
A másik agilis bűntárs egy korponai szlovák, Kohut Péter volt, egész családjával, ö 
alighanem szintén kereskedőként, esetleg vásározó iparosként folytatta üzelmeit. Ugyancsak 
a budai pasa helyettese küldözgette emberrabló útjaira: Korponáról három, Felsőkubinból 
hét szerencsétlent hurcolt el Budára. Egész famíliája tudott gyalázatos üzelmeiről, melyekbe 
beszervezte öccsét, Pál nevű fiát, és saját feleségét, Zsófiát is. Házuk bent, Korpona 
városában volt. A pribékasszony náluk szállt meg lánykarabló gyűjtőútjain. Hat forint 
júdáspénzt vetett oda nekik, sőt Zsófi asszonyt még tafotakelmével is lekenyerezte utolsó 
útján. A korponai vitézek alighanem ezt a közeli bűnszövetkezetet leplezték le s fülelték le a 
leggyorsabban, rögtön Fáti vallomását követően. 

Galgóc mezővárosban is egy szlovák áruló, Uklik Janó volt a pribéknő cinkostársa, 
mégpedig a feleségével, Zsuzsannával együtt. Uklik adta Fáti kezébe utolsó útján az egyik 
kislányt is, aki a pribékasszony vallomása szerint közelebbi felvilágosítással szolgálhat róla. 
A lányka kiszolgáltatásáért az Uklik házaspár hat rész gyolcsot kapott. A Felvidéken még a 
besztercebányaiaknak is volt valamilyen, közelebbről nem ismert kapcsolatuk az emberrabló 
bűnszövetkezettel. Továbbá a lengyel határ mentén, Árva várában élt a pribékasszony 
szlovák nénié, Szofja (Zsófia), aki úgyszintén tudott Fáti bűnös üzelmeiről. 

Még két hódoltsági mezővárosban is voltak cinkosai, úgymint Nagymaroson, Visegrád 
átellenében, továbbá a török tartományi székhelytől kissé északabbra elterülő Óbudán. 
Maroson Tóth Pál, egy sárga szakállú pribék működött, Óbudán pedig egy Horváth nevű. 
ö t felületesebben ismerte a pribékasszony, csak azt tudta róla, hogy nagy darab ember, de 
arra már nem emlékezett pontosan, hogy Pál vagy György-e a keresztneve? 

A szálak tehát messzire vezettek, Budától Árváig: egyetlen pribéknő lefogásával tucatnyi 
magyar és szlovák helység (főleg mezőváros, palánkváros) neve merült fel, a bűnrészes 
családtagokkal együtt, ugyanannyi cinkostárssal. Amennyiben idejében lecsaphattak rájuk, 
sorsuk nemigen különbözhetett a pribékasszonyétól. Áruló - emberrablo, gyújtogató, 
kémkedő - magatartásukat haszonleső, anyagias szemlélet motiválta, melyeken kívül 
feltehetően egyeb, gazdasági-társadalmi és szubjektív tényezők is szerepet játszottak, 
ezekről azonban nem rendelkezünk közelebbi támponttal. 

Mindamellett Fatime pribékasszony hiányosságaiban is nagybecsű kínvallomása értékes 
információkkal bővíti ismereteinket a XVII. századi pribékség hazaáruló tevékenységéről, 
közte a felvidéki kislányok elrablásáról a török hódítók számára. 

Dr. Fenyvesi László 

Források, irodalom•.Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára. Tört. 2r. fol. 78. Korpona 
városától beküldött XVIL századi levelek. Nr. 82., 2 o. Korabeli másolat, aláírások és hitelesítés 
nélkül. (Korpona), 1648. IV. 29. „Török Faty" hadiszéki vallatása, Bossányi Gábor érsekújvári 
vicegenerális parancsára. - Takáts Sándor: A pribékek - Uö: Rajzok a török világból. I. Bp. 1915. 
303-335. old. (Fátiról: 326-327. old.) - Matunák Mihály: Korpona várkapitányai. Korpona, 
1901. 89. old. (1640-es évek: 40—41. o ld . ) -A „törökösség" modern értékelése: Szakály Ferenc: A 
gyöngyösi ispotály-per 1667-1668-ban (A „törökösség fogalmának értelmezéséhez) = Archí-
vum, 1981. 10. k. 5-25. old. 

Balassa János, 
a magyar sebészet úttörője 

A XIX. századot méltán nevezik a sebészet évszázadának. A XVIII. század végén a 
sebészképzés reformot élt át és ez kiválóan előkészítette a talajt e század újabb ugrásához, 
mely három tényezőre vezethető vissza: a narkózis; az antisepsis és asepsis; végül a 
mesterséges vérteíenités módszereinek kidolgozására és elterjedésére. Ezek hatására a sebészet 
elméleti része is bővül, a különböző országok sebészei a műtétek tökéletesítésére és a 
műtéttannak merészebbnél merészebb eljárásokkal való gazdagítására törekszenek. Minden 
ország bővelkedik zseniális sebészekben: Larrey, Dupuytren, Lisfranc, Nelaton, Cooper, 
Syme, Diffenbach, Langenbeck, Tiersch, Billroth, Volkmann stb. Velük egyenrangú a 
magyar sebészet iskolateremtő nagy egyénisége, Balassa János. 
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1814. május 5-én született a Tolna megyei Sárszentlőrincen. Atyja evangélikus lelkész volt, 
ő maga „hat testvére közül a második szülött". A kis, Sió-parti falu a tudós születése idején 
színmagyar volt. Gyakran látogatta a balsors, pl. 1821 -ben egy hatalmas szélvihar során a falu 
71 háza leégett, 21 ember is odaveszett. Csepregi Béla helytörténész, evangélikus lelkész 
adatai szerint 1814 és 1832 közöt t a falu halottainak a szama évenként 72 és 288 között 
ingadozott. Az átlagos életkor a tudós születésének évében 19 év volt, 1832-ben is csak húsz 
év. A gyermekhalandóság aránya 58-75%. Aligha vitatható, hogy a növekvő ifjú szociális 
érzékének és felelősségének kialakulásában, a pályaválasztás irányításában a sok oldalról 
nyomorgatott magyar testvéreinek szenvedése döntő tényezőt jelentett. Sok vérhas-, 
kolerajárvány mellett tizedelte a falut a nyomor, a tudatlanság, az egészségügyi ellátás teljes 
hiánya is. E meghatározó élményekhez egy nagy empátiakészségű, a mindig mások segítését 
előtérbe helyező család légköre társult. Mindez találkozott a magas intellektussal és ez 
egyértelművé tette az orvosi hivatás felé való fordulást. 

Az előiskola kitűnő volt. Abban az időben Sárszentlőrincen kiváló egyházmegyei 
középiskola működött , nem véletlen, hogy az alföldi Petrovics család is ide íratta be Sándor 
nevű gyermekét. Ez az iskola híres volt arról, hogy a tanulóifjúságot magyar nyelven, magyar 
szellemben neveli, a haza értelmiségi szolgálatára. Balassa János három évig jart e falak közé, 
majd Sopronba, Pozsonyba került, és mindvégig kitűnő eredményt produkált. Orvosi 
tanulmányait Pesten kezdte, rtiajd három elméleti év után a gyakorlati évekre Bécsbe ment, 
hol 1838-Dan elnyerte az orvosdoktori és szülésztudori oklevelet. 1839-ben megkapta a bécsi 
Műtőintézet egyik ösztöndíjas, állását, pedig magyar volt és protestáns. Tanársegédi állást 
azonban már nem kapott, megélhetése is veszélybe került. Több állásra pályázik, ezek között 
Tolna vármegye állása is szerepel. Kiváló műtosebészi képességeire, növekvő hírnevére való 
tekintettel Scnuh professzor mellé kinevezik tanársegédnek. Sokat foglalkoztak kórbonctani 
problémákkal, állatkísérletekkel, új műtéti eljárásokat dolgoztak ki, többek között itt 
végezték az első szívburokcsapolást. A professzor legjobb barátja Skoda volt, a nagy hírű 
belgyógyász, a fizikális diagnosztika zseniális úttörője. Hatása a fiatal sebészekre is 
megtermékenyítő volt. Emellett mindkét professzor muzikális, minden művészet iránt 
fogékony, humanista életelvű orvosvezető és tanítványaikat is ilyen szellemben nevelték. 
Balassa egy évig volt ezen iskola tagja, majd 1843. március 21-én meghívták a pesti Kóroda 
rendes tanárának. Néhány napot Párizsban töltött, mielőtt elfoglalta új állását, előre készülve 
arra, hogy tanszékét Európa-hírűvé tegye. Ez sikerült is, joggal tekinthetjük Balassa János 
negyedszázados tanári működését az első magyar sebésznemzedék felnövekedési idejének. 

Részt vesz a politikai életben is. Az első felelős magyar minisztériumban a közoktatásügyi 
miniszter, báró Eötvös József, az orvosi tanításügy előadójául és az egyetemi orvosi kar 
igazgatójául Balassát nevezi ki. A szabadságharc bukása után a reakciós egyetemi tanárokból 
létrejött igazolóbizottság joggal mondhatta Balassáról: „A bukott politikai párthoz kezdettől 
fogva fennállott belső kapcsolatai és érzelmei miatt erősen gyanús, a forradalom ügyével való 
rokonszenve terhére szol." 1849-ben két hónapra bebörtönzik. Tanszékét csak 1851-ben 
nyeri vissza. Míg katedra nélkül volt, kétszer hívták Bécsbe, de ezeket az ajánlatokat 
visszautasította. Az ezt követő 17 évben, amely még megadatott neki, új műtéti eljárások 
tökéletesítésével, kidolgozásával betegek ezreit gyógyította meg, sebészek tucatjait képezte 
ki. 1868. december 9-én, háromnapi szenvedés után, 54 éves korában, perforált féregnyúl-
vány-gyulladás következtében hal meg. 

Balassa János igen erős magyarságtudattal büszkélkedett. 1853-ig szakmai közleményeit 
német nyelven publikálta, a kor szellemének megfelelően. A szabadságharc után az 
önkényuralom az önálló magyar kulturális törekvéseket, így a tudományos életben a magyar 
nyelv használatát üldözte. Ezért 1853-ban, Balassa könyve — A hassérvről - szakmai értékein 
túl, hazafias tettnek is számított. Egyébként, ha áttekintjük dolgozatait, hihetetlen sokolda-
lúsága a legfeltűnőbb. Azt kell mondanunk, hogy a sebészetből leszakadt kisebb szakmák 
szinte mindegyikében maradandót alkotott, e tudományágak is első nagy mesterüknek 
vallhatják. Mégis legkedvesebb műtétei a plasztikai sebészeti beavatkozások voltak. Fogé-
kony volt minden új iránt. Vannak adatok, melyek arra mutatnak, hogy először ő hasznalta 
a fényképezést, mint új oktatóeljárást. Ö operált először éternarkózisban Magyarországon 
(USA: 1846. október 16., London: 1846: október 21., Pest: 1847. január 11. - más adatok 
szerint február elejeH. Sikeres és boldog ember volt, életét a kitüntetések és a társasági, 
akadémiai elismerések sem kerülték el. Híre Európa-szerte ismertté vált. Méltatói kivétel 
nélkül megemlítik, hogy ha külföldi orvostudósok Pesten jártak, nem mulasztották el, hogy 
megcsodálják technikai virtuozitását, mellyel - Lumniczer Sándor szerint - csak az angol 
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Fergusoné vetekedhetett. És ez a virtuóz sebész, nagyszerű klinikus úgy érezte, hogy a teljes 
önmegvalósítást úgy érheti el, ha a magyar népért, a magyar egészségügyért latba veti óriási 
szakmai tekintélyei, e téren is elévülhetetlen érdemeket szerezve. A továbbiakban röviden 
áttekintjük azokat a szervezési feladatokat, köz- és népegészségügyi problémákat, melyeket 
Balassa János sikerrel oldott meg, illetve melyek megoldásában - munkatársaival együttmű-
ködve - sikerrel vett részt. 

Balassa János a börtönből szabadulva, maga köré gyűjtötte barátait, köztük Markusovszky 
Lajost, Bokay Jánost, Korányi Frigyest, időnként Semmelweist és másokat. Hetente egy 
ízben összeültek és megtárgyalták a magyar egészségügy továbbfejlesztésének kérdéseit. Ez 
volt a híres Balassa-társaság, mely névadója halál a után is a magyar egészségügy fejlődésének 
fontos katalizátora, meghatározója maradt. E társaság felismerte, hogy az orvostudomány 
fejlesztése, az egészségügy szempontjából milyen fontos az orvosi könyvkiadás és egy 
magyar nyelvű orvostudományi folyóirat megszervezése. Bugát Pál Orvosi Tár című lapja 
1849-ben megszűnt, ezt pótolandó indult meg az Orvosi Hetilap - Markusovszky Lajos 
vezetésével és Balassa hathatós támogatásával. Balassa János viszont közvetlen irányításával 
és elnökletével hozta létre-angol mintára-„az első magyar könyvkiadó társulatot". Amikor 
ennek célját megfogalmazza, a következőket mondja: „Czélunk óriási mérvű és haladású 
szaktudományunknak vívmányait szemmel tartva azoknak legjobbjait nyelvünk tulajdo-
nává tenni, s ez ennek folytán keletkező és könnyebben megerősödő honi szaktudományos 
életünkben azon eleven mozgalmat előidézni, mely a tökéleteshez való jutásnak kútfeje.' 

Másutt kifejti, amikor az angol orvosok helyzetével hasonlítja össze magyar társaiét: „Ha 
ők, a kifejlett irodalmú hatalmas nemzetnek fiai úgy cselekszenek, mennyivel inkább kell 
nekünk ezt tennünk, kik kevesen vagyunk, s az európai népcsoportok között elszigetelten 
állunk." Majd így folytatja, sugallva a megoldást: „Gyönge és tétova műnyelvünk erős és 
egyöntetű egésszé kell váljon." A buzdítás, a szervezés nem volt eredmény nélküli, a 
tarsulatnak egy év után 622 tagja volt. Ez hatalmas lendületet adott a korszerű tudományos 
ismeretek elterjedésének. Balassa 1865-ben 100 aranyat ajánlott fel egy pályamű nyertesének, 
hogy önálló kutatómunkára sarkallja fiatal pályatársait. 

Balassa János egészségpolitikai tevékenysége az 1860-as évek elején bontakozik ki. 
1860-ban a csak németül előadó professzorok elhagyják a pesti egyetemet, az egész magyar 
nép egészségügyét átalakító célkitűzések és eszközök egy szűk körben már megfogalmazód-
tak. Most már a gyakorlati megoldás a közvetlen cél. Balassa 1861-ben javaslatot dolgoz ki 
Pest vármegye egészségügyi fejlesztésére. Később, három társszerzővel - az előbbi munkát 
alapul véve - emlékiratot szerkesztenek, „az országos közegészségügyi és orvosi ügy 
rendezése tárgyában". Ezen alapvető művekben megfogalmazódnak olyan máig érvényes 
nézetek, melyeket néhány idézettel világítunk meg: „...az egészség fenntartása éraekében... 
az ébredő emberiségnek előbb túl kellene emelkednie a középkor szülte elveken, irányokon és 
nézeteken, fel keli szabadítania a lelkiismeretet és meggyőződést, teremtenie tudományt, 
azután pedig elfoglalnia ezen meggyőződés és tudomány követelte tért a polgári, egyházi és 
politikai élet körében." 

„Míg a népek emberi méltóságuk és szellemi szabadságuk visszaszerzése végett élethalálra 
küzdeni kényszerültek, addig nem volt és nem lehetett érkezésük, sem tudományuk az 
egészséges élet törvényeit, s ezen élet nemzetgazdászati becsét kutatni vagy ennek föltétei 
létesítéséről gondoskodni". - így fogalmazódnak meg az egészségügy, a politika, a gazdasági 
élet összefüggésének alapvető és ma már egyértelmű tézisei. Mi szükséges ezek megvalósulá-
sához? 

„Biztosítva kellett lenni előbb az államban a jogoknak... az államnak védő intézménnyé; 
valódi közületté kellett alakulnia: a vagyonnak, kényelemnek, műveltségnek elterjednie, a 
békének becses malaszttá válnia, a tudománynak az ép és kóros élet törvényeit kikutatnia... 
s magát a társadalmat is mint természeti jelenséget búvárlati körébe vennie kellett, hoqy a 
csaladok, községek és népek egészségére vonatkozó természettörvények felismertessenek es az 
állam által felkaroltassanak." 

Melyek az egészség alapvető feltételei: kultúra, szabadság, jogszerűség, tudomány, 
közműveltség és vagyon. Mi ez, ha nem annak megfogalmazása, nogy a modern társadalmak 
egészségügyi esélyegyenlősége, eredményessége elképzelhetetlen kulturális, gazdasági és 
politikai feltételrendszerek megvalósulása nélkül? 

Az általánosságok el nem engedhető megfogalmazásán túl az emlékirat konkrét intézkedé-
seket is fogalmaz a kormány számára; így: 1. A közegészségügy kapjon katedrát az 
egyetemen; 2. Az egészségtan tanítását minden oktatási intézményben vezessék be; 3. Az 


