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SZENCZI MOLNÁR ALBERT  (Szenc, 1574. augusztus 30. – Ko-
lozsvár, 1634. január 17.) köl tô, író, fordító, a késô reneszánsz 
ki emel ke dô alakja. Szen cen, Gyôrött, Göncön, majd Debrecen-
ben tanult. Göncön tanúja volt Károlyi Gáspár készülô biblia-
fordítási munkálatainak, a nyomtatásban maga is segédkezett. 
1590-tôl a witten ber gi, drezdai, hei del bergi egyetemen tanult. 
1593-tól a strass bur gi akadémián filológiai képzettséget, bac ca-
lau re átu si fokozatot szerzett, de innen kálvinizmusa miatt el-
tanácsolták. 1596-ban utazást tett Svájc református városaiban, 
fölkereste Theo dor Bezát is. Három hónapot töltött Itáliában. 
1597-tôl Hei del berg ben fôként teoló giát tanult. 1599-tôl haza-
látogatott, pártfogókat keresett. 1600-tól a hei del bergi, herborni 
akadémián idô zött. Frank furt ban nyomdai korrektorságot tanult. 
1603-tól Alt dorf ban élt; 1604-ben elkészült latin–magyar, ma-

gyar–latin szótára, ezt II. 
Ru dolf nak ajánlotta, és 
személyesen vitte az ud-
varba. Itt megismerkedett 
Prága szellemi elitjével, 
például Kep ler rel. 1604-
tôl Altdorfban alkotta 
legismertebb mûvét, a 
Psal te ri um Un ga ri cu mot. 
1607–11-ig Mar burg ban 
Móric hesseni fejedelem 
támogatásával irodalmi-
tudományos tevékenysé-
get folytatott; 1608-ban 
megjelentette az átdol-
gozott Vizsolyi bibliát és 
az Analecta aenigmaticát, 
1610-ben Móric megbízá-
sából a Novae GrammatiG-

caet, 1611-ben szótárának bôvített, új kiadását, s még ebben 
az évben feleségül vette Ferinari Kuni gun dát. 1612-ben mel-
lékletekkel bôvítve újból kiadta Oppen heim ben az átdolgozott 
Bibliát. 1612-ben családjával hazatért; további munkásságához 
igyekezett újabb pártfogókat keresni. Elô ször Batthyány Ferenc 
udvari prédikátora volt Ro hon con, Szalonakon, Németújváron, 
majd pap Komáromban. 1615-tôl Oppenheimban volt kántor, 
majd iskolai rektor; itt készült mûvei: Lusus poetici (1614), 
Idea Christianorum (1616), Postilla Scultetica (1617), Secularis 
concio evangelica (1618). 1619-tôl Hei del berg ben Beth len Gág-
bor és a pfalzi udvar támogatta; ekkor készült az Imádságos 
könyvecske (1621) és szótárának 3., átdolgozott kiadása (1621). 
1622-ben Hei del berg elfoglalása után Ha nau ba menekült; 
Bethlen és a pfalzi udvar között diplomáciai megbízást telje-
sített. 1624-ben Bethlen hívására hazatért, lefordította Kálvin 
Institutióját (1624). 1625-tôl Kassán élt, va ló szí nû leg tanárként. 
Kiadta a Consecratio templi novi (1625) és Az legfôbb jóról 
(1630) címû mûveit. 1630-tól egyházi szolgálatban állt Ko lozs-
vá rott, támogatóit elvesztette. – El sô alkotói korszakában (1616-
ig) a 16. századi reformáció irodalmi-kulturális hagyományait 
folytatta. Az egyetemes szentírástudomány ér tel me zé sé bôl nôt-
tek ki tudományos tervei; ennek legfôbb célja a Biblia újbóli, 
javított kiadása, de ez megkívánta a szükséges segédeszközök 
fejlesztését is. Szótára, 
gram ma ti ká ja je len tôs 
lépés nyelvhasználatunk 
egységesebbé válásához, 
a tudatos, tudományos igé-
nyû nyelvszemlélethez, a 
magyar irodalmi nyelv 
kialakulásához. Mûve 
hosszú ideig meghatározó 
a szótárirodalomban, az 
oktatásban. Szótárához a 
kortárs francia és német 
szótárakat, különösen a 
Cale pi nus-szótárt hasz-
nálta forrásként, de je len-
tôs ókori és reneszánsz 
irodalmi, irodalomelmé-
leti-mû ve lô dési anyagot Részlet Szenczi Molnár Albert szótárából

Szenczi Molnár Albert szótárának belsô 
cím lap ja
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is beépített szótárába, ezzel az enciklopédia irányába bô vít ve 
mûvét. Szótára 2–3. kiadását göröggel bôvítette; a magyar–latin 
részt pedig a beszélt nyelv fordulataival, közmondásaival (Ba-
ranyai Decsi János Adagiorumából). Teljes zsoltárfordításának 
(1607) szuverén költôi értéke van. A 150 zsoltárt 130 dallamra 
szerezte, kb. ugyanennyi versformára, gazdag rímeléssel; ezzel 
a régi magyar költészet formailag egyik leginkább poétizált 
élet mû vét hozta létre. Zsoltárátköltése egyike a legtöbbször 
kiadott magyar nyelvû könyveknek; zsoltárainak többsége a 
legismertebb gyülekezeti énekek közé tartozik, köztük olyan 
költôi remekmûvek, mint a 42. („Mint a szép híves patakra...”) 
és a 90. („Tebenned bíztunk...). A pfalzi iskolakultúra és okta-
tásügy alapelveit közvetítette Syllecta Scholastica (1621) címû 
mûve, amelyben az anyanyelvû oktatásnak és a lányok tanítá-
sának szükségességét hangoztatta. Részletesen bemutatta az 
alsó-pfalzi tantervet (Institutio iuventutis; 1621). Mindez nagy 
hatással volt a magyar protestáns iskolakultúra szerkezetének, 
tananyagának kialakítására; ehhez szabták a debreceni, sáros-
pataki, pápai, nagyenyedi iskolai törvényeket. A harmincéves 
háború kitörése után élezôdô politikai-ideológiai küzdelemben 
Bethlen Gábor politikáját, mûvelôdési terveit támogatta; segí-
tette a gyulafehérvári akadémia megszervezését, közbenjárt H. 
Alsted, H. Bisterfeld, M. Opitz professzori meghívása ügyében. 
Ekkori mûvei nagyobbrészt fordítások.
 

APÁCZAI CSERE JÁNOS  1625-ben szü-
letett. Iskoláit szü lô fa lu já ban kezdte, 
s itt is tanult alighanem 1636-ig, ami-
kor a magasabb fokú középiskolai stú-
di umok ra Kolozsvárra került. Ko lozs-
vá rott nagy hatással volt rá mestere, 
Por csal mi András, aki magánúton 
is oktatta tehetséges növendékét, s 
felkeltette érdeklôdését a természet-
tudományok iránt. Minden va ló szí nû-

ség szerint 1642–43-ban kezdte meg akadémiai tanulmányait a 
fejedelmi székhelyen, Gyulafehérváron. 

Az erdélyi mûvelôdés e régi központjában már a középkorban 
jelentôs káptalani iskola mûködött. Bethlen Gábor szerette vol-
na akadémiai rangra emelni, s ennek érdekében neves külföl-
di tanárokat hívott meg: Alsted Henriket, Bisterfeld Henriket, 
Piscator Lajost. Mûködésük kezdetét a nagy fejedelem már 
nem érhette meg, de utóda, I. Rákóczi György alatt az akadé-
mia épületei elkészültek, könyvtára tovább gyarapodott: Gyu-
lafehérvár méltón betöltötte irányító szerepét. Ez a mûködés 
egészében vallásos jellegû volt, de a XVII. század derekán 
már ezen a vallásos mûvelôdésen belül kezdtek megjelenni 
a világi tudományosság életeredményei. Bisterfeld, Apáczai 
professzora nyilvános elôadásain hirdette, hogy a Biblia ma-
gyarázata enciklopédikus tudást, kiterjedt tudományos ismere-
teket követel, s maga is szívesen foglalkozott természettudomá-
nyok kal, mint mondották: philosophia naturalisszal. Kísérletei, 

korai Hatvaniként, ördöngösség hírébe keverték. Apáczait 
Bisterfeld hatása indította el az enciklopédikus mûveltség 
megszerzésének útján.

Apáczai Geleji Katona István református püspök támogatásá-
val kijutott Hollandiába. Leyden, Utrecht és Har der wijk egye-
temén öt esz ten dôt töltött, s alaposan megismerkedett a nyu-
gati tudományosság eredményeivel. El sô sor ban a keleti (héber, 
arab) nyelvészet vonzotta, de – mint írja – „ke se rû irigységgel” 
forgatta a nyugati nemzetek nyelvén kiadott kü lön bö zô szaktu-
dományi, fôleg természettudományos mû ve ket is. Hamarosan 
meg ér le lô dött benne az elhatározás egy magyar nyel vû encik-
lopédikus kézikönyv megalkotására.

Közben azonban szívós kitartással merült el a legkülönbözôbb 
stúdiumokban: elsôsorban a hittudományban és a keleti nyelvé-
szetben. Mestere a híres ortodox teológus, Gisbert Voetius volt. 
Teológiai doktori fokozatát nem Utrechtben, hanem Harderwijk 
újonnan alapított egyetemén szerezte meg 1651 áprilisában: 
elsô felavatottja volt a friss univerzitásnak. 1651 nyarán – egyik 
levelébôl tudjuk – betegeskedett. Ennek ellenére 1651 ôszén 
megnôsült: szeptember 30-án a Katalin-templomban esküdött 
meg Aletta van der Maettal, egy tudós utrechti család lányával. 

Apáczai tudományos gondolkodásának kialakulásában döntô 
szerepet játszott Descartes eszméinek megismerése. A nagy 
francia bölcselô már 1629-ben a szabad Németalföld lakója 
volt, tanai minden más országnál elôbb vertek gyökeret. Dest-
cartes filozófiájának elismerése többnyire kapcsolatba került a 
napközéppontú világrendszer kérdésével; a Descartes-tanítvá-
nyok mind Copernicus és Galilei hívei voltak. Apáczai is mély 
meg gyô zô dés sel állt a modern tudományos világkép vallói 
közé, holott a konzervatív egyházi körök a vallás és a Biblia 
tekintélyének sérelmét látták benne. Apáczai Csere János hívô 
lélek volt és maradt élete végéig, vallásos világnézete nem egy 
ponton meg is akadályozta abban, hogy Descartes filozófiá-
ját végiggondolhassa. Magatartásának újdonsága abban állott, 
hogy ôszin tén meg volt gyôzôdve a világi tudományosság ér té-
ké rôl, s nem rendelte alá a vallásnak. Descartes-tal együtt azt 
tanította, hogy a Biblia a nép nyelvén és értelmi színvonalán 
magyarázza a dolgokat, s természettudományos megállapításai 
mindig a tapasztalattal ellenôrizendôk.

Apáczai az 1652. év vége felé hazahívó levelet és útiköltséget 
kapott az erdélyi egyház püspökétôl, Csulai Györgytôl. A meg-
hívásnak nem tudott azonnal eleget tenni. Családi körülményei, 
újszülött gyermekének életkora maradásra kényszerítették a 
következô év nyaráig. Ezt a háromnegyed évet használta ki 
Encyclopaediája gyors sajtó alá rendezésére; erôltetett munká-
val sem készült el vele Hollandiában, az utolsó három részt már 
Gyulafehérvárról küldte ki Utrechtbe, Waesberg János mester 
könyvnyomtató mûhelyébe. 

A kis család hosszú és nehéz utazás után 1653. augusztus 29-
én tért haza Gyulafehérvárra. Gyulafehérvárt Apáczai az aka-
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démia gimnáziumi (triviális) tagozatán a poétikai osztályban 
kapott tanári állást. Reformterveit hamarosan elôterjesztette, s 
miattuk éles ellentétbe került tanártársaival, akiket szellemi fö-
lénye és kemény, következetes jelleme is nyomasztották. Apá-
czai, a puritán eszmék híve, egyébként is hazaérkezése pillana-
tától fogva gyanú alatt állott. 1653-ban az erdélyi országgyûlés 
halálbüntetéssel fenyegetô szakaszt iktatott a törvénykönyvbe 
az újítók ellen. Nagy bátorságra és jellemerôre vall Apáczai 
részérôl, hogy ilyen körülmények között is nyíltan kiállt puri-
tán-presbiteri meggyôzôdése mellett.

1653 novemberében tartott gyulafehérvári székfoglalója szép 
bizonysága messze tekintô szellemének, tudásának és erköl-
csi erejének. A bölcsesség tanulásáról értekezve, nagyszabású 
buzdító beszédet intézett az egybegyûltekhez az antik retorika 
mû fa ji szabályai szerint. Kifejtette, hogy „bölcsesség”-en a tu-
dományok egész körét, a teljes enciklopédiát érti, s terjedelmes 
áttekintést közölt a filozófia történetérôl, kiemelte az arab mû-
ve lô dés érdemét az antik hagyomány fenntartásában. Jól látta 
a reneszánsz jelentôségét a kultúra megújításában. Rámutatott 
a magyar elmaradottság okaira, ipari elesettségünkre, iskola-
rendszerünk elhanyagolt voltára. Az ifjúság szeretetét nagyon 
hamar megnyerte, a többi, Bethlen Miklóstól asinusnak mi nô sí-
tett tanár nagy bosszúságára. 

A tudás- és jellembeli fölény, a politikailag kárhoztatott meg-
gyô zô dés a jóakarat híján levô környezetben elég volt arra, 
hogy Apáczai helyzetét veszedelmessé tegye. Próbált pedig 
védekezni is: hithûsége bizonyítására vallási disputát tartott 
1653 karácsonyán; a következô évben megjelent két mûvét 
pedig a fejedelmi ház ifjú sarjának, I. Rákóczi Ferencnek aján-
lotta. Ez a két mû a Magyar Logikácska és a Fortius flamand 
humanista mûveibôl összeállított Tanács. A logikai kézikönyv 
az Encyclopaediához képest nem ad többet, érdekessége mégis, 
hogy a fejedelmi gyerekek kedvéért „példákkal világosította 
meg”. A Tanács Apáczai legszebb nevelô irata. Latin eredetijét 
nemcsak nagy önállósággal dolgozta fel, hanem párbeszéd for-
májába is öntötte, s ezzel elevenebbé, pezsgôbbé tette. A „ta-
nulásban elcsüggedt ifjút” a tudományok mûvelésének magas 
elvi szempontjaival és a tudományos munka erkölcsi normái-
nak ismertetésével akarta tettre serkenteni.

Bisterfeldnek 1655 februárjában történt halála után a vezetô 
professzori állást a már elôbb meghívott francia származású 
Basire Izsák, a Londonban kivégzett I. Károly angol király 
egykori udvari papja foglalta el. Az angol forradalom tette föl-
dönfutóvá, könnyen elképzelhetô tehát, hogy szívós gyûlölet 
élt benne a demokratikus egyházkormányzati felfogás, a puri-
tanizmus és a presbiteri rendszer hívei ellen. Mindent elköve-
tett, hogy a fejedelmet az „újító” irányok ellen hangolja, s ez 
nem mehetett nehezen, hiszen a zsarnoki hajlamú és indulatos 
I. Rákóczi György maga is tartott az angliai „zûrzavar” ma-
gyarországi következményeitôl. Bizonyára Basire sugallotta 
Apáczai próbára tételének gondolatát is. A szokásos ôszi zá-
róvizsgán, szeptember 24-én megjelent a fejedelem udvari kí-

séretével, kedvelt embereivel együtt; közöttük volt Keresztúri 
Pál, Rákóczi hajdani nevelôje, aki egyébként Apáczait fiaként 
szerette. A szokástól eltérôen nem valamelyik jeles diák tar-
tott disputációt, hanem maga Basire mondott nagy beszédet az 
angol independens nézetek veszedelmes voltáról. Szándékos 
logikai csúsztatásokkal azt igyekezett sugalmazni a fejede-
lemnek, hogy a magyar puritánusok lényegében a szélsôséges 
angol independens felfogás álcázott képviselôi. A magát tür-
tôz tet ni nem tudó fejedelem közbe is vágott, és felszólította 
a je len le vô ket, hogy ha independens felfogású volna közöt-
tük, álljon elô. Basire álnokul tiltakozott, s kijelentette, hogy 
tudomása szerint ilyen nincs a gyulafehérvári tanári karban. 
Apáczai azonban érezte a célzást, s bátran megvallotta, hogy 
nem osztja ugyan az independesek nézeteit, de igenis a puri-
tán és a presbiteri eszmék híve. A fejedelem a szemébe vágta, 
hogy a presbiteri felfogás út az independentizmushoz. Basire 
folytatta szónoklatát, s most már a feudális közvélemény által 
nyíltan kárhoztatott presbiteri eszmék ellen fordult. Apáczai 
megélénkült, úgy érezte, hogy Basire gyenge érveire könnyû 
lenne megfelelni, s e felfogásának hangot is adott. A fejedelem 
vitát rendelt el, de Apáczai okfejtésének kibontakozását nem 
volt türelme megvárni, a disputát félbeszakította, s Apáczait 
az állásából elbocsátotta, kijelentve, hogy aki a presbiteri el-
veket ezentúl hirdetni merészeli, azt a Marosba dobatja vagy 
a toronyból hányatja le. Innen kelt szárnyra az a téves nézet, 
hogy Apáczai elvei miatt életveszedelemben forgott, holott ez 
a fejedelem részérôl csak a jövôre szóló fenyegetés volt, s az 
egykorú források egyáltalán nem említik, hogy szó lett volna 
Apáczai pörbefogásáról.

Apáczai mindenesetre kenyerét veszítette. Kényszerû munkát-
lanságát védekezô iratainak megszerkesztésére fordította. Egé-
szen bizonyos, hogy állástalansága idején Lórántffy Zsuzsánna 
támogatta, aki Sárospatakra is el akarta vinni igazgatónak (hi-
szen a nagyhírû Comenius 1654-ben eltávozott a Rákócziak 
iskolájának élérôl); de a fejedelem nem engedte.

A fejedelem haragja lassan mégiscsak megenyhült. Az Apáczai 
javára mûködô erôk ügyes összjátékának sikerült elérnie, hogy 
a fejedelem 1656 tavaszán Apáczait a kolozsvári középfokú 
iskola igazgatójának nevezze ki, s megbízta az intézetnek kol-
légiummá való fejlesztésével. Ment is örömmel Kolozsvárra. 
A Farkas utcai templom mellé már az öreg Rákóczi György 
felépíttette a kollégium épületét, bár a kész iskolát 1655 áp-
rilisában a roppant kolozsvári tûzvész erôsen megrongálta, a 
deákság mégis ide húzódott, mert a régi iskola, az óvárban, le-
dô lés sel fenyegetett. Apáczaira a pusztító tûzvész után fôként a 
szükséges anyagi megerôsítés és az igazi tudományos színvo-
nal megteremtése várt. Mindkét feladatának megfelelt. Terveit, 
iskolaügyi gondolatait 1656. november 20-án Az iskolák felet-
te szükséges voltáról tartott székfoglaló beszédében fejtette ki. 
Ez a szónoklat jóval több, mint pedagógiai eszmefuttatás. Apá-
czai ke se rû szégyenkezést érzett a magyar elmaradottság, az 
anya nyel vi mûvelôdés és a magas fokú világi tudományos élet 
hiánya miatt, s bár az erdélyi viszonyokat csak a mûvelôdés 
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oldaláról bírálta, éles kritikája rámutatott a bajok okaira, a feu-
dális társadalom szerkezetében rejlô ellentmondásokra.

Ügyes szervezômunkájának szép bizonysága, hogy a folyton 
súlyosbodó, sôt 1658-ban tragikusra forduló politikai viszo-
nyok között is fejleszteni tudta a kolozsvári iskolát, megnyerve 
Lórántffy Zsuzsánna, Rhédey Ferenc és Barcsay Ákos fejede-
lem pártfogását. Bethlen János és Váradi Miklós állandó pat-
rónusai voltak. 

Sokat dolgozott. Elveszett egy Amszterdamban állítólag nyom-
ta tás ban is megjelent katekizmusa s egy vitairata az egyház-
igazgatásról, de ránk maradt az emberi elmérôl szóló jelenté-
keny filozófiai disputációja és a Barcsay Ákoshoz benyújtott 
akadémiának a tervezete; az elôbbi a magyarországi Des car-
tes-irodalom egyik legszínvonalasabb terméke, az utóbbi pe-
dig az elsô magyar egyetemi elgondolás. Pázmány 1653-ban 
alapította meg az elsô egyetemnek szánt tanintézetet, de az jó 
ideig csak a papképzés szolgálatában állt. Apáczai tervezeté-
ben kibontakozik a teljes négyfakultásos egyetem akadémiai 
tanáccsal, botanikus kerttel, nyomdával, sôt a deákság ellátását 
szolgáló ösztöndíjrendszerrel és menzával együtt. 

Apáczai utolsó éveinek (1658–1659) munkáját tükrözi a mind-
máig kéziratban maradt Philosophia naturalis. A Porcsalmi 
András másolatában olvasható kézirat a Magyar Encyclopaedia 
filozófiai és természettudományi részeinek alapos átdolgozá-
sa, ki bô ví tése, példákkal való megvilágítása latinul. Apáczai 
tudományos munkásságának talán ez a legérettebb terméke. 
A mû vége felé a szerzô makacs betegségére panaszkodik, s 
ezzel indokolja az egyes részek kidolgozatlan voltát. Valóban 
súlyos betegség gyötörte, kímélni mégsem tudta magát. 1659 
novemberében vitára vállalkozott Veres Ferenc kolozsvári ró-
mai katolikus lelkésszel, bár életébôl már alig néhány hét volt 
csak hátra. Az óév utolsó óráiban halt meg. 

Apáczai legjelentôsebb 
mû ve a Magyar Encyclo -
paedia. Az Encyclopaedia 
megszületése hosszas ví-
vódások eredménye volt. 
Apá czai latinul kezdte, 
majd magyarul folytatta, 
s meg kellett küzdenie a 
nyelv szegényességével, 
mint ô mondja: „száraz-
ságával”. Ezen természe-
tesen a modern polgári 
tudományosság szó kin csé-
nek hiányát értette. Ma-
kacs kitartása azonban 
(Platon és a nyomába 
lépô görög humanista The-
odo ros Gaza példájától 
serkentve) végül is gyô ze-

del mes ke dett, s Encyclopaediájának tizenegy részében sikerült 
magyarul összefoglalnia kora tudományosságának kivonatát. A 
tizenkettediknek tervezett magyar retorikát már nem tudta meg-
írni, hiszen itt nemcsak a tudomány nyelvét, hanem szinte magát 
a tudományt is neki kellett volna megalkotnia. 

Az Encyclopaediát iskolakönyvnek szánta, eredetiségre nem 
törekedett. A mû kompendiumjellege azonban nem akadálya 
a tudományos színvonalnak, sôt Apáczai egész eljárását el-
méleti tudatosság hatja át. Anyagát kora legszínvonalasabb 
kézikönyveibôl válogatta, a szerkezetet azonban maga alkotta. 
Apáczainak nem kis érdeme, hogy a legnehezebb kérdésben, 
anyagának megszerkesztésében érvényesíteni tudta a „vilá-
gosan és tagoltan” kartéziánus elvet. A könyv a descartes-i 
metafizikával vagy (ha tetszik) ismeretelmélettel indul, s meg-
alapozza az emberi vizsgálódás lehetôségét. Ehhez egészen ter-
mészetes módon kapcsolódik a dialektika vagy a logika (II–III. 
rész) mint a gondolkodás tudománya. A számtan és a mértan 
(IV–V. rész) már a valóság ismeretét készítik elô, de még az el-
vont elmélet talaján mozognak. A csillagászat (VI. rész) a leg-
inkább matematikai jellegû természettudomány, de jól átvezet 
a nagy terjedelmû VII. részhez, mely lényegében philosophia 
naturalis, az élettelen természet, a növényvilág, az állatvilág és 
az ember biológiai-fiziológiai bemutatása. A „csinálmányok”-
ról szóló VIII. rész az emberi kéz mûveit rendszerezi. Apáczai 
ide sorolja a leíró földrajzot, az építészetet és a gazdasági isme-
reteket. Miután megalapozta és bemutatta a fizikai valóságot, 
a társadalom felé fordult. A történelem logikusan csatlakozik 
a társadalmi tudományokhoz (IX. rész), majd a szerzô áttér a 
gyakorlati filozófiára, s ezen a társas együttélés szabályozóit 
érti: az etikát, a „háztartástant” (a családi élet belsô rendjét), a 
politikát és a neveléstudományt (X. rész). A tudományok rend-
szerét a teológia zárja (XI. rész), a kör önmagába fut vissza: az 
enciklopédikus tudás, a szerzô és kora vallásos világnézetének 
megfelelôen, Istennel kezdôdik és ott is végzôdik.

A mû VII. része (mint már volt róla szó) a természet egész vilá-
gának, s benne az ember életének részletes leírása. Fizikai föld-
rajzzal, a földfelület leírásával kezdôdik. Általános biológia és 
fiziológia következik ezután, s az orvostudomány is jelentôs 

Apáczai Csere János Magyar encyc lo pae diá-
já nak belsô címlapja (1659)

Részlet Apáczai Csere János Magyar encyclopaediájából
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helyet foglal el benne, s mind a tünettant, mind a gyógyítástant 
tüzetesen kidolgozza. A természet három országának ismerte-
tése már inkább leíró jellegû: állattan, növénytan, ásványtan

Az Encyclopaediával Apáczai minden elôdjénél többre vál-
lalkozott, mert az új polgári tudományosság, a bölcselet, a 
mennyiségtan, a természettudományok szókincsét akarta meg-
te rem te ni, ezeket akarta magyarul leírni. Nyelvteremtô és foga-
lomalkotó munkájában nagy nehézségei voltak, bár segítséget 
jelentett számára a XVII. századi nyelvújító mozgalom kivá-
lóságainak, Geleji Katona Istvánnak (Magyar Grammatikács-
ka 1645), Mikolai Hegedûs Jánosnak (A mennyei igazságnak 
tüzes oszlopa 1648, utószó), Megyesi Pálnak (Dialogus eccle1-
siastico-politicus 1650, elôszó) a munkássága, akik bôven érá-
tekeztek a magyar nyelvrôl, és egész sor új mûszót és képzési 
módot ajánlottak. Apáczai tanult tôlük, s a teológiai-filozófiai 
fogalmak magyarosításának módszereit a többi tudományok-
ban is alkalmazta. Merített székely tájnyelvének szókincsébôl 
is. Geleji Katona egyetlen tanácsát mellôzte: jóformán soha-
sem használt idegen szót. 

Bán Imre Apáczai Csere János címû munkája alapján (Ma-
gyar Tudományos Akadémia Tudománytörténeti Intézet, Bu-
dapest, 1958).

PÁPAI PÁRIZ FERENC  (Dés, 1649. május 10. – Nagyenyed, 1716. 
szeptember 10.). Pápai Páriz Imre fia. Gyulafehérvárt, Marosvá-
sárhelyt, Nagyenyeden, 1672–73-ban Lipcsében, Mar burg ban, 
Heidelbergben, Bázelben tanult. Hei del berg ben filozófiai, Bázel-
ben orvosdoktor lett. 1675-ban hazatért. 1676-ban Nagyenyeden, 
1677-tôl a fejedelmi udvarban volt orvos. 1680-tôl haláláig az 
enyedi kollégiumban a görög nyelv, fizika, logika tanára. Pá-
pai Páriz Ferenc külföldi összeköttetései révén gyûlt össze a 

Rákóczi-szabadságharc-
ban elpusztult kollégium 
újjáépítését lehetôvé tevô 
segély; s nagy szerepe 
volt az ode ra frank fur ti és 
leideni ösztöndíjak meg-
szervezésében is. – Po li-
hisz tor volt; munkássága 
a puritanizmus és co cce-
ja niz mus eszményével 
rokon, de világi jel le gû. 
4 könyv bôl álló, részben 
franciából, né met bôl for-
dított, részben önállóan 
összeállított sorozata (Pax 
animae, Kolozsvár, 1680; 
Pax corporis, Kolozsvár, 
1690; Pax aulae, Kolozs-
vár, 1696; Pax sepulchri, 
Kolozsvár, 1698) a vi-

lági ember békéjéhez, testi-lelki harmóniájához ad útmutatást; 
közülük a Pax corporis (A test békéje) az elsô magyar nyel vû 
nyomtatott orvosi könyv. Benne a természettudományos gon-
dolkodás öt vö zô dik a népfelvilágosító szándékkal. A könyvet a 
18. században még hatszor 
adták ki. Történeti tárgyú 
mû vei is kez de mé nye zô 
jel le gû ek. A Bethlen Gá-
bor és David Pareus le ve-
le zé sé bôl kiadott Rudus 
redivivum (Szeben, 1684; 
magyarul Romlott fal épí-
tése, ms., 1685) a hazai 
egyháztörténeti irodalom 
ösztönzôje. Ô adta kis az 
elsô magyar címertant Ars heraldica (Kolozsvár, 1694) címmel. 
A Tótfalusi Kis Miklós halálára írt Életnek könyve (Kolozsvár, 
1702) nemcsak emléket állít az elhunyt barátnak, de az elsô ma-
gyar nyomdatörténeti vázlatot is tartalmazza. Benne Pápai Páriz 
Ferenc élesen bírálja a magyar társadalom elmaradottságát, 
kulturálatlanságát. Legnagyobb hatású mûve a Szenci Molnár 
Albert szótárának átdolgozásával, kibôvítésével készített Dice-
tionarium Latino-Hungaricum (Lôcse, 1708). A nagy nyelvi tus-
datossággal készült, új szavakat, szókapcsolatokat meghonosító 
szótár csaknem 200 évig volt használatos.

Mind a szótár, mind a függelékeként megjelent Observationes 
orthographico-grammaticae, a helyesírás szabályainak össze-
foglalása (Csécsei Jánosnak, Tótfalusi segítôtársának munkája) 
Tótfalusi helyesírási reformját terjesztette.

BUGÁT PÁL  A szegény sorsú szabó-
mester, Bukát (akkor még így írták) 
János fia 1793. április 12-én szüle-
tett Gyön gyö sön. Tanulmányait a 
gyöngyösi ferences rendi gim ná zi-
um ban kezdte, majd 1807-tôl az 
egri líceum bölcsész diákjai között 
találjuk.

Szorgalma és kitartása az orvosi pá-
lyára vitte: 1811-ben iratkozott be a 

pesti orvosi karra. Ezekben az években tanárai között ott van 
Lenhossék Mihály és Stáhly Ignác is. Egyetemi professzorai, 
majd nagyhírû idôsebb munkatársai nemcsak kimagasló tehet-
ségére figyeltek fel, hanem kemény egyéniségére, akaraterejé-
re, szorgalmára és tántoríthatatlan hivatástudatára is. Egy sze rû 
származását büszkén hangoztatta, magyarságát és demokrata 
voltát sohasem tagadta meg. 

A kudarcok – melyekben bôven volt része – csak elszántabbá 
tették. 1818-ban Bugát Pált orvosdoktorrá avatták. Elôször asz-
szisztensként tevékenykedett Stulfa egyetemi tanár mellett, és 

Pápai Páriz Ferenc Pax corporisának belsô 
címlapja (1690)

Részlet Pápai Páriz Ferenc Pax corporisából

Keszler B
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több mint két évig Fabinyi Teofil szemészmester segédeként 
is dolgozott. 1821-ben megpályázta az Országos Szemészeti 
Hivatalt. Az aspiránsok között neki voltak a legjobb szakmai 
eredményei, dicséretes ügyességgel, bal kézzel végzett el egy 
szem há lyog mû tétet. Fiatal életkorára hivatkozva azonban még-
sem nyerte el a tekintélyes posztot.

Mélyen megbántódva arra készült, hogy elhagyja az országot, 
és elfogadja a kazanyi egyetem meghívását. A bécsi udvartól 
azonban nem kapta meg a szükséges engedélyt. Ezután sûrûn 
váltogatta a munkahelyeit: Bakabánya, Pest, Selmecbánya, 
Bélabánya, majd ismét Pest jelzik útját. 

1824-ben – pályázat eredményeként – nevezték ki a sebészek 
számára felállított Elméleti Orvostani Tanszékre profesz-
szornak. 24 évi munkával jutott el pályája csúcsára: élettant, 
kór- és gyógytant, valamint gyógyszertant tanított magyarul. 
Életének nagy fordulatot adott az egyetemi katedra, még ak-
kor is, ha Bugátnak fájó volt, hogy csak a sebészek oktatásá-
val foglalkozhatott. Ez idôben úgy tartotta: belôlük nem lesz 
„igazi” orvos.

A nyelvújítás, a magyar nyelv fontossága felismerésének, va-
lamint barátainak hatására Bugát elhatározta, hogy a magyar 
nyelv használhatóságát az orvosi irodalomban is bebizonyít-
ja. Az egyetemen ekkor latinul és németül folyt az oktatás. Az 
egész magyar nyelvû természettudományi irodalmat is csak pár 
könyv alkotta (Diószeghi, Fazekas, Földi). Rácz Sámuel, vala-
mint különösen Bene Ferenc már Bugát elôtt kezdeményezô 
lépéseket tettek e téren: tanítványaik számára néhány orvo-
si könyvet ki is adtak. Ilyen elôzmények után kezdett Bugát 
az egyetemen magyarul tanítani, buzdítva erre tanártársait is. 
Önérzetes kiállásának, harcosságának köszönhetôen a taná-
ri karban többen követték példáját. Elhatározását különösen 
örömmel fogadta Schuszter János, aki a kémia nyelvét már 
megpróbálta magyarosítani. Az idôsebb kolléga mellett a fia-
talok közül Flór Ferenc és Pólya József tanártársai, valamint 
Forgó György, Pest megye fizikusa szegôdött Bugát nyelvújító 
munkássága mellé.

Bugát Pál 1828-ban Bonctudományi szójegyzéket készített, 
és lefordította Hempel Adolf Fridrik kétkötetes munkáját. Az 
egészséges emberi test bonctudományának alapvonalai cím-
mel. Ez volt az elsô magyar nyelven megjelent bonctani mû, 
melyet Bugát szójegyzéke segítségével könnyen lehetett hasz-
nálni. A gyakorlat elfogadta Bugát újításait: Csausz Márton 
a bonctudományt Bugát könyve szerint oktatta, s a hallgatók 
szívesen tanulták azt.

Kezdetben Bugát a már forgalomban lévô mûszavakat vette gór-
csô alá, jelentésüket pontosította: „a zavaros homályt derített 
tisztasággal” kívánta lecserélni. Célja az volt, hogy kerülje a 
hosszú és alkalmatlan szavakat; ha lehetett, megrövidítette, ha 
nem, újjal pótolta azokat. Tanulmányozta a nyelvjárásokat, régi 
könyveket olvasott. Új szavait értô baráti körben be is mutatta: 

Vörös mar ty, Kisfaludy Károly, Toldy Ferenc, Bajza József, Stett-
ner, ritkán Helmeczy kritikájára vagy dicséretére számíthatott.

1828-ban Bugát feleségül vette Almay Erzsébetet. Gyerme-
keik nem születtek, így teljes energiáját munkájába fektethet-
te. A harmincas években további könyveket jelentetett meg, 
köztük Hahnemann Organon címû híres könyvének fordítását. 
Ekkortájt írta meg tanítványai számára magyar nyelven a Kö-
zönséges kórtudomány és az Éptan címû könyveit is.

1831. január 1-jén Bugát 
Pál Toldy Ferenccel együtt 
megindította az elsô orvo-
si folyóiratot, az Orvosi 
Tárat. A vezérszóban ki-
jelentették, hogy egységes 
mû szó-terminolóiát fog-
nak követni, bárki is írja 
a cikkeket, mert ugyanab-
ban a kötetben hatféle író 
hatféle szót nem használ-
hat. Bugát egyetemi mun-
kája mellett e folyóirat 
segítségével terjesztette 
leginkább orvosi mû sza-
va it. Az elsô magyar or-
vosi szaklapba szívesen 
írtak mind az egyetemi, 
mind a vidéki orvosok, így a lap nem érezte meg, mikor Bugátot 
az 1831-es kolera elleni védekezés okán Lenhossék az északke-
leti vármegyékbe küldte. Feleségével Máramarosszigeten telepe-
dett le, de állandó összeköttetésben maradt Toldyval.

A szülôvárosából érkezô hírek – két hét alatt 400 ember halt 
meg Kolerában Gyöngyösön – aggodalommal töltötték el. 
Szülei és nénje öt gyermekével ebben a városban élt, a szük-
ségben segítségükre sietett 25 forinttal. A járvány elmúltával 
– édesapja halála miatti rövid gyöngyösi tartózkodás után – 
visszatért Pestre.

Az Orvosi Tár szerkesztése sok nehézséggel járt, s ez Toldyval 
való kapcsolatának megromlásához vezetett, olyannyira, hogy 
1833-ban Toldy szerepét a szerkesztésben Flór Ferenc vette át. 
A lap kiadása sajnos ugyanebben az évben átmenetileg szü-
netelt, de Bugát szívósságának köszönhetôen 1838-ban újra 
indult, s 1841-ig félévenként jelent meg. Az utolsó években 
(1848-as megszûnéséig) színvonala felfelé ívelt, híven közve-
títve a magyar medicina fejlôdését.

Bugát Pál elkötelezettségét és ambícióját jellemzi a Toldyval 
közösen 1833-ban megjelentetett Orvosi szókönyv, az 1836-
ban lefordított, Sebészség címen kiadott Chelius elsô kötete, 
majd 1837-ben a második kötet, melyet további kettô követett. 
Majd újabb fordítás következett Tscarner Tapasztalati termé-
szettudomány címû könyvével (1836).

Az Orvosi Tár
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Nem szegte kedvét a nyelvújítási munkásságát kísérô, sok eset-
ben éles, személyeskedô kritika sem. Ezek a kritikák arra hívták 
fel a figyelmét, hogy újításai merészek, maga Toldy figyelmeztet-
te arra, hogy szükségtelen olyan szavakra újat alkotni, melyekre 
már van új szó. Bugát kezdte elfelejteni a Bonctudományok ide-
jén hangoztatott elvét, miszerint a szavak jelentésében a bizony-
talanságot szünteti meg. Tekintélye ebben az idô ben töretlen, a 
kritikákra reagálva úgy vélte: az idô majd megrostálja az ô sza-
vait, a rosszak kihullnak közülük. Flór Ferenccel 1837-ben kiad-
ta Kisded sebészeti eszköztárát és a Nevezetesebb sebészi véres 
mûtételeket (1839). Flórral közösen összeállították a Magyaror-
szági orvosrend névsorát. Kiegészítve kiadta a néhai Schuszter 
Jánosnak a Gyógyszerek árszabása címû munkáját (1843).

Ilyen termékeny évek után nem meglepô, hogy a Bene Ferenc 
által összehívott Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Ván-
dor gyû lé sén Bugátot elnöknek választották. Kihasználva ezt a 
megtisztelô bizalmat, azzal a javaslattal állt elô, hogy hozzák 
létre a Természettudományi Társulatot. Az indítvány támoga-
tásra talált, a társulat elnökévé Bugát Pált választották, majd 
újabb négy évig alelnökként végezte munkáját. 

1843-ban ismét próbálkozott feljebb jutni az egyetemi oktatók 
között. Ekkor az Államorvostani Tanszék professzori székét 
pályázta meg. Bugát mellett szólt egyetemi oktatói gyakorlata 
és akadémiai tagsága. Esélyét csökkentette az a tény, hogy nem 
rendelkezett törvényszéki orvostani gyakorlattal. A tanszéket 
idôs korára hivatkozva végül nem kapta meg.

Az Orvosi Tár 1841-es évfolyamában már említést tesz egy 
nagyszabású tervérôl. Az 1843-ban megjelenô Természettudo-
mányi Szóhalmazról ekkor így ír: „A jelen munkában 18 évi 
fáradozásaink gyümölcsét tesszük le, s úgy véljük, hogy honi 
irodalmunknak, ez által nemzetünknek nem kedvetlen munkát 
tettünk. – Igaz, hogy a magyar tudós társaság természettudo-
mányi osztálya is munkálkodik egy ilyennek kiadásán, de ez 
minden eddig ajánlott helyes vagy helytelen szavaknak gyûj-
te mé nye leendvén, inkább csak historiai becsre van számítva, 
holott a mienk csekély belátásunk szerint csak vagy a már 
életbe átment, vagy hihetôleg átmenendô szavak gyûjteményét 
foglalandja magában, sôt hellyel közzel ollyak is találtatnak 
benne, mellyek még egészen újak lévén, a tudós társaság által 
kiadandóban semmiképp sem találtatnak helyet...”.

A Természettudományi Szóhalmaz 40 000 szót tartalmaz, ábé-
cérendbe szedve. (Közel két évtizedes nyelvészeti munkájának 
gyümölcsét Bugát V. Ferdinándnak ajánlotta, akitôl elismerés-

ként gyémántgyûrût kapott.) Életének kutatói szerint a szóhal-
maz megjelenésének idején volt tekintélyének zenitjén, „érde-
meinek teljes elismerését akkor hallhatta társaitól”.

A Természettudományi Szóhalmazról Bugát így vall: „...mit 
sokféle fáradozásaim közt leginkább kitûnônek gondolok”. 
A szóhalmaz megjelenését követôen Bugát életében néhány 
éves pi he nô következett.

Az 1848-as forradalom idején minden fontosabb eseménynél 
jelen volt, a Honvédelmi Bizottmány Magyarország fôorvosává 
nevezte ki, 1849-ben pedig követte a kormányt Debrecenbe, és 
részt vett annak munkájában. Világos után megfosztották állá-
sától: bujdosásra kényszerült. Gyöngyösön a ferences rend fô-
nök rejtegette szobájában. Késôbb ugyan amnesztiában része-
sült, de egyetemi katedrára többé nem állhatott.

1850-tôl Budán, a Városmajorban élt, idejét kertészkedéssel, 
orvosi praktizálással és elsôsorban nyelvészkedéssel töltötte. 
1850. október 12-én bejelentette az Akadémián, hogy elkészült 
a magyar–finn szótárral. Mûve azonban kézirat maradt, mint 
az azt követô további szótárai is. A Világost követô évek nem 
kedveztek a Bugát-féle nyelvújításnak. Munkásságának ered-
ménye ebben az idôben néhány kisebb cikk, dolgozat, amelye-
ket az Akadémián olvasott fel, részben pedig megjelentette az 
Akadémiai Értesítôben.

1857-ben az Akadémia elutasította Szócsíntanát. E mû nagy 
igyekezettel hirdette a szóalkotás legkönnyebb és leggazda-
gabb módját, a ragos szavaknak képzôkkel való ellátását. Leg-
jobb barátainak egyike, Toldy Ferenc utasította el a Bugát által 
javasolt szóalkotási forrásokat, melyek Toldy szerint ellenkez-
nek a magyar nyelv törvényeivel, így elfogadhatatlanok. 

Bugát akaraterejét bizonyítja, hogy 1860-ban ismét elvállalta 
a Természettudományi Társaság elnökségét. Az 1860-as évek 
elején megpróbálták visszacsábítani az orvosi közéletbe, de 
1864-ben még – betegségére hivatkozva – a Természettudo-
mányi Társaság elnökségérôl is lemondott. Visszavonulása 
elôtt ne mes lel kû en 2000 forintos alapítványt tett. Gyötrô be-
tegsége ellenére nyolc csángó gyermek nevelését vállalta saját 
költségén, hogy hazájának „megmentse” ôket. 1865. július 9-
én halt meg.

Kapronczay Katalin Bugát Pál címû írása alapján (Kaproczay K. 
Bugát Pál in. Híres magyar orvosok I. kötet Budapest, Galenus 
Kiadó 2000:23-27.).
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