
'"alsaráti Vitus J-t nos 
1529-1575. 

Dombegyházán született 1529-ben nagylaki Jaksit Péter egyik itteni job-
bágyának gyermekeként. Tudomány o's körök ugy tartják nyil^áö, mint korénak 
európai szinten egyik legnagyobb elméjét,.ki nagy volt, mint orvos-tudós, 
mint polihistor, mint humanista költő, és a pataki főiskolára kerülvén, 
a reform 'torok u ' j t is ro^itett . 

Szülőfalujc a korban 

Dombegyház, molj Caanáű ispán várjobbágyaiból települt, hamarosan 
az Istvánfi család birtéka lett. A XIV. században már Laczkfx Endre n-'dor 
a gazdája, és száz évvel később önnek leányégi ivadékától, harapkói Botos 
Györgytől 'veszi meg készpénzen 1446-ban Hunyadi J nos. ki Dombegyháza 
jobbagyait is betoborozza a Hádűorfehérvárt felszabadító népfelkelő seregbe. 
Hunyaői halála után, 1458-ban tj más csanádi faluval együtt a Szerbország-

9 It Jal dományozza a falut Lás László király, 
ki-Hunyadi Lászlót kivégeztette. Vitus születése előtti időben halt meg 
.Jeksits Péter, az emiitett vajda unokája, kinek özvegye nevelte fel az 

, -árva Vitus Jánost. Péter an^ ja 3rankovics Iréné volt, a Hunyadival ellen-
' séges Bepnkovics szer
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Jaksits Páterről sok feljegyzés mar/öt a hiteles helyeken. Iöb'-ek 

öt között négy izben szállt ki hataímaskoőásait pörölni a király személnyöke, 
és minden esetben elmarasztalta Péter urt. így 1498-ban nagy jobbágyhaddal 
meg-támadta özvegy Dóczi Imréné vizeei birtokát, ás a termést elvitte. 
rom év múlva jobbágyaival elhajtotta Dócziná méneséből hatvan csikót. 
1508-ban már annyira ment, hegy az egész vizesi határt elfoglalta, és a 
birtokhat 'rt jel >ntö Szent Miklós seobrot 4-5 km-re keletebbre té' ette, 
egészen Fagyiratos alá. A periratokban fel van sorolva 79 dombegyházi job-
bágy neve, kik ezekben a hatalmaskodásokben resztvettek. 1511-ben a Basa-
rágával határos urint falu határának learatott termését vic 0 el, mely az 
aradi káptalan tulajdona volt. 

Dombegyházon ezidőtájt háromszáz jobbágy fizette meg a papi tizedet 
és lakott 5 ne es paraszt is. 

•
A Jaksits család Nagylakról kormányozta birtokait, a rokonság együtt 

ált, és mindig a családfő gazdálkodott. Ez időben Péter volt az ur, aki 
1.518-ban halt meg. Özvegye, özvegyi részként /hasaonélvezetre/ megkapta a 
basarág i

 1

 astélyt, T rony /na: Tornya/ és Dombegyház ét'. 
1529-ben nagy' ves edelem zud:

 1

1 a környékre. A lipai és a temesvári 
várak közötti térségbe nagy sereggel tört be Bali bég, és ez a török sereg 
végigőulta az Alföld déli részét, mindenütt rabolt, gyújtogatott és foglyo-
kat gyűjtött. Dombegyházéin tökéletes műnkét végzett, templomostól mindent 
£őldíg égetett. Kapott ebből Basarága is, de - ugy - látszik - mégsem any-
nyit, mint Dombegyház, mert ,ezv. Jaksás né, Annaasszony más ap átjött kár-
látóba. Embert egyet sem talált itt, mert a feljegyzések szerint azok aki-
kiknek si .érült menekülni, még a környező nádasokban lápokban lapitottak. 
Az' üszkös romok között csak égj siró csecsemőt talált Anna asszony. 
Megszánta felnevelte. Ebből a gyermekbe 1 lett.Vitos János. 

Nem halgat&atom el még, hogy. Jaksts Péter 1514 május 27-én kis-
hijé'n Dózsa György kezébe került. Ugyanis a délvidéki uaak serege Apát fal-
ván szétverte Dózsa el'-hadát. Az urak bizva hogy a ezek után már nem tart-
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Anna asszony tanította Vitust, hogy , a gimnáziumot Gyulán, ^ndrődön, 
és "agylakon végezte el. Ugy látszik azonban, hogy ezidoben meghalha-
tott nevelőanyja, mert 19 éves ko rában már Kopási -J-stván nagybányai 
tanár , kit ek'cor áthelyeztek a sárospataki iskola élére, magival vit-
te Vitust Patakrahol a fiatalember a latin és a görög nyelvet taní-
totta.De a nevelőanyja halálára mutat, hogy 1950-ben a Basarági - Dom-
begyházi birtok haszonélvezője már wgy másik őxvegy Jaksitsné, návsze— 
rint Jaksits Jánosné. 

A sá rospataki tenári kar felfigyelt Vitus kiemelkedő te-
hetségre. Ajánlották Perényi Nándor

 u

ábornak, aki ezidoben a sáros-
pataki vár és uradalom birtokosa és az iskola fenntartója volt. 
Mint irták; "Vitus különös képessége ás eddigi tudása alapján kénes 
és megérdemli, hogy külföldi akadémiák híres tanárait halgassa, és 
tudc /• anyukat aegártse, is megtanulja. 
A Nándor ki is küldte TKittembergbe. Itt Malactant halgatta, majd ké- . 
sőbb tanársegédkezett és s filozófiai tudomány doktora lett. hazatér-
ve, a ádor Bolognába küldte, ho ̂  az orvostudományokat tanulja. 
Bolognából a Páduai egyetemre ment át, hol orvos - doktori oklevelet 
szerzett, és rövid ideig tanított is. Az orvoskar ajánlatára, innen 
hívták meg a pápai udvarba, hol kát éven ét udvari orvosként működött. 
Itt élénk baráti kapcsolatot tartott Itália neves orvostudósaival.• 
Olaszországban feltűnt, mint humanista kőltő is. Verset latin nyelven 
irta. 

Már protestáns Perényi Gábor nádor hazahívja Kómából, azzal, 
hogy tműására ithon nagy szükség van. 
Nagy szükség van rá. Ez időben kerül az Alföldi török kézre, ggymás-
utén esik el Temesvár, Lippa, Csanádvár, msjd Szolnok és gg ula is. 
A hosszas háború kisércjeként dühöng a pestis, nincsenek képzett ha-
disebászek. /felcserek/ Megérthetjük Vitus lelkiállapotát az őt haza-
para'ncsoló levélvételekor. Fájlalja, hogy a tudóst ársakat ott kell 
hagynia, s így tudományos feljedésében me áll. De nem gondolkozik eg 
egy pillanatra sem a haza hívászavára. Ott hagy ta a .diszes , és valészi 
nüleg jól jövedelmező állást, ott hagyta a tudostársakat is. 
Nézzük meg versét, mint búcsúzik tudostáraaitól ás Rómától. 

Bucsu tudostársaimtól. 
Irta B lsaráti Vitus J "nos, Latinból fordította Gulyás József 

f'iskolai tanár, 1890-ben. 

Int az idő ci-.elődj'ink már
?
 hivnak h oni tájak, 

Hogy az el ág terhes útra kilépjen a lá|>. 
Nincs nehezebb mint a megkezdett haladásban megállni. 
I,

 v
 , .mit a l i k e z d t ü n k , f 'l esza^itv marad. 

Ám, hogy a sors bajait mind bölcs tütelemmel előzzem, 
Bátor lépte kel megyek a rosszak elé. T

"ogy a sors maga ítem ví ~an mosolyogva nevet rám, 
Én türelemmel bajban is élni fogok. 
Néztek társak, akikre a dol_;ak jobbsoru légköre vár, 
Tudós kebleteket töltse be jó tudomány. 
Kívánón hocy vígan éljetek annyi sok évig, 
Mernyit az agg rege mond Nesztora élte felől. 

Vitus János 11 éven át folytatott tanulmányokat'a wittembergi, bolog-
nai ás a páduai e-yetemen, melyből 3 évet tanított a wittembergi il-
letve a páduai eryetemen. Utóbbi két évben a pápai udvarban az udvari 
orvosi tisztséget is betöltötte, de ebben az időben is folyt-tott tudo-
mányosan kutat3 munkát. Kézben megszerezte a filozófiai és az orvos 
doktori fokozatot. 
y^t^enbergben az időben minden tanárt protestáns lelkészé is felava-
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igy Vitus Jánost is. 
Hiszen itt volt az vall is góca. Az egyetem igazgatója, Malachton 
azonban azt tanácsolta Vitusnak, hogy inkább a tudományos pályát vá-
lassza, mert képességei arra teszik alkalmasságé, de feltűnően alacsony 
termete miatt nem javasolta neki a papi pályát. 

Itthon szomorú állapotok voltak. A z ország területe darabokra hul-
va, a tőtök az Alföldet felperzselte. Lakossága nagy részben az északi 
részekre húzódott, rabságba került, va y a pestis áldozata lett. 
-u arcok sem szűntek, és a eb-sültek nagy része elpusztult, szakszerű 
gondozás hiján. 
Vitus János a nádor háziorvosa lett, ilyen, irányitotta az ország egész 
ságügyi szolgálatát, kiterjedt levelezést folytatva. 
Megirfca a könyvöt lAAUDIIg PA3TI; PRHILACTI3 eimen, melyet a ná-
dor költségén, 1954-^en megjelentetett nyomtatásban. Ismeretes körieve 
leinek egy része is. 
Perényi Gábor nádor 1567-ben, elég fiatalom elhunyt. Jttől fogva megsa 
szűnt minden lehet "ság arra, hogy Vitus müveit megjelentesse. Kopácsi 
István a sárospataki iskola igazgatója, aki már elöregedett ember volt 
Czikszai Fabrikus °alázzsal őt is maga mellé vette. Gzikszai Vitushoz 
hasonlóan szintén külföldi egyetemen képzett' tanár volt. Gkkor már 
lényegében Vitus irányitja a főiskolát, és Gzikszaival együtt ők eme-
li' i, szi, főiskolai szintre azt. 
Tanári keresete arónban nagyon kevés, a jobb sorsra nétó ember szüksé-
get lát. A kprábban nagy hiremvet szerzett orvosi műtét, melynek xzime 
MA YA HCHIRURGIA? AVAGY A 3AG GYÓGIITisAlvŐL IP- NÁGI T

T

k K már nem 
jelenthetett sem nyomtatásban mert erre Vitusnak nem volt pénze. 
Olaszországban és Németországba. így küldi meg a hazai orvostársainak 
lerf"képper oly célból, hogy a hadi seblsae'.et legyen miből seb ke-
zeláséfe'oktatni. A könyv bírálata és értékelése a külföldi egyetemi 
körükben meg is jelenet. Sajnos a lapokra irt mü egézsében nincs meg. 
Látva Vixus aay,?aj,4. küszködéseit, a sárospataki 'ref, gy"lekezet me -
választotta első lelkészének, és élete három utolsó évében a tanárkodás 
és orvoskod íc melett ezt is ellátt; . 

Fiatal korában jónevü humanista költő volt. A napjait elfoglal-
ták a kenyérkereseti gondok. Müveit az éjszaka csendjében írogatta, pi-
henés helyett. 3z a hajsza fel'r'lte egészságét, és AJ éves korában 
1575-ben elragadta a halál. 31 , éves koráig tanult, összegyűjtött tu-
dásokat valójában ezután* értékesíthette volna a közönség javára. 

A ' a._yar Tudományos Akadémia kezelésében levő Országos Orvos-
tudományi Könyvtár és Dokumentációs Központi tájékoztató szolgálatinak 
vezet?je,% Pénzes Gézáné dr. volt szikes kérésemre tájékoztatni arról, 
hogy könyvtárunkban milyen dokumentumok találhatók Vitus Jánosrál. 

Sz szeinr ismeretes verseinek agy-része.. 

Munkásságát méltatja: 

GESNER K HISTÓRIA. ANIMALIGM. Tiguri/ 1553. 
V.G3GPR I 3; 3UC II TA HADIG. etc Liocse, 1774. három oldalon 

1787. egy- oldalonj 
Daday A .: VAY JUDIT HASZNOS KÖNYVÉRŐL* Bugapest. 1923. 
SZIiIhD ZOLTÁN: A ZOŐLŐGIA TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON Bp.1928 
MAGkARY K033A GY: MAGYAR ORVOSI LMLGKEK. Bugapest. 1931. öt 

oldesbon át. 
3ZIM0V3ZKY; AZ ORVOSTUDOMÁNY JETE; 1939. öt oldalom 4 
SZÉKELT: 3: A2 ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE- Bpest. 1950. 
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Ugyanksak az emiitett informátorom irja: , hogy il! c volna, ha a 
Vitus János szülőfaluja emlékét méltóan őrizné, hiszen korának 3ieg-
na gyobb elméi kőzé tartozott. 
Smellet a hazafiságnak kiemelkedően adta tanújelét, ami':or tiszt-
telette méltó és na yagiakban is jó állását hazájának első hivó 
szavára otthagyja, hogy sebző vérző népének segitséget adjon. 

Korai halála mély megdöbbenést keltett orszgászerte. Kőltekortár-
sait siratőversek Írására késztette, melyekbő Gulyás Űfózsef mult 
századi fordításában itt kőzlők párat. 

Czikszai Pabricius Balázs professzor bucsulvele Balsaráti sir-
j"'ra. 

Itt eme seri gödörben , alsaráti Vitusnak 
Csontjai nyugszanak teste halála után. 
Kőltő volt, ki még Phoebusnál is jelesebb volt, 
így hirét , a dicsőt hem fedi sir soha el -
Orvos volt De kevésbé gyógykezelésre a testet 
Ambroziás szert ad lelki betegnek irul. 
Így jy^gyitja a kettős szeri el ré i betggjét , 
hogy érezze egész szervezetében a jót. 
Bolgbg az ki tanulással megtudja szerezni 
A belső tudomány kincseinek tömegét. 
Ám, ha az emberben jóság van

?
 és józan oko sság, 

És erkölcsi szigor s sziklaszilárd becsület, 
3 jók s~v ára való szives szolgálati készség: 
Szintén mint hagy okok, megkoszorúzni valók. 
3irjon a pannoni táj, jajgasson a bánatos egyház, 
Nyögjön a P'eri kar bus csa, atában a dal i 
Haji ! Ide hűlsz, honi földünk pótolhatatlan erénye! 
Ilajh X Ide jutsz, s a sok jó veled éemmibe tün.! 
Am az utókor érdeméért hálával övezve 
Néked méltán bus hirko^zoruval adóz. 
Eólad zeng a dicséret s emlékezve nevedről, 
Méltó, halállal a csillagos égig emel. 
Eenj Vit ! Hozzád semmi jogot nem tart a halál, majd 
Híredet elmúlás nem fedi Vit soha el. 

-.ivánságra szivesen bemutatom, még Beregszászi Péter elégiáját Bal-
saráti Vitus halála alkalméból, melyben mint kőltl't siratja, és 
Albinus Páter versét. Vitus halála alkalmából. 

Félvetcöik mág a kérdés, mi'ént 1< tt a Basarágán nevelkedett Vi-
tus neve balsaráti. Nincs mit vitatkozni rajta, hiszen mikor Miksa 
császár a hadi sebészek korszerű kiképzéséért, a pestis elleni ered-
ményes munkájáért, valamint utdományos munkásságáért nemzetséget ado-
mányozott Vitusnak, a bécsi német Íródeák Balsáritinek irta és anyait 
kőnyvezte. Nyilvánvaló torzitás, de igy irták be, igy kell nevezni. 

^asarágát igy sohasem nevezték. Csanád m. monográfiája felsorolja, 
a besenyő eredetű kez.ég nevét, 1217-től nagyon sok hites helyről 
származó okmány alapján, s a kezdeti Bessorog besenyő alak'után 
hamarosan Basarágh, majd Bassrága volt a meve. A káptalani iskolák-
ban igy a Csanádiban, is az volt a szokás, hogy a jebágy gyerek 
ott megtart otta keresztnevét, első névnek pedig annak a falunak a 
k reszthez' t kapta, ame.i.yis; f lukul az iskolába járt. 
Csanádon is taláktá m a növendékek kőzött Basarági nevűt, kettőt is, 
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ammelett^attonyai Jánost
f
 Dombegyházi Andrást, Szégedi Zákányt, Per-

jémesi Lőrincet, Kaszapen Lőrincet, stb. Csak a nemes származású 
diákoknak hagyták meg a nemesi családi nevüket, mint pl: Makófalvi 
Kaké Lászlót, de genere Csanád. 

A Sárospatakról kapott ártesülásem alapján Vitus ott az elaggott 
Kopácsi István igazgató megbizáaából vezette az iskolát és azt sogo-
rával Szikszai Fabricius professzorral n ".vőben is főiskolai szintre 
emelte . 5 maga azÜl eíg szerint filozófiát, zoológiát, ás görög ró-
mai irodalmat valamint poétikát tanitozz. Ez a működése a mecenáló 
n ' d or ha 111 a ut' n esi

1

. 

Az itt el"'onodttakhoz a kővetkező forrádokat használtam fel: 

1./ Néhai Dr. Eszes István itteni örvössel sokat beszél-
gettem erről a gondolatról, f, aki dombegyház! tanitó 
fia volt, miután az egyetemen tanultak

 r

~•1saráti Vitus-
ról. nyomozott ut 'na a könyvt 'r abban és nem eredmény-
telenül. 

2 / Dr, Borovszki Samu: Csanád m. monográfiája / megjelent 
1°30-ben mintegy °00 oldalon./ 

3./ Az orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ. 
T-Tévszerint Pénzes Gézáné, Dr, , az információs szolgálat 
vezetője, tudományos munkatársa. 

4./ Dr, Oríáfi
 1

stván gimn. tanár, a volt pataki főiskola 
k'nyvtár'nak é" levéltárának könyvtárosa. 

5./ Dr. Ujszászi ^álmán, az egyházmegyéi gyűjtemények gon-
dozója Sárospatakon. 

lombegyházán az itt élő értelmisági dolgozók közül csak négyén tud-
tunk Balsaráti Vitus

 ü

ánosról-'A most működök közül senki.. 

Mi mind a négyen nyűgéijas tanitok vagyunk, addig tanutottunk igye-
keztünk ébrentartani emlékét. Megérdemelné most is, ha élne ma is csi-
nálná amit korábban tett népéért, és za egyetemes emberiság haladásá-
ért, nagy tisztesség ás dicsőség övezné. De már a faluja is elfeledi 
lassan. Pedig szülőfalujának voína kőtelesége elsősorban, hogy emlákté 
fenntartsa, vagy valami moőon megörőkitse. Hiszen a tanács és az is-
kola talál erre módét. 

Nem tudományos igányü ez a kis életrjaz, hiszen arra sem lehetőség 
sem tudományos képzettségen mincs. Szerény lehetőségeimKaz képest 
azombar: igyekeztem a térem becsületes mun&át vág zni. 

Dombegyház, lj61 febru-r'r 9. Ketskeméti Károly 
ny. tanitó. 


