
Bugát Pál Gyöngyösön szüle-

tett 1793. április 12-én. Gyer-

mekkora szegénységben telt,

apja szabómester volt. Iskolá-

it Gyöngyösön kezdte, de már

Egerben fejezte be a gimnázi-

um utolsó éveit. Az orvostu-

dományi tanulmányait Pesten

végezte: 1818-ban avatták or-

vossá, két évre rá szemészor-

vossá. Tanársegédként bel-

gyógyászaton, szemészeten

dolgozott, majd Bakabányán

és Selmecen lett tiszti fõorvos. A fordulópont 1824, ekkor ne-

vezték ki az egyetem orvosi karának jegyzõjévé és Õfelsége a

pesti egyetem elméleti orvostudományok oktatójának a sebé-

szek tanszékére, ahol élettant, kórtant és gyógytant tanított.

Ekkor még nem tartották a sebészetet valódi orvostudomány-

nak, el is különítették a „kétféle” oktatást. A sebészképzés al-

sóbbrendû volt, és ez zavarta is Bugátot.

A Magyar Tudományos Akadémia 1830-ban választotta ren-

des tagjává. Az 1831-es kolerajárvány idején Lenhossék Mi-

hály Máramarosszigetére irányította, mint „medicus dirigenst”

a kormánybiztos mellé, ahol azonban gyakorló orvosként is se-

gédkezett a járvány leküzdésében. Ez lefoglalta minden idejét,
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még az Orvosi Tár szerkesztésére is alig jutott ideje. A járvány

elmúltával ismét tanított az egyetemen, kapcsolatba került a

nyelvújítási mozgalom jeles alakjaival, és kitartóan foglako-

zott a magyar orvostudomány megteremtésén; példáját sokan

követték a tanári karból.

Harmincöt évesen feleségül

vette Almay (Wurm) Erzsé-

betet, gyermekük azonban

nem született. Nyolc csángó

fiút fogadott a házába, és ne-

velt fel: tanítatta, elsõsorban

néptanítónak, és álláshoz is

jutatta õket.

Az 1848-as szabadságharc-

ban lelkesen vett részt; szem-

léletét kifejtette az Orvosi

Tárban is:

„Nem messze látom azon idõket, midõn a munkátlanok jobbadán

bûnnek élõ nem kis here serege elenyészvén, a státus legmaga-

sabb célját eléri, mely e kettõbõl áll: a) hogy a dologtalanok, hová

én a munkátlan öröklõket, csalókat és szájhõsöket is számítom,

halálra éheztessenek; és b) hogy a munkások munkásságuk illen-

dõ hasznát vegyék.”

Az elsõ felelõs magyar kormány kinevezte Magyarország fõ-

orvosává, de terveibõl semmit nem valósíthatott meg. Elkísér-

te Debrecenbe is a kormányt, és közremûködött a honvédelmi

bizottság munkájában. A szabadságharc bukása után bujdosott

a szülõvárosában – hetekig rejtegették a ferences rendházban

–, megfosztották minden rangjától, tisztségétõl, a katedrájától

és a nyugdíjától is, de kegyelmet kapott. Idejét Budán töltötte

többnyire nyelvészeti búvárkodással, tanulta a finn és a török

nyelvet, kertészkedett, és folytatott orvosi gyakorlatot is. Köz-

életi visszatérését 1861-ben engedélyezték; újra munkálkodott

a folyóiratok szerkesztésében és a Természettudományi Társu-

lat elnöki tisztjét ismét betöltötte, de csak egy évre, eszméit

nem fogadták lelkesedéssel, sõt. Új orvosnemzedék nõtt fel,

amely túllépte Bugát nézeteit.

A szabadságharc után készült

munkái (dolgozatok, finn–

magyar és más szótorok) jó-

részt kéziratban maradtak

vissza, csak egy-egy jelent

meg az Akadémiai Értesítõ-

ben. Izgatta az õshaza, ezért

fordult a finn nyelv felé.

A szóképzési módszereket a

Szócsintanban összegezte,

ezt azonban az akadémia el-

utasította.

A halál 1865. július 9-én érte,

73 éves volt. Örök nyugalom-

ra Budapesten, a Kerepesi te-

metõben helyezték, sírja ma

is látható.

Emlékét Gyöngyösön, a bútoraival berendezett szoba õrzi a

városi múzeumban. A gyöngyösi kórház is felvette a nevét, itt

szobra is van. Budapesten az elsõ kerületben egy hangulatos

lépcsõt neveztek el róla (Bugát-lépcsõ), Székesfehérváron

egészségügyi szakközépiskola viseli nevét (Székesfehérvári

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye).

A Bugát Pál természetismereti verseny országos megmérette-

tés; több évtizedes múltja van.

� TÖRTÉNELMI HÁTTÉR

Bugát tevékenysége a reformkor kibontakozására, a reform-

korra, az 1848-as szabadságharc és az azt követõ megtorlások

(neoabszolutizmus) idejére esik.

A reformkor a magyar polgárosodás 18 éve (1830–1848), a hû-

béri társadalom felszámolása. A francia háborúk döbbentették rá

a magyar nemességet a változás elkerülhetetlenségére, és mert

polgárság nem volt, a rendek vállalták magukra a polgári eszmék

megvalósítását. Hasonlóan, a napóleoni harcok kényszerítették

engedményekre I. Ferenc császárt; ebben azonban Anglia eltávo-

lodása is meghatározó volt. A polgárosodás az 1825-ös ország-

gyûléssel indult: a szinte észrevétlenül formálódó politikai és

gazdasági átalakulás óhatatlanul a mûvészetek és a tudományok

fellendülésével is társult, ez pedig további nyelvújítást, kivált a

szaknyelvek mûvelését követelte. Kazinczyék ekkorra már meg-

vívták harcukat; a nyelvújítás sikere nyilvánvalóvá vált, a gán-

csoskodóik és gúnyolódóik elcsendesültek, a felvilágosodás esz-

méi már tetté váltak.

Bugát Pálné

Bugát Pál szobra Gyöngyösön

Bugát-emlékszoba, Gyöngyös, Mátra Múzeum

Bugát-lépcsõ, Budapest



I. Ferenc 1807-ben kénytelen volt engedélyezni a magyar

nyelvû oktatást a hazai egyetemeken. Az orvosi karon koráb-

ban csak a sebésznövendékek oktatását engedélyezték magya-

rul. Elsõként Rácz Sámuel kezdett magyarul tanítani, oktatta

„a borbélyokat a belsõ nyavalyák orvoslására”, õt Bene Ferenc

követte, majd Bugát Pál; nem meglepõ, hogy az utóbbi a leg-

lelkesebben. Csakhamar ráeszmélt, hogy az engedély nem

elég, nincs magyar nyelvû tananyag, magyar orvosi szaknyelv,

nincs mibõl és miként oktatni magyarul, jóllehet néhány ki-

sebb-nagyobb magyar nyelvû orvosi könyv, Rácz Sámuel,

Bene Ferenc stb. tollából már megszületett, de nyelvük nehéz-

kes volt.

„Az a nyelv, melyen a Bugát elõtti korszak szerzõi írtak […], jó-

részt Apáczai és közvetlen utódainak nyelve. A láz neve: forró hi-

deglelés, az izomé: inas hús, a mirigyé: ikrás hús, a rekeszé: által-

rekesztõ hártya, a hydrops anasarcáé: »bõraljat elfutó senyves

vízkórság«, a plethoráé: »a vérnek felette-való nagy bõvsége«, a

febris tertianáé: »a harmadik napon vissza forduló hideglelés«

stb.” (Magyary-Kossa ugyanott)

Ekkor még zömében deák és német nyelven oktattak; voltak

magyarul nem tudó tanárok is. Nem csoda hát, hogy Bugát or-

vostudományi munkásságát a német orvosi szakkönyvek le-

fordításával és orvosi tankönyvek írásával kezdte; ez elkerül-

hetetlenül társult a magyar orvosi nyelv fejlesztésével, megújí-

tásával.

Az alábbiakban jegyzékszerûen foglaltuk össze Bugát Pál lé-

nyegesebb munkásságát (1. táblázat); ismertetésük is ennek

megfelelõ.

� SZAKKÖNYVFORDÍTÁSOK

Bugát a magyar orvosi egyetemi anyag létrehozását az anató-

mia tankönyvének fordításával kezdte. Az anatómia (bonctu-

domány) nem volt saját tárgya, ezért választotta az egyik né-

met tankönyv lefordítását. Majd megírta saját szakterületének

tankönyvét, aztán ismét fordított. A lefordított tankönyvek kö-

zül hármat részletesen is ismertetünk.

AZ EGÉSZSÉGES EMBERI TEST BONCZTUDOMÁNYÁNAK

ALAPVONATJAI

Hempel Adolf Fridrik

könyvének fordítása (560

oldal)

„Boncztudománybeli mû-

meg azon ritkább szavak-

nak magyar – deák szótá-

ra, melyek ezen munká-

ban elõfordulnak.”

Ajánlás: „Nyelvünk

mívelõinek, ápolóinak és

kedvelõinek”

„Közrebocsátatott Pesten

Böjt elsõ havának 29kén

1828ban.”

A bevezetõben (vezérszó) többek között a következõket olvas-

hatjuk:

„Fordító már negyedik esztendeje, hogy mint rendes Királyi Ok-

tató az orvosi tudomány észképi (theoretica) részének magyar és

német nyelven való elõadásaival foglalatoskodik; hivatalának

kezdetekor meg lefolyása alatt semmit nem érzett oly fájdalma-

san, mint azon hiányosságot, hogy mind a természeti tudomá-

nyok, de még inkább az orvosi tudomány honni nyelvünkön csak-

nem egészen parlagon fekszik; aminek ugyan természetes követ-

kezése az volt, hogy midõn az orvosi tudományok egyes részei, p.

o. az Élettudomány’, a Kórtudomány elõadatnának: azok mint

minden öszvehangzás rendszabásai ellen illetlenül

öszveszerkéztetett tarka barka ruhájú test, és mintegy felzavart

forrás tünnének elõ.”

A fordítás nehézségeit így ecseteli:

„A hevenyebb évtizedek mindennemû tudományok szerencsé-

sebb szüleményei, az orvosi tudomány az újabb magyar munkák-

ban szétszórt töredékei, a természeti tudományokban nevezete-

sen Dioszegi meg Fazekas és Földi Urak után való elõlépések, né-

mely öregebb magyar orvosi könyvek, és még néhány jó és értel-

mes barátokkal tartott tanácskozások voltak azon kútfejek,

melyekhöz a Fordító ön gondolkozásán és ösméretein kívül fo-

lyamodván, az említett tudományok elõadásában a dísztelen tar-

kaságot csínos egyszerûséggel, a zavaros homályt derített tiszta-

sággal iparkodott fölcserélni. De minden ezen igyekezetet nem

tekintvén, a Fordító mégis gyakorta meghaladhatatlan akadá-

lyokkal küzdött, olykor úgy tetszett neki, mintha késõbbi tettei az

elõbbiekkel nem elégképp illenének öszve: a minek ugyan okát

nem is éppen nehéz volt felfedezni; mert ha fogatinkat egy részrõl

egy fõ elvbõl nem következtetjük, és más részrõl, ha amazok en-

nek megállását nem bizonyítják, akkor amazok közt az

öszvehangzás bizonnyal hibázni fog.”

Hozzáteszi:

„Így vagyon a dolog az orvosi tudománnyal is; a ki tökéletes ma-

gyar orvos akar lenni, annak mindenekelõtt az orvosi tudomány
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alapvonatjai
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Saját szakkönyvei

� Éptan

� Közönséges kórtudomány

Orvosi Tár

Királyi Magyar (k. M.) Természettudományi Társulat

Természettudományi szóhalmaz

� Szócsintan

Egyéb

� A magyarországi orvosrend névsora 1840



alyazatját (Substratum) vagyis az embert magyarul kell ösmérni.

A Fordítót ezen egyetlen egy ok indíthatta arra, hogy a

fölebbemlített munkát, mely a maga nemében valóban egyetlen

egy, magyarra fordítván és közre bocsátván a magyar Közönséget

az emberrel magyarul ösmertesse meg.”

Bugát nem oktatatta a bonctudományt, ezért fordította és nem

írta a bonctudomány szakkönyvét. Ugyanakkor lényegesnek

vélte, hogy a fordítás tudományos értéke vetekedjék az erede-

tiével, és a magyar gondolkodás szerinti legyen:

„A Fordító ugyan nem a Boncztudomány Oktatója, mert ha az

volna, akkor bizonnyal eredeti munkát adna ki; azonban õ az

Élettudományt meg más orvosi tanulmány részeit is tanítva, me-

lyeknek a Boncztudományt szükségképpen eleikbe kell bocsáta-

ni, iparkodott mégis, hogy azon gúnyolókat, kik a fordításokat a

szönyegek fonák színeivel hasonlítják öszve, megczáfolja, és

még inkább törekedett, hogy a munka fõképp német szamatjától

ne igen szagoskodjon, vagyis ha a leány tökéletesen anyja ábrá-

zatját hordozza is, legalább köntöse légyen különbözõ és eredeti.

Célja a könyv lefordításával többrétû volt:

„A Fordítónak ezen könyv fordítása által fõ czélja ugyan az volt,

hogy tanítványainak egy jó könyvet nyújtana kezeikbe; de általa

még más hasznokat is vár kitölteni, még más szükségeket is

reményli kipótoltatni, és más tudományoknak is óhajt segítségül

lenni. Szükségesnek véli t.i. a Fordító ezen könyvet azoknak, kik-

nek hívataloknál fogva az orvosi tárgyakról magyarúl kell beszél-

ni, írni, és értekezni, ilyenek a Vármegyéknek és Városoknak ren-

des Orvosai és Seborvosai, kiknek p.o. az úgy nevezett látlelete-

ket (Visum repertum) magyarúl szükséges föltenni; hasznos lehet

azoknak, kik jövendõben akár orvosok, akár seborvosok óhajta-

nak lenni, vagy kik talán természetes vonzódásokból az orvosi tu-

dományban némely elõlépéseket kívánnak tenni; érdekelheti még

ezen munka azokat is, kiket nyelvünk kifejlõdése gyönyörködtet;

segítségül szolgál végre a természet- és lélekvizsgálónak,

(Physicus, et Psychologus) némûképp a polgári rendszabónak,

(Politicus) az orvosi törvényes káérdések ellátása végett a Bíró-

nak, és Törvénytudónak, hogy õk az emberi test az õ tudománya-

ikban bevágó részeinek életmívezettségét voltaképp ösmer-

hessék.”

A bevezetés egyértelmûsíti, hogy a hazai orvosi nyelv palléro-

zatlan és hiányos; rendbe kell hozni, különben nem oktatható

magyar nyelven. Ezen munkálkodva, a bonctudomány, vagyis

az anatómia és a szövettan tankönyvének lefordításával terem-

tette meg az orvostudomány egyik alaptárgyának a magyar

nyelvû oktatási lehetõségét.

A könyvet azonban sokan

mások is haszonnal forgat-

hatták, és ajánlotta a magyar

nyelvet féltõknek is. A fordí-

táshoz létrehozta a szaksza-

vak magyar megfelelõinek

tömegét; ezeket az új szakki-

fejezéseket külön összeállí-

totta a könyv végén lévõ, 85

oldalas szótárrészben. Ebbõl

néhány példa: angulus –

szeglet, angiologia –

edénytanítmány, lobus –

karély, massa – gyurma, va-

gina – hüvely, nervus – ideg.

A könyv fordításának elsõ ismertetése és nyelvészeti szem-

pontú bírálata már a közreadás évében megjelent a Tudomá-

nyos Gyûjtemény hasábjain, Vörösmarty Mihály tollából (Tu-

dományos Gyûjtemény, 1828. 12. évf. 7. füzet, 112-115.p.).

Természetesen a munka erényeinek méltatásával kezdõdik a

több mint három oldalas írás, kiemelve, hogy a fordításnál a

mûszavak elõállítása volt a legnehezebb feladat. A kritikáját is

megfogalmazta Vörösmarty, igaz rendkívül udvarias, vissza-

fogott, de mégis határozott formában. Elemezte az általa nem

megfelelõnek tartott mûszavakat, és javasolt helyettük máso-

kat. Nem csak a Bugát-alkotta kifejezések némelyikét bírálta,

de a népnyelvbõl átmentett szavak egy részét sem tartotta al-

kalmasnak a tudományos közegben való használatra. A hibák

felemlítése tette hitelessé a könyvismertetést, nem érhette az a

vád egyik felet sem, hogy a kettõjük közötti barátság ösztönöz-

te Vörösmartyt a figyelem felkeltõ írás közreadására.

A magyarra fordított tankönyvet, minden bírálat ellenére elfo-

gadták a bonctudomány tanítói (például Csausz Márton), eb-

bõl tanítottak, és a hallgatók is szívesen használták.

TAPASZTALATI TERMÉSZETTUDOMÁNY (PHYSICA)

Tscharner Boldogbul köny-

vének fordítása – „Budán, A’

Magyar Királyi Egyetem’

Betûivel, 1836”

A könyv 12 szakaszból áll, és

feldolgozza a fizika egészét.

Terjedelme 410 oldal és 47

oldal szótár (Magyar-német

deák).

A fordításhoz szánt elõszavát így kezdi:

„Célom a’ jelen fordítással az volt, hogy az újabb évtizedekben

olly igen elõrehaladott természettudomány eredményeit nép-

szerûleg honi nyelven adjam; mert jól tudom azt, hogy ezen tudo-

mánynál nagyobb szüksége nemzetünknek nincsen.

Hogy a’ jelen fordításban melly sükerrel dolgoztam, azt ítélje el

a’ dologhoz és nyelvhöz egyenlõen jólértõ. A’ fordításnak leg-

erõsebb föladata a’ természettani mûszavak és egyes kifejezések

jól eltalálása lett volna, hogy e’ részrõl mennyire voltam szeren-

csés, azt az idõ mutatja meg; azoknak általános divatba vételét

nem reménylem, sõt inkább szerényen megvallom,hogy magamat

igen szerencsésnek vélendem, ha azok közül legalább egynehány

köz jóváhagyást nyerend. Írám pesten Sz. Mihály hava 30-án

1837-ben.”

Ebbõl is kiderül, hogy Bugátban igenis volt bizonytalanság a

magyarítással és a fordítással kapcsolatban is, mégis bízott az

elismerésben.
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SEBÉSZSÉG

melyet elõadási kézikönyvül

kiadott Dr. Chelius M. J.

heidelbergi professzor 1836-

ban. Négy kötet, 1400 oldal

és 50 oldalnyi deáknémet –

magyar szótár, valamint iro-

dalomjegyzék.

A könyvhöz ezt írja:

„Cheliusnak jeles sebészi munkája

német tanítványaink számára os-

kolai kézikönyvül a’ pesti K. egye-

tem orvosi karánál fölvétetvén,

hogy magyar hallgatóink e’ részrõl

se szenvednének hátramaradást,

sõt hogy a’ magok szárnyaira kelt

seborvosok is egy jó kézi munkát

kapjanak …”

A bevezetésben meghatározza a sebészség fogalmát (Fogalma

a’ sebészségnek):

„Minden erõmûves, mûvészi ügyességgel a’ beteg testre alkalma-

zott behatás sebészi mûtételnek (operatio) mondatik; melly majd

a’ részek idomaiba, és összvefüggéseibe tett avatkozásban (véres

mûtételek, akiurgia), majd bizonyos elrendelt erõmûvezetek

(mechanismus) pillanati, vagy tartós testünk fölületén eszközlött

érintetében áll, melly utólsókhoz a’ kötelékek (Bandagen) és gé-

pelyek vagy erõmûvek (machinae), továbbad magának a’ kéznek

a’ részek természetes helyzeteinek helyrehozása végett tett alkal-

mazása, és a’ vesztett részek kipotolására szükséges erõmüve-

zetek (Kosmetik) tartoznak.”

Világosan látja és hangsúlyozza, hogy a sebésznek az anatómi-

ai ismeretek hatványozottan szükségesek, de ismerniük kell a

szervek betegségeinek megnyilvánulási formáit és a szervek

mûködését fejlõdési rendellenességeit is:

„Az orvost a’ sebészi szerek alkalmazatánál egyedül a’ legszoro-

sabb boncztudományi ösmeret vezetheti. A’ mûtevõ orvosnak

testünk alkatásának azon ösmerete nem elég, melly közönségesen

az orvosnak elegendõ, neki szorgalmas bonczgyakorlás által min-

den tagnak helyzetét, többiekhez arányát, és azon szabálytalansá-

gokat, mellyek ezen tekintetbõl elõjöhetnek, a legtökéletesebben

tudnia kell azért, hogy õ a’ mûtételnek minden pillanatában ezen

bizonyos ösmeretek által kormányoztathassék. De a’ sebésznek

nem elég egyedül a’ rajzoló boncztudomány, sõt nekie ezen kívül

még az élettudományhoz emelkedõ, az egyes életmûvek kifejlõ-

désbeli idõszakaszait tanító, öszvehasonlító boncztudomány is

szükséges, melly által számos betegségek természetének mé-

lyebb kifürkészésére figyelmeztetik.”

Arra is felhívja a figyelmet, hogy az orvostudomány szétvá-

lasztásra gyógyító tudományokra és sebészetre tarthatatlan:

„Az orvosi tudomány szorosabb értelemben vett gyógytudo-

mányra és sebészségre való felosztásának lehetetlenségét még in-

kább érezzük, midõn ezen utolsót a’ hozzátartozó betegségekkel

együtt akarjuk meghatározni, mivel ez egy magába zárkozott

amannak ellenében tett tudományt soha sem tehet.”

A fordítással Bugát a seborvosok magyar tananyagát is a né-

met iskolára alapozta. Nyomatékosítja egyúttal, hogy a sebé-

szet az orvostudomány szerves része, mely „kiegészítõ” szak-

képzést igényel. Új szavak alkotására ehhez a fordításhoz is

szükség volt; ezeket szokásosan szótározta is. Érdekesség a

könyv végén található irodalomjegyzék: a korábbi fordítások-

ban ilyen még nem volt.

� SAJÁT SZAKKÖNYVEI

A saját oktatási területét, az élettant és a kórélettant õ maga írja

irodalmi források felhasználásával. Az élettant éptannak, a

kórélettant közönséges kórtudománynak nevezi.

ÉPTAN

Tanítványai számára szerzé

Bugát Pál, R. K. oktató, Pes-

ten, Füskúti Landerer Lajos’

betûivel. 1830. (111 oldal

terjedelmû, szószedet nincs)

A bevezetésben (Vezérszó)

így beszél a könyvérõl:

„Íme az észképi gyógytudo-

mánynak tanítványaim számára

öszveírt egyik részét, mely az ép

élet mivoltát és annak megtartását

tanítja, a magyar orvosi világ elei-

be terjeszteni bátorkodom, csak

azon okbul, hogy általa aggódó

lelkemet szenveitõl valamiképp

felmentsem, és magamnak e’ként

valahára is nyugalmasabb órákat

készitsek. – Igenis, egy részrõl jól tudván azt, hogy minden embe-

ri gondolat cselekedetté valósulni vágyakodik, és hogy minden

észképnek szükségképp üzönczséget kelljen maga után huzni;

más részrõl azt elgondolván, hogy tanitványaim ajkaimról szedik

le gyógyászati fogataiknak elsõ elemeit, melyeket fogékony és

tartékony lelkökbe mélyen benyomván, késõbb azokat az emberi

nem életbeli üdvére vagy veszélyére viszik által: ha mind ezeket,

mondom, hideg elmémmel fölszámítom, lehetetlen hogy meg-

nyugodjam lelkemben, és magammal megelégedjem mind addig,

míg tanitványainak évenként általadott gyógyászi alaptételeim-

nek helyes vagy sete voltokat más nálamnál mélyebben látó, s bõ-

vebb tapasztalásu tudóstul öszintén kimondani nem hallándom.

[…] ha elõadásomban azon ügyes vezérfonalat fölleltem, mely a

tanulót és olvasót nyomrul nyomra, a közönségesebb elvekrõl a

különösebbekre lánczszemenként vezetvén, õket ezen tudomány

tágas birodalmának mintegy határtalan mezének egy tekintetteli

átnézésére képessekké teszi, ha abban az egyes fogatok, mint

mondani szokták, egymásból életmûvesen fejlõdtettek ki; az még

inkább fog gyönyörködtetni; de ha jelen munkámat csinos nem-

zeti köntösbe bírtam öltöztetni, úgy hogy a mûveltebb tudós világ

abban kedvét találja: az – az, mondom, égig ragadand, és heves

mellémnek új táplálmányává leszen, hogy ez után többre és

magasbra is törekedjem. […]

Tudom lesznek olyak is, kik nyelvemben fognak botránkozni,

ezeknek csak azt vallom, hogy én azon emberek közé tartozom,

kik sem nyelvünk tökéletességén el nem bizván mogokat, sem tö-

kélytelensége miatt el nem csüggedvén, fáradhatatlanul sietnek

czélok eleibe; szándékom ezen részrõl tiszta, ha bár ereim igen

szûken jutottak is; és valóban boldognak, igen boldognak fogom

akkor magamat érezni, ha szép nyelvünk dicsoszlopára csak egy

virágcsát bírtam is tûzni.”

A fentiekbõl kicseng, hogy újdonság a tankönyvírás Bugát

számára, jóllehet a bonctudomány fordításánál már szerzett ta-
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pasztalatokat. Új utakon jár: izgalommal várja a könyve fogad-

tatását; errõl személyes hangvételben ír, és nem fél egy-egy

irodalmi gondolattól sem: „minden emberi gondolat cseleke-

detté valósulni vágyakodik”.

A vezérszó végén írja, hogy jóllehet irodalmi forrásokra (az

éptan kutfejei) is támaszkodott, munkája alapvetõen önálló fo-

galmazás:

„Az ki a gyógytudománynak ezen részében jártas, rá fog ösmerni,

hogy jelen munkám fölállítása végett az azonnal fölhozandókbul

több kutforrásokat használtam, de reménylem azt is, hogy abban

senki sem fog kételkedni, hogy még többet gondolkoztam.”

Az éptan fogalma:

„Éptannak (Hygieologia) a gyógytudomány ama része mondatik,

mely az ép, vagyis egészséges emberi élet megtartásának tanítá-

sával foglalatoskodik. Éptannak pedig honni nyelvünkön nevez-

zük azért, mert az épség, vagy ép, egészséges élet megtartását ta-

nítja, más részrõl ugyanazt belõle tanuljuk meg; honnét ezen szó

az épség, és tanítás meg tanulás gyökébõl ered. Ezen szó-

határzásból az tetszik ki, hogy az éptannak tárgya az épség vagyis

egésség, czélja pedig ennek megtartása legyen.”

Az éptan szó tehát Bugát saját szava; jelentése leginkább az

egészségtudomány fogalmának felel meg, de magába foglalja

az élettant is. A kettõ összetartozása, egymásra épülése miatt

nevezi Bugát éptannak; ez a fogalom, jóllehet könyvének neve

is, mégsem terjedt el.

A tartalomjegyzékben látható az éptan felosztása (2. táblázat,

MONy-ból kellene kimásolni): a tantárgyat szakaszokra, a

szakaszokat czikkelyekre osztja, ezen belül pedig az Elsõ Fõ,

Elsõ Alfõ, Második Alfõ, Második Fõ stb. rovatcímeket hasz-

nálja. A szakaszok valójában a fejezetek. A könyv leíró része a

törvénykönyvre hasonlít: cikkelyek szerint fogalmazza a mon-

danivalóját.

KÖZÖNSÉGES KÓRTUDOMÁNY

Tanítványai számára szerzé

Bugát Pál, R. K. oktató, Pesten,

Petózai Tratten J. M. és Károlyi

Istvánnál. 1830.

180 oldal, szószedet nincs.

A vezérszót így kezdi:

„A beteg életének észképe, avagy a

közönséges kórtudomány mindenkor

a legnehezebb része volt a gyógytu-

dománynak; innét történt az, hogy

azok, kik annak sikár mezején fára-

doztak, a legellenkezõbb, egymással

mégis nagyobb részt valamiképp

megegyeztethetõ itéletekre vetemed-

vén, adott fogataikkal az emberi és a
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jelen korig minden oldalrul meg nem elégedhetett; honnét a leg-

újabb idõkben, azon jozanabbaknak ellenére, oly gyógyászképe-

ket láttunk feltünni, melyek képtelenségeik által a józan gondol-

kozást, az által pedig, hogy az ember élet- és egészségbeli üdvét

érdeklõ legkomolyabb tudománybul tréfát üznek, az emberiséget

megbocsáthatatlanul sértik.” .

A tûntek ismertetésnél azok elkülönítõ jelentõségére teszi a

hangsúlyt:

„A kórjeltanitmányban a korjelek végtelen száma miatt az

öszvetevõ utat nem választván, azokat a megválasztó uton adám

elõ; jól tudván azt, hogy jobb biztos ösvényen a nem éppen gyér

erdõt megjárni, mint ösmeretlen utakon az erdõnek sürû tömedé-

kében vezérfonal nélkül tévelyegni.”

A könyv szerkezet egyezik az Éptanéval; a 3. táblázat bepil-

lantást enged a könyv tartalmába.

A kórtudomány meghatározása:

„Kórtudomány (Pathologia) név alatt a tágabb értelembe vett

élettudománynak (Physiologia) második része értõdik, mely a be-

teges élettel , vagyis a betegséggel foglalatoskodik; a mely tehát a

betegséget egész kiterjedésében, azaz mind belsõ természetét,

(maga magával és az egészséggel való öszvefüggését) mind pe-

dig a külsõ világgal, idõvel és térrel lévõ viszonyait is iparkodik

elönkbe adni. Ez azon tudomány, melyet az élettudományban a

görbe vonallal, hosszal (linea) hasonlítottunk öszve, mely való-

ban az életnek az egyenes ösvényétõl, vagyis az egészségtõl való

eltéréseirõl szól.

A kórtudomány felállítására két kútfejek szolgálnak: t.i. az élettu-

domány, és a betegágynál szerzett tapasztalások.”

� ORVOSI TÁR

„Havonként kiadják Bugát Pál és Schedel Ferencz”

A reformkor kezdetétõl a tudo-

mányos élet fellendülésével

megjelentek a tudományos fo-

lyóiratok is. Köztük a legjelen-

tõsebb a Tudományos Gyûjte-

mény és a Tudománytár volt.

Méltóan csatlakozott hozzájuk

az elsõ hazai orvosi folyóirat,

az Orvosi Tár is.

Bugát és Schedel 1831-ben je-

lentette meg az elsõ számot,

hosszas engedélyezési eljárás

után. Lenhossék Mihály orszá-

gos fõorvos támogatása meg-

határozó volt; a szerkesztõk

ennek hangot is adtak: neki

szentelték az elsõ kötetet.
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A Vezérszóban így indították útjára a folyóiratot:

„Hazánk’ orvosi közönségének egy nagy szükségét véljük kipó-

tolni, midõn a’ N. Mélt. M. Kir. Helytartó-Tanács’ engedelme

mellett, jelen havirásunkat útnak bocsátjuk: melly névénél fogva

mindazon ismereteknek áll tárva, mik a’ gyakorló orvost hivata-

la’ pályáján elõsegíthetik.

A’ külföldre vetvén szemünket, melly rég óta csaknem számtalan

orvosi folyóirásokat bír, pirulnunk kell, hogy e’ részrõl egészen

elmaradtunk. Festi ezen elmaradásunk azon csupán – passívus

részvételt, mellyel nálunk az orvosi rend tudományához viselte-

tik. Nem tagadhatjuk ugyan, hogy hazánkban sok olly felvilágo-

sodott lelkes orvos vagyon, ki a’ tudomány’ és mesterség’ gyors

haladásait nem csak szemmel tartja, de munkálkodásait is azok-

hoz szabja – azonban az ilyenek’ iparkodásai többi ügyfeleikre

nézve nagyobb részt sikertelenek szoktak maradni, vagy tisztbeli

foglalatosságaik’ sokasága, vagy azon irói lethargia niatt,

mellybõl mind eddig csak igen kevesen ébredtenek-fel közülünk.

Õk bõ tapasztalásaiknak sokszor igen szép resultátumait magok-

kal szokták eltemetni. ’S így, melly felvilágítást, milly bõvülést

nyert eddig általunk e’ vagy ama’ betegség’ ismerete? milly

gyógymódokkal gazdagodott a’ therapia, melly orvosságtestek-

kel a’ gyógyszertudomány? – Részünkrõl úgy hisszük, hogy

egyik – talán fõ – oka ebbéli hátramaradásunknak egy olly

organum’ nem-léte, melly alkalmat szolgáltatna orvosainknak a’

megszólalásra, sõt azokat erre édesgetné, hívogatná!”

Bugát és Schedel tehát egyértelmûsítik, hogy orvosaink tudá-

sa, tapasztalata, évtizedes szorgalommal szerzett megfigyelé-

seik rendre elvesznek – velük szállnak a sírba –, mert nincs,

ahol közreadhatják. Az Orvosi Tár indításával ennek vetnek

véget: létrehozzák az elsõ magyar orvosi folyóiratot az orvo-

sok tapasztalatainak, megfigyeléseinek, a hazai orvoslás rend-

kívüli értékeinek megmentésére, a hazai orvostudomány mû-

velésére. Egyúttal a „szégyenletes” elmaradásunkat is be akar-

ják hozni, hiszen külföldön már sok orvosi folyóirat létezik.

A szerkesztõk tudatában voltak, hogy külföldi folyóiratokban

ugyan lehet közölni, ám ez a magyar orvostársadalomhoz jó-

szerivel nem jut el:

„Készek ugyan a’ külföld’ tárai is közléseik’ felvételére, de a’ tá-

volság az öszveköttetést nehezíti, az eleven közködést hátráltatja;

azonfelül azok soha nem gerjeszthetik fel közöttünk azon buzdí-

tást és nagy hasznu verseny, mellynek kútforrása egyedül a’ ha-

za’ keblében, egyedül az ügytársak’ körében fakadhat. Amott az

egyes dolgozások a’ töménytelen közt észrevétlenül elvegyülnek,

ránk nézve pedig publicitások nagy részt el is vész: a’ helyett,

hogy itt köz figyelem’, köz pártolás’ ’s a’ képzetek’ sebes cseré-

je’ tárgyaivá, az ismerkedés’ és kölcsönös élesztés’ eszközeivé,

a’ viszonos megbecsülés ’ alapjaivá lesznek.”

Nem kevésbé fontos célja volt az Orvosi Tárnak a továbbkép-

zés. Errõl így írtak:

„Elsõ célunkhoz szövetkezik egy második, mellynek elérése nem

lehet kevésbé kívánatos minden hazánkfiai elõtt az elsõnél.

Tudnillik, nem csak olly eszköznek vagyunk hijával, melly saját

munkálkodásainkat gyûjtögesse öszve köz használás végett, de

ollyanéval is, melly a’ tudomány’ és mesterség’ napról napra egy-

mást toló haladásait sebesen elterjessze közöttünk. Vannak

ugyan a’ külföldnek ezen czélra szolgáló több idöszaki munkáji,

mellyek itt ott,’s leginkább hazánk’ fõvárosaiban lakó orvosaink’

kezeiben megfordulnak: de olly közönségesekké, mint azt

ohajtani lehet, soha nem vállhatnak: részint a’ kisebb értékû orvo-

sok’, kivált seborvosok’ állapotjához képest nagy árok, részint a’

nyelv miatt, melly sokakra nézve kisebb nagyobb akadály, kik

universitási pályájokon fõkép vagy épen kizárólag deák vagy ma-

gyar munkákkal éltek.”

„Ifju orvosaink’ nagy része, de leginkább a’ sebészek, leteleped-

vén szerte az ország’ megyéjiben, az iskolákban nyert elsõ kez-

detben ’s legfelebb egy pár, nem mindég a’ legszerencsésebben

választott kézikönyv’ segedelmében megnyugodván, bocsátkoz-

nak az orvosi praxis’ tengerére. Távol minden tudományos

közködéstõl, ismereteiket nem tisztogathatván, nem bõvíthetvén,

egyfelûl elcsüggednek ezen, minden pályák legnehezebbikén, ’s

kénytelenségbõl és kedv nélkül – mások magokat elbízván, ve-

szedelmes empiriával, szív és szorgalom nélkül futják meg; ’s így

sem az emberíséget nem boldogítják, sem a tudományt nem öreg-

bítik.”

Világosan látták tehát, hogy hazánkban megoldatlan volt a

gyakorló, különösen a vidéki orvosok folyamatos képzése, és

így az orvosok tudása óhatatlanul elavult, a betegek ellátása el-

maradt a kor lehetõségeitõl. Azzal is tisztában voltak, hogy ez

az orvosokat is mélyen érintette: sokak csüggedéséhez veze-

tett, a kevésbé körültekintõket meg elbizakodottá tehette. Az

utóbbitól óva intettek; hangsúlyozták a szakmai alázat eszmé-

jét.

Az orvosi szaknyelv megújítása központi feladata volt az Or-

vosi Tárnak; errõl is kifejtették gondolataikat:

„’S ime ez fõczélunk, ez a’ folyóírás terve, elrendelése. Még egy

szót a’ nyelvrõl, mellyet választottunk. Voltak már, kik erre vállat

vonítottak, ’s lesznek még, kik azt fognak vonítani. De mi azért

e1 két pontot ki nem vesztendjük szemünk elöl: 1) hogy nálunk

sokan vannak, kivált seborvosok, kik más nyelven nem élhetnek.

Köztük nagy számmal vannak a’ szerencsésebb tehetségû fõk, ’s

ezeknek nem nyújtani táplálékot vétek. De másodszor, az idõ int,

hogy mi orvosok is iparkodjunk a’ nemzeti nyelvet komolyabb

tanulmányaink’ eszközévé tenni. A’ tudományok’ többi ágaiban

buzdító példával elõztek-meg tudósaink; de az orvosok próbatét-

elei is a’ legújabb idõben nem lehetnek nem buzdítók ’s egyszer-

smind nem vigasztalók és megnyugtatók is. Az idegen mûszavak’

tömérdek serege nem emlékeztet többé minden lépten nyomon

nyelvünknek e’ részbeli miveletlenségére, szegénységére; egy-

felöl ez nem olly tarka többé, de másfelõl menekszik azon rosszul

képzett hosszú és új öszvetételekre alkalmatlan szavaktól is,

mellyel nem igen szerencsés elõdeink akartak megajándékozni.

[…]

Keleti eredetû nyelvünk a’ nyugatiakból vett szókat csak ritkán

tudja úgy magáévá tenni, hogy azok el ne tarkítsák. Megtartjuk t.

i. azoknak végzéseiket, a’ helyett, hogy a’ német német végzése

által tökéletesen rájok nyomja nyelve bélyegét. ’S még e’ mellett

is, mit mondana az 1730diki német orvos, ha most felkelne ’s tisz-

tább németséggel írt orvosi munkákat olvasna? »Ime a’ nyelv egy

századdal elõbbre ment, nekem azt most újra kell tanulnom.« Mi

magyarok még kevéssel ezelõtt nem bírtuk a’ németeknek

1730diki nyelvét sem; de nálunk a dolog nem mehet lépcsõnként,

mert úgy száz lépcsõvel mindig hátrébb leszünk: századunk fut,

’s a’ késedelmezõket be nem várja. Kénytelenek valánk tehát,

hogy századunkat elérjük, egy nagy, egy felette nagy hézagon fe-

szített erõvel általszökni. De újra tanuljunk? kérdik némellyek.

Igen a most már virító generatiónak a’ magyar orvosi nyelvet úgy

kell újra tanulnia, mint tanulta egykor a’ deák orvosi nyelvet; a’

most csirázó ellenben azt kevesebb bajjal teendi magáévá.

Érdekes felvetések és helyzetkép: újra kell teremteni az orvosi

nyelvet és azt a kor orvosainak meg kell tanulni, mint hajdan a

Nõgyógyászati Onkológia 2018; 23:30–48 37

Bugát Pál munkássága



deákot. Tudják, hogy lesznek gáncsoskodások, ám ezek nem

téríthetik el õket céljaik megvalósításától.

AZ ORVOSI TÁR ROVATAI (SZAKASZAI)

A rovatoknak, avagy a szakaszoknak, miként a szerkesztõk ne-

vezik, három fõformája van:

ÉRTEKEZÉSEK, APRÓBB KÖZLÉSEK, KIVONATOK

„Ismertetésül az olvasók’ – zsinórmértékül az írók számára, íme

az Orvosi Tár’ plánuma! Az a’ gyakorló orvosi tudomány’ tár-

gyainak tárháza ugyan, de nem rekeszti-ki a’ segédtudományok-

hoz ’s a’ gyógytudomány’ theoriai részeihez tartozó ismereteket

sem, a’ mennyiben azok az orvosi praxisra akármikép világossá-

got vetnek. E’ szerint természettudományi, chemiai, élet-, hason-

lító boncz- és lélek-tudományi, közönséges kór- és

gyógytudományi közlések is felvétetnek, ha a’ fenn említett

szempontoknak megfelelnek. Közelebb tekintvén pedig érteke-

zéseink’ tárgyait, azok a következendõk:

Felsorolva: I. A’ közönséges kórtudomány (path. gen.)

tágabb birodalma. […]

A’ közönséges gyógytan (therápia gen.) mert

mi az egyéb, mint a’ praxis philosophiája, a’

mesterség’ talpköve? …

II. Különféle külsõ, belsõ, lélek-, szem-,

gyermek-, asszony-’s tb. nyavalyáknak, mint

a’ különös kórtudomány ugyan annyi

tárgyainak vizsgálatai, magányos és össze-

hasonlító leírásai …”.

Az említett járványok’ és magányos

betegségek’ orvoslása. …

III. Bármely tekintetben nevezetes kórtörténetek’

kritikai lélekkel készült leírásai, …

IV. Az uralkodó betegségek’ leírásai, legyenek

azok járványosak (m. epid.) vagy tájbeliek

(m. end.). …

V. Hazánk fürdõ- és gyógyvizeinek leírása orvosi

tekintetben. …

VI. Törvényes-orvosi tekintetben nevezetes

halottbontások a’ felvett jegyzõkönyv szerint,

az igazgató orvosi személy’ adott vélemé-

nyével; …

VII. Orvosi helyrajzok (topographiák). A’ gondol-

kodó orvos, ki több esztendeig lakott valamely

vidéket, s a’ természet’ tudományában jártas,

figyelmes lévén minden külsõ hatalmakra,

mellyek a’ nép’ életbeli állapotjára (egészsé-

gére vagy betegségére) befolynak; ebbeli

fontos, útmutatásokat adhat az egész orvosi

közönségnek, …

VIII. Tárunk elsõ részéhez tudjuk még a’ más

orvosi munkákból és folyóírásokból tett

kivonatokat”

A folyóirat elsõ rovatformája (szakasza) tehát felöleli a hazai

orvostudomány egészét, beleértve az igazságügyi orvostant is,

továbbá az orvoslás társadalmi és szervezési vonatkozásait. Fi-

gyelemre méltó, hogy kiemelten foglalkozik a fürdõ- és

gyógyvizekkel, és az is, hogy szemlézi a honi irodalmat.

LITERATURA

A második szakasz a

literatura; ebben lényegé-

ben megjelentetik a kül-

földi közlemények fordí-

tásait, tallóznak a nemzet-

közi irodalomból, beszá-

molnak külföldi orvosi

könyvekrõl; és a helyszû-

ke ellenére széleskörûen

tájékoztatják az olvasó-

kat.

„Minél kisebb honi orvos-

könyveink’ száma, annál in-

kább bõvelkedik azokkal a’

külföld. Azért az egész orvos-

tudomány’ tömérdek gaz-

dagságu menetelét tárunknak ezen kis része ugyan nem követhe-

ti; mindazonáltal rajta leszünk, hogy a’ legnevezetesb jelenések-

kel olvasóinkat megismertethessük.”

Ugyancsak „ezen szakaszban fog a’ magyar orvosi terminoló-

gia is helyt találni…”. Külön is bemutatják az új magyar orvosi

szakkifejezéseket, többnyire szótár formájában. Óvakodnak a

túlzásoktól:

„…nehogy az illy szóvitatások, mellyek egyébként a nyelvészt

érdekelhetik, más a’ gyakorló gyógytudományra szükségesb is-

mereteket, kitoljanak.”

ORVOSI VEGYES TUDÓSÍTÁSOK

Ez a rovat (harmadik szakasz), a nevébõl adódóan is sokrétû.
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Ismertet:

� rendeleteket és az azokhoz fûzõdõ tájékoztatást;

� nevezetesebb orvosi tan- és gyógyintézetekre vonatkozó

eseményeket;

� orvosi kinevezéseket, díjakat;

� orvosok halálhíreit, temetési tájékoztatókat;

� álláslehetõségeket;

� közegészségügyi kérdéseket.

Rendszeres beszámolókat közöl az orvosi, természettudomá-

nyi társulatok tevékenységérõl; valójában ezeknek csak az Or-

vosi Tárban volt lehetõségük hírt adni a munkásságukról.

AZ ORVOSI TÁR NYELVE

Az elsõ számok olvasásakor rögtön szembetûnik, hogy birkó-

zik a folyóirat a magyar orvosi szaknyelv hiányosságaival, és

ez nemcsak a szakszavak magyarításában, szóképzésekben ve-

hetõ észre, hanem a nehézkes fogalmazásban is. Feltûnõek a

nagyon hosszú mondatok, mintegy tükörképei a német orvosi

szakirodalomnak. Az is nyilvánvaló, hogy nem volt elegendõ

magyar nyelven írt tudományos munka, hiszen a magyar szak-

emberek is többnyire latinul vagy németül írtak. Kezdetben

fordítás volt a közlemények zöme, a mondatról mondatra for-

dítások darabosságával. Ám a fejlõdés „lelket vidító”: mindin-

kább elõtérbe kerültek a magyar nyelven írt nagyszerû közle-

mények – leginkább az összefoglalások, egy-egy kérdést

elemzõ cikkek –, csiszolódott a fogalmazás is csiszolódott:

háttérbe szorult a külföldi lapok utánzása. Felfelé ívelt a folyó-

irat színvonala, sõt elérte a külföldi orvosi szaklapokét.

A szerzõk a kezdet kezdetén egyértelmûsítették, hogy a szak-

nyelvi kifejezések, bárki is írja a közleményt, azonosak lesz-

nek; nem lehet alkalmazni egyazon fogalomra többféle ma-

gyar szakszót. A nevezéktani egységesítés tehát elsõdleges

volt.

Az idegen, kivált a deák kifejezések magyar megfelelõinek lét-

rehozása a magyarítás sokféle formájával, túlnyomóan mégis a

szóképzések valamelyikével, az orvosi szakkönyvek fordításá-

nál alkalmazottakhoz hasonlóan folytatódott az Orvosi Tárban

is. Ebben Schedel (Toldy) is tevékenyen részt vett (Bugát–

Toldy-féle szakmai nyelvújítás).

A folyóirat nyelvészeti tevékenységét sokan méltatták, köztük

az akkori országos fõorvos, a nagytekintélyû Lenhossék Mi-

hály is: „… mivel ez a lap az ország orvostudományát, sebé-

szetét s nyelvét gazdagítja, s igen hasznos…”.

A szaknyelvi fogalmakat két részre osztották: terminológiának

nevezték az általános, többé-kevésbé más szakmákban is elõ-

forduló szakszavakat, az egyes szakok sajátos, rendszerbe sze-

dett szakszavai pedig a nomenklatúrát képezték. Az elõbbit vi-

szonylag könnyebb volt megalkotni – legtöbbször elegendõ

volt válogatni a magyar szókincsbõl –, az utóbbi azonban te-

kintélyes, és a tudomány fejlõdésével állandóan bõvülõ szó-

halmaz volt; ezt folyton-folyvást kellett magyarítani. Sok za-

vart okozott a kettõ keveredése.

ORVOSI SZÓKÖNYV

A magyarítás a szóképzés

olyan mennyiségû volt,

hogy az Orvosi Tár elsõ két

évéhez Orvosi Szókönyvet

adtak ki; ez 187 oldal terje-

delmû, és voltaképpen ma-

gyar–deák és deák–magyar

szótár. Elõszavában ezt

írták:

„Két évi Orvosi Tárunkból e’ be-

tûrendben szedett mû- és ritkább

szavak’ gyûjteményével tisztelt

Olvasóinknak szolgálni ezennel

elkezdünk úgy, hogy hónapon-

ként minden füzetben egy egy illy

szótári ívet kapván, az év’

végeszakadtával vagy még elébb

az egészet együtt birhassák.”

Az orvosi szókönyvrõl és a benne lévõ szavakról külön is ki-

fejtették véleményüket:

„Az itt közlendõ mû- és ritkább szavak’ nagy részét ollyannak

fogják találni olvasóink, melly részint a’ közdivatból véve, ré-

szint a’ gyökerek’ és képzõk’ rendszere szerint vagy összetétel ál-

tal teremtve, elõttünk már mások által is használtatott; de van elég

ollyan is, melly, a’ szükiség úgy hozván magával, általunk hoza-

tott fel elõször. Lesznek amazok közt jobbak és silányabbak, va-

lamint vannak ezek közt is elsültebbek és ingadozóbbak, sõt

ollyak is, mellyek nyelvünk’ természete’ fenkövét nehezen

állandják-ki; ideje tehát hogy azokat mind öszvegyüjtve, birálat

végett a’ tisztelt közönség elébe állítsuk.”

Tetemes volt az újonnan képzett szavak száma, és sok volt az

erõltetett is. Támadták is ezért a szerzõket. Schedel nehezen vi-

selte a támadásokat, és sokszor nem is értett egyet Bugáttal:

valószínûleg ennek is szerepe volt abban, hogy az Orvosi Tár

elsõ korszakának (1831–1833) végén megvált a laptól (l. lej-

jebb).

Lovász Imre orvosdoktor (1798–1844) alapos érvek és ellenér-

vek felsorakoztatásával fejtette ki véleményét a nyelvújítással

kapcsolatosan az 1835-ben megjelentetett Értekezés a’ ma-

gyar nyelvújításról, és annak nevezetesebb hibáiról c. munká-

jában. A rendkívül szigorú, kemény hangú kritikát a Helmeczy

Mihály (1788–1852) által szerkesztett Jelenkor /melléklapja

Társalkodó/ c. politikai lap és Bugát Pál: Orvosi Tár-a ellen

fogalmazta meg, mégpedig úgy, hogy le sem írja a szerkesztõk

nevét, mégsem férhet hozzá kétség, hogy kirõl van szó. Általá-

nosságban nem ellenezte a nyelv megújítását, új szavak alkotá-

sát a hiányok pótlására, az elavultak kiiktatásra, viszont a teljes

purizmust feleslegesnek és megoldhatatlannak vélte.

„…vólt e’ valaha, ’s van e’ ma is valahol a’ világon minden ide-

gen szóktól tiszta nyelv?” – tette fel a kérdést. - „… rossz új szó-

kat formálni nem nagy mesterség: ahoz tsak a’ grammatica nem

tudása ’s egy jó dosis vakmerõség kívántatik… Minden jobb ízlé-

sû magyar undorodással olvasta, vagyis inkább vetette el magától

sok helytelen mesterszavai miatt , - mert ki kívánna ollyan tudo-

mányos munkát olvasni, mellynek többnyire örök halálra és fele-

dékenységre méltó mesterszavai, hasonlíthatatlan mustrái a’ min-
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den tekintetben rossz neologismusnak? – az Orvosi Tárnak kivált

elsõbb füzetjeit.”

Kitért Bugát fordításaira is:

„Az újabb tudományos magyar munkák közt különösen … a’

Hahnemann Homoeopathiájának magyar fordítása, az Éptan, az

Egésséges emberi test boncztudományának alapvonatjai …

vagynak tele ollyan új szókkal, mellyek ha lábra találnának kapni,

nyelvünket minden eredeti szépségébõl ’s sajátságából kivetkez-

tetnék, ’s a’ mint a rossz példa ragadós, más még gyengébb írókat

.. más még rosszabb új szók koholására bátorítanák.”

Lovász a hosszas elemzésében a nyelvtanilag nem megalapo-

zott szóalkotást bírálta, azonban a példaként idézett szavak kö-

zött számos olyan kifejezést is pellengérre állított, amelyek

idõvel meggyökeresedtek, és mind a mai napig a szókincsünk

részét képezik (gyógyász, szülész, tanulékony, fogékony, kö-

vetkezmény stb.).

SZERKESZTÉSI NEHÉZSÉGEK

Az Orvosi Tárnak nemcsak az elindítása volt nehéz, de a szer-

kesztését is folyvást hátráltatták nehézségek. Nem is csak az

anyagi veszõdségek, terjesztési akadályok, hanem például a

kolerajárvány is (l. feljebb). A terjesztési nehézségek pedig a

törvényhatósági engedély („Körlevél valamennyi törvényha-

tósághoz, hogy az Orvosi Tár c. orvos-sebészeti folyóiratot ter-

jeszteni kell.”) megkapásával könnyebbültek valamelyest.

Sûrítették is a lapszámot: gyakran hetenként adták ki. A folyó-

irat kiadása azonban, anyagi okok miatt mégis megszakadt

1833-ban. A felhõk 1838-ra oszlattak szét, és az Orvosi Tár,

Bugát szívós kitartásának köszönhetõen újraindult, de Flór Fe-

renc vette át Schedel helyét. Az új szerzõi páros jól kiegészítet-

te egymást: Flór Ferenc nyugodt megfontoltsága ellensúlyozza

Bugát „harciasságát”.

ÖSSZEGEZÉS

Az Orvosi Tár létrehozása korszakos tett a magyar orvostudo-

mányban. Ennek jelentõségét jóllehet mindenki érzi, igazán

mégis csak az alkothat róla képet, aki beleolvasgat. Az Orvosi

Tár lehetõvé tette:

� A tudományos munkák magyar nyelvû közlését és ter-

jesztését, hogy „orvosaink tapasztalatai ne szálljanak

velük a sírba” (értékmentés).

� A magyar orvosi társadalom együttgondolkodását és az

orvosok továbbképzését, beleértve a kezelések egysége-

sítésének törekvéseit és a szakirodalom ismertetését. Ez-

zel megteremtette a hazai orvostovábbképzést.

� A betegellátás és szakmai szervezési kérdések vitáját és

megoldását. Ilyen volt például a sebészi és orvosi vég-

zetség megkülönböztetésének megszüntetése, a magyar

orvosok nyilvántartásba vétele (Magyarországi orvos-

rend névsora).

� A magyar orvosok folyamatos tájékoztatását társadalmi,

közéleti (rendezvények és más események, rendeletek,

díjak, orvosi fizetések stb.) és a jogi vonatkozásokban is.

Voltaképpen a tudományos társaságoknak az Orvosi Tár

volt az egyetlen híradási lehetõség, tevékenységükrõl

csak a folyóirat hasábjain tudtak beszámolni.

� A helyi (vidék, város, közigazgatási területek) természe-

ti és orvosi kérdések feltárását, mint a tömeges betegsé-

gek, a betegellátási nehézségek, a gyógyvizek, a levegõ-

szennyezõdés stb.

Az Orvosi Tár elindítása a nemzetközi lemaradásunkat is meg-

szüntette.

Nagyon nagy kár, hogy a szabadságharc bukása után az Orvosi

Tár is megszûnt. Ûrt hagyott maga után: egy évtized telt el,

míg Markosovszky Lajos elindította 1857-ben az „utódát”, az

Orvosi Hetilapot.

� KIRÁLYI MAGYAR (k. m.) TERMÉSZETTUDOMÁNYI

TÁRSULAT

ELÕZMÉNYEK

Az az elképzelés, hogy a természetkutatók és orvosok rendsze-

resen találkozzanak és megbeszéljék tudományuk kérdéseit,

már a XVIII. század elsõ felében megfogalmazódott; többször

meg is kísérelték megvalósítani, de az uralkodói körök vala-

hányszor zátonyra juttatták. Egy évszázaddal késõbb, a re-

formkorban azonban már megnyílt a lehetõség. Elõször ki-

sebb-nagyobb tudományos társaságok alakultak, köztük az

egyik legjelentõsebb, az 1837-ben megalakított Budapesti Ki-

rályi Orvosegyesület, a budapesti gyakorló orvosok tudomá-

nyos színtere. Ez az Orvosegyesület az orvosok közötti villon-

gásoknak köszönhette létrejöttét, szinte az egyetemi orvosi

karral szemben jött létre. Kézenfekvõvé vált, hogy az egyetemi

orvosi kar is létrehozza az orvosi társaságát: Bene Ferenc a

pesti egyetem orvoskarának dékánja 1840-ben hívta fel a kar

figyelmét arra, hogy a

„tudományoknak tökéletesebb kimûvelésére és elterjesztésére

leghatásosabb eszköz a tudósok minél többszöri összejövetele,

szép gondolataikat egymással közlik, s a közös barátságos vitatás

által a homályost, kicsinyt felvilágosítják, a hibásat megjobbítják

és a nehezet megkönnyítik".

Bene joggal bízott abban, hogy a magyar orvosok és a termé-

szetvizsgálók gyûlései, amelyek addig „minden szíves óhajtá-

sok ellenére meggátoltattak”, a jövõben „többé semmi meggá-

toltatást” nem fognak szenvedni. A megvalósulás Bugát Pál ér-

deme: az Orvosi Tárban tárta az elképzelést a közvélemény

elé, és 1841-ben már össze is hívták a Magyar Orvosok és Ter-

mészetvizsgálók elsõ vándorgyûlését. Legfontosabb feladatuk

a szakismeretek terjesztése mellett az érdekvédelem és az or-

szág egészségügyi helyzetének törvényes rendezése volt.

Évente szerveztek vándorgyûléseket, és az elhangzottakat ki-

adványok (A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munká-

latai) formájában adták közre; kezdetben ezeket is Bugát szer-

kesztette. A kiadványok a magyar természettudományok,

mindenekelõtt az orvostudomány fejlõdésének nagyszerû

tükrei, ismertetésük azonban túllépné összefoglalónk kereteit.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT MEGALAKULÁSA

A társulat alapszabályainak bevezetõjében ez olvasható:

„Az orvosok és természetvizsgálók 18841-ben Pesten tartott elsõ

nagy gyûlése alkalmával, egyetemi tanár Bugát Pál úr lelkes in-

dítványára a természettudományok egynéhány barátai egyesültek
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olly czélból, hogy egy folytonosan mûködõ társulatot alapítanak;

mellynek czéljáúl a honunkban még sok részben parlagon heverõ

természettudományok mûvelését, hazánknak természettudomá-

nyi vizsgálását, s honosinknak a természettudományokban leen-

dõ részleltetését tüzék ki.”

A megalakulást Kátai Gábor, a k. m. Természettudományi

Társulatnak a 25. éves jubileuma alkalmával összeállított tör-

ténetében, a következõképpen írja le:

„Ezernyolcszáz negyven egyedik évi május huszonnyolcadikán,

tehát egy nappal, a mint a magyar orvosok és természetvizsgálók

Pesten tartott elsõ nagy gyûlése kezdetét vette volna, egy régtõl

fogva országosan tisztelt irodalmi férfiú, a magyar k. egyetem or-

vosi tanárkarának egyik nagyhírû tagja, az ország minden részé-

rõl összesereglett társak között, élõszóval történt indokolt felhí-

vás mellett, az itt következõ néhány sorból álló aláírási ívet indí-

totta meg

»Aláírási Ív

a magyar természettudományi Társulatra.

… Alulírott a természeti tudományokat mívelni, és azok jóté-

konyságát a hazában terjeszteni akarva Részvénytársaságba ál-

lunk, s becsületünkkel kötelezzük magunkat az alapszabályok ér-

telmében közredolgozni. Költ Pesten Tavaszutó 28-ik 1841.«

Azon férfiú, kinek lelkében ezen minden dicséreten felülálló esz-

me fogamzott, a ki ezen aláírási ívet indította s ez által a magyar

természettudományi társulatot megalkotá: Bugát Pál volt.”

Az ötletet mindenki örömmel és eltökéltséggel fogadta, és a

társulat „egy rövidke óra alatt” megalakult, tehát még a nagy-

gyûlés megkezdése elõtti napon. Kátai hozzáteszi, hogy az or-

vosi kar elnöke és az orvossebészeti tanulmányok igazgatója,

Bene Ferenc, alig hathéttel korábban hívta meg a magyar orvo-

sokat és természetvizsgálókat a magyar királyi egyetem elsõ

nagygyûlésére. Vagyis az egyik társult éppen kezdte munkáját

máris megszült egy másikat. Bugát 1000 aranyforintot ajánlott

fel a Természettudományi Társulatnak, amelynek elsõ elnöke

is lett. Az alapítók között találjuk mások között Széchényi,

Kossuth és Batthyányi aláírását is. A Természettudományi

Társaság gyorsan alakult meg, de három évet kellett várjon a

mûködésének engedélyezésére az uralkodó félelme miatt, és

elõnevet is kapott: így lett Királyi Magyar természettudományi

Társulat.

A TÁRSULAT CÉLJA

A társulat célja megalakulásakor a természettudományok mû-

velése, mindenekelõtt a magyar természettudósok bevonásá-

val, és hazánk természettudományi feltérképezése volt. Ehhez

társult késõbb és a természettudományi ismeretek honi terjesz-

tése. Üléseiket Budapesten tartották, idõrõl-idõre szervezve.

Jellegzetesen tükrözit a kor gondolkodását a társulati tagságról

írottak.

A társulat tagjai:

� „Belföldiek, a magyar korona alatti tartományokból

� „Külföldiek, kik Magyarországra nézve természettudo-

mányi tekintetben érdemekkel bírnak”

A belföldiek lehetnek „helybeliek, azaz buda-pestiek” és vidé-

kiek; ezek mind lehetnek rendes, pártoló, segéd, tankedvelõ ta-

gok és tiszteletbeliek. A külföldiek csupán tiszteletbeliek és

levelezõk lehetnek.

Az alapszabály továbbá, egyéb részletezések mellett, azt is

rögzíti, hogy:

� „A nagyobb dolgozás végett hat osztályra szalad a társu-

lat, a természettudományok fõ ágai szerint; mellyek ás-

ványtan, növénytan, állattan, vegytan, természettan, élet-

tan.”

� „A társulat pártfogót választ”; ez István fõherceg, Cseh-

ország fõkormányzója lett.

� „A társulat a pártfogó, elnök és titoknok aláírásával okle-

veleket oszt ki.”

� „A társulat gyûléseket tart és ezeknek jegyzõkönyveit

évnegyedenkint a pártfogó által a legfelsõbb helyen be-

mutatja.”

� „A társulat célszerû lakról, könyvtárról és gyûjtemények-

rõl gondoskodik.”

� „A társulat természettudományi munkákat és folyóiratot

ád ki.”

� „Az alapszabályok minden három évben tisztújító nagy

gyûlés alkalmával újdon átnézetnek […].”

A Természettudományi Társulat megalapításával Bugát meg-

teremtette a természettudományok mûvelésének harmadik

alappillérét is: a kutatók rendszeres találkozásának lehetõsé-

gét. Az összejövetelek szervezésével megvalósult, hogy a kér-

déseket idõrõl-idõre személyesen is megvitassák, kialakítsa-

nak közös állásfoglalásokat, együtt döntsenek; vagyis, hogy

közösen gondolkodjanak személyes légkörben.

Nyilvánvaló, hogy mit is vártak az orvosok a Természettudo-

mányi Társulattól, az ott elhangzott elõadásoktól, az általuk

megjelentetett kiadványoktól: tudásuk kiszélesítését, szemlé-

letmódjuk kiteljesedését és a természettudományok egyéb te-

rületein búvárkodók segítségét olyan kérdésekben, amelyek

nem kifejezetten orvosi ismereteteket igényeltek, mégis kap-

csolódtak a gyakorlati munkához. Ezt kiegészítette még egy

olyan elképzelés, amely szintén csak a 19. század utolsó har-

madában következett be, mégpedig a tudományok népszerûsí-

tése az egyszerû nép körében, ami felölelte az egészségügyi

felvilágosítást is. A saját kiadványok terve már az alapszabá-

lyokban is megfogalmazódott, saját folyóirat illetve évkönyv

megjelentetését akarták.
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Jóllehet csak késõbb kezdõ-

dött, mégis az egyik legfon-

tosabb feladat volt a termé-

szettudományi ismeretek

terjesztése a társadalomban;

a közemberek pallérozása a

közmûveltség érdekében,

hiszen a „kimûvelt ember-

fõk mennyisége a nemzet

igazi hatalma és legértéke-

sebb része” (Széchenyi Ist-

ván Hitel). A m. k. Termé-

szettudományi Társulat jogi

utódja a Tudományos Isme-

retterjesztõ Társulat (TIT),

amely napjainkban is foly-

tatja a 170 évnél is régebben

megfogalmazott eszmei

örökséget.

� TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZÓHALMAZ

Budán, a Magyar Királyi Egyetem betûivel, 1843

Bugát Pál temérdek szót

képzett, és gyûjtött hangya-

szorgalommal jegyzetek

formájában. A több mint két

évtized alatt összeszedett és

képzett szavak alkotják az

alapját, a mintegy 40 000

szót tartalmazó Természettu-

dományi Szóhalmaznak. Er-

rõl írja: „20 évi fáradozása-

im gyümölcsét teszem le…”.

A fáradozás szó igen helyén-

való, hiszen a szóképzés va-

lóban fárasztó, még kimerítõ

is volt: „… némellykor egy

pár szóért egész munkákat

átolvasnom, avagy gyakorta

barátaimat tanácsadásért

vagy tudakozásért bejárnom

kellett vala …”. A munkát

V. Ferdinándnak ajánlotta, aki fáradozásait gyémántgyûrûvel

jutalmazta.

A Természettudományi Szóhalmaz elõszavában elsõként a

nyelvünkrõl és az orvosi nyelvrõl értekezik, mintegy magya-

rázza, hogy miért volt szükséges a szógyûjtemény:

„Nyelvünk egy oldalról grammaticalis szabatosságra, más

oldalrul pedig, belsõ életéhöz hû, életmûségi törvények szerint

tisztaságra és gazdagságra törekszik, s ebben azon arányban ha-

lad, mellyben a tudományok mûveltetnek rajta. […]

Bugát félreérthetetlenül megfogalmazta, hogy nyelvünk gaz-

dagodása a tudományok magyar nyelvû mûvelésétõl függ, és

azért szegényes, mert azokat nem igen mûvelték a honi nyel-

vünkön.

„Molnár Albert, és különösen Páriz Pápai a maga deák-magyar,

és még inkább magyar-deák dictionariumában számunkra’ szám-

talan haszonvehetõ mûszókat megtartottak; mivel azonban a tu-

dományok honi nyelvünkön nem igen mûveltettek, csak ugy szól-

ván a sors vak játéka volt, hogy a sebészi tudományok magyar

nyelven tanitatnának: azért az ezeket tanitók a lerakott szókincsre

nem ügyelvén, a mult század végén, és a jelen elején az alkalma-

sak helyett mindenféle esetlen szavakat felkapván, orvosi

nyelvünköt nem hogy szépitették, vagy gazdagították volna, ha-

nem inkább elundokitották, ’s ezen idõ szüleményei voltak, p. o.

inashús, vagy szálashús izom helyett, érzõin ideg helyett, ikrás-

hús mirigy helyet stb. stb.

Csak az újabb idõk fáradalmainak, nevezetesen Diószegi és Faze-

kas, úgy Földi merészebb újításainak, nem különben az idõ köz-

ben jobban kifürkészett és följegyzett táj- és elavult szavak

összeirói egyesitett küzdelmeinek diszlett a mármár rossz utba in-

dult természettudományi szógépnek jobb irányt adni, s ezen

irányu uton hatalmas lépésekkel elõrehaladni.

Mik történtek e részrül az újabb idõkben, ’s milly természettudo-

mányi szók foglaltatnak az élõ nyelvben, mellyek födöztetek föl

a’ régiség buvárlásának utján, és mellyek teremtettek az élõ nyelv

elemeibõl részint összetétel, részint szóképzõk által? mind ezt

együtt látni, kellõ hasznát venni, nemzeti irodalmunkat a termé-

szeti tudományok részérõl ekként sebesebb kifejlésre kénytetni,

ugy vélem, igen idõszerinti kivánat; melly kivánatnak eleget

óhajtván tenni, e kevés lapokra szoritva van szerencsém

körülbelöl 40,000 szóra menõ jobbadán természettudományi

szógyüjteményemet a tisztelt közönségnek használatúl kezébe

adni.”

A Természettudományi Szóhalmazban tehát Bugát összefog-

lalta a természettudományi nyelvben végbement változásokat:

a szóképzéseket, a régi és népi szavak beépítését a természettu-

domány szókészletébe, és felhalmozott ezekbõl több mint

40 000 szakszót. Ámbár ez óriási szám, de, mint mondta, távol-

ról sem a korának orvostudományában elõforduló összes szó.

Úgy vélte, hogy ezek közül sok már átment vagy be fog épülni

a közhasználatba, de azt is tudta, hogy a mûszavainak egy ré-

sze többnyire kezdeményezés csupán: inkább csak azért van-

nak, hogy mások töprengjenek rajta, és jobbat találjanak ki he-

lyette.

„Mi az újabb idõkben sokunk által felhozott új müszókruli általá-

nos hitvallásomat illeti, ugy vélem, hogy ezek közül ritka az ,

melly a dolgot minden oldalrul megüsse, (s ezen vád alul régibb

szavaink, és más nyelvbeli szavak sem hajnak ki) söt vannak

köztök némellyek, mellyek más eszmék kifejezésére tán jobbak

volnának, mint mellyek jelentésére fölhozattak, […]. Mivel tehát

eszméket minden oldalrul eltaláló müszókat elõteremteni sok, söt

a legtöbb esetben tellyes lehetetlenség – ha csak minden külön

tárgy kifejezésére az el nem foglalt magyar hangzatú hangok

oceánjábul egészen újak nem foglaltatnak el – azért az ildom hoz-

za magával, hogy minden csak kissé dolog ütõ – applausibilis –

szóval is megelégedjünk, az újak már tán kissé megállapodottak

helyibe újabbak felhozásénak viszketegével felhagyjunk, mert

hisz kit e korság nagyon bánt, gyakorolja inkább erejét, a még

nyelvünkön vissza nem adott számtalan szók visszaadásával.”

A szóhalmazt sokak segítségével szedte össze a legkülönbö-

zõbb természettudományi munkákból. A 4. táblázat tartalmaz-

za a fontosabb kútforrásokat. Külön is kiemeli Póly József –
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„ügyfelem, s barátom” – segítségét, aki neki „természettörté-

neti szógyûjteményével kedveskedett”.

A szógyûjtemény nem rendszerezett témák szerint – ezért ne-

vezte szóhalmaznak –; az egyetlen rend, hogy a szavak ábécé-

ben vannak. A könyv mihamarabbi kiadást mégis, a rendszere-

zettség hiánya ellenére is fontosnak tartotta:

„A jelen munkámat csak barátaim hasznára házi használatul kéz-

irat helyett kivántam kiadni, miért is sokféle tökéletlenség nyo-

mait viseli […].”

„Gyüjtõ e mûve megszerzõit nem csak azon tetemes költségektõl

kivánta megkimélleni, hogy a természettudományi mûszavak

számtalan vagy nagy költségen, vagy többé épen meg sem is kap-

ható munkákban lévén szétszórva, ki a jelen munka nélkül

ezekbül kivánna a természettudományi mûszavak dolgábul föl-

boldogulni, a megszerezhetõket magának nagy áron megszerez-

ni, a megszerezhetetleneket pedig nélkülözni, és igy a kívánt ter-

mészettudományi mûszó nélkül elleni kénytelenitetnék; hanem

azon idõveszteség, fáradság, és veszödsegtül is meg akarta õket

oni, hogy gyakorta valamely szót a gyanitott könyvben több ideig

keresve nem találván, nekie egy második és harmadik, sõt tán ne-

gyedik és ötödik könyvhöz is kellene a jelen munka nélkül folya-

modni, és végre még ekkor is könnyen megeshetnék, hogy a kere-

sett szót nem találván, e baj miatt, vagy a már létezõ talpra esett

mûszó helyett valami esetlent alkotna, vagy pedig könyvét avagy

tollát is letévén, az iralom ekként nem kis hátramaradást, vesztes-

séget szenvedne.”

Ne felejtsük: a XIX. században a szakirodalmat még nem

gombnyomással, számítógépen keresték, hanem hosszú után-

járással, kutakodással a könyvtárakban és más intézmények-

ben, vagy épen napokig tartó levelezéssel. Bugátot ez sarkallta

a szinte kéziratos szógyûjtemény közreadására.

A szóképzésre újra és újra visszatér; ezt tartja szóhalmaza leg-

nagyobb értékének. Hosszasan fejtegeti a szóképzés jelentõsé-

gét a nyelvgyarapításban, és noha megérti a tudomány mûve-

lõinek és a nyelvészeknek az óvatosságát, mégis hangoztatja,

hogy nagyon is találó, jól hangzó, és a szakfogalmat helyesen

kifejezõ szavak igenis képezhetõk. Felhívja a figyelmet, hogy

a szó hangzása a szavak befogadását jelentõsen befolyásolja;

veszélye hogy fontosabb lehet, mint a szó jelentéstartama, és

ez nem jó. Figyelmeztet arra is, hogy a szóképzés szigorúan

szabályozott:

„A szóképzõk azonban nyelvünkben nem minden szabály nélkül

alkalmazhatók, sõt inkább nyelvünk természete szerint minden

szóképzõnek ki van mérve a maga alkalmaztatási köre, mellyen

túlhagni dolgokhoz nem értést, nyelvbeli járatlanságot, söt tudat-

lanságot tetevén föl, kik nyelvünk belsõ természetének e’ részét

nem értik, azok az általok fölhozott új szavak által nyelvünkben

nem csekély csak bajjal vagy többé épen nem javítható rendetlen-

ségeket okoznak. – Szerzõ jelen munkájában szétszórva a többi

közt arra is törekedett, hogy legalább a természettudományba tar-

tozó szóképzõk köreit kimutatván, ügyfeleit alkalmas szók gyár-

tására elõkészítse.”

A természettudományi mûszavak azonban szóösszetételekbõl

is keletkeznek; errõl így vélekedik:

„… két rendbeli szók között az a különbség, hogy az összetétel

által alakitatottaknál a gyökszók eredeti épségükben megmarad-
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4. táblázat. A Természettudományi Szóhalmazhoz felhasznált

fontosabb irodalmi források az elõszóban felsoroltak szerint

DIÓSZEGI Sámuel – FAZEKAS Mihály: Magyar füvész-könyv Linné

alkotmánya szerént. I. köt. Debrecen, Csáthy, 1807. DIÓSZEGHI

Sámuel. FAZEKAS Mihály: Orvosi füvész-könyv a magyar füvész

könyv prakikai része. Debrecen, Csáthy, 1813.

VAJDA Péter: Növénytudomány. Magyar-latin füvésznyelv és

Rendszerisme. Orvosok, gyógyszeresek ‘s a’ füvészetet tanitó nélkül

tanulni akarók számára. Pesten, 1836. Heckenast.

BRASSAI Sámuel: A füvészet elveinek vázolata. Lindley János

nyomán. Kolozsvár, 1836.

KRESZNERICS Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal.

I-II. Buda, 1831-32.

PÁAI PÁRIZ Franciscus: Dictionarium Latino-Hungaricum …

Leutschoviae, 1708. Dictionarium Hungarico-Latinum,…

Leutschoviae, 1708.) Újabb kiadások: Nagyszombat, 1762., Bod Péter

kiadása. Szeben és Pozsony, 1767., 1772., 1801.

BENKÕ Ferenc: Werner Ábrahámnak a köveknek és érczeknek külsõ

megismertetõ jegyeikrõl. Ford. és jegyzetekkel kísérte. Göttingen,

1782.

GÁTY Isván: Természet históriája… Máramarossziget, 1792.

MITTERPACHER Lajos: Compendium historiae naturalis. Budae,

1799.

FÖLDI János: Természeti história az Linné systemája szerént. Pozsony,

Wéber. 1801.

SZENTGYÖRGYI József: Legnevezetesebb természeti dolgok

esmérete…Az állatok országa (Debrecen, 1803).

Schuszter János: gyógyszerészeti értekezések – itt a tanítványai által

magyar nyelven írott gyógyszerészeti disszertációkról van szó!!!

FABINI, Johann Gottlieb: Doctrina de morbis oculorum. In usum

auditorum suorum. Pestini, 1823. 2. kiadás. Pestini, 1831.; magyarúl:

Tanítmánya a szembetegségekrõl. Fordította Vajnocz János. Budán,

1837.

TARCZY Lajos: Természettan. Az alkalmazott mathesissel egyesülve a

haladás jelen lépcsõje szerint nyilvános tanításaira szintúgy mint

magános tanulásra kézikönyvül dolgozta. Öt tábla rajzzal. U. ott, 1838.

Két kötet. (Feltehetõen errõl van szó.)

Dr. Pólya kéziratban lévõ természetrajzi mûszótára

CUVIER, Georges Leopold: Az állat-ország fölosztva alkotása szerint:

alapul szolgálandó az állatok természetleirásához s bevezetésül az

összehasonlitó bonctanhoz.. Ford. Vajda Peter. Buda, M. Kr. Egyetemi

ny. 1841.

PANKL, Mattaeus: Compendium oeconomia;Ruralis", Ofen 1790.

HAHNEMANN, Samuel: Organon-a (Életmûve) a gyógymû-

vészségnek, vagy homeopátiája. (Hasonszenve). Ford. Bugát Pál. Pest,

1830.

A Magyar Tudós Társaság évkönyvei és tájszótár, valamint a

tudománytárak természettudományi cikkei az orvosok és

természetvizsgálók munkáinak elsõ két kötete berlini és lipcsei

encyclopoedia

Orvosi Tár és a Bugát által írt és fordított könyvek

Személyes értekezések: Vörösmarty, Schedel, Bajza, Czuczor,

Helmeczy, stettner, Kocskovics, Schuszter, Kisfaludy Károly.



nak, holott a szóképzõkkel készitett szavakban a szóképzõnek

magánhangzója a gyök magánhangzójához simulva változik.”

Elgondolkoztató és korrajz is, amit az elõszó végén írt a hazai

tudomány helyzetérõl, a tevékenységükrõl és a reményeirõl:

„Jelen korunk, a lemult munkátlanság századait feledékenység

fátylával leplezve a külföld tudományának átültetésével nagy

adósságát becsületesen lerovandja, napi munkáját végzendi; mi a

jelenkor köztünk ébredezõ eredetiségeit illeti, ezek ugy szólván

csak kisérletek, valjon gyönge szárnyaink a komolyabb repülést

megbírnák-e már? s csak hajnalai jövendõ nemzedékünk férfias

fáradtsága által delelõ pontjára egykoron eljutandó nemzeti iro-

dalmunknak.”

A Természettudományi Szóhalmaz végeredményben befeje-

zetlen mû, inkább kézirat. De mert elengedhetetlen és égetõen

szükséges volt, Bugát nem várt a befejezésig; közreadta fogó-

dzónak, és hogy együtt gondolkodjanak.

� SZÓCSINTAN

Bugát a szabadságharc után összeállította a szóképzésrõl alko-

tott gondolatait a Szócsintan címû könyvében. Szóképzési for-

máit azonban eltúlzottnak tartották, és fõleg összeegyeztethe-

tetlennek a magyar nyelvel, ezért a könyv kiadását az Akadé-

mia elutasította, Bugát barátja, Toldy Ferenc is ellenezte, Jókai

Mór tréfásan bírálta, Ballagi Mór pedig nyelvrontásnak tartot-

ta.

� BUGÁT PÁL MAGYAR NYELVE

Bugát lelkesedése a magyar nyelvért határtalan volt; ezt T.

Bokros Mária találóan írja le a Magyar Orvosi Nyelv korábbi

(2004, negyedik évf. 2. szám, 19–21. oldal ) számában:

„Mi sem jellemzi jobban Bugát Pál hitvallását, életének, életmû-

vének lényegét, mint az egyik Magyar Orvosok és Természet-

vizsgálók Vándorgyûlésén elhangzott mondata: – Még az angya-

lokkal is magyar nyelven beszélnék, ha azok beszélni tudnának.”

Bugát nyelvészeti tevékenysége korán, már az elsõ könyvfor-

dításával kezdõdött. Példaképe Schuszter János volt, aki a ké-

miai nyelvet magyarította, jóllehet alig beszélt magyarul. Bu-

gát a magyarítással az õ elvein indult el. Bõven akadtak a

nyelvújításért lelkesedõ segítõtársak is, így Bene Ferenc,

Toldy (Schedel) Ferenc, Flór Ferenc, Pólya József, Vörösmar-

ty Mihály, Kisfaludy Károly, Bajza József, Stettner, Helmeczy

stb., és a fizikus Faragó György is igencsak segítette. Velük

rögvest megvitathatta új szavait.

A magyar orvosi nyelv megújítása, mint fentebb láthattuk,

mindegyik mûvének meghatározó része volt, mégis az Orvosi

Tárnak volt a legnagyobb jelentõsége. Szaknyelvi magyarítá-

sában a szóképzés állt legelöl – errõl már beszéltünk az elõzõ-

ekben –, ugyanakkor gondosan tanulmányozta a már meglévõ

magyar szakkifejezések is; vajon visszaadják-e, és valóban

megfelelnek-e az eredeti idegen szakkifejezésnek? Szabato-

sak-e, beilleszkednek-e a magyar nyelvbe? Sok helyett alko-

tott újat, vagy csak módosította azokat, például rövidítéssel;

nem egyszer azonban szükségtelenül: a nyelv a korábbi válto-

zatot õrizte meg. Barátai figyelmeztették is erre. Szavaiból pél-

dákat az 5. táblázatban tüntettünk fel.
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5. táblázat. Néhány a Bugát-szavak sokaságából

Példák a köznyelvbe átment szavakból:

adag, adagolni, elnök, elnökség, eredmény, fogékony – ennek

mintájára: engedékeny, mozgékony –, foncsor, hozam,

kételkedik, mozzanat, mûködik, nyomat, nyomda, szörp a szirup

helyett (a szörpölni-bõl), tápszer, tanonc stb. Összetételek:

árjegyzék, bölcsõde, csillagkép, éggömb, évszak, földgömb,

helyrajz, hõmérséklet, hõfok, közélet, ellenszenv, távcsõ, górcsõ,

csavar, fagylalt, uszoda, rovar, bálna stb.

Orvosi-köznyelvi szavak:

bonceszköz, bonckés, boncolás, cseppfolyós, dögvész (azelõtt

döghalál), dudor, elülsõ, fogász, fogászat, genny, gyógymód,

gyógyszer, gyógyszerészet, gyógyszertár, hajlam, higany, ideg,

idült, izom, ízület, izzadmány, képlet, kísérlet, látlelet, légcsõ,

láz, lob, lobos, mûtõ, mûtét, ragály, ragályos, roham, sebész,

sebészet, sejt, sipoly, szemcsés, szemész, tüdõvész, visszér stb.

Egy-két érdekesség:

� A matematikát bíztannak nevezte; ezzel a szám-

szerûségek megbízhatóságát akarta kifejezni. Helyette a

számtan terjedt el, jóllehet nem fedi tökéletesen a

matematika fogalmát. A kémia helyett a kémtant

javasolta, sikertelenül.

� A struccot tevemadárnak nevezte – találó név és játékos is,

mégsem terjed el.

� A kórház szó lehetett volna betegségház (krankenhaus) is,

senki nem tudja, miért választotta az elõbbit.

� Többnyire sikertelenek az ige és a fõnév párosításából

keletkezett szavak, mint köthártya, nézpont, ütér (ezekbõl

rendre a melléknévi igenév képzõjét hagyta el).

� Az orvos szó helyett hurost, az orvos ugyanis emlékeztette

az „or”, tolvajt kifejezõ szótagra (orvadász, orgazda stb.),

ugyanakkor a huros a béllel (hur) függ össze.

� A penist (férfitag) bejernek nevezi a begyer, bejár, bejer

szavak után, a vaginának (colpos), vagyis a hüvelynek

(méhhüvely) ennek megfelelõen a beresz (beereszt) nevet

adja. Volt ebben ésszerûség, ma mégis mosolyfakasztó.

� Terecs (gran), szemer - régi mértékegységek

Bugátizmusok:

Az effélek, leginkább az orvos szakszavak között fordulnak elõ,

agyûrõkánszalag, egymi, ikinyütér, sövényese, csiklóbegyûrítõ,

sövényese még kell stb. Nem fogadta be az orvosi szakma ezeket;

ám lehet, hogy ha elterjedtek volna, az ilyeneket is termé-

szetesnek tartanánk.

Túlzott magyarítás:

gramm (ter), decigramm (terecz), méter (mél), deciméter

(mélecz), liter (lér)

Gyógyszertani nevek:

narcotin: bódal (bõdító alj), argentum: ezeny, cantharidin:

hojuzal (hólyaghúzó alj), ceratonia siliqua (szent János-kenyér)

édlap (mert édes és lapos), aroma: illany (ill-atos any-ag),

asbest: tûztûr (mert tûri a tûzet) stb. (Magyary-Kossa 319.

oldal)



A példák csak ízelítõk, abból is szûkösen, hiszen szókészlete

több 40 000-nél is. Ennek ellenére kitûnik ezekbõl is, hogy Bu-

gát a szógyököket kereste (gyökelvonás), úgymond gyökszót

hozott létre, és ezeket különbözõ toldalékokkal állatva képzett

új szavakat. Például: a zárt helyiségek neveire a -da, -de képzõ-

ket alkalmazta; ebben sokan utánozták (kóroda, iroda, lovar-

da, szálloda, tanoda). Az eszközök neveihez -esz végzõdést il-

lesztett (csipesz, kutasz, lépesz), de használta az -a-t is többek

között a kapa szóhoz hasonlóan az inga szóban. Az -ár képzõ

az áraszt szóból származik; valamit árasztó személyt jelölt vele

(tanár – tant árasztó, homár (homályt áraszt).

Szóltunk arról is, hogy lankadatlan kutakodott: keresett régi

szavakat, népnyelvi, tájnyelvi kifejezéseket, más tudomá-

nyokból átvehetõ szakfogalmakat, és olvasott, olvasott, mi-

közben jegyzetelte a kifejezéseket. Búvármunka volt ez a javá-

ból; példaadás a korunk nyelvújítóinak. Nem kisebb példamu-

tatás a kitartása, a lankadatlan magyarítása a kötekedések, az

élcelõdések és az állandó akadékoskodások ellenére; hitt ab-

ban, amit tett, és a végsõ bíró, az élõ nyelv, õt igazolta: a min-

dennapi beszédünkben Bugát szavainak tömegét használjuk.

A helyesírása a kor szelleme szerinti:

kettõs ly (olly, milly, melly); cz a c helyett (czél, boncztudomány);

a hiányjel használata (a’ jelen, e’ részrõl, ’s, tudomány’ terén,

képzetek’ sebes cseréje); rövid magánhangzók (mult, zárkozott,

tanitványaim, bizván); a mássalhangzók hasonulásának hiánya

(összve, összvegyüjt) stb.

Ugyanakkor követhetõk a változások is: mult � múlt; melly

� mely; a hiányjel elmaradása; ösv � össze stb.

Jellegzetesek az igencsak hosszú mondatok és a régies szavak

(hallándom, tapasztalásu, magasbra, szenveitõl, virágcsát,

alkalmazatánál, kormányoztathassék, reménylem stb.).

Bugát magyarítását, szóteremtését sokan lelkesen fogadták,

ám a bírálók tábora sem volt csekély, kivált a szóképzési mód-

szereit vették kereszttûz alá:

Szily Kálmán (1838–1924) – a Természettudományi Társulat

fõtitkára, a Magyar Nyelvtudományi Társaság meglapítója -

1879-ben összefoglaló közleményt írt a természettudományi

mûnyelv történeti alakulásáról, amelyben Bugát kíméletlen

kritikáját fogalmazta meg (Szily Kálmán: A természettudo-

mány mûnyelvrõl a magyar irodalomban. (Történeti vázlat és

javaslat). Természettudományi Közlöny, 1879. 11.köt. 121.

füzet. 329-345.p.).

„Én egyike vagyok azoknak, kik … Bugát … emléke iránt min-

denkor a legmélyebb tisztelettel viseltetem, de a valódi érdem

tisztelete nem gátolhat meg abban, hogy … el ne ítéljem azt az

irodalmi nagy botlást, mely … az õ nevéhez fûzõdik. … Gyûjtöt-

te, halomra csinálta és csináltatta a szem nem látott, fül nem hal-

lott szavakat, … s terjesztette azokat kollegái, tanítványai és olva-

sói körében.”

A Természettudományi Szóhalmazról így nyilatkozik:

„Sok régóta ismert, becsületes magyar szó mellett néhány szeren-

csés, talpraesett ötlet: a többi pedig kificzamított, porrá zúzott és

aztán imígy-amúgy összeraggatott magyar szavak szánalomra

méltó nyomorékjai.”

A folytatásban Toldyt sem kíméli:

„Én meg vagyok gyõzõdve, hogy ha Bugát Pálnak a 30-as vagy

40-es években az Akadémiában koppintanak a körmére, .. õ azon-

nal elhallgat és a külön magyar nomenclatura meg sem születik.

De csodálkozhatunk e, hogy mind messzebb-messzebb engedte

magát ragadtatni a csuszamlós pályán, amikor olyan tekintélyes

akadémikusok, minõ pl. Schedel volt, szóval és tettel még bíztat-

ták is a továbbhaladásra.”

Kovách Imre (1845–19171) 1881-ben a teljes elismerést hang-

ján fogalmazott (Kovách Imre: Az orvostudomány története

Magyarországon (1467-1867). Egy 1881-es pályamû szer-

kesztett, tömörített és jegyzetekkel ellátott változata. Összeáll.

és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Kapronczay Katalin. Buda-

pest, SOMKL – MATI, 2013. 247.p.):

„Bugát ’sugallat’ szerû bátor felléptével indult meg azon döntõ

reform, mely az összes tudományok terén a szabatos, világos,

könnyû, sõt elegáns nyelvi elõadás … feltételeit örök idõkre meg-

teremtette… sok tõrölmetszett, rövid, szabatos magyar mûszava

ellen a legkonzervatívabb nyelvésznek sem lehet kifogása”

Magyary-Kossa Gyula (1865–1944) jeles orvostörténészünk

több alkalommal is elemezte Bugát nyelvészeti munkáját.

1892-ben a gyógyszerészeti nyelvújítást elemezte a Gyógysze-

részi Hetilapban (Kossa Gyula: Bugát és a gyógyszerészet. In.

Gyógyszerészi Hetilap, 1892. 31. évf. 22.sz 344-345.p.). Be-

vezetõ soraiból idézzünk:

„Hogy a haza tudományosságára nézve nem - e lett volna gyü-

mölcsözõbb Bugát munkássága, ha a nyelvészkedés helyett az

önálló természettudomány mûvelésre több idõt fordít, annak el-

döntése nem is olyan könnyû, mint amilyennek látszik […]. Ha az

ember a 30-as 40-es évekbeli gyógyszerészmesteri és orvosdok-

tori disszertációkat, vagy az „Orvosi Tár” ezen évi folyamait ol-

vassa, a borzalom és komikum érzete váltakozik benne…”

Hosszasan idézte és elemezte a számára elképesztõ kifejezése-

ket, de nem hallgatta el, hogy Bugát tetemes mennyiségû sza-

vát elfogadta a szakma, meghonosodtak, mindennapos haszná-

latuk semmiféle ellenérzést nem vált ki a szakmabéliekbõl.

Bugát töretlen küzdelme elõtt tisztelettel adózik:

„Bugát annyiszor kigúnyolt nyelvészkedésének is megvolt a

maga mélyebb, nemzeties célja és haszna, hiszen egész mûködé-

sén meglátszik az idõk nyomása, a megújuló viszonyok hazafias

íze. .. Bugátnak köszönjük a magyar orvos-gyógyszerészi nyelv

mesterszavainak legnagyobb részét...”

Ezért a teljesítményért, még a „borzalmas bugátizmusokat” is

hajlandó megbocsátani.

1927-ben egy újabb közleményt írt az Orvosi Hetilapban

(Magyary-Kossa Gyula: Bugát és a magyar orvosi nyelv. In:

Orvosi Hetilap, 1927. 71. évf. 14. sz. 389-392.p.), amelyben

Bugát nyelvmûvelõi, nyelvújítói munkásságának egészét kí-

vánta összefoglalni, értékelni, hangvételére ekkor is a kettõs-
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ség volt a jellemzõ. A túlzott purizmustól óvott mindenkit, és a

mérsékelt, ésszerû változtatások mellett foglalt állást.

„Kezdjük belátni, hogy az úgynevezett „nyelvtisztaság” csak el-

érhetetlen ábránd… és ahogy gátat vetettünk hajdanában a célté-

vesztett nyelvújításnak, éppúgy gátat kell vetnünk a féktelen pu-

rizmusnak is. Nem szabad mindent kiirtani… kivált akkor nem,

ha a szó már teljesen meghonosodott és jól fedi a fogalmat…”

[…]„ A nyelvújítókról, bár sokszor tévedtek vakútra, mindig

nagy hálával kell megemlékeznünk, mert nyelvünket gazdaggá

tették s hozzá szabták a modern idõkhöz.”

Buzás Gyõzõ 1906-ban ezt írta: „Bugát szócsinálásaival … a

magyar nyelvre nagy csapást, az orvosi nyelvre pedig … káros

hatást gyakorolt.” (Buzás Gyõzõ: A németes szóösszetételek

története. 3. rész. In: Magyar nyelvõr, 1906. 35. köt. 10. füzet.

441-444.p. Idézet helye: 443.p.). Tolnai Vilmos: A nyelvújítás

címû 1929-ben kiadott mûvében ezt írta a Természettudomá-

nyi Szóhalmazról: „Egész szótárirodalmunk legérdekesebb

mûve ez; a leghihetetlenebb furcsaságoknak és a legkitûnõbb

ötleteknek csodálatos zagyvaléka.” (Tolnai Vilmos: A nyelv-

újítás elmélete és története. Budapest, MTA, 1929.).

Nem véletlenül hagytuk befejezésképpen Toldy Ferenc gon-

dolatainak idézését, hiszen a sok évi közös munka során nála

jobban talán senki sem ismerte meg Bugát törekvéseit; elfogu-

latlanul dicsért és igazságosan bírált (Toldy Ferenc: A magyar

nemzeti irodalom története a legrégibb idõktõl a jelenkorig.

Pest, Emich, 1864-65. 276-277.p. – Toldy Ferencz: Gyászbe-

széd Bugát Pál rt. felett. in: Magyar Akadémiai Értesítõ. 3. köt.

Pest, Akadémiai K., 1863-65. 419-423.p.). A sokak által kifo-

gásolt, nem szokványos szóképzési móddal, és a ritkán hasz-

nált képzõk (ács, écs, am, em, any, eny, azs, esz, or, ör, stb.)

használatával kapcsolatban épp a rövidséget emelte ki erény-

ként, amelyek az összetett fogalmak kifejezésére a nem túl

hosszú, és ezért nem bonyolult szóösszetételek megalkotását

eredményezték. Az Akadémián, 1865-ben tartott emlékbeszé-

det így zárja Toldy:

„..a legmagasb torony a leghosszabb árnyékot veti. Ha végre buz-

gósága, bátorsága, lelékenysége és szerencséje a szóképzés terén

azon óriás tévútra csábította, mely … annyi gúnyt vont reá, s neki

annyi keserû órát szerzett: legyünk elég nemesek ezt feledni, és

csak nagy szolgálatainak õrzeni meg emlékezetét, melyeket a ma-

gyar nyelvnek és tudománynak tett. … higgadtan átgondolva, s

azért bátran ismétlem másutt kimondott ítéletemet, mely szerint

helyesen szólni Révai; szépen Kazinczy; mûszabatosan Bugát

Pál tanította e nemzetet.”

� MAGYARORSZÁGI ORVOSREND NÉVSORA 1840-RE

Ez volt az elsõ adatgyûjtése honunk orvosainak; Bugát Pál és

Flór Ferenc közösen állították össze az ország egészségügyi

személyzetének (orvos, sebész, gyógyszerész, szakképzett

bába) számbavételére.

Az egészségügyi személyzet (orvosok, seborvosok, borbélyse-

bészek, bábák) létszámáról és a gyógyító intézmények

mennyiségérõl már 1724-ben készített egy felmérést a helytar-

tótanács, de a hiányos adatszolgáltatás miatt csak 1750 körül

tudott viszonylag elfogadható képet alkotni. Ennek az össze-

írásnak az adatai kéziratos feljegyzések formájában a Helytar-

tótanács irattárába kerültek, nem jelentek meg nyomtatásban.

Célja, hogy országos viszonylatban, a területi beosztáshoz iga-

zodó felsorolás alapján, az országos fõorvos világos képet kap-

jon az egészségügyi személyzetrõl, továbbá: „hogy általáno-

san terjedõ nyilvános veszedelmek alkalmával” (vagyis járvá-

nyok idején) elérhetõek legyenek központilag szervezett fel-

adatok ellátására. A kép szomorú volt: mindössze 555 orvost

és 1064 seborvost számláltak össze. Az ország orvosi ellátott-

sága igencsak szerény volt, és nem sokban különbözött Pápai

Páriz korától, aki ezt írta: „Hamarább talált segédet a beteg ba-

rom, mint a beteg ember.” (Pax Corporisában). Bugátéknak

volt mit tenni ezen a területen is; az európai mûveltség tengeré-

ben egy süllyedõ, ósdi hajót kellett megújítani, és a felszínen

tartani. A pesti egyetem növelte is az orvosok számát, a felzár-

kózás így is hosszú idõt vett igénybe.

� ÖSSZEGZÉS

Bugát Pál érdemeit (6. táblázat) nehéz rangsorolni, és talán

nem is szabad: tevékenysége ugyanis egészet képez, a részte-

rületek összetartoznak. Elsõnek mégis a nyelvészeti munkás-

ságát említenénk.

A kor feladata honunkban – legalább is a természettudomány-

ok terén – behozni az évszázadok elmaradásait a külföld tudo-

mányának átültetésével, magyar nyelvre fordításával. Az an-

gol, a német és a francia orvostudomány már javában a nemze-

ti nyelven élt. A hazai tudomány jószerivel még szárnyát is alig

bontogatta; elõbb utol kellett érni a külföldet. A kor nyelvújítá-

sa csak következmény: a tudomány magyarrá tételéhez volt

szükség a magyar szakszavak sokaságának megteremtésére.

Szaknyelvi nyelvújítás volt ez a javából, céljában pedig lénye-

gileg különbözött a Kazinczyékétõl, hiszen már nem a nemzet

megmaradása, a nyelvcsere elkerülése volt a tét, hanem a fel-

zárkózás a külföldhöz. Jelentõsége azonban nem volt cseké-

lyebb. A magyar köznyelv, kivált a szépirodalom nyelve már

teljesen rendben volt: Vörösmarty és kortársainak munkássága

ékes bizonyítéka ennek.
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6. táblázat. Bugát Pál fõbb érdemei

A legnagyobbak közé tartozó nyelvújító tevékenység.

A magyar orvosi és természettudományi nyelv megteremtése.

Az orvostudomány magyarul oktatásához szükséges tananyag

létrehozása.

Az elsõ magyar orvosi folyóirat, az Orvosi Tár kiadása.

A magyarországi orvostovábbképzés megalapítása az Orvosi

Tárban közült szakcikekkel.

A Természettudományi Társulat, a TIT (Természettudományi

Ismeretterjesztõ Társulat) elõdjének létrehozása.

Közremûködés az orvostársadalom szervezésében (a

magyarországi orvosok összeírása, az orvosok számának

növelése stb.).



Bugát nyelvészkedése is a külföldi orvostudomány (természet-

tudomány) átültetésében bontakozott ki. Óriási munkát vég-

zett, nyelvészeti tevékenységének megítélése mégis kettõs: el-

ismerés, lelkesedés és súlyos bírálat, sõt még a gúnyolódás és a

személyeskedés sem maradt el; egyesek a nyelvrontás bélye-

gét is rányomták. Nincs új a nap alatt: a kortársi gáncsoskodás

Bugát korában is dívott, miként ma sem megy zökkenõk nélkül

a magyarított angol orvosi szakkifejezések elfogadása.

Méltánytalan a súlyos kritika és túlzott is, és nemcsak azért,

mert ismeretlen utakon nem lehet hibátlanul járni, hanem mert

a bírálók nem vették figyelembe Bugát intõ szavait, jóllehet

véleményének hangot adott több írásában is. Ezekbõl az elõzõ-

ekben többször is idéztünk. Nézete szerint a szóképzések kí-

sérletek csupán kettõs szándékkal:

� Egyrészt az utódok elgondolkoztatása, miszerint a sike-

reseket fogadják el, a kevésbé találókból pedig faragja-

nak jobbat, vagy képezzenek helyettük másikat.

� Másrészt, hogy a magyar nyelvû tudományt a jelenben

is kifejezhessük rajtuk.

A rosszul sikerült szóképzõdmények sem voltak haszontala-

nok: átmenetileg segítették a honi orvostudomány nyelvi

összevisszaságának felszámolását, az egységesítés és a köz-

megértés érdekében. Ugyanakkor, bár állandósított egy idõre

alkalmatlan kifejezéseket is, mégis elérte, hogy ráeszméljen a

tudósvilág: lehet mûvelni a tudományt magyar nyelven is.

Bugátot sokan támadták a mindent csak magyarul, csakis ma-

gyarul törekvése, szakszóval, a purizmusa miatt is. Nem kérdé-

ses, hogy a csakis magyarul nyelvészeti túlzás, és nyilvánvaló,

hogy az egyensúly a jövevényszavaknál is alapvetõ, de a határt

meghúzni nem könnyû, és hogy milyen nehéz megszállott tö-

rekvést féken tartani, azt csak az tudja, aki már megkísérelte;

bírálni sokkal, de sokkal könnyebb. Ebbõl fakadt a legkevésbé

szerencsés törekvése: régi bevált magyar szakkifejezések he-

lyettesítése újakkal (például a hüvely helyett a beresz [l. fel-

jebb]). Ezek zömét a nyelv kivetette. Példa ez is a ma szakmai

nyelvújítójának: jobbnál jobbat nem akarj.

Magunk elismeréssel adózunk Bugát nyelvészeti munkásságá-

nak; úgy véljük – Toldyval egyetértésben, és tõle idézve –,

hogy „mûszabatosan Bugát Pál tanította e nemzetet”, valamin

hogy Bugát nyelvújítói munkálkodása semmivel nem marad el

a legnagyobbakétól; a Bugát-szavak nélkül szegényebb lenne

nyelvünk. Sok „hasznavehetetlennek” vélt szaván mosoly-

gunk, de csak azért, mert a bíró, az élõ nyelv – ki tudja miért –

mást választott. Például: ha az utókor a bejert fogadta volna el

a hímvesszõ helyett, ma az utóbbin mosolyognánk.

Bugát Pál másik legjelentõsebb munkássága a magyar orvosi

nyelv megújítása, vagy inkább újjáteremtése volt. Igen, újjáte-

remtés, hiszen hiányzott a szakszavak, szakfogalmak magyar

megfelelõinek sokasága, és a meglévõket sem alkalmazták

egységesen, nem beszélve arról, hogy sok volt nehézkes és el-

avult szakszó. Hiány és összevisszaság jellemezte a természet-

tudományok, kivált az orvostudomány magyar fogalomrend-

szerét és nyelvét. Õ ezt úgy fejezte ki, hogy „mind a természeti

tudományok, de még inkább az orvosi tudomány honni nyel-

vünkön csaknem egészen parlagon fekszik […]”, és azok ma-

gyar nyelven oktatva: „mintegy felzavart forrás tünnének

elõ.” Tõle származik orvosi nyelvünk általános szavainak

zöme.

Ám nemcsak a magyar orvosi nyelvet újította meg, de megte-

remtette a Pesti Egyetemen az orvostudomány magyar nyelvû

oktatásának alapvetõ tananyagát is tankönyvek fordításával és

írásával. Ennek köszönhetõen valósulhatott meg a magyar

nyelvû orvosképzés a Pesti egyetemen.

Õ vetette meg a magyar orvosok továbbképzésének alapjait is

az elsõ magyar orvosi folyóirat, az Orvosi Tár kiadásával.

A folyóirat megjelenésével ezen a téren is felzárkózhattunk a

külföldhöz, megindult a magyar nyelvû tudományos közlés,

orvosaink szellemi értékeinek megmentése, tevékenységük

összehangolás, valamint az orvosok és a természettudósok tár-

sadalmának, reformkori szellemû szervezõdése.

A tudományos társaságok alapításával vált az orvosok és ter-

mészetvizsgálót társadalmi élete teljessé, így jöhettek létre

személyes kapcsolatok; ezek létrehozásában is Bugát jeleske-

dett. Õ alapította a Természettudományi Társulatot, amely az-

óta is, 170 évet meghaladva, folyamatosan mûködik, ma Tudo-

mányos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) néven.

Bugát Pál élete és munkássága tökéletes példája a nemzet irán-

ti szeretetnek és elkötelezettségnek; ez éltette, ettõl eltántorít-

hatatlan volt. Magyary-Kossa (Magyar orvosi emlékek I-II,

1929) így jellemezte:

„Bugát okos, átgondolt hazaszeretetére jellemzõ, hogy szûkös vi-

szonyai ellenére állandóan szegény ifjakat (köztük nyolc csán-

gó-gyereket) tartott házában, kiket nemcsak tanítatott, hanem

folyton tanított maga is s belõlük képzett néptanítókat, gazdákat,

kézmûveseket és elsõsorban jó magyarokat nevelt. Minden tekin-

tetben ráillik az az epitheton ornans, amivel kellemetlen emlékû

kollegája, Tognio Lajos jellemezte: »Bugát der Magyaroman«.”

Élete delelõjén rendkívüli megbecsülésnek örvendett, idõs ko-

rára azonban magányos lett, megtörve, elfeledve halt meg. Az

utókor sem méltányolja eléggé: a magyar szellemi köztudat-

ban nem kapta meg méltó helyét: messze nem ismert és becsült

annyira, mint érdemei megkívánnák. Az utókor adósa. Ezt az

adósságot kívántuk törleszteni a Magyar Tudományos Akadé-

mián, A FÉLEZER ÉVES A MAGYAR ORVOSI NYELV

címû rendezvényen (2013. október 18.) elhangzott javaslat és

felajánlással, egy budapesti, köztéri Bugát Pál-szobor felállítá-

sával.
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Eredeti mondat: Kiderült, hogy a kürteltávolításkor a betegek átlagosan 10,2 perccel több idõt töltöttek a mûtõben, mint

a lekötésen átesettek, de sem a kórházi tartózkodás idejében, sem a vérátömlesztés igényében nem volt szignifikáns kü-

lönbség a két csoport között. (251 leütés)

Javaslat: Kiderült, hogy a kürteltávolítás, összevetve a kürt lekötésével, átlagosan 10,2 perccel hosszabbította meg a mûtétet, de a kór-

házi tartózkodási idõt és a vérátömlesztési igényt nem befolyásolta. (194 leütés)

Magyarázat: Az elsõ tagmondat körülményes, nem pontos – értelemszerû, hogy a méhkürt lekötése miatt voltak a betegek tovább mû-

tõben, de mégis lehet más oka is. A következménnyel (10,2 perccel tovább voltak a mûtõben) magyarázza az okot (azért, mert kürteltá-

volítást végeztek). Helyesen: a kürteltávolítás tovább tartott; érdektelen, hogy a betegek mennyi idõvel voltak tovább a mûtõben.

A második mondatrész a szokásos angol nyelvi hatású terebélyesség: significant difference between the two. A magyar mondat

alany–állítmány alapállású (a kürteltávolítás nem befolyásolta…).

Úgy kell fogalmazni, hogy a nem szakember is értse.




