
A tudomány történetéből 

Szállási Árpád 

„Helyesen szólni Révai, szépen Kazinczy, 
műszabatosan Bugát Pál tanították a nemzetet" 

A legnagyobb magyar kortársa volt, s ez meg-
határozta pályafutását. A bölcsőtől a koporsóig, 
ahogy mondani szokás, mert ót a póri születés 
felhajtó ereje emelte az orvostudorok és nyelv-
újítók legjobbjai közé, hogy aztán Táncsics szí-
vósságával kapaszkodjék gyökereibe. E téren 
szellemi leszármazottja a sorsvállaló erdélyi dok-
toroknak, elsósorban a szótárkészítő (tehát nyel-
vészkedő) és anyanyelvén először szakkönyveket 
író polihisztor Pápai Páriz Ferencnek, csak nem 
a Metamorphosis Transylvaniae, hanem a racio-
nális reformkor és az irracionális romantika szá-
zadának első felében. Bugát már nem fejedelmi 
vagy főpapi ajánlólevéllel ment a nyugati egye-
temekre orvosi oklevelet szerezni, hanem famí-
liájának összefogása és elsősorban a saját el-
szántsága révén Pestre, ahol a történelmi Ma-
gyarország területéről összeverbuválódva ab-
ban az időben évente 8 — 1 0 medikus szerzett 
diplomát. A többséget még mindig a császár-
város univerzitásának híre vonzotta, Hildeb-
rand, Crantz, Boer és Beer neve, pedig a pesti 
egyetemen is tanított már ekkor nem egy olyan professzor, aki „nemzetközi szinten" művelte 
tudományát. Elég Lenhossék Mihály Ignácxa (Szent-Györgyi Albert anyaági őse) utalnunk, rö-
videsen a bécsi fakultáson találjuk, vagy Bene Ferencre, aki pont Bugát Pál egyetemi beirat-
kozásának esztendejében adta ki kétkötetes orvosi kompendiumát. [1] 

Megemlékező értekezésünk főszereplője 1793. április 12-én született Gyöngyösön, ahol ma már 
a helyi kórház viseli a nevét. Apja szegénysorsú szabómester volt, noha ő mindig paraszti származását 
emlegette. [2] Az önállítás és a valóság között nincs ellentmondás: a sokgyennekes családok értel-
mesebb fiai, nem lévén elég föld a műveléshez, elsósorban iparosokká igyekeztek válni, vidéki 
viszonylatban ez volt a paraszti sorból való kiemelkedés legkézenfekvőbb lehetősége. A szorgos 
kézműves gyermekét már nemcsak a betűvetés és a szorzótábla ismereteire taníttatta. Az elemi 
iskola elvégzése után a gimnáziumot szülővárosában, annak bölcsészeti felső tagozatát az egri lí-
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cetomban végezte, 1812—16 között pedig Pesten az orvosi tanulmányokat sajátította el, ahogy leg-
korábbi méltatója írja [3]: „sok küzdés és anyagi nélkülözések közt, de kitűnő sikerrel". Oklevelét 
a Disseríatio inauguralis medica sistens encephalitidem című értekezése alapján szerezte 1818. 
december 21-én. Tizenkét társával együtt, ami bizony szomorú statisztikai adat, Semmelweis szü-
letésének évében. A magyar orvostörténet egyik bűvös dátuma ez, ekkor lett orvossá Bugát Pál és 
jött a világra Semmelweis Ignácon kívül Lenhossék József\ Margó Tivadar, Schwartzer Ferenc, 
valamennyien a pesti egyetem későbbi professzorai. 

Indulás 

Bugát pályafutását a sebészek részére rendelt ,$e l ső bajok kór- és gyógytana" tanszékén kezdte 
Széky (Stulfa) Péter mellett, majd pár hónap után átment a Szemészetre, ahol Fabini János Theofil 
intenciója alapján 1820-ban megszerezte a szemészmesteri oklevelet Célja egyértelmű volt: az egye-
tem keretén belül maradni, hogy üresedés esetén minél nagyobb esélye legyen egy katedra elnye-
réséhez. 1822 közepén már az orvosi fakultás bejegyzett tagjai közt találjuk, [3] még ugyanazon 
évben megpályázta az általános kórtan és gyógytani tanszéket, melyet azonban a tapasztaltabb Schus-
íer János kapott meg. A kudarc ekkor nem szegte kedvét, a következő esztendőben Széky (Stulfa) 
Péter üresedésben lévő katedrájára reflektált, ismét sikertelenül. Holmi tendenciát az utókor nem 
magyarázhat bele, hiszen a versenytársa, akivel szemben alul maradt, ekkor már bizonyos helyettesítő 
tanári múlttal rendelkezett. [4] A következő lépését bizonyos sértődöttség motiválta, 1823-ban a 
felvidéki Bakabánya városi tiszti főorvosa lett, korántsem végleges szándékkal. Visszahívó szóra 
várt, meg is kapta 1824. január 10-én. Gebhardt megürült helyét ajánlották neki a kari jegyzői 
hivatalban, ezt el is fogadta azon alig titkolt reménnyel, hogy útja a katedra felé most már egyenes. 
A türelem nem tartozott legfőbb erényei közé, így két hónap múltán újra a bányavárosokba vonult, 
elég jó fizetéssel. Mindössze 1824 nyarát töltötte Selmec- és Bélabányán, majd szeptemberben újra 
Pesten találjuk. Október 5-én aztán megérkezett a királyi kinevezés a sebészek részére rendelt Elméleti 
orvostan katedrájára, némi „zsaroló manőverezés" következtében. [2] Ugyanis I. Sándor orosz cár 
a kazáni egyetemre elsősorban a Habsburg birodalomból toborozta a tanárokat, [5] ekkor hívta 
Rumy Károly Györgyöt a gazdasági, Bugát Pált az orvosi egyetemre. A császár azonban mindkettőjük 
útlevél-kérelmét elutasította, inkább jóváhagyta a rebellis szellemű tanárjelölt tanszéki kinevezését 
Megelégedésről csak részben szólhatunk, mert ezt ő „csupán félértékű, jelenben éppen haldokló 
tanszéknek" tartotta. [2] Mégis tény, hogy 1824—48 között itt oktatta a sebészeket orvosi szemléletre, 
s ennek felbecsülhetetlen hasznát az ország főleg az 1848/49-es szabadságharc idején látta. 

Az idők szava 

Az alig 31 éves Bugát tanár ettől kezdve az egyetemi élet és a szellemi közélet sűrűjébe került 
Még I. Ferenc császár ült látszólag rendíthetetlenül a trónon, amikor már lazultak az abszolutizmus 
eresztékei. Bugát kinevezésének évében Gebhardt X. Ferenc a tanári székfoglaló beszédét már ma-
gyarul tartotta, [6] 1925-től magyar nyelvű orvosi disszertációk kerültek ki a pesti nyomdákból, [7] 
és ami a legfontosabb: megalakult a Magyar Tudományos Akadémia. A medikusok latinul tanulták 
a medicinát, némelyik tanár, pl. Tognio Lajos nem is beszélte nyelvünket. Bugát Pál azonban értette 
az idők szavát Visszanyúlva Rácz Sámuel századvégi magyarító hagyományához, korszerű, anya-
nyelvükön szóló szakkönyveket akart adni a sebészjelöltek kezébe. 1828-ban németből lefordította 
A. F. Hempel kétkötetes anatómiáját: „Az egészséges emberi test boncztudományának alapjait". 
Hozzácsatolva egy deák-magyar szótárt, mely a nyelvészkedő hajlamának egyik első írásbeli meg-
nyilvánulása. Alfabetikus sorrendben már az elején maradandó szavakat sorolt a latin-magyar be-
tűoszlop jobbfelére. Pl. az acetabulum = izvápa, az acidum = sav, az ala narium = orrszárny, az 
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alveus = fogmeder, az aponeurosis = bőnye, hogy a 
máig használtakból párat említsünk. Ugyanakkor ki-
hullott a rostán az: annuli tracheae = gógsíp, az annulus 
abdominalis = hasgyűró, maradt viszont, de nem az 
anatómia-könyvekben, triviálisan az anus = segg. Pá-
pai Páriznál az anus = seggvéghurka, [8] csak jóval 
később nyert polgárjogot a szalonképes végbélnyflás. 
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Bugát példája is azt bizonyítja, hogy a fordítónak 
elsósorban magyarul kell tudnia. Ennek sikerén fel-
buzdulva írt egy hétkötetes „boncztudománybeli mű-
szavakról való számadást", de Szinnyei a megjelené-
séről nem tud. [6] A Gyóry-féle orvosi bibliográfia 
sem, így valószínűleg kéziratban maradt. Önálló szak-
irodalmi szempontból 1830 a nagy esztendeje. Ekkor 
jelent meg az Eplan, amely az élettan rövid kompen-
diuma, valamint a Közönséges kórtudomány, mint a 
patofiziológia rövid foglalatja. Érdekesek a forrásmun-
kái, vagyis „Az éptan kútfejei", Kibédi Mátyus Ó és 
új Dietetikája ugyanúgy megtalálható, mint Burdach né-
met nyelvű dietetikája, Pápai Páriz Pax Corporisától Wil-
berg hygiastikájáig. A kórtanra ugyanez vonatkozik. 

Az elsó önálló műveinek esztendeje más szempont-
ból is meghatározó jellegű. Ekkor lett a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja, egyik elsó az or-
vosok közül. [9] Főként a nyelvészeti tevékenysége 
révén. Ugyanekkor fordította le a homoeopathia pá-
pájának, Hahnemann mesternek az Organon című mű-
vét, szignó nélkül. Ám a magyarító neve nem maradt 

homályban. [10] A hasonszenvi gyógyászat lelkes híve volt Széchenyi háziorvosa: Almási Balogh 
Pál is, akivel nyelvészet terén éles vitába keveredett. [11] És akit az akadémiai tagságban egy évvel 
megelőzött. Nem lehet említetlen hagynunk, hogy szaknyelvészetben ót a derék Schuster János 
tanár már megelőzte. Fóleg a kémiai műszavak gyártása terén és kevesebb sikerrel. Ez a derék 
tudósember alig beszélte nyelvünket, szándéka annál meghatóbb. 

I-ső KÖTET. 
1848. 

PESTEN, 
A Z O R V O S I T Á R H I V A T A L Á B A N . 

SZERVITÁK PIACZÁN, 442<l SZ. ALATT. 

Nyelvészeti viták 

Bugát munkásságára Széchenyi István is felfigyelt, nevét ott találjuk azon kiválasztott 24 sze-
mélyé közt, akiket a Hitel megjelenésének titkába beavatott. [2] Nyelvészeti vitái szintén ekkor 
kezdódtek. Elóször Almási Balogh Pállal „rúgta össze a patkót" az anatómiai kifejezések helytelen 
használata miatt. A legnagyobb magyar hasonszenvész háziorvosa lexikoni címszót írt az agyról a 
Tudományi s Mesterségi Közönséges Tár hasábjain. [11] Erre Bugát „igazítást" közölt a Tudományos 
Gyűjteményben. Filológus tanárunk a következő kifejezéseket kifogásolta: az agyvelő helyett elég 
az agy, mint anatómiai egység. Ehhez tudnunk kell, hogy Bugát mindig tömörségre, rövid szavakra 
törekedett. így lett általa a „forró hideglelésből" egyszerűen csak „láz", melyet (és a hasonlókat) 
nyelvünk megtartott. Ám az agy vagy agyvelő még lehet vita tárgya, de a Balogh-féle „taknyos 
hártya" helyett egyértelműen jobb a Bugát-féle „savós hártya". Ma is ezt a kifejezést használjuk. 
Az előbbi nemcsak hasonlatában rossz, de a nyelvi ízlést is sérti. A Balogh-féle „agy-borék" helyett 
a Bugát-féle „agy-kéreg" lett honos, így a vita mérlegének nyelve mindenképp Bugát felé billen. 
Nem foglalkozunk a vita folytatásával, pláne elmérgesedésével. Azt viszont nem hisszük, hogy 
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Vörösmarty Mihály baráti szolidaritásból állt volna Bugát mellé. [11] Ilyen kicsinyességet a Szózat 
nagy költőjéről nem tételezhetünk fel, még akkor sem, ha a „Hogy búdat gátolja Bugát..." című 
kedves kis epigrammáját hozzá megírta. 

Pályafutása addig sem volt unalmas, 1831-ben mégis újabb mérföldkőhöz érkezett. Bugát és 
Schedel (Toldy) Ferenc együtt határozták el az első magyar nyelvű orvosi folyóirat, az Orvosi Tár 
megindítását. E hézagpótló havi folyóirat első periódusa 1933-ig terjedt, összesen 12 kötetben. A 
szerkesztést azonban mindjárt az elején drámai események zavarták meg. Galícia felől betört a 
kolerajárvány, birodalomszerte óriási pánikot okozva. A cordon sanitaire megszervezését Bécs a 
Helytartótanácson keresztül szorgalmazta, királyi biztosok, katonai egységek és orvosi tanácsadók 
bevonásával. így került az addig elmélettel foglalkozó Bugát tanár Perényi Zsigmond mellé a Bereg 
megyétől Krassóig terjedő határterületre. [13] Az első esetet ő diagnosztizálta június 13-án a tisza-
újlaki szakaszon a sószállító tutajosok közt. Mondanunk sem kell, az Orvosi Tár következő köteteinek 
jelentős részét a kolera foglalta le. Minden hazai és külföldi szaktekintély megszólalt az ügyben, 
halálozási kimutatásokat közöltek, melyekből egyértelműen kiderült, hogy főleg a vízmenti várme-
gyék a veszélyeztetettek. A kolera megfékezésében a szűrőövezetek és az elkülönítő helyiségek 
mellett nem kis szerepe volt Bugát buzgalmának és az Orvosi Tár tudósításainak. 

A Bugát—Schedel szerkesztőpár (Schedel csak 1847-től lett hivatalosan Toldy) utolsó közös 
kötete, az Orvosi Szókönyv szintén 1833-ban jelent meg, az Orvosi Tár „első két évéhez" csatoltan. 
A benne olvasható szakkifejezések elsősorban Bugát leleményei, számukat az idő azóta alaposan 
megrostálta. Nem mindig szerencsésen. Pl. a hyrocephalus Bugát szerint „agyvízkór", míg a mai 
medicinánk vagy latinul nevezi meg, vagy egyszerűen „vízfejűségről" beszél. A Bugáté sokkal 
szakszerűbb, kár volt elfelejteni. Pápai Páriz könyvében ezzel a kórismével nem találkozunk. [14] 
A hydrokele Bugátnál „vízsérv", Pápai Páriznál „tökiben gyűlt víz", míg ma a heresérv kifejezést 
használjuk. Itt is Bugáté a legjobb. Ellenkező példát szintén hozhatnánk, ám azt megtették már 
gúnyolódó formában múlt századi ellenfelei. A két jeles bölcsész hajlamú orvosdoktornak ezután 
szétváltak útjai. Schedel 1833-tól a makrobiotika és dietetika tanára lett, s mint az MTA rendes 
tagja, 1834-től szerkesztette a Tudománytár köteteit, 1835-ben pedig már az Akadémia titkára. El-
sősorban irodalmárként, ennek tudható be, hogy a kitűnő Marék József professzor őt orvosként az 
akadémikusok között meg sem említi, [9] míg Bugdtot hosszasan méltatja. 

A 30-as évek 

Jeles orvostanárunk drámájának a 30-as évekre eső második felvonása is elég eseménydús. 
Lovász Imre orvosdoktor 1835-ben értekezést írt a magyar nyelvújításról, [15] főleg „némely ne-
vezetesebb hibáiról", melyben ugyan le sem írja Bugát nevét, de elég egyértelműen irányul ellene. 
Hogy senki félre ne értse: „az újabb tudományos magyar munkák közt különösen az Orvosi Tár, 
Hasonszenv (Hahnemann Homoeopathiájának magyar fordítása), az Éptan... vágynák tele ollyan új 
szókkal, mellyek ha lábra találnának kapni, nyelvünket minden eredeti szépségéből 's sajátosságából 
kivetkeztetnék..." A burkoltan nyílt támadás azonban nem szegte Bugát kedvét. 1837-ben lefordította, 
pontosabban magyarította a heidelbergi M. J. Chelius tanár sebészeti könyvének első kötetét, [16] 
a következő esztendőben a másodikat, megtoldva deák—német—magyar „műszógyűjteménnyel". 
Balassa fellépéséig a medikusok is ebből tanulták a korszerű sebészetet. Véle párhuzamosan fordította 
Tscharner tanár Physicáját „Tapasztalati természettudományi címmel. Ez jelentőségében messze 
elmarad a sebészeti mögött, ő is tisztában volt vele, mert 1939-ben megjelentette a Fritze-féle 
tájanatómiai sebészetet, [17] melyhez a nagy Diefenbach írt előszót. Színes illusztrációival és pél-
dásan pontos tömörségével máig a műtéti kompendiumok példaképe lehet. 

Ugyanakkor az irodalom irányába elkanyarodott Schedel (Toldy) helyett új társat keresett az 
Orvosi Tár újraélesztésére. Meg is találta, Flór Ferenc városi tiszti főorvos, a Rókus Kórház kitűnő 
sebésze személyében. Ez a „párválasztás" Bugát szempontjából szerencsésebbnek és tartósabbnak 
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bizonyult. Mindkettejük sebészeti irányultsága nem véletlen, hiszen 1840-ig az a (különben kitűnd) 
Stáhly Ignác adta elő a chirurgiát, aki irodalmilag semmit nem produkált. Az Orvosi Tár új folyama 
1838 júliusától 1848 decemberéig jelent meg, mert Flór Ferenc követte a Kossuth-kormányt Deb-
recenbe. Ez a tíz évfolyam külön méltatást érdemelne. Az 1848. évi kötet első számában már arról 
számolt be Rakiíta Alajos kórházi alorvos, hogy főnöke, Flór igazgató 1847 decemberében vala-
mennyi ottani sebész szemeláttára három műtétet végzett, Chloroform-altatásban. [17] öreg konti-
nensünkön az elsők között, miként a magyar szabadságharc volt az első a világon, ahol a hadisebészeti 
ellátást már korszerű bódításban végezték. Még annyi az utolsó kötetről; orvosilag végig követte a 
szabadságharc eseményeit. 

Sikerek és kudarcok 

Bugát élet-drámájának fő felvonása a negyedik évtizedre esett. Flór főorvosban szövetségesre 
lelt a „Magyar orvosok és természetvizsgálók első nagy gyűlésének" megszervezéséhez, melyet 
Pesten tartottak 1841. május 29—31 között, majd 1847-ig az ország különböző városaiban évente 
megismételtek. Az 1863. évi újraélesztésben Bugát már nem vett részt. Az első periódus hat kötetét 
ketten állították össze és adták ki, az 1847-est vette át tőlük Halász Gejza. [18] Az orvoskar részéről 
Bene Ferenc belgyógyász tanár mellett Bugát a másik kezdeményezője „A Királyi Magyar Termé-
szettudományi Társulat" 1841. évi megalakulásának, [19] folyóiratában ő hirdette meg szükséges-
ségét. Gombocz Endre állapította meg, hogy Bugát hangja néha „Petőfi egyik-másik forradalmi 
költeményére emlékeztet", [19] s ez egyben magyarázat a mindenkori mellőztetésére. Mert a 40-es 
években is elég sok támadás érte. Külön hangsúlyozta, hogy a megalakuló társulat nem az MTA vagy 
a Természetvizsgálók versenytársa, hanem azok kiegészítője. [19] Ezért velük a legszorosabb kapcsolatot 
kell fenntartani. Ha figyelembe vesszük, mi mindent csinált a 40-es évek elején, csak csodálkozni tudunk, 
hogy volt ideje 1840-ben Flór Ferenccel közösen (a tiszti főorvos pénzügyi diszpozíciója nélkül lehetetlen 
lett volna) a Magyarországi orvosrend né\>soráit kiadni. Önálló munkája 1843-ból a Természettudományi 
Szóhalmaz, az egyetemi nyomda eme tipográfiai remeke, formájához méltó tartalommal. 

1843 a sikerek és a kudarc esztendeje egyszerre. Ez évben még ő az orvoskari dékán, virágzott 
az Orvosi Tár, minden tudományosság egyik fő kezdeményezője, szótárai és szakkönyvei nélkü-
lözhetetlenek az orvosnevelés szempontjából, joggal kérhette az üresedésben lévő államorvostani 
tanszékre való áthelyezését. Nem volt szerencséje, ezúttal a különben kétségtelenül arra érdemes 
Rupp N. János kapta meg. A mellőztetés érzését újra a nyelvészkedéssel akarta feledtetni. [19] 
Ezúttal a finn—magyar rokonság tanulmányozása céljából északi útra szánta magát. Igazat kell 
adnunk Enlz Gézáinak, aki már az 1824-es oroszországi pályázat mögött a nyelvi atyafiság és az 
őshaza keresésének lehetőségét tételezte fel. [20] Északi, jelesül stockholmi és helsingforsi utazásának 
támogatásához az Akadémiától kért segítséget, ám érthető okokból az ország első intézménye sem 
tudta ezt anyagilag finanszírozni. A helytartótanács engedélyezett négyhónapos fizetett szabadságot, 
miután 1846. április 13-án megkapta az akadémiai elutasítást Schedel (Toldy) titoknok és Széchenyi 
István másodelnök aláírásával. [21] Amit az előzőnek soha nem tudott megbocsátani. Az Akadémia 
állásfoglalása is érthető, mert a felállítandó finnugor tanszékre Reguly Antalt akarták meghívni. [21] 
Ennek jogosságát utólag sem vonhatjuk kétségbe. 

1846—48 között Bugát előadta az elméleti orvostant, hogy ne feledjük, 1843-ban még egy 
országos gyógyszerészeti árszabást is készített (így lett egészségügyi vonalon „a nemzet mindenese"), 
társként szerkesztette az Orvosi Tárt, de egyre inkább magányos farkasnak érezte-érezhette magát. 
Ujabb orvosi könyv kiadásába nem kezdett, ne feledjük, már Balassa János a sebésztanár. Nyel-
vészkedésbe vonul, melynek értékelésére sem helyünk, sem illetékességünk. Molnár Gizella kitűnő 
monográfiában foglalta össze. [21] A kitörő szabadságharc már egy mellőzött és megkeseredett 
embert talált, aki azonban „fellobbant" az Orvosi Tár 1848-as évfolyamának hasábjain. A Honvédelmi 
Bizottmány a szabadságharc első esztendejében őt nevezte ki az ország főorvosává, követte a Kos-
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„Helyesen szólni Révai, szépen Kazinczy, ..." 

suth-kormányt Flór Ferenccel együtt Debrecenbe, részt vett a bizottsági üléseken, ám főszerepet az 
1849. januárjától június végéig tartó, Flór nevével fémjelzett egészségügyi szakaszban sem játszott. 
[23] Világos után mégis őrá borult a legnagyobb sötétség. Az orvoskaron Haynau szerepét játszó 
Virozsil királyi biztos szerint a legsúlyosabb minősítést kapta, a III. fokozatba sorolták, [19] amely 
állás és nyugdíj elvesztéssel járt, s a kézrekerülteket le is csukták (pl. Balassát). Bugát szülővárosában 
bújdosott, majd magángyakorlatot folytatott. Tízéves vidéki száműzetés után 1860-ban került vissza a 
fővárosba, [2] ekkor a K. M. Természettudományi Társulat újra elnökévé, 1861-ben pedig Buda 
német ajkú lakossága díszpolgárrá választotta. Gyermeke nem lévén, nyolc csángó ifjút fogadott 
örökbe és gondoskodott nevelésükről, taníttatásukról. Minden sértődöttsége, valamint többször sze-
mére hányt „parasztgőgje" (amely általában fukarsággal szokott párosulni) ellenére értékes-érdekes 
finn-levelezését és kéziratait az Akadémiára hagyta, s azóta ott hevernek kihasználatlanul. Igazat 
kell adnunk Vekerdi Lászlónak, amikor a méltó Bugát-monográfiát hiányolja. [24] 

Öt évvel élte túl a legnagyobb magyar tragédiáját, noha az ő drámai epilógusának elviseléséhez 
sem csekély lelkierő kellett. 1865. július 9-én, vagyis közel egyidőben hunyta le örökre szemeit 
egy másik mellőzött óriással, a legnagyobb magyar orvossal, akit ma az anyák megmentőjeként 
tisztel a világ. Nem helyezzük mellé, ám a magyar utókortól mégis többet érdemelne. 

Bugát Pált az Akadémia nevében Toldy Ferenc búcsúztatta. Nyelvújító érdemeit már korábban 
az alábbi, többször idézett mondatban summázta: „helyesen szólni Révai, szépen Kazinczy, műsza-
batosan Bugát Pál tanították a nemzetet". [25] A Természetvizsgálók részéről a derék és sokoldalú 
Kátai Gábor, a jászkunok tudós főorvosa méltatta. [3] 

Monográfiát eddig csak a nyelvészek írtak róla. Szépek, szépek az emlékénnek, a kórházi névadás, 
de az orvostanárról is elkelt volna már egy életrajzi kötet. Amilyen pl. Almási Balogh Pálról készült. [11] 

Ezt kívánjuk hangsúlyozni születésének 200. évfordulóján. 

IRODALOM: 

1. Bene Ferenc: A z orvosi tudományok rövid rajzolatja I-II. Buda, 1812—13. 
2. Győry Tibor: A z orvostudományi kar története 1770—1935. Budapest, 1936. 
3. Kátai Gábor: Bugát Pál emlékezete. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése, Pozsony, 1868. 
4. Hőgyes Endre: Milleniumi Emlékkönyv. Budapest, 1896. 
5. Schultheisz—Tardy: Fejezetek az orosz—magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Budapest, 1960. 
6. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái I. Budapest, 1891. 
7. Kamenszky István: Orvosi értekezés a magyarországi levegő egészséges létéről... Pest, 1825. 
8. Páriz Pápa: Dictionarium latino-hungaricum. Szeben, 1782. 
9. Marék József'. A Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi tudományok fejlődése az utolsó száz év alatt. 

Budapest, 1926. 
10. Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliográfiája 1472—1899 Budapest, 1900. 
11. Nagy Károly: Dr. Almási Balogh Pál életútja 1794—1867. Nagybarca—-Ózd, 1992. 
12. A' Magyar Tudós Társaság alaprajza és rendszabályai. Pest, 1831. 
13. Gortvay György: az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története I. Budapest, 1953. 
14. Pápai Páriz: Pax Corporis... Kolozsvár, 1690. 
15. Lovász Imre: Értekezés a' magyar nyelvújításról...Pest, 1835. 
16. Dr. Chelius: Sebészség... I-II. Buda, 1836—37. 
17. Orvosi Tár 1848-as évfolyama 
18. Magyar orvosok és természetvizsgálók első nagygyűlésének munkálatai. Pest, 1841. 
19. Gombocz Endre: A királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841—1941. Budapest, 1941. 
20. Entz Géza: Megemlékezés Bugát Pálról. Term. Tud. Közlöny, 1915. július. 
21. Molnár Gizella: Bugát Pál finnugor nyelvhasonlító munkássága. Budapest, 1944. 
22. Taxa medicamentorum pro Regno Hungáriáé... latin—magyar—német. Buda, 1843. 
23. Zétény—Antal: A magyar szabadságharc honvédorvcsai 1848—49. Budapest, 1948. 
24. Vekerdi László: Bugát Pál emlékezete. Valóság, 1965. 8. sz. 
25. Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. 11. Pest, 1854. 

Magyar Tudomány 1993. 8. szám 1 0 2 9 


