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Hamis barátok az orvosi szaknyelvben: francia, angol, magyar 

összehasonlító elemzés 

 
Előadásomban a hamis barátok kérdését vizsgálom orvosi szövegekben, azaz azt a jelenséget, amikor a 

két vagy több nyelvet beszélő terminusválasztása során nem hoz eredményt a megszokott analógiás eljárás, és a 

beszélő saját ismereteinek téves alkalmazásával vagy nem ekvivalens terminust választ, vagy olyan terminust hoz 

létre, amely a célnyelven nem létezik. Ezt a jelenséget nevezzük „hamis barátnak”. A kutatás célja nem 

terminusok összegyűjtése és felsorolása, hanem e nem egyszer emberéletet követelt fordítói hibalehetőségnek és 

okainak felismerése, tipizálása, módszertani javaslatok kidolgozása, és a hibalehetőség csökkentése. 

Saját orvosi témájú fordításaim, tolmácsolásaim, tapasztalataim mellett forrásnyelvi és célnyelvi 

szövegeket vetettem össze onomasziológiai megközelítéssel. Fordított szövegeket, tolmácsok és tolmácshallgatók 

beszédprodukcióját elemeztem a forrásnyelvi szöveg figyelembevételével. 

Glosszáriumot készítettem az orvosi szövegekben leggyakrabban előforduló hamis barátokról, amelyeket 

fordítási szempontból alcsoportokra (pl.: etimológiai, lexikai és szintagmatikus, kulturális és grammatikai) 

osztottam. Ezek ismeretében a fordítási hibalehetőség véleményem szerint csökkenthető. A kutatás hosszú távú 

célja további alcsoportok felállítása, hiszen a jelen felosztás a kutatás első eredménye, nem kizárólagos és nem 

végleges. 

 

Kulcsszavak: orvosi szakfordítás, hamis barátok, analógiás eljárás, morfológiai szegmentáció, a hamis barátok 

csoportosítása 

 

Bevezetés 

Bár számos kutató és pedagógus foglalkozott már nyelvészeti szempontból orvosi 

szakszöveggel, orvosi szakfordítással és hamis barátokkal, tudomásom szerint a hamis 

barátok kérdése és azok fordítási nehézségei orvosi szövegekben kevéssé kutatott.  

Kevés az olyan szakember, aki egészségügyi és szakfordítói képesítéssel, tapasztalattal 

is rendelkezik. Fontosnak tartom, hogy mindazok, akik orvosi szövegek fordítására vagy 

tolmácsolására vállalkoznak, tudatosan közelítsék meg a hamis barátok kérdését. Annál is 

inkább, mert orvosi nyelvben megjelenő hamis barát már halálesethez is vezetett
1
. 

Fontossá válik tehát az orvosi szakfordítás és tolmácsolás törvényszerűségeinek, 

általánosságainak megfigyelése és leírása, a szakemberek képzése (Lee-Jahnke, 2001), hiszen 

egyre több fordítóiroda arcélében szerepel az orvosi szakfordítás, és a turizmus leggyorsabban 

fejlődő szektora is az orvosi turizmus (Horváth, 2013). 

 

Hamis barátok 

A két vagy több nyelvet beszélőket befolyásolják a korábban megszerzett ismereteik, 

mentális lexikonjuk, amelyben a terminusokat „tárolják”. Amikor nem hoz eredményt a 

megszokott analógiás eljárás, előfordul, hogy a lexémák és morfémák megfelelőjének 

keresésekor a fordító saját ismereteinek téves alkalmazásával vagy nem ekvivalens terminust 

választ, vagy olyan terminust hoz létre, amely a célnyelven nem létezik. A formailag hasonló 

morfolexikai elemeket a többnyelvű beszélők tehát hajlamosak hamisan átváltani 

forrásnyelvről célnyelvre még akkor is, ha a forrásnyelvi és a célnyelvi terminus szemantikai 

                                                           
1
 forrás: http://healthaffairs.org/blog/2008/11/19/language-culture-and-medical-tragedy-the-case-of-willie-

ramirez/ 
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mezője részben vagy teljesen eltérő. Ezt a jelenséget nevezzük hamis barátnak. A hamis barát 

létrehozásának oka gyakran a máshol tapasztalt „igaz barát”, vagyis a problémamentes 

megfeleltethetőség. A fordító gyakran az igaz barátok előzetes ismerete, saját kognitív 

képességei miatt esik a hamis barátok csapdájába (Kiss, 2004).  

Valójában nyelvi hamis barátok nem léteznek, a többnyelvű beszélők hozzák létre őket. 

Így fordítástudományi szempontból a hamis barátok kiváltó okok szerinti altípusokba 

sorolhatók, és a helyes módszertani rendszerek kidolgozásával a fordítási hibalehetőség 

csökkenthető. Az orvostudomány és a nyelv folyamatos fejlődése, változása révén nap mint 

nap új szavak kerülnek be a nyelvekbe és a szaknyelvekbe. Véleményem szerint lehetetlen 

vállalkozás lenne összegyűjteni, majd megtanulni az összes hamis barátot. Ha azonban a 

fordítók és tolmácsok tudatosan kezelik a hamis barátok veszélyeit, feltevésem szerint 

érzékennyé válhatnak a problémára, és a kérdéses fordítási hibalehetőség csökkenne. 

 

Orvosi szöveg 

Jelen tanulmányban az orvosi szövegek írott és beszélt változatával is foglalkozom. Bár 

a tolmácsolástudományt sokáig a fordítástudományhoz sorolták, mára már önálló 

diszciplinaként tartjuk számon, amelynek számos, a fordítástudománytól eltérő kutatási 

területe van. Mivel orvosi hamis barátokkal írott és beszélt nyelven is találkozunk, az 

egyszerűség kedvéért jelen tanulmányban a fordító, fordítás terminusokat fogom használni.  

A kutatáshoz fordítóirodák által rendelkezésemre bocsátott fordításokat vizsgáltam: a 

fordítás eredményeképpen kapott célnyelvi szöveget összevetettem a forrásnyelvi szöveggel 

(párhuzamos korpusz). Tolmácsok, tolmácshallgatók beszédprodukcióját vizsgáltam a 

forrásnyelvi szöveg figyelembevételével. A kutatáshoz saját orvosi témájú fordítási, 

tolmácsolási megbízásaim is hozzásegítettek. Ezen felül szótárakat és a témában megjelent 

publikációkat tanulmányoztam. 

Kutatásomban az orvosi nyelv több diasztratikus változata is fontos szerepet kap, hiszen 

a fordítónak és a tolmácsnak épp olyan fontos szerepe van, ha egy kizárólag orvosoknak 

rendezett tanácskozáson tolmácsol, zárójelentést fordít (orvos–orvos kommunikáció), mint 

amikor az orvos diagnózisát a betegnek tolmácsolja, laikusoknak szóló cikket fordít (orvos–

laikus kommunikáció).  

Hogyan oszthatjuk csoportokra, hogyan tipizálhatjuk az orvosi hamis barátokat? 

 

Etimológiai hamis barátok 

Köztudott, hogy az orvosi terminusok jelentős része ógörög és latin alapokra 

támaszkodik. Nem törvényszerű azonban, hogy az általam vizsgált három nyelven (francia, 

angol, magyar) a nemzeti orvosi szaknyelvek ugyanolyan formában és mértékben 

ragaszkodjanak az ógörög és a latin eredetű terminusokhoz (Landrivon, 2000). Jelen 

alfejezetben szerepeltetett terminusok döntő többségben az orvos–orvos kommunikációra 

jellemzők. 

Fontos tisztázni, hogy a hamis barátok nem feltétlenül szószinten jelentkeznek. 

Jelentésbeli különbségről van szó, és bár a lexémák alatti nyelvi szinteken lévő nyelvi 

egységeknek önálló jelentése nincsen, a morfémák mégis hozzájárulnak a lexéma 

jelentéséhez. Az orvosi szakfordítás elengedhetetlenül fontos eleme a morfológiai 

szegmentáció (Rouleau, 1995).  

Ha megvizsgáljuk a thym(o)- szótövet, lehetséges, hogy a timuszra gondolunk, és ez a 

terminus a magyar, francia és angol orvosi szaknyelvekben is használatos a csecsemőmirigy 

kifejezésére. Az említett szótő azért is megtévesztő, mert számos, éppen a timuszra utaló 

terminusban szerepel. A timociták (vagy T limfociták, T-sejtek) pontosan a timuszról kapták 

elnevezésüket. Az eljárás világos: a timusz terminust apokópával csonkítjuk, majd a terminust 

összevonjuk a cita ’sejt’ tővel. Ezzel szemben a francia thymoanaleptique terminus 



semmiképpen sem utal a timuszra. Jelen esetben a tő nem a timuszt, hanem kedélyállapotot, 

hangulatot jelent. További probléma, hogy a francia terminus automatikus fordítása nemcsak 

nem ekvivalens célnyelvi terminust eredményez, hanem nem létező célnyelvi terminust is 

létrehozhat. A terminus helyes magyar fordítása lehet például a hangulatjavító (gyógyszer). 

A bemutatott probléma nemcsak tövek, hanem szuffixumok szintjén is jelentkezhet. 

Vegyük például az -ose képzőt. Az alábbi táblázat felső két sorában orvosi terminusok, alsó 

két sorában biokémiai terminusok szerepelnek. A példát azért is tartom fontosnak, mert a 

biokémia mint tudomány szorosan összefügg az orvostudománnyal. A francia terminusok 

esetén a szuffixációs poliszémia egyértelmű, de nem törvényszerű, hogy a többletjelentést 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 (Landrivon, 2000). 

Érdekes, hogy bár franciául első ránézésre nem fedezhetünk fel különbséget, mégis van. Jelen 

képzőre végződő terminusok mindig nőneműek, ha a terminus orvosi, és mindig hímneműek, 

ha a terminus biokémiai. 

  
1. táblázat. Az -ose szuffixum fordítása 

FR EN HU 

sclérose (f.) sclerosis szklerózis 

(elmeszesedés) 

nécrose (f.) necrosis nekrózis 

(szövetelhalás) 

glucose (m.) glucose glükóz 

maltose (m.) maltose maltóz 

 

Lexikai és szintaktikai hamis barátok 

Ebben a fejezetben a terminusok inkább jellemzők orvos–laikus kommunikációra. A 

hamis barátok szempontjából jelen fejezeten belül három alfejezet, alcsoport különböztethető 

meg. 

 

Általános hamis barátok 

Az első alcsoportba tartozó terminusokat általános orvosi hamis barátoknak nevezem. 

Ezzel arra utalok, hogy bár a két vagy három nyelven meglévő orvosi terminus formailag 

ugyanaz vagy nagyon hasonló, jelentésük 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 van, mégis más fogalmat jelölnek. Míg a 

francia denture ’fogazat, fogsor’ első ránézésre megegyezik angol párjával, a helyes fordítás 

teeth vagy dentition. Az angol denture ’műfogsor’ francia ekvivalense dentier.  

Szervátültetéseken áteső betegeknek gyakran emlegetik a recipienst, a transzplantáció 

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 angolul nem to support ‘támogat’, a gyakran emlegetett 

kifejezés the elements necessary to support life franciául 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 bemutatott terminusok. 

 

Orvosi hamis barátok 

Ebben az esetben a formailag hasonló terminusok lehetnek egymás ekvivalensei, de 

nem orvosi szövegekben. Épp ez teszi őket igen veszélyessé. A gyakorlattal nem rendelkező 

fordító a recept terminust fordíthatja úgy, hogy recette, ha a valószínűleg nyelvtanulása során 

előbb elsajátított étkezési terminológiából indul ki. 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) semmiképpen sem fordítható le ugyanazon szóval. A probléma akkor válik igazán 

jelentőssé, amikor a félrefordítás a betegre nézve komoly problémákat vonhat maga után. Míg 

az angol drug egyszerre jelenthet kábítószert és gyógyszert is, a francia drogue kizárólag 

drogot, kábítószert jelent. A magyar infúzió és az angol infusion helyes francia fordítási orvosi 

kontextusban nem infusion, hanem perfusion. 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 maladie évolutive. A 

francia les femmes enceintes ne s’intoxiquent pas seulement elles-mêmes angolul helyes 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, amelynek jelen esetben lehet a fenti példával 

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

 

Kontextuális hamis barátok 

Ebben az esetben a terminusok egymás tökéletes ekvivalensei lehetnek nemcsak a 

köznyelvben, de akár az orvosi szaknyelvben is. Mégsem felcserélhetők egymással, hiszen az 

orvosi terminusok 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 foggyökércsatorna is megfelel ennek az 

analógiának. Ezzel szemben angolul a bile duct terminus ekvivalense a francia canal bilaire, 

és a tear duct helyes fordítása canal lachrymal. Általános szabályszerűségek a kontextuális 

hamis barátok esetében is megfigyelhetőek. Az angol például akkor használja a duct 

terminust, ha olyan vezetékről van szó, melyen keresztül bizonyos váladékok távoznak (Van 

Roey, Granger, Swallow, 1998: 106). 

 

Kulturális hamis barátok 

Bizonyos esetekben a hamis barátok a forrásnyelvi vagy a célnyelvi kultúrához 

kötődnek, vagy inkább az azok közötti különbségekhez és hasonlóságokhoz. A fordító szerepe 

sosem merül ki abban, hogy jól ismer két nyelvet, nyelvi rendszert, hiszen nemcsak nyelvek, 

hanem kultúrák között is közvetít. Magától értetődő, hogy más nemzetek sok esetben 

másképp értelmezik a valóságot, más attitűdök, kulturális elemek jellemzik őket. 

Az orvosi nyelvben gyakran képezünk főneveket, mellékneveket személynevekből. Ezt 

a jelenséget eponimának nevezzük. Az eponimák első ránézésre nem okoznak problémát, 

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 szaknyelvben az eponimák 

száma egyre csökken (Fagherazzi-Pagel, 2009), fordításuk napjainkban is okozhat problémát. 

Előfordul például, hogy egy tulajdonnevet köznévvel fordítunk le a célnyelvre, hiszen az adott 

tulajdonnév célnyelven ismeretlen. Erre példa a B típusú hemofília, amelyet először Nagy-

Britanniában diagnosztizáltak. A betegséget nem tudósról, orvosról, hanem az első 

diagnosztizált betegről (Stephen Christmas) nevezték el úgy, hogy Christmas’ disease 

(Faure, 2012). A „Karácsony-betegség” vagy a „Christmas-kór” természetesen hibás fordítás 

lenne. A helyes francia és magyar ekvivalensek köznév formájában jelennek meg: hémophilie 

B franciául és hemofília B magyarul.  

Az eponimákra jellemző másik eljárás az ún. banalizáció (Van Hoof, 2001). Ebben az 

esetben a tulajdonnév – bár jelen van – köznevesül. Angolul használatos orvosi szakkifejezés 



az inflammation of Bauhin’s valve, amelynek problémamentes magyar ekvivalense a Bauhin-

billentyűgyulladás. Ezzel szemben franciául a bauhinite terminust használjuk. 

Zárójelentések, orvosi dokumentumok fordításánál fontos tudni, hogy a három 

kultúrában teljesen eltérő rendszerű az orvosképzés, illetve a doktori titulus sajátosságai is 

figyelemreméltók. A probléma összefoglalását a következő táblázat szemlélteti: 

 
2. táblázat. A doktori titulus fordítási nehézségei 

HU EN FR 

állatorvos doktor (Dr.) doctor of Veterinary 

Medicine (DVM); dr. vet. 

Franciaországban 

kizárólag az orvosdoktorok 

használják a „Dr.” 

rövidítést a 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. 

 

Hasonló kérdéseket vet fel ugyancsak a zárójelentések végén az orvosok beosztásának, 

tudományos fokozatának fordítása. A nehézség abból fakad, hogy kulturális különbségekről 

van szó, és az adott terminus célnyelvi megfelelője (még ha van is megfelelője) nem 

feltétlenül ugyanazt a fogalmat foglalja el a célnyelvi kultúrkörben, mint amilyent a 

forrásnyelvi terminus foglal el a forrásnyelvi kultúrkörben. Ha például az intern angol 

terminust szeretnénk magyarra fordítani, gond nélkül megtehetjük 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 egyébként már doktori titulust használó orvosok általában két évig 

gyakornokok, majd általában öt évig rezidensek. Úgy gondolom, hogy ezekben az esetekben 

nem az a legfontosabb, hogy a forrásnyelvi terminusnak milyen célnyelvi terminust találunk, 

hanem az, hogy tisztában legyünk az efféle különbségekkel, és ezek tudatában válasszuk ki a 

legmegfelelőbb célnyelvi ekvivalenst. Egyes fordítók a célnyelvi olvasót szem előtt tartva 

igyekeznek célnyelvi megfelelőt találni; mások úgy gondolják a forrásnyelvi szöveget a 

forrásnyelvi kultúra nyelvén írták, és nem szükséges „álcázni”, hogy a szöveg nem a célnyelvi 

kultúrában született. 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 

keretében a fordítók ugyanazokat a terminusokat használhatnák az egyes fogalmak jelölésére 

fordításaikban. 

 

Konklúzió 

Véleményem szerint a hamis barátok fordítástudományi szempontból különböző 

alcsoportokra oszthatók. Ennek fényében a fordítási hibalehetőség csökkenthető. Jelen 

tanulmány rávilágít a különböző hamis barátok keletkezési okára; olyan esetekre, amikor a 

fordító analógiás eljárása eredménytelen. Az orvosi szaknyelvi hamis barátok 

csoportosításánál véleményem szerint figyelembe kell venni a terminusok etimológiáját, 

szaknyelvi és köznyelvi előfordulási gyakoriságát és jelentését, morfolexikai szerkezetét és 

kulturális hátterét. Tervezem további csoportok és alcsoportok kidolgozását. 
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