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1. A disszertáció kutatási célja és módszerei 

 

Az anatómia testünk külső alakjával és belső szerkezetével foglalkozó morfológiai 

tudomány. A felnőtt ember testében 206 csont van, megnevezésükre az anatómiai 

nómenklatúra kb. 1000 nevet tartalmaz. Egy-egy tudományterület szakszókincsében 

meghatározó szerepe van a nemzetközi terminológiának. A középkori tudományosság nyelve 

a latin volt. A 18. század közepére a nemzeti nyelvek kerültek előtérbe, ezzel párhuzamosan a 

latin fokozatosan kiszorult a szakmai nyelvhasználatból. A szakkönyvek nemzeti nyelvekre 

való fordításának igénye szükségessé tette a modern szaknyelvi terminológia megteremtését. 

Az orvosi nyelv az utolsó szaknyelvek egyike, ahol a latin megőrizte a jelentőségét. Bár az 

angol egyre meghatározóbb hatása már több évtizede érzékelhető, a nemzetközi anatómiai 

nómenklatúra nyelve még napjainkban is latin.  

Értekezésemben a magyar és orosz anatómiai nevek nominációját vizsgálom. A 

nemzeti szaknyelvekben nemcsak görög-latin szakkifejezések és terminuselemek formájában 

jelentkezik az idegen hatás, megnyilvánulhat burkoltan, az idegen mintának a nyelv saját 

eszközeivel megalkotott másolataiban, úgynevezett kalkokban is. Empirikus vizsgálatom 

fókuszába a terminusalkotásnak ezt az utóbbi módját állítottam. Célom annak megállapítása, 

hogy az anatómiai nevek a két nyelvben mennyire és hogyan követik a latin vagy más idegen 

mintát.  

Munkám interdiszciplináris jellegű, egyszerre szinkrón és diakrón megközelítésű 

kutatás. A vizsgálat során az anatómiai nevek morfológiai és szemantikai elemzéséből 

indultam ki. A leíró szerkezeti vizsgálatot két szinten végeztem el. Egyrészt egy lexémaként 

egységes egésznek tekintve lexikai, morfológiai és morfo-szintaktikai és mennyiségi 

szempontból elemeztem az anatómiai neveket, a nemzetközi nómenklatúra neveivel 

párhuzamba állítva. Ezután az anatómiai neveket alkotó névrészeket, főneveket és 

mellékneveket vizsgáltam funkcionális-szemantikai és történeti szempontból. A 

tükörjelenségek igazolására a terminusok jelentésszerkezetében fellelhető párhuzamok, 

egybeesések felismerésén és regisztrálásán kívül a magyar és az orosz anatómiai nevek 

szótörténetét is meg kellett vizsgálnom. A motivációs egyezések feltárásához a görög és latin 

terminusok keletkezési körülményeit is kutattam. A mintakövetés típusának a meghatározásra 

történeti és kontrasztív elemzéseket végeztem. Vizsgálatom egyben állapotfelmérésül is 

szolgál annak megállapítására, hogy a két nyelv anatómiai nómenklatúrája mennyire 

standardizált.  
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A kutatás témája több szempontból úttörő jellegű. Az orvosi és az anatómiai szótárak 

– az idegen szavak szótáraihoz hasonlóan – elsősorban az idegen, görög-latin eredetű 

szakkifejezéseket magyarázzák és értelmezik. Az anatómiai nevek eredetével foglakozó 

művek gyakran nem nyelvészek, hanem orvosok tollából származnak, akik a kérdést 

elsősorban orvostudományi vagy orvostörténeti szempontból vizsgálták, és rendszerint 

megelégedtek a latin anatómiai név jelentésének a megadásával, az elnevezések valódi 

eredetét és történetét nem fedik fel. A mai elvárásoknak is tökéletesen eleget tesz Joseph Hyrtl 

két, tudománytörténeti összefüggések figyelembe vételével és pontos filológiai apparátussal 

készült műve (1879; 1880), amelyeket legfontosabb forrásaimnak tekintek az anatómiai nevek 

történetének megismerésében. Napjainkban is jelent meg az anatómiai nevek 

jelentésváltozásait, szemantikai összefüggéseit bemutató monográfia, és néhány nagyon 

alapos, egy-egy szó jelentéstörténetét a tudománytörténeti háttérrel együtt feltáró tanulmány. 

A kalkok behatóbb vizsgálata viszonylag friss kutatási téma a hazai tudományos 

irodalomban. A tükörjelenségekkel foglalkozó munkákban rendszerint egy-egy nyelvnek, pl. 

a németnek (pl. Ráduly 2001, Gerstner 2003, Nyomárkay 1980, Csizmazia 1980) vagy a szláv 

nyelveknek (Kiss 1976) a magyarra gyakorolt hatását vizsgálták, egy-egy korszakban 

keletkezett kalkokat gyűjtötték össze (Laczházi 2005), vagy szótörténeti-etimológiai 

kutatásokban (Gerstner 1999, Zoltán 2003, 2013). Az utóbbi évtizedekben a határon túli 

magyar nyelvhasználatban megfigyelhető kontaktusjelenségek kaptak hangsúlyos szerepet 

(Lanstyák 2003, 2006, Benő 2013). A szaknyelvek terminusalkotásában megnyilvánuló 

tükörjelenségekkel eddig nem foglalkoztak célzottan, pedig rengeteg tanulsággal szolgálnak a 

terminusalkotás folyamatának szabályszerűségeiről.  

Az anatómiai neveken végzett vizsgálataim eredményeimet egy tükörszótárban 

terveztem összegezni. Ehhez jó kiindulásnak kínálkozott Arapova tükörszótár-tervezete 

(Арапова 2000), de az anyag eltérő jellege és feldolgozottsága miatt a magyar és az orosz 

anatómiai nevekhez eltérő koncepciót kellett kidolgozni. A legnagyobb nehézséget az 

jelentette, hogy a csontrendszer anatómiai neveinek mintegy felének nincs magyar 

megfelelője, vagy éppen ellenkezőleg, több párhuzamos névváltozata van. Ez arra utalhat, 

hogy a magyar anatómiai nevek nem szilárdultak meg. Az összegyűjtött anatómiai neveket és 

az elemzéseim eredményeit frissíthető adatbázisban rögzítettem, amely az adatok sokrétű 

szűrésére alkalmas. Az alábbi helyen érhető el: 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bxur5z4jQi6tfnhWX2VSNm1VZUV3cGd3

Zjc1WTlIWjluUHhSWHNEZ0ZkWmZuQVFQU0E4dm8&usp=sharing 
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Az anyagból orosz és magyar mintaszócikkeket készítettem, amelyek egy későbbi, 

nemcsak anatómiai tükörszótár előtanulmányaiként szolgálhatnak. 

A nemzetközi anatómiai nómenklatúra, a Terminologia Anatomica (a továbbiakban 

TA1) a csontrendszer anatómiai neveit felsoroló Ossa. Systema sceletale2 fejezete alatt 

található mintegy 1000 latin elnevezés alkotja elemzésem korpuszát. Az orosz anatómiai 

nevek esetében az anyaggyűjtés gyorsan kivitelezhető volt, mivel a TA orosz kiadásában 

mindegyik anatómiai név orosz megfelelője megtalálható. Az anatómiai nevek keletkezési 

körülményeit, névváltozatait is egyetlen monográfiában összefoglalva megtaláltam. Romanov 

N. A. az orosz orvosi terminológia szempontjából kulcsfontosságú 18. század anatómiai 

neveinek névváltozatait gyűjtötte össze. 1997-ben megjelent művében végigtekinti a 

csontrendszer kéziratos és a nyomtatott nyelvemlékekben előforduló anatómiai neveit, a 18. 

századtól pedig a mai nómenklatúra szinte összes anatómiai nevének minden korábbi 

névváltozatát vagy névalkotási kísérletét megadja. 

A TA-nak megfelelő magyar anatómiai szójegyzék sajnos nem áll rendelkezésünkre, 

így a magyar megfelelőket az Anatómiai nevek (Donáth 2005) és Lexicon anatomiae (Donáth 

1999) című anatómiai (értelmező) szótáraiból gyűjtöttem ki, majd a Szentágothai, Réthelyi 

Funkcionális anatómia tankönyvéből (Szentágothai, Réthelyi 1989; 2002; 2006) és Brencsán 

Orvosi szótárából egészítettem ki (Brencsán, Benjámin 2006). Sajnos a vizsgált anyagban az 

anatómiai nevek szinte felének volt csak magyar megfelelője, a többinek csak a latin nevét 

használják. Az orvosi szótárak a magyar név helyett sokszor glosszaszerű meghatározásokat 

adnak meg, pl, a hamulus lacrimalis esetében egy lehetséges ’könnycsonti kampó’ vagy 

’könnycsontkampó’ név helyett a könnycsont kampó alakú nyúlványa definíciót (Donáth 

2005: 158).  

 

2.  Az értekezés felépítése 

 

A bevezetésben bemutatom a vizsgálat célját, módszerét és korpuszát. 

A 2. fejezetben a téma elméleti hátterével foglalkozom. Elhelyezem az anatómiát az 

orvosi területek között, majd meghatározom és tisztázom a munkában használt 

szakkifejezéseket, mint terminus, kalk. Ezután a terminológiai nomináció eszközeit veszem 

sorra, ismertetem a kalkok osztályozási lehetőségeit. 

                                                 
1 Mivel a TA nemzetközi rövidítés, annak ellenére is meg kell tartanom, hogy egybeesik a Tihanyi alapítólevél 
magyar nyelvészeti irodalomban szokásos rövidítésével 
2 ’Csontok. A vázrendszer’. A továbbiakban a név nélküli fordítások a saját fordításaim. 
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Az értekezés fő részében három anatómiai terminológia, a latin, az orosz és a magyar 

anatómiai nevek elemzésével foglalkozom részletesen.  

A 3. fejezetben nagy vonalakban összefoglalom az anatómiai nevek keletkezésének 

történetét az ókortól a napjainkig, párhuzamba állítva az orvostudomány fejlődésével és az 

orvosképzés koronkénti sajátosságaival. Hangsúlyozott figyelmet fordítok az anatómiai nevek 

névalkotási módjaira, kiemelem a metaforának és a tükrözésnek az egyes korok 

terminusalkotásában játszott szerepét. Ezután vázlatosan elemzem a nemzetközi anatómiai 

nómenklatúra névtípusait. Egy anatómiai név, az os sacrum különleges nominációját 

részletesen is bemutatom.  

A 4. fejezetben a tudománytörténeti áttekintés után az orosz anatómiai nevek részletes 

statisztikai, szemantikai és etimológiai elemzése következik. Az anyag lehetővé teszi az 

anatómiai nevek keletkezésének a feltárását és a névalkotások összehasonlítását két 

időmetszet, a 18. századi és a mai állapot alapján. Elvégzem az egyszavas metafora-

terminusok részletes történeti-etimológiai elemzését. Vizsgálom az anatómiai neveket felépítő 

szókészletet is, külön a főneveket és a mellékneveket, morfológiai, szemantikai és etimológiai 

szempontból. Sorra veszem az anatómiai nevekben szereplő metaforákat, kitérek a poliszémia 

és a szinonímia jelenségére. Külön fejezetrészben foglalkozom a kicsinyítő képzők 

szerepével, amelyek az oroszban a hasonlóság szemantikájának kifejezőeszközei. 

Az 5. fejezetben a történeti háttér összefoglalása után a magyar anyagon végzett 

kutatásaim eredményeit ismertetem. Mivel nem állt rendelkezésemre olyan átfogó 

monográfia, mint az orosz anyag esetében, amely a magyar anatómiai neveket keletkezésük 

korában, a 18-19. század fordulóján részletesen feldolgozta volna, és nemzetközi anatómiai 

nómenklatúrának sem készült magyar változata, a magyar anatómiai neveken végzett 

vizsgálatomhoz más módszert kellett alkalmaznom. A csontrendszer elnevezéseinek a mai 

állapotának és jellegzetességeinek ismertetésén kívül három, az anatómiai nevek keletkezését 

feltáró esettanulmányt közlök. Bemutatom Apáczai 17. századi Magyar Encyclopaediájának 

és Bugát Pál 19. századi Az egésséges emberi test boncztudományának alapvonalai című 

Hempel-fordításának névadási módjait, majd néhány 21. századi más orvosi területeken 

megvalósuló terminusalkotást vizsgálok: elemzem egy koszorúérszakasz magyar neveit, az 

ortopédiai sebészet vápatető terminusa kapcsán keletkezett új metaforákat és az immunsejtek 

magyar névváltozatait. 

A 6. fejezetben egy anatómiai tükörszótár összeállításának a lehetőségével 

foglalkozom. Ismertetem az általam összeállított adatbázis felhasználási módjait és 
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lehetőségeit az anatómiai nevek lexikológiai jellegzetességeinek vizsgálatában. Végezetül 

néhány orosz és magyar mintaszócikket mutatok be. 

A 7. fejezetben összefoglalom a kutatásom eredményeit, és felvázolom a további 

kutatási lehetőségeket és feladatokat, valamint a terminológiai tervezésben és az oktatásban 

hasznosítható lehetőségeket. 

Az értekezést a Rövidítések, Táblázatok és Diagramok jegyzéke, majd a munkában 

Hivatkozott irodalom jegyzéke zárja. 

 

3. A kutatási feltevések igazolása 

 

A vizsgálat végén megállapíthatjuk, hogy a kitűzött feladatot sikerült teljesíteni és a 

kutatási feltevéseket is igazoltuk.  

Az anatómiai nevek őrzik az előző korok orvosi tudásának a lenyomatát és a 

megismerési folyamatot leképező motivációt. Legősibb rétegüket a görög orvosok által 

alkotott metafora-terminusok alkotják. Magában a latin nómenklatúrában is görög 

előzményeket tapinthatunk ki, jövevényszavak és tükörjelenségek formájában egyaránt. A 

tükrözésnek a nemzetközi anatómiai nómenklatúra kialakulásában és formálódásában is 

meghatározó szerepe volt. Az ókori ismeretanyag – az anatómiai nevekkel együtt – arab 

közvetítéssel került a középkor tudományos nyelvébe, majd a humanista kritikai kiadások 

révén csiszolódott. Az eredetileg nemzeti nyelveken alkotott terminusok is latinra fordított 

kalkjaik formájában szilárdultak meg. A latin nyelvű tudományos nómenklatúra ezt a 

tendenciát napjainkban is fenntartja és így biztosítja a terminológiai egységességet.  

A tükrözés az egyes nemzeti nyelvű szaknyelvi terminológiák kialakításának 

nélkülözhetetlen eszköze. Nemcsak a magyar és az orosz, hanem az angol, francia vagy német 

anatómiai nómenklatúra megalkotásában is fontos szerepet játszott. A tükörképzések létrejötte 

a szakszövegek fordításával és a szemantikailag pontos, egyértelmű megfeleltetések igényével 

függ össze. A kalkok – a nemzetközi vándorszókhoz hasonlóan – „alapvető eszközei a 18. 

században kontinentális méretekben megindult s a 19. században megerősödő európai 

kulturális kiegyenlítődésnek” (Országh 1977: 148). Tudománytörténeti jelentőségükön túl a 

tükörjelenségek feltárása és azonosítása segíthet az anatómiai nevek megértésében és 

elsajátításában.  

Az orosz és a magyar anatómia nevek másodlagos terminusalkotás termékei. Legfőbb 

nominációs eszközük a tükrözés volt. Az értekezésben idézett példákból is kitűnik, hogy az 



 8 

orosz és a magyar anatómiai nómenklatúra nagy része valójában a latin nevek többé-kevésbé 

pontos másolata.  

A két vizsgált nyelv anatómiai terminológiája között a sok hasonlóság mellett számos 

eltérést is találunk. 

Mintaként mindkét vizsgált terminológia esetében a latin anatómiai nevek szolgáltak, 

amelyek tudatos másolására különösen a tudományos terminusalkotás korában törekedtek. Az 

orosz nyelv nyelvtani rendszere megegyezik a latinéval (a deklinációs rendszer, nemek 

megléte, melléknév egyeztetése a főnévhez nemben, számban és esetben), ezért a latinnal 

egyező szerkesztésűek az anatómiai nevei. A magyar anatómiai nevek rendszerint összetett 

szavak, ezért több egyezést mutatnak a német anatómiai nevekkel, de csak szerkezetükben. 

Szemantikájukban a latin mintát másolják, mint az orosz anatómiai nevek. Az összetett 

szavak preferálásának az lehet az oka, hogy a nyelvújítás korában elterjedt szóösszetétel az 

anatómiai nevek esetében is sikeresebb eljárásnak bizonyult, mint a szószerkezetek 

alkalmazása. 

A latin mindkét vizsgált esetben az orvosi szaktudás hordozója és közvetítője volt. Az 

oroszok kezdettől fogva latinul kommunikáltak az idegen orvosokkal, az orosz orvosjelöltek 

is jól tudtak latinul, az orvosi nyelvben a latinon kívül nem használtak közvetítőnyelvet. A 

latin anatómiai nevek mégsem idegen átvételek formájában szilárdultak meg. A 18. század 

végére sikerült megalapozni az orosz nyelvű anatómiai terminológiát. A magyar 

történelemben a latinnak különleges szerep jutott. A 18. század végétől a latin a nemzeti 

ellenállás, a németesítés elleni küzdelem eszközévé vált, és közvetve hozzájárult a szaknyelvi 

nyelvújítás mozgalmának kibontakozásához és a magyar nyelvű tudományosság 

megteremtéséhez. 

A németnek egészen a 19. század végéig nem volt hatása az orosz orvosi nyelvre, 

ekkor is eponimákban, eszközök és eljárások elnevezésének átvételében mutatkozott meg. A 

magyar helyzete ebből a szempontból sokkal bonyolultabb. Mivel nem volt orvosi karunk a 

18. század végéig, medikusaink külföldi, gyakran német egyetemeken tanultak. Jól ismerték 

és bizonyára használták is a német anatómiai neveket. A német azonban csak közvetítette 

számunkra és megszilárdította a latin modelleket. Az orvosi terminológia és ezen belül az 

anatómiai nevek névalkotásában a latinnak kell elsődleges szerepet tulajdonítanunk.  

A legnagyobb különbséget a nómenklatúra kidolgozottsága és standardizáltsága tekintetében 

tapasztalhatjuk a magyar és az orosz anatómiai nevek között. Az orosz nómenklatúrában 

minden latin terminusnak van orosz megfelelője. Külön nómenklatúra-bizottság gondoskodik 

a TA-val való harmonizációról. A magyar anatómiai nevek ettől az állapottól messze 
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elmaradnak. Az adatbázis létrehozása során nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar anatómiai 

nómenklatúra hiányos, kidolgozatlan, ami sajátságos kettősségben nyilvánul meg. Egyrészt a 

csontrendszer anatómiai nevei közül 61%-nak nincs magyar megfelelője, csak a latin neveket 

használják. Másrészt a meglevő neveknek sokszor több névvariánsa van. A legnagyobb 

ingadozást a jelzős szerkezetek és a szóösszetételek között tapasztalhatjuk. A sok névvariáns 

ugyanúgy nem tekinthető megszilárdult anatómiai névnek, mint az anatómiai szótárak 

glosszaszerű meghatározásai. A helyzet a 19. század elejének állapotát idézi fel. 

 

4. További feladatok 

 

Elemzésem végén a kalkok vizsgálatát nem érzem lezártnak. A kutatást más 

szaknyelvi terminológiákban is érdemes elvégezni, különböző időmetszetekben. Hangsúlyt 

kell fektetni a szóbeli szakmai kommunikáció vizsgálatára, a kalkok spontán keletkezésének 

pszicholingvisztikai folyamataira. 

Az orosz anatómiai nevek vizsgálatát a leíró anatómia és a klinikai orvosi ágak 

nyelvhasználatában szeretném folytatni. Elemzésemben a TA orosz neveire támaszkodtam, a 

tankönyvekben, anatómiai leírásokban való alkalmazásukat csak szúrópróbaszerűen figyeltem 

meg. A leíró anatómiai és klinikai nyelvhasználatban megnyilvánuló különbségek, az új 

anatómiai nevek beilleszkedésének és az angol nyelvi hatás vizsgálatát is tervezem. 

A magyar anatómiai nevek vizsgálatát ki kell terjeszteni más szervrendszerek névanyagára, és 

a nagyobb anatómiai struktúrák nevére koncentrálva korpuszalapú elemzéssel összegyűjteni a 

18-19. századi orvosi szövegekből az anatómiai nevek névalkotási kísérleteit. A másik, 

sürgetőbb feladat a mai anatómiai nevek névanyagának feldolgozása és a klinikai ágakban 

használt elnevezésekkel való harmonizációja. A magyar nyelvű terminológia használata két 

területen fontos, az egyik az igazságügyi orvostan, a másik az orvos-beteg kommunikáció. a 

helyes terminushasználat elősegítése érdekében a szógyűjteményt minél hamarabb az orvosok 

kezébe kell adni és az oktatásban is fel kell használni. Ezt a feladatot a szakemberek és a 

nyelvészek együttműködésével kell megvalósítani. 
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