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Bevezetés

Számos kutató és pedagógus foglalkozott már nyelvészeti szempontból orvo-

si szakszöveggel, orvosi szakfordítással (pl. Fagherazzi-Pagel 2009; Faure 

2012; Landrivon 2000; Lee-Jahnke 2001; Rouleau 1995) és hamis barátok-

kal (pl. Kiss 2004; Koessler 1975; Van Hoof 2001; Van Roey – Granger 

– Swallow 1998). Véleményem szerint érdekes kutatási kérdés lehet ezek 

együttes elemzése, azaz a hamis barátok és azok fordítási nehézségeinek vizs-

gálata orvosi szövegekben.

A fordítástudomány törvényszerűségeit sokáig döntő többséggel a napi saj-

tó és a szépirodalom fordításának vizsgálata alapján határozták meg. Korunk 

gazdasági, technológiai, természettudományos változásainak következtében 

azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szakszövegek, ezen belül pedig az or-

vosi szövegek fordítási kérdése.1 Egyre több fordítóiroda profiljában szerepel 

az orvosi szakfordítás, és a turizmus leggyorsabban fejlődő szektora is az orvosi 

turizmus.2 Véleményem szerint a kutatásra fordítástudományi és gazdasági 

szempontból is van igény.

A Semmelweis Egyetem hallgatói számára elérhető a Magyar, Angol vagy 

akár Francia orvosi szaknyelv c. kurzus, a Szegedi Tudományegyetemen pedig 

orvos- és egészségtudományi szakfordító-tolmács szakirányú továbbképzési 

szakot szerveznek angol és magyar nyelvpárral. Mindez alátámasztja, hogy 

növekvő igény van többnyelvű beszélőkre, akik jártasak az egészségügyi ter-

minológiában. Ezzel egyidejűleg fontossá válik az orvosi szakfordítás és tol-

mácsolás törvényszerűségeinek, általánosságainak megfigyelése és leírása, 

1 Klaudy K. (2013), Bevezetés a fordítás elméletébe, Budapest, Scholastica.
2 HorvÁth G. (2013), Illúziók nélkül a magyar egészségügyi turizmus lehetőségeiről, Budapest, 

Magyar Turizmus Zrt.
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szakemberek képzése.3 Az orvosi, egészségügyi fordítási és tolmácsolási meg-

bízásokat az esetek többségében vagy több nyelven beszélő egészségügyi dol-

gozó vagy egészségügyi ismeretekkel nem rendelkező fordító-tolmács teljesíti. 

Ebből következik, hogy az orvosi „fordítónak” nem feltétlenül vannak elegendő 

nyelvészeti, fordítástudományi háttérismeretei; az „orvosi” fordító pedig talán 

sosem tanult intézményes keretek között egészségügyet, orvostudományt.

Nagyon kevés az olyan szakemberek száma, akik egyaránt rendelkeznek 

egészségügyi és szakfordítói képesítéssel, tapasztalattal. Fontosnak tartom, 

hogy mindazok, akik orvosi szövegek fordítására vagy tolmácsolására vállal-

koznak, tudatosan közelítsék meg a hamis barátok kérdését. Annál is inkább, 

mert orvosi hamis barát félreértelmezése többször is vezetett halálesethez. 

Koessler óta tudjuk, hogy a többnyelvű beszélőnek jelentős akadályt jelent-

het, ha két szó formailag azonos vagy nagyon hasonló, de jelentésük mégis 

eltérő. Ezt a jelenséget nevezzük hamis barátnak.4  Hamis barátok, új szavak, 

terminusok minden nap születnek. A két vagy több nyelvet beszélőket be-

folyásolja korábban megszerzett ismereteik összessége, mentális lexikonuk, 

melyben a terminusokat morfológiai elemekre bontva tárolják.5 Amikor nem 

hoz eredményt a megszokott analógiás eljárás, előfordul, hogy a lexémák és 

morfémák megfelelőjének keresésekor a fordító saját ismereteinek téves al-

kalmazásával vagy nonekvivalens terminust választ, vagy olyan terminust hoz 

létre, amely a célnyelven nem létezik. A hamis barátok valójában nem léteznek 

a nyelvekben, a többnyelvű beszélő hozza létre őket.6 A kutatás célja e fordítói 

hibalehetőségek és okaik felismerése, tipizálása. 

A vizsgált kérdés

A jelen tanulmány végén szereplő, a témába vágó szakirodalmi mű feldolgo-

zásán túl saját orvosi témájú fordításaim, tolmácsolásaim, tapasztalataim, ön-

reflexióim jelentős segítséget nyújtottak jelen tanulmány megírásához. Magát 

a fordítói döntést párhuzamos korpusz keretében vizsgáltam: forrásnyelvi és 

célnyelvi szövegek összevetésével dolgoztam. Ugyanezt tolmácsok és tolmács-

hallgatók beszédprodukciójának megfigyelésével is megtettem.

3 Lee-Jahnke, H. (2001), L’enseignement de la traduction médicale : un double défi ?, Meta: 

journal des traducteurs, 46/1., 145–153.
4 Koessler, M. (1975), Les Faux amis des vocabulaires anglais et américains, Paris, Vuibert.
5 Gósy M. (2005), Pszicholingvisztika, Budapest, Osiris Kiadó.
6 Kiss M. (2004), A faux-amis jelenségének lexikológiai és lexikográfiai megközelítése, különös 

tekintettel a magyar–francia szókészletre, Pécs, Pécsi Tudományegyetem.
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Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem kizárólag az orvos–orvos kommu-

nikációt értem orvosi szakszöveg alatt. Fordítási, tolmácsolási megbízásban 

a nyelvi közvetítő szerepe akkor is fontos, ha nem szakmabeliek között köz-

vetít, hanem orvos és laikus, orvos és beteg között. Hamis barátok sem csak 

orvos–laikus kommunikációban jelentkezhetnek, hanem orvos–orvos dis-

kurzusban is. Jelen kutatásban így az orvosi szaknyelv több diasztratikus vál-

tozatát vizsgálom. 

Etimológiai hamis barátok

Orvosi szaknyelv esetén nem meglepő, hogy a terminusok nagy része ógörög 

vagy latin eredetű. Nem törvényszerű azonban sem az, hogy az általam vizs-

gált három nyelv ugyanolyan formában és módon viselkedjen a latin és ógö-

rög eredetű terminusokkal; sem az, hogy a rögzült, állandósult tudományos 

terminusok között ne lennének hamis barátok. Az etimológiai hamis barátok 

az orvosi szaknyelv diasztratikus változatai közül elsősorban az orvos–orvos 

kommunikációra jellemzők.

Erre példa az ógörög-latin hamis barát, mely ugyanakkor magyar-angol-fran-

cia homonima is: a posthitis ’fitymagyulladás’ és a postoperációs ‘műtét utáni’. 

A POST- idő- vagy helyhatározószói értékű prefixum, ahogy azt a francia 

post-opératoire ‘műtét utáni’ terminusban is láthatjuk. Ezzel szemben a posth- tő 

sem időt, sem helyet nem jelöl, ugyanis ez a terminus a posthia szócsonkítása 

apokópával. A francia posthite ‘fitymagyulladás’ terminus morfológiai elemekre 

lebontva a posth- ‘fityma’ tőből és az -ite ‘gyulladás’ szuffixumból áll.

Bár az egészségügyi tolmács általában nem egészségügyi szakképzettségű 

dolgozó, nyelvi ösztönei rávilágíthatnak arra, hogy az -ite szuffixomot egy fő-

név szócsonkításából nyert szótőhöz kapcsoltunk. A gyulladást kifejező képző 

pedig a gyulladás tárgyához, a begyulladt szervet jelölő tőhöz kapcsolódik. 

A latin prefixum ezzel szemben úgy viselkedik, mint egy idő- vagy helyhatá-

rozószó, melyet nem kapcsolhatunk az -ite szuffixomhoz, hiszen a kérdéses 

szerv nem szerepelne a terminusban, és az így létrehozott *postite szónak nem 

lenne értelme.

Hasonlóan problematikus lehet a morfológiai helyzet szerinti jelentésvál-

tozás. Erre példa a francia cardia és -cardie elemek. Bár véleményem szerint 

köztudott, hogy a kardiológia szív- és érrendszeri megbetegedésekkel fog-

lalkozik, valószínűen kevesebben tudják, hogy a cardia terminus a gyomor-

szájat jelöli. A francia bradycardie terminusban (amely a szívritmus kóros 

lassúságát jelenti) lévő -cardie tővel ellentétben a cardia carcinoma terminus 
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(bár a terminus első szava formailag szinte teljesen egyezik a -cardie tővel) 

nem hozható összefüggésbe a szívvel.

Ugyancsak dekódolási nehézségekhez vezethetnek a paronimák. 

Feltételezésem szerint ezekben az esetekben a fordító önkéntelenül is olyan 

terminusra asszociál, melyet gyakrabban hallott korábbi tanulmányainak, ál-

talános ismereteinek köszönhetően. Számos terminus létezik, ahol a formai 

hasonlóság ellenére a szemantikai mezők teljesen eltérőek. Ezt szemléltetik 

a következő francia tövek micti(o)’vizelés’, my(o)- ’izom’, myc(o)- ’gombafer-

tőzés’, myel(o)- ’csontvelő’, myop(e)-’rövidlátás’, myocard(o) ’szívizom’. Minél 

inkább használatos az adott tő, annál könnyebben hívható elő a mentális lexi-

konból. Véleményem szerint a rövidlátást jelölő terminusok például többször 

használatosak, könnyebben előhívhatóak, mint például a csontvelőt jelölő 

terminusok.

A bemutatott probléma természetesen nemcsak tövek, hanem szuffixumok 

szintjén is jelentkezhet. Az -ite szuffixum az orvostudományban (az 1. táblázat 

1–2. sora) rendszerint gyulladást jelöl, ahogy azt korábban már írtam. Ebben 

az esetben a képzőt tőhöz kapcsoljuk, mely a gyulladt szervet jelöli. Ezzel 

szemben a biokémiában (az 1. táblázat 3–4. sora) különböző sókat jelölnek 

a terminusok (acide nitreux  nitrite).7 Amikor nem gyulladásról és nem is 

sókról beszélünk, akkor az -ite képző kicsinyítőként szerepel (az 1. táblázat 

5–6. sora). A kicsinyítőképző gyakran jelenik meg a magyar természettudo-

mányos szaknyelven (atommagvacska, sejtszervecske, stb.), de jelentése nem 

összekeverendő a fenti mintákkal. A szemantikai mezők interferenciája tehát 

abból fakad, hogy a francia szuffixális poliszémia ellenére a magyarra és az an-

golra jelen esetben szuffixális monoszémia jellemző. Ez azért is fontos, mert 

bizonyítja, hogy a hamis barátok nemcsak lexémák szintjén jelentkezhetnek. 

Annál is inkább, mert jelentésváltozásról beszélünk, és bár a tőmorfémának 

önálló jelentése van, az inflexiós morfémának nincsen, de az inflexiós mor-

fémának is jelentésmegkülönböztető szerepe van, tehát az inflexiós morféma 

jelentése hatással van a tőmorféma jelentésére.8

7 Landrivon, G. (2000), Comprendre la terminologie médicale, Paris, Éditions Frison-Roche.
8 Rouleau, M. (1995), La langue médicale : une langue de spécialité à emprunter le temps d’une 

traduction, TTR : traduction, terminologie, rédaction, 8/2., 29–49.
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FR EN HU

1. encéphalite (f.) encephalitis encephalitis (agyvelőgyulladás)

2. appendicite (f.) appendicitis appendicitis

3. chlorite (f.) chlorite klorit

4. titanite (f.) titanite titanit

5. métabolite (f.) metabolite(s) metabolit

6. dendrite (f.) denritite(s), dendron dendrit

1. táblázat

A francia -ite képző fordítása.

További példa a morfémák szemantikai interferenciájára az -ose képző. A 2. táb-

lázat 1–2. sorában orvosi terminusok, 3–4. sorában biokémiai terminusok 

szerepelnek. A példát azért is tartom fontosnak, mert a biokémia mint tudo-

mány szorosan összefügg az orvostudománnyal. A francia terminusok esetén 

a szuffixációs poliszémia egyértelmű, de nem törvényszerű, hogy a poliszé-

miát a magyar és angol terminusok is kövessék. Máshogy fordítjuk a képzőt 

magyarra és angolra, attól függően, hogy a terminus az orvostudomány vagy 

a biokémia sajátja. Megjegyzést érdemel, hogy franciául könnyen átsiklunk 

afelett, hogy a szóban forgó képzőre végződő terminusok mindig nőneműek, 

ha a terminus orvosi; és mindig hímneműek, ha a terminus biokémiai.

FR EN HU

1. sclérose (f.) sclerosis szklerózis (elmeszesedés)

2. nécrose (f.) necrosis nekrózis (szövetelhalás)

3. glucose (m.) glucose glükóz

4. maltose (m.) maltose maltóz

2. táblázat

A francia -ose képző fordítása.

Lexikai és szintaktikai hamis barátok

Az ebben a fejezetben bemutatandó terminusok inkább az orvos–laikus kom-

munikációra jellemzőek. A hamis barátok szempontjából jelen fejezeten belül 

három alcsoport különböztethető meg, a továbbiakban ezeket mutatom be.
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Általános orvosi hamis barátok

Az első alcsoportba tartozó terminusokat általános orvosi hamis barátoknak ne-

vezem. Ezzel azokra a terminusokra utalok, amelyek formailag két vagy három 

nyelven is azonosak vagy nagyon hasonlóak, jelentésük azonban a kontextustól 

függetlenül is eltérő. A francia corps ’test’ terminus ekvivalense például nem 

lehet az angol corpse ’holttest’. Előfordul, hogy az adott terminusok jelentése 

ugyanazon szakterületről származik, mégis más fogalmat jelölnek. A francia 

denture ’fogazat, fogsor’ terminus nem egyezik az angol denture ’műfogsor’ 

párjával. A fogazat helyes angol fordítása teeth vagy dentation. Ezzel szemben 

az angol denture ’műfogsor’ francia megfelelője a dentier szó.

Szervátültetéseken áteső betegeknek gyakran emlegetik a recipienst, a transz-

plantáció célszemélyét. Az angol fordítás (recipient) semmilyen problémát nem 

okoz, a francia récipient ‘edény’ terminus azonban helytelen választás a helyes 

receveur kárára. Míg a francia supporter ‘elvisel’ ige nem fordítható helyesen 

az angol to support ‘támogat’ igére. Ezt szemlélteti a gyakori kifejezés: the ele-

ments necessary to support life, amely franciául a következőképpen hangzik: 

les éléments nécessaires pour survivre. Mivel a terminusok szemantikai mezője 

teljesen eltérő, véleményem szerint az általános hamis barátok lényegesebben 

kevesebb fordítási problémát okoznak, mint a következő alfejezetben bemu-

tatott terminusok.

Orvosi hamis barátok

Az orvosi hamis barátok esetben a formailag hasonló terminusok lehetnek 

egymás ekvivalensei, ám orvosi szövegekben jelentésük általában részben vagy 

teljesen eltérő. Épp ez teszi őket igen veszélyessé. A gyakorlattal nem rendelkező 

fordító a recept terminust fordíthatja recette-re, ha az étkezési terminológiá-

ból indul ki, amelyet valószínűleg korábban elsajátított nyelvtanulása során. 

Orvosi kontextusban azonban a helyes fordítás nem recette, hanem ordonnance 

(médicale). Az angolban és a franciában is megtalálható grain ‘mag’ terminus 

nem okoz átváltási nehézséget, viszont orvosi környezetben felbukkanó főnévi 

csoportként grain de beauté angol ekvivalense (beauty spot, mole) semmikép-

pen sem fordítható le a formailag megegyező angol kifejezéssel.

A probléma akkor válik igazán jelentőssé, amikor a félrefordítás a betegre 

nézve komoly problémákat von maga után. Míg az angol drug egyszerre je-

lenthet kábítószert és gyógyszert, a francia drogue kizárólag drogot, kábítószert 

jelent. A magyar infúzió és az angol infusion helyes francia fordítása orvosi 
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kontextusban nem infusion, hanem perfusion. A francia articulation helyes for-

dítása ízületek és nem artikuláció, ahogy az essai terminus sem esszét, hanem 

tesztet jelent. A préservatif ’óvszer’ terminus angol fordítása nem preservative 

‘tartósító’, hanem condom. A francia ambulance magyarul nem ambulancia 

(ami franciául hôpital de jour), hanem mentő. Az angol progressive loss of 

sight franciául perte progressive de la vue, de a progressive illness franciául ma-

ladie évolutive. A francia les femmes enceintes ne s’intoxiquent pas seulement 

elles-mêmes angolul helyesen by smoking, pregnant women poison not only 

themselves, míg az il était ivre / en état d’ébriété / en état d’ivresse angolul he 

was intoxicated, melynek jelen esetben az előbbi példával ellentétben lehet 

a francia megfelelője il est totalement intoxiqué par l’alcool.

Kontextuális hamis barátok

Ebben az esetben a terminusok egymás tökéletes ekvivalensei lehetnek nem-

csak köznyelven, de akár orvosi szaknyelven is. Az orvosi terminusok azonban 

általában rögzült, állandósult szavakból, szókapcsolatokból állnak. A francia 

canal terminus helyes fordítása például nem minden esetben ugyanaz angolul. 

A root canal francia megfelelője canal dentaire, és a magyar foggyökércsator-

na is megfelel ennek az analógiának. Ezzel szemben az angol bile duct helyes 

francia megfeleltetése a canal biliaire, és az angol tear duct francia megfelelője 

is canal lachrymal.

Általános szabályszerűségek a kontextuális hamis barátok esetében is meg-

figyelhetőek. Az angol például akkor használja az iménti duct terminust, ha 

olyan vezetékről van szó, melyen keresztül váladékok távoznak.9

Hasonlóan elgondolkodtató az accident francia terminus. Valószínű, 

hogy a fordító leggyakrabban olyan szókapcsolatokban hallja, olvassa ezt 

a terminust, mint az accident de la route ‘közúti baleset’ vagy az accident 

de voiture ’autóbaleset’. Jelen terminusokat gond nélkül átválthatjuk angolra 

a road accident, car accident szószerkezetekkel. Ha azonban egészségügyi 

kontextusba helyezzük a terminust, példaként véve az accident de santé 

szintagmát, akkor már nem helytálló a tükörfordítás, hiszen a helyes angol 

megfelelő a trouble with one’s health. További példa, hogy a francia accident 

secondaire az orvostudományban angolul complication, magyarul komplikáció 

vagy szövődmény. A francia accident cérébro-vasculaire (ACV) vagy attaque 

cérébrale angolul cerebrovascular accident (CVA), stroke vagy brain attack. 

9 Van Roey, J. – Granger, S. – Swallow, H. (1998), Dictionnaire des faux amis français-anglais, 

Troisième édition, Paris, Duclot, 106–129.
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Az accident terminus itt is jelen van, de semmiképpen sem fordíthatjuk 

magyarra a balesetként az agyi érkatasztrófát, amelyet a köznyelvben gyakran 

gutaütésnek, szélütésnek hívunk.10

Kulturális hamis barátok

Bizonyos esetekben a hamis barátok a forrásnyelvi vagy a célnyelvi kultúrához 

kötődnek, pontosabban az azok közötti különbségekhez és hasonlóságokhoz. 

A fordító szerepe sosem merül ki abban, hogy jól ismer két nyelvet, nyelvi 

rendszert, hiszen nemcsak nyelvek, de kultúrák között is közvetít. Magától 

értetődik, hogy különböző nemzetek sok esetben másképp írják le a világot, 

egymástól eltérő kulturális elemek jellemzik őket.

Az orvosi nyelv gyakran képez főneveket, mellékneveket személynevekből. 

Ezeket nevezzük eponimáknak. Az eponimák gyakran nem okoznak problé-

mát, mert ha feltalálóról, orvosról, tudósról neveznek el egy betegséget, azt más 

nyelven is meg szokták tartani. A Parkinson-kórt sem fordítjuk tulajdonnév 

nélkül, sőt más tulajdonnévvel sem.

Ez azonban nem mindig ennyire egyértelmű. Bár az orvosi szaknyelv-

ben az eponimák száma egyre csökken,11 fordításuk napjainkban is okozhat 

problémát. Előfordul például, hogy egy tulajdonnevet köznévvel fordítunk le 

a célnyelvre, hiszen az adott tulajdonnév a célnyelven ismeretlen. Erre példa 

a B típusú hemofília, melyet először Nagy-Britanniában diagnosztizáltak. A be-

tegséget nem tudósról, orvosról, hanem az első diagnosztizált betegről (Stephen 

Christmas) nevezték el Christmas’ disease-nek.12 A „Karácsony-betegség” vagy 

a „Christmas-kór” természetesen hibás fordítás lenne. A helyes francia és ma-

gyar ekvivalensek köznév formájában jelennek meg: hémophilie B franciául 

és hemofília B magyarul. Ehhez hasonlóan a German measles helyes fordítása 

rózsahimlő, esetleg rubeóla.

Az eponimákra jellemző másik eljárás a banalizáció.13 Ebben az esetben 

a tulajdonnév – bár jelen van – köznevesül. Angolul elterjedt orvosi szakki-

fejezés az inflammation of Bauhin’s valve, melynek problémamentes magyar 

10 Dictionnaire des faux amis français-anglais (1998), 6–7.
11 Faure, P. (2010), Des discours de la médecine multiples et variés à la langue médicale unique 

et universelle, ASp. [58]. 6. 
12 Faure, P. (2012), L’anglais médical & le français médical, Paris, Éditions des archives contem-

poraines, 62.
13 Van Hoof, H. (2001), La traduction des éponymes médicaux banalisés de langue anglaise, 

Meta : journal des traducteurs. 46/1., 82–91.



33Morfolexikai hamis barátok fordítási problémái a magyar, francia és angol orvosi…

ekvivalense a Bauhin-billentyűgyulladás. Ezzel szemben franciául a bauhinite 

terminust használjuk.

Zárójelentések, orvosi dokumentumok fordításánál fontos tudni, hogy a há-

rom kultúrában teljesen eltérő rendszerű az orvosképzés, illetve a doktori 

titulus sajátosságai is figyelemreméltóak. A probléma összefoglalását a 3. táb-

lázat szemlélteti.

HU EN FR

állatorvos doktor (Dr.) doctor of Veterinary Medicine 

(DVM); dr. vet.

Franciaországban 

kizárólag 

az orvosdoktorok 

használják 

a „Dr.” rövidítést 

nevük előtt

fogorvos doktor (Dr.) doctor of Dentistry ; dr. med. dent.

jogász doktor (Dr.) doctor of Laws (LLD); dr. jur.

orvos doktor (Dr.) doctor of Medicine (MD); 

dr. med.

3. táblázat

A doktori titulus fordítása.

Hasonló kérdéseket vet fel az orvosok beosztásának, tudományos fokozatá-

nak fordítása, amelyekkel ugyancsak zárójelentések, receptek, beutalók végén 

találkozhat leggyakrabban a fordító. A nehézség abból fakad, hogy kulturális 

különbségekről van szó, és az adott terminus célnyelvi megfelelője (ha van 

megfelelője) nem feltétlenül ugyanazt a fogalmat foglalja el a célnyelvi kultúr-

körben, mint a forrásnyelvi terminus a forrásnyelvi kultúrkörben. Ha például 

az intern angol terminust szeretnénk magyarra fordítani, gond nélkül meg-

tehetjük a gyakornok terminussal. Tudnunk kell azonban, hogy a magyar 

orvostanhallgatók az orvosképzés hat egyetemi éve alatt teljesítik a különböző 

gyakorlatokat, míg az Egyesült Államokban az egyetem befejeztével az egyéb-

ként már doktori titulust használó orvosok általában két évig gyakornokok, 

majd öt évig dolgoznak rezidensként. 

Úgy gondolom, hogy ezekben az esetekben nem az a legfontosabb, hogy 

a forrásnyelvi terminusnak milyen célnyelvi terminust találunk. Tisztában kell 

lennünk a kulturális különbségekkel, és ezek tudatában kell kiválasztanunk 

a legmegfelelőbb célnyelvi ekvivalenst. Egyes fordítók a célnyelvi olvasót szem 

előtt tartva igyekeznek célnyelvi megfelelőt találni. Más fordítók álláspontja 

szerint a forrásnyelvi szöveget a forrásnyelvi kultúra nyelvén írták, és nem szük-

séges a fordításban éreztetni, hogy szöveg nem a célnyelvi kultúrában született. 
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Fontos azonban, hogy ha egyszer kiválasztottunk egy terminust, azt a teljes 

fordításon vigyük végig, és ne váltogassuk a különböző megfeleltethetőségeket. 

Jelen kérdéskör felveti továbbá az egységesítés, a terminológiai harmonizáció 

igényét, amelynek célja az lenne, hogy a fordítók ugyanazokat a terminusokat 

használhassák az egyes fogalmak jelölésére fordításaikban.

Színanalógia

Érdekes kérdéseket vet fel az orvosi nyelvben használatos metonímiák egyik 

esete: a színanalógia. Gondolhatnánk, hogy amit az egyik nyelv például kék-

nek lát, azt a másik nyelv is annak fogja látni. További nehézséget okoz, hogy 

számos esetben a színek fordítása nem okoz semmiféle problémát, így az „igaz 

barátok” gyakorisága növeli a hamis barátok veszélyét. Mivel gyakran nem 

okoz problémát a szóban forgó terminusok fordítása, a fordító hajlamos lehet 

automatikusan megfeleltetni a forrásnyelvi terminust a hasonló analógiával 

képzett célnyelvi terminusra. Probléma nélkül fordíthatjuk például az alábbi 

terminusokat:

FR HU EN

globule (m.) rouge, 

érythrocyte (m.)

vörösvérsejt, eritrocita red blood cell, erythrocyte

globule (m.) blanc, 

leucocyte (m.)

fehérvérsejt, leukocita white blood cell

blanc (m.) de l’œil, sclère 

(f.), sclérotique (f.)

szemfehérje white of the eye, sclera

ligaments (m., pl.) 

jaunes

sárga szalagok yellow ligaments, ligamenta 

flava

substance (f.) grise szürkeállomány grey matter

4. táblázat

A színanalógia problémamentes fordítása.

Megesik azonban, hogy amit az egyik nyelv egy adott színnel jelöl, abban a fo-

galomban a másik nyelven nem szerepel színnév. A francia région maculaire 

szintagma magyar fordítása sárgafolttáj, melyet nem feleltethetünk meg franci-

ául az egyébként nem létező *région jaune ’sárga régió’ szókapcsolattal. A fièvre 

jaune ‘sárgaláz’ esetén a sárga szín a betegség által kiváltott sárgaságra utal, 
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de más kultúrák számára szembetűnőbb a betegségben szenvedők sötét színű 

hányása, és az elnevezés nem a sárgához, hanem a feketéhez kötethető spa-

nyol vomito negro. A következő táblázatban bemutatok néhány terminust, 

ahol az egyes nyelvek – bár ugyanúgy színnevekhez kötik az elnevezést – nem 

ugyanazzal a színnel jelölik a betegséget.

FR HU EN

variole (f.), variole noire, 

petite vérole

himlő, feketehimlő pox, red plague, smallpox, 

variola

fièvre (f.) jaune, vomi (m.) 

noir (vomito negro), peste 

(f.) américaine

sárgaláz yellow fever, yellow jack, yel-

low plague, bronze john

rougeole (f.) 

hémorragique

kanyaró black measles, hemorra-

gic measles

5. táblázat

Eltérő színanalógia.

FR HU EN

région (f.) maculaire sárgafolttáj macular area

baby blues (m.) szülés utáni depresszió baby blues

rougeole (f.) kanyaró measles, rubeola

peur (f.) bleue pánikfélelem to be scared to death

tache (f.) de rousseur szeplő freckle, fleck, sun-spot

voix (f.) blanche színtelen hang drab voice

avoir un blanc kihagy a memóriája to skip

saigner à blanc kivéreztet to exsanguinate

être d’humeur noire depresszív,

rossz hangulatú

to feel blue

6. táblázat

Hiányos színanalógia.
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Forma- és funkcióanalógia

Ahogy a színanalógiánál is látható volt, gyakori, hogy az orvosi szaknyelv 

terminusait a köznyelv által is jól ismert fogalmakhoz köti. Úgy gondolom, 

hogy ebben az esetben is jelentősebb a hamis barátok félrefordításának esélye 

a problémamentes megfeleltethetőségek sokasága miatt:

FR HU EN

cône (m.) csap cone

bâtonnet (m.) pálcika rod

étrier (m.), stapéal (m.) kengyel stapes

marteau (m.) kalapács malleus

enclume (f.) üllő incus

calice (m.) du rein vesekehely renal calyces

lit (m.) de l’ongle körömágy nail-bed

fenêtre (f.) ovale ovális ablak oval window

fenêtre (f.) ronde kerek ablak round window

tronc (m.) cérébral agytörzs brain stem

7. táblázat

A forma- és funkcióanalógia problémamentes fordítása.

Gyakori azonban, hogy a fordítások ennél bonyolultabbak. Megfigyelhető 

tendencia, hogy a magyar szaknyelv abban az értelemben konkrétabb, hogy 

egy-egy morfémával, lexémával gyakran pontosítja, milyen testrészt jelöl 

az adott terminus, azonban a franciában ezeknek a szavaknak gyakran egy-

szerű szavak a megfelelőik.

FR HU EN

humérus (m.) felkarcsont humerus

sternum (m.) szegycsont breastbone

fémur (m.) combcsont femur

carpe (m.) csuklócsont wrist-bone

pouce (m.) hüvelykujj thumb
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FR HU EN

index (m.) mutatóujj index finger, forefinger

majeur (m.) középső ujj middle finger

annulaire (m.) gyűrűsujj ring finger

auriculaire (m.) kisujj little finger

maxillaire (m.) állkapocs jaw

radius (m.) orsócsont radius

tibia (m.) sípcsont tibia

clavicule (f.) kulcscsont collarbone

sacrum (m.) keresztcsont sacrum, rump-bone

épiglotte (f.), gégefedő epiglottis

œsophage (m.) nyelőcső oesophagus

trachée (f.) légcső windpipe

cartilage (m.) thyroïde pajzsporc thyroid cartilage

(glande) (f.) thyroïde pajzsmirigy thyroid gland

cartilage (m.) cricoïde gyűrűporc cricoid cartilage

placenta (m.) méhlepény placenta

ovaire (m.) petefészek ovary

paupière (f.) szemhéj eyelash

luette (f.), uvule (f.) nyelvcsap uvula

molaire (f.) zápfog molar

incisive (f.) metszőfog incisor

8. táblázat

Összetett magyar orvosi terminusok fordítása.

Érdekes, hogy a szóalkotási analógia gyakori a nyelvekben, mégis – ahogy 

fentebb említettem – előfordul, hogy maga az analógiás módszer eltérő. A ve-

szély ilyenkor pontosan a különbségből fakad, mert lehetséges, hogy – bár 

a nyelvek közötti analógia különböző – a nyelvi közvetítő analógiás eljárá-

sa a problémamentes megfeleltethetőségekhez alkalmazkodva nonekvivalens 

terminust választ.
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FR HU EN

rotule (f.), boulette (f.) de 

genou

térdkalács kneecap, kneepan

muscle (m.) trapèze csuklyás izom trapezius muscle

appendice (m.) féregnyúlvány appendix

scrotum (m.), bourse (f.) herezacskó scrotum

cristallin (m.) szemlencse lens

iris (m.) szivárványhártya iris

aile (f.) du nez orrcimpa nosewing

lobe (m.) de l’oreille, 

lobule (f.)

fülcimpa earlobe

corde (f.) vocale hangszalag vocal cord

vestibule (f.) vulvaire hüvelytornác vulval vestibule, vulvar 

vestibule

artère (f.) coronaire koszorúér coronary artery

enveloppe (f.) du cœur, 

péricarde (m.)

szívburok, pericardium pericardium

pavillon (m.) auriculaire fülkürt auditory tube

9. táblázat

Eltérő forma- és funkcióanalógia.

Érdekes, hogy az egyes testrészek pontos megnevezésére a nyelvek gyakran egy 

másik testrészt használnak: gyomorszáj (cardia), lábhát (cambure), méhnyak 

(col de l’utérus), szemfog (canine). Ha az angol beteg a heartburns terminust 

használja, nem a szívével van problémája, hanem gyomorégést észlel. Ezzel 

szemben az avoir mal au cœur ‘fáj a szíve’ francia kifejezés a tükörfordítással el-

lentétben nem szívproblémát, hanem hányingert jelöl. A tour de reins kifejezést 

magyarra derékzsábával fordítjuk, angolra a low back pain terminussal. A fran-

cia kifejezéssel szemben a másik két nyelven nem szerepel a vese ‘rein’ terminus, 

ahogy a crise de foie ‘májkrízis’ helyes megfelelője is a gyomorrontás.
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Kétnemű francia homonimák

A magyarral és az angollal ellentétben a francia főnevek mindig besorolha-

tóak vagy a nőnem, vagy a hímnem nyelvtani kategóriájába. A nyelvtani nem 

az esetek többségében önkényes, de léteznek általánosíthatóságok, szabály-

szerűségek. 

Egyes foglalkozásnevek kifejezésére a francia nyelv nem ismer nőnemű ala-

kokat. Ilyen jelen tanulmány tárgya, az orvostudomány ‘la médecine’ művelője 

is, hiszen a le médecin ‘orvos, doktor’ nőnemű párja nem lehet la médecine 

‘orvostudomány’. A helyes megfelelő a la femme médecin ‘doktornő’. Egykor 

kizárólag férfiak lehettek orvosok, és bár a francia nyelv alkalmazkodik a tár-

sadalmi változásokhoz, bizonyos foglalkozásneveknek máig csak hímnemű 

formája létezik.

Megfigyelhető mindenesetre, hogy a tudományágak általában nőneműek. 

A la physique ‘fizika’ tudomány hímnemű „párja” le physique testalkatot, fizi-

kumot megjelenést jelent.

Bizonyos esetekben a francia nyelvtani nem nemcsak az alany természetes 

nemét jelöli, hanem különbséget tesz élő és élettelen főnevek között. A hím-

nem ebben az esetben élő főnevet jelöl; míg a nőnem vagy a főnév által jelölt 

személy biológiai nemét jelöli, vagy élettelen fogalomra utal. Ezt a következő 

táblázatban szemléltetem.

élőt jelölő főnevek élettelent jelölő főnevek

un(e) aide segéd, asszisztens, 

segítő

une aide segítség

un(e) aide laboratoire laborasszisztens une aide 

alimentaire

élelmiszersegély

un(e) aide familiale családsegítő 

szociális munkás

une aide 

humanitaire

humanitárius segély

un(e) garde betegápoló une garde ügyelet, őrizet, 

felügyelet

le mort/la morte halott’ la mort halál

10. táblázat

A nyelvtani nem hatása az élő és élettelen főnevek jelentésére.

Az eddig felsorolt terminusok közül tehát akármelyik nemű főnév megjelenhet 

orvosi szakszövegekben. A következő példák nehézsége abban rejlik, hogy 
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feltehetőleg csak az egyik nyelvtani nem szerepelhet orvosi kontextusban. 

Ilyenkor véleményem szerint egyértelmű, hogy a beszélő – még ha hibás 

nyelvtani nemet is választ – az orvosi terminusra gondol. Érdekes mindazon-

által a francia nyelvtani nem jelentésmegkülönböztető szerepe és az általános 

szabályszerűségek megfigyelhetősége. A le topique ‘külsőleg ható, alkalma-

zandó gyógyszer’ orvosságot jelöl, míg a la topique ‘topika, okvetéstan’ Freud 

modelljét. A la période ‘periódus, időszak’ általában nőnemű, orvosi kifejezé-

sekben azonban időnként a le période is megfigyelhető: il souffre d’un cancer 

à son dernier période.

A gyógynövénytan, fitoterápia tárgyai, a gyógynövények általában nőneműek 

franciául: une asclépiade ‘selyemkóró’ un asclépiade ‘aszklepiadészi verssor’, 

un bugle ‘vadászkürt’, une bugle ‘ínfű’, une onagre ‘parlagi ligetszépe’, un onagre 

‘vadszamár, római kőhajító gép’.

Kétnemű homonimák esetében az anatómiai terminusok általában hím-

neműek: le carpe ‘csuklócsont’ la carpe ‘ponty’; un oblique ‘ferde izom’, une 

oblique ‘ferde egyenes’; le pupille ‘pupilla’ la pupille ‘gyámfiú, gyámleány, ál-

lami gondozott’.

Anomáliák, elváltozások elnevezései gyakran nőneműek az orvosi francia 

szaknyelv kétnemű homonimái esetén.

Hímnemű francia 

főnév

Hímnemű francia 

főnév magyarul

Nőnemű francia 

főnév

Nőmnemű francia 

főnév magyarul

un coche nagy postakocsi une coche bemetszés, seb

un mémoire szakdolgozat une mémoire emlék

un môle móló une môle mola (terhesség), 

üszögterhesség

un radio rádiótávi-

rat, rádiós, 

rádiótávirász

une radio rádió, rön-

tgenfelvétel, 

röntgenfelvétel

un(e) ordonnance tiszt(nő) une ordonnance recept

un greffe törvényszéki iroda la greffe szervátültetés, 

transzplantáció

11. táblázat

Anomáliák, elváltozások elnevezései és azok homonimái.
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Összefoglalás

Az orvosi turizmus és az orvostudomány rohamos fejlődése következtében 

folyamatosan nő az igény az orvosi szakfordítások területén. Ezzel szemben 

az orvosi szakfordítók képzése, az orvosi szakfordítás módszertani elemei 

még nem kidolgozottak. Számos problémát vethetnek fel ebben az esetben 

a hamis barátok, hiszen a nyelvi közvetítő analógiás eljárása nem hoz meg-

felelő eredményt.

Véleményem szerint a hamis barátok fordítástudományi szempontból kü-

lönböző alcsoportokra oszthatók. Ennek fényében a fordítási hibalehetőség 

csökkenthető. Jelen tanulmány rávilágít a különböző hamis barátok keletkezési 

okára. Az orvosi hamis barátok csoportosításánál véleményem szerint figye-

lembe kell venni a terminusok etimológiáját, szaknyelvi és köznyelvi előfordu-

lási gyakoriságát és jelentését, morfolexikai szerkezetét, kulturális hátterét.

A kutatás hosszú távú célja további alcsoportok felállítása, hiszen jelen fel-

osztás a kutatás első eredménye, nem kizárólagos és nem végleges.
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