
Almási Balogh Pál — 
Kossuth és Széchenyi háziorvosa 

Nemzet i történelmünk egyik legbonyolultabb korszakának jól ismert és köztiszteletben 
álló egyénisége volt dr. Almási Balogh Pál, Széchenyi háziorvosa s legnagyobb politikai 
ellenfelének, Kossuth Lajosnak is éveken át volt kezelőorvosa, rabsága idején pedig meghitt 
bizalmasa. A XIX. század kiemelkedő tudósáról — Borsod megye s zü lö t t é rő l—, akit 
méltánytalanul elfelejtett az utókor , szeretnék röviden megemlékezni. 

1. 1794-ben Nagybarczán (Borsod vármegye) született. Atyja Balogh Mózes, a nagybar-
czai református anyaegyház első lelkipásztora volt. A szülői házban gondos nevelésben 
részesült, és ez egész életére meghatározó volt egyénisége, jelleme kialakulásában. Alsóbb 
iskoláit Rimaszombaton, középiskolai tanulmányait Sárospatakon végezte, Késmárkon 
pedig jopot tanult. Itt hamarosan rádöbbent arra, hogy a jogi pálya nem az ő egyéniségének 
való, ezert 1817-ben Pestre ment, és beiratkozott az orvostudományi karra, melyet kitűnő 
eredménnyel végzett el, és 1823-ban doktorrá avatták. 

Néhány éves orvosi gyakorlat után, amikor már kellő tapasztalatot szerzett magának, 
1825-ben ismereteinek gyarapítása céljából külföldre ment. Bejárta Németország legna-
gyobb városainak kórházait és tudományos intézeteit. Útja során megismerkedett Németor-
szág legkiválóbb tudósaival és Geothevel is, aki kitüntető kedvességgel fogadta. Németor-
szágban — Köthenben — ismeri meg a „hasonszervi gyógymód" megalapítóját, Hahneman 
Sámuel doktor t , és rendíthetetlen követőjévé szegődik. Maga Hahneman is nagy tudású 
orvos volt, de nemcsak medikus, hanem kiváló kémikus is, aki önmagán végzett vizsgálato-
kat. Kutatásai során arra a következtetésre jutott , hogy a betegségek, melyek olyan, illetőleg 
hasonló tüneteket mutatnak, amilyeneket bizonyos szerek nagyobb adagjai előidéznek, 
meggyógyulnak ugyanazon gyógyszerek igen kicsiny adagaitol. Ez volt a homeopathia 
alapelve és a gyógymód lényege. 

Abban az időben, mikor Balogh Pál orvosi gyakorlatot folytatott, a kuruzslás igen 
elterjedt volt. A homeopathiának nagy előnye volt, hogy a kuruzsláshoz szokot t embert 
visszavezette a természetes, egyszerű gyógymódhoz. Gyors elterjedését egyszerűségén kívül 
főleg olcsósága segítette elő, és Balogh dr. szociális érzéke megtalálta benne azt amire a nép 
érdekében szükség volt. Hazatérése után a sok támadás dacára ezen gyógymód terjesztéséért 
küzd, és mint homeopatha orvos, igen nagy sikerrel gyógyít. Neve csakhamar országszerte 
ismertté lesz. De mindez nem elégíti ki. Fáj neki a Közegészségügy elhanyagolt volta, a 
szegény jobbágyság nyomorúságos helyzete. A közegészségügy a homeopathia terjedésével 
némileg javulásnak indult ugyan, de ezzel ő még nem éri be. Nemzetközi kongresszusokra 
jár, behatóan tanulmányozza a művelt nyugati nemzetek népjóléti, egészségügyi intézmé-
nyeit, és mindent elkövet, hogy azokat — legalább részben — itthon is megvalósítsa. A 
népegészség szemmel tartása érdekében statisztikai kongresszusok összehívását sürgeti; 
kárhoztatja, hogy a statisztikában mindenütt közösen szerepelünk Ausztriával, aminek nagy 
kárát látjuk. 1834-ben külföldi kitüntetésben részesül: a berlini és lyoni orvostársaság 
levelező tagjává választja. 
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De nemcsak mint orvos volt kiváló a maga korában; sokirányú tehetsége más téren is 
bontakozot t . Igen jelentős volt nyelvészeti munkássága. A nyelvészet tárgykörébe tartozó 
számos fejtegetése és dolgozata alapján választotta meg a Magyar Tudományos Akadémia 
1831-ben levelező, majd 1835-ben rendes tagjává. Ez a kitüntetés abban az időben éri, 
amikor Kazinczy Ferenc szellemének hatása alatt megújhodot t magyar nyelv még a 
nyelvújítási harcok korát élte, amikor tehát éppen a nyelvészeti munkák jelentették a 
legszigorúbb kritika tárgyát. 

Sokoldalú tudományos munkásságára jellemző, hogy az Akadémia, ugyancsak 1835-ben, 
száz arannyal jutalmazza Tudományos művelődésünk története című pályamunkáját , amely 
már nem nyelvészettel foglalkozik, hanem filozófiai tárgyú, és amelynek elismert nagy 
érdeme, hogy a hazai filozófia addig élvezhetetlen nyelvezetét magyarrá teszi, szinte 
újjáteremti. 

Korának legjobban elfoglalt orvosai közé tartozott , kihez nemcsak a fővárosból, de az 
ország legtávolabbi vidékeiről is tömegesen sereglettek a betegek. Orvosi gyakorlata mellett 
azonban mégis mindenütt ott van, élén jár minden fontosabb társadalmi mozgalomnak, sőt 
értelmi szerzője több olyan intézménynek, mely nemzeti haladásunkat szolgálta szellemi 
vagy anyagi téren. 

2. A reformkorban Széchenyi István és Kossuth Lajos háziorvosa. Egyformán lelkes híve 
Széchenyinek és Kossuthnak, és az marad pártatlanul akkor is, mikor a kettő már politikailag 
teljesen eltávolodott egymástól. 

Kossuthtal a harmincas évek közepe táján ismerkedik meg személyesen. Kossuth ebben az 
időben sokat betegeskedik, és makacs gyomorbaiával gyakran felkeresi Balogh doktort . 
Ettől kezdve éveken át kezeli krónikus betegségében, mely nehezen javul, mert az előírt 
diétát nem tartja be pontosan, amint azt az egyik, itt következő levelében ő maga is beismeri. 
Ugyanez a levél más szempontból még sokkal érdekesebb. Azt olvassuk benne, hogy 
Kossuth a Törvényhatósági Tudósításokat rendszeresen megküldte orvosbarátjának akkor 
is, amikor azokat a nádor betiltotta, s amikor , mint tudjuk, éppen a Tudósítások miatt, 
Kossuth rövidesen fogságba került. 

9. Mai. 837. A Tudósításokat mindig rendesen megfogom küldeni, amint mosta XIX. számot küldöm; 
— 's igen örömömre szolgáland, ha azokat olvasásra 's megtartásra méltatja kedves barátom; —a XIV. 
és XVIII. számokat azonban csak vasárnap fogom maraaandólag megküldhetni, azok csak elolvasásra 
voltak szánva, minthogy Aradv'gye részére irvák, 's a megye megbízottja holnap szándékozván indulni, 
esedezem, méltóztassék azokat most visszaküldeni. 

Orvosságom elfogyott, semmi különös változás nincs, egészségem állapotjában — kivévén, hogy 
tegnap v. tegnapelőtt délután kisétálván, hazajöttömkor kevés járás után is szokatlanul lankadtnak 
éreztem magamat; — reggel pedig, kivált ha dohányoztam, egy kis szédelgésforma „Üblichheit" 
jelengeti magát. De úgy a lankadtság, mint ez, hamar elmúlnak. — Méltóztassék meghagyni inasomnak, 
mikor alkalmatlankoahatik orvosságért. Annyit megvallok, hogy a napokban nem a legszorosabb diétát 
tartottam. Szíves tisztelettel Kossuth. 

Mikor Kossuth betegségéből már kezd felépülni, Balogh doktor tanácsára üdülés céljából 
pesti lakásából Zugligetbe költözik, hogy elgyengült szervezete a jó levegőn megerősödjék. 
Itt fogják el 1837. május 4—5-e közötti éjjelen. Egy ötvenfőnyi fegyveres csapat gróf T h u m 
József vezetésével körülfogja a villát, és az ügyész utasítására letartóztatják. Egyenesen a 
várba viszik, a volt Bécsi-kapu mellett levő kaszárnya börtönébe. Az alig lábadozó beteg 
napsugaras ot thonából a bör tön sötét, nyirkos cellájába került, melynek ablaka majdnem 
teljesen be van falazva, csak felülről szűrődik be némi világosság. Ide jár be hozzá Balogh 
mindjárt kezdettől fogva, mert állapotában csakhamar visszaesés mutatkozik. Mivel politi-
kailag sohasem exponálta magát, Kossuth kérésére könnyen megszerzi erre az engedélyt. 
Vállalkozása azonban igen nehéz feladat elé állítja, mert mint orvos, szinte meg van bénítva 
cselekvésében. Tudja, hogy a börtön levegője, a rabkoszt és mindaz a lélekölő momentum, 
mely a raboskodással jár, és amiken minden törekvése dacára sem volt módjában segíteni, az 
elgyengült, leromlott szervezet ellenálló képességét méginkább aláássák. Tudja azt is, hogy 
betegéért egy egész nemzet aggódik, és a nagy felelősség kétszeres súllyal nehezedik lelkére, 
mert ő maga is a legmelegebb vonzalommal és részvéttel van iránta. 

Telnek a hónapok, telnek az évek — és a szabadság rajongója bör tönben sínylődik 
férfikorának legszebb idejében. Orvosa aggódva látja, mint változik meg lassanként egész 
külsejében: délceg tartása hajlottá válik, szép sötét haja megritkul, arcbőre feltűnően sápadt 
és foltos, járása roskatag. Szeretné korlátozni túlzott szellemi munkájában, de nem meri, 
mert tudja , hogy csak az teszi rá nézve elviselhetővé a rabéletet. Végre — mint tudjuk — az 



1839/40-i országgyűlés ellenzékének, s főleg Deák Ferencnek erélyes követelésére, több 
politikai fogollyaíegyütt kegyelmet kap. Ellenségei csakhamar meggyőződhetnek róla, hogy 
szigorú fogsága inkább fejlesztette, mint elzsibbasztotta szellemét. Testileg azonban annál 
jobban megviselt, és egészségét a visszanyert szabadság sem tudja helyreállítani, annál 
kevésbé, mert nem kíméli magát. 

Az a megértő, bizalmas viszony, mely Kossuthot és Balogh Pált egymáshoz fűzte nem 
merült ki kizárólag abban a ragaszkodásban, amit a beteg orvosa iránt érez. Sokszor 
találkoztak a vármegyegyűléseken, gazdasági, társadalmi egyesületekben. Itt — közéleti 
szereplésük színterén — ismerték meg egymás gondolatvilágát, törekvéseit, programját, 
mely a nemzeti élet minden körére kiterjedt. Balogh dok tor egész sorát pendítette meg 
azoknak a reformeszméknek, melyeket aztán írásaival, a társadalom buzdításával népszerűsí-
tett, érlelt, és nem egy olyan gyakorlati alkotásra irányuló terve volt, amit később Kossuth 
valósított meg vagy fejlesztett tovább. Ilyen nagy gyakorlati jelentőségű eszméje volt az ún. 
Angol—Magyar Kereskedelmi Intézet és az Iparegyesület. A hagyatékában levő Kossuth-le-
velek közöt t több olyat találtak, mely egyáltalában nem magánjellegű, hanem részben vagy 
egészében közérdekű tervekkel foglalkozik, bizonyságául annak, hogy a hazafias célok 
szolgálatában egyetértettek és egymást támogatták. 

Horvá th Mihály Huszonöt év Magyarország történetéből című művében olvassuk, hogy 
„Almási Balogh Pál dr . 1841 eleién a Pesti Hírlap 2. számában egy Hasznos ismereteket 
terjesztő társaság alakítására szólítja fel a nemzetet, mely hasonló angol társulat mintája 
szerint csakhamar meg is alakul, s elnökéül Batthyány Lajos grófot sikerült megnyerni. Pár 
hónapi fennállás után Iparegyesületté alakul, és célja a hasznos ismeretek terjesztésén kívül az 
ipar és kézművek gyarapítása és tökéletesítése. A magyar Iparegyesület megalapítója maga 
Kossuth Lajos volt, ki anyagilag is hozzájárult az alapításához, eszméje azonban Balogh 
Páltól származik, és megvalósítására az első lépést ő tette meg." 

3. A következő években az Európa-szerte erősödő demokrat ikus törekvések, az általános 
forrongás hatására feltartózhathatatlanul nyomulnak előtérbe még sokkal fontosabb gondok 
és események. Minden érdeket a politika vesz igénybe és hazánk is mindinkább a politikai 
küzdelmek színterévé lesz. Végre az első népképviseleti országgyűlés alkotmányának 
védelmére fegyverbe szólítja a nemzetet : kitör a szabadságharc. 

1848. március 23-án megalakult az első független, felelős magyar minisztérium, gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnök felkérésére gróf Széchenyi István vállalja el a közlekedésügy 
és közmunka tárcáját, ugyanakkor, mikor Kossuth Lajos a pénzügyi tárcát. Az ellentét, mely 
Széchenyi és Kossuth köz t volt, közös kabinetbe lépésük után sem simult el, sőt közelebbről 
figyelve, még sötétebb színben látta Széchenyi Kossuth politikáját. Minisztertanácson, 
országgyűlésen, vármegyegyűlésen ismételten felemeli t i l takozó szavát Kossuth politikai 
irányvonala ellen. Hasztalan, a nemzet nagyobb része már Kossuth mellett van, és Kossuth 
feltartóztathatatlanul halad tovább megkezdett útján. A folytonos tépelődés a haza sorsán, 
lassanként megtörte Széchenyi szellemi erejét; meghasonlásba jut saját magával is, önvád 
gyötri. Képzeletében már látja a forradalmat és az égboltra lángbetűkkel felírva Kossuth 
nevét. 

Balogh doktor egyre fokozódó aggodalommal figyeli páciense állapotát. Tudja , hogy itt, 
küzdelmeinek színterén, ahol mindennap új gyötrelmeiket ébreszt oeteg lelkében, nincs 
számára pihenés, tehát nincs gyógyulás. Mindent elkövet, hogy munkaköréből kiragadja és 
távozásra bírja. Hosszas rábeszélés és sürgetés után végre szeptember 5-én útra kel az ő 
társaságában. Alig hagyták el azonban Budát, a gróf kiszökött a kocsiból, és kijelentette, 
hogy semmi áron nem hagyja el a várost. Balogh doktor teljes eréllyel kénytelen fellépni, 
hogy ismét kocsiba ültesse. Komáromban újabb incidens zavarja meg szomorú utazásukat. 
Mik or kocsijuk a hídon halad, hirtelen kiugrik a kocsiból és a Dunába veti magát. Már az a 
veszedelem fenyegeti, hogy egy gőzhajó alá kerül, mikor két ember utána ugrik, és még 
idejében kimenti. Ezután még fokozot tabb őrizettel viszik tovább Döblingbe. Balogh Pál 
életének legnehezebb feladatát teljesítette ekkor, és legfájdalmasabb emléke maradt az a 
pillanat, amikor elvált tőle. Széchenyi mögöt t bezárultak a döblingi tébolyda kapui. 

Széchenyi István tragikus sorsa a lelke mélyéig megrendítette orvosbarátját, fájdalmával 
hosszú időre visszavonul a közéleti szerepléstől, és a szabadságharc idejét orvosi hivatásának 
és családiának élve tölti. D e ugyanakkor, amikor Balogh Pálról egy időre elhallgat a krónika, 
felesége lép a cselekvés színterére. 
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4.Mikor az udvari kamarilla ármánykodása önvédelemre kényszeríti a nemzetet , és 
Kossuth 1848. július 11-én hatalmas beszéde után az országgyűlés megszavazza erre a célra a 
200 000 újoncot és 42 millió forintot , az események oly szédületesen gyors ütemben követik 
egymást, nogy Kossuthnak alig van ideje a honvédelmi megszervezésére, és a háború kitörése 
sok tekintetben készületlenül találja a nemzetet . Már az első ütközetek után megtelnek a 
kórházak, nem tudják befogadni a sebesülteket. A sérült katonák ellátásában egyre nagyobb 
hiány mutatkozik, és Buda ostrománál már tömegesen hevernek Pest utcáin a rongyokba 
burkolt , sebesült honvédek. Ez a szörnyű látvány cselekvésre szólítja a magyar nőket , akik 
mindent elkövetnek, hogy honvédeink hősöket megillető bánásmódban részesüljenek. A 
legbuzgóbb és legönfelálaozóbb közöttük dr. Balogh Pálné Ágoston Amália. Nemcsak 
orvos férjének van segítségére a harctéri sérültek ellátásában, de mindenütt megjelenik, ahol 
a szenvedés a legnagyobb, ahol nemcsak ápoló kezekre de biztató, szelíd szóra, a szeretet 
melegére is szükség van. 

Mindjárt kezdetben a legsúlyosabban sérültek osztályán szállásoltatja el magát a honvéd-
kórházban. Éjjel-nappal köz tük van, és saját és gyermekei ágyneműjével a szenvedők 
fekhelyét teszi elviselhetőbbé, míg végre a pihenést nem ismerő, megfeszített munka őt is 
ágyba dönti. De csak rövid időre, mert alig jut egy kis erőhöz, már újból a sebesültek közt 
van. Később Guyon tábornok segítségével külön kórházat létesít, ahol már mint a 
honvédkórháznak kinevezett önkéntes főápolónője működik. Ez a kinevezés hivatalos 
elismerése volt áldozatkészségének; de betegei részéről nagyobb elismerésben is részesült, 
egymás közöt t a „honvédek anyjá"-nak nevezték. 

A szabadságharc leverése után az ország kü lönböző részeiből, ahol a világosi fegyverleté-
telt megelőző heves ütközetek folytak, ismét oly tömegesen érkeztek Pestre a sebesülésekből 
még fel nem gyógyult honvédek, hogy nem voltak képesek elhelyezni őket, és százával 
feküdtek a szerencsétlen áldozatok kapuk aljában, csűrökben, ólakban. Baloghné terjedelmes 
beadványt intéz Pest városához, hogy adjon a város fedett helyiséget, amit a lelkes magyar 
nők kórházzá alakítanak. De Pest városa nem mert intézkedni, mert akkor már Haynau volt 
itt a teljhatalmú úr, Baloghnét hozzá utasítják. O habozás nélkül vállalkozik erre is, elmegy 
Haynau hivatalába. Haynau azonban, mihelyt megtudja, miről van szó, mereven elzárkózik, 
és megtiltja, hogy Baloghnét beengedjék hozzá. A szerencsétlen betegek továbbra is az utcán 
maradnak, míg végre a „honvédek anyja" Bat thyány és Brunszvik grófnővel összeszedik a 
súlyosabb sebesülteket, és magánlakásukon ápolják őket. Balogh Pál otthonában is minden 
talpalatnyi hely sebesült honvédekkel van tele. És nemcsak orvosi ellátásban és szeretetteljes, 
gondos ápolásban részesülnek, hanem élelemmel és ruházattal is ellátják őket mindaddig, 
míg az osztrák rendőrség állandó zaklatása ezt is lehetetlenné nem teszi. 

Mikor Haynau megkezdi a megtorlást, a vésztörvényszék ítélete elől sokan kénytelenek 
külföldre menekülni. Baloghné most a bu jdosók ügyét veszi pártfogásba: sok nagy hazafi 
életét menti meg a hazának azzal, hogy saját életének veszélyeztetése árán elősegíti az 
emigrációt. Többek között Horváth Mihály, a nagy történetíró is az ő segítségével menekül 
ki. De árulója akad Baloghnénak is, elfogják és bör tönre ítélik. A „bresciai hónér" bör tönbe 
juttatta a vitéz magyar „honvédek anyjá"-t , aki életénél is jobban szerette hazáját. Az 
Újépületben szenvedte el büntetését, abban az óriási kaszárnyában, melyet már akkor oly 
sok gyászos emlék tett híressé és a magyar előtt gyűlöletessé. A szabadságharc híveit 
tömegesen tartották itt fogva, és többeket itt végeztek ki. II. József építtette 1786-ban, a 
pestiek „Neugebäude"-nak nevezték el. Később a főváros megváltotta a hadikincstártól és 
lerombolták. 

Baloghné 1852-ben hónapokat töltött az Újépület börtönében. Sorsát nemes megadással 
tűrte, csak övéiért volt állandó rettegésben, mert alig láthatta őket, alig válthatott velük 
néhány szót, azt is szigorú ellenőrzés alatt. Levelei, melyeket szinte elképzelhetetlen utakon 
juttatott el családjához, elrettentő képét nyúj t ják annak az embertelen bánásmódnak, 
melyben a szerencsétlen foglyokat részesítették. Napirenden volt a botozás, dacára annak, 
hogy a fogház orvosának könyörületessége többeket megmentett ettől a barbárságtól. 
Emellett állandóan zsarolták őket. Balogh Pál, ki ebben az időben a legszűkösebb viszonyok 
között élt családjával, alig bír előteremteni annyit , hogy a bör tön lelketlen piócáit kielégítse. 
Végre ismételt közbenjárásra sikerült kiszabadítani feleségét; visszatérhet o t thonába, de 
továbbra is állandó megfigyelés alatt tartják, most már nemcsak őt , hanem az egész családját. 

A zsarnok uralom mégsem éri el célját. Az elnyomás, a bör tön elnémíthatja, de ki nem öli 
a szabadságszeretetét, sót minél durvább erőszak fojtogatja, annál felvértezettebben kerül 
szembe a zsarnoksággal. A fogságból hazatért hitves és anya, lelkében az elszenvedett 
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gyötrelmek keserűségével, a hazaszeretet varázsát árasztja maga körül , és féltő gonddal 
ápolja és fejleszti azt tovább övéivel. Baloghné kétségtelenül egyéniség volt, típusa a gyengéd 
és hőslelkű magyar nőnek, hősiességéért, nemes cselekedeteiért az u tókor elismerése illeti. 
Irányi Dániel jeles politikus, publicista, aki 1848-ban Pest egyik képviselője, Jellasics elleni 
önkéntes csapat tagja, 1849-ben kormánybiztos , menekülés után Párizsban francia nyelven 
megírta a magyar szabadságharc történetét, és munkájában meleg szavakkal emlékezik meg 
Balogh Pálné áldozatos és áldásos tevékenységéről. 

5. A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, a „legnagyobb magyar" gróf Széche-
nyi István nevéhez fűződik, aki minden jószágának egyévi jövedelmét — 60 ezer forintot — 
ajánlott fel erre a célra. A rövidesen megalakult tudós társaság még a kezdet nehézségeivel 
küzd, mikor Balogh Pál — már mint akadémiai tag — nagy lelkesedéssel magáévá teszi ügyét, 
ily módon is elévülhetetlen érdemeket szerezve a magyar tudomány fejlesztésében. 

1856-ban újból külföldön találjuk őt, ahová ezúttal is tudományszomja viszi, és az a vágy, 
hogy világhírű tudományos intézetekkel és azok vezetőivel közelebbi ismeretségbe kerül jön, 
remélve, nogy pártfogásukat fiatal akadémiánk részére megszerezheti. E célból felkeresi a 
francia tudományos akadémia elnökét, a híres zoológust , Geoff roy Saint-Hilaire Izidort , 
megismerkedik Flourens-el, a kiváló fiziológussal, a francia akadémia örökös titkárával és 
több jeles tagiával, nevezetesen Despretz fizikussal (Sorbonne tanára), Milne-Edwards és 
Becquerel fizikusokkal. Meglátogatja Thyerry Amadéét , Attila históriájának íróját, London-
ban felkeresi Faradayt, Owen természetbúvárt, Lyell híres geológust. Mindnyájan igen 
szívesen fogadják a nagy műveltségű, rendkívül megnyerő modorú magyar orvost. Ö pedig 
előkelő ismeretségét nem egyéni célok elérésére, nem saját érvényesülésére használja fel, 
hanem hazája érdekében, oly módon , hogy kieszközli azt, ami Széchenyinek még nem 
sikerült: Európa legnagyobb és legtekintélyesebb akadémiája — az Académie des sciences — 
tudósítványait, évkönyveit is megküldi akadémiánknak. Londonban megszerzi a Royal 
Society — Anglia legnagyobb természettudományi intézetének — munkái t 1830-tól kezdve, 
a Linne fűvésztársulat addig kiadott 24 kötetes évkönyveit , a londoni Asiatic Society és az 
Astronómiai Társaság értékes munkáit . Szóval egész könyvtárat szerez akadémiánknak, és 
megteremti a brüsszeli akadémiával is az összeköttetést. Hazatérve az Akadémia ülésein 
értékes felolvasásokat tartott utazásairól és élményeiről, sajnos azonban csak töredékes 
kivonatokban, mert orvosi gyakorlata gátolta őt nagyobb munka megírásában. 

Balogh Pál irodalmi munkássága éppen olyan sokirányú, mint képességei és képzettsége. 
I f jabb korából több szépirodalmi dolgozata maradt ránk, melyeket jobbára Kátay Aranka 
álnéven írt, de igazi területe a tudományos irodalom. Filozófiai, természettudományi, orvosi 
és nyelvtani tudományoknak alig van ága, melyben kiválót ne adott volna a magyar 
irodalomnak, sőt a francia és német irodalmat is több rendbeli értekezéssel és önálló 
munkával gazdagította. Talán éppen sokirányú műveltsége gátolta abban, hogy érdeklődését 
egy irányban koncentrálja. Pedig ha csak egy tudományágat művel és abban mélyed el az ő 
alaposságával és képességével, valószínű, hogy korszakalkotót hoz létre. De így is igen nagy 
volt hatása irodalmi, tudományos és főleg társadalmi téren. 

Munkakedve még élete utolsó éveiben sem hagyta cserben. Orvosi tevékenysége mellett is 
dolgozik. Halála előtt négy évvel— 1863-ban — jelent meg: A természettudományok igényei 
a törvényhozásban és az Olasz tudósok congressusa 1847-ben című dolgozata, 1865-ben A 
nagy óceán virágkertjei című munkája . Legutolsó műve, a Galilei már csak töredék, nem 
tudja befejezni, mert 1867 őszén utoléri mindnyájunk közös sorsa: a „mors imperátor", ki 
ellen mások érdekében oly sokat harcolt, utolsó csatájában legyőzi őt. 

Almási Balogh Pál élete a legnemesebb munkában telt el, a legmagasztosabb emberi célok 
szolgálatában. Egész életén át azért tanult, küzdöt t , hogy mindazt, amit tud, ami erkölcsi és 
anyagi értéket gyűj töt t , nemzete érdekében hasznosítsa. Megérdemli, hogy az u tókor 
meg-megújuló lelkesedéssel hódol jon emlékének. Megérdemelné, hogy szülőnázán emlék-
táblát állítsanak neki, netán egy szobrot is. E rövid méltatást Berzsenyi Dániel gondolataival 
fejezem be: „A derék nem fél az idők mohától, / A koporsóból kitör eget kér, / Érdemét a 
jók, nemesek s jövendő / Századok áldják." 

Nagy Károly 
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