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„Ragyog tudománnyal, ésszel, 
Áldozatot hoz két kézzel, 
Híveinek igaz atyja, 
Hazájának hű magzatja." 
Ezt az ajánlásnak szánt, pátoszos elismerő versikét 
a kor legünnepeltebb magyar írója, Jókai Mór írta, 
bevezetőül Vergilius Aeneis-ének 1877-es, kétnyelvű 
kiadásához. Fordítója már Horatius ódáinak teljes 
lefordításával és Juvenalis szatíráival akadémiai 
tagságra való jogot szerzett a Nyelv- és Szépiro
dalom Osztályon, tehát a lelkes köszöntő sikeres 
munkának szólt, jelezvén írója beérkeztét. Termé
szetesen addig sem volt ismeretlen az irodalom 
„berkeiben", hiszen több kötetes költő (a fordítá
sokban sem kezdő) mellesleg tudják róla a szigorú
igényes filoszok és klasszika filológusok, hogy „ci
vilben" Pest legkeresettebb fogorvosa, egy évtizede 
magántanár, a legelső önálló fogorvosi tankönyv 
írója, de mindez nem volt gyanús akadály a „kül
területről érkezővel szemben", Barna Ignác fogor-



vos-magántanár műfordítóként kapta meg a meg
tisztelő akadémiai tagságot. 

A szatmári békével hatalmas birtokokat szerző 
Károlyiak városában, Nagykárolyban született 1822. 
február 2-án, vagy 3-án. 

Onnan ez a bizonytalanság, hogy Szinnyei után 
valamennyi lexikon február 2-át ír, ellentétben a 
fogorvostörténet-író Salamon Henrikkel, aki a ke-
resztelési anyakönyv eredeti dátumának az utóbbit 
tartja. Függetlenül a lexikonok hibaátvételi hajla
mától, Salamon közlése a valószínű, személyesen ér
deklődött utána. Az ő könyvéből tudjuk azt az alig-
valamit a családi körülményeiről, hogy apja módos 
lehetett, hiszen mindkét fiát taníttatta. Egyetlen 
öccse, Ferdinánd, kiváló finn-ugor nyelvész lett, a 
Kalevala első magyar fordítója. 

Gimnáziumba a helyi, kegyesrendi piaristákhoz 
járt. Az iskola előtte olyan tanárral dicsekedhetett, 
mint Révai Miklós, a kiváló nyelvész és utána olyan 
diákkal, mint Ady Endre. (Szó szerint, mert a nagy 
költő mindig osztályelső volt.) 

Érettségi után Pestre jött azzal az eltökélt — 
akkortájt szinte divatos — szándékkal, hogy egy
szerre hódoljon a múzsáknak és a medicinának. 
Első verse 1842, első verseskötete (Barna Ignác Ver
sei) 1846-ban jelent meg, doktorrá avatásának éve 
1848. Salamon Henrik szerint, aki a szűkös adatok 
nehezen megtalálható mozaikdarabjaiból igyekezett 
teljes képet összeilleszteni: A Társalkodó 1845. évi 
67—69-iki számaiban jelent meg tőle beszámoló az 
Orvosod és Természetvizsgálók pécsi VI. nagygyű
léséről, ami valószínűsíti, hogy már akkor orvos
doktor volt. Még egy halvány adat, amely amellett 
szól, hogy 1846-ban a Szent Rókus Kórház alorvosa 
lehetett: 6 darabból álló elégia-ciklus: „Barátom 
emléke". Ez a barátja a vele egykorú Kerner János 
orvostudor, alorvos 1846-ban ugyanott, aki élete 
26-ik évében „tudományos buzgalmának áldozatául 
esett". 

A Hőgyes-emlékkönyv viszont határozottan az 
1847—48-ban végzettek között sorolja fel. 

A már verseskötettel és friss diplomával ren
delkező, lelkes fiatal orvos természetes útja az 
1848-as Magyarországon csakis a nemzet szemefé
nyét jelentő honvédseregbe vezethetett. Zétény 
Győző kortörténeti könyvében olvassuk: 

„Barna Ignác a 13. huszárezred főorvosa 1848. 
február 19-én jelentést küld a hadügyminisztérium
nak, március 16-án megbízatik a Nagykárolyban 
felállítandó kórház felügyeletévél, április 7-én 
Nagykárolyban a grófi számvevő lakot ajánlja tá
bori kórháznak, ugyanezen a napon orvosi jelen
tést is küld, április 14-én kéri a hadügyminisztériu
mot, rendeljék mellé Plesch Józsefet alorvosnak, 
véglegesen szeretne Nagykárolyban kórházi főor
vosként maradni (április 20). 1849. május 13-án mint 
százados rendező főorvos Kossuth húga: Meszlényí-
né Kossuth Zsuzsa, a szabadságharc főápolónője 
mellé rendeltetik, hogy a főápolónő körútján szak-
értelmességi szempontból segéd legyen, kötelessége 
lesz a kórházak állapotáról egyenként jelentést ten
ni. Május 18-án intézkednek a hadügyminisztériumá
ban rendező főorvosi fizetése kiutalásában, ugyan
ezen a napon a gyöngyösi kórház botrányos állapo
táról tesz jelentést". 

A fenti összefoglaló adatok az 1848/49-es Had
ügyminisztérium egészségi osztályának irataiból 
származnak. Bizonyítékként, hogy méltónak bizo
nyult az előlegezett bizalomra. Világosig követte a 
széthulló sereget, de nincs adat, hogy számonkérték 
volna tőle. 1850-ben már ismét Pesten fogászkodott, 
még ez évben kiadta saját költségén a „Szerelem
hangok" c. második verses kötetét. Elégedett lehet
ne, mégsem az, főleg fogászati képzettségével. Egye
nesen Bécsbe megy Sterne-hez fogászatot tanulni. 
Mintegy öt évet töltött ott a magyarországi szárma
zású mesternél, aki ugyancsak kiváló gyakorló fo
gász és honfitársai pártfogója volt. Barna állítólag 
József főherceg udvari fogorvosa lett, valamint Ba
lassa tanár szájsebész konzultánsa. Mindezek kitű
nő manualitásra és gyakorlati érzékre utalnak, poé-
ta-lelkűeknél ritka tulajdonság. Haza jövetelének 
körülményeiről csak feltételezések vannak. Biztos
nak látszik, hogy önként jött haza, tenni valamit az 
elmaradott fogászat fellendítésére. 

Felsorolható szakdolgozatai nem számosak, de 
elegendőek voltak a Balassa javaslatára történt ma
gántanári habilitációhoz. (Fogkő. Orvosi Hetilap 
1858, 3—4; Üj módszer a nehéz fogzás megelőzé
sére, Orvosi Hetilap 1860, 7; A fogak kosmetikájá-
ról. Orvosi Hetilap 1860, 8—9. sz.) 

Szakirodalmi munkásságának összefoglalója és 
legfontosabb eredménye az 1871-ben kiadott Fogá
szat c. tankönyve, Balassa emlékének ajánlva: „Ha 
Hygieánk emelkedő disz-épületéhez, melynek alap
ját hatalmas kezeid vetették meg, csak egy morzsá
val is járulnom sikerült, Tiéd az érdem, enyém a ju
talom". 

A könyv szakmailag természetesen a kor tudo
mányos szemüvegén keresztül vizsgálható. Ha a lé
nyeget láttatni sikerül, szerkezetileg áttekinthető, 
stílusa (a kor nyelvén) világos, megfelel a tan
könyvvel szemben támasztott követelményeknek. 
Barna könyve ilyen, bevezetve jó adat- és részletes 
fogászattörténettel, ez iránti érdeklődését bizonyí
tandó. 

A fogorvoslás helyzetéről írva benne, leszögezi: 
„Mint minden oldatlan kérdés az orvosi tudomány
ban, tárt ajtót és ablakot nyitott a nyegleségnek s 
a szenvedők jóhiszeműségével való aljas visszaélé
seknek; másik oka a feladat megoldásának nagy 
nehézsége volt, mert ne feledjük, hogy az elkülön-
ződött fogászatnak első képviselői egyedül önkép
zésre voltak korlátozva, nem úgy, mint a mai nap, 
midőn tanulni óhajtó a tanegyetemek termeiben a 
fogászatból is szakavatott mesterektől alapos útmu
tatást nyerhet; innen van csakis azóta, amióta fo
gászati tanszékek állíttattak fel, hogy eme szakága 
az anya-tudománynak azon polczra emelkedhetett 
s oly hitelt és érvényt szerezhetett magának, mely 
őt a többiek sorában hasonló joggál megilleti". 

Az odontogenezisrql szóló része valóságos kis 
szakirodalmi enciklopédiája a divatos fejlődési el
méleteknek. 

A rágásról és emésztésről szóló fejezetben pon
tokba foglalva hangsúlyozza a fog konzerválásá
nak fontosságát. „Kinek fogazatuk annyira hibás, 
hogy rossz fogaik miatt a jókat sem használhatják, 
iparkodjanak fogazatukat rágóképes állapotba hoz
ni . . . Kik kényszerülve vannak a vaspályákon so-



Itat utazni, hol étkezésre alig néhány perczczel ren
delkezhetnek, intőleg figyelmeztetendők, hogy ér
jék be kevéssel, de a mit esznek, rágják meg jól" 
Érdemes idézni a fogkefe kívánt kritériumait. „In
kább kemény legyen, mint lágy, mert ezen utóbbi 
teljesen elégtelen arra, hogy a nyál sűrű iszapját és 
ragadós nyálkásságát leszedje és kitakarítsa; de na
gyon kemény sem ajánlható, nem azért, mintha az 
ínyt felsértené, ha felsérti, az nem a kefének, ha
nem a kéznek a hibája, de azért, mivelhogy tömött-
sége és keménységénél fogva csak végig surran a 
koronák lapjain a nélkül, hogy a fogak közhézagai
ba behatolna s onnan a mocsok legvészesebb pará
nyit kizavarná; alakjára nézve minél egyszerűbb, 
annál jobb." 

A szép kőnyomatos ábrák művészi anatómia 
könyvbe kívánkoznak. 

A könyv megjelenését (a saját költségén) szak
mai közömbösség fogadta, a gyakorló fogászokat 
elsősorban a praxis érdekelte. Balassa halála után 
az utód, Kovács professzor, nem sok érdeklődést és 
megértést mutatott a stomatológia iránt. Barna Ig
nác az előadásait hely hiányában a saját lakásán 
volt kénytelen tartani. 

Az érzékeny, introversiv típusú ember nehezen 
birkózott a valódi és a vélt sikertelenségekkel. 

Versei, nem lévén időtállóak, csak a kuriózum 
és a curriculum vitae teljessége kedvéért érdemel
nek említést. Érzelmesek, szerelmesek, hazafiasak, 
továbbá a „Borsszem Jankó" lapjaira írott politikai 
bök versek a liberális függetlenség szellemében, al
katából eredően pesszimista kicsengésekkel. 

Műfordításai jóval színvonalasabbak. Érdekes 
összevetni Vergilius fordításának első bekezdését a 
kitűnő Lakatos Istvánéval. 
Fegyvert s daliát zeng énekem, a ki űzetve 
Balsorstól első jött Itáliába s Lavinum 
Partira Trója alól; sokat üldte hatalma az égnek 
Szárazon is, vizén is, bősz Juno haragja miatt őt, 
Harczokon is sokat állt ki, a míg várost alapított 
S ős-vallást Latiumba hozott, honnét a Latin nép, 
Álba Atyái s dicső Rómának erődéi keltek. 

(Barna Ignác ford.) 

Harcokat énekelek s egy hőst, akit Itáliába, 
Trója vidékéről lávin partig, legelőször 
Ozött végzete; sok földet, tengert bebolyongott, 
Égi erők és Juno nem-féledő dühe folytán 
És háborút is tűrt, míg várost alapított, 
Isteneit Latiumba vivén, honnét a latin faj, 
Álba atyái s Róma magas bástyái erednek. 

(Lakatos István ford.) 

Néhány régies kifejezéstől eltekintve, amely 
még a felülmúlhatatlan példaként emlegetett Arany 
János Hamlet-fordításában is előfordul, megálla
pítható, hogy nem kezdte ki a műfordítás rozsdája, 
a nyelvi elavulás. Ami nem jelenti az újrafordítás 
felesleges voltát. 

Számontartásra érdemes fordítása még Man-
zoni „II Cinque Maggio" c , Napóleon halálára írott 
ódája. Véle a kortárs bölcsészek minden elismeré
sét kiérdemelte. 

Versekkel vigasztalódik az emberi közösségben 
felmelegedni nem tudó lélek. A legkisebb közösség, 
a házasság-család egyszeri feltételeit sem teremtet
te meg magának. 1878-tól már a Budapesti Fogor
vosok Egyletében sem tevékenykedik tovább. A 
hosszan visszavonult magányosok észrevétlenségé
vel halt meg 1894. november 23-án. 

A sokat idézett Salamon Henrik a következő
képpen jellemezte Barna Ignácz (és Nedelkó Döme) 
fogászattörténeti szempontból átmenetinek ítélt 
korszakát. 

„Ez első két egyetemi képviselőnk tanítónak 
gyenge volt, tudományos tekintetben pedig nem a 
fejlesztés nehéz útjára léptek, éppen csak tartották 
a kor színvonalát, önállóan nem búvárkodtak, a 
szakirodalmat soványan táplálták, iskolát nem te
remtettek, szakembereket nem neveltek, egyetemi 
utódokra még álmukban sem gondoltak." 

E szigorú ítélet ellenére ők képviselik a kezdeti 
hazai fogászatot. Maga a szerző is nagy teret szen
tel nekik. Tankönyve és Vergilius-íordítása jeles 
munka, azontúli össz-ténykedését az Akadémiai Ér
tesítők és a Fogorvostörténeti könyvek őrzik. Szü
letésének másfél százados évfordulóján a költő
műfordító-fogorvos tanárról emlékezünk meg. 

Szállási Árpád dr. 


