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A fenti cím akkor is meglepőnek tűnhet, ha Batthyány-
Strattmann László neve ma már a laikusok előtt sem isme
retlen (a boldoggá avatási szándéktól függetlenül, amely 
kívül esik illetékességünk mezsgyéjén). Ugyanis a magyar 
főúri famíliák múltjában böngészve szembeötlő, hogy a 

48-as vértanú miniszterelnök fel- és lemenő ági rokonsága 
három szempontból is a legek közé tartozik. Először: a le
xikonok tanúsága szerint (8, 12) ez a család adta a legtöbb 
kiválóságot, szám szerint 25 történelmi személyiséget, bár 
ez az adat természetesen nem helyezi őket sem a Széche
nyiek, sem a Rákócziak elé. Másodszor: lelki és magatar
tásbeli szempontból ez a család tűnik a legkiegyensúlyo-
zottabbnak^ Végletektől távolinak, s ez szintén csak 
minősítés nélküli megállapítás. Harmadszor: a Batthyány 
família visszatérően kötődik a gyógyítás történetéhez, 
vagyis századunk hercegi szemorvosának, a szegények or
vosának karizmatikus személyisége és karitatív ténykedé
se egyáltalán nem előzmények nélküli. Olyannyira, hogy 
címerükbe illenének az orvoslás szimbólumai. 

Az első, akiről szükséges szólnunk, a törökverő Bat
thyány Boldizsár (1543—1590), a császárváros közelében 
elterülő németújvári birtok gazdája. Pápista környezetében 
szívós protestáns, a kard, a toll és a könyvek forgatásához 
egyaránt értő tipikus humanista főúr. Németújvári udvará
ban vendégeskedett annak idején a kor legnagyobb nö
vénytani tudósa (6), a németalföldi Carolus Clusisus, vagy 
vallonosan Charles de L'Écluse, itt készült a híres Stirpium 
(5), valamint a világ első gombaatlasza, amely hasonmás 
kiadásban néhány évvel ezelőtt újra megjelent (4). A hazá
jából elüldözött orvos-botanikusnak a gondtalan megélhe
tésen kívül rendelkezésére állott a bajvívó főúr ritkaságok
kal teli füveskertje, egy bibliofil gyűjtő kivételes könyvtára 
és a kor legkiválóbb természettudósaival való többnyelvű 
levelezése. Személyes segítségként amikor ráért, maga 
Batthyány Boldizsár, állandóan pedig a szintén szenvedé
lyesen botanizáló Beythe István udvari prédikátor (7), a 
szép, színesen illusztrált spórás növények magyar nyelvű 
szignálója, akinek kis latin—magyar növényi nómenklatú
rája (3) Clusius művének függelékeként egy antwerpeni 
nyomdából került ki, amikor a mester már végleg hazatért. 
A füvész-prédikátor fia volt Beythe András, a körmendi 
Bátthyány-birtok udvari lelkésze, buzgalmából készült 
Méliusz Juhász mintájára a második magyar nyelvű 
gyógyfüves könyv helyi kiadása (2). Batthyány Boldizsár 
tehát beírta nevét az európai orvosi botanika történetébe. 

Sógornője, Batthyány Ferencné született Svetkovics Ka
talin már a gyógyító nagyasszonyok közé tartozott, ahogy 
azt a történelmi kalászokat szorgalmasan szedegető Takáts 
Sándor megállapította (14). A veszettségtől a fülbajok 
gyógykezeléséig minden medicinához értett, önzetlen te
vékenységére Magyary—Kossa is utal (9). A következő 
században, újabb generációhoz sorolható egy másik Bat
thyány Ferencné, a szintén idegen hangzású nevet viselő 
Lobkowitz-Poppel Éva, a költő-hadvezér Zrínyi Miklós 
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ifjúkori nevelője. Gyógyító művészetének Magyary—Kossá 
külön fejezetet szentel, „tanultabb és keresettebb alig 
akadt nála a korban", valamint ,,többen fordultak hozzá 
levélben, mint a leghíresebb bécsi orvosokhoz" (9). O ma
ga is postai kapcsolatot tartott fenn tanult doktorokkal és 
önkéntes gyógyászokkal egyaránt. Levelezett a szemgyó
gyításairól híres Pursius Sámuel ausztriai úrral, még töb
ben fordultak azonban hozzá segítségért. Thurzó György 
nádorispánnak a pozsonyi országgyűlésre személyesen 
szállított orvosságokat, Zrínyi György lábára fekély-
flastromot küldött, Pázmány Péter hozzá fordult fulladás 
elleni medicináért. Ami azt engedi sejtetni, hogy a nagy 
ellenreformátor érsek írónak nem lehetett különös szeren
cséje az orvosokkal. Batthyányné Poppel Éva, a 17. század 
egyik nagyasszonya elsősorban mégis a nők, szülőnők és 
gyermekágyas asszonyok bizalmát bírta. Alig akadt főúri 
család, ahová ne ő küldött volna tapasztalt bábát, s ne az 
ő receptjei szerint kezeljék csöppségeiket. Magtalanság 
esetén ne ő adott volna tanácsot, a szüléstől független női 
bajokra fluidumokat és életviteli útmutatást. Úgy tűnik, 
egész életét kitöltötte a másokon való segítés szenvedélye, 
a totális karitatív ambíciót a herceg szemorvos valószínű
leg tőle örökölte. Noha éppen három évszázad választja el 
őket időben egymástól. Természetesen Poppel Éva nem
csak a főúri családok bizalmát bírta, de levélbeli doku
mentumok csak a kastélyok archívumaiban maradtak meg. 
Legalábbis Takáts Sándor és Magyary—Kossá közléseinek 
idejéig. No meg a Burgenlandban található bibliotékák 
polcain, mert a Batthyány-birtok jelentős része Trianon 
után, Ausztriához került. 

A Batthyányaknál tehát családi tradíciónak számított a 
„szociális érzékenység". Poppel Éva a cselédeket ugyan
úgy gyógyította, udvarában külön gyógy füves asszonyokat 
és bábákat tartott, minden rászorulón igyekezett segíteni. 
Jó szívén és tudásán kívül megvolt hozzá az anyagi lehető
sége, ez a főúri família kivételesen jól tudott gazdálkodni. 

A Batthyányak közül ki kell még emelnünk Kázmért 
(18(17—1854), Kossuth hívét, Vörösmarty Mihály támoga
tóját, '49-ben a Szemere-kormány külügyminiszterét, aki 
birtokain óvodákat és iskolákat nyitott, Rohoncon gazdasá
gi tanintézetet alapított, nagy könyvtárukat pedig a Magyar 
Tudományos Akadémiának ajándékozta. 

Batthyány-Strattmann László ősei között apai ágon két 
nagy mecénás (bár ez a hajlam szinte mindegyikben meg
található), anyai ágon két gyógyító nagyasszony történeti 
tevékenysége ismert. Mármint az írott orvostörténe
lemből. 

E családba született bele 1870. október 28-án az a Lász
lónak keresztelt fiúgyermek, aki később a szembetegek és 
szegények orvosa lett, s valóban a szentek önzetlenségének 
szintjén művelte mesterségét. A família legnemesebb ha
gyományaiból egyedül a vitézséget nem örökölte, a bátor
ságot viszont igen. Mert amire vállalkozott, azt a legbát-
rabbakra valló eltökéltség nélkül nem lehetett volna 
végigcsinálni. Mint ismeretes, a szemorvosi oklevél meg
szerzése után előbb a köpcsényi birtokán, majd az 1914-ben 
hercegi címmel megörökölt körmendi udvarában szem
kórházat létesített, ahová a szegény betegek gyógyulni, a 
szakma kiválóságai csodálkozni jártak. Grósz Emil pro

fesszor 1917-ben a következőket írta: ,,az egész környékről 
jönnek a segítséget keresők. Délelőttönként naponta kb. 
száz beteg fordul meg a rendelőben, melyben a herceg a 
hercegné segítségével gyógyít, látást ment meg, látást ad 
vissza. A háború alatt a kórház rögtön tartalékosztályokkal 
bővült, melyekben katonákat ápolnak. Kisgyermek
otthonába pedig a munkába járó asszonyok beadják nap
palra gyermekeiket, hol őket jól táplálják, megfürdetik, 
tisztaságra szoktatják. S minderről nagyon keveset tud a vi
lág. A herceg nemcsak vagyonát, nemcsak tudását, de szí
vét is a népnek áldozza: az igazi jótékonyságot gyakorolja. 
A hercegné nagyszámú család anyja, s emellett időt talál, 
hogy minden védettjét személyesen ápolja. A herceg nem
csak operál, nemcsak kötöz, hanem a hadbavonult köror
vost is helyettesíti, ojt, sérültet el lát, szülőnőnek segédke
zik, a fertőző betegségek ellen a védekezést vezeti, szóval 
az orvosi tudományt nemcsak kedvből, hanem hivatásból 
gyakorolja" (13^ Az amerikai Posey professzor is megláto
gatta, ami azt jelenti, hogy az oftalmológia korifeusai nem 
a „különcöt" látták benne, aminthogy a tragikus sorsú Pir-
quet professzor is tudása, embersége okán fogadta barátsá
gába. A háború alatt egy semleges ország orvosa, a derék 
svéd Lindholm doktor volt a segítségére, és az irgalmatla
nul sokat dolgozó irgalmas nővérek (11). Köpcsény elcsato-
lásával a herceg a maradék Magyarországra költözött, de 
átjárt operálni. Hályogműtéti eredményeit Csapodi tanár 
is megcsodálta. Trianon előtt húsz, utána pedig tíz eszten
deig állott a betegek rendelkezésére. Legendás volt sokol
dalúsága, szűkebb szakmájától a legtágabb értelemben vett 
tudományok, mesterségek és művészetekig szinte minden 
érdekelte. E sorok írója is találkozott még esztergomi páci
ensével, akinek szaruhártyájából ő távolította el a vasresze
léket, s az utókezelére szánt gyógyszerek receptjét ereklye
ként őrizte. Szinte minden beteg a szentet látta benne. 

Amikor 1931. január 28-án a bécsi Löw szanatóriumban 
örökre lehunyta szemeit, az egész ország gyászolta. 

Vámossy professzor az Orvosi Hetilap hasábjain a kö
vetkező szavakkal búcsúztatta: ,,az orvoscollegákhoz for
dulok, véssék jól lelkükbe példáját és igyekezzenek annak 
csíráját, magvát hatáskörükben mindenütt elhinteni: em
berek szívében és közületek lelkiismeretében, hogy gyöke
ret verjen az ott Nemzetünk, szenvedő népünk javára" 
(19). 

Az elmúlt évtizedekben, amikor egy vallásos főurat 
nem illett tisztelni, a helytörténészek és a burgenlandi ma
gyarok tartották ébren emlékét (1). Újabban itthon egyre 
több könyv jelenik meg róla, s nyugodtan állítható, hogy 
Semmelweis óta egyetlen magyar orvosnak sincs ekkora 
biográfiai repertóriuma. 

A patinás nevű Batthyány család orvostörténeti szere
pének ő a betetőzője. Egyedi eset, követhetetlen példa, 
mégis jó tudni, hogy létezett. Egy igazi orvos, aki ember
ségével nőtt óriássá. 
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