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SZÓ- ÉS SZÖVEGCSISZOLÁS

Nyel vi és/vagy fo gal mi za va rok a neurológiában
El hang zott a MPV Szak nyelv-anya nyelv kon fe ren ci á ján 2005. június 10-én

SZIR MAI IM RE DR.

Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest

Az or vo si szak nyelv prob lé mái nem kü lön böz nek más szak ágak-
éi tól. Ahogy má sutt ki fej tet tem (1), az or vo si köz vé le mény a 
ne u ro ló gi át „lo gi kus” or vo si tárgy nak tart ja. Ez az zal ma gya ráz-
ha tó, hogy a ne u ro ló gia (az ideg rend szer szer vi el vál to zá sa i val 
fog lal ko zó or vo si szak ma) is me ret rend sze ré nek há rom sa rok kö-
ve van. 1. A tü net – ame lyet az or vos a vizs gá lat so rán ész lel, 2. 
a lo ka li zá ció – az el vál to zás he lye az ideg rend szer ben (a ha gyo-
má nyos or vos tu do mány ban to pog rá f á nak – topos = hely – ne-
vez ték el azt a te vé keny sé get, amely a be teg szer vet vagy ab ban 
a be teg sé get oko zó el vál to zást meg ha tá roz ta. A lo ka li zá ció és 
a tü ne tek alap ján le het fel ál lí ta ni a be teg ség hi po té zi sét), 3. az 
el vál to zás kór ta ni, kór szö vet ta ni ter mé sze te. 

A di ag nó zis nem más, mint egy kö vet kez te tés, amely a fen ti fo-
ga lom kö rök (pre misszák) tar tal má nak és össze füg gé sé nek tu dá-
sa alap ján szü le tik meg. Ez a következtetô rend szer más or vo si 
ágak hoz ké pest (pl. bel gyó gyá szat, se bé szet, szü lé szet) sok kal 
szi go rúbb, mert fel té te le zi az egész ideg rend szer szer ke ze té-
nek, mûködésének és a mûködési za va ra i nak át fo gó is me re tét. 

A to po grá fa sza bá lyai lo gi ku sak, ugyan is az ideg rend szer azo-
nos szer ke ze te i nek ká ro so dá sa min den ki nél ha son ló kö vet kez-
mé nyek kel jár – az az ugyan olyan vagy ha son ló tü ne te ket okoz. 
Gon dol ha tunk itt az agykéregbôl le fu tó hosszú moz ga tó pá lya 
és az agy tör zsi szer ke ze tek sé rü lé sé nek tü ne te i re, ame lye ket 
csak egy fé le kép pen le het ki fe jez ni. 

A szak nyelv ben a rög tön zés vagy a nem ka no ni zált nó menk la-
tú ra hasz ná la ta nem kí vá na tos. Az ész le lé sek meg ál la po dás tól 
eltérô le írá sa za vart okoz az or vo sok szak mai kap cso la tá ban, a 
be teg sé gek be so ro lá sá ban és a te rá pia ki vá lasz tá sá ban. Mi vel 
egyes ideg rend sze ri kór ké pek ben a lo ka li zá ció alap ján az okok-
ra – a tü ne tet oko zó kór ta ni el té ré sek re – is kö vet kez tet ni le het, 

a ne u ro ló gi ai di ag nó zis gon do lat me net ét elsôsorban a to po grá-
fia sza bá lyai irá nyít ják.

Ez az zal a fel is me rés sel kap cso la tos, hogy bi zo nyos kó ros el-
vál to zá sok az ideg rend szer ben csak bi zo nyos he lye ken le het-
nek, a kö vet kez te té sek valószínûsége azon ban so ha nem éri el 
a 100%-ot. Min den or vos hi po té zis fel ál lí tá sá val kez di a di ag-
nosz ti kai mun kát, ezért ál ta lá nos a fel té te les mód hasz ná la ta 
a vizs gá lat ter ve zé sé nek sza ka szá ban. A hi po té zi sek szá mát a 
kór kép ki ala ku lá sá nak kö rül mé nyei, a fi zi ká lis vizs gá lat le le te, 
az esz kö zös vizs gá lat ada tai jelentôsen csök ken tik. Mi nél több 
hi po té zis ma rad, an nál több ször kell kényszerszerûen vissza-
men ni a vizs gá la ti sor ele jé re, egé szen ad dig, amíg a le het sé ges 
leg jobb szûkítés el nem érhetô.

A kö vet kez te té sek pon tos sá gá hoz ter mé sze te sen a tárgy nyel vi 
anya gá nak is pon tos nak kell len nie. Prob lé mák meg ol dá sá ra 
lét re ho zott következtetô mód sze rek ak kor si ke re sek, ha a ki in-
du ló pont ok jól de fi ni ál tak. Min den ha zai tu do má nyos te rü let, 
így a ne u ro ló gia nyel vi rend sze rét is kb. 100 év vel ezelôtt kezd-
ték ki dol goz ni szak mai elôdeink. Az nem ál lít ha tó biz ton ság-
gal, hogy min den ele me sza ba to san de fi ni ált, de a gya kor lat szá-
má ra meg fe lel. A társ tu do má nyok kö zül a ne u ro ló gia fôként 
az ana tó mia és az élet tan szókincsébôl vett át fo gal ma kat, de 
mi vel a bel gyó gyá szat ból sza kadt ki, a be te gek vizs gá la tá ban 
és a be teg sé gek le írá sá ban az ál ta lá nos bel gyó gyá szat mun ka-
mód szer ét és fo ga lom rend sze rét kö ve ti.

Vissza tér ve a ne u ro ló gia tu dás anya gá nak sa já tos sá ga i ra, szin te 
ter mé sze tes, hogy a ne u ro ló gu sok szak mai fel ké szü lé sük so rán 
igye kez nek el hagy ni a szi go rú szak nyelv ha tá ra it. En nek jel lem zô 
pél dái a kí nos rész le tek elem zé sé nek el na gyo lá sa, ezek he lyett ál-
ta lá nos fo gal mak hasz ná la ta, a köz nyelv for du la ta i nak szak nyelv-
be csem pé szé se, a há zi hasz ná lat so rán meg erô sö dött ál ta lá nos sá-
gok és rö vi dí té sek el ter je dé se stb. Egy ál ta lán nem új je len ség az, 
ame lyet az ál ta lá no sí tá sok mö gé me ne kü lés nek ne ve zek, s amely 
hi bás gon do lat me net vé gén nem a be te get és a be teg ba ját, ha nem 
a be teg ba já ról al ko tott ver bá lis hi po té zist ke ze lik. A szak nyelv 
vizs gá la tát azért íté lem fon tos nak, mert en nek alap ján bár ki jel le-
mez he tô, gon do lat me net ét és tu dás anya gát nem csak a di ag nó zis-
sal, ha nem a di ag nó zis hoz ve ze tô ér ve lés sel is el árul ja.
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A ne u ro ló gia nyelv hasz ná la tá nak hi bái kö zül ket tôt emel tem ki, 
me lye ket pél dák kal mu ta tok be:
1. ho má lyos sá gok és ma gyar ta lan sá gok, 
2. le for dít ha tat lan és rosszul hasz nált fo gal mak. 

Vé gül a po li ti kai szleng ha tá sát tár gya lom, amely be ha tolt a 
szak tu do mány ok te rü le té re.

A ho má lyos ság a szak mai nyelv ben el sô sor ban az or vo sok gon-
dol ko dá sá nak tar tal mi za va ra mi att ala kul ki. A ho má lyos ság 
ész le lé se kor azon ban nem kell min den eset ben meg té vesz tés-
re gon dol ni, ha nem el kép zel he tô, hogy az el rej tô fo gal ma zás 
egyes or vo si is ko lák ha tá sát tük rö zi. En nek mar káns meg fo gal-
ma zá sát (2) írá sá ban ta lál juk meg, aki meg ál la pít ja, hogy „…az 
or vos egye te me ken a hall ga tó kat nem a biz tos tu dás ra, ha nem a 
bi zony ta lan tu dás biz tos ma gya rá za tá ra ok tat ják.” A 17 év vel 
ez elôtt ki adott könyv szer zôi az zal ér vel nek, hogy az or vo sok 
íté let al ko tá sá ban nyo ma sin csen a for má lis lo gi ka hasz ná la tá-
nak, ami re az or vo si is ko lák ban hi vat koz nak ta ná ra ik, mert az 
or vo si íté let al ko tás vég le te sen szub jek tív és min den or vos más-
ként csi nál ja. Lé tez nek ugyan – kü lö nö sen az utób bi tíz év ben 
le fek te tett – mód sze rek ar ra néz ve, hogy az or vos ho gyan jár-
jon el az ada tok fel vé tel ében, ha min den lé nye ge set tud ni akar 
és a sa ját ma ga vé del mét is szem elôtt tart ja, de a gya kor lat ban 
ezek hossza  dal ma sak, te hát sok eset ben nem al kal maz ha tók. 
A be teg ség tör té net (anamnesis) meg is me ré sé nek nyel vi sza bá-
lyai sze rint az el sô lé pés az el múlt idô ben elô for du ló be teg sé-
gek szám ba vé te le vol na, de ehe lyett min den or vos el sô sor ban 
azt óhajt ja tisz tán lát ni, hogy a be teg mi ért jött hoz zá. A pa na-
szok fel so ro lá sa he lyett a lé nye ges pa na szok ra kí ván csi (el sô 
szû rô) és ezek bôl is ál ta lá ban azok ra, ame lyek sa ját szak ágá val 
kap cso la to sak (má so dik szû rô). A be te get hall gat va, an nak be-
szé de alap ján, azon nal elô ze tes di ag nó zi so kat ál lít fel, leg ke-
ve sebb hár mat, és a kér dé se i vel már is azt pró bál gat ja, hogy a 
be teg vá la szai alap ján me lyik nek na gyobb a va ló szí nû sé ge. A 
tes ti és esz kö zös vizs gá la tok a kört to vább szû kí tik, egé szen 
ad dig, amíg a bi zo nyí té kok ere je elég sé ges sé vá lik a kór is me 
fel ál lí tá sá hoz. 

Az össze füg gé sek bo nyo lult sá ga azon ban sok szor a di ag nosz ti-
kai te vé keny ség vé gén sem te szi le he tô vé a ha tá ro zott ál lás fog-
la lást, ezért van szük ség sé mák ra, ma gya rá za tok ra vagy nyel vi 
trük kök re. Ez éles el len tét ben áll az zal a tö rek vés sel, hogy az 
or vo si is me re tek összes sé gét az eg zakt tu do má nyok kö zé so-
rol ják. Ele mei azok is. Az el múlt év ti zed ben a na pi gya kor la-
tuk ban az or vo sok egy re ke ve sebb idôt for dí ta nak a be teg és 
a kol lé gák ver bá lis meg gyô zé sé re és sok kal töb bet az ada tok 
össze gyûj té sé re és ren de zé sé re. Ez zel is ma gya ráz ha tó, hogy 
rom lik a nyel vi kész ség és a nyel vi lo gi ka hasz ná la ta. Kü lö nö-
sen fel tû nô ez a „rit ka ese tek ben”, me lyek ész le lé se kor az or-
vos olyat akar ki fe jez ni, ami re a nyel ve elég te len és\vagy tu dás-
anya ga hi ány zik. A ma gya rá zat és íté let nél kü li adat hal mo zás 
má sik oka a defenzus – a vé de ke zés. En nek el ter jedt mód sze re 
így fog lal ha tó össze: „le gyen az ira tok ban min den olyan adat, 
mely nek hi á nya mi att ké sôbb eset leg vád ér het ne”.

Je len mun ka egyik fô iro dal mi for rá sa Tiszamarti és Vámossy 
(3) 1943-ban ki adott köny ve, mely bôl, ész le lé se i nek idô sze-
rû sé ge mi att bô ven idéz het nék pél dá kat. Az or vo sok szó be li 
köz lé sé nek za va ra i ról pél dá ul az aláb bi a kat ál la pí tot ták meg: 

„A ho mály okai: a köz lô nem tud jól ma gya rul (=hiányos 
nyelv is me ret); vagy gyat ra a ki fe je zô kés zsé ge (=stílushiány); 
szán dé kolt is le het a ho mály, még pe dig két ok ból: elô ször nagy-
ké pû ség bôl (=„tudós” ho mály), má sod szor a tar tal mi fo gya té-
kos ság lep le zé se vé gett (=ködösítés). Per sze a tar tal mi fo gya-
té kos ság szán dé kos ság nél kül is, sôt a vi lá go san fo gal ma zás 
igye ke ze te el le né re is okoz hat ho mályt.”

Má sutt pe dig az ide gen sza vak maj mo lá sá ról ír nak, ne ve ze te-
sen: „…a be szé lô vagy író ép pen a puffogó ide gen sza vak kal, 
ezek nek hiú csil lo gá sá val s a nyo muk ban tá ma dó sej tel mes köd-
del igyek szik lep lez ni köz öl ni va ló já nak gyar ló sá gát”. „…ha 
csak ennyi vol na, nem okoz na nagy bajt, hi szen nem szán dé kos 
a ha zug ság. De tesz mást is: …sok szor ká rá ra van a pon tos-
ság nak, fo gal mi ár nya lás f nom sá gá nak, s ho mályt, fél re ér tést 
okoz hat”. 

Az or vo sok „tá vo lí tó” fo gal ma zá sa el ter jedt gya kor lat tá vált. 
Ki ala kult az ún. hi va tal nok stí lus, amely lát szó lag pon tos, de 
mö göt te a be teg tôl, az ész le lés tár gyá tól el sza ka dás fe dez he tô 
fel, amit na gyon gyak ran a be teg és ba ja i nak ér zel mi le vá lasz tá-
sa okoz. Ilyen pél dá ul:

„az anamnesisben sze re pel” – az or vos a be teg ség tör té net 
he lyett igék hasz ná la ta nél kül egy inventárt is mer tet, a ko-
ráb ban má sok ál tal adott di ag nó zi sok fel so ro lá sá val. „Az 
anamnnesisben sze re pel ...egy comb nyak tö rés, egy gyo mor vér-
zés, egy szív in fark tus” vagy „volt egy jobb ol da li bé nu lá sa” stb. 
A he lyes az vol na és bi zo nyí ta ná, hogy az or vos nak a be teg hez 
kö ze van, ha az inventár he lyett a be teg sé ge ket vagy an nak tü-
ne te it a be teg hez köt né, po zi tív fo gal ma zás sal, így: „ekkor-és-
ekkor szívinfarktust szen ve dett el”, „gyo mor vér zés mi att meg-
ope rál ták”, „bal eset ér te, comb csont ját eltörte…”, „jobb ol da li 
vég tag jai meg bé nul tak” stb. 

A „tá vo lab bi anamnesisében…” – két sze re sen hi bás: a kép za-
vart oko zó tá vo lab bi he lyett ko ráb bi len ne jó. A tá vo lí tó és 
mo do ros fo gal ma zás ered mé nye az aláb bi rossz mon dat: „…tá-
vo lab bi anamnesisében sze re pel egy tüdôcavernoma” – ami eb-
ben a for má ban ép pen a tény köz lés sel kelt ho mályt.

„Sze re pet játszik” (német meg fe le lô je: spielt eine Rolle; an go-
lul: plays a role) – ak kor mond juk, ha va la mi rôl, ami na gyon bo-
nyo lult, ne he zen ért he tô, vagy át lát ha tat lan, nem tud juk, hogy 
mit csi nál, de mi vel az zal fog lal ko zunk, va la mi je len tô sé get 
még is csak sze ret nénk ne ki tu laj do ní ta ni (Pl.: a thalamus sze re-
pet ját szik a moz gás sza bá lyo zá sá ban, a dopaminnak sze re pe 
van a gon dol ko dás ban, a ví ru sok sze re pet ját sza nak a fel szál ló 
bé nu lá sok lét re ho zá sá ban stb.). A leg utol só sze rep re kér dez ve 
csak annyit mond ha tunk, hogy fel te he tô en na gyon go nosz le-
het… – ha ját szik ilyet egy ál ta lán. 

Szirmai I
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Az egy ha tá ro zat lan név elô hasz ná la tát már a fent idé zett szer-
zô pá ros is ki fo gá sol ta, en nek el le né re él és vi rág zik, és elô buk-
kan az or vo si ész le lé sek el be szé lé sé ben. Pl.: „ta lál tam egy 
hemiparesist”. Még fur csább és ne ve tés re in ger lô: „ta lál tam 
egy kettôslátást”. Ide ve le! – mond hat ná egy szo mo rú nyel vész. 
Igék hasz ná la tá val ért he tô vé te he tô a mon dat az aláb bi sze rint: 
„A be teg bal ra te kin tés kor ket tô sen lá tott vagy ket tôs ké pe ket jel-
zett”. A fo gal mi ka te gó ri ák la za egy más ra do bá lá sa ugyan azt 
idé zi elô, amit a fe lü le tes vizs gá lat: a be teg el vész!

El ter jedt or vo si szleng a „vizs gá la tok kap csán” – eb ben is az 
óva tos tá vol ság tar tás fe dez he tô fel, ugyan is a „vizs gá la tok ered-
mé nyei alap ján” be ve ze tés után ha tá ro zott ki je len tést vár na min-
den ki, eset leg ada to kat, de a „kap csán” hal la tán vá ra koz nia kell. 

En nél is job ban ront ja a ked vet a „men tén”. Fel te he tô en po li-
ti kai szó hasz ná lat ból úszott át az or vo si ba (pl.: „ér de kek men-
tén” – még in kább, az „ér de kek men tén ha lad va” –, mely nek 
hal la tán biz to sak le he tünk ab ban, hogy a be szé lô nek fo gal ma 
sincs az ér de kek rôl, de a ha la dás ról sem). Az or vo sok ezen a 
(zsi nó ros) men tén ak kor tán col nak szí ve sen, ha nem tud ják, 
hogy mit akar nak mon da ni. Pl.: „a pszi chi át ri ai tü ne tek men-
tén ju tunk el az tán a lé nye gig” – Tiszamarty és Vámossy (3), 
ha je len le het né nek va la me lyik „expert” kong resszu son, öröm-
könnye ket hul lat ná nak és azon nal fel ven nék ezt a men tét (vagy 
su bát) a köny vük be. Egyéb ként eze ket az expert kong resszu so-
kat el fe lej tet tük mos ta ná ban „szak ér tôi” ta nács ko zás nak, gyû-
lés nek vagy meg be szé lés nek ne vez ni. 

A több ször em lí tett szer zôk köny ve ki fogy ha tat lan pél da tá ram. 
Szí ves fi gyel mük be aján lom a kö vet ke zô idé ze tet: „Az or vo si 
nyelv te rén az ideg gyógy ász ok (értsd alat ta: el me gyógy ász ok) 
a fô bû nö zôk.” Er re a kö vet ke zô pél dát vet tem át: „…úgy lát-
juk, hogy az el foj tott, tu dat ta lan in fan ti lis és az ak tu á lis meg ráz-
kód ta tó-ki vál tó lel ki anyag nak a szen ve dé lyes sé gi erô já ték ban 
va ló ol dó dá sa egy so ro za tot ké pez”. 

A fô vá ros ban, ma ga san kép zett kol lé gá im nak sem tû nik fel, 
hogy az „ideg gyógy ász” az már nem a Ka rin thy ál tal em le-
ge tett orvosszemély, aki „ide ges” és „ideg be teg” em be re ket 
vi gasz tal, mert a lé lek és a test be teg sé ge i hez egy for mán ért. 
Ezen az ar cha i kus min den ha tó sá gon pró bált vál toz tat ni az 
érin tett or vo sok tár sa dal ma, ami kor a lé lek kel fog lal ko zó kat 
pszi chi á te rek nek, az ideg rend szer szer vi be teg sé ge i ben szen ve-
dôk kel fog lal ko zó kat ne u ro ló gu sok nak ne vez te el. Az elôb bi ek 
nem óhaj tot ták az „el me gyógy ász” ne vet, mert meg pe csé te lô-
nek tar tot ták, a ne u ro ló gu sok pe dig ideg gyógy ász ként a né pi 
(tör té nel mi és szak mai) ha gyo má nyok nak meg fe le lô en meg-
kap tak vol na min den be te get, akik nek va la mi ideg ba juk van. 
Ezért gon dol ta úgy mind két tá bor, hogy jobb az ide gen nyel vû 
név táb la, még ak kor is, ha töb ben nem tud ják, hogy pon to san 
mi is a mö göt te ál ló fog lal ko zás tár gya. 

Kü lö nö sen az or vo si nyelv an gol vál to za ta van te le eu fe miz mu-
sok kal. Er re az jel lem zô, hogy az or vos a nyelv vel egy ál ta lán ki-

fe jez he tô ta pin ta tot és a be teg kí mé le tét a vé le mény köz lés ben 
az ért he tet len ség ha tá rá ig és azon túl vi szi. Or vos és be teg pár-
be széd ének hal la tán né ha az a be nyo má sunk tá mad hat, mint ha 
hisz té ri ás gyer me kek meg nyug ta tá sát szol gá ló pszi cho te rá pi ás 
gya kor ló szö ve get ol vas nánk. 

Ma gyar nyel ven a be teg fel vi lá go sí tá sa több nyi re így hang zott 
va la ha: „Ké rem ön nek ma gas a vér nyo má sa… ez zel tö rôd ni 
kell, el mon dom, ho gyan le het raj ta segíteni…” 

Ez zel szem ben a kí mé le tes or vos, a kí mé let re ok ta tó or vo si os-
ko lá ból: „At tól tar tok, hogy ez az ér ték ki csit ma ga sabb an nál, 
amit ön nél élet ko ra és pa na szai f gye lem be vé te lé vel el vár tunk 
vol na. …azonban ag go da lom ra nin csen sem mi ok, le het sé ges, 
hogy ez csak pil la nat nyi dyspositio ered mé nye, hi szen az or vos-
nál min den ki iz gul… ha azt kér dez né tô lem, hogy sú lyos-e a 
do log, azt kel le ne mon da nom, hogy at tól elég tá vol va gyunk.” 
És így to vább, leg alább még 10 per cen ke resz tül. A be te get er re 
el fog ja a szo ron gás, mert biz tos ben ne, hogy va la mi nagy ba ja 
van vagy lesz. 

A fé le lem a té nyek köz lé sé tôl a köz nyelv ben hir te len ke let ke-
zett, fel te he tô en az ud va ri as an gol ból (really, truly) köl csön vett 
töl te lék sza vak hasz ná la tá ban is meg nyil vá nul. A ked ven ce im 
az „iga zá ból” és az „iga zán di ból”. A köz lô rend sze rint úgy ér-
zi, hogy az „iga zán di ból” elô ke hasz ná la tá val a mon dan dó já nak 
hi he tô sé gét nö ve li, a hall ga tó ez zel szem ben biz tos ben ne, hogy 
va la mi nem stim mel. Áll jon itt egy pél da a ne u ro ló gi á ból: „A 
be te get meg vizs gál tam… iga zán di ból nem volt gyen ge a bal ol-
dala…” Sze mé lyes, több nyi re a sér tés cél já val fel tett kér dé sem 
ilyen eset ben ez: „…te hát ját szá si ból volt gyen ge?” vagy „iga-
zán nem” és ak kor elég annyi is, hogy „nem” – ami azt je len-
te né, hogy egy for ma erôs volt a job bal: ha így volt, ak kor mon-
da ni sem kell. A má sik pél da, amely szin tén bi zony ta lan sá got 
kelt és újabb vizs gá la tot kí ván: „…kó ros el té rést iga zá ból nem 
ta lál tam.” – te hát nem ta lált, vagy fus sak és el len ôriz zem?

A ne u ro ló gu sok és a pszi chi á te rek szá má ra a be széd ké pes sé ge 
a be teg egyik leg fon to sabb attributuma. Ezért ol vas ha tó gyak-
ran sú lyos be te ge ket le író eset köz lé sek ben, hogy: „a be teg 
contactusképtelenné vált”. Ez egy szer re két ké pes ség hi á nyá ra 
utal, ne ve ze te sen, hogy nem ért és nem vá la szol, vagy rosszul 
ért, és nem azt mond ja, amit kel le ne (vagy amit az or vos el vár). 
Ere de te komputerizált vi lá gunk tech ni kai mû nyelv ében ke re-
sen dô. „Meg sza kadt ve le a contactus” – mond ja a kép er nyô 
elôtt fel nôtt or vos –, mint ha ki húz ták vol na be lô le a csat la ko-
zót. Er re ve ze tem vissza a men tôk ál tal hasz nált mû sza ki for-
du la tot, mely sze rint az esz mé let len be teg az a sze mély, aki nél 

„se kép, se hang”. 

Ide gen nyelv ha tá sa a „tör tént”. Pél dák: „CT vizs gá lat tör tént, 
PET vizs gá lat tör tént, gyo mor tük rö zés tör tént, sôt, in jek ció 
be adá sa tör tént, vagy egé szen dur ván: tör tént egy aneu rys-
ma lezárás. Ide gen nyel ve ken sem he lyes („es passiert ein…, 
gemacht wurde, …it happened, …was performed, …was 
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done”). Ma gya rul így han goz na ért he tô en és kép sze rû en: „CT 
vagy PET vizs gá la tot vé gez tek, gyom rát tük röz ték, in jek ci ót ad-
tak be, …aneurysmáját le zár ták”. 

Keszler Bor bá la (4) ír ja, hogy a ma gyar or vos lás nyel ve (az 
egye te met vég zet tek tu dós nyel ve) kez det ben a la tin volt. Az 
or vos lás né pi ágá nak köszönhetôk a tü ne tek re vo nat ko zó ma-
gyar nyelvû ki fe je zé sek. A két fé le or vo si nyelv „nem vált el 
éle sen egy más tól, in kább va la mi sa já tos egy más ra rétegzôdés 
jel le mezte…” Ma azt ta pasz tal juk, hogy az egyed ural ko dó an-
gol nyelvbôl min den nem ze ti nyelv igen so kat vesz át, kü lö nö-
sen könnyen azo kat az an gol sza va kat, ame lyek la tin tövûek. 
Ez azért ér de kes fo lya mat, mert ily mó don – kis tor zí tás sal – 
még is vissza ke rül a de ák nyelv a ma gyar or vo si nyelv be. Ez a 
ten den cia olyan erôs, hogy még a meglévô la tin ki fe je zé sek is 
kis sé „el an go loz va” él nek to vább (pl. basal ganglionokat mon-
da nak basalis he lyett, anterior mag cso por tot az elülsô he lyett, 
cranial fe lé mond ja a ra dio ló gus a fej fe lé vagy a ko po nya irá-
nyá ba he lyett stb.). 

A ma gyar or vo si nyelv be egy re több olyan ki fe je zés ke rül, ame-
lyet nem for dí tunk ma gyar ra, vagy azért hasz nál juk ere de ti for-
má já ban, mert le for dít ha tat lan. Ez utób bi eset ben a hasz ná la tot 
az in do kol ja, hogy nin csen olyan fo gal munk, vagy az, hogy 
csak bo nyo lult kö rül írás sal tud nánk az ide gen ki fe je zés je len-
té sét meg kö ze lí te ni, te hát ta ka ré kos ko dunk a pa pír ral. A ne u-
ro ló gi á ban több ilyen nel ta lál ko zunk. Né hány szót a tu dat és 
tu dat za var meg fo gal ma zá sá nak ne héz sé ge i rôl kell ej te ni. 

A tu dat és a tu da tos ság fo gal ma az an gol or vo si ter mi no ló gi á-
ban is ke ve re dik. Az „awareness”-t le het ne „tu da tos ság”-nak 
for dí ta ni, a „consciousness”-t pe dig „tu dat”-nak. A ne u ro ló-
gu sok szá má ra a nor má lis tu dat fo gal ma fik ció, mert a vi lág-
nyel ve ken sem egy ér tel mû. Ne ve ze te sen az awareness a ré gi 
an gol ban „watchfulness”-t je lent, szi no ni mái: attentiveness, 
mindfulness. Az új an gol ban: attention, intellect, spirit. Ha 
az át fe dé se ket meg akar nánk szün tet ni, ak kor je len tés sel kel-
le ne fel ru ház nunk hét köz na pi fo gal ma kat. Pl. aki fi gyel ni tud, 
az az „eszé nél van”, ha fel éb red, ak kor „fel esz mél” ré gi e sen 

„fel élén kül”, ha va la mit ten ni szán dé ko zik, ak kor „fel ser ken”, 
ha tu da ta tisz ta, ak kor „vi lá gos” és ha en nek az el len ke zô je 
kö vet ke zik be, ak kor „esz mé le tét vesz ti” – ki vé ve, ha el al szik. 
A la tin ere de tû nyel vek (fran cia, olasz, ro mán és spa nyol) nem 
tesz nek kü lönb sé get a consciousness és az awareness kö zött 
(5). A fran ci á ban a consciousness la consciencia, az awareness 
úgy szin tén la consciencia vagy perception (va gyis a dol gok fel-
fo gá sá ra al kal mas ál la pot). Az orosz nyelv ben ha son ló a hely-
zet. A tu dat mint szá mos pszi chés je len ség gyûj tô fo gal ma és 
a tu da tos ság – mind ezek meg élé se – a ma gyar ban sem vá lik 
el éle sen, bár er re le he tô ség vol na. A tu da tos ság za va rá nak a 
fel fo gás, gon dol ko dás és a me mó ria tar tal mi za va ra it, esz mé let-
za var nak pe dig az éber ség és éb reszt he tô ség (re ak ti vi tás) za va-
rát kel le ne ne vez ni. Az an gol „vigilance”, ame lyet a ma gyar 
szak nyelv „vigilancia”-ként em le get nem más, mint az éber-
ség (6). A vegetative state (a ma gyar szak nyelv ben még min-

dig apalliumos ál la pot vagy decorticatio) „vigil coma”-ként 
em le ge té se pe dig fá ból vas ka ri ka, mert, ha va la ki esz mé let len, 
ak kor nem le het egy idô ben éber. En nek is me re té ben el kép zel-
het jük, hogy a tu dat za va rok té ma kör ben mi lyen ne héz ide gen 
nyel ven tu do má nyos dol go za tot ír ni, ugyan is „a nem zet kö zi 
pub li ká ció egyet len nyelv re, az an gol ra szû kült le”. Pl.: Cajal 
spa nyo lul és fran ci á ul írt ere de ti el kép ze lé se it az ideg há ló za tok 
mû kö dé si ál la po tá ról és a tu dat ról ne héz vol na an go lul ek vi va-
lens sé ten ni (7). 

Ha son ló ba jok van nak a so kat em le ge tett gu ta ütés sel – an go-
lul „stroke”, mely nek el sô je len té se: ütés, csa pás. Or vo si ér te-
lem ben: hir te len tá madt be teg ség az agy ban (sudden attack of 
illness in the brain – a sudden and severe attack, as of apo-
plexy or paralysis). A né met ben ugyan ezt je len ti a Schlagan -
fall vagy Gehirnschlag. A ma gyar or vo si nyelv ben szá mos jó 
ki fe je zés ta lál ha tó a „stroke-ra”, úm.: agy gu ta, szél ütés, szél hû-
dés, vascularis agyi ka taszt ró fa, ictus, ictus apoplecticus, agyi 
vascularis insultus, insultus apoplecticus. A köz nyelv va la ha 
oko sabb volt a szak nyelv nél, mert az agy vér zést az agy lá gyu-
lás tól el kü lö ní tet te. Nem így az or vo sok! Ôk mos ta ná ban (a 
ne u ro ló gu sok ki vé te lé vel) át vet ték a la i ku sok szó hasz ná la tát és 
azt ál lít ják a múlt bé li gu ta ütés rôl, hogy „a be teg nek agy vér zé-
se volt – vagy volt egy agy vér zé se”. A „stroke” pe dig, amely 
mind ket tôt – a vér te len és vé res agy gu tát – je len tet te az agyi 
ischaemia szi no ni má ja lett. „Akut stroke-ja van” – mond ja a 
gya kor nok, anél kül hogy meg gon dol ná, hogy min den ütés/csa-
pás akut, de a hir te len ke let ke zett be teg ség akut sza ka szát ér ti 
alat ta. Az „akut stroke” azon ban mint kép za var el ter jedt a vi lág 
szak iro dal má ban (8). 

Mint em lí tet tem, van nak le for dít ha tat lan és le nem for dí tan dó 
ide gen szak ki fe je zé sek, ame lyek bôl csak né há nyat so ro lok fel. 
A minimal cognitive de f cit, ma gya rul cse kély gon dol ko dás za-
vart je lent, de sen ki nem ter jesz ti ma gya rul, mert a cognitive 
va la mi vel töb bet je lent a gon dol ko dás nál. A homeostasis je len-
té sét sen ki nem fir tat ja, mert úgy ér zi, hogy pon to san tud ja. A 
fe hér je- vagy génexpressio ma gya rí tá sá ra hasz ná lat ban van a 
ki fe je zô dés pon tat lan ma gyar fo ga lom, de ma ga az expressio 
gyak ran nem je lent sem mit, csak annyit, hogy va la mi ott van, 
más kor pe dig azt je len ti, hogy ter me lô dik, ki fej lô dik, meg nyil-
vá nul vagy gya rap szik. Így az tán aki ma gyar szö veg kör nye-
zet ben vil log ve le, az mond hat egy szer re akár mi lyen na gyot. 
Nem tud juk a pon tos je len té sét az apoptosis-nak sem. Ele gan-
ci át su gá roz nak a „self-elméletek”, ame lyet le het ne ma gya rul 
személyiségelméleteknek mondani, de úgy a mögötte lé vô 
misz ti kus tar ta lom el vesz ne. A vég re haj tást, cse lek vést je len-
tô executive funk ci ók ki fe je zést át vet te a ma gyar tu do má nyos 
nyelv. A me mó ria (em lé ke zés, em lé ke zet) fel osz tá sá ban sem 
az exp li cit, sem az imp li cit fo ga lom kör nek nincs meg fe le lô ma-
gyar át írá sa stb. 

Szak mai köz le mé nyek ben a leg több hi ba a túl fo gal ma zás mi att 
ke let ke zik. Bô sé ges iro dal ma van, itt csak né hány pél dát em lí-
tek. „A gyógy sze res ke ze lés re nem re a gá ló extrapyramidalis 
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moz gás za va rok ke ze lé sé re ma nap ság új ból egy re na gyobb te-
ret hó dí ta nak a sztereotaxiás mód szer rel vég zett diszk rét törzs-
dú ci laesiók”. 

Kép zel jék el, hogy a diszk rét laesiók te ret hó dí ta nak, rá adá-
sul, egy re na gyob bat. Az ide gen nyel vû cím el sô ré sze sok-
kal job ban si ke rült: „Surgical treatment of …extrapyramidal 
movement disorders by means of stereotactic procedures in 
basal ganglia…” – azu tán el ural ko dik is mét a hun ga riz mus: 

„…is becoming mo re widely accepted”.

Egy má sik új ság ban a szer zôk így fo gal maz nak: (…valami-
lyen ro ha mok) tü net ta na, kór ere de te és mû té ti ke zel he tô sé ge, 
il luszt ra tív eset is mer te té sek kel. A „ke zel he tô ség” nyil ván ke-
ze lést je lent, mert csak azt le het le ír ni, ami meg tör tént. A „tü-
net tan” nagy zo lás. A tü net ide elég vol na. Az elôb bi ugyan is 
va la mennyi tü net tel fog lal ko zó tan (tu do mány). Nyil ván nem 
az eset is mer te té sek il luszt ra tí vak, ha nem az ese tek. Te hát elég 
vol na ennyi: eset ta nul má nyok. 

„Ki újult malignus gliomás be te gek ke ze lé se…” va la mi vel. Eb-
bôl a cím bôl az jut hat eszünk be, hogy a be te gek ki újul tak, ho-
lott a malignus gliomájuk újult ki, emi att szo rul tak ke ze lés re 
va la mi lyen mód szer rel. 

Vé gül né hány pél dát sze ret nék be mu tat ni ar ra, hogy a po li ti kai 
szó hasz ná lat mi kép pen ter jedt el me di ci ná ban és ho gyan tu dott 
ab ban el ural kod ni. Elô re bo csá tom, hogy ez az zal a vi lág mé re-
tû té ve dés sel kap cso la tos, hogy a be teg em be rek gyó gyí tá sa fel-
fog ha tó gaz da sá gi te vé keny ség ként, ezért a gyó gyí tás ra is al kal-
maz ha tók a pi ac tör vé nyei. El sô gon do la ta i mat írom le, ami kor 
gu nyo ros ér tel me zést adok ezek nek a gaz da sá gi-po li ti kai mû-
sza vak nak, de ez zel nem óhaj tom sér te ni az ol va só ér zé keny-
sé gét, azét sem, aki kö dös szán dé kok ki fe je zé se ként rend sze re-
sen hasz nál ja eze ket, szó ban és írás ban egy aránt. Így ke rült az 
or vo si szer ve zô te vé keny ség szó tá rá ba az „innovatio”. 

INNOVATIO = (újí tás, meg újí tás, ja ví tás) át vitt je len té se: 
köz pén zek bôl ma gán vál lal ko zás ba fog, amit köz ér dek nek tün-
tet fel, be sze rez va la mit drá gán, ami tôl sze rin te majd job ban 
men nek a dol gok. Meg vál toz tat, min ták alap ján va la mit, ami 
ad dig ment – úgy ahogy – de az újí tás tar tós mû kö dés za vart 
idéz elô. Meg szü le tett az in no vá ció to vább fej lesz té se is, pl. az 

„inno vá ló dás fo lya ma ta” – amely ki fe je zés azt su gall ja, hogy 
csak hagy ni kell, a dol gok jobb ra for dul nak ma guk tól is. Ha va-
la ki re azt mond ják, hogy „na gyon in no va tív” at tól tar ta ni kell, 
mert min den re ké pes. 

OUTSOURCING = (ki röp te tés, mo tor nél kül sik lás), va ló di je-
len té se: ki ajánl, il le ték te le nül ki áru sít. Ma gyar je len té se: kö zös-
sé gi va gyont va la ki, rend sze rint ro kon ke zé re, át ját szik. 

CORE FACILITIES = gép, épü let, la bo ra tó ri um, mo so ga tó, 
be teg ágy stb. – a ke ze lô i vel együtt – ame lyet még nem le he-
tett el ad ni.

MO DELL ÉR TÉ KÛ = az a bi zo nyos át ala kí tás még nincs se hol, 
de a ter vek rôl ál lít ha tó, hogy meg va ló su lá suk ese tén min den ki 
cso dál ni fog ja. Mind az, ami MOST a he lyén van, az ér ték te len 
és hasz nál ha tat lan. Nem tud juk, hogy mi az a mo dell, de jól 
hang zik, ezért meg pró bál juk szá ja lás sal az ér té két emel ni. A 
mo dell so ha sem je lent va la mi konk ré tat, mint pl. az au tó vagy 
a re pü lô gép, ha nem in kább fik tív szer ve zé si újí tást, ame lyet 
azért kell vég hez vin ni, hogy majd má sok is ugyan úgy te gye-
nek a mi pél dánk alap ján. 

KURATÍV MEDICINA = a nem kuratív me di ci na el len té te. Ed-
dig úgy tud tuk, hogy csak kuratív van, mi vel ez a medicína lé nye-
ge, nem szok tuk em le get ni. Most a jel zô hoz zá adá sá val az a be-
nyo má sunk tá mad hat, mint ha más fé le is vol na. Az is le het, hogy 
csak hang sú lyo zás cél já val je lent jük ki, hogy me di ci na lé nye ge a 
gyó gyí tás vagy az kel le ne hogy le gyen. A be teg pol gár pe dig gya-
nak szik és fél, at tól tart, hogy ô má sik me di ci ná hoz ke rül het.

CSÚCS TECH NO LÓ GIA = min den olyan, amely ná lunk még 
nincs, mert drá ga, és mert nem ad ják azok, akik nek van. A 
csúcs tech no ló gia olyan tech no ló gia, amely ná lunk nem mû kö-
dik ak kor sem, ha ide ke rül, mert ahogy át lé pi az or szág ha tárt 
ir gal mat la nul el rom lik. 

MULTIDISZCIPLINÁRIS HA TÁR TE RÜ LE TEK = nem elég 
a sa ját tu dat lan sá gom, tár su lok a töb bi e ké hez. 

VER SENY KÉ PES ÁL LA POT = a töb bi higgye el, és igye kez-
zen eb be a bi zo nyos ál la pot ba ke rül ni, erôs el ha tá ro zás sal és ön-
szug gesz ci ó val. Ar ra utal nagy ra va szul, hogy va la kik fi gyel nek 
ben nün ket és le akar nak hagy ni, pl. gyó gyí tás ban, ku ta tás ban, 
ok ta tás ban, de ezt mi nem hagy juk, mert mi va gyunk az al kal ma-
sak ar ra a ver seny re. Ez egy ben a ko hé zió fenn tar tá sá nak kí sér-
le te is. Min den cég, ame lyik el ad ni akar, ez zel ete ti a be osz tott ja-
it, mert a csa pat szel lem a leg fon to sabb. Mi köz ben ver seny zô ket 
aka runk csi nál ni, és azo kat min den ver seny re al kal mas „ál la pot-
ba” hoz ni, el hall gat juk, hogy se el len fél, se pá lya.

VER SENY KÉ PES EGÉSZ SÉG ÜGYI HU MÁN ERÔ FOR RÁS 
= be teg hor dók, akik egy más sal ver se nyez ve sza lad nak 400 mé-
tert esô ben a rö gös kór ház ud va ron ke resz tül a la bo ra tó ri um fe lé, 
nylon nal le ta kart be teg gel. 

AZ OK TA TÁ SI KÉ PES SÉG PI A CI ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE = an nak 
be val lá sa, hogy az ok ta tást ne he zen le het el ad ni, a ké pes sé get 
vi szont egy ál ta lán nem le het el ad ni. Az Ecserin ki ál lí tott táb la 
jut az em ber eszé be, ame lyen ez áll: „Ok ta tást adok-ve szek, és 
alat ta: a fi ze tés kép te le nek bu ták ma rad nak.”

ÖSSZE FOG LA LÁS  A nyelv za var fo gal mi za var. A ne u ro ló gia 
szak nyelv ében a ho má lyos sá got a tár gyi tu dás hi á nya, a meg-
ha tá ro zat lan vagy az anya nyelv re nem for dít ha tó, eset leg az 
anya nyelv bôl hi ány zó fo gal mak okoz zák. Az or vo sok köny-
nyen át vesz nek po li ti kai és köz nyel vi ki fe je zé se ket, ame lyek 
a ka no ni zált szak nyel vet ront ják. Eze ken felül az or vo si nyelv 
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hi bá i nak nagy ré sze az or vo sok at ti tûd jé nek meg vál to zá sá ra ve-
zet he tô vissza. En nek két fon tos ele me: az egy sze rû sí tés vá gya 
és a szak mai té ve dés tôl va ló fé le lem. 
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