
Babits betegségei 
a tracheotomia előtt 

Törékeny test aligha hordott még érzékenyebb lel
ket, nemesebb szellemet a Babits Mihályénál, aki 
önmagát a prófétaságot rühellő Jónással rokoní-
totta, kortársai a minden gyötrelmet hangtalanul 
tűrő Jóbot (is) tisztelték benne. Szó szerint, mert 
amikor „rossz gégéjéből" már hang nem jöhetett, 
tőmondatos beszélgetőfüzeteket használt. Ez a vég
re kiadott két vaskos kötet páratlan kor- és kórtör
ténet az irodalomban. Költőnk keserves kínszenve
dése azonban nem a Rudolf Nissen prof. által 1938. 
febr. 10-én elvégzett életmentő légcsőmetszéssel 
kezdődött, hiszen az I. sz. Belklinika 1924 novembe
rében keltezett kórlapja szerint „3 év előtt epekő
gyulladás, sárgaság" zajlott le nála (1. ábra). A kli
nikusok Kaposy Ferencz belgyógyász szakorvos re
ceptre írt soraira támaszkodhattak (2. ábra), ám 
Kaposy dr. csak feltételezi az epehólyaggyulladás 
köves eredetét. Sárgaságról nem tesz említést, gyo
mor- és choleeysta-Rtg. vizsgálatát ajánlotta a tisz
tázás céljából. Az 1924/1925. évi kórisme: Polyarth-
ritis chronica post dysenteriam. Az érdekesség és a 
kérdőjeles diagnózis kedvéért idézzük a teljes leírt 
anamnézist. „Kb. IV2 hó előtt megfázott, lázas 
volt (38,6) köhögött, orra megduzzadt, pár nap 
múlva láza csökkent, 1 napig láztalan volt, majd a 
7-ik nap hasmenés jelentkezik, láza újból 39 fölé 
emelkedett. Hasmenése erősen fájdalmas volt, te-
nesmusokkal, később csak véres és nyákos ürüléke 
volt. Egy hét múlva javult állapota tanninos beön- / " \ 
tésre, tannalbinra. Kb. 1 hó előtt a jobb térde las- VÉOT 
san fájni kezdett, erősen megduzzadt, kissé piros •*••*• 
lett. Kb. 2 hét után jobb kéz I. metacarpophalan- 2235 
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geális ízülete, pár nap múlva bal térde vált fájdal
massá és duzzadttá. Jobb térde, bár kevésbé, fájdal
mas jelenleg is, úgyszintén jobb kézízülete. Bal 
térde fájdalmatlan. Egy nap óta a bal III. borda 
sternális része fájdalmas. Izületi fájdalmai óta 
eleinte magas lázai voltak 39,0 °C-ig. Kb. 2 hét óta 
majdnem teljesen láztalan volt egész 4 nap előttig, 
amikortól kezdve 37,6 emelkedő hőemelkedései 
vannak. Széke csak beöntésre van. Étvágytalan." 
A kórlap szerint az észlelő orvosok: Dr. Kolta (bi
zonyára Kolta Ervin), Dr. Förster (Förster Gyula, 
aki később a János Szanatórium főorvosa lett és a 
beszélgetőfüzetekben is gyakran találkozunk nevé
vel), Dr. Pogány (talán Pogány Aliee), valamint 
Dr. Kálmán (valószínűleg Kálmán Sándor), vala
mennyien szinte friss diplomások. Attól függetle
nül e távirati stílusban megfogalmazott anamné-
zisből kikövetkeztetett kórismén kissé eltűnődhe
tünk. Ugyanis Liebermann Tódor tanár gégészeti 
vizsgálata szerint három nappal a felvétel után, 
azaz 1924. november 21-én a jól involvált piciny 
mandulákból nyomásra ömlik ki a genny, „az ízü
leti bajjal való összefüggés tehát valószínűbben 
tonsillogen, mint dysenteriás". Aztán az 1923-as ki
adású Jendrassik Ernő-féle belorvostani tankönyv
ben az olvasható, hogy vérhasnál a magas láz ritka, 
továbbá sokízületi gyulladás általában a lábadozó 
stádiumban szokott kifejlődni, akkor is enyhe le
folyással. A légutakban eltérés nem mutatkozik. 
Ha még hozzávesszük a fentiekhez, hogy a novem
ber 23-iki bejegyzés szerint a páciens torokfájás
ról panaszkodott, amelyre 2%-os sulfosalicylsavas 
öblítést rendeltek, meglepődünk a szövődmény 
„dysenteriás" eredetének feltételezésén. Akkor 
már ismert volt a lakmuszos mannitagaron történő 
tenyésztés, valamint az agglutinációs vizsgálat, 
azonban ezeket nem használták fel a dysenteria 
verifikálására, sőt a törzsek elkülönítésére. A köl
tőnek korábban is voltak már bélpanaszai, így a 
tenezmussal járó hasmenése valószínűleg másodla
gos volt. A szívhangok még tiszták, de a pulsus 
általában 100 fölötti nyugalmi állapotban is. Ami
lyen biztosak a diagnózisban, olyan tétovák a the-
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rapiában. Mivel a hasmenés hamar megszűnt, az 
ízületeket kellett kezelni. Akut sokízületi gyulla
dásra a tankönyv 6—7 g nátrium salieylicumot ír 
elő, ugyanezt kapta költőnk is nátrium bicarbini-
cummal kombinálva, hogy gyomorpanaszt ne 
okozzon, ugyanis akkor még ismeretlen volt a bél
ben oldódó drazsé. Engel Károly tanár (a könyv 
rheumás láz fejezetének írója) pl. akut esetben nem 
ajánlotta a Bier-féle strangulációs lokálkezelést, 
ám Babitsnál már a felvétel utáni napon alkalmaz
ták a jobb kézre és az azonos oldali alszáron. A 
Heilner-féle Sanarthrit nevű porckivonatot is kap
ta 1925. január 6—23 között, ezt megelőzően Saja-
con injekciókat. A Bier-kezelés mellett hőlégfür-
dő, fényfürdő, iszap, fáradozás próbálta javítani a 
költő állapotát. A Liebermann tanár ajánlotta ton-
sillektómia azonban nem történt meg, s talán ezért 
recidivált később a rheumás láz, most már komoly 
eardiális szövődménnyel. Divatos volt még az ízü
letekre a Strümpell által ajánlott atophan, amit 
szintén kipróbáltak. A jobb térdéről készített Rtg. 
felvételen elváltozást nem találtak, a vizelet fehér
jére negatív, a Westergreen-vizsgálat még nem volt 
használatos. Babits 1925. január 24-én tűrhető álla
potban hagyta el a Bálint4dinikát, amelyet a Csö
vek, erek, terek c. versében örökített m e g . . . 

„Hogy fojt a vattás levegő! 
Hő gőzben hullámzik a ház, 
piheg, 
remeg, 
lázas nagy szürke testüreg: 
rengnek a falak, búg a lift" . . . 

ahonnan kivágyik a szabadba, mert „a halott meg
éled ott, / míg itt az élő haldokol". 

A költő az esztergomi Előhegyre vágyott, aho
vá erőt gyűjteni jött mindig. 

Schill Imre ekkor a híres klinika orvosa volt, 
de neve még a kórlapon nem szerepel. Elsősorban 
a mellkas diagnosztikájával foglalkozott (e tárgy
körből lett magántanár is), Babits betegsége vi
szont a kórlap szerint vérhas utáni szövődményes 
sokízületi gyulladás, így csak később kerültek or

vos—beteg kapcsolatba egymással. A mellékelt le
vélből nem derül ki, mikor kezelte a költőt szív-
izomgyulladással. Az írás 1934. 11/2 keltezésű, te
hát abból az évből, amikor már nyilvánvaló, hogy 
a légzésével valami baj van, de a daganat lehető
sége még fel sem merült. A levél bizonyára Förs-
ter Gyulának szól: 

„Igen tisztelt Kolléga Ür! 
Babits Mihály szerkesztő urat myocarditisé-

vel sokáig észleltem. Ez eleinte Wenkebaeh-perió-
dusokat mutató vezetési zavarban nyilvánult meg, 
később már klinice nem észlelhetők az átvezetési 
idő meghosszabbodásában. Mivelhogy ezen idő tel
jesen normálissá válását még nem volt alkalmam 
észlelni, mozgás tekintetében igen nagy óvatossá
got ajánlok. Amennyiben időnként klinice kimu
tatható zavar mutatkoznék, fekvést és a nála már 
bevezetett digitális kezelés újból való elkezdését 
ajánlom, megjegyezve, hogy a digitális mellé 
strychnint is kapott. Különben nephrolithiasisos 
görcsrohamai vannak időnként, melyek csak mor-
phium- vagy hasonló készítmény adására szűnnek. 

Kiváló tisztelettel kész híve: 
Dr. Schill 

íme hát a beszélgetőfüzetekben rögzített bor
zalmak előtt: epehólyag-gyulladás, állandó emész
tési panaszok, rheumás láz előbb sokízületi gyul
ladással, majd szívizomgyulladással szövődve, kín
zó vesekőrohamok és a Balázsolás félelmes előz
ményei, a többit a beszélgetőfüzetekből tudjuk. 
Kár, hogy az orvosok nevét olykor hibásan írták. 
A zsidókórház egykori gégésze pl. nem Polacsek, 
hanem Pollatschek Elemér, ismert név, laringoló-
giai szakkönyvet is írt. Az esztergomi volt belgyó
gyász főorvos neve sem Rainer, hanem Rajner Já
nos. Ez persze a teljesítményhez képest csak kákán 
csomó. Babits aztán igazán megszenvedte hatalmas 
életművét. A Jónás könyvéhez képest is meglepe
tés a beszélgetőfüzetek. Nem tudjuk érte eléggé 
csodálni, tisztelni és szeretni. 

Szállási Árpád dr. 


