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Abstract
Ignac Barna is one of the iconic members of the Hungarian history of dentistry since he was one of the first
university educators in dentisrty, was awarded the highest academic degree since ever and played a
significant role in the literature and cultural community from the revolution 1848 until his death in 1894.
As educator he trained his students not only about practical techniques. He authored the first textbook of
dentistry presenting the whole body of theoretical knowledge of this profession. This way, he coupled his
dental practice with a dental technician’s laboratory. Thus he succeeded to adjust immediately the arteficial
dentures to his patients. As a result, all dental replacements fitted exactly and became more available to their
functions. In the literature he was concerned as a great translator of Horace. He translated also the antique
Greek satires at the highest level and was awarded the membership of the Hungarian Academy of Sciences.
As a young man, he was well known in social circles and spent long time with Petőfi as his close friend and
fellow poet in the Society ot Ten. This study presents Barna’s interesting and multifaceted life in its full
extension
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Nyermeghi Barna Ignác érdekes jelenség volt, s egyben úttörő nemcsak szakmailag a hazai fogorvoslás
területén, hanem a reformkor sokoldalú, érdeklődő, harcait fel nem adó, kitartó tudós típust ismerhetünk
meg életpályájából. Lírai költő, műfordító, az egyetemes orvosdoktor, ügyes-kezű és elméleti fogorvos,
elismert közember, de magányos, visszahúzódó, nagytudású tudós volt - rekonstruálva életét a
rendelkezésünkre álló források alapján.
1822. február 3-án Nagykárolyban született1, Szatmár vármegyében.1894. november 23.
Budapest halt meg.
Család
Köznemesi családból származott, nemességüket Bethlen Gábortól kapták 1618-ban. Szülei: Barna Pál, Jurai
Borbála. Testvére: Barna Ferdinánd (1825–1895) nyelvész, könyvtáros, műfordító. Barna Zsigmond (18291883) a főváros főjegyzője, fővárosi tanácsos, ügyvéd, bár kezdetben orvosnak tanult. Unokatestvére Barna
János (1880–1934) irodalomtörténész, színháztörténész, műfordító.
1

Salamon szerint a meglévő adatok Szinnyeinél pontatlanul február 2-t jelölik.
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Iskola
Nagykárolyban a piarista főgimnáziumban tanult, ahol számos híres pedagógus tanított mint pl. Dugonics
András nyelvtanár vagy Acsády Ignác, Cseh Lajos történész, Czirbusz Géza földrajztudós is. Híres diákjai:
Vasvári Pál szabadságharcos - Kossuth titkára, Bársony István természettudós, Barna Ferdinand nyelvész,
Barna Ignác orvos akadémikus, Gáli József költő, drámaíró, Ligeti Antal tájképfestő, Ady Endre, és még
sokan mások.2 A gimnázium után beiratkozik a pesti Királyi Egyetem orvosi karára. 27 éves korában
1848.07.31-én avatják orvosnak3. A fogászat tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1865), az MTA
a Nyelv- és Széptudományi I. osztálynak a nyelvtudományi Alosztályában a magyar nyelv levelező tagja. 4
Öccse Ferdinánd is ugyan itt az MTA levelező tagja lett 1868-ban, aki magyar nyelvész, műfordító,
könyvtáros, a Kalevala fordítója.5
Irodalmi ambíciói, szárnypróbálkozások
A reformkorban induló sajtóorgánumok közül a Regélő-Honművész (1833-1841), az első szépirodalmi lap
elindult az átlagolvasónak, de főként a női igények ízlésformálására. Nevezetesebb irodalmi lapok is voltak
ezeknél. A lap indítója Mátray (Rothkrepf) Gábor - Széchenyi Lajos családjának nevelője, titkára, mint a
Tudományos Gyűjtemény szerkesztője. Széchenyi fizette a lapengedélyhez szükséges 8000 ezüst Ft kauciót
1833. április 1-én a piacra került lapért, amely hetente kétszer jelent meg, előfizetése pedig 3 Ft 12 krajcár
lett félévente.6 Regélő7 a fő lap, melyben novellák, legendák, hosszabb történeti elbeszélések, életírások
szerepeltek, a Honművész mellékletében „mulattató és a hazát kedvesen érdeklő, …a honi művészetet
tárgyazó” témákat közölt. Jó írói gárdája volt mind a két lapnak Munkácsy és Mátray szerkesztők mivel női
olvasókat tartották szem előtt, így a kor megítélése szerinti „magasabb igényeket is kielégítő” tehát férfiak
számára szerkesztett folyóirat nem a Regélő lett. A sokszínűség jellemezte a lapot. A költészet rovata
érdekel most minket, hiszen Barna ifjúkori saját verseit ide adta le.

Benedek Zoltán: A nagykárolyi iskolák múltja és jelene. Művelődés, 1972. 25. évf. 6. sz.18-20.
S.E. Levéltár Album medicorum, Egyetemes orvosdoktorok aranykönyve (diploma nyilvántartása)
4
a Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-1973 (Budapest, 1975. 21.)I. 1825-19491. MTA belső és igazgató tagjai. Barna
Ignác: Székfoglaló: A rómaiak satirájáről és satira íróikról. Bp. 1876, MTA. 36 p.
/ Értekezések az MTA Nyelv- és Széptud.Oszt. köréből. 6. köt.3./ Kivonatban: Akadémiai Értesítő, 1876.10.évf. 161-162.p.
Felolv.: 1876. X. 16.
5
ibid. Barna Ferdinánd MTA Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály. lev. tag: 1868. III. 18.Székfoglaló:
Tanulmányok a magyar régi egyszerű és az újabb összetett szenvedő igealak körül. Nyelvtudományi Közlemények,
1869.7.köt.333-402.p.Felolv.: 1869. I. 25.
6
A magyar sajtó története szerk. Szabolcsi Miklós. MTA irodalomtudományi Intézete és a MUOSZ. Budapest, 1979.
https://mek.oszk.hu/04700/04727/html/1.html
2
3

Szücsi József: Bajza József. A MTA Könyvkiadó Vállalata Új Folyam 29. (1914-1916. cyclus) Horánszky V. Cs.
és Kir. udvari könyvnyomdája. Budapest, 1914) 300.
7

http://www.kaleidoscopehistory.hu
dr. Forrai Judit DSc

191

Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2021. Vol. 11. No. 23.
Journal of History of Culture, Science and Medicine
ISSN 2062-2597
DOI: 10.17107/KH.2021.23.190-202

1. ábra Regélő és a Honművész melléklete
Petőfi és Barna
Első versét8 éppen akkor vitte el a szerkesztőségbe, amikor Petrovics (Petőfi) Sándor három versét Garay
János (1812-1853), mint az akkori szerkesztő visszautasította. Petőfi és Barna, mint ifjú kezdő költők
indultak az irodalmi pályán egy szerkesztőségbe leadva első verseiket. Azonban a köz- és korízlés végül
felismerte részben Petőfi zsenialitását és részben Barna zsenge költői vénáját- Garay kezdeti döntése
ellenére.
Petőfivel ismeretséget kötöttek, barátság is alakulhatott ki köztük, bár erről nem lehet tudni, de a későbbi
dokumentumok szerint a kritikai akadémiai lapok egymás után említik őket, különböző minőségben, inkább
kronológiai síkon. Barna tisztában volt Petőfi zsenialitásával.

8
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2. ábra Petőfi-Múzeum, 1890 (3. évfolyam, 4. szám, 227-228)1890-07-01
Barna megpróbált Petőfi nyomdokain haladni, Petőfi elismerte Barnát, nem a költeményeit, talán az
egyszerre kezdő költői sorsközösségét, a későbbi Tízek Társaságának 9 – melynek egyik alapító tagja lett
Petőfi - szimpatizánsát, magát a fiatalembert, az orvostanhallgatót, aki közben szerelmes verseket ír.
1850-ben jelenik meg Barna önálló kötete a Szerelemhangok romantikus költeményei, mottóként Garay
Jánost idézve.

3. ábra Barna Ignác első verseskötete
A Tízek Társasága – a magyar romantikának szervezete1845-től szerveződött a Pilvax-kávéházban, mint asztaltársaság: Petőfi
Sándor, Jókai Mór, Tompa Mihály, Degré Alajos, Pálffy Albaert, Bérczy Károly, Pákh Albert, Lisznyai Damó Kálmán,
Kerényi Frigyes, Obernyik Károly.
9
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Jancsó Elemér irodalomkritikus Aranyról szóló írásában úgy említi Barnát, mint a Tízek Társaságának
tagját. Ugyanakkor éles kritikát fogalmaz meg a társaság írásairól: „…Elképesztő volt a dilettantizmusnak
az az áradata, melyben még a jobbak is harmadrangú írók voltak — miként a Tízek legtöbbje (Obernyik,
Kerényi, Lisznyay, Degré, Barna Ignác). Elképzelhetetlen az a klapancia-özön, amellyel a finom divatlapok
traktálták (egyébként jobb sorsra nem érdemes) közönségüket. ’Az érzemény világa Egy szép
tündérliget’(Barna)..”10 Ne felejtsük el a nyelvújítás kezdete után vagyunk, ízlelgetve a régi és új kreált
szavakat. A társaság romantikusok, fiatalpk és szerelmesek akár a szerelembe is.
Később Petőfi felkérte Barnát Jókaival együtt házassági tanújuknak, ám Szendrey Júliával való hektikus
kapcsolatában a hirtelen jött esküvő miatt nem tudjuk miért, egyikük sem jelent meg 1847. szeptember 8án, a neves napon. Rögtönözni kellett az ifjú párnak, hogy az atyai szigor és tiltás ellenére mielőbb
elhagyhassák Endrődöt, mint férj és feleség.
Petőfi együtt élt diák korában Pákh Alberttel (1823-1867)11 és mikor Pákh hosszantartó betegsége miatt
1847-ben könyvesládáját Petőfire bízta megőrzésre, a megtorlás idején - Petőfi halála után - könyveit és
dokumentumait lefoglalták a Pákh-ládájával együtt. Az alatt a két év alatt, amíg Petőfi könyveit az állami
főügyészség tartotta lefoglalva, 26 mű tűnt el. Köztük 10 olyan mű van, amelyet Pákh sajátjának vallott. Az
eltűnt és visszaigényelt könyvek jegyzéke között a 85. sorszámú Barna Ignácz versei voltak.12
Az 1848-49-es év
1848-as év mindenki számára meghatározó volt. Barnát ekkor avatják doktorrá és ugyanakkor a történelmi
események következtében, mint ezredorvos részt vesz a Szabadságharcban. Flór Ferenc Kossuth Zsuzsa
mellé rendeli, akivel az ország kórházait szervezik. Kossuth elképzelései szerint húga, az országos
főápolónő mellé az irgalmas nővéreket gondolta kirendelni, de mivel a nővérek a betegápoláson kívül a
szervezésben járatlanok voltak, így került a választás Barna Ignácra. 172 tábori kórházat létesítenek és
szereltek fel a kor élvonalára jellemző eszközökkel, megszervezték az önkéntes ápolónők hálózatát is. Első
közös országos szemléjüket a gyöngyösi kórházban kezdték. A főápolónői szemle során minden intézményt
igyekeztek felkeresni, közben javaslatot tettek újabb katonai sebellátó-gyógyító intézmények létesítésére,
pontosan megjelölték esetleges helyüket. Kossuth Zsuzsanna sokrétű feladata mellett foglalkozott a
hadifogoly betegekkel kapcsolatos kérdésekkel, legfőképpen a velük szemben gyakorolt
bánásmóddal.13Barna feladata volt a kórházak állapotáról írott jelentés elkészítése. 1849 március 16-ig
szolgál, mint főorvos a 13. huszárezrednél, akkor megbízást kap szülővárosában Nagykárolyban felállítandó
kórház felügyeletére.
Fogászat
A szabadságharc után Zsigmond öccse elbujdokolt, Ignác Bécsbe ment fogászatot tanulni. Carabelli egyik
tanítványánál dr. Sterne Ferencnél (1810-1881), akiről azt írja Salamon Henrik: „Annyi bizonyos magyar
Jancsó Elemér: Arany emlékezete. Igaz Szó. 1967. 15.évf. 3. sz. 358. Kissé elítélő módon nyilatkozik a Tízek Társaságáról:
Pákh Albert ügyvéd az MTA levelező tagja, a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a Vasárnapi Ujság alapítója, a Szünórák
szerkesztője, humoros zsánerképeket író irodalmár (Kaján Ábel álnéven). A Laab-féle vízgyógyintézetben gyógyítják, de a
humort nem hagyta el végzetes betegségében sem.
12
Magyar Könyvszemle, 1971 (87. évfolyam, 1-4. szám) Mezősy Károly: Petőfi lefoglalt könyvtára és irományai 24. 35. old.
10
11

13

Kapronczay Károly: Kossuth Zsuzsanna, az első magyar főápolónő tevékenysége a szabadságharc idején

Valóság, 2019. 62. évfolyam, 3. sz. 24.
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ember volt, Barna szerint: jeles hazánk fia Sterne, aki 1853-ban főnöke volt. Nála tanult Nedelko Döme
is”14. Egy bécsi hirdető újságban ez található:

4. ábra Dr. Carabellire és dr. Sternere hivatkozott fogorvoshirdetés 1850-ből Bécs
A hirdetés szövege:
’Fogorvosi hirdetmény. Alulírott ezennel igen tisztelt pacienseinek és a nagyra értékelt publikumnak azt a
legalázatosabb hirdetést teszi közzé, hogy ez év októberétől kapcsolatra lépett a kiválólag ügyes
fogművésszel (sic!), E. Riessner úrral, aki már korábban 3 éven át a megboldogult Garabelli professzornál
és immár 10 éven át Dr. Sterne fogorvos úrnál az összes műfog és állkapcson fogak elkészítésében vett
részt. Ferdinand Bernhart, fogorvos. 4902- 1 Graben, 617. sz. - a Trattnerhof közelében15’
A fogászattörténet egy kis gyöngyszeme ez a hirdetés, egyben társadalmi vetülete a fogorvoslás helyzetének
Bécsben az 1850-es években. Egy látszólag kevésbé ismert fogdoktor, aki a praxisát hirdeti un. udvari
alázattal invitálja a betegeket a minőségi ellátásra. Ezt a minőséget a technikusa biztosítja, akinek komoly
szakmatörténeti múltja van a legjobbakkal, Bécs vezető fogorvosaival dolgozott Carabellivel és dr.
Sternenel több, mint 10 évet, tehát garancia arra, hogy az elkészült fogművek a legjobb minőségűek lesznek.
Barna Sternenél tanult. Jó gyakorlatra tett szert Bécsben.
Pesti szakmai karrier
Barna körülbelül 5 évet töltött Bécsben, majd az 50-es évek közepén jött vissza Pestre. kezdetben az I.
St.(adt) Kleine Bruckgasse 5. szám alatt lakott, később a Kristóf-tér 8. számú házában. Nagy és bécsi
gyakorlata előkelő betegek bizalmát elnyerte, József főherceg és családjának udvari fogorvosa lett. Balassa
professzor igen kedvelte és szájsebészeti eseteihez mindenkor tanácskozásra hívta.
Rendelője teljesen felszerelt volt a laboratóriumával együtt, ahol technikai munkáit Arnstein Márton
fogművész végezte. Arnstein Márton 1862-ben folyamodott névmagyarosításért Árkövire, de a nevüknek
Salamon Henrik: Barna Ignác a fogorvos, költő. Fogorvosi Szemle, 1939. 32. évf. 1. sz. 58Fremden-Blatt. Wien. Sonstag 12. October 1850. No 213. IV. Jahr. https://anno.onb.ac.at/cgicontent/anno?aid=fdb&datum=18501013&seite=7&zoom=33
14
15
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az Árkövy formát preferálták később.16 Fia József, aki már akkor medikus volt gyakorta látogatta apját a
Barna rendelőben, ahol az élénk gondolkodású fiatalember feltűnt Barnának. Elég nyomatékot adott Barna
személyisége Árkövynek, hogy később az orvosi pályán belül a fogászatot válassza. A köztük lévő kialakult
barátság, a szakmai azonosság következtében nemcsak a fogászati könyveit, de később a válogatottan
minőségi könyvtárát is Barna Árkövyre hagyta, melyből a Stomatológiai Intézet híres szakkönyvtára lett
hosszú évtizedekig, míg a Stomatológiai Intézet volt a központi fogorvosképzés egyetlen helye.
Barna élvezte a gyakorlatot és a fogtudománnyal is foglalkozott. Cikkeket írt pl az Orvosi Hetilapban
megjelent Fogkő- (Odontolythos — calculus dentalis — Zahnstein) címmel.
A cikkben klasszifikálja a fogköveket (külső-belső), felépítését - korabeli szerzők említésével: „Rayer
szerint a nyálkő, mely Warton-féle vezetékben találtatott áll: vill-és szénsavas mészböl, maggal a közepén;
Vauquelin és mások elemzése szerint hozzá járul még csekély mennyiségű fagyag (Talkerde) s állati anyag.
A fogkő pedig Berzelius elemzése szerint áll: nyálanyból (ptyalin), vilisavas mészsókból, nyálnyákból s
állati anyagból áll.” Kialakulását is leírja: „Kezdetben a fogkö nem egyéb turószerü pangó rohadékos
nyálkacsapadéknál, mely a száj nedveiből a fogak nyakára s nyakközötti hézagaikba veszi magát…17
A fogkő leszedésének fárasztó nehéz feladatáról is ad egy leírást:
„A kö leszedése egyike a legnehezebb s legfárasztóbb fogászi működéseknek, melyhez a kéznek művészi
könnyűséggel és gyöngédséggel kell bírnia. A fogtisztitásnak sarkalatos elve legyen: a fogak környezetének
épségét helyreállítani; megtörténend ez: ha az inyhus alul a fogon körösleg a fogkö utolsó parányáig
(különféle alkalmas eszközökkel) kiszedetik, — a mely kö a koronára tapad, annak eltávolítása inkább a
fogak ízletes kinézésének előnyére szolgál, s mint a javallat második része szinte szem előtt tartandó. —
Ezen eljárás a baj első fokán minden más szerelést fölöslegessé tesz, s ha lege artis hajtatott végre többet ér
valamennyi foghús erősítő tincturáknál.”
A Fogcosmetika írása alapján habilitálták Barnát az 1865/66-ik tanévben egyetemi magántanárrá
Balassa Jánosnak, a tanártestület legbefolyásosabb tagja támogatásával. Ő tehát a mai Semmelweis Egyetem
első fogorvos magántanára.
Fogászat c. főművében a hazai fogászat helyzetéről ír: „Nekünk tulajdonképpen még nincs
fogászatunk, csak lehet és kell is, hogy legyen. Jelenleg, kivéve a fővárost, egy-kettőt a vidéken,
országszerte illetéktelen egyének által,s a legotrombább módon gyakoroltatik."18
Írásában bemutatja a fogfehérítés történetét és a folyamatról kialakított szakvéleményét, hogy évezredek
kívánsága, a nők mindig ragyogó fogakkal akarták szépségüket, fiatalságukat még jobban kiemelni.
Azonban ezt a hatást sokszor veszélyes eszközökkel tudták elérni.
„Minél fehéritőbbek e szerek, annál ártalmasabbak, mert annál nagyobb mennyiségben vagy erösb
minőségben vannak bennök a fogakat vegyileg megtámadó savak; azon szerek, melyek csupán eröszeti
(mechanicus) dörzsölés által hatnak, s kemény tárgyak finom poraiból készitvék, lassabban ugyan, de
szintoly bizonyossággal ártanak.”

Politikai Ujdonságok, 1862 (8. évfolyam, 19. szám 297)1862-05-07 „(Névmagyaritások. Legfelsőbb engedelemmel Arnstein
Márton, pesti lakos Árkövire változtatták vezetékneveiket.
17
Barna Ignác: Fogkő. Orvosi Hetilap 1858. január (2. évfolyam, 3. szám 33-36.1858-01-24
18
Fazekas Árpád: Adatok a fogászat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei történetéhez - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 15. (Nyíregyháza, 2008)
16
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Az oktatás gyakorlati részét a saját lakásán, jólmenő rendelőjében tartotta. Rendkívüli szorgalommal
és lelkesedéssel tanított.
Szükségét látta egy magyar nyelvű tankönyv megírásához, így saját pénzén jelentette meg az első
magyar fogászati tankönyvet, FOGÁSZAT címmel. A terveiben egy háromkötetes tankönyv szerepel, de
ebből csak az első darabja valósult meg. Mentorának Balassa János emlékének ajánlva, nagy tisztelettel:
„Dicső Boldogult! Ne háborgassa nyugalmadat, hogy babéraidhoz illeszteni bátorkodom e cziprus-ágat,
mint hálám és kegyeletem szerény zálogát.“
A fogorvosi munka szépségéről, vagyis a konzerváló tevékenységről, vagyis az addigi fogtörő népi un.
kontárokról illetve addigi gyógyításukról így fogalmaz könyvében:
„A fogászatnak jelenleg diszlő iskolája igen szép jelszót választott magának u. m. conservalni,
ellentéteképen a tudatlanok s tele torkú nyeglészek által a legotrombább módon követett eljárásnak, mely
nem tartá érdemesnek, vagy ha igen, nem birt hozzá avatottsággal, hogy a kóros fogak megmentésére időt
és fáradságot szenteljen, hanem azokat egyremásra, de még a gyanúsokat, sőt az egészségeseket is kiszedte,
vagy betördelte. A fogászat conservativ törekvésének egyik legszebb vívmánya az aurificatio (a fog kóros
üregének aranynyal való betömése)…”19
Ebben a könyvében az akkor érvényben lévő nemzetközi tudásanyag nagy részét felhasználja, elődök
kutatásait is.
Itt van az a történelmi „pillanat”, amikor hivatalosan dokumentálhatóan elválik az addigi évezredes
fogkezelési szokás, és intézményesített háttérrel, az orvosképzés keretein belül, megfelelő felkészültségű,
kinevezett, egyetemi követelményeknek és képesítéssel rendelkező megfelelő tanárral, tankönyvvel,
tananyaggal, az oktatás teljes feltételrendszerének eleget téve elindul a fogászati képzés. Ugyan még az
egyetemei klinikai háttér hiányzik – hiszen a saját rendelője lesz a gyakorlati oktatás helye.
Bölcsészeti tevékenységei
A fogászati munkája mellett sosem hagyta el az irodalmi érdeklődését, hiszen olyan mély nyomokat hagyott
benne az ifjú kori írói akarata, a Tízek Társasága, stb. Szerelmes verseket már nem ír, de apró humoros kis
gegeket, viccnek szánt szilánkokat a Borszem Jankónak adja le Ráspoly álnéven, amely a valós
foglalkozásának realitására utal.

5. ábra Borsszem Jankó 1876.január 9. Ráspoly
19

Salamon Henrik:Fogorvosi Szemle 1939.32. évf.1,22-23
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Az irodalmi elfogadása nem volt olyan mértékű, hogy továbbra is annak szentelje kevés idejét a klinikai
munka mellett. A forradalom előtt a Pesti Divatlap, az Athenaeum, a Honderű és az Életképek közölték
költeményeit, de azóta 20-25 év telt el. Talán ezért is fordult az ókori klasszikusok fordítása felé. Maradandó
és hiánypótló fordításai komoly írói munkásságról, nagy műveltségéről, történelmi és irodalmi tudásáról
tanúskodnak.
Miért a szatírákat fordítja?
Egyértelmű véleményét, hitvallását és célját fogalmazza meg az Akadémiai székfoglaló előadásában20
„A satira e szerint a morál iskolája; forrása pedig az emberismeret és a tapasztalás… Minthogy a satira a
nyilvános élettel és a társadalommal foglalkozik…a satira komoly és nemes irányával nem fér össze semmi
aljasság és semmi méltatlankodás; igaz ugyan, hogy a mennyiben a társadalmi élet betegségeinek orvoslását
ismeri missiója jogosult tisztjének, irgalmat nem ismer, de csak oly értelemben, mint mikor az emberséges
lelkű orvos izzó vasát életmentő szándékkal az elfajult sebekbe süti; s épen ebben rejlik a satirának valódi
szelleme…”
Minden klasszikus fordítását akadémiai bírálók vizsgáltak. Aeneis fordításánál egy érdekes hivatkozására
bukkantam. A fordításainál nagy, humanista tudósokra rétorokra hivatkozik, többek között a magyar
fordításban felhasználta Pápai Paris egyes korabeli kifejezéseit, szavait, írásmódjait:
„A biráló Ruaeus szövege választását helytelennek tartja ; lehet ; de eléggé indokolva lesz az által, hogy
nálunk ez a latin Írásmód a legszokottabb, s ha az olvasó P. Pápaiban, vagy a Gradus ad Parnassumban a
szavak után keres, csak a R. orthographiája szerint találhat rájok, mint ocyus, lethum, hyems, vulnus stb.”21
Latin klasszikus fordításait oktató intézmények könyvtáraiban, évkönyveiben, mint tananyag megtaláljuk.
Mens sana…
Hogy mennyire fontos egy szöveghű fordítás és a politika hogy tudja meghamisítani az ókori klasszikusok
üzenetét aktuális céljai eléréséhez álljon itt egy jellemző példa ennek igazolására.
A ,mens sana in corpore sano’ – ép testben ép lélek mondás szinte elcsépelt szlogenné vált a XX.
században
Ám Juvenalis írása, melyet Barna szöveghűen fordított egészen mást akart vele kifejezni. íme az eredeti
hely (Sat. X. 357.):
Onandum est ut sit metu sana Incorpore sano.
Fortém posce animum, mortis
terroré carentem.

melyet Barna Ignác így fordít:
Kérje imád, hogy az ép testben ép elme lakozzék,
Kérj oly erős lelket, mely nem tud félni haláltól.

Barna Ignácz dr: A rómaiak satirájáról, a satira iróikról. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VI.
kötet 3. sz. 1-40
20

21

Egyetemes Filológiai Közlöny II. évf. 1878. Nyílt tér Barna I.
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A századforduló tömegsportjának bevezetésére indokoltnak és megfelelően beágyazottnak gondolták a
sport-politikát eredeztetni a triviális hivatkozással: „már az ókori görög is” átfogalmazott jelmondattá
megalapozni „ép testben ép lélek” holott korántsem erről írt Juvenilis.
Hogy ez mennyire konkrét erről Kodály Zoltán is nyilatkozott, pedig ő igazán nagy követője és rajongója
volt az életmód reformnak, az egészséges test és szellem ápolásának interveniál a helytelen fordítás miatt.
Kodály jól ismerte Juvenilis Barna féle fordítását, ezért
„Ne hivatkozzunk hát eredeti értelmükből kiforgatott idézetekre. Egyetlen helyes testnevelés: engedjük,
hogy a lélek formálja a testet engedelmes eszközévé.”22

22

Magyar Nemzet, 1973. április (29. évfolyam, 82.sz.1973-04-08
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6. ábra Horatius, Vergilius, Juvenalis szatírái
Orvosok és Természetvizsgálók Társaságának tagjaként, s részt vesz Pécsen tartott nagygyűlésen 1845ben a szőlőkúra használatáról tartott előadásával. Pécs városának jelentős volt, hogy Barna egy versben
megörökítette Pécs honleányainak szépségét és a híres borát.23
Barna sosem volt önmagával elégedett. Egyedül élt, saját család nélkül. Az utolsó évtizedében Budára
költözött, az általa építtetett bérházba, mely a Fő utca és Halász utca sarkán található.

Nagy Imre: Pécsi Szemle. 2010. 38-56. Pécs szabad királyi város első évtizedei az utazók szemével. (Öttorony
XIII),
23
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7. ábra Barna Ignác bérháza, Halász u.
1894-ben meghal. Végakaratának megfelelően egy Barna féle pénzalapot hoz létre az Egyetem Orvosi
Karán, amelyet 1946-ig különböző kutatásokra kiadnak.
Árkövyre hagyta egyedülálló magánkönyvtárát.
Barna Ignác maradandót alkotott, mint az első fogorvos minősített oktató, és mint műfordító. Végső
nyughelye a Farkasréti temetőben volt, amíg a hálás utókor nem szanálta sírját, így marad az emléke
csupán.
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Magyar Könyvszemle, 1971 (87. évfolyam, 1-4. szám) Mezősy Károly: Petőfi lefoglalt könyvtára és
irományai 24. 35. old.
SALAMON Henrik: Barna Ignác. Fogorvosi Szemle, 1939 (32. évfolyam, 1sz. 15.
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