" játszott, és a 
felbári kastély'1 személyzete és munkatársai is tőle kértek segítséget egész-
ségi problémáikra. Egy volt kalocsai diáktársa később úgy emlékezett vissza, 
hogy László már ekkor azt mondogatta: „Orvos leszek és a szegényeket 
ingyen fogom kezelni."12 

Gimnazista pályafutását 1890 tavaszán váratlan incidens zavarta meg. 
Egy - a német származása miatt a diákok körében nem éppen közkedvelt -
tanárral „összerúgta a port". Müller Józsefet az ugyancsak ott tanító Páter 
Pámer László visszaemlékezései szerint disznó porosznak - „Sie Saupreuss!" 
- nevezte egy veszekedéssé fajuló óra alatti „eligazítás" során,13 és ezért a 
vérig sértett prefektus elérte az igazgatónál, hogy az érettségi előtt álló 
Batthyányt kivágják a gimnáziumból.14 Apja közbenjárására végül 1890-
ben magántanulóként érettségizett az ungvári gimnáziumban, jó ered-
ménnyel.15 Persze az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a kalocsai intézet 
színvonala jóval magasabb volt. Később aztán felkereste a vérig sértett 
prefektust, és rendezték a közöttük támadt „félreértést".16 

9 Döbör 13. 
10 Kardos 9. 
11 Anyja halála után először nagyapjához kerül Csákányra, majd apja magához veszi 

Felbárra. Kornis grófnő azonban soha nem tudta pótolni anyját. (D. A.) 
12 Kardos 9. 
13 Kardos 9. 
H Ezen a tényen Baradlai nagyvonalúan átsiklik munkájában! (D. A.) 
15 Döbör 13. 
16 Kardos 10. 
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Az érettségi után zavaros korszak köszöntött rá, mivel fogalma sem 
volt arról, hogy mihez fog kezdeni. Apja a birtokok igazgatását szánta 
neki,17 ezért egy fél év erejéig a bécsi gazdasági főiskolára járt - titokban 
pedig kémiát és asztrológiát hallgatott az egyetemen de ez annyira nem 
érdekelte, hogy képes volt még apja akaratával is szembeszállni. Máig nem 
tisztázott körülmények között „eltűnt" az egyetemről 1891-ben, hogy ta-
nulmányait megszakítva leszolgálja önkéntes éveit a hadseregben. 1893-
ban szerelt le, mint az 5. Radetzky-ezred tartalékos huszárhadnagya,18 

rögtön be is iratkozott a bécsi egyetem bölcsészkarára, és 1896-ig hat 
félévet zárt le sikerrel. Doktorátust azonban nem szerzett, - állítják ezt 
némely történetírói - legalábbis sem a család, sem a dokumentumok nem 
tudnak róla. Ma már csak legendának tartják, hogy sokirányú érdeklődése 
diplomához is elvezette a Rudolphina Tudományegyetemen, de ez eset-
ben nem kellene-e jobban hinnünk egy kortárs életrajzírójának, Baradlai-
nak, aki mint könyvében állítja, ez időben (1895-1898) ugyancsak a bécsi 
egyetem hallgatója volt.19 S nézzük csak, mit írt Batthyány László 1926. 
június 19-én naplójába: 

„... először az agrárfőiskolán tanultam, azután filozófiát végeztem a 
végbizonyítványig, tehát az összes évet igazolták. "20 (Kant olvasása meg is 
zavarta erős hitét, igaz, csak átmenetileg.) 

Mindenesetre tény, hogy egyre kínosabban kereste útját. Már Fel-
báron, majd Köpcsényben lakva is rendkívül érdekelte a csillagászat,21 sőt 
köpcsényi birtokán egy obszervatóriumot is berendezett, és a kastély déli 
erkélyén spektroszkópot állított fel.22 Egyre inkább foglalkoztatta a pszi-

17 Bátyja, József ekkor már négy éve halott, és ő az egyetlen életben maradt fiú. 
18 Kardos 10. 
19 BARADLAI JÁNOS: Dr. Batthyány-Strattmann László herceg. Budapest, 1931. (A 

továbbiakban: Baradlai.) 20. 
2 0 BATTHYÁNY STRATTMANN LÁSZLÓ: Napló, 1 9 2 6 . In: Kardos Klára (fordította és a 

bevezető tanulmányt írta): A szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László. 
Eisenstadt, 1982. (A továbbiakban: Napló.) 143. 

21 Bizonyára nagy hatással volt rá Fényi Kalocsán. (D. A.) 
22 Napló 143. 
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chológia, mindenféle humán tudomány, valamint a zene és egyéb művé-
szetek.23 Nagyon szeretett fényképezni is, és saját laboratóriumában maga 
hívta elő fényképeit. Puszta szórakozásból bűvészfogásokat tanult be, 
amelyekkel később szívesen szórakoztatta gyermekeit (pl. kártyatrükkö-
ket mutatott be, 30-40 tojást szedett ki a szájából, elaltatta a galambokat, 
stb.).24 

A hozzá lelkileg is legközelebb álló nővére, Blanka aggódva figyelte ez 
időben öccsét, s azon volt, hogy megházasítsa, ezzel biztos talajt adva a 
lába alá. Talán ettől megkomolyodik... László azonban idegenkedett min-
den ilyen irányú kísérlettől. Sőt! Felelőtlenül könnyű kalandokba kevere-
dett, melynek maradandó emlékét őrizte egy törvénytelen leánygyermek. 
Leányáról, Aloyziáról élete végéig gondoskodott,25 de e szerelmi kalandból 
sem lett házasság. S hogy miért? Gyürki szerint26 a család nem egyezett 
bele a rangon aluli házasságba, és valószínű, hogy neki sem volt kedve még 
megházasodni.27 

1895-ben ismerkedett meg Vécsey doktorral, a bécsi orvosi egyetem 
jeles orvosprofesszorával. Eleinte csak magánórákat vett tőle, majd enged-
ve rábeszélésének 1896-ban beiratkozott az orvosi egyetemre.28 Apja a 
kezdetektől ellenezte e pályamódosítást, és csak 1897-ben, halálos ágyán29 

adta rá áldását.30 László ekkor már gyakorlati tudását alkalmazva tudott 
enyhíteni atyja szenvedésein, és a haldokló ezt látván megengesztelődött, s 

23 Döbör 13. 
24 Kardos 11. 
25 A lányt kitaníttatta, tanítónő lett belőle, később tüdőbajban szenvedett, s ekkor-

tól évjáradékkal támogatta. (D. A.) 
2 6 G Y Ü R K I L Á S Z L Ó : Dr. Batthyány-Strattmann László, a hit nagy tanúja. Körmend, 

1989. (A továbbiakban: Gyürki.) 8. 
27 Érdekes módon Baradlai ezt a kalandot sem említi! Vajon miért „szelektálja" az 

eseményeket? (D. A.) 
28 Mégpedig egyből a második évre, beszámítva kémiai ̂ tanulmányait. (D. A.) 
29 Gróf Batthyány József gyomorrákban halt meg. (D. A.) 
30 Döbör 13. 
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a legenda szerint azt mondta fiának: „Legyél orvos, mert sok emberen 
tudsz segíteni]"31 

Batthyány László gróf ekkortájt kezdte megtalálni élete célját és ön-
magát. Ebben nagy segítségére volt az orvosi hivatáson kívül felesége, a 
vallásos orosz-francia grófi családból származó Coreth Mária Terézia gróf-
nő, akivel Blanka nővére segítségével, „közvetítésével" ismerkedett meg. 
A fiatalok első látásra egymásba szerettek, és 1898. november 10-én Bat-
thyány oltárhoz is vezette választottját a bécsi Votivkirchében,32 a Fogadal-
mi Templomban. A bizonytalan, szerteágazó érdeklődésű, általában ko-
molytalan, de nagyon vallásos, fiatal gróf élete a vele tökéletes összhangban 
lévő feleség, a szinte már „túlzottan" eszményi házasság és a végre-valahá-
ra megtalált élethivatás eredményeként végleg révbe ért. 

Az ekkor már huszonnyolc éves orvostanhallgató tehát a lehető leg-
jobbkor találkozott Mislel (ahogyan ő nevezte), elképzelni is nehezebb 
ennél szerencsésebb találkozást. Kitűnően kiegészítették, és nagyon sze-
rették egymást - életük végéig. Egymás nélkül még hazulról sem mentek 
el szívesen. A házasságot pedig mindketten annak fogták fel, ami: szent-
ségnek. Batthyány László 1907-ben jegyezte fel töredékesen fennmaradt 
naplójába: 

„Immár kilenc éves házasságunk óta szívben-lélekben egyetlen személy 
vagyunk, és minél inkább telnek az évek , annál bensőségesebbé és kedve-
sebbé válik a kötelék, amely kettőnket életre szólóan egyesít. Napról napra 
jobban szeretjük egymást. "33 

Mivel Batthyány még orvostanhallgató volt, a fiatal pár ideje nagy 
részét Bécsben, a Grillparzerstrassén fenntartott lakásukban töltötte.34 

Baradlai azt állítja, hogy az apja után örökölt oroszlámosi, horti és köpcsé-
nyi uradalmak tulajdonosaként már ekkor foglalkozott a kórházalapítás 
gondolatával - és a gondolatot tett követte.35 Az egyik legkorábbi krónikás 

31 Gyürki 8. 
32 Kardos 12. 
33 Kardos 13-15. 
34 Kardos 15. 
35 Baradlai 20. 
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itt valószínűleg téved. Az általa említett húszágyas kórház ekkor még nem 
létezett, főképp nem a kastélyban! A félreértést az okozhatta, hogy az 
orvosi képesítés megszerzése után(!) délelőttönként a köpcsényi kastély 
egyik földszinti szobájában rendelt, főleg fogat húzott - gyorsan, fájdalom-
mentesen és ingyen.36 Az pedig teljesen gyerekes megállapítás Baradlaitól, 
hogy a gróf azért határozta el az orvosi diploma megszerzését, mert bán-
totta, hogy e kórház munkájában mint laikus ténylegesen nem vehetett 
részt.37 Az események helyes sorrendje tehát nem kórházalapítás, majd 
ezen felbuzdulva egyetem, hanem medicinae universalis38 doktori oklevél 
megszerzése39, eleinte általános orvosi rendelés a környékbeli szegények-
nek, majd csak ezután kórházalapítás Köpcsényben. 

1901 -ben kórházat építtetett a templom mellett, kastélyától egy kilo-
méterre. A kórház negyvenágyas, magas technikai színvonalú, megtalálha-
tó volt benne a röntgenszoba, laboratórium, fertőtlenítő, konzíliumterem, 
szeptikus és aszeptikus (fertőzésmentes) műtő. A kórházon kívül külön 
helyezte el a bonctermet, a ravatalozót és a halottaskamrát. Apácákat 
nyert meg ápolónak, s egy fiatal bécsi orvost, bizonyos Otto Fuchsot vett 
maga mellé. Fő segítője és asszisztense felesége, Misi. Főleg környékbeli 
szegények keresték fel, naponta nyolcvanan, százan, mivel semmiféle ho-
noráriumot nem fogadott el, csupán emberszeretetből gyógyított. Napló-
jában írta, hogy „olyan üres az orvosnak az a nap, amelyen nem segített 
felebarátján."40 

Boldoggá tette hát munkája, hivatása, és összességében boldogok vol-
tak a „köpcsényi évek" a magánéletét tekintve is. 1900. július 3-án szüle-
tett első gyermekük, Ödön, majd már a következő év decemberében Má-
ria Anna. Misi ezután 1918-ig szinte valamennyi évben gyermeket várt. 
Csak 1905 és 1909 között áll be egy tragikus szünet: Batthyányné kétszer 
nem tudta kihordani gyermekét. Károlyka, akit apja keresztelt meg, pár 

36 Döbör 13. 
37 Baradlai 20. 
38 A mai általános orvosi diploma megfelelője. (D. A.) 
39 Utolsó szigorlatát 1900. május 5-én tette le, doktorrá június 9-én avatták. (D. A.) 
40 Döbör 13. 
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óra után meghalt, egy kislány pedig halva született41 1906-ban.42 Ráadásul 
1905. január 29-én TBC-s agyhártyagyulladásban, keserves kínok között 
halt meg a kis Mária Anna. E súlyos tragédiák „csak" beárnyékolták és nem 
elvették boldogságukat.43 

Ez á felfokozott élet és munkatempó majdnem tragédiához vezetett. 
1906-ban egészségi állapota megromlott, kiújult nála a Basedow-kór44, és 
erős szívpanaszai voltak. Engedve felesége rábeszélésének megvizsgáltatta 
magát egy bécsi orvosbarátjával, dr. Steyskallal. A jóbarát azt tanácsolta, 
hogy sürgősen hagyja abba általános sebészeti tevékenységét, és speciali-
zálja magát valamire. Sokat vívódott, gondolkodott ezen, és végül felesé-
gével egyetértésben úgy döntött, hogy a szemészetet választja.45 

II. A „szegények orvosa" 
Batthyány-Strattmann László azonban nem hobbiból szemészkedett. Az 
orvosi egyetem elvégzése után külön elméleti és gyakorlati szigorlatot tett, 
az ún. műtősebészit.46 Ezzel és a bécsi szemészeti klinikán elvégzett kép-
zéssel47 a szemészeti operációk kiváló mesterévé és európai hírű szemspe-
cialistává vált. Sőt! Híre túlszárnyalt az óceánon és eljutott Eszak-Ameri-
kába is. Számos országból érkeztek hozzá szemészek tapasztalatcserére, 
közös operációkra. Telefonregiszterének lapjai európai és amerikai szak-
emberek címeit rejtik.48 

Mint szemészorvos és szaktudós többnyire részt vett a nemzetközi 
orvosi és szemorvosi kongresszusokon. Egyes különös eseteit szakmai fo-
lyóiratokban publikálta.49 Gyakorlati eredményeit inkább európai szakla-

41 Valószínűleg ezért van szó egyes életrajzokban tizenhárom, másokban tizennégy 
gyermekről. (D. A.) 

42 Kardos 18. 
43 Ebben óriási szerepe van vallásos világnézetüknek. (D. A.) 
44 pajzsmirigytúltengéses tünetcsoport (D. A.) 
45 Kardos 18. 
46 Baradlai 30. 
47 Baradlai 30. 
48 Döbör 14. 
49 Baradlai 33. 
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pókban jelentette meg. Egyes kutatók tudni vélik, hogy a jó nevű münche-
ni Zentralblatt für Augenheilkunde című folyóiratban tett közzé sorozatos 
esetleírásokat, illetve tizenöt-húsz soros, tömör és pontos ismertetéseket. 
Sajnos ezek nyomára mindmáig nem sikerült rálelnie senkinek.30 Az azon-
ban bizonyos, hogy járatott külföldi szakfolyóiratokat. Erről árulkodik 
1926-ban írt naplójának július 23-i bejegyzése: 

„ ... beszálltunk egy vonatba, és egy jugoszláv fülkében üres helyeket 
találtunk. Először elővettem a müncheni orvosi folyóiratomat és átolvastam 
...és nem tartott soká, be is futottunk Bécsbe. "SI A bizonyos müncheni 
folyóirat nevét azonban sem itt, sem később nem említi naplójában. A 
kérdés, mármint hogy hol és mikor publikált külföldön, egyelőre még 
nyitva marad. Magyarországon - mint krónikásai is említik - keveset pub-
likált. Nekem egyedül a Magyar Kultúra hasábjain sikerült két szakcikkére 
bukkannom. Az első címe: „Néhány adat az élőlények szeméről",32 a másik 
pedig „A médiumisztikus teleplaziáról"53 szól. 

Európa jó néhány nagy hírű orvosával állandó levelezésben volt és 
velük rendszeresen értekezett, így a magyar Grósz Emil professzorral,54 

Eiselsberg, Pirquet55 és Campbell tanárokkal. E professzorok igen nagyra 
tartották szaktudásáért.56 S a frissen szerzett elméleti szaktudását azonnal 

50 Kardos 18. 
51 Napló, 158. 
32 Magyar Kultúra, 1914. 2. évfolyam január 5 . 1 . szám 6-11. 
53 Magyar Kultúra, 1914. 2. évfolyam április 5. 7. szám 296-301. 
54 Grósz Emil nemcsak oktató és gyógyító tevékenységével szolgálta a magyar sze-

mészetet, hanem négy állami szemkórházat is létrehozott - Szeged, Brassó, Zsol-
na, Perlak. A trachoma, a leküzdhetetlennek tűnő népbetegség elleni harc legna-
gyobb alakja. Felismerte annak szociális jellegét, és rámutatott , hogy ellene 
egészségügyi felvilágosítással kell küzdeni. 
Egyetemi éveiből ismerte Clemens Pirquet-et, aki 1907-ben kidolgozta a tbc róla 
elnevezett specifikus bőrreakcióját. Ez tet te lehetővé a fertőzések korai felisme-
rését és gyógykezelését. A Pirquet-oltást az elsők között alkalmazta Batthyány 
László a birtokán, és szép eredményeket ért el a tüdőbetegség gyógyítása illetve 
megelőzése területén. 
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alkalmazta a gyakorlatban is. A műtőasztalnál gyorsan és higgadtan dolgo-
zott, közben kötetlen beszélgetéssel, kedves szavakkal vonta el betege 
figyelmét. Kórházában megkövetelte a tisztaságot és a sterilizálást. Azon-
ban tudományos babérokra nem vágyott, életét a gyógyításra tette fel. 
Ennek ellenére a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes 
intézőbizottsági tagjává választották, és hívták egyetemi katedrákra is. 
Ezeket megköszönte és visszautasította, hogy minél többet lehessen bete-
geivel.37 

Elismerten kiváló szemspecialista volt tehát, legfőbb érdeme mégsem 
ez. Típusa volt annak a sajnos ma már kihalófélben lévő orvosnak, akit az 
egész ember érdekel, testestől-lelkestől. Jellemző rá, hogy orvosi működé-
se csúcsának az első világháború alatti orvosi ténykedését tekintette. Ek-
kor ugyanis a hadba vonult köpcsényi körorvos helyett ő vállalta magára 
annak teendőit, a saját kérésére. E munka fárasztó és nagyfokú áldozat-
készséget követelő volt. Nem volt sem éjjele, sem nappala, és mindig 
mindent igyekezett a lehető legbecsületesebben és leglelkiismeretesebben 
ellátni.58 Sontagh Jenő főispán szerint hivatala alatt ez volt az egyetlen 
alkalom, amikor Batthyány kért tőle valamit, ti. ezt a helyettesítést: „És 
bizony mondom, nem hiszem, hogy ebben az országban volt, van, vagy lesz 
kör, ahol az orvosi szolgálat jobban, lelkiismeretesebben és pontosabban lett 
volna ellátva. Nem méltatlankodott, ha éjnek idején, legjobb álmából ver-
ték fel, nem húzódott hóban, fagyban, sárban kocsira ülni, hogy elmenjen 
egy szülő asszonyhoz, nem fogta be az orrát, ha alacsony, szellőzetlen, a 
munka verejtékszagától terhes, földes szobába kellett lépnie és úgy vizsgálta 
meg, úgy ápolta a legutolsó napszámost, vagy beteg cigányt, mintha főher-
ceget kezelt volna."59 

És emellett ott volt hadikórházzá átvedlett saját kórháza is - rengeteg 
sebesülttel. Ezért az épületre felhúzatott még egy emeletet. A kórház 

56 Baradlai 33. 
57 Döbör 14. 
58 Baradlai 34-35. 
5 9 S O N T A G H J E N Ő : Az orvos-herceg. Emlékezés Batthyány László dr. hercegre. Vas-

vármegye, 1931. május 29. 2. 
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ekkor már hetven majd száz ágyas.60 Felesége mindenben segítette és tá-
mogatta, mindenhová elkísérte, igazi társa volt. 

S hogy miért nevezték - nevezzük a „szegények orvosának"? Orvos-
ként minden elérhető vagyonát, illetve minden szellemi energiáját a szegé-
nyek és a lelki elesettek megsegítésére mozgósította. A felebaráti szeretet, 
a lelkek iránti buzgalom és - mai szóhasználattal - a szociális érzékenység 
maradandó példáját adta.51 

Tehetősökkel nem szívesen foglalkozott, azt mondta, hogy aki meg 
tudja fizetni az orvost, az máshová is mehet. Persze a rokonság és az 
ismerősök kérései elől nem térhetett ki, de a honoráriumot tőlük sem 
fogadta el; azt mondta nekik, hogy adják a szegényeknek. Azokat pedig 
nemcsak hogy ingyen operálta és tartotta őket, hanem ha rászorultak pénz-
segélyt, ruhát is adott nekik. A szemüveget utalványra írta fel nekik, azu-
tán az optikusnak ő fizetett. S mindezt a legnagyobb tapintattal tette, 
nehogy önérzetében megsértse bármelyik szegény betegét. „Abeteg felvé-
telében nem a fizetőképesség vagy a társadalmi helyzet volt a mértékadó, 
hanem egyes egyedül az, hogy rászorul-e a kórházra, vagy lehet-e rajta 
műtéttel segíteni. A munka ennél fogva nemcsak bőséges volt, hanem 
eszményi jellegű is, mert a betegeket csakis szenvedésük szerint becsültük 
fel (Ottó Fuchs)."62 A „protekció" legfeljebb annyiban állt, hogy minél 
nyomorultabb, elhanyagoltabb beteg jelentkezett, annál nagyobb örömmel 
és szeretettel fogadták és kezelték. Operáció után pedig betegeit nem 
bízta soha a személyzetre, hanem állandóan látogatta őket és minden kötö-
zést maga végzett. Érdeklődött hogylétük felől, ágyuk szélére ülve beszél-
getett velük, lehetőleg azon a nyelven vagy dialektusban, melyen beszél-
tek. 

„Voltak egészen eredeti módon viselkedő, svábosan beszélő parasztem-
berek a kórházban. Környezete szinte a nyelvét harapta le, hogy ne kacag-
jon szavaikon vagy viselkedésükön, csak ő hallgatta őket végig részvéttel, 
saját nyelvjárásuk szerint válaszolt kérdéseikre, vigasztalta őket. (Leuth-

60 Kardos 20. 
61 Döbör 14. 
62 Kardos 21. 
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metzer Cecília63) " Gyógyult betegek elbocsátásakor nem szerette a hálál-
kodást, annak örült a legjobban, ha a beteg csak annyit mondott búcsúzóul, 
hogy „az Isten fizesse meg, doktor úr!"64 

A leggondosabb testi ápolás mellett pedig arra is maradt ideje, hogy a 
betegek lelkével is törődjön. Mikor gyógyult páciensei egészségben hagy-
ták el kórházát, akkor nem egynek szeme világán kívül visszaadta megha-
sonlott, beteg lelke egyensúlyát is. Külön örömére szolgált, ha egy vallásta-
lan páciensében sikerült felélesztenie a vallásosság csíráit. Soha nem 
mulasztott el távozó betegeinek jó tanácsokat adni.65 E célt szolgálták az 
1924 és 1928 között három nyomtatott kiadást is megélt, német és ma-
gyar nyelven általa írt kis füzetei, melyet ingyen osztogatott nekik. A 
„Nyisd fel szemeidet és láss! Kalauz az egész életre" című könyvecske a hit 
és a keresztény élet alapjainak, alapigazságainak rövid summája.66 Ezenkí-
vül egy Jézus Szívét ábrázoló szentképet is kaptak ajándékba,67 de szívesen 
osztogatott Bibliát, különböző vallásos füzeteket, Missalét, Szív-Újságot.68 

Orvosi gyakorlatában is szigorúan betartotta a katolikus erkölcsi tör-
vényeket. Többször is előfordult, hogy elutasított olyan asszonyokat, akik 
gyermeküket akarták elvetetni. Ö maga mesélte el egy ismerősének, hogy 
egyszer sikerült is neki egy anyát lebeszélnie tervéről, és az egészséges 
fiúgyermeknek adott életet. 

S mivel nagyon jól tudta azt is, hogy milyen korlátozott az orvos 
tudománya, sokszor mondogatta hálálkodó betegeinek: „Én megoperál-
tam, Isten meggyógyította!" - Soha nem ment rendelésre anélkül, hogy 
előbb ne tért volna be a kápolnába imádkozni, és soha nem operált úgy, 
hogy ne vetett volna keresztet vagy ne imádkozott volna. Ahogyan segéd-
orvosának, dr. Fuchsnak felesége tömören megfogalmazta hivatása gya-
korlásának lényegét: „Hivatásbeli munkája vallásilag is mindig meg volt 

63 Több éven keresztül ápolónő Batthyány mellett. 
64 Döbör 14. 
65 Baradlai 41. 
66 Kardos 21-22. 
67 Baradlai 41. 
68 Kardos 22. 
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alapozva."69 A hálálkodást, amiben bőven volt része, mindig elhárította. 
Nem kért mást, csak egy igaz szívből elmondott „Miatyánkot". Ahogyan 
Baradlai írta róla: „A szegények Miatyánkjaiból aztán csakugyan nagy 
kincset halmozott össze magának a szegények doktora a túlvilági életre. "70 

Egyéniségéről mindent elárul az, hogy amikor 1915-ben nagybátyja, 
Batthyány-Strattmann Ödön herceg halála után örökölte a hercegi címet 
és a Strattmann nevet, akkor az örökölt címer jelmondatát megváltoztatta. 
Az ősi jelmondat így szólt: Fidelitate et Fortitudine, azaz hűséggel és bátor-
sággal. Az új jelmondat a Fidelitate et Charitate, azaz hűséggel és könyörü-
letességgel lett.71 

III. A körmendi évek 
A herceg életének nagy részét Köpcsényben élte le, s ezért nagy dilemma 
elé került 1920-ban, amikor az igazságtalan békekötés miatt birtokainak 
központja Ausztriához került. Szívében azonban igazi hazaszeretet élt, s 
tudta, hogy neki Magyarországon a helye. Ezért 1921-ben 30 évre díjtala-
nul bérbe adta köpcsényi kórházát a burgenlandi tartománynak, csak azt 
kötötte ki, ha ott jár, legyen joga a betegeket kezelni, operálni. Családjával 
együtt Körmenden telepedett le, s várkastélyának egyik szárnyában meg-
alapította második kórházát. Itt már elsősorban szembetegekkel foglalko-
zott. De a rászorulóknak továbbra is húzott fogat, vezetett szülést és 
bármilyen operációt vállalt. A kezdetben huszonöt ágyas kórházat ha le-
het, még igényesebben és korszerűbben rendezte be, mint a köpcsényit.72 

Ápolónak megnyerte Misi húgát, Coreth Lillyt. S hogy milyen intenzitás-
sal dolgozott? Nézzük meg a már többször idézett naplójának 1926. július 
2-i bejegyzését: 

„Délelőtt a teraszon voltam, festettem, és igen vidáman viccelődtem. 

69 Kardos 22-24. 
70 Baradlai 42. 
71 IvÁNYI BÉLA: Címeres levelek a keszthelyi és körmendi hercegi levéltárakban. A 

herceg Batthyány család körmendi levéltárában. V s egyben befejező közlemény. 
In: Magyar Családtörténeti Szemle, 1943. 9. évf. 1. sz. 7. 

72 Döbör 15. 
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Ebéd után nagyon fáradt voltami hamarosan lefeküdtem. - Azután az 
íróasztalnál dolgoztam. - A nővér elküldte operációim listáját. Körmenden 
1920-ban 5605 beteg volt, azután többnyire 3000 évente. Operációt Kör-
menden 1925 végéig 1010-et végeztem. Most még hiányoznak a köpcsényi 
évek. Egészében véve hályogot kb. 1700-at operálhattam! Isten áldja meg 
mindnyájukat, ut omnes lumen verum in aeternitate perspicerent!73 Este 
szentgyónás, és mint harmadrendi tag általános feloldozást kaptam az 
ünnep miatt. "74 

Ha még hozzávesszük az orvosi gyakorlatának ekkor még hátralévő 
három évét, valamint az egyéb szemműtéteket, már nem is látszik akkora 
túlzásnak Baradlai azon adata,73 hogy kb. háromezer szemoperációt végez-
hetett élete során. S ha a háború alatt végzett tevékenységére és a foghú-
zásokra gondolunk, akkor még a krónikás húszezer műtétről - vagy inkább 
orvosi beavatkozásról - szóló állítása76 is elképzelhetővé válik, vagy mond-
juk úgy, hogy nem alaptalan. Egyáltalán nem csoda, hogy özönlöttek hozzá 
a betegek. Hetenként három délelőtt volt rendelés, a másik hármon műté-
tek. A kis kórház állandóan tele volt.77 Gyógyító munkájával párhuzamo-
san több alapítványt tett a magyar orvostudomány fejlődésének megsegí-
tésére.78 1926. május 17-től már asszisztensnője is van dr. Ajtay Mária 
személyében, hogy őrá kevesebb munka jusson. Szíve mélyén sajnálta ezt, 
de a több szabadidejét is aktív pihenéssel töltötte. Szívesen foglalkozott a 
ház körüli javítgatással, kézügyességi munkákkal: lakkozás, padok javítása 
a kertben, órák preparálása és minden, ami a technikával kapcsolatos. Ezen-
kívül sokat kirándultak családosan, szerettek vendégeket fogadni és láto-
gatóba menni.'9 

Szegény betegeinek segítésén kívül gondja volt Körmend szegényeire 

73 Hogy valamennyien meglássák az örökkévalóságban az igazi világosságot! 
74 Napló, 148. 
75 Baradlai 32. 
76 Baradlai 32. 
77 Kardos27. 
78 Döbör 15. 
79 Kardos 29. 
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is. Plébánosa és fővadásza közölt arról adatokat, hogy minden héten kb. 
100 m3 tűzifát adott erdeiből a rászorulóknak, persze csak a nővérek által 
elvégzett környezettanulmány után. Ráadásul ő maga, a saját költségén 
fuvaroztatta be és osztatta szét az egészet. A tűzkárosultaknak ingyen 
adott anyagot a háztető megcsináltatásához. Ha egy szegény ember meg-
halt, ő fizette a temetés költségeit. Birtokából önként 200 házhelyet osz-
tott ki névleges áron, s mellé még útparcellát is adott. A körmendi közkór-
házát is támogatta, fölszerelte, kb. nyolc kat. hold birtokot adott neki 
névleges bérért és házat bocsátott a kórházi alkalmazottak rendelkezésre. 
Valláskülönbség nélkül segített mindenkin, előnyben az volt, aki minél 
szegényebb volt.80 A katolikus egyházat is bőkezűen támogatta, és nem 
csak azért, mert tizenhárom templomnak volt a kegyura. Amikor a kör-
mendi templomnak harangokra volt szüksége, adományán kívül nagyobb 
összegű kölcsönt is folyósított, a borítékon ezzel a fölírással: visszafizeten-
dő az örökkévalóságban.81 

Ez a könyörületesség nagyon sok pénzébe került. Óvatos becsléssel 
kb. birtokai jövedelmének kétharmadát vitte el a jótékonykodás, a kórház 
fenntartása, segédorvosainak és ápolószemélyzetének díjazása. Bántó ko-
mikum ezen tények tudtában, hogy áldozatos munkája után még adót is 
kellett fizetnie (!), ugyanis az állami szervek nem hitték el neki, hogy 
ingyen gyógyít! És hogy mi után fizetett adót? Természetesen a kórháztól 
élvezett jövedelme után... Ügy látszik, az adóhatóságok cinizmusa soha 
sem ismert határt... 

„Az illetékes hatóság megállapította, hogy mennyi fizetés járna a her-
cegnek a hercegtói, ha a herceg, mint földbirtokos és kórházfenntartó fizetné 
a herceget mint orvosdoktort... és ez után az immaginárius jövedelem után 
ki is rótta a kereseti adót, amit a herceg rendesen meg is fizetett. "S2 

Persze azért sajnálnunk nem kell dr. Batthyány-Strattmann László 
herceget, hiszen mind atyai öröksége révén, de főképp a hercegi hitbizo-
mány révén hatalmas birtoktestek uraként állt olyan jól anyagilag, hogy -

80 Kardos 36-38. 
81 Kardos 37. 
82 Baradlai 39. 
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amint erről források is beszámolnak - a gazdasági problémákkal olyannyira 
nem törődött, hogy el sem olvasta a birtokai pénzügyeiről szóló jelentése-
ket, illetve a kórházi kiadásokról szóló listákat. És naplója 1926. január 10-i 
és 11-i bejegyzései árulkodnak arról, hogy a sanyarú helyzetbe került arisz-
tokraták gyakran fordultak hozzá anyagi segítségért, amit ő Misi könyörgő, 
könnyes szemeinek hatására általában nem is tudott megtagadni.83 Ezt 
persze csak a tárgyilagosság kedvééit említettem, hiszen ő is élhette volna 
az arisztokrácia pazarló életét, mit sem törődve a szociális problémákkal, 
de őt nem vonzották a nagy mulatságok, az oktalan pénzszórás. Egyszerűen 
abba a szerencsés helyzetbe került, hogy nála egy helyen találkozott a nagy 
vagyon és a szegény sorsú embertársaiért tenni akarás eszménye, a feleba-
ráti szeretet. 

IV. A szentéletű herceg és a politika. Címek, 
rangok és kitüntetések 

A nyilvános politikai életben való szerepléstől mereven elzárkózott. Visz-
szautasította például az Országos Revíziós és Legitimista Párt felajánlott 
fővédnökségét, mint írta „...semmiféle párthoz nem tartozom, ilyennek 
tagja nem voltam és nem vagyok, politikával nem foglalkozom, hanem 
kizárólag orvosi hivatásomnak élek." Visszahúzódó, puritán egyéniség volt, 
sugárzott belől a derű, a szeretet. Mélyen hitt Istenben, s küldetését a 
szegény betegek szolgálatában látta. Nem érdekelték a címek és a rangok, 
bár társadalmi státuszát tekintve nem térhetett ki előlük, hiszen császári 
és királyi kamarás volt, a főrendiház tagja és örökös Vas megyei főispán. 
Díszmagyarban csak a főrendiház ünnepélyes ülésein jelent meg, egy öl-
tönyt mindig addig hordott, míg el nem viselte, vagy egy szegény betegé-
nek neki nem ajándékozta.84 

Azonban politikai meggyőződése lehetett, még ha a nyilvános szerep-
léstől - beállítottságának köszönhetően - húzódott is. S e meggyőződését 
igazán nem is titkolta soha. A Körmend története című könyvben futólago-

83 Napló, 67-68. 
84 Döbör 14. 
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san említik hagyományos királyhűségét az 1920. január 25-26-án lezajlott 
nemzetgyűlési választásokkal kapcsolatban. A választások előtti napon Kör-
menden is bemutatták a Horthyról szóló propagandafilmet az Uránia mo-
ziban. Az esti díszelőadáson azonban nagyon csekély volt az érdeklődés, 

^mivel a többségben katolikus tömegek és a közélet vezető személyiségei, 
köztük a herceg, hagyományosan királypártiak voltak.8:1 

Ezt bizonyítja a Rábavidék című korabeli regionális újságnak 1921. 
április 3-i és április 10-i beszámolója Batthyány Strattmann László herceg 
és IV Károly találkozásáról. Történt ugyanis, hogy 1921 húsvétján (márci-
us 31.} a király első visszatérési kísérlete előtt Mikes János megyéspüs-
pöktől autón Körmendre érkezett a herceg meglátogatására, s még aznap 
visszatért Szombathelyre. Azután április 5-én, a sikertelen puccs után az 
országból való távozásakor különvonata újra megállt a helyi vasútállomá-
son, ahol nagy tömeg éltette és vett tőle búcsút, közöttük a herceg és 
családja.86 Ezen eseményt „feldolgozta" könyvében az orvosherceg legré-
gibb krónikása, Baradlai is, bár sokkal jobban kiszínezve rózsaszínre, mint 
a tárgyilagos folyóirat. Mint írja, a hazatérő királynak maga Batthyány 
sietett elébe felajánlva segítségét. Majd pár nap múlva, mikor a király 
távozik, a vonatot a körmendi állomáson ott várja a herceg egész családjá-
val. A gyerekek kor szerint sorba állítva, a kis tisztelgő csapat élén a herceg 
és felesége. 

„A szomorú fiatal király leszáll a vonatról, melegen mégszorítja hű 
nemesének és hitvesének kezét. A két férfiú mélyen meghatva egymás sze-
mébe néz, s szinte könnyekkel a szemében mondja Károly király: »Az egyet-
lenfénysugár ebben a nehéz órában... «Az országból száműzött király vona-
ta lassan tovagördül. Soha többé nem látták egymást... Az özvegy királyné 
egyik leghűbb tanácsadója aztán Batthyány László lett. "s? 

1922 tavaszától azután rendre érkeztek a rangos látogatók Körmend-
re: az Egységes Párt jelöltje, Tamássy Árpád nyugalmazott táborszernagy, 

85 S Z A B Ó L Á S Z L Ó (szerk.): Körmend története. Körmend, 1 9 9 4 . ( A továbbiakban: 
Szabó.) 266-268. 

86 Rábavidék, 1921. április 3. 2. illetve április 10. 2. 
87 Baradlai 56. 
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gróf Bethlen István miniszterelnök, dr. Vass József kultuszminiszter vala-
mint Patacsy Dénes államtitkár. Körmend lakossága azonban - élén a 
herceggel - ellenzéki maradt, Tamássy alul is maradt a Friedrich-párti 
(KNEP) jelölttel, gróf Sigray Antallal szemben. Ugyancsak hűvös fogadta-
tás várta 1922. december 12-én Horthy Miklóst, aki kormányzói ország-
látogatása során 8 óra 30 perckor érkezett Körmend feldíszített vasútállo-
mására. Nem szóltak éljenzések, tapsok az utcán. A herceg a nyilvánosság 
előtt nem, csak a kastélyban találkozott a kormányzóval, és sem annak 
hazafias beszédén, sem a laktanyában tartott villásreggelin nem vett részt. 
Horthy 10 óra 50 perckor már tovább is utazott Szombathelyre.88 

A kormány és egyáltalán az új rendszer megítélésében csak évek múl-
va történt változás Batthyány László részéről. Megbékült Horthy kor-
mányzóval, és ő is kibékült vele. Ezt bizonyítja, hogy 1927. január 20-án 
keltezett levelében a kormányzó a főméltóságú herceget személyesen hív-
ta meg az országgyűlés felsőházának ülésére. S 1930. március l-jén dél-
előtt tíz órakor a hercegi kápolnában is istentiszteletet tartottak a kor-
mányzó hatalomra jutásának tizedik évfordulóján.89 

A politikához való viszonyáról, illetve arról, hogy hogyan viszonyult 
őhozzá a politika, a legtöbbet egy kis anekdota árul el. A proletárdiktatúra 
elől Bécsbe, majd Svájcba menekült a herceg egész családjával. Mikor a 
helyzet konszolidálódása után hazatértek, a körmendi kastélyban a zon-
gorába tűzve egy levelet találtak egy sor ismeretlen aláírással: „Miért 
teccett, elmenni. Maga herceg úr a mi jótevőnk, nem történt volna semmi, 
sőt!"90 

Egyetlen olyan kitüntetése volt, amire - joggal - büszke volt, büsz-
kébb, mint bármelyik címére. 1923. november 10-én ünnepelte a Bat-
thyány-házaspár az ezüstlakodalmát. Ez alkalomból a pápa a betegek közt 
és a katolikus sajtó terén szerzett érdemeiért az Aranysarkantyús renddel 
és dicsérő okirattal tüntette ki, melyet az ünnep délutánján a pápai nunci-
us adott át Körmenden. E kitüntetésnek akkor a világon összesen huszon-

88 Szabó 266-268. 
89 Lásd a 88. jegyzetet. 
90 Kardos 27. 
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két birtokosa volt. Schioppa nuncius körmendi látogatása után ekként 
tájékoztatta tapasztalatairól a pápát: „A magyarok azt tartják, hogy szent 
ember, és én biztosíthatom szentségedet, hogy valóban az is!"9' 

V. Kálváriája és halála 
A „szegények orvosa", ahogy a nép hívta, gyakorlatilag minden erejét és 
idejét a gyógyításnak szentelte. Ameddig erővel bírta. Sajnos, nem adatott 
neki hosszú élet. 1929. szeptember 2-án a belgiumi Blankenberghebe uta-
zott a család üdülni. A jó hangulatot az apa betegsége zavarta meg. Szep-
tember 10-én reggel véreset vizelt. O maga ekkor már rákra gondolt, de 
mivel állapota heteken át javult, egészen november 7-ig operált.92 Sejtette, 
hogy mit hordoz magában, mégis úgy operált, mint máskor: nyugodtan, 
hideg fejjel és könnyedén. November 8-án Rómába indult, s két nap múl-
va, útközben, ágynak dőlt.93 Hazatérve orvosi konzíliumot tartatott, és 
ennek eredményeképpen felkereste Illés professzort, akit a legjobb uruló-
gusnak tartott. A diagnózis immáron biztos: hólyagrák! Gyógykezelésre a 
bécsi Lőw-szanatóriumba utalták.94 November 27-én megoperálták, de 
eredményt nem hozott a műtét. Ezzel kezdődött 14 hónapos szenvedése, 
kálváriája. Voltak enyhülési hullámai, ilyenkor szakmai megbeszéléseket 
folytatott a szanatórium orvosaival, akik sok esetben a tanácsát kérték. 
Boldoggá tette, hogy segíthet másokon, s ilyenkor megfeledkezett fájdal-
mairól. A halálra azonban jól felkészült, s az egyre nagyobb fájdalmak közt 
is megőrizte hitét. Átadta magát Isten akaratának, belenyugodott sorsá-
ba.95 1931. január 12-én mély áhítattal vette fel az utolsó kenetet, megírta 
végrendeletét, és átadta a család vezetését László fiának. Végrendeletében 
így összegezte életét a „szegények orvosa": 

91 Döbör 15. 
92 KLEMM NÁNDOR: Csak eszköz vagyok... Dr. Batthyány-Strattmann László élete. 

Szombathely, 1987. (A továbbiakban: Klemm.) 132. 
93 Döbör 15. 
94 Klemm 132. 
95 Döbör 15. 

I 144 



Batthyány Strattmann László, a szegények orvosa 

„Eletem egyik főfeladatának tűztem ki, hogy orvosi működésemmel a 
szenvedő emberiségnek szolgálatot tegyek és ezáltal a jó Istennek tetsző 
dolgokat cselekedjem. Az Úr Isten kegyelméből évek hosszú során át napról-
napra dolgoztam kórházban, tehetségemhez képest segítve beteg embertár-
saimon. E munkám volt forrása számtalan kegyelemnek és azon sok lelki 
örömnek, amely a magam és családom minden tagjának lelkében uralko-
dott. Azért, mint életemben mindig, e helyen is mély hálát adok a Teremtő-
nek, hogy az orvosi pályára hívott. Ha boldogok akartok lenni, tegyetek 
másokat boldoggá. "96 

1931. január 22-én halt meg Bécsben. Temetési szertartását a kör-
mendi kastély udvarán tartották, ahová holttestét lovas szekéren hozták. 
Mikes püspök beszédében azt mondta róla, hogy inkább hozzá, mint érte 
kell imádkozni. Az udvar teljesen megtelt messzi vidékek és a környék 
zarándokaival. A Nemzeti Újság korabeli tudósítása szerint ezerre volt 
tehető a gyászolók száma. A küldöttségek és a személyeseri megjelentek a 
társadalom szinte valamennyi körét képviselték. A ravatalt közel százötven 
koszorú borította, s több mint ötszáz részvéttávirat érkezett. Január 27-én 
vitték a holttestet Németújvárra, a családi kriptába. Útközben mindenütt 
iskolás gyerekek álltak sorfalat, élükön a falvak vezetőivel. Németújváron 
is sok gyászoló várta a nagy halottat, s üdvözlésére megszólaltatták az 
összes harangot. A gyászszertartás után a koporsót levitték a templom 
alatti sírboltba, s az oltár bal oldalán helyezték el fiatalon elhunyt fia, 
Ödön mellé.97 

Halála után nem sokkal megkezdődött a szentté avatási eljárás, amely 
mind a mai napig nem zárult le. II. János Pál pápa már 1988-as burgenlan-
di látogatásakor bejelentette - mintegy hívei megnyugtatásaképpen - , hogy 
a boldoggá avatási eljárás folyamatban van, és 1992. július 11 -én azt nyilat-
kozta róla, hogy „az Isten és ember szeretetét hősies fokon gyakorolta életé-
ben". 

9 6 D O M O N K O S J Á N O S : Batthyány-Strattmann László herceg. A szegények orvosa. 
Szombathely, 1991. 9. 

97 Hatvanöt éve halt meg a szegények orvosa. Kisalföld, 1996. január 26., 8. 
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Hogy mégis sokan szentként tisztelték már életében, és tisztelik most 
is, az pedig egyáltalán nem csoda, hiszen életével és munkásságával a 
kereszténység alaptételeit valósította meg. Teljesen a krisztusi erkölcsi 
normák szerint élt, kötelességének tartotta segíteni szegény felebarátain, 
és minden lépését áthatotta a legfőbb emberi érték, a szeretet. 

Dr. Batthyány Strattmann László herceg példakép, legalábbis kellene, 
hogy az legyen. Tettekkel adott példát igaz emberségből, élete mutatja, 
hogy hogyan tudjuk megtalálni utunkat a jövőbe, és ezáltal saját életünket 
teljessé tenni. 
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