
Terminológiai problémák az Orvosi Hetilap 
indulásakor 

A két szakaszban megjelent Orvosi Tár szak
véleményét még a szerkesztő Bugát Pál nyelvmű
velő buzgalma határozta meg, de romantikus neo-
logizmusa és groteszk germanofóbiája egy idő után 
már anakronizmussá vált, így egy új szerkesztői 
koncepció nehezen tudott (volna) vele mit kezde
ni. Bugát és Schedel 1833-ban „magyar-deák és 
deák-magyar" orvosi szókönyvet adott ki, azt kö
vette 1843-ban a Természettudományi Szóhalmaz, 
amelyet már egyedül Bugát gyűjtött össze, de ma
gyarító ügybuzgalma jóval korábbi. Hempel ana
tómiáját 1828-ban fordította le „nyelvünk mívelői-
nek, ápolóinak és kedvelőinek" ajánlva, hozzá kö
zel negyven oldalas szótárt csatolt, amely lényegé
ben alapját képezi az 1833-as szókönyvnek. 

Csakhogy nyelvújításért nem tudott minden
ki egyformán lelkesedni. Ilyen volt pl. Lovász Im
re orvosdoktor, aki az Orvosi Tár „némelly neve
zetesebb hibáiról" 1835-ben értekezést adott ki. 
Lovász szerint a magyar szaknyelv nyomorítását 
Dugonics kezdte el, s az Orvosi Tár szerkesztője 
folytatta azzal, hogy mindenáron költői és eredeti 
kívánt lenni. így lett a doktor gyógyász (ami elvi
selhető), a 'muzsikus hangász, a kutyapecér ebész, 
és a kristély allövet, ami a „gyenge gyomrú olva
sónak felér egy hánytatóval." Nem létezik olyan 
nyelv a világon, amelyben jövevényszavak ne len

nének, nagy példa rá „az angol nemzet nyelve", 
tehát kár a deák szavak kiszorításának szorgalma
zása, pl. a positiv helyett az „igenleges", a subjec-
tiv helyett az „önkileg", továbbá: „a fitymaszor, 
a seggvérözön és hányganéjlás" nem egyebek, 
mint „hyperpurismus és neologománia", ezt az 
irányzatot figurázta ki Fáy András a Bélteky ház 
című regényében. 

Amikor 1857-ben Markusovszky és kőre az 
Orvosi Hetilap szerkesztését megkezdte, Bugát még 
élt, sőt akkor merült el igazán a finn—magyar 
összehasonlító nyelvészetben, s ekkor mutatta be 
az akadémián a Szócsintan című munkáját. Mar
kusovszky 1862-ben a következő személyeket kérte 
fel a Műszógyűjtemény összeállítására: Balogh 
Kálmánt, Jendrassik Jenőt, Kátay Gábort, Lum-
niczer Sándort, Lengyel Endrét, és Majzner Jánost, 
hogy csak az ismertebbeket említsük. Az új és kol
lektív szerkesztőség kellő tapintatot tanúsított a 
koros orvosnyelvész iránt. Az előszóban nem utal
nak az erőltetett neológizmus korszerűtlenségére, 
még azt sem említik, hogy közben új fogalmak (pl. 
az antisepsis) keletkeztek, inkább az esetleges hiá
nyosságok miatt mentegetőznek, s kérik az olva
sókat, ha megfelelőbb szavakat találnak, egy eset
leges bővített kiadásnál a beküldötteket szívesen 
figyelembe veszik. Sőt, a Bugát-féle terminológiát 



átveszik, mint létező és tetszés szerint használható 
változatot. Azonban azt sem hagyják figyelmen kí
vül, hogy az ország a Habsburg-birodalom része, 
hivatalos nyelve a német, amely a medicina leg
újabb eredményeit közvetíti felénk. Annál inkább, 
mert a németben is volt egy irányzat (a cellulose 
így lett Pflanzenzellenstoff) a latin-görög szavak 
kiküszöbölésére, szintén sikertelenül. Így a szó
gyűjtemény a szakkifejezések germanizált alakját 
is közli, a szövegek szinkron olvasását megköny-
nyítendő. Néha Bugát is rászorult a német segít
ségre. A latinban az „érzelem" és „érzés" egyaránt 
sensatio, a németben viszont Empfindung, illetve 
Gefühl, de olyan extrém eset, mint a fossa Sylvii 
egyenlő „Sylvius árka" nem került át az új gyűj
teménybe. Bugátnál a Chylus=táp, míg az új szó
tárban tápnyirk, a luxatio=ficzamodás, az újban 
ficzam, az oed.ema=vizeny, az újban vizenyő, a 
példákat vég nélkül sorolhatnók. Vagy a diagno-
sis=kórismeret, az új szótárban a ma is használt 
kórisme. De a Műszó gyűjtemény a vulgáris válto
zatot is szívesebben használja. PL a diarrhoea Bu
gát szótárában hasfolyás, hasmenés, az Orvosi He
tilap szótárában minden vaskos népi változata 
megtalálható. 

Könnyebb volt a helyzet a patomorfológiai 

%

kifejezésekkel, ugyanis az Orvosi Tár 1845-ös év
folyamának 3. számában Arányi Lajos „közrostálat 
alá bocsátotta" az előadásaiban használt kórbonc-

1488 tani műszavakat, ebben a coagulum=alvadék5 a 

fornix=*boltozat, a pigment=festék, a stasís^pan
gás, az atrium=pitvar, a disenteria=vérhas (i-vel 
írva) stb. Arányi tanár ezt Stáhly Ignácz proto-
medicus megbízásából tette, hogy főleg „bizonyos 
közérdekű látleletek" érthető kiállítását megköny-
nyítse, törvényszéki esetekben különösen. Mannó 
Alajos 1842-ben szintén az országos főorvos inten
ciója alapján magyar nyelvű orvos-gyógyszerészeti 
vegytant adott ki, de 1862-re már ez is elavult. 

Az Orvosi Hetilap 1857. évfolyamában a Zink-
chlorid még „horghalvat", az Aether pedig „égény", 
az Ammonium==„könleg", így természetesen az 
Ammónium jodatum egyenlő „könleg-iblag", Poor 
Imre pl. a Cuprum sulfuricum, vagyis a „kénsa
vas rézéleg" 1-3 szemernyi adagját tartja a pneu-
monia specificumának, mert a hánytató egyben 
köptető is, így megakadályozza a „terjedelmes 
hörgtakár" (hurut), vagy netán a „tüdővízdag" 
(oedema pulmonum) kialakulását. 

Mind az orvostudomány, mind a gyógyszerké
mia fejlődött annyit, hogy 1862-ben az Orvosi He
tilap szerkesztősége elérkezettnek látta az időt egy 
új Orvos-gyógyszerészi Műszó gyűjtemény megje
lentetésére. A szótár „egyirányú" vagyis a kezdő
szó mindig az internacionális szakkifejezés, annak 
adja meg a magyar (a régi, az új, esetleg a népi) 
megfelelőjét, a német változatát, gyógyszerészek
nél pedig már a kémiai képletét is. Amennyiben 
és amennyire ismert volt akkor. Megjelent az anti-
septicum, mint „vérbomlásellenes" szer, Semmel
weis szellemét nem nehéz belőle kiolvasni. „Miért 
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is a kézhez tapadt hullarészek elroncsolására a ke
zek halvannyal i (Chlor) mosása rendeltetett el" . . . 
található a sokat idézett részlet az Orvosi Hetilap 
1858-as évfolyamának 2. számában a gyermekágyi
láz kóroktanáról . 

A konkurrens lap, a Gyógyászai annyira szük
ségesnek tar to t ta a tájékoztatásra alkalmas szak
mai szójegyzék megjelentetését, hogy a következő 
évben mellékletül (á la Orvosi Hetilap) kiadta A 
szükségesb orvosi műszavak magyar—deáknémet 
zsebszótárát, amelyet nem tudni miért, de Gortvay 
a könyvében zsebnaptárnak titulál. Csak ezt egy 
szerkesztőségi csoport helyett, egyedül Poor Imre 
publikálta, s a prioritás a Hetilapé, amit Gortvay 
szintén tévesen idéz. 

Nem állítható, hogy 1862 után egy csapásra 
megváltozott Markusovszky lapjának nyelve, ami 
érthető. Hiszen a már ismert és használt szavakat 
gyűjtötték egy 233 oldalas kötetbe, hasznát inkább 
a medikusok, vagy a kezdő orvosok vették. In
kább akar tak tájékoztatni, mint diktálni. Balogh 
Kálmán, Jendrassik Jenő, Kátay Gábor, Lumniczer 
Sándor, Stockinger Tamás, Lengyel Endre és a ko
lozsvári Majzner János szakmai tekintélye elegen
dő volt az önkéntes követésre. Akinek kedve volt 
hozzá, nyugodtan használhatta a jó öreg Bugát 
olykor kacifántos és bakafántos magyarításait , pl. 
Hamary Dániel tatai orvos „A zöld zászpa-lél" 
(tinctura veratr i viridis) lázcsillapító és lobellenes 
hatását a tüdőgyulladásra (O. H. 1865), választott 
szaknyelve miat t a szerkesztőség kifogást soha 
nem emelt." Csak a tudomány valóságos meghono-
sulása és önálló művelése teremthet oly műszava
kat, amelyek a nemzeti nyelv szellemével tökélete
sen összehangzanak. Erőszakolni a dolgot nem le
het, de nem is szükséges, sőt káros, úgy a tudo
mányra, mint a nyelvre nézve." — vallotta a szer
kesztőség az előszóban. Bugát úttörő érdemét Mar

kusovszky mindig elismerte. A szép szabatos stí
lusra és szakszerű szövegre a Tárcarovat, X, Y, Z. 
szolgáltatott példát, azaz Korányi Frigyes, 1858-
ban már a saját nevével szignáltan. 

Balogh Kálmán szerkesztésében az új Orvosi 
Műszótár 21 év múlva jelent meg. Addig a Hetilap 
szakterminológiai tanácsadója az Orvos-gyógysze
részeti Műszógyűjtemény maradt . Hivatását szé
pen betöltötte, nincs rá adatunk, hogy ezt akár 
Bugát is kétségbe vonta volna. Nagy szó, mer t az 
orvosból lett nyelvész igen érzékeny volt tudo
mányára . Gyarmathi Sámueltől a nemrég elhunyt 
Tiszamarty Antalig elég sok lingvistát ismerünk. 
Persze szaknyelvet teremteni egyetlen ember kép
telen. Ezt ismerte fel 1862-ben az Orvosi Hetilap 
szerkesztősége. 
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