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A Magyar orvosi nyelv című folyóirat leguto lsó számában már 
értesítettük az olvasókat , hogy a Semme lweis Egyem Általá
nos Orvosi Karán a „Magyar orvosi nyelvet " 2002-ben, új, sza
bado n választ ható tantárgynak fogadták el, am iért ezúton is kö
szönetemet fejezem ki. 

MIÉRT FONTOS A ,.MAGYAR ORVOSI NYELV" ÉS ANNAK OKTATÁSA? 

1. A magyar nyelvű orvosi irodalom tele van nyelvi vonatkozá
sú kérdőjelekkel. Messzemenően nincs egyetértés még a latin 
szavak írásmódját illetően sem, az angol szavakró l, kifejezések
ről nem is beszélve . Van, aki az eredeti írásmód mellett foglal 
állást, mások a magyaro s írásmódot részes ítik előnyben, de na
gyon sokan - s talán ez a legrossza bb - a kettőt keverik , evve l 
elég nagy összev isszaságot szülve a szaknye lv használatában. 

2. A magyar nyelven író orvosok, kutatók köréb en nemcsak, 
hogy egye tértés ninc s az idegen nyelvekből átvett új kifejezé

sek magyar megfelelőit illetően, de úgy tűnik, hogy szé les kör
ben erre még az igény sem merült fel. Pedig a magyar orvos i 
nyelvet, hasonlóan más szaknyelvekhe z és a köznyelvhe z is, 
ellepik az idegen kifejezések . Az orvosi, biológiai szakma a 
molekulár is bioló gia korát éli, az orvosi irodalom átíródik a be
tegségek molekuláris alapú osztá lyozása sze rint. Ez a vá ltozás 
hasonló ahhoz, mint aminek elődeink voltak tanúi, amikor a 
mikroszkóp az orvosi gyakorla t részévé vált, és az addig kéz

ze l fogható szöveti, illetve sejtszintűvé zsugorodott. A betegsé
gek szövetta ni beosztást nyertek. A mai változások azonba n 
nagyságrendekkel nagyobbak, a sejtek, a sejtelemek és a kro
moszómák szintjén keresz tül a molekul áris nagyságrend ig ju
tottunk. Az ismeretek mennyi sége hatványozódva növekszik. 
A molekuláris biológia új fogalmak ezreit szüli, új szakszavak 
garmadája születik , és mind angolul. Az angol kifejezé sek rá-
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telepszenek más nyelvekre , beléjük épü lnek, és előbb-utóbb 
uralni fogják azokat. Ez a veszé ly minke t is fenyege t, és , ha 
nem találunk magyar megfelelőket, nem készítjük az „új szó
tárt" magyarnl is, akkor a magyar orvos i nyelv cse nevésszé vá
lik, egy kificamodott zagyva keverékké, melyet még az orvo
sok is csak nehezen, sokszor egyá ltalán nem fognak érteni -
ennek előjeleit, jeleit máris tapasz talhatjuk. 

3. Jogilag előírt kötele sségünk, hogy a betegeke t felvilágosí t

suk a betegségükke l, a keze lés lehetőségeivel kapcsola tban , és 
minden ezze l összefüggő kérdésükre vá laszt adjunk. Kezelést 
csak megfelelő tájékozta tás után szabad végezn i. A tájékozta
tást a beteg, a keze lésébe va ló beleegyezéssel együtt, aláírásá
val igazo lja. A tájéko ztatás magába fog lalja azt is, hogy a be
teg az orvos i jelentést , záróje lentés t is megértse. Magától érte
tődően a tájékoztatás csak magyar nyelven lehetséges. Ez azt 
jelenti , hogy - ahol ez egyálta lán lehetséges - a latin kifejezé
sek magya r megfelelőire is szüksége van a szakmának . 

4. Ez az igény határozottan szélesed ik is, hiszen a népe sség 
egyre inkább igyeksz ik táj ékozódni az egészségé t és annak 
megőrzését, a betegségek megelőzését illetően. Természetesen 
ezzel kapcsolatban is mind en tájékoztatás , ismeretterjesz tés, az 
egész haza i népességre k ite1jedő felvilágos ítás is csak magyar 
nyelven történhet. 

A magyar orvosi nyelv ápolása nem lehet sikeres, ha oktatását 
nem az orvos tanhallgatók, kezdő orvosok, kutatók körében 
kezdjük. Ezért hoztuk létre és tartjuk fontosnak. a Magyar orvo
si nyelv című tantárgyat, amely az alapvető nyelvi kérdések mel
lett az orvosi nyelvvel , az orvos i iroda lom művelésével és tanul
mányozásával kapcsolatos egyéb fontos kérdésekről is szól. 

A TANTÁRGY BEVEZETÉSE ÉS AZ ELSŐ TANFOLYAM A „Magya r or
vosi nyelv " nevű szabadon választható tantárgya t 2002-ben in
dítottuk volna. Kezdeti szervezési nehézsé gek miatt azonban 
nem nagyon j utottunk el a ha llgatókhoz. 2003-ban már sokka l 
szélesebb körben kezd tük a tájékoztatást, de így is voltak ne
hézsége k. Végül 2004 . elején, 12 hallgatóv al kezdtük el az ok
tatást (15 héten keresztü l heti két órában), amelyet vizsga kö-
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vetett. Mind a 12 hallgató sikeres vizsgát tett, érdeklődésük és 
lelkesedésük megható volt. A tantárgynak különö s jelentőséget 

ad, hogy - tudomá som szerint - ilyen témájú oktatás a magyar 
orvosi egye temeken még nem zajlott. 

Az előadók között rangos nye lvészek és szakmánk kiemelkedő 

képviselői voltak : Prof. dr. Bertók Lóránd , Prof. dr. Bősze Pé
ter, Prof. dr. Donáth Tibor, Prof. dr. Fábián Pál , Prof. dr. Fehér 
János, Prof. dr. Grétsy László, Dr. Grétsy Zsombor, Dr. Gya r
mati Zsuzsanna , Prof. dr. Lapis Károly, Dr. Mitsány i Attil a, 
Pro f. dr. Palko vits Miklós, Dr. Tekes Kornélia , Dr. Törőcsik 

Beáta, Dr. Varga Zoltán , Pruf. dr. Vécsei László. 

A fonto sabb szóba került témák: 1. A magyar orvos i szaknyelv 
fejlődésének, művelésének története , szaknye lvünk j elenlegi 
helyze te, napjaink nehézsége i, a szaknyelvművelés céljai, le
hetőségei ; 2. A magyar orvos i szakny elv művelésének szerve
zetei, formái, a magya rítás kérdése; 3. A magyar helyesí rási és 
stilár is ismeretek alapjai; 4. A g lobalizáció és az anyanye lv vi
szonya, illetve az ezze l kapcso latos euró pai tapasz talatok, tehát 
az anyanye lv és az önazonosság kérdésköre; 5. Lehet-e, érde
mes-e, kell-e magyar orvosi nyelven közö lni? 6. Az anatómiai 
nevek írása és magya rítása; 7. Az angol és latin szavak írásá
nak elve i; 8. Hogya n tartsunk tudom ányos előadást? 9. A nem
zetköz i és a magya r tudományos folyóiratok a kliniku s szemé
vel; 10. Az orvos-o rvos-párbeszé d, az orvos-nővér-párbeszéd, 

az orvos- beteg-párbeszéd nehézsége i, lehetőségei ; 11. Hogyan 
írj unk tudományos köz leményt? 12. A szakirodalom helyes ér
tésének, értékelésének, fordít ásának nehézsége i; 13. A szak
nye lvi helyesírás i és stiláris ismeretek alapjai; 14. A daga nat
gyógyásza t szaknye lve, különös tekint ettel a tájékoztatásra; 
15. Az életta n és a társtudományok szaknye lve; 16. A gyógy
szerneve k és a gyógy hatású kész ítmények neve inek írása; 17. 
A tudományos tevé kenység mérése - tudománymérés; 1 8. lro 
da lomkeresés - a könyvtár és a világháló szerepe (Index Me
dicus, Medlin e, PubMed stb.); 19. A molekuláris biológ ia és az 

alapkutatás szaknye lve; 20. Az orv osi szótárak készítésének 
szempontj ai és buktató i; 2 1. A szakfolyóiratok szerkesztése, a 
szerkesztő helye stb. 

A tantárgy oktatása során a hallga tók és az előadók részéről is 
egyértelműen megfogal mazódott a magyar orvos i nye lv müve
lésének fontossága, oktatásá nak szükségessége. Ne hézséget j e
lent, hogy az egye temi előadók többsége erre nem fordít gon
dot, és bizony az is, hogy az egye temi tankönyvek nyelve is 
sok kívánni valót hagy maga után. Nagyo n fontos lenne, hogy 
a szak bírálatok mellett az egye temi tankönyvek szaknyelvi bí
rálata is megtörténjék. 

Donáth Tibor professzo r úr előadása világossá tette , hogy az 
anatómiai képletek magyar neve inek elsaj átítása rendkívül 
fontos. A cél megvalós ítása érdekében levé lben fordul tunk 
Szé l Ágos ton professzo r úrhoz, Csillag András pro fesszo r urat 
pedig szemé lyese n kerestük meg és kértük, hogy „az anatómia 
oktatása sorá n a lat in anatómiai neve k mellett azo k magya r 
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megnevezései is ugyanolyan hangsúlyt kapj anak. Célszerű len
ne a hallg atóktó l megkövetelni, hogy az anat ómiai képletek la
tin és magyar neveit egya ránt ismerjék és használják , és hogy 
megé rtsé k a magyar elne vezéseket is. Meggyőződésem, hogy 
a jövő magyar orvosnemzedékének nye lvhasználatának szem
pontjából ez meghatározó lépés lenne." 

Az előadások helye a Bőr és Nemi kórtani Kl inika II. emeleti 
tanterme volt. A lehetőségért és segítségé rt Horváth Attila pro
fesszo r úrnak és a klinik a müszaki személyze tének háláva l tar
tozunk. 

RÉSZVÉTEL A HEFOP IH PÁLYÁZATBAN Prof. dr. Szollár Lajos dé
kán úr tájékoztatása szerint: ,,A Foglalkoztatáspolitikai és Mun
kaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fej lesztés Operatív Prog
ram Irányító Hatósága (H EFOP lH) 3.3 pályáza ti felhívására 
(,,A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése") vá laszo lva 
a négy magyaro rszág i orvostudományi kar közös pályáza tot 
kíván benyúj tani. A pá lyázat egy ik súlyponti része új tárgyak 
bevezetésé t célozza meg. A kreditalapú képzés re történő átté
rés komoly kihív ást j elent, és újra kell gondolni, hogy milyen 
ismeretanyagok tartozza nak a kötelező és a válasz tható kategó
riába. [ .. .]" 

Úgy gondoljuk , hogy a Magyar orvos i nyelv tantárgy a kre
ditrendszerhez elsősorban egyediségév el, különlegességéve l já 
rulhat hozzá. További jelentősége, hogy olyan dolgokat tanít , 
amelyekre minden hallgatónak szüksége van, tehát a részvé tel 
nem kötött évfo lyamhoz. A tanagyagban a magyar orvos i nyelv 
elvi (helyes írás i, írásmódbeli stb.) szempontja i és gyakorlat i ok
tatása mellett a tudományos közlemények írásának, a tudomá
nyos előadások tartásának tanítása, továbbá könyvésze ti isme
retek (tudománymérés), a tudományos fokoza tok rendszerének 
és az orvos tudomány fontosabb szakterületeinek (pl.: anatómia, 
élettan, gyógysze rtan stb.) sajátságos nye lvi kérdése i is megbe
szélésre kerülnek. A tananyag elektronikus segédleteinek elké
szítésé t, a világhálón történő megje lenítését is vállaljuk. 

A 2004/2005-ÖS TANÉV Nagy örömm el vettem kézhez Prof. dr. 
Szollár Laj os dékán úr válasz leve lét, amelyet ismételt előter

jesztésünkre küldött . Ebben tájékoztatás t kaptunk , hogy a Kari 
Tanács a Magyar orvos i nye lvet kötelezően válasz tható (két 
kreditpontos) tantárgynak fogadta el. A határoza t egyértelmü
en tükrözi, hogy a Kar i Tanács elköte lezett a magyar orvos i, bi
ológiai nye lv müvelése iránt. 

Szé l Ágoston professzor úr, a Doktor i Tanács elnöke válaszleve
lében a következőket írja : ,,Az Egye temi Doktori Tanács Okta
tási Bizottsága megvizsgálta előterjesztését, amelyben j avaso lja 
a graduális képzésben korábba n beveze tett Magyar Orvosi 
Nyelv tantárgy oktatását a Doktori iskola hallgatói számára is. A 
j avas lattal a Bizottság egyetértett, ezért az említett tantárgyat kö
telezően választható kurzusként a doktori képzés részeként elis
merjük, és amenny iben Professzo r Úr számonkérést is végez, 2 
kreditponttal értékeljük." A bizalmat nagyon köszö njük. 
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Bősze P 

A tant árgy oktatására 2005 . február - máju sában - később 

egy eztetett időpontban - kerül sor az a lábbiak sze rint . 

A MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMÜ KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, 

PONTSZERZŐ EGYETEMI TANTÁRGY Az előadások helye: Semm el

weis Egye tem, Bőr- és Nemikórtan i Klinika II. emeleti tanter

me (2 18-as szo ba) 

C ím : Bud apest, Mária u. 41. 

Felelős oktató: Prof. dr. Bősze Péter. (06 30 9 199 238, távmá

soló: 275 2 1 72, villanypo sta: bosze@axe lero. hu) 

Időpont: 200 5. február- máju s 
A tantárgya t a Semme lweis Egye tem bárm elyik év folyamának 

és a Dokt ori Isko lának a hallgatói is felvehetik. 

Az előadások az ELT E hallga tó i szám ára is nyitottak. 

TANREND 

1. hét A magyar orvos i szakn ye lv története, j elenleg i 

helyze te és művelésének jelentősége 

Pro/ dr. Keszler Borbála 
A magyar ítás elvi szempontjai, a fordítás a lapelvei , 

szócs iszo lás 
Pro/ dr. Bősze Péter 

2. hét A szaknyelvművelés cé lj a, lehetőségei és a szó tárak j e

lentősége, kü lönös tekintette l az orvosi szakn yelvre 

Pro/ dr. Fábián Pál 
Az idege n szava k írásá nak szabálya i, nehézsége i, szö

vegsze rkesz tési gya korlat 
Dr. Grétsy Zsombor 

3. hét Globalizác ió és anyanye lv, európa i tapasz ta latok - az 
anya nye lv és az önazo nosság 

Pro/ d,: Grétsy László 
Hogya n írjunk tud omá nyos köz lemé nyt: általános 

ismeretek , a tudományos köz lemények fajtái 

Pro/ dr. Bősze Péter 
4. hét Az anatómiai neve k írása és magyar ítása 

Pro/ dr. Donáth Tibor 
Az egy be- és kü lönírás szabálya i és alkalmazásuk a ma
gyar orv osi irodal omban, szövegsze rkesztés i gyakorlat 

Dt: Grétsy Zsombor 
5. hét Lehet-e, érdemes-e, kell-e magya r orvosi nyelven 

közö ln i? 
Pro/ dt: Bertók Lóránd 
Hogya n írj unk tudományos köz leményt : az eredeti 
köz lemények sze rkeze te, te rvezése és megírása 
Pro/ dt: Bősze Péter 

6. hét A daga natgyógyásza t sza knye lve, kü lönös tekintettel a 
táj ékoztatásra 
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Pro/ d,: Lapis Károly 
Az ismeretterjesz tés nye lvi vonatkozása i 
D,: Piróth Eszter 
Az orvos és orvos, az orvos és nővér, illetve az orvos 

és beteg közö tti párbeszé d, a beleegyező nyilatkozat 
Pro/ dr. Bősze Péter 

7. hét A kötőjelek, az írásj e lek és a számok írásának szabá
lyai és alkalmazás uk a magya r orvos i irod alomban, 

szöv egsze rkesztés i gyakor lat 

Dr. Grétsy Zsombor 
Hogy an írjun k tudom ányos kö zleményt: az összefog

laló közlemények, ese tismertetése k stb. sze rkezete , 

tervezése és megírása 

Pro/ dr. Bősze Péter 
8. hét A tudom ányos tevékenység mérése - tudom ány mérés 

Pro/ dr. Palkovits Miklós 
lrodalomker esés - a kön yvtár és a vi lágháló sze repe 

(Ind ex Medicus, Medline, PubMed stb.) 
Pro/ d,: Palkovits Miklós 

9. hét A röv idít ése k és moza ikszó k írásának szab ályai 

és a lkalmazás uk az orvos i irodalomban, 

szövegsze rkes ztés i gyakorlat 

Dt: Grétsy Zsombor 
10. hét Hogyan tartsunk tudományos előadást: a tudomá nyos 

előadások tartásá nak és a posz terek kész ítésé nek alapve

tő szempontjai ; az előadások összefog lalóinak megí rása 

Pro/ dr. Bősze Péter 
11. hét A nemzetközi és a magyar tudom ányos fo lyó iratok 

a kliniku s szeméve l 

Pro/ dr. Vécsei László 
A sza kfo lyó iratok szer kesz tése, a szerkesztő 

és a bírá lók helye az Orvos i Heti lap tükrébe n 

Pro/ dr. Fehér János 
12. hét A gyógyszemevek és a gyógyhatású készítménynevek irása 

Dr. Gyarmati Zsuzsanna 
A gyógysze része ti alapkut atás szakn yelve 

Dr. Tekes Kornélia 
Szócsiszo lás, szövegsze rkesztés i gya korlat 
Dt: Grétsy Zsombor 

13. hét A vírusok, bak tér iumok, go mbák stb. neve inek írása, a 
mikrobi ológ ia nyelve 

Pro/ dr. Nász István 
Szövegsze rkesz tés, szócs iszo lás 

Pro/ dr. Bősze Péter 
14. hét A moleku láris biológ ia nye lve 

Dr. Törőcsik Beáta 
Az élettan, immunológ ia és a társtudo mányo k 

szakn yelve 
D,: Mitsányi Attila 

15. hét Tallózás az orvosi irod alomb an a könyvtáros sze mével 
D,: Vasas Lívia 
Ismétlő összefog lalás; a ma még mego ldat lan 

kérdések áttekintése 
Pro/ dt: Bősze Péter és D,: Grétsy Zsombor 

Vizsga: Pro/ d1: Bősze Péter és Dr. Grétsy Zsombor 

Bízunk a hallgatók érdeklődésében, és mindenk it szeretette l vá

runk . Nagy segítséget je lentene és kérjük is olvasó inkat, hogy a 
Magya r orvos i nye lv tantárggya l, annak szervezéséve l kapcso la

tos vélemé nyüket, j avas lataikat juttassák el szerkesztőségünkbe. 
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