
� MEGHATÁROZÁSOK (1)

Az orvosi csoportnevek az orvosi szókincs egy-egy tárgykör-
ében elõforduló elnevezések. A jelentõsebb csoportok:

Anatómiai nevek
Betegségnevek (kórisme)
Molekulanevek
Kromoszómák és a génnevek
Sejtnevek, szövettani kifejezések, biológiai folyamatok

elnevezései
Laboratóriumi és más vizsgálómódszerek elnevezései
A mikrobák nevei

Nem tulajdonnevek – nem egyedeket jelölnek –, de lehetnek
bennük tulajdonnevek (személynevek, földrajzi nevek stb.).
Jellegzetes, hogy sokukban van névtartozék (betegség, szind-
róma, molekula, vírus, baktérium), és hogy gyakorta sokszava-
sak.

Névtartozék. A névtartozék a név összetevõje, az elõtaggal együtt
képezi a nevet; nélküle más az elõtag jelentése (az Addison-kór
két tagja együtt képezi a kóros állapot nevét, az értelme egészen
más, mint az elõtagé önmagában: Addison a betegség leírója). A
névtartozékok fõnevek, amelyek elõfordulnak nem névtartozék-
ként is.

Névjárulék. A névjárulék valaminek a nevét kiegészítõ fõnév, a
nevet magyarázó utófõnév; nem tartozéka a névnek. A név a járu-
lék nélkül is ugyanazt jelenti (oxidáz enzim [az oxidáz oxidáló
enzim, az enzim névjárulék nélkül is ugyanaz a jelentése]).

A mikrobák kettõs fajneve (Staphylococcus aureus) és a faj fe-
letti rendszertani csoportnevek (Streptococcaceae) tulajdon-
névszerûek.

Tulajdonnévszerû. A tulajdonnévszerû fogalom olyan szakszó,
amely a nyelvtani meghatározás szerint nem tulajdonnév, de a
szaknyelvben tulajdonnévként kezeljük, írásuk is a tulajdonne-
vek szerinti.

Az orvosi csoportnevek mindegyikének van nemzetközi (an-
gol) neve, a magyar vagy magyarosan írt elnevezések ezek
megfelelõi. Nyelvtanilag lehetnek egyszerû szóból álló nevek,
szóösszetételek és jelzõs szerkezetek.

� AZ ORVOSI CSOPORTNEVEK ÁLTALÁNOS

ÍRÁSSZABÁLYAI

A nemzetközi elnevezéseket a nemzetközi elõírásoknak meg-
felelõen írjuk (low-grade squamous intraepithelial lesion,
LSIL). A magyar vagy magyaros változataik írásánál a magyar
helyesírás szabályait követjük, kiegészítve az orvosi nyelvi he-
lyesírás néhány sajátos megfontolásával.

Az orvosi csoportnevek kis kezdõbetûsek, kivéve a tulajdon-
nevet vagy tulajdonnévszerû fogalmat tartalmazókat
(Cushing-kór, Staphylococcus aureus). A mozaikszóik nagy-
betûsek (TNF – tumor necrosis factor).

Megjegyzés: A hosszú idegen betegségneveket rendszeresen je-
lölik nemzetközileg szabványosított mozaikszókkal. A magyar
szövegkörnyezetben is ezeket alkalmazzuk; a magyar név szerinti
átalakításuk – szokatlanságuk miatt – nem lenne célszerû
(sexually transmitted disease [STD], magyarul: nemi érintkezés-
sel terjedõ betegség – a magyar név szerinti betûszava [NÉTB]
szokatlan lenne; polycystic ovary syndrome – a nemzetközi betû-
szava [PCOS] általánosan ismert, a magyar név [soktömlõs pete-
fészek-bántalom] szerintit [STPB] senki nem értené).

Egyszerû szavakból álló orvosi csoportnevek. Ezek írása ké-
zenfekvõ (kanyaró, tuberkulózis, agy, kromoszóma). Az utóta-
gokat egybeírjuk (tuberkulóziskezelés, agyvérzés), jelzõiket
különírjuk (heveny kanyaró).

Szóösszetételes orvosi csoportnevek. Utótagjuk rendszerint
névtartozék, írásuk a 6 : 3-as szabály szerinti (kanyaróvírus,
nyiroksejtbetegség, kalciumantagonista, heparinmolekula, pe-
tefészek-gyulladás, Kaposi-szarkóma, agyhártyagyulladás-ví-
rus, encephalomyocarditis-vírus, FSH-jelfogó).

A toldalékot (nyiroksejtbetegséget, heparinmolekulával) és az
utótagot is szokásosan kapcsoljuk, az utóbbit a 6 : 3-as (kanya-
róvírus-fertõzés), illetõleg a kötõjelelmozdulási szabállyal
(agyhártyagyulladásvírus-meghatározás); a kötõjeles alakula-
tokhoz pedig kötõjellel (FSH-jelfogó-vizsgálat, Kaposi-
szarkóma-kezelés). A hosszú szavakat szerkezetes megoldás-
sal kerüljük el (agyhártyagyulladás-vírus meghatározása, az
agyhártyagyulladás vírusának meghatározása).
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A jelzõt, ha az összetétel egészére vonatkozik, különírjuk
(gyermekágyi méhnyálkahártya-gyulladás; G-fehérje jelfogó
– G-fehérje tulajdonságú, G-fehérjét használó jelfogó; ellen-
anyagfüggõ daganatpusztító jelpálya). A jelzõs szerkezetek
utótagjait szerkezetes formában társítjuk (gyermekágyi méh-
nyálkahártya-gyulladás kezelése, nem pedig gyermekágyi-
méhnyálkahártyagyulladás-kezelés).

Ha a jelzõ az elõtagra vonatkozik, voltaképpen olyan jelzõs
szerkezet keletkezik, amelyik utótagot kap (soktömlõs + vese-
betegség = soktömlõs vese + betegség), írásmódjuk is annak
megfelelõ (l. lejjebb).

Jelzõs orvosi csoportnevek. Írásuk többnyire nyilvánvaló:

Egyszerû bõvítmény: növekedési faktor, húgyúti fertõzés,
zárványos sejt

Összetett bõvítmény: plazminogénaktiváló enzim

Szerkezetes bõvítmény: nyálkahártyával társult nyirok-
daganat

Kiegészítõ jelzõ: hámeredetû növekedési faktor

Jelzõs bõvítmény: kerek zárványos sejt, felsõ légúti
hurut

Jelzõhalmozódás: hypoxiás-hypercapniás encephalo-
pathia;
felnõttkori, autoimmun hasnyál-
mirigy-gyulladás

Utótagjaikat szokásosan szerkezetes megoldással társítjuk:

növekedési faktor jelfogója, húgyúti fertõzés kezelése, zárványos
sejt vizsgálata; plazminogénaktiváló enzim hatása;
nyálkahártyával társult nyirokdaganat eltávolítása, hypoxiás-
hypercapniás encephalopathia kórisméje;
felnõttkori, autoimmun hasnyálmirigy-gyulladás kezelése; hám-
eredetû növekedési faktor jelfogója;
kerek zárványos sejt felépítése, felsõ légúti hurut kezelése

Az orvosi csoportnevekben elõforduló folyamatos melléknévi
igenévi jelzõs szóalakulatokat az 1 : 1-es szabály szerint társít-
juk (ölõsejt, vérképzõ sejt, rágóizom, herezáró izom, kapcsoló-
fehérje, átírófaktor). Egy-egy kivétel hagyományosan elõfor-
dul (luteinizáló hormon [LH]).

SAJÁTOS SZEMPONTOK

� Az orvosi szakírás a magyar vagy magyaros orvosi csoport-
nevek írásánál ritkán alkalmazza a jelzõegybeírási szabályt,
mert téves vagy hosszú, nehezen értelmezhetõ szóalakula-
tok keletkezhetnek.

Jelzõegybeírási szabály (AkH.12). Ha egy különírt szókapcsolat
(hideg víz) olyan utótagot (csap) kap, amely az egész kapcsolat-
hoz járul, az egyébként különírandó részt az új alakulatban egy-
beírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötõ-
jellel kapcsoljuk (hidegvíz-csap). Ezekben az esetekben a jelzõs
szerkezeteket alkalmilag írjuk egybe.

*AkH.12 A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás

Tévesen értelmezhetõk:

� A jelzõs bõvítmények (jelzõs jelzõ). A kerekzárványossejt- je-
lölés alakulat kétféle szókapcsolatból keletkezhet:

a kerek és zárványos sejt jelölése (a sejt kerek, és vannak
akármilyen zárványai),
a kerek zárványos sejt jelölése (az akármilyen sejt zárványai
kerekek).

� A fõnévi minõségjelzõs szerkezetek. A daganatantigén-vizs-
gálat alakulat kétféle szókapcsolatból keletkezhet:

a daganat antigénjének a vizsgálata (lehet bármilyen anti-
gén),
a daganat antigén vizsgálata (az antigén daganattípusú, lehet
bármelyik daganatból).

A példákban az alkalmilag egybeírt alakulatok kettõs jelenté-
sûek. Mivel az orvosi tudománynyelvben a szakkifejezések
pontos értelmezése nagyon is kívánatos, ilyen esetekben nem
alkalmazzuk a jelzõegybeírási szabályt.

A hosszú, nehezen vagy tévesen értelmezhetõ szavakat rend-
szerint szerkezetes megoldással kerüljük el:

gyermekágyiméhnyálkahártyagyulladás-kezelés helyett a gyer-
mekágyi méhnyálkahártyagyulladás kezelése;

a madárleukaemiavírus-kimutatás helyett a madárleukaemia-
vírus kimutatása.

Ritkán jelzõs szerkezettel helyettesítjük (keletilóencephalitis-
vírus helyett keleti ló encephalitisvírus [jelentése a szakember
számára egyértelmû, noha elvben nem pontosan értelemtük-
röztetõ]).

Természetesen a jelzõegybeírási szabály egyértelmû alkalma-
zása nem hibás!

� Fõnév + fõnév kapcsolat. Az orvosi szaknyelvben a szak-
szavak fõnév + fõnév kapcsolatát jelentésváltozás (török-
nyereg [sella turcica]) és jelöletlenség (bélgyulladás) kö-
vetkeztében írjuk egybe – elvben hagyományosan is, ez
azonban egészen kivételes. Minden más esetben az elõ-
fõnevet jelzõs szerepûnek ítéljük. A fõnév + fõnév kapcso-
latok tehát lehetnek jelzõs szerkezetek és szóösszetételek;
az elõzõket külön-, az utóbbiakat egybeírjuk. A nehézséget
a kétféle megkülönböztetése okozza. Mindenkor az értelem-
tükröztetés a meghatározó:

daganat antigén a daganattípusú antigének csoportja
daganatantigén a daganatanak az antigénje

férfiosztály nem az osztály férfi, hanem az osztályon csak
férfiak fekszenek; a férfiaknak az osztálya

férfi ápoló az ápoló férfi
férfiápoló a férfiakat ápoló férfi vagy nõ

nõ orvos az orvos nõ
nõorvos nõgyógyászattal foglalkozó orvos, aki lehet nõ

és férfi is
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orvos szociológus olyan szociológus, aki orvos
orvosszociológus olyan személy, aki orvosszociológiával

foglalkozik
orvos-szociológus olyan személy, aki orvos és szociológus

is

antigén jelfogó a jelfogó antigén tulajdonságú, antigén-
ként is szerepel

antigénjelfogó az antigénnek a jelfogója

IRS kapcsolófehérje az inzulinreceptorhoz kötõdõ, valamit
kapcsoló fehérje; IRS (insulin receptor
substrate) a neve

IRS-kapcsolófehérje az IRS-t kapcsoló fehérje

APC gén, G-protein jelfogó, INK család az elõfõnév nevesíti az
utófõnevet: APC nevû gén, nem: APC-nek
a génje;
G-protein nevû jelfogó, valamilyen
kapcsolatban van a G-proteinnel, de nem
annak a jelfogója; INK nevû
molekulacsalád

Elõfordul, hogy az elõfõnév eleve magában foglalja az utófõ-
név jelentését, de az utófõnevet mégis hozzátesszük; ezeket is
különírjuk (AFP fehérje [AFP = a-fetoprotein; a fehérje utófõ-
név benne van az elõfõnévben], lipáz enzim [a lipáz önmagá-
ban bizonyos enzimet jelent]).

� BETEGSÉGNEVEK (KÓRISME) ÍRÁSÁNAK NÉHÁNY

SZEMPONTJA

A betegségek nevei, a kórismék (diagnózisok), hagyományo-
san görög–latin nevek. Újabban az angol betegségnevek sza-
porodnak, olyanok is, amelyek már nem alakíthatók át gö-
rög–latin megnevezésre (immunproliferative small intestinal
disease, IPSID). Sok betegségnévnek van magyar megfelelõje
is, vagy egyszerûen lefordítható magyarra (kanyaró, rák).
Egy-egy betegségnek többféle és különbözõképpen írt neve is
van (Dystrophia musculorum progressiva [Duchenne],
Duchenne-izomdystrophia, Duchenne-féle izomdystrophia,
Duchenne-izomsorvadás, Duchenne formájú/típusú izom-
dystrophia/izomsorvadás).

Sok betegség nevében fordul elõ névtartozék, a név részét ké-
pezõ orvosi köznevek, amelyek azonban lehetnek névjárulé-
kok és szókapcsolatok alaptagjai is. A leggyakoribbak:

Betegség, megbetegedés. A betegség kóros állapot, a megbetege-
dés viszont folyamat: beteggé válás (A járványok idején nagy
a megbetegedés veszélye –, hogy beteggé válik [megbeteg-
szik]; elkapja a betegséget, nem a megbetegedést. A megbe-
tegedett már beteg – szenved a betegségben. Ez ritka beteg-
ség, nem pedig megbetegedés.)

Baj, kór. A baj jelentése betegség, kór(os állapot vagy közérzet):
vérbaj, cukorbaj. A kór fogalma is gyakorlatilag megegyezik
a betegségével. A kór, ellentétben a baj szóval, gyakran tár-
sul tulajdonnévvel.

Bántalom. A bántalom valamely szervnek (betegségbõl eredõ)
rendellenes mûködése, zavara, illetõleg az azzal járó fájda-
lom; kiváltképpen a -pathia/-pátia utótagos idegen kifejezé-
seket fordítjuk bántalomnak, de elõfordul az -osis végzõdé-
sûeknél is.

Szindróma. A szindróma/syndroma, magyarul tünetcsoport
(tünetegyüttes), az együtt elõforduló tüneteket, illetõleg bi-
zonyos betegség jellegzetes tüneteinek összességét jelenti.
Szokásosan a betegséggel azonos értelemben használjuk,
jóllehet a betegség szó fogalma elviekben tágabb értelmû: a
kóreredetet, a kórkialakulást is magában foglalja, míg a
szindróma csak a tünetek együttesét jelöli.

Eltérés, elváltozás. Általános megjelölések, csupán arra utalnak,
hogy az elõtagban megnevezettnél valamilyen eltérés van
rendellenesség (vascular disorders, éreltérések, amelyek na-
gyon sokfélék lehetnek, például fejlõdési rendellenességek).

Gyulladás. A fertõzõ betegségek szokványos névtartozéka.

Egyéb: láz (mirigyláz), ritkulás (csontritkulás), lágyulás (agylá-
gyulás), meszesedés (érelmeszesedés), zsába (idegzsába),
hályog (szürkehályog), fene (lépfene) stb.

NÉHÁNY SAJÁTOS MEGFONTOLÁS

� Szószerkezetes görög–latin betegségnevek. Ezeket szoká-
sosan latinosan írjuk (diabetes mellitus, carcinoma in situ),
akkor is, ha a tagjai magyarosan is írhatók (dibétesz). Van-
nak közöttük kétféleképpen is írhatók: latinosan és a magyar
jelzõs szerkezetek szabályait követve (retinopathia
proliferativa [latin szószerkezet], proliferatív retinopátia
[magyar szószerkezet: a jelzõ a jelzett szó elõtt van]). Idege-
nesen írva mindig szószerkezetek (herpes encephalitis), és
megtartjuk a különírást akkor is, ha a névben jelzõ (nek-
rotizáló herpes encephalitis, idült/krónikus asthma bron-
chiale) vagy névtartozék van (herpes simplex fertõzés, vena
hepatica thrombosis). Magyarosan írva a magyar helyesírás
szabályai szerint járunk el (herpeszes agyvelõgyulladás).

� Angol betegségnevek. A betegségek eredeti angol nevét ma-
gyar szövegkörnyezetben írhatjuk a forrásnyelv szerint
vagy a magyar/magyarosan írt névtartozékkal kiegészítve
(sticky platelet syndrome, sticky platelet szindróma) és ma-
gyarul is (mixed connective tissue disease – kevert kötõszö-
veti betegség). Ha az angol név a magyar elnevezés magya-
rázataként zárójelben áll, a névtartozékot is mindig angolul
írjuk: kevert kötõszöveti betegség (mixed connective tissue
disease).

MOLEKULANEVEK, BIOLÓGIAI FOLYAMATOK ÍRÁSÁNAK

NÉHÁNY SZEMPONTJA

Molekulanevek. A molekulák neveinél a sokszavas nevek írá-
sa okozhat nehézséget. A nemzetközi nevei idegen szószerke-
zetek; ezek angolosan írva a magyar szövegekben sem változ-
tathatók (tumor necrosis factor). A magyar vagy magyaros ne-
vüket többelemes bõvítményû jelzõs szerkezetnek tekintjük.
A sokszavas molekulaneveket szokásosan betûszókkal helyet-
tesítjük. Elõfordul, hogy a bõvítmény betûszója társul az alap-
taggal; ezt kötõjellel kapcsoljuk az alaptaghoz, noha a teljes
alakban különírjuk.

angiotenzinkonvertáló enzim gátló (ACE-gátló) Az angioten-
zinkonvertáló jelöletlen összetétel (angiotenzint konvertáló),
amely kapcsolódik az enzim szóhoz; az 1 : 1-es szabály szerint
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különírjuk (angiotenzinkonvertálóenzim-gátló formában nem ír-
ják). Együttesen alkotják a molekula nevét. A bõvítményi betû-
szóval azonban egybeírjuk (ACE-gátló).

Jelviteli elnevezések írása. A hazai irodalomban olvashatunk
jelátvitelrõl, jelútról, jelútvonalról, jelpályáról, jelközvetítés-
rõl, jelátvivésrõl, útról, útvonalról stb.; ezeket többnyire rokon
fogalomként használják. A helyesírás szempontjából lényegte-
len, hogy melyiket választjuk. A jelvitelt szokásosan a folya-
matban résztvevõ egy vagy két molekuláról nevezik el; legin-
kább a molekulák betûszóit használják. Ezek jelentéssûrítõ
összetételként értelmezhetõk, például MAPK-jelvitel a MAPK
által közvetített jelvitel – vagyis szóösszetételek. Elõfordulnak
szószerkezetes nevek is.

G-protein/fehérje jelátvitel, G-fehérjéhez kapcsolt jelátvitel,
G-fehérje-jelközvetítés, p53-jelközvetítés, RAF–MAPK útvonal,
tirozin-kináz-jelpálya (A nagykötõjel a RAF–MAPK jelvitel elne-
vezésben az együttes viszonyt fejezi ki; a kötõjel szerkezeti egy-
séget, egyetlen molekulát jelöl).

MIKROBANEVEK ÍRÁSÁNAK NÉHÁNY SZEMPONTJA

A mikrobák neveinél forrásnyelvi megfelelõnek a nemzetközi
neveket tekintjük; ezek alapvetõen egyeznek a Linné-féle ne-
vekkel. A mikrobanevek nem egyedi nevek, hanem mikroba-
népességeket jelölnek, ezért nem tulajdonnevek, de a rendszer-
tani egységek önálló nevei bizonyos fokig tekinthetõk egyedi-
nek, tulajdonnévszerûnek. A helyesírás szempontjából a neve-
ket két csoportra osztjuk: a rendszertani nevekre és a mikrobák
általános neveire; a magyar szakírásban mindkettõt használ-
juk.

� A rendszertani nevek nemzetköziek, a rendszertanok egysége-
inek (törzs, osztály, rend, család, alcsalád, nemzetség, faj stb.)
a nevei.
� Az általános nevek valamely mikrobacsoport egészére vonat-

koznak, szoros rendszertani értelmezés nélkül. Például: a
chlamydiák az összes chlamydiaféleséget (az alakkör, a Chla-
mydiae törzs valamennyi nemzetsége, faja, változata stb.).

RENDSZERTANI NEVEK

Fajok (species) A faj a rendszertanok alapegysége. Nevét írhatjuk a Lin-
né-féle kettõs névvel és az általános név + faj/species
névjárulék társításával, amelyet különírunk (candida fa-
jok, staphylococcus species). A kettõs névnek csak az
elsõ tagja nagy kezdõbetûs (Herpesvirus varicellae,
Klebsiella pneumoniae), akkor is, ha a második tag tu-
lajdonnévbõl származik (Borrelia burgdorferi). Az utó-
tagokat különírjuk (Herpesvirus varicellae fertõzés).

Rend, alrend Nemzetközi neveik nagy kezdõbetûsek, mindegyik egyet-
len szóösszetétel; a szóvégzõdés utal a besorolásukra:

alcsalád, család Streptococcaceae (az -aceae jelöli, hogy a
streptococcusok családjáról van szó). Mivel a végzõdés
jelöli a rendszertani

osztály, alosztály besorolást, nem szükséges a nemzetközi név után kiírni
a rend, család, alcsalád stb. névjárulékot (Chordo-
poxvirinae alcsalád, Legionellaceae család). Ez az írás-
mód azonban elterjedt, hagyományossá vált az orvosi
irodalomban, és az egyértelmûsítés végett alkalmazható
is (Micrococcaceae család).

Nemzetség Nagy kezdõbetûs, egyébként azonos az általános névvel
(micrococcus – általános név, nincs nemzetségi értelme-
zése; a Micrococcus a micrococcusok nemzetségének a

neve – szokásosan társítják a nemzetség névjárulékkal:
Micrococcus nemzetség). Ellentétben az általános név-
vel, a nemzetségnevet nem írhatjuk magyarosan
(herpeszvírus, Herpesvirus).

Alfaj, törzs, csoport, változat stb. Ezek a fajok rendszertani alegységei.
Ha tudományos írásokban hivatkozunk a rendszertani
besorolásra, a név után az alfaj, a törzs, a típus, a válto-
zat (variáns, var.) stb. névjárulék megfelelõjét írjuk, kü-
lönírva (helicobacter alfajok, haemophilus törzsek). Az
elnevezés a helyesírás szempontjából lényegtelen, mert
mind köznév.

AZ ÁLTALÁNOS NEVEK ÍRÁSMÓDJA

Mindegyik egyszavas és köznév, ezért kisbetûsek. Utótagjai-
kat a szótagszámlálás (6 : 3-as) szabályai szerint egybeírjuk
(pneumococcusfertõzés; candidajárvány, papillomavírus-be-
tegség). A toldalékokat is közvetlenül kapcsoljuk, ha a név a
magyarban megszokott hangra végzõdik (streptococcusszal,
klebsiellával, salmonellát), ha szokatlan betûcsoportra vagy
néma betûre, mindkettõt kötõjellel társítjuk (coxsackie-vírus,
coxsackie-val).

A mikrobák neveiben elõforduló – a mikrobaféleséget jelölõ –
vírus, baktérium, gomba szakszó a névtartozék, ezért a közne-
vekkel egybeírjuk (polyomavírus, övsömörvírus, daganatví-
rus), de a tulajdonnevekhez – függetlenül attól, hogy hány ta-
gúak – kötõjellel társítjuk (Ebola-vírus, Ross River-vírus).
A további utótagokat is kötõjelezzük (Epstein–Barr-vírus-
meghatározás); ilyenkor azonban a szerkezetes forma megfe-
lelõbb lehet (az Epstein–Barr-vírus meghatározása). Az ide-
gen földrajzi nevekben a földrajzi köznév (folyó, hegy, völgy
stb.) nem írható magyarul (Edge Hill-vírus). Két földrajzi ne-
vet nagykötõjellel társítunk, az utótagokat kötõjelezzük
(Ebola–Zaire-vírus, Ebola–Zaire-típusú vírus).

Megjegyzés: Sok mikroba nevében szerepel a humán (emberi)
szó. Bár alapvetõen a humán jelzõt ebben a jelentésben a helyes-
írási szabályozás szerint egybe kell írni, különírva ugyanis sok-
szor ’bölcsész’ jelentésû (humán tudományok), az orvosi szak-
nyelvben hagyományosan különírjuk (humán papillomavírus,
humán immundeficiencia-vírus). A human szót a-val csak az ide-
gen vírusnevekben tartjuk meg (human immunodeficiency virus).
Megfelelõen helyettesíthetõ az emberi melléknévvel (emberi
papillomavírus).

AZ ANATÓMIAI NEVEK ÍRÁSA
Történelmi háttér. Az anatómia szókészlete a Vesalius-kor-
szakkal szaporodott meg, az ókorban még viszonylag szegényes
volt; akkortájt ugyanis boncolásokat nem végeztek. Vesalius
kora az orvosi nyelv középkori latinná alakulásának idõszaka,
ezért latin elnevezésû az anatómiai képletek zöme. Az ismeretek
bõvülésével harminezernél is több anatómiai szakkifejezést hasz-
náltak, meglehetõs összevisszaságban. A rendszerezés elkerülhe-
tetlen volt, és el is kezdõdött 1895-ben a Bazeli Nevezéktan
(Bazeli Nomina Anatomica; Basle Nomina Anatomica, BNA)
megjelenésével, amelyet latinul írtak. A BNA-t a jénai (Jénai
Nomina Anatomica, JNA), majd a párizsi (Párizsi Nomina
Anatomica, PNA) követte folyamatos módosításokkal, de a latin
elnevezések mindvégig megmaradtak. Az anatómia nevezéktana
nemzetközileg egységesített latin, jóllehet az angol nyelvi hatás
egyre erõsebb, és ez változást hozhat.

A magyar orvosi nyelvben használt anatómiai nevezéktant
Donáth Tibor (2) állította össze, több szótárában is (l. irodalom).
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Az elnevezések tehát rögzítettek, szótárosodtak – nyelvészeti
szakkifejezéssel: lexikalizálódtak.

Latin írásmód. Az anatómiai képletek latin írásmódja a magyar
orvosi szaknyelvben is megszokott; ezeket a latin nyelv he-
lyesírási szabályai szerint, a nemzetközi szabványnak megfe-
lelõen írjuk.

musculus transversus abdominis
musculus scalenus medius
musculus trapezius
nanismus
septum cervicale intermedium

Latin és magyar szakszavak társítása. A társítás látszólag ké-
zenfekvõ: az idegen és a magyar szavakat is ugyanúgy társít-
juk, mint a magyar szavakat. Az irodalom mégsem egységes:

nervus medianus (medianus = közepi, középen lévõ)
medianus ideg

nervus obturatorius (obturatorius = fedõhöz [lezáró] tartozó)
obturator ideg (záróideg)

musculus scalenus (scalenus = ferde, egyenlõtlen)
szkalénusz izom (oldalsó nyakizom)

Az idegen szó jelentése a meghatározó, a legtöbb jelzõ, tehát
különírjuk (medianus ideg, obturator izom), a magyar vagy
magyarosan írt megfelelõket, ha fõnév + fõnév szerkezetûek,
egybeírjuk, egy-egy kivétellel.

musculus piriformis (piriformis = körte alakú)
piriformis izom körteizom

arteria renalis (renalis = veséhez tartozó)
renalis artéria veseartéria

musculus rhomboideus (rhomboideus = rombusz alakú)
rhomboideus izom rombuszizom

musculus transversalis abdominalis (abdominalis = hasi)
transversalis hasizom haránthasizom

Megjegyzés: az idegen és a magyar szavak társítása keverék írás-
mód, ha lehet, kerüljük.

Az angol anatómiai elnevezések írása. Jóllehet az anatómiai
képleteknek jószerivel van latin nevük, mégis elõfordulnak, el-
sõsorban klinikai vonatkozások miatt, olyan angol anatómiai
megjelölések, amelyeket a szokványos anatómia nem vagy ke-
vésbé fogalmaz meg. Ha angolul írjuk ezeket, a forrásnyelv
szabályait alkalmazzuk (terminal duct/ductal lobular units,
gastroinestinal tract associated lymphoid tissue [GALT, gyo-
mor–bélrendszeri nyirokszövet]).

A magyar nevek írásgyakorlata. A latin elnevezések szinte
mindegyikének megalkották a magyar változatát is. Ezek írása
általában egyszerû, mégsem egységes. A következõk szerint
csoportosíthatunk:

� Jelöletlen alakulatok; ezek szóösszetételek.

nervus masticatorius rágóizomideg
nervus lingualis nyelvideg
nervus lacrimalis könnymirigyideg
nervus mandibularis állkapocsideg
truncus pulmonaris tüdõartéria (tüdõverõér)
vasa capillaris hajszálér (kapilláris)

� Ó-, õ-végzõdésû melléknévi igenévi jelzõk. Ezeket az 1 : 1-
es szabály szerint írjuk, mivel nem folyamatot, hanem ké-
pességet, rendeltetést fejeznek ki.

musculus respiratorii légzõizmok
musculus abductor távolítóizom

~ digiti minimi kisujjtávolító izom
musculus arrector pili szõrfelegyenesítõ izom
musculus cremaster herezáró izom
musculus constrictor pharyngis garatszûkítõ izom
musculus extensor incidis mutatóujj-feszítõ izom
musculus ischiocavernosus hímvesszõ-merevítõ izom
musculus tensor tympani dobhártyafeszítõ izom
vasa nutricia táplálóerek

� A tól–ig viszonyt kifejezõ képletneveket nagykötõjellel tár-
síthatjuk.

nervus nasocilliaris orr–szem ideg
nervus glossopharyngeus nyelv–garat ideg
musculus brachioradialis kar–orsócsonti izom
musculus omohyoideus lapocka–nyelvcsonti izom
musculus sternothyroideus szegycsont–pajzsmirigy izom

� A minõségjelzõs szerkezeteket különírjuk, kivéve néhány, a
fõ, kis, nagy stb. melléknevekkel képzett fogalom nevét.

musculus buccinator trombitás izom
truncus jugularis nyaki nyiroktörzs
truncus sympathicus szimpatikus dúclánc,

vegetatív dúclánc
membrana fenestrata ablakos hártya
lobulus superior felsõ tüdõlebeny
truncus lymphaticus fõnyirokvezeték
ligamentum collaterale oldalszalag
linea alba fehérvonal
omentum majus nagycseplesz
pelvis minor kismedence
sentinele node õrszemnyirokcsomó

� Névutómelléknevek; ezeket mindig különírjuk.

parametrium a méh körüli kötõszövet
paraneurális idegszövet melletti
periauricularis fülkagyló körüli

� Az anatómiai képletek magyar neveiben sok a régies hasz-
nálatú szó, ezeket hagyományosan megtartjuk.

fascia izompólya, bõnye (az izmokat
elválasztó kötõszöveti lemez)

musculus teres görgetegizom
musculus trapezius csuklyásizom
musculus psoas horpaszizom
vasa edény, véredény (ér, vérér)
capitulum csontfejecs
mediastinum gátor, gátorüreg
ostium aortae a bal kamra aortás szájadéka
condyloma függöly

Magyaros írásmód. A latin anatómiai nevek magyaros írása
hiba, jóllehet a jövevényszóvá vált anatómiai elnevezés a he-
lyesírás általános szabályai szerint írható magyarosan is. Még-
is kerülendõ, még ha önálló szó is, mert a forrásnyelvben is lé-
tezõ szakfogalmat írunk le vele; szószerkezetnél pedig ez szó-
ba sem jöhet. A szaknyelvi megnevezések magyaros írása
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(szakszövegben) nem megfelelõ, például oesophagus helyett
özofáguszt írni, noha elvileg ez sem lenne hibáztatható. To-
vábbá szükségtelen is, mert van magyar megfelelõje (nyelõ-
csõ).

Szerzõneves megnevezések. Az anatómia nevezéktanában is
lépten-nyomon találkozunk szerzõkrõl elnevezett képletekkel.
Ezek színesítik a nevezéktant, ugyanakkor könnyíthetik meg
nehezíthetik is a szakkifejezések elsajátítását. Nehezítik, hi-
szen a szerzõi név nem írja le az anatómiai képletet: a
Poupart-szalag elnevezés például semmit nem mond a
ligamentum inguinaléról (lágyékszalag); jelentését csak akkor
tudjuk, ha megtanuljuk. Könnyítik, mert a bonyolult szakkife-
jezések szerzõneves változatban egyszerûbbek (recessus
membranae tympani anterior et posterior helyett Troeltsch-
tasakok). A szerzõneves szakkifejezések helyesírása szabályo-
zott és egyszerû: a szerzõ nevét nagybetûvel kezdjük, az utóta-
got kötõjellel kapcsoljuk. Ha két szerzõ van a névben, közéjük
nagykötõjelet teszünk (Roser–Nelaton-vonal).

A kettõs betûk. Visszatérõ kérdése a nevezéktannak a kettõs
betûk írása. Több latin szakkifejezés megõrizte ezeket, és sok a
nemzetközi anatómiai nevezéktanba is visszakerült (oeso-
phagodynia, phaeochromocytoma). Ezeknél a kettõs betû
egyik tagjának elhagyása az angol írásmódra visszavezethetõ
helyesírási hiba. Ugyanígy kiírjuk a kettõzött magánhangzókat
(oogonium, oophorus).

Tengelyek, síkok, irányok. Az anatómiai képletek helyzetét a
tér irányai, síkjai szerint írjuk le latin szakkifejezésekkel, de
ugyanezeket a kifejezéseket használjuk más, például elválto-
zások helyének megjelölésére is. A legfontosabbak:

longitudinalis a talajra merõleges fõtengely
transversalis a hossztengelyre merõleges haránttengely
sagittalis elülsõ-hátsó nyílirányú tengely
planum medianum a hossztengely és a nyílirányú tengely által

meghatározott sík, más néven:
szimmetriasík

planum sagittale párhuzamos sík, vagy a középsík melletti
sík

anterior elülsõ, elöl lévõ
ventralis hasi; a has felszínén lévõ; a hashoz tartozó
posterior hátsó; hátsó rész, illetve ehhez tartozó;

háti felszíni
dorsalis háti, a hát felõli; hátsó felszíni

Ezeket a szakszavakat az orvosi szaknyelvben latinosan írjuk,
avagy a magyar változataikat használjuk.
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� TUDOMÁNYÍRÁS

Bõsze Péter

A tudományírás nem azonos a köznyelvi írásmóddal, és különbözik a szépirodalométól is. Egyedi írástudomány: a fogalma-
zás és a tudományismeret ötvözése: nem csupán a szakismeret szakszerû papírra vetése, sokkal inkább a tudomány
„értelemtükröztetõ” írása tudományos rendszerezésben. Igényli a nyelvi, a nyelvtani ismeretek és az „irodalmi ihletettség”
mellett a szakismereteket is. Nemcsak szókészletében más, de a fogalmazásmódja is tudományos igényû: tényszerû, követke-
zetes, nem enged semmiféle „kilengést”. Mindig egyszerûen és tömören szövegez; a „fölösleget” nem tûri. A tudományírásra
is érvényes József Attila örök igazsága: „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”


