
Orvosi szótárakra egyrészt azért van szükség, mert a szaksza-
vak helyes értelmezése egyaránt életbevágóan fontos a gya-
korló és a kutató orvos számára, másrészt azért, mert az orvosi
szakszókincs az idõk során megállíthatatlanul gyarapszik és
módosul. Azokban a kultúrákban, amelyekben az orvosi szak-
nyelv hosszú ideig azonos nyelv maradt (például a görögöknél
és Indiában), vagy amelyekben az orvosi szaknyelv valame-
lyik idegen, holt nyelv szókincsét õrzi (például Európában), az
értelmezésre történeti és nyelvi okokból is szükség lehet. Nem
csoda, ha az orvosi-gyógyszerészeti szótárak – a kettõ nehezen
választható külön – már több ezer éves múltra tekintenek
vissza.

! AZ ORVOSI SZÓTÁRIRODALOM KIALAKULÁSA
Az elsõ ismert orvosi és gyógyszerészeti szótárakat földré-
szünkön a görögök hozták létre a Kr. e. IV–III. században, el-
sõsorban a hippokratikus könyvek magyarázatára. E szóma-
gyarázatok többsége azonban elveszett, csupán késõbbi írók
munkáiból ismerjük szerzõik nevét.

Más körülmények tették szükségessé azoknak az arab nyelven
író orvosoknak a szójegyzékeit, akik a görög orvoslás szakfo-
galmait igyekeztek értelmezni. Az õ szótáraik voltak az elsõ
többnyelvû orvosi szótárak, hiszen eredetileg görög (néhol la-
tin, perzsa) kifejezéseket próbáltak arabul megmagyarázni
vagy arabra átültetni.

Az orvosi, gyógyszerészeti szótárak virágkora a könyvnyom-
tatással és a reneszánsszal érkezett el. A nyomtatott könyv ad-
dig ismeretlen lehetõségeket adott a szótárírónak, nem beszél-
ve arról, hogy e szótárakat éppenséggel más, nyomtatott köny-
vek tették szükségessé. A reneszánsz és a humanizmus nyelvé-
szeti indíttatása, illetve az addig elfeledett szövegek kiadása és
kritikája miatt eleve ösztönözte a szótárirodalmat (49).

Az elsõ reneszánsz orvosi szótár Symphorien Champier, hu-
manista nevén Campegius (1472–1535) Vocabulorum
medicinalium ac terminorum difficilium explanationes címû

munkája 1508-ban, Lyonban látott napvilágot. Nagyjából
ugyanekkor írta a spanyol reneszánsz szótárírás atyja, Antoni-
us Nebrissensis (1444–1522) is a maga Lexicon artis
medicaejét. Laurentius Phrisius (1490–1531) Synonyma und
gerecht Auslegung der Wörter (Strassburg, 1519) címû szótára
az elsõ többnyelvû szótár, a német mellett az orvosi, növényta-
ni, ásványtani szavak latin, héber, arab és görög változatait is
hozta.

A XVI. század második felétõl sorra adták ki az általános orvo-
si lexikonokat is (a lexikon és a szótár szó eredetileg ugyanazt
jelentette). Az elsõ, nem filológiai, hanem gyakorlati orvosi
céllal készült orvosi szótár Bartholomaeus Castellus (?–1607)
kétnyelvû (görög–latin) orvosi lexikonja volt (Lexicon
medicum graeco-latinum, Venetiis, 1607). A XVII. század vé-
gén azután megjelent az az orvosi lexikon, amely a következõ
évszázadokban a legnépszerûbbnek bizonyult, és amely ma is
a leghasználhatóbb az orvostörténész számára: Stephanus
Blancardus (1650–1702) Lexicon medicum novum graeco–
latinumja (Lugduni Batavorum, 1690).

Az európai orvostudomány nyelve a XII. századra már egyér-
telmûen a latin lett. A XVI. századtól azonban a latin a tudo-
mányban is lassan elvesztette egyeduralmát. Ennek oka rész-
ben a reformáció, részben pedig a nemzeti nyelvû irodalmak
megerõsödése, illetve a latinul nem tudó polgárság gazdasági
erejének növekedése volt. Az elsõ nemzeti nyelvû orvosi szó-
tárak ennek megfelelõen a legfejlettebb országokban jelentek
meg, például francia földön François Thevenin (?–1656)
Dictionnaire etymologique des mots grecs, servans a la
médicine (Paris, 1662), német nyelvterületen pedig Iohann
Jacob Woyt (1671–1709) Thesaurus pharmaceutico-
chirurgicus (Leipzig, 1696) címû munkája. Jellemzõ módon
mindkét szótár szerzõje sebész volt, tehát nem egyetemet vég-
zett ember.

Hazánkban ugyan a reformációnak köszönhetõen már a XVI.
században kialakult a nemzeti nyelvû orvosi irodalom, az elsõ
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magyar orvosi szótárakra a magyar társadalom és a magyar
nyelv fejletlensége miatt mégis a XIX. századig kellett várni.
Ennek ellenére a magyar orvosi szótárirodalomnak is voltak
elõzményei: többnyelvû növénytani munkák, szójegyzékek és
külföldön, illetve itthon kiadott többnyelvû szótárak.

! A MAGYAR ORVOSI SZÓTÁRIRODALOM
ELÕZMÉNYEI

A magyar orvosi szótárirodalom kezdetei külföldi növénytani
munkákhoz köthetõk: Christian Mentzel (1622–1701) Index
nominarum plantarum universalis (Berolini, 1682) címû több-
nyelvû gyógynövényszótárában, illetve Beythe István
(1532–1612) – Clusius munkájához fûzött – Nomenclator
stirpium Pannonicusában (Antwerpen, 1583) már számos ma-
gyar szakszóra is bukkanhatunk.

A kor gyógyszerészeti szótárírói közt Beythén kívül egy má-
sik, magyarországi származású szerzõ is megtalálható:
Josephus Spaenholz (kb. 1630–1690) magyarországi születésû
jezsuita pap, akinek Lexicon galenico-chymicum pharma-
ceuticum címû munkájában (Frankfurt, 1661) azonban nem
szerepeltek magyar szavak.

A magyar orvosi és gyógyszerészeti szókincs legkorábbi írott
emlékei természetesen nem orvosi szótárakban, hanem egyéb
orvosi és nem orvosi szövegekben, szójegyzékekben találha-
tók. A magyar szótárírás a kéziratos szójegyzékekkel kezdõ-
dött (7, 67). Ezek közül már orvosi vonatkozású szavakat is
tartalmaz az 1430-as években írt Schlägli-szójegyzék.

Az elsõ, magyar nyelvet is felölelõ többnyelvû szótárakban is
számos magyar orvosi vonatkozású szó található. A híres
Calepinus-féle szótár (53, 14) tíz- és tizenegy nyelvû változata
több tízezer magyar szót és kifejezést tartalmaz. Pesti Gábor
(?–1542k.) Nomenclatura sex linguarum. Latinae, Italicae,
Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae (Wien,
Singriener, 1538) címû magyar, orvosi vonatkozású szavakat
is közlõ szótárát 1595-ben követte Verancsics Faustus (1540 v.
1551–1617) ötnyelvû szótára, amelyben szintén sok orvosi vo-
natkozású szó azonosítható (11, 77). Kevésbé ismert és feldol-
gozott Petrus Loderecker (?–1636) csehországi német szerze-
tes 1605-ös, hétnyelvû szótárának nyilván Szenczire támasz-
kodó magyar anyaga (46).

Az elsõ kétnyelvû magyar szótár ugyanis 1604-ben, Nürnberg-
ben jelent meg, Szenczi Molnár Albert (1574–1634) jóvoltá-
ból, a XVIII. század elejének legnevezetesebb szótára Pápai
Páriz Ferenc (1649–1716) Dictionarium Latino–Hungaricum
és Dictionarium Hungarico–Latinum címû mûve (66). Az elsõ
magyar egynyelvû szótárak a XVIII. század végétõl tûntek fel.
Például Baróti Szabó Dávid (1739–1819) Kisded szó-tára (4)
vagy Kresznerics Ferenc (1766–1832) kétkötetes Magyar Szó-
tára (Budán, a M. Kir. Tudomány Egyetem betûivel,
1831–1832), amely a legelsõ szótörténeti szótár volt hazánk-
ban. Itt kell megemlítenünk Márton József (1771–1840)
Lexicon trilingve latino–hungarico–germanicumát is (Pest,
Heckenast, 1818), illetve magyar–német szótárát és iskolai le-
xikonját is (51, 52). Mindezekben a munkákban már rengeteg

orvosi-gyógyszerészeti szakkifejezés fordult elõ, és számos
magyar orvosi-gyógyszerészeti szakszót tartalmaznak
XVI–XVIII. század magyar nyelvû orvosi munkái (Lencséstõl
Apáczain és Páriz Pápain át Mátyusig és Ráczig), illetve Dió-
szegi Sámuel (1761–1813) füvészkönyvei is (15, 16).

! MAGYAR ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI SZÓTÁRAK
A XIX. SZÁZADBAN

Az elsõ magyar orvosi szótár, legalábbis neve szerint, egy kis
népszerû, nem túl magas színvonalú, kézzel is sokat másolt ki-
advány, Nedliczi Váli Mihály (1710k.–1772) Házi orvos
szótárotskája (Gyõrött, Streibig, 1792). Ez a könyvecske azon-
ban legföljebb címében szótár, valójában csak receptgyûjte-
mény (6).

Az elsõ valódi magyar orvosi szótár sokkal késõbbi, és már
egyértelmûen a nemzeti mozgalmakhoz és a nyelvújításhoz
köthetõ. Bugát Pál (1793–1865) és Toldy Ferenc (1805–1875)
– mint Szállási Árpád is megjegyzi (65) – bevallottan azért ál-
lították össze kb. 8000 szavas Magyar–Deák és Deák–Magyar
orvosi szókönyvüket, hogy az orvosi nyelvújítás káoszában
rendet teremtsenek (12). Ez a szótár az Orvosi Tár olvasóinak
és szerkesztõinek szolgált útmutatóul. Sok szakszót sikerült el-
terjesztenie (például csipesz, lob, sejt, visszér, dúc), megoldá-
sainak zöme azonban feledésbe merült. Bugát késõbb egy sok-
kal bõvebb, nagyjából 40 000 szócikket tartalmazó természet-
tudományos szótárat is összeállított, illetve alkotott Termé-
szettudományi szóhalmaz címen, amelybe elõbbi mûvébõl is
számos szót átvett. Könyvének elõszavában megjegyzi, hogy
szótárának munkatársa, „ügyfele” Pólya József doktor (1802–
1873) volt, aki a maga szógyûjtését átengedte neki (13).

Nagyjából Bugáttal egy idõben adta ki a maga remek orvosi és
gyógyszerészeti-kémiai szótárait Kováts Mihály (1768–1851)
(32). Ezek közt akadt ásványtani, növénytani, gyógyszerésze-
ti, sõt bonctani szótár is: utóbbi az elsõ magyar orvosi szakszó-
tárnak tekinthetõ (37–43).

A kor orvosi vonatkozású hazai szótárai közt kell említenünk
Bajnok Antal (1800k.–1860k.) gyógyszerészeti-kémiai szótá-
rát – ezzel szempontunkból csak egy a baj: hogy kizárólag latin
nyelvû (2).

A következõ magyar orvosi szótárra nagyjából húsz évet kel-
lett várni, ám ekkor rövid idõ alatt egyszerre három is megje-
lent. Az ekkoriban induló ellenzéki orvosi lap, a Gyógyászat
„szerkesztõ-tulajdonosa”, Poor Imre (1823–1897) Nékám
Sándor, Rupp János, Stockinger Tamás, Gebhardt Lajos, Kurtz
Gusztáv, Kovács József, Révay József és Tóth N. János segéd-
letével adta ki egy „késõbbi tökéletesebb mû zsengéjeként”
179 oldalas, nagyjából 9000 szót és kifejezést tartalmazó, ok-
táv méretû zsebszótárát (54). A szótár második, „magyar–de-
áknémet” kötete szintét Poor Imre kiadásában, ám már Hackelt
(Hackl) Endre (1829–?) ungvári és Szirtey György (1822–?)
zelizi gyakorló orvosok szerkesztésében jelent meg 1863-ban.
Ez a kötet érthetõ módon a latin–magyarnál kevesebb, csak kb.
8000 szót tartalmaz, hiszen nem minden latin szónak volt ma-
gyar megfelelõje (24).
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A szótár megjelenését természetesen a nagy ellenfél, a mérsé-
keltebb Orvosi Hetilap sem hagyhatta válasz nélkül. A lap
„szerkesztõsége” sietve, még 1862-ben elõrukkolt a maga sok-
kal terjedelmesebb, szintén háromnyelvû orvos-gyógyszerészi
mûszógyûjteményével, amelyet Poor Imre nagy bánatára az
Orvosi Hetilap a lap mellékleteként adott ki és terjesztett (56).
A szótár összeállításában – szakmák szerint felosztva az anya-
got – Tóth Sándor, Kun Tamás, Tóth László, Balogh Kálmán,
Jendrássik Jenõ, Kátay Gábor, Lumniczer Sándor, Stockinger
Tamás, Lengyel Endre, Wagner Sándor, Majzner János és
Mádi Pál vett részt. (A derék Stockinger Tamás az ellenfél
könyvébe is írt, jó politikus lehetett!) A 220 oldalas szótár
részletesebb és színvonalasabb, sõt testre is nagyobb volt, mint
a Pooré, ám alig valamivel több szót és kifejezést tartalmazott,
mint elõdje. A kötetre a szabadabb nyelvhasználat, az erõltetett
magyarítás elutasítása („legyen meg a fogalom, és a kifejezés
nem fog hiányzani, az ige nem maradand test nélkül”) jellem-
zõ, s az ismeretlen szerkesztõ, aki valószínûleg Markusovszky
lehetett, akárcsak Poor Imre, azt ígéri olvasóinak, hogy a szó-
tárnak elõbb-utóbb bõvebb kiadása is megjelenik majd. Egyik
ígéretbõl sem lett semmi.

Nagyjából ismét vagy húsz esztendeig kellett ugyanis várni a
következõ hazai orvosi szótárkísérletre. A már az elõzõ szótár
élettani szókincsét megíró Balogh Kálmán (1835–1888) ekkor
adta ugyanis ki a maga Orvosi mûszótárát (3). A kb. 20–22 000
szót tartalmazó, és ha a latin–görögöt egyetlen nyelvnek te-
kintjük, már csak kétnyelvû szótárt szerzõje a bevezetõ szerint
azért adta ki, mert a korábbi szótárak már rég nem kaphatók, és
az orvosi nyelv is gyorsan változik: a korábbi nyelvújítási kife-
jezések zöme pedig nem használatos már. A szerzõ felhívja a
figyelmet, hogy õ maga új szavakat nem alkotott, s igyekszik a
bevett használatot követni, tekintettel arra, hogy „orvosi mû-
szavaink tekintetében válságosabb állapotban még nem vol-
tunk, mint most vagyunk”. A szótár remekül szerkesztett, logi-
kus, az idegen szavak nemét és ragozását is jelzi, megoldásai
pontosak, rokon értelmû szavakban gazdagok.

Itt kell megjegyeznem, hogy 1880-ban jelent meg a magyarorszá-
gi születésû Joseph Hyrtl (1810–1894) csodálatos anatómiai eti-
mológiai „szótára”, az Onomatologia anatomica (27) is – német
nyelven.

Az elsõ igazán színvonalas magyar orvosi szótárnak szerintem
a pozsonyi Barts József (1844–1896) Orvos-gyógyszerészeti
mûszótárát (5) tekinthetjük. A Toldy Ferenc emlékére, a Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók által kiírt Batizfalvy-
díjjal jutalmazott kötet kb. 30 000 szócikket tartalmaz, és meg-
határozásai zöme ma is elfogadható, a túl nyakatekert és új-
dondász megoldásokat pedig rokon értelmû szavakkal vagy
körülírással igyekszik enyhíteni. Hibául róható föl, hogy bár
saját bevallása szerint az „orthologia” és a „neologia” közt kö-
zéputat igyekszik járni, szótára hemzseg az erõltetett nyelvújí-
tási szavaktól, sõt maga is javall eléggé vitatható megoldásokat
(31). Ezzel együtt a szótár jelentõs teljesítmény, jól szerkesz-
tett, egységes és átgondolt munka, amelynek méltó folytatása
az orvoslás területén az 1960-as évekig nem akadt.

A gyógyszerészet területén azonban nem is egy! Ezek közül
két munka magaslik ki: egyrészt K. Rácz Károly (1840k.–

1900k.) Gyógyszerészeti Real-Enycylopaediája, másrészt
Kazay Endre Gyógyszerészi lexikonja.

A Gyógyszerészeti Real-Encyclopaedia (29) lenyûgözõen
nagy munka. 2192 oldalán (+ függelék) számításom szerint kb.
40 000 címszó szerepel, és a kötetet a magyar orvos-gyógysze-
részi szótárak közül elsõként ábrák is ékítik. Noha nyilvánva-
lóan német mintákat (Hager) követett, magyar nevezéktanát
tekintve fordításnak is hatalmas teljesítmény lenne, de nem az,
hiszen hangsúlyozottan eredeti és úttörõ mû. Hozza például az
összes magyar gyógyszerész nevét, mûködési helyükkel
együtt, valamint az egyes magyar városokat is említi, és azt is,
éppen ki volt a gyógyszerész bennük. Ám külön szócikk szól e
gazdag tartalmú lexikonban például a jegesmedvérõl vagy az
ivaros szaporodásról is.

A megdöbbentõ az, hogy errõl a kiemelkedõen színvonalas mûrõl
és szerzõjérõl soha nem írt senki semmilyen értékelést vagy mél-
tatást: neve semmilyen gyógyszerésznaptárban vagy évkönyvben
nem fordul elõ, csak Szinnyei említi, de életrajzi adatok nélkül.
K. vagyis Kozárvári Rácz Károly személyérõl mindössze annyit
sikerült megtudnom, hogy erdélyi születésû gyógyszerész volt,
1863-tól már a Magyar Kir. Természettudományi Társulat tagja,
majd az Aesculap címû rövid életû gyógyszerészeti lap fõszer-
kesztõje és tulajdonosa is egyben (az enciklopédia a lapban jelent
meg, elõször folytatásokban, s eközben füzetekben már 1885-tõl
árusították). Születési és halálozási éve nem ismert.

A másik nagy gyógyszerészeti mû az akkor mindössze 24 esz-
tendõs Kazay Endre (1876–1923) adatokban gazdag Gyógy-
szerészi lexikonja (35), amely a szerzõ szülõvárosában, Nagy-
bányán jelent meg 1900-ban, négy kötetben. Kazay elõszavá-
ban a forrásmunkák közt hivatkozik K. Rácz Károly mûvére is,
Kazay lexikonja azonban kétségkívül igényesebb és eredetibb,
mint elõdjéé. Nagy elõnye, hogy gyógyszerészettörténeti
szempontból is kiválóan használható, s nyelvi-stilisztikai
szempontból is remek. A mûnek különösen az elsõ két kötete
igen igényes és részletes, a vége kissé elnagyoltabb.

A gyógyszerészetben a XIX. század vége felé több értékes
gyógyszerészeti részszótár is megjelent, amelyek közül kima-
gaslik Karlovszky Geyza (1860–1936) gyógyszerész, Than
Károly tanársegédjének igen szórakoztató és nagy forrásértékû
néprajzi szótára, A gyógyszerek magyar tudományos, népies és
táj-elnevezései, latin jelentésökkel együtt (33). Ezt egészíti ki
Kende István rövid román (36) és Gebhardt Zoltán még rövi-
debb szlovák gyûjtése (21), illetve a Gyógyszerészi Közlöny
német gyógyszerészeti szótára (55). Itt jegyzem meg, hogy a
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár S.1125 raktári számon
õrzi Kozocsa Dávid magyar–örmény gyógyszerész magyar-
csékei keltezésû, az 1870-es évekbõl való kéziratát, amely nem
más, mint egy magyar–német–román–latin gyógyszerészeti
szótár.

! A XX. SZÁZAD MAGYAR ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZI
SZÓTÁRAI

Ami az orvosi szótárakat illeti, újabb húsz esztendõnek kellett
eltelnie Manninger Vilmos (1876–1945) és Bakay Lajos
(1880–1959) Onomatologia medicájának megjelenéséig (50).
Manninger a könyv kiadását azzal indokolta, hogy idõközben
sokat fejlõdött az orvostudomány, gyarapodtak és megváltoz-
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tak a szakszavak is. A szerzõ – Bakay csak az anatómiai szó-
kincset gondozta – igyekezett a régi magyar orvosi nyelv és a
tájszótárak anyagát is kötetébe emelni, s szótörténeti utalásai is
nagyon jók. A szócikkek is jól szerkesztettek, egységesek, az
anatómiai nevek helyesírása pedig a korban meghatározó bá-
zeli szabályzatot (BNA) követi. A szótár terjedelme azonban
nem tûnik elégségesnek, hiszen csak kb. 9000 szócikket tartal-
maz, ami a korabeli orvosi nyelvhez képest is csekélynek
tûnik.

Szinte mulatságosan pontosan húsz év múlva jelent meg Alexy
Emil (1844–1932) szombathelyi tiszti fõorvos és törvényszéki
orvos szintén igen színvonalas Orvos-természettudományi szó-
tára (1), amelyhez Kétly Károly professzor írt elõszót. A szó-
tár nem csupán orvosi, hanem állat-, növény- és ásványtani ki-
fejezéseket is magyarázott, magyarított. A szócikkek rövidek,
de pontosak, a szótár nagyjából 22 000 szót és kifejezést tartal-
maz, így meglehetõsen terjedelmesnek és korszerûnek nevez-
hetõ.

A két háború közti esztendõkben több kisebb, igen hasznos és
érdekes orvosi és gyógyszerészeti szótár jelent meg, így Weisz
Zsigmond (?–1944), aki a Fogtechnikai Szemle szerkesztõje is
volt a két háború között (végül a nácizmus áldozata lett) és
Czeizler Sándor (?) fogtechnikusok kb. 8000 szavas fogászati
szótára (78), Stipanics (Szõcs) József, ismeretlen sorsú
magyarkanizsai gyógyszerész különlegesen hasznos, hatnyel-
vû gyógynövényszótára, a Synonyma pharmaceutica (64),
amely 159 gyógynövény és gyógyszer kb. 30 000 nevét sorolja
föl, kitûnõen mutatózva. Ekkoriban jelent meg Varró Aladár
Béla (1881–1956) gyógynövényszótára (73), Engelberg Osz-
kár (1894–1976) és Iuliu Ha!ieganu (1885–1959) rendkívül
színvonalas és orvosi iratmintakészlettel is ellátott román–ma-
gyar és magyar-román orvosi szótára (18), Petrovits Lajos
(1897–?) és Szabó Zoltán (1890–?) patológusok, a jénai
Nomina Anatomica alapján összeállított anatómiai magyarító
szótára (58, 59), illetve Polákovics Antal/Anton Polakoviè
(1866–1924) felvidéki (malackai) orvos három kötetecskébõl
álló, 2200 meghatározást tartalmazó magyar–szlovák orvosi
szótára (60). [Polákovicsról lásd:
https://malackepohlady.sk/?p=23505.]

A negyvenes évek elején (újabb húsz esztendõ múltával)
megint csak új orvosi szótár jelent meg hazánkban, ezúttal
Torday Ferenc (1871–1842) gyermekgyógyásznak köszönhe-
tõen, aki saját bevallása szerint is csak átdolgozta Manninger
munkáját (70). A szótár Barabás Zoltán (1889–1971) által je-
lentõsen bõvített, kb. 15 000 szót magyarázó, nyolcadrét for-
mátumú változata (71) a háború után jelent meg. Az ötvenes
évek elején írta meg Donáth Tibor (1926–2018) is igen érde-
kes anatómiai szótörténeti és értelmezõ szótárát (17).

A háború után aztán egyre több kétnyelvû orvosi szótárral ta-
lálkozunk, nyilván annak érdekében, hogy a magyar orvosok
az idegen nyelvû cikkeket is megérthessék (mindez egyébiránt
a magyar orvosok idegennyelvtudásának hanyatlásával párhu-
zamosan és azzal összefüggésben zajlott). Legelõször termé-

szetesen egy orosz–magyar, magyar–orosz szótár jelent meg
Láng Imre (1899–1972) szerkesztésében (44), majd ennek
Kállai Sándorné Csók Ilona (1935–?) által korszerûsített és bõ-
vített, 8000 címszavas, de csak 600 példányban kiadott válto-
zata (30). E szótár fogorvosi részét bõvítette és adta ki Kasnyik
György a 2000-es években (34). A továbbiakban sorra jelentek
meg újabb és újabb magyar–német (25, 69, 76) és magyar–an-
gol orvosi szótárak is (23, 45, 62, 72, 74, 75).

Ma már angol–magyar, magyar–angol orvosi szótárak tömegével
árasztják el a piacot. A sokszor kiadó és kiadási hely vagy év
megjelölése nélkül, általában idegen szerzõnevekkel jelölt vagy
szerzõnév nélküli kiadványoknak van hálón használható
(online), kérésre nyomtatható (print-on-demand) és elõfizethetõ
változata is, így nyilvántartásuk és felsorolásuk, de néha azonosí-
tásuk is szinte lehetetlen.

Mint már megszokhattuk, húsz évvel a Torday-szótár bõvített
kiadása után újabb általános orvosi szótárak születtek, egy-
részt Brencsán János (1923–2006) nagysikerû, a gyakorlatban
is jól használható és sokszor kiadott Orvosi szótára (9), illetve
Új orvosi szótára (10), másrészt az Akadémiai Kiadó orvosi
szótárként is használható négykötetes, sokat kifogásolt, ám
kétségtelenül színvonalas és korszerû, bár világnézeti szem-
pontból erõsen szûrõ, több mint 60 000 címszavas Orvosi lexi-
konja (26). Érdekes és kevéssé ismert, hogy 1964-ben, a Korá-
nyi Sándor Társaság kiadásában a frissen engedélyezett gene-
tika kisszótára (22) is megjelent. Az 1970-es években még egy
orvosi szakterület lexikonja jelent meg, nevezetesen a szexoló-
giáé, amely egy német szakmunka fordítása volt (68). A nyolc-
vanas évek kiemelkedõ teljesítményének tekinthetõ a Gallyas
Csaba (1941–) és Holló Ferenc (1923–1997) által szerkesztett
Állatorvosi értelmezõ szótár (20) a maga közel 10 000, rendkí-
vül alaposan megírt címszavával. 1986-ban hagyta el a nyom-
dát Józsa László szindrómaszótára is, amelynek aztán máso-
dik, bõvített és átdolgozott, kb. 2000 címszavas és hasznosan,
alaposan mutatózott kiadása is napvilágot látott 1994-ben (28).

A szokásos húsz esztendõ elteltével megint várhattunk egy or-
vosi szótárt, amely a kilencvenes évek elején még menetrend-
szerûen meg is érkezett a boltokba: ez a szótár azonban már
nem törekedett teljességre vagy az orvosi nyelv megújítására,
magyarítására, hanem inkább a kiválasztott kb. 5000 szakszó
származását, eredeti jelentését igyekezett tisztázni (63).
Ugyanekkor megjelent egy jól használható, új szakszótár is,
amely az ideg- és elmegyógyászati szakkifejezéseket gyûjtötte
össze, ám ismét csak nem tudományos, hanem ismeretterjesztõ
igénnyel (61). A kilencvenes évek elejének legnagyobb orvosi
szótárvállalkozása így mindenképpen az Orvosi helyesírási
szótár volt, amely végül Fábián Pál (1922–2008) és Magasi
Péter (1924–) szerkesztésében és az MTA védnöksége alatt je-
lent meg (19), és értelmezéseket nem, csupán helyes írott szó-
alakokat adott meg, abból viszont minden addigi magyar orvo-
si szótárnál többet, 90 ezret! Még szintén a kilencvenes évek
hozadéka volt a Medicina Kiadó németbõl, Dörnyei Sándor
(1926–) által fordított füzetkéje, az Orvosi terminológia (57),
amely az orvosi szakszavak latin és görög elemeit igyekezett
röviden bemutatni.
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! UTÓSZÓ
A 2000-es évek elején még megjelent néhány érdekes orvosi
vagy orvosi vonatkozású szótár vagy lexikon, így például egy
kitûnõ és jól szerkesztett magyar–román–angol fogorvosi
szakszótár (8), Lozsádi Károly (1935–) professzor szóeredete-
ket tisztázó, színvonalas és szép orvosi szótörténeti szótára
(47) vagy e sorok írójának orvostörténeti gyógymódlexikonja
(48), ám – a korábban kötelezõ húszéves idõközök alapján – a
2010-es évekre várt új magyar orvosi szótár ezúttal elmaradt,
és megjelenésére nincs is sok remény többé. Ez részben azzal
magyarázható, hogy a hódító világháló a nyomtatott lexikonok
és szótárak mûfaját idõközben fölöslegessé és eladhatatlanná
tette, illetve folyamatosan módosítható és egymással kiegé-
szíthetõ, a hálón használható (online) szótárakkal helyettesí-
tette, másfelõl pedig azzal, hogy az egyes szakterületek folya-
matosan oly mértékben burjánoztatják elõ a – fõként angol –
szakszókincsüket, hogy egy átfogó magyar orvosi szótár meg-
alkotása immár lehetetlen és talán értelmetlen is lenne.

Mint láthattuk, kezdetben a magyar orvosi szótárírók célja a
nemzetközi, latin–görög, s részben német szókészlet magyarí-
tása, a magyar nyelv gazdagítása, illetve az új magyar szaksza-
vak és szakkifejezések terjesztése volt. Késõbb, a XX. század
elejétõl, a hazai orvosi szótárak inkább az orvos mindennapi
munkáját, a nemzetközi irodalomban való tájékozódását igye-
keztek megkönnyíteni. A hazai orvosi szótárak harmadik és
legújabb csoportja viszont egyszerûen a latin és a görög nyelv-
tudás hiányát próbálta pótolni szóeredet-magyarázataival, an-
nak érdekében, hogy az orvosok ismerjék az általuk használt
szakszavak jelentéseit, vagy legalább leleteiket, cikkeiket le-
gyenek képesek helyesen megírni. A magyar orvosi szótárírás
céljai tehát egyre inkább szûkültek.

Magyar orvosi szótárakra persze továbbra is szükség lenne,
ennek azonban a világhálón, elektronikus és folyamatosan bõ-
víthetõ, javítható formában kellene létrejönnie, folyamatos bõ-
vítésérõl pedig egy külön – orvosokból, nyelvészekbõl és in-
formatikusokból álló – munkacsoportnak kellene gondoskod-
nia, hiszen bármely nyomtatott változat az elkészülte pillana-
tában azonnal elavulna.
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