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ELőzms Ezt az írá st egy ho ssza bb nye lv i-sz akn ye lvi soro zat 

első részé nek szá nom , h isze n ha egysze rre próbá lnék minden 
fontosabb , mi ndt:ri..kit érintő kérdésről szó lni , akkor ez a c ikk 

m ár magában kitöltené az egész folyóiratot - ami azért talán 

ki ssé unalma ssá tenné a lapot... Ráadásul kü lönösebb hasz na 

sem vo lna: néh ány fonto s, alapvető he lyesírási szabá lyt , pár 

foga lma zásmó db e li j avas latot, szem pontot még ta lán meg le

het j egyezn i egy-egy szussza nás ra - de egy egész nye lvtan i

st iliszt ikai összefog lalóva l egy egészséges lelkű emb er m it se 

n1d kezdeni; ehhez már bőven ki nőttük az isko lapadot és a ve

lejá ró „mago lást": ez tú lságosa n nagy nyel vi-sza kny e lvi „dó
zis" lenne bárki szá mára. 

El ke ll még monda nom , hogy ilye n jellegű, á lta lánosabb, 

összefoglaló tanu lmány már je lent meg (két rész ben, minte gy 

tíz olda l terjed elem ben) hazá nkb an , dr. Varga Zo ltán, a kiváló 

szerkesztő to llából , a Lege Artis Medicina e című lapban , 1995-
ben - tehát immár nyo lc éve. Ezt egyfelől azért eme lem ki, 

mert, sajn os, a nye lv i helyze t azóta nemhogy j avu lt volna , ha

nem kifej ezet ten rom lott is ... Másfelől azó ta újabb és újabb 

nye lvhe lyesség i, írásmó di problémák özö ne árasz totta e l - nem 

csu pán sza kn ye lvü nk et, de egész anyanyelvünket is. Har mad

jára: azért is idéze m fö l Varga Zo ltán c ikkét , mert az a maga ta

go lt, vilá gos, e lemző módján mind a ma i nap ig zs inórm értékü l, 

alapveté sü l szo lgá lhat egy ilyes összefog laló e lkészí tésé hez. 

Ma ga m nem tö rekszem arra, hogy egy ilye n sz igo rú és kö vet

keze tes , elemző c ikksoroza to t á llítsak össze . Enn ek az az egy

szeríí oka, hog y azt remélem: így - k icsit csapo ngva a témák 

és kérdése k közö tt - ta lán érdekese bb ek, ,,fogyaszthatóbbak ", 

s ezá ltal könnyebben a „fejekbe lopódzóak" lesznek az egyéb

ként eset leg szára znak tíínő helyesírási tudni va lók, a szövegal

kotási , sti lár is kér dések.ke l kapcso lato s e lgo ndol koz tató, adott 
ese tb en v itára sarka lló megfontolások. 

Vágjunk hát be le! 

* A köz leményt a Magyar Orvosi Nye lv című fo lyó iratbó l vet
tük át, azé rt, hogy minél több o lvasó hoz e lju sso n. 
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MAGYARiTÁS, MAGYAROS(TÁS: BEFOGADÁSI KÉSZSÉG ÉS IDEGEN

SZÓ-Gv0LÖLET - A MEGEGYEZÉS ALAPELVE A so rozat első írásá t 

ezze l - az egyé bként a leg nagyo bb vitáka t k iváltó - ku lcsfo n

tosságú, minden to vábbi nye lv-, illetve szak nye lvápo lási témá t 

gyöke re iben ér intő go ndol atkör áttekintéséve l kell kezdene m. 

Már az előző szám unkban is szó ese tt a nem magyar szav ak és 

k ifejezések magyarí tása (a magya r megfelelő me gtalá lása), il

letve a magyarosítása (a z ide gen szó va lamilyen magya r nye lv

be illesztése , beépít ése, befoga dása) körü li kérdésekről , pé l

dáu l Bősze Péter alapító-főszerkesztő - M agya r Orvosi Nye lv 

- bevezetőjében . 

Ha áttekintjük az eddi gi számo kban megje lent írásoka t ( és szo r

ga lm unkban még a más fó rum okon - c ikkekben, könyvek ben 

vagy akár a világ hálón - te ret kapó vé lem ényeke t is), észreve

hetj ük , hogy eb ben a kérdésbe n fogalmazódnak meg a legszél 

sőségesebben ellentmondó megnyilvánulások! Íme, néhány 

példa (név nélkül , mert ez ese tben a je lenség a fontos , s nem az, 

aki ese tleg egy -egy mondatá va l eset leg tú lzásba esik). 

„A magyar nye lv pedig olyan gaz dag, ... amelyiken mindent 

(művészetet, tudományt, költésze tet stb .) tökéletese n ki lehet 
fejezni. " 

,, .. . a magyar nye lv elég gaz dag ahho z, hogy a legössze tettebb 

sza kkifejezéseket is vi lágosa n közvet íteni tudja ... " 

„A sza kfo lyó irato k szerkesztőségét pedig kötelezni ke llene az 

elfogadott sza bá lyo k betartá sá ra ." 

„Ez egy ango l-magyar szakszójegyzék , és bizo nyíték arra, ho gy 

e szakmában lehet mindent magyaru l mondani , ha aka rjuk. " 

,,A reménység ... , hogy a magyar nem zet nem vész ki a Fö ld vi
rágoskertjéből, a magyar nye lv nem tűnik el a nyel vek kórusá 
bó l." 

Ugy e érezhető, hogy ezek a (belátom: a te ljes , árnya ltabb szö

vegkörnyezetükből kiragadott) mondatok ta lán túlontú l határo 

zot tak , erőteljesek (pl. ,,kö telezni ke llene") , illetve - az uto lsó

ra tek intve - már -már ábrándo san sze nvedé lyesek. 

Veszem a bátorsá got és kij elentem : szerint em nem tartható az 

az ál lítás, hogy lehetséges mindent a már ismert , beve tt, meg 

szo kott magya r szavai nkk al sza bato san , j ó l, szépe n kifeje zni! 
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Grétsy Zs 

Erre még a későbbiekben példákkal alátáma sztva is visszatérek. 

Te1m észe tesen az „idegenszó- imádók " is kitesznek magukért: 
„a magyar nye lven történő publi kálás az élve eltemetkezésse l 

egyenlő", ill. ,, ... a tudomány számára nem létezik". 

Hát... Ez a végletes gond olat, ez a hozzáá llás sz intén ijesztő a 
szememben! Arra az alapkérdésre, hogy egyáltalán szükség 
van-e, s miért magya r orvosi szaknye lvre, egy külön c ikk
ben szere tnék majd szólni. Olyan jelentőségű ez a fö lvetés, 
amelyet semmik éppen nem lehet megkerülni , méltó válasz nél
kül hagyni ! 

De most térjünk vissza a magya rítás-magya rosítás gondolatkö

rére! 

Vaj on kialakíth ató-e egy közös álláspont, va lamiféle közmeg 
egyezése n alapuló taktika ebben a helyze tben? Gond olkodjunk 

el most eze n! 

Az idege n orvos i (és persze nem orvos i) szakszavak, kifej ezé
sek magyarítása, magyar megfelelőinek tudat os megformálása, 
kiötlése szaknye lvünk fejlődésében, cs iszolódásában már év
száza dos hagyomá nyokka l bír. Manapság, az angol szakszav ak 
és röv idítése k hihetetlen terjedésének szükségszerű ellenhatá
saként az ilyen magya rítás i törekvések ismét fö l erősödtek. Jó 
példa erre a Nőgyógyászati Onkológ ia című lap , amelyben a 
megje lent íráso k témájához kapcso lódva rendszeresen szere
pe lnek „Javaso lt magya r ki fej ezések" . 

Mindez, tehát a magya rítás (persze a megfele lő mértékű és el
szántságú magyarít ás!) támogatandó törekvés, ám éppen ezért 
érdemes néhány ezze l összefüggő alapelvet, megköze lítés i 

módot tisztáz ni! 

Hadd idézze m először dr. Donáth Tibor egye temi tanár gondo
latait a Magya r Orvosi Nye lv egy korábbi számá ból! ,,Új , ma
gyar szakszó alkotá snál három szempont tartandó szem előtt : a. 
szeman tikai azonosság (corp us luteum: sárgatest); b. nye lvi el
fogadhatóság (rotatio : forgómozgás); c. pedagóg iai prakticitás 

(cavum tympa ni : dobüreg) ." 

Úgy vé lem, ezek az általános elvek elfogadh atóak, ám az ör
dög a rész letekben búvik meg, és ez sok nehézsége t okozhat. 
Nézzün k csak meg egy pé ldát ! 

A j elentés-azonosság megtartása sokszo r azért nehéz, mert a 
gyakra n hasz nált, kiérlelt idege n orvos i szaksz avak általában 
nagyo n pontos, körü lhatáro lt, és ezért magyarra nehezen lefor
dítható, árnya lt j elentésta11almakka l bírnak . Ilyen a „dec om
pensat io" szó. Kö1myű lenne a deco mpensatiót „elég telenség
nek" fordí tani, ám az eredeti forma ennél többe t jelent : nem 
csupán egy állapotot, hanem egy azt megelőző hossza bb fo lya
matot, időszakot is fö lidéz, amikor a - már beteg ! - szerv „tú l
munkáva l" ellensúlyozta rossz állapotát. Ezt a finom, de annál 
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fontosabb ta rtalmi árnyalatot bizony nehéz visszaa dni magya 
ru l. Gondolkozha tunk a „kimerülés" szó haszná latán is, de mé
lyebben belegond olva ez sem jó mego ldás - ráadásul elég fur
csán, szokatlanu l hangzana a „szívkimerűlés" össze tétel mint 

szaknye lvi szó ... 

Ez az utóbbi próbálkozás (,,szívk imeri.ilés") rögtön fö lhívja a 
figyelmünket a nyelvi elfogadhatóság donáthi ismérve ire. Vé
gül is, ha a szakma haszná lni kezdené, megszo kná, elfoga dná 
a szót az eredet i idege n szó teljes j elentéstani árnya latát is be
leérezve mint az orvos i szaknyelv egy elemét, akkor nem is 
lenne semmi gond - azonban maga m nem tanom valószínű

nek , hogy ez valaha is beköve tkezik ... 

A szakszómagyar ítás nehézsége i kapcsán j usso n eszü nkbe 
még nagy elődünk pé ldája is: maga BugáI Pál jóva l több mint 
100 OOO szót alkotott - ebből a ma i magyar orvosi nyelv ben 
csupán mintegy 100 él és használtatik is (p l.: gyógysze r, láz, 
műt-műtét, visszér stb.). 

A másik elgondolkodtató veszé lyforrást magamban Izland-je
lenségnek kereszteltem el. Az izlandi nyelv ápolói, védelmezői 

az „izlandiasítást" o lyan szélsőséges, purista módon hajszo lták , 
olyan mértékben zárkóztak el az idegen szavak befoga dásától, 
hogy az még a földrajzi neveke t is érintette: például a világ 
összes nyelvében ismen „Ame rika" szó sem került be az izlan
diba, helyette a „Vesturheimur" 'ny ugati világ' szó lett a haszná
latos - ez a szélsőségesség már szinte valami világtó l va ló elfor
dulást hordoz magában és ma már sok gondot okoz éppenséggel 
az izlandi-nemzetközi tudom ányos kapcso lattartásban is. 

Maga m úgy vélem, hogy az idegen orvos i szakszava k magyarí
tása, s a magyar ított változatok tudatos alakítása, formá lása föl
tétlenül része magyar orvos i szaknyelvi.ink gondozásá nak, fej
lesztésének, cs iszo lásának. De a fentiek tükrében határozottan 
állítom, hogy nemcsak a gyako rlatban mego ldhatatlan, hanem 
értelmetlen, túlzó, sőt , akár káros is lehet a magy arítást erőlte

tetten az elsődleges, netán-tán az egye tlen szaknyel vművelési 

tevéke nységgé emelni - a szaknyelvművelésnek, fejl esztésne k 
még sok hasonlóan fontos és hasznos módja van! Óvako dj unk 
tehát az ilyen szélsőségességektől , a túlzó magyarító próbá lko
zásoktó l, a „magyarkodó" hangu latú, de valójá ban a magya r 
nyelv tem1észetes fej lődését megerőszakoló törekvésektől! 

Az idegen szavak megfelelő beemelésének, elfogadásának is 
nagyon komoly hagyomá nyai vannak anyanye lvünkben, tehá t 
ennek is óriási szerep ke ll, hogy ju sson szaknye lvünk építésé
ben! Ehhez nagyban hozzájáru l anyanyelvünk h ihetet len rugal
massága, befogadó készsége. Mi sem bizonyítja ezt j obban, 
mint az, hogy még a magyar alapszókincs (a rokonság nevek, a 
számneve k, az alapvető cselekvéseke t ki fejező szavak és általá
ban: a mindennap i életben haszná lt, azaz a nem tudományos 
vagy szónoki igénnyel megformált beszé dben, írásban fölbuk
kanó sok „műveltségi szó") j elentős része is (mintegy ötven 
száza léka) voltaképpen nem finnugor eredetű - mégis: nye l-
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vünk magyar és magyar maradt, fölszíva, befogadva, beépítve a 
különfé le idegen (például török , indoeurópai stb.) szava kat. 

Óriási érték ez ! E befoga dás i készség, e csodálatos, a gyökere 
ket megőrző hajlékonyság nélkül ma aligha létezne anyanyel
vünk , haso nlóan a sok-so k történelemből ismert, de mára már 
kihalt nye lvhez ... 

E tek intetben például igen fontos (ha nem is egyed ülálló) 
szempont, hogy egy-egy adott idegen szakszó mennyire illik 
bele a magya r nyelv hangzásv ilágá ba. Azt hiszem, megoldha 
tatlanu l komol y kihívás lenne mondjuk az „interleukin" szót 
magyar ítani. De miért is tennénk? Így ismert és elfogadott, a 
nemzet közi szaki rodalom is így használja és vallju k be, csen
gésre éppe nségge l egyá ltalán nem csúnya vagy zavaró a szó. 
Másik kedves példámként a „stroke"-ka l szokt am előhoza

kodni, de errő l , még a Magyar Orvosi Nyelv előző számában , 
Gaá l Csaba cikkére vá laszo lva, már eleget írtam. 

Összességében arra szere tném fölhívni a figye lmet , hogy a ma
gyar orvo si szaknye lv fejlődésének egyik kulcsa a magyarí tási 
törekvéseknek és az idegen szava k befogadásá nak egészséges 
egye nsúlya. 

EGY KIS HELYESIRÁS ... Különböző, természettudomá nyokkal fog
lalkozó (leggyakrabba n orvos i-bio lógiai) szakszövege ket rend
szeresen ell enőrizve tapaszta lom, hogy bizonyos - úgy vélem: 
elem i - nyelvi, helyesí rási kérdésekkel , problémá kka l és ezek 
hez kapcso lódó , olyko r kellemet len vitákkal újra és újra szem
besü lnöm kel l. Ezért gondoltam úgy, hogy ezentú l legalább 
egy pár mondat erejé ig rendszeresen szó lok a leggya koribb he
lyesírás i alapgondokról és babonákról - ez talán kissé unalmas, 
de bizonyos nak tűnik: szükséges és hasznos lehet. 

Fonto s leszögeznem azt is, hogy a kü lönböző szaknye lvi szö
vegek helyesí rás i hibáinak tú lnyomó része nem is szaknyelvi 
kérdés, hane m úgy kilencve n száza lékban egyszerű, általános 
magyar he lyesí rási hiba! Ez a tény bizony igen figye lem re 
mé ltó - s igen elszomor ító is egy ben. 

Ám fogadjuk el: soha sem késő a helyes írás fontosabb vagy ár
nya ltabb szabá lyaiva l fog lalkozn i, azo kat megtanu lgatn i, illet
ve pontosí tok: va lójában átismételni (hiszen az isko lában mind 
tanultunk nyelvta nt - már ha valaki tanult ... ). Nem szégye n, 
hanem sokkal inkább dicséretes és tisztel etre mé ltó. Ráadásul 
a helyes írás változik is: könnyen megeshet (ez is szemé lyes ta
paszta latom) , hogy egy-egy szerző a maga igényességével és 
tudásával helyese n ír le valamit , csak éppenségge l arró l nem 
értesült (s mondjuk gyako rló orvosként vagy kutatóké nt ho
gyan is lenne módja ilyesm ivel foglalkoznia ... ), hogy közben 
az adott helyesí rás i kérdésre adott vá lasz megvá ltozott , a sza
bályzat már mást ír elő. 

Mellékesen még azt is hozzá kell tennem mindehhe z, hogy 
szégye nletes és elborzasztó a helyzet, ha az orvo stól vagy más 
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természettudóst ól várjuk el, hogy já11as legyen a nye lvta n bo
nyolult rengetegébe n: vannak ezzel foglalkozó szakemberek, 
ak ik az ilyen feladatokat mego ldják és egy adott cikk vagy épp 
gyógysze rhirdetés nyelvezetét könnyedén helyre teszik . Pont 
erre nincs pénzük a neves kiadóknak vagy a „köztudom ásúlag 
nyomorgó" gyógyszervi lágcégeknek? Hát , ez bizony kultúra 
és önbecsü lés kérdése - de nem csak az önbecsülésé , hane m 
példáu l a külfö ldi (tehát az alapvetően idegen nyelven „mükö
dő") gyógysze rcégek által megcélzott magyar anyanyelvű ol
vasók megbecsülésének (vagy a je len helyzetben inkább a le
becsü lésének?) is kérdése ... 

Hangsúlyozno m kell: az itt következő pár gondo latta l - többek 
között - egysze rüen az általános, mindenki által elfoga dandó , 
j elen leg érvényes helyes írás szabályai ról szó lok. (Ez persze 
nem je lenti azt, hogy ezekke l a szabályokkal tilos vitatkoz ni, s 
azok vá ltoztathatat lanok és örökkéva lóak, csupán annyit , hogy 
je lenleg ez a „he lyes", ez a „kodifik ált" helyes írás. Az is lehet, 
hogy megalkuvó az álláspontom , de az a vélemén yem , hogy 
egy esetleg nem töké letes, de mégis közös megállapodáson 
alapuló , egységes szabá lyrendszer is jo bb, mint az összev issza
ság és a zürzava r, mert ez előbb-utóbb feltétlenül zavarokat , 
félreértéseke t oko z.) 

Nézzünk meg tehát - valóban csak váz latosan - három gyako 
ri nehézség et! 

1. Az idegen írásmód szerint írt szava khoz általába n közvetle 
nül tapa sztjuk a magyarosa n írt toldalékokat, a szóvégi a, e, o, 
ö helyett á- t, é-t, ó-t, ő-t írva, ha a szóvégi hangok a magyar ki
ejt és szer int megnyújtva fordu lnak elő . Az idege n szó egye tlen 
más betüje sem változ ik meg (miért is változna?) . Példa: vas
cular isat io és vascu lar isatióva l. 

Gyakori tévedés, hogy a latin -icus végződést magyarnak vélik, 
és következetesen -ikus formában alkalmazzák. Igaz, az átvett 
és a magyarban meghonosodott jö vevényszavakban átírj uk az -
icus végződést, de ekkor természe tesen már magát a szó egészét 
is magyarosa n írjuk (p l. szangv inikus). Ellenben a latinosan-gö
rögö sen írt szavaknál marad az eredeti, az „igaz i" latinos vég
ződés is: erythropoeticus és nem erythropoetikus - ez utóbbi 
torz és következet len keverékírás le1me. Ezzel az erővel más la
tin végződéseket is „magyarít hatnánk" , mondjuk az amy loido
sist amyloidózissá torzítva ... Hasonló a helyzet az -ális végző
désse l: az helyes, hogy akniáli s (magya r jövevény szó), de 
spina lis helyett sp inálist írni - bizony elég brutális ( ez utóbbi 
sz intén meghonosodott j övevényszó) tett . 

2. Az egybeírás-különírás sok-sok szabá lyát (A magyar helyes
írás szabályai tizenegyedik kiadásának 46 pontj a fogla lkozik 
a témakörre l!) most nem részletezhetem - adand ó alkalomma l 
majd megpróbálok egy kö1myen áttekinthető, megjegyezhető, 
tömö r összefog lalót közzéte ,mi, a legfon tosabb alape lveket ki
emelve, t isztázva, példákka l bemutatva. Egy biztos: ez helyes
írásunk legnehezebb területe. 
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Am it ezútta l kieme lnék , az a következő : a tény, hogy egy szó
össze tétel egy vagy több tagja idegen szó, nem változtatja meg 

az egybeí rásra vonatkozó alapvető sza bályokat. Az orvosi he
lyes írásban korábban elég elterjedt volt a „magya r" és az „ide

gen" szavak kötőjeles össze kap csolása, s ez az írásmód mind a 

mai napi g sokak által helyesnek ta11at ik, soka n alkalmazzák, 

ragaszko dnak hozzá. Álláspo ntju k védhető is, de tudomás ul 

kell vennünk, hogy a szabá ly (akár jó , akár rossz az) ma már a 
szava k közvet len egy beírását írja elő. Ennek - szerint em elfo

gad ható és helyes - indoka az, hogy sokszo r nehéz meghúzni a 

hatá 11 a „magya r" és az „idege n" szavak között (ezé rt is tettem 

idézőj e lbe azt, hogy „magy ar" és „idege n" ... ). Az Orvosi he
lyesí rás i szó tár avva l példálódzik , hog y ha természetesnek 

érezzük az atomsúly, a vitam inhiány egy beírás át, akkor a pan
creasm irigy és a thymusműködés formákat is el ke ll fogad

nunk , hisze n ez utóbb i összetételek logikailag azonos sze rke

zetűek az előzőekkel. Az én szeme mben az a döntő, hogy cél 
szerű az egységes megol dási mód, esetünkben az általános 

egybe írási elvnek a megtartása. Mindemellett bizonyos hatá ro

kig egyetértek azokka l is, akik azt mondják, hogy ha erre mód 

van, ha e1myi re bevonjuk anyanyelvünkbe eze ket a lat inos írá
sú szav aka t, akkor azoka t is magyarosa n kéne írnunk 

(pankreászmir igy, tímuszműködés stb .). Sajnos , ezt a j elenlegi 

,,zöld könyv" nem engedi, de reméle m, előbb-utóbb megszü le

tik az új Orvosi helyes írás i szó tár, amely már lehetőséget ad -
persze a megfelelő korl átok között - az ilyesforma írásképek 

alkalmazására. 

3. em, non és variác ióik ... Úgy gondolom, ez a téma - a nem 

tagadó előtag használatával összefüggő szörnyű rendetlenség -
nemcsak a szakszövege k író inak (ak ik az adott kifejezéshez ér

vén idegese n tör ik a fejük et), han em az olvasóknak is bizonyá

ra fö ltűnő és zavaros: az irod alomba n mind en prób álkozásfé le

ségge l ta lálkozhatunk. (Pár példa: non A, non B hepatiti s, non
A, non-B hepatiti s, nem A, nem B hepatitis , non invazív, non

invaz ív, nonin vaz ív, nem sztero id gyulladásgát lók, nem-sz tero
id gyulladásgá tlók, nemsz tero id gyulladásgá tlók stb.) 

A példák közü l ta lán a noninva zív a legé rdeke sebb, minthogy 

az invazív szó teljese n magyarosa n írat ik (noha az Orvos i he

lyesírás i szó tár sze rint az invas iv és az invazív forma egyfor
mán szabályos és használható), ám ugyanez a szótár már csak 

a noninvazív leírást fogadja el. Ráadás ul olyan szó, hogy non 
egyszerűen nincs a magyarban . Vajon mi ebben az ésszerűség? 

(Személyes megje gyzés: semm i ... ) 

Bár a nem szócska ilyen összefüggésbe ni használata már ré

gebben is vitatémája vo lt a magyar nyelvésze tnek, azé 11 leszö 

gez hetjük, hogy eze n formulák mai , gyors elterjedésé ben egy
értelmű az angol nyelvű sza kirodalom hatása, tehát érdemes 

először egy pillantást vetnünk az ango l helyes írás szabálya ira. 

Az ango lban a non - egy tagadóé11elmű előképző, ame lyet a 
nye lvhasználó k általában kötőjellel kötnek a szó elé, amelyr e 

vona tkoz ik. Ugya nakko r az is tény , hogy az ango l helyesí rás 
szabá lya i közel sem olyan pontosan és mereven határozzák 
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meg a szavak egybe írását, külön írását, illetve kötőjel ezését, 

mint a magyar é. Felsorolhatóak azok a nye lvi helyzete k, sza
bályok, amikor egy művelt ango lnak „i ll ik" leírt szavait kötő

jell el összekapcso lnia (ezt most nem rész letezné m), de az álta

lános tanác s még a kom oly angol nye lvtankö nyvek ben is az , 
hogy bárminemű bizonytalansá g eseté n valame ly, kötőjel nél

küli , külön szavas, kerülő formát alkalma zzo n a szöveg író. Ezt 
azért is érdeme s szem előtt tarta nunk , mert a szakcikkek sze r

zőinek jelentős része maga sem ango l a nyanyelvű. 

Fontos megálla pítás az is, hogy az ango l helye sírás maga is 

változóba n van . Most nem rész letezve a te1iileti elt éréseke t 

(Nagy- Britannia, USA, Ausztrál ia stb.) elmondható , hogy az 
ango l írás kötőjelezésében egyszerre két ellentétes irány is ki

mutatható. Az egyi k az, hogy sok, eledd ig kötőjelesen írt szó

összeté tel kötőjel nélkül összevonó dik, egybe íratik, a másik 

változás, hogy sok, rége bben kötőjellel írt szó kapcsolat ma
nap ság különírv a haszná lato s: az eredmé ny az, hogy a kötője
les formá k száma csökke n (érdemes néhán y régebbi és újabb 

szótárt öss zehaso nlítan i ... ). Mind ez a lól ta lán éppen csa k a 

non- előtag kivétel , ame ly sz ilárdan, hagyományosa n tartja kö

tőjeles írásfor máját. 

De mos t még térjünk vissza az Orvos i helyes írás i szó tár né

hány más példájára : nemdi sszoc iált mo leku la és nem komplett 
fehé rje - két tökéle tesen analóg nyelv i sze rkeze t, de az egy iket 

csak így, egybe, a más ikat csak úgy , külön szabad írni ... Miért ? 

Járjuk körül a probl émát, és próbá ljuk meg rendbe tenni ezt a 
csakugyan nehéz helyes írás i kérdést! 

A témával fogla lkozó legalapo sabb elemzést a Magyar nye lv

őr című folyóirat 1958. évi 1. száma tartal mazza - Elekfi László 
(2) nye lvész tollábó l - , és ennek a tanulm ánynak a szem lé letét 

tükrözi a korszerűbb, maibb Nyelvművelő kéz ikönyv is. 

A helyes leírás fonto sságá t az adja , hogy az egy be írás, illetve a 
különírás fogalmi, tartalmi különb sége t is j elenthet. A mego l

dás alapgondolata az, hogy a logika (mind a formáli s, mind a 

hétköz napi, emberi logika) élesen megkülön bözteti a fogalmak 
egy saját os csopo rtjá t, az úgynevezett negat ív fogalmakat. Pél

dául a nem -bakteriális elvont foga lom összefog lalása m ind

azon fertőzéseknek, amelyeket nem bak térium okoz (szó lehet 

tehát vírusokról , gom bákról , prionokról, amőbákról vagy akár 
bizo nyos algafajok.ró!). Tehát az „a virális infekció nem-bakte

riális infekc ió" mondat azt tarta lmaz za, hogy a virális foga lom 
a nem-bakte riális kifejezés foga lmi körébe tartozik, míg - ez

zel éppen ellentétese n - az „a v irá lis infekció nem bakter iális " 
mond at azt je lenti, hogy a bakt eriáli s foga lom nem tartoz ik a 

virális szó fogalm i körébe. 

E - talán kissé nehezen követhető - példálódzás után nézzük 
egysze 1iíbben is meg a do lgot. Nem rész letezem azokat a 

szem pontokat, amelyek a köznye lvben az esetek túln yomó 
többségében a különírás helyességé t erősítik (példáu l a szó

rend módosí tásáva l sokszor világossá tehető egy adott mondat-
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ban, hogy a nem szó pontosan mire is utal - ez azonban úgy
sem soka t seg ítene rajtu nk, hiszen az orvosi szaknyelv ben sok 
a viszonylag kötött , magyar és ango l kifej ezés) . 

A számunkr a fontos megá llapítás a következő: a szaknye lvi 
szövegbe n akadnak olyan negatív fogalmak, ame lyeket célsze
rű egy beírni, mert így nye rik el pontos műszói j elentésüket. 
(Csa k egy megjegyzés : a filozó fia és a logika tudományá nak 
szakszóv ilágá ban a nega tív fogalmakat nem is külön , nem is 
egybe, hanem - hagyo mányosa n - kötőjellel szo kás írni , ezért 
is használtam pá r sorral felj ebb, az adott vonatkozásba n, a 
nem-bakteriális írásformá t.) 

Ezek után j avas lataim a következők lem1ének. 
a. A magya r, szakszóértékű kifej ezésekbe n a nem szócská t ír
j uk egybe avval a szóva l, amelyre vonatkoz ik: nemsz teroid 
gyu lladáscsökkentők, nem invazív, nemdisszoc iáló, nemma 
lignus, nemmutagé n, nemdiagnosztikus stb. 

b. A magya r, de nem kifejeze tten szakszószerű kifej ezéseknél 
lehetséges a kü lönírás : nem kívánt terhesség, nem ismételhető 

vizsgá lat, nem vízo ldékony vegy ület stb. 

Persze az előző két javas lat hatám1ezején továbbra is marad 
ném i bizonytalanság: vajon melyik csoportba tartoz ik példáu l 
a nem inzu lindependens vagy a nem inzulinfüggő kifej ezés? 
Melyi k mem1yire köz- vagy szaknye lvi? Sokszo r tehát nehéz 
határozotta n állást foglalni. (E példa eseté ben még szerencse , 
hogy ma már csak 1-es és 2-es típusú diabéteszről szokás 
beszé lni ... ) Mindenese tre a szakszóság vagy nem szakszóság 
tudatos mérlegelése mindenképpen köze lebb visz minket egy 
egysége sebb, következeteseb b írásmó d kialak ításához! 

c. Az ango l, non-os kifej ezése knél viszo nt általánosan az ango
los, kötőjeles írást alka lmaz nám: non-A , non-B hepatitis, non
supp ress ible insulin like act ivity, non-Hodgk in stb. 

Ny ilvánva ló, hogy itt is mara dnak vitatható esetek (az Orvos i 
helyes írási szótárban szerepel a Hodgkin-kór, de a non-Hodg
kin-kór már finoma n k i felejtődött , pedig érdekes ezt a formát 
leírni, hiszen a non- előtag után nagybetűs személynév jö n ... ). 

Természetese n nem gondolom, hogy a 3. pontban tálalt gond 
ezzel a kis áttek intéssel, illetve a három jav asolt elvve l egyértel
műen mego ldódott volna (ha egyá ltalán egyértelműen mego ld
ható), csupán remé lem , valam i kapaszkodót, alap törvényszerű

séget azé1t sike rült megfoga lmaznom, de legalá bbis vitára „in
gerelni" azokat, akik más formában képzelik az ilyen kifej ezé
sek leírását. Izga tottan várjuk a vélemé nyeke t, bírálatokat, j a
vasla tokat! 

A PÁCIENSEK „RAGOZÁSÁRÓL" - A SZAKNYELVI KIFEJEZÉSMÓD EGY 

ÉRDEKES KÉRDÉSE Visszatérő - minden szerzőt, nyelvi ellenőrt, 

szerkesztőt erősen őszítő és bőszítő - kérdés, hogy mikor, mi
lyen ragga l „láss uk el" a beteget, a pácienst, a vizsgálat ba be-
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A magya r orvosi 11yelvröl: kifejezés és he/yesirás 

vont személyt stb. egy-egy cikkben, tanu lmányban, hirdetés
szövegben . Bátran ígérhetem: maga m sem fogo m ezeke t a ne
hézsége ket teljességge l megoldani ... 

Sajn os, egyszer re három alapvető és vitatott kérdésse l kell 
szembenéznünk . Az első a „be tegnél, betegen, betegben" stb. 
határozók idegenszerűségével kapcso latos sok ellenérzés, a 
másod ik a szerkeze tek zavarba ejtő képszer üsége , a harmadik 
az írásmódbe li színesség és változat osság igénye. Vizsgá lj uk 
meg sorra ezeket a szempontokat és gondolj uk vég ig, mit is te
hetünk, vagyis mikor, mit írhatunk' 

1. Ezeket a tartalmilag mellőzhetetlen határozóka t nagyo n so
kan utálatosan idegenszerűnek, ang licizm usnak, illetve genn a
nizmusnak érz ik. Példaké nt gondoljunk csak az angol szakiro
dalomban folyton megjel enő „in patient" végtelen kihasznált
ságá ra, vagy a néme t „Bei der K.ranken hat man ... gefu nden" 
- ,,A betegnél ... -ot ta lá ltak" mondatra . (A teljesség kedvéért 
hozzá teszem, hogy néha a német nyelv is megkövetel i a -ban, 
-ben használatát, de csupán nagyo n meghatározott ese tekben, 
mint „A betegbe n a mütét után meg találták a professzo r óráj át 
és j egygyürüjét" t ípusú mondatok ban.) Van ebbe n az idege nke
désben ném i jogosság , azonban a következőt le kell szögezni . 
Ha egy szerkezetet valamely idege n nyelvből „kölcsö nöztük", 
de sokkal j obbat magya rnl nem tudunk képezni, ráadá sul köz
érthető, megszo kott és világos (ha az ... ), akkor nem szükséges 
rögtön anglicizmust, german izmus t visítani és a kifejezés re tá

madni! 

Fogadjuk el : a nyelvek kölcsö nhatása , egymás ból ép ítkezése 
természe tes, sőt, szükségszer ü j elenség, csak a túlzásoktól, a 
szélsőségességektől és az ostobaságok tól kell óvako dni - ezek
től persze nagyo n! Min deme llett az efféle hason ló nyelvi szer
kezetek eseté ben nem is biztos, hogy az adott nyelvbőli „lopás
ró l" van szó! A hason ló nye lvi sze rkezete k létének hátterében 
az a tény is meghúzódhat, hogy - függetlenül attó l, hogy ki mi
lyen nye lven beszé l - a Homo sapiensek, az em berek agya ha
sonló gondolkodási módok szerint működik, hasonló a „huza
lozása", a „fogaskereke k össze rendezettsége" , s ezé rt fogal
maztatnak meg elvontabb gondolatok megl epően hason ló mó
don egésze n eltérő nye lveken is. Például mondj uk a lao nye lv
ben épp úgy a „betegnél" találnak va lam it, mint a németben 
vagy adott esetben a magyar ban, azonban mégse mondják 
nyel vvédő laoszi kollégáink, hogy ez ge rmanizmus vagy hun
garizmus - ahogy mi sem félünk szaknye lvünk lao izm usokkal 
való eláraszt atásátó l. .. 

2. Sokkal izgalmasabb ezeknek a határozók nak a képszerű
ségéből adódó zava r: ez már igazi magya r nyelvi kérdés. A 
rengeteg vitaalapként, ellenkezéskén t soro lható érve lés közü l 
találomra kiemelek egy ko llégámtól gyüj tött példát. Ha azt 
mondom, hogy „A beteg nél magas koleszte rinszintet ta lál
tam.", akkor megkér dezhe tik tőlem, hogy miért kutattam át a 
beteg zsebe it, és mely ikben talá ltam meg nála azt a bizonyos 
leletet, ame ly rögz íti, hogy a beteg vérében magas a koleszte-
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rinsz int. A kérdés lényege tehát ebben az ese tben az, hogy a 
kritizáló fél szó szerint , a maga térbeli valóságában érz i-értel
mezi a mondatot. Ehhez két megje gyzés t kell fűznöm. 

Először azt, hogy ennek az értelmezés nek bizonyos mértékig 
megvan a maga j ogosu ltsága, egyszerűen azé11, mert ebben az 
ese tben nem beszé lhetünk igazi képes határo zóró l. (A képes 
határozó lényege, hogy a kifejezett tartalom telje sségge l elsza
kadt a használt határozó konkrét , adott esetben térbe li j elenté
sétől. Erre példa, hogy valódi térbelisége t fejez ki a -re rag a 
,,fejedre taposok" mondatban , ugya nakkor a „kérdőre von" 
vagy az „észrevesz" kifejezésekben már szó sincs semm i tér
beliségről.) A gond v iszont az, hogy a „betege n, betegben, be
tegnél" határo zók ennyire nem e lvonatkozt atottak - én úgy ne
vezném őket, hogy „majdnem képes határozók " (ez persze 
nem hivata los nye lvészeti szakki fejezés ... ). Az előző, -re tolda
lékos formákka l példálódzva ilyen átmeneti, ,,majdn em képes 
határozó s" sze rkezetek a „mel lre szív", és a „szemügyre vesz" 
kifej ezése k, ame lyek már elvon tabbak , elméletibbek , képeseb
bek, de azért megőri ztek valam it még a valódi térbe li irányult
ságo t kifejező tarta lmukból is. 

os, a körülm ényes orvosi kifejezések éppen ebbe az átmeneti 
csoportba, a „majdnem képes határozók " csoportjába tartoz

nak . Ezé11 mondhatjuk: a l ehetőségek szerint a „betege n, be
tegben, betegné l" stb. kifejezések esetében - amennyi re lehet
séges és éssze rü - legy ünk tekintettel a térbe liségre utaló j elen
tés-háttértartalom ra. Kö vetkezzé k néhány példa' 

A kívü lről, ránézvés t látható j elenségek esetében az -on, -en, 
-ön ragok kiválóan használhatóak, de a -nál, -nél tolda lékok is 
j ók : ,,A páciensen az icterus jó l észlelhető", ,,A páciensné l 
icterus t ész leltünk ", ,,A betegen bőrrák alakult ki", ,,Ezeknél a 
betegekné l a bőrrák gyakrabban fordult elő" stb. 

Az emberi testen belül i jelens égek eseté ben a-ban, -ben meg
felelően térszerű képet ad, de megint csak nem üldözhető a 
-ná l, -nél: ,,A v izsgá lt személyek 11 %-á ban fejlődött ki 
hepa toma", ,,A vizsgá lt szemé lyek 1 1 %-áná l. .. " stb. 

Epecsorgás bizonyítható a „sérül tnél" is és a „sé rültben" is - a 
,,sérü lten" természetese n csak akkor, ha megfelelő sebész i be
avatkozással s ikerült egy alkalm atos, bőrfelszínre nyí ló epe
sipolyt „kia lakítani" ... 

A második megjegyzé sem a zava rba ejtő „majdnem képes ha
tározókka l" kapcso latban viszo nt az lenne, hogy ne erőltessük 
szándéko san a térbe li szemléletből adódó érte lmezést , azaz ne 
akarj uk direkt félreérten i azt , hogy „A betegné l magas ezt-azt 
találta m" ! Evve l az erővel a gáncsos kodó lelkü letü tényszerű
sítő az „a lultáplált" (untererniihrt: néme t tükörford ítás - még
se kiá ltsuk ki ge rmanizmusnak!) kifejezéssel is kötekedhetne, 
noha épeszü embernek a szó ró l nem az jut eszébe, hogy a be
tegbe szé lcső seg ítségéve l, végbélen keresztü l jutt atják be a 
borjú paprikást ... 
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3. A színes, vá ltozatos foga lmazás az el őbbiek figyelembe 
vételén túl is nagyo n fontos és nehéz felada t. Erre több lehe
tőségünk is van. Jó módszer az egyszerű átfoga lmazás - en
nek csak az író embe r fantáziáj a, nye lvérzéke szab határt . 
Példák: ,,A betegné l vé rmérgezés lépett fel" • ,,A beteg vé r
mérgezés t kapott ", ,,A beteg vizsg álatánál. .. " • ,,A beteg 
vizsgá latakor. .. ", ,,A betegné l magas vérc uko rértékeke t mér
tünk " • ,,A beteg vérc ukor értékei magasak vol tak" stb. 

Szintén stílusszínesítő a terjengős kifejezé ssé alakítás módsze
re - pers ze csak módjával é ljünk ezze l az eszközze l, hiszen a 
terjengősség magába n stí lustalan, helytele n, sokszo r hivat
aloskodó! Azért em lítem mégis ezt a lehetőséget, mert vissza
fogottan haszná lva (tekin tettel szorult helyze tünkre) alkalmas 
módja lehet írásmódunk jobbá, frissebbé tételének. Példák: ,,A 
vizsgá lt szemé lyben hepatomát ... " • ,,A vizsgá lt szemé ly má
j ában jóindulat ú ... ", ,,A legtöbb betegnél. .. " • ,,A legtöbb be
teg ese tében ... ", ,,E terheseken gyakran ész lelhetjük, hogy ... " 
• ,,E terhesek körében ... " stb. 

A fentebbi három szempont áttekint ése után tehát a köve tke
zőkben fog lalhatom össze javaslata imat. 

a. Ne gondoljunk riadt félele mme l a germaniz rnusnak, illetve 
anglicizmusnak kikiáltott határozók használatára. 

b. Ügyeljünk arra , hogy az effé le „majdn em képes határozós" 
szerkeze tek eseté ben azé11 a valóban érezhető térszerüsége k
nek ne mondjunk ellen. 

c. Haszná ljuk minél sz íneseb ben, sokféle képpen a kíná lkozó 
ragokat, kifej ezéseke t, átfoga lmazásoka t, körülír áso kat, még
ped ig arányosan, változatosan. 

Remélem, ez a kis gon dolatmene t valame lyest segít a szak
nye lvi kifej ezésmó d ezen igen nehéz ter ületén egy kissé rendet 
rakni , és hozzá seg íti a szakszövegek íróit, fö ldo lgozói t a for
másab b, élvezhetőbb, érdekfeszítőbb írásmódo k megtalálásá
hoz. 
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