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Nobilis András, egyetemi docens 
tragikusan hirtelen halála a ma-
gyar gyermekgyógyászat pótolha-
tatlan vesztesége. Mindenki is-
merte ôt, akinek hazánkban a 
ko raszülöttek ellátásához az el-
múlt 20 évben valamilyen köze 
volt. 

A neonatológiát Kiszel János 
professzortól tanulta a  Semmel-
weis Egyetem Baross utcai Szü-
lészeti Klinikáján. Részt vett a ko-
ra szülöttmentés megszervezé sé-
ben, a Peter Cerny Mentôszolgálat 
egyik alapítója volt. Az elmúlt 15 
évben az egyetem II. sz. Szülésze-
ti Klinikájának Újszülött Intenzív Osztályát vezette Büky Béla 
professzor szellemi hagyományának méltó folytatójaként. 
Rendszeresen oktatott, elôadásokat, továbbképzéseket tar-
tott szerte az országban. Munkabírása néha emberfelettinek 
tûnt, elméleti tudása mindenkit lenyûgözött. Nem volt olyan 
tudományos téma, amihez nem a legutóbb elérhetô infor-
máció birtokában szólt volna hozzá. Munkáját mély hittel, 
elkötelezettséggel, szinte már tírszerû szelídséggel végezte. 
Nagy álma, a Korányi-projekt keretében megvalósuló új, 
európai színvonalú koraszülött-osztály átadása már nélküle 
fog megtörténni. Bár intenzív neonatológiával foglalkozott, 
az alapellátás problémái sem kerülték el figyelmét. Szer-
vezôje és rendszeres elôadója volt a „Ha za mentem a PIC-
bôl” címû, a koraszülöttek, beteg újszü löttek területi ellá-
tásával foglalkozó továbbképzéseknek. Aki ismer te, mindig 
emlékezni fog rá, emberi, erkölcsi, szakmai szempontból 
egyaránt örök mértéket állít mindannyiunk elé.

Nobilis doktor osztályán kézrôl kézre járt egy, a fiatal, 
kezdô ügyeletesek számára összeállított szakmai „túlélô-
készlet”, amolyan „mit kell tenni vészhelyzetben” jellegû 
könyvecske. A legutolsó oldalon, minden terápiás protokoll 
után, apró betûvel ez állt: ha minden ötletbôl kifogytál, és 
sehogyan sem boldogulsz, végsô esetben hívd ezt a tele-
fonszámot: és itt Nobilis András privát telefonszáma állt. 
Mindig felvette. 

András, kit hívjunk ezután, ha megakadunk?

KOVÁCS ÁKOS

Viszlát, András!

Halálának felfoghatatlan, megmásítha-
tatlan híre egy fontos, fejfájós megbe-
szélés végén jutott el hozzám. Ké sôbb, 
a karácsonyi hangulatban ázó utcákon 
hazafelé, beúsztak a tizenéves, régi 
egyetemi, meg késôbbi emlékek.

Például a hosszú szakmai beszélge-
tések a szobájában. A közös szilvesz-
teri ügyelés, koccintás alkoholmentes 
pezsgôvel. Az elsô szülés a szülôszo-
bán. Az elsô reanimáció, majd az el sô 
elvesztett inkubátoros kisbaba. No bilis 
doktor halk, célzott utasításai. A ren-
díthetetlen nyugalma. 

Vagy amikor az elsô TDK elôadásomhoz anyagot kezd-
tünk gyûjteni, a neve hallatára minden ajtó megnyílt a Lász-
ló Gyerekintenzívtôl kezdve, Rudas Gábor ultrahangos kép-
archívumáig.

Amikor ott ült velem szemben az elôadásomon, meg 
amikor nem ült ott, mert annyi munka volt az osztályon.

Olyan is volt, hogy órákig szereltem a számítógépét, te-
lepítettük a programokat és közben a klinikai orvosi létrôl 
filozofálgattunk. Aztán amikor azt mondta, ne csüggedjek, 
hogy nincs gyermekgyógyászati rezidens hely a klinikán. 
Valami olyasmit javasolt, járjam be az ô útját: kezdjek dol-
gozni egy közkórházban, tanuljam meg ellátni az otitist, 
meg a pneumoniát.

Meg a nemrég az Ákossal hármasban életre hívott közös 
alapítványunk. Az ôszi alapítványi megbeszélés, meg ami-
kor egyszer csak leveszi a feje feletti polcról a diplomamun-
kámat 1999-bôl. A homályos, zavart tekintetem, akkor.  
És most is.

Végül, amikor kiment az áram egy éjszakai ügyeletben 
a PIC-en. Váltva ambúztuk a babákat, volt, hogy egyszerre 
ket tôt is, a vaksötétben nyitott laryngoscoppal ellenôrizve 
a piciket. Nem az ügyeletvezetô szülész, nem a portás, nem 
a mû szakosok, hanem a korahajnalban, ott honában tele-
fonon felkeltett Nobilis doktor kezdte el a szálakat mozgat-
ni. Csendben, józanul, nem vádaskodva, a célra összpon-
tosítva.

Ha úgy alakult, visszahozta az áramot, ha meg úgy, visz-
szahozta a gyereket. Mindent elintézett, minden akadállyal 
megküzdött. Csak egyetleneggyel nem… 
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