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VARGA éVA KATALIN

Anatómiai nevek régen és ma
Latin helyett angol?

Anatomical names in the past and today: English instead of Latin?
The paper aims to seek evidence for foreign models on term-formation in anatomical names. We are 
experiencing a “paradigm shift” in scientific communication. English is used as the international 
language of science, replacing Latin, the lingua franca in the Middle Ages, which has survived in 
scientific terminology. Could English dethrone Latin in such a conservative science as anatomy? We 
supply a few examples of Hungarian anatomical names applied in clinical practice originating from 
English models, particularly the acronym LAD in cardiac anatomy and lexical innovations in metaphors 
for socket of hip bone. We emphasize the importance of calques as the most effective method in term-
formation.

Problémafelvetés
Az utóbbi évtizedekben egyre több szó esik az angol világnyelvi szerepéről. A modern 
tudomány világában kétségtelenül az angol lett az új lingua franca, ugyanazt a szere-
pet tölti be a tudományos kommunikációban, mint az ókorban a görög, a középkorban 
a latin. A molekuláris medicina és biotechnológia forradalmának hatására az orvosi 
szaknyelvre ez az állítás fokozottan igaz. A világ nagy kutatóközpontjaiban nemzet-
közi kutatócsoportok dolgoznak együtt, melyek közös munkanyelve az angol (vö. 
Demeter 2010). A kutatók szinte kizárólag angol nyelven teszik közzé eredményeiket, 
mivel csak így érhetnek el nemzetközi elismertséget (vö. Slammadinger 2003). Az 
angol nyelvű cikkek a globális kommunikáció és az információs technológia révén 
mindenkihez eljutnak, az eredmények is gyorsabban átültethetőek a gyakorlatba. Az 
új elnevezések sem a felfedezők anyanyelvén születnek már, hanem angolul. A nem-
zeti nyelvek terminusalkotása nem tud lépést tartani napjaink felgyorsult tudományos-
technikai fejlődésével. Veszélyezteti-e vajon ez a folyamat nemzeti szaknyelveinket, 
vagy egy természetes „nyelvi paradigmaváltásnak” a korát éljük?

Az orvosi nyelv „elangolosodásának” folyamatára idestova 30 éve cikkek sora hív-
ja fel a figyelmet (vö. Kontra 1981). Magához az orvostudományhoz hasonlóan az 
orvosi nyelvet sem tekinthetjük egységesnek, az egyes orvosi szakmák, szakterületek 
nyelvhasználata sok eltérést mutat. Az angol hatás érvényesülését elsősorban a legdi-
namikusabban fejlődő területeken várhatjuk. Vajon képes-e a hódító angol az orvos-
tudomány nyelvének tekintett latin helyébe lépni a talán legkonzervatívabb orvosi 
területnek tekinthető anatómia terén is? Dolgozatomban az anatómiai nevek terminus-
alkotásában végbemenő változásokat vizsgálom. Először a nemzetközi anatómiai 
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nómenklatúra keletkezési körülményeit tekintem át, majd bemutatom a magyar ana-
tómiai nevek terminusalkotási módszereit a tudományos terminológia kezdeteitől 
napjainkig. Megállapíthatjuk, hogy anatómiai neveink főként a latin nevek fordításával 
keletkeztek. A másodlagos terminusalkotásnak ezt a módszerét tükrözésnek, a folya-
mat eredményeként létrejövő jelentésbeli kölcsönzéseket pedig – az eredetileg a mű-
vészetekben használt ’másolat’ jelentésű terminussal – kalkoknak nevezzük. Mivel 
a klinikai orvosi ágak is használnak anatómiai neveket, érdemes azt is vizsgálni, 
mennyiben különbözik névhasználatuk az anatómiában szokásostól. E célból részle-
tesebben elemzek két terminust, a szívsebészetben LAD-ként ismert koszorúérszakasz 
elnevezését és az ortopédiában használatos vápatető nevet.

A nemzetközi anatómiai nómenklatúra
Az első tudományos anatómiai nómenklatúrát, a bázeli Nomina Anatomicát (BNA) 
1895-ben adta ki a főként német anatómusokból álló Anatómiai Társaság. Nem alkot-
tak új anatómiai neveket, legfőbb érdemük az akkoriban már több mint 30 000 hasz-
nálatban levő anatómiai név rendszerezése és egységesítése, a szinonimák kiküszöbö-
lése volt (Donáth 2009). A BNA csak kb. 5000 anatómiai nevet tartalmaz. Vannak 
közöttük egyszavas terminusok is, de többségük a latin nyelvtani szabályainak meg-
felelő többszavas minőség- és birtokos jelzős szerkezet. Eredetük szerint latin és görög 
szavakból, terminuselemekből állnak. Legősibb rétegük egyidős az európai orvostu-
dománnyal, már Homérosz, Hippokratész, Galénosz műveiben is előfordult. Terminu-
saik többsége hétköznapi használati tárgyak nevéből létrejött metafora, alapja az ala-
ki hasonlóság vagy funkcióbeli egyezés, például pelvis ’medence’ (< gör. pellis 
’(mosdó)tál’), thorax ’mellkas’ (< gör. thórax ’mellvért’). A római szerzők terminus-
alkotásukban előszeretettel használták a görög terminusok latinra fordított változatát. 
Ilyen másodlagos terminusalkotás eredménye Celsusnál a radius ’orsócsont’ (lat. 
’vetélő; küllő’ < gör. kerkis ’(egyik) végén elkeskenyedő bot’; ’<keresztfonal beve-
zetésére szolgáló> orsó’) vagy az acetabulum ’csípővápa’ (lat. ’ecetes tálka’ < gör. 
kotylé ’kis csésze’) (vö. LSJ, OLD). A 16. században Vesalius is gyakran folyamodott 
ehhez az eszközhöz. Ő használta például először a latin fibula ’kapocs, tű’ jelentésű 
szót ’szárkapocscsont’ értelemben, a gör. peroné ’tű’ kalkjaként. A rómaiak nem ját-
szottak nagy szerepet az anatómiai nevek kialakulásában. A görögök orvosi tudását 
ugyanis az arab orvosok őrizték meg és közvetítették az európai orvostudomány 
számára, a görög elnevezések is az arab fordításokban éltek tovább. A latin jelentősé-
ge csak a 11–15. században nőtt meg. A 11. századtól – különösen a toledói fordítóis-
kola tevékenységének köszönhetően – számos arab orvosi művet ültettek át latinra. Az 
egyetemi orvosi oktatás szinte a 17. századig arab szerzők, például Avicenna, valamint 
az arabok által közvetített görög orvosi mű latin fordítására épült (vö. Magyar 2009). 
Ily módon a görög anatómiai névadásból sokszor kerülő úton alakultak ki a mai nó-
menklatúra latin alakjai. Például a clavicula ’kulcscsont’ (tulajdonképpen ’kulcsocska’), 
az anatómiai névként már Homérosznál is szereplő gör. kleis ’zár, retesz’ kalkja, 
Avicenna latin fordításából került a nómenklatúrába (Skinner 1949: 96).

A középkor tudományának a nyelve és egyben az egyetemek, a tudományos műhe-
lyek sokféle anyanyelvű tudós közösségének a kommunikációs eszköze a latin volt. 
Mivel azonban ez a latin már senkinek nem volt az anyanyelve, hatottak rá a nemzeti 
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nyelvek jellegzetességei is, ami az anatómiai névadásban is megmutatkozott. Az olasz, 
a francia, később a német befolyását kell kiemelnünk. Ez utóbbi különösen a közép-
európai térségben érvényesült. A nyugat- és közép-európai nyelvek egyaránt a tudo-
mányos latinra támaszkodtak, ez tette lehetővé a szaknyelv areális egységét az anató-
miai nevek terén is (vö. Lanstyák 2003). Az anatómiai nevek pontos keletkezési 
nyelvét nem mindig tudjuk megállapítani, főleg, amikor latinos alakjukban terjednek 
el. Az élőnyelvi hatás szép példáját mutatja az itáliai sebészek nyelvhasználatában 
született fontanella ’kutacs’ (< fontana < lat. fons ’forrás, kút’), mely a mai nómenkla-
túrában a latinizált fonticulus alakban szerepel. A 16. századtól kezdve egymás után 
születtek meg a nemzeti nyelveken az első anatómiai művek. A nemzeti nyelvek 
szaknyelveinek a hiányos volta miatt azonban néhány európai egyetem orvosi karán 
egészen a 19. század második feléig a latin maradt az oktatás nyelve.

A latint ma is az orvostudomány nyelvének tartjuk, a nemzetközi anatómiai nómenk-
latúra még ma is latin neveket tartalmaz. A 19. század végi BNA többszöri módosítá-
sa után jelent meg a párizsi Nomina Anatomica (PNA 1955, 1965-től NA), majd egy 
nemzetközi bizottság, a Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT) 
1998-ban kiadta a Terminologia Anatomica (TA) című, körülbelül 7600 latin nevet 
rendszerbe foglaló latin–angol anatómiai szójegyzéket, azzal a céllal, hogy mintául 
szolgáljon az egyes nemzeti nyelvek nevezéktanának megalkotásához. A TA angol 
anatómiai nevein első pillantásra látszik, hogy pontosan másolják a latin nómenkla-
túrát, többnyire a latin szótöveket angolos formában megőrző kalkok segítségével, 
mint például radial styloid process < processus styloideus radii ’orsócsont íróvessző-
nyúlványa’, head of phalanx < caput phalangis ’ujjperc feje’.

A magyar anatómiai nevek
A 17. században a magyar tudományos terminológia fejlesztése is megindult. A kora-
beli orvosi szaknyelv nehézkes volt, a mai szóösszetételekkel ellentétben hosszú kö-
rülíró szerkezetek jellemezték. Szenczi Molnár Albert és Apáczai Csere János műve-
iben sok új orvosi szakszót találunk. Neologizmusaik a latin minták követéséről 
tanúskodnak. Apáczai terminológiájában például a latin névben leképezett metafo-
rát tükrözi a ma is használt edeny ’véredény’ (< lat. vas ’edény’). Más latin mintájú 
szóalkotásai, például az egeretske ’izom’ (< lat. musculus ’izom’ < mus ’egér’) vagy 
a makkotska ’mirigy’ (< lat. glandula ’mirigy’ < glans ’makk’), nem terjedtek el (Apatzai 
1653). A 18. század vége fordulópontot jelentett az orvosképzésben és a tudományos 
szaknyelvek életében egyaránt. Egy 13. századi egyházi rendelet ugyanis eltiltotta az 
orvosdoktorokat a sebek felnyitásától, az ezzel foglalkozó mesteremberek céhekben 
sajátították el ismereteiket. A nagyszombati egyetem megnyitása után azonban se-
bészképzést is indítottak az orvosi karon. A borbélysebészek előzetesen nem tanul-
tak latinul, szemben az orvosdoktorokkal, akik 2–3 éves bölcsészeti tanulmányok 
után kerültek az orvosi karra. A latin nyelvű előadásokat nem értő sebészhallgatók 
számára Rácz Sámuel, majd Bugát Pál német nyelvű anatómia-tankönyveket fordított 
magyarra. Az átültetés során meg kellett küzdeniük a magyar terminológia hiányá-
val, így szükségszerűen nyelvújítókká váltak. Bugát Hempel-fordításában egyáltalán 
nem használt idegen terminusokat, mindennek van magyar megfelelője. Meghatáro-
zó terminusalkotó eszköze a tükrözés volt. A latin anatómiai neveket csak zárójelben 
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adta meg: „A melvég (Extremitas sternalis) csaknem három szegletű idommal bír 
[…]; belső lapja az ízlapot tészi, mely által a csont a melcsont markolatjával függ 
öszve”; „A melvégnek ízlapja a melcsont kulcsbevágányába fekszik” (Bugát 1828: 
100–101).

A mai anatómiai szaknyelvben a 19. századival ellentétes folyamatok zajlanak, a ma-
gyar nevek használata ugyanis egyre jobban visszaszorul. Egy mai anatómia-tankönyv-
ben a Bugáttól idézett anatómiai képlet leírásában előfordulnak olyan anatómiai nevek 
is, amelyek csak latin néven szerepelnek: „[a kulcscsont] medialis (sternalis) vége […] 
lekerekített háromszög alakú rostos porccal fedett felszínnel fekszik bele a szegycsont 
markolatának incisura clavicularisába” (Szentágothai–Réthelyi 2002: I. 413). A csont-
rendszer mintegy 1000 anatómiai nevén végzett vizsgálatom alapján azt állapítottam 
meg, hogy ma majdnem fele, 46% csak latin néven használatos. Az anatómiai szó-
tárakban is csak olyan körülíró értelmezéseket találunk, amelyek alig különböznek 
a 17–18. századi szaknyelv hatékony kommunikációt megnehezítő, körülményes kife-
jezéseitől, például crista galli (jelentése: ’kakastaréj’) esetében: ’tarajszerű kiemelke-
dés az elülső koponyaárokban a rostacsont felső felszínén, melyen a nagysarló rögzül’ 
(Donáth 1999: 77).

Az egyértelmű és rövid magyar terminusok hiányában nem meglepő, hogy az ana-
tómiai stúdium keretében az orvostanhallgatóknak csak a hivatalos nómenklatúra 
szerinti, a latin egyeztetési szabályoknak megfelelő latin anatómiai neveket kell elsa-
játítaniuk. Ennek hatása a szakmai nyelvhasználatban is megfigyelhető. Az anatómiai 
képlet helyét jelölő melléknevek magyar megfelelői helyett a szakirodalomban és az 
orvosi nyelvhasználatban egyre gyakrabban találkozunk latin melléknevek magyaros 
alakjaival. A latinos névhasználat akkor indokolt, ha a melléknévnek nincs egyszavas 
magyar megfelelője, ilyen például a mediális ’a test középvonalához közelebb fekvő’ 
(Donáth 1999: 196). Más esetben azonban a klinikum nyelvhasználatának befolyását 
és azon keresztül angol hatást sejthetünk, mint például a szakrális kifejezés haszná-
lata a keresztcsonti helyett, a szakrális csatorna (< lat. canalis sacralis) anatómiai 
névben (Donáth 1999: 50) vagy a „lumbális és szakrális csigolya” elnevezésekben 
(weborvos).

2013 augusztusában a belgiumi Leuven klinika sebészei bejelentették, hogy a térd-
ízületben új „testrészt” találtak. Ez a napjainkban kuriózumnak számító felfedezés 
lehetővé tette, hogy végigkísérjük egy új anatómiai név születését. A Journal of 
Anatomy hasábjain közzétett tanulmányban az új ínszalag először angolul kapott nevet: 
„hereafter termed anterolateral ligament (ALL)” (Claes et al. 2013). Ez az elnevezés 
motivációjában jól illeszkedik a többi ínszalag nevéhez. A TA újabb kiadásában az új 
anatómiai képlet latin neve bizonyára ligamentum anterolaterale lesz majd. 2013 no-
vemberében azonban erre a latin szókapcsolatra csak három adatot találtam az inter-
neten. Addigra magyarul a tudományos ismeretterjesztő fórumokon már rendre hírt 
adtak a felfedezésről, az új testrész magyar neve, az anterolaterális ínszalag vagy 
anterolaterális szalag, illetve sokszor az ALL betűszó is szerepel a cikkekben. Ebből 
mindenképpen az következik, hogy az új magyar anatómiai név az angol elnevezést 
másolja, sőt, a majdan az anatómiai nómenklatúrába is bekerülő latin név is másod-
lagos terminusalkotás eredménye, az angol elnevezés tükörfordítása.
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Esettanulmány I.: Egy koszorúérág elnevezései
A metafora kezdettől fogva az anatómia meghatározó terminusalkotó eszköze volt. 
Nemcsak az egyszavas terminusok között, hanem a többszavas terminusok kulcs-
szavaként is gyakran felbukkan. Az érrendszer anatómiai nevei több metaforarend-
szert őriznek, leképezhetjük tartályként (vas ’edény’), vízfolyásként (ostium ’szájadék, 
torkolat’), csőrendszerként (lumen ’belvilág’). A szív erei a radix – truncus – ramus 
(például radix aortae, truncus communis, ramus descendens), azaz gyökér – törzs 
– ág/szár növényi metaforarendszert alkotnak. A szívizom vérellátásáról gondosko-
dó, a szívet körbefonó koszorúerek neve is ebbe a képbe illeszkedik. A magyar koszo
rúerek, szívkoszorúerek, koszorúserek, koszorúverőerek elnevezések a latin arteriae 
coronariae (< lat. corona ’koszorú’) kalkjai, emellett az orvosi nyelv használja a ko
ronária/coronaria kölcsönszót is. A két koszorúér az aortából ered. A bal koszorúér 
egy rövid szakasz után két ágra oszlik. A magyar szaknyelv csak a latin nevüket 
használja: „Elülső ága a ramus interventricularis anterior [= elülső kamraközti ág]”; 
„Másik ága a ramus circumflexus [= körbehajló ág]” (Szentágothai–Réthelyi 2002: II. 
741). Az anatómiai leírás és a TA is következetesen csak két koszorúérről beszél, 
amelynek ágai vannak. Ugyanezt tapasztaljuk a nemzetközi nómenklatúra angol meg-
felelőiben is: anterior interventricular branch, circumflex branch.

A szívsebészek szakmai kollégiuma új coronaria-anatómiát tett közzé, amelyben 
a nemzetközi klinikai terminológiahasználattal egyezően a koszorúerek ágait önálló 
artériáknak tekintik, például: left anterior descendent coronary artery (LAD). A kar-
diológiai írásokban a koszorúerek nevét betűkapcsolatokkal jelölik, melyek az orvosi 
cikkek gyakorlatának megfelelően általában a szószerkezetet alkotó szavak első be-
tűiből állnak. Első előfordulásakor szokás kiírni a teljes alakot, és zárójelben adják 
meg a továbbiakban használt rövidítést. Az így kialakult betűszók után nem teszünk 
pon tot: „bal elülső leszálló koszorúér (left anterior descendent, LAD) sztentelése” 
(casusmedicinales.hu). Bár a LAD közismert betűszó, feloldására szükség van, mert 
sem az érszakasz elnevezése, sem a rövidítése nem egységes. A LAD mellett gyakori 
az RDA (ramus descendens anterior), de előfordul a RIVA, RIA, IVA (< ramus inter
ventricularis anterior) alkalmazása is. A szakzsargonban a LAD terjedt el: „csórikámnak 
23! évesen beállt a LAD-ja, bestentelték. Erre beállt a stentje is, akkor bypass műtét… 
Közben a komplett elülső fala elszállt” (praxis.blog.hu).

A LAD-nak nincs rögzült magyar neve, ám megfigyelhetjük, hogy minden fellel-
hető névváltozat valamilyen idegen mintát másoló tükörfordítás. A bal elülső leszálló 
koszorúér, bal első leszálló koszorúér, bal elülső leszálló coronaria, bal elülső leszál
ló artéria a klinikumban használt left anterior descendent coronary artery kalkjai. 
Más magyar megfelelők a latin ramus descendens anterior mintáját követik: bal elül
ső leszálló ág, bal elülső leszálló szár, bal koszorúér leszálló ága, bal koszorúér le
szálló szára, bal elülső leszálló coronariaág, bal koszorúér mellső leszálló ága. Nem 
ritkán találunk definíciószerű parafrázisokat is: a bal oldali coronaria leszálló ága, 
bal oldali elülső leszálló ág, a bal arteria coronaria elülső leszálló ága. Ez a megoldás, 
mely gyakori volt a tudományos terminológia születésének időszakában is, ismét 
a magyar terminológia hiányosságát bizonyítja. Kérdés azonban, hogy elkötelezhetjük-e 
magunkat valamelyik magyar név mellett, mivel végül úgyis a szakmai nyelvhaszná-
lat dönti majd el, melyik elnevezés válhat végleges terminussá. Úgy látszik, ebben az 
esetben a LAD lesz a befutó.

Anatómiai nevek régen és ma
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Esettanulmány II.: Vápatetô
A nemzetközi nómenklatúra megszületésével a terminusalkotás folyamata nem zárult 
le. A modern sebészeti eljárások az anatómiai képletek részletesebb megnevezését hoz-
zák magukkal. Az új anatómiai nevek már eleve angolul születnek. Sokszor a nominációs 
szemléletük is megváltozik, mint a csípőízületi vápa, az acetabulum esetében.

A magyar ízvápa neve az ízületi vápa szószerkezetből keletkezett összetett szó; 
a vápa jelentése ’bemélyedés (a talajban), árok, völgy’, a relief-metaforarendszerbe 
tartozik. A latin acetabulum névadásában ez a mozzanat más metaforán keresztül 
érvényesül, jelentése ugyanis ’ecetes tálka, csésze’. Az átvitelt az ízület félhold alakban 
sima porccal borított félgömbszerű mélyedése motiválta, amelybe a combcsont gömb 
alakú feje illeszkedik. Maga az acetabulum a görög kotylé ’kis edény, csésze’ szeman-
tikai kalkja, ezt a 19. században még használt cavitas cotyloidea név is tanúsítja. A kotylé 
anatómiai névként már Homérosz, Hippokratész és Galénosz műveiben is előfordul 
(LSJ). A csészemetafora rendszerébe tartozik még a régies fundus acetabuli ’<edény> 
feneke’, melynek mai terminológia szerint fossa acetabuli ’árok, gödör’ a neve (TA). 
A másik idevonható metafora a labrum, a magyar ajak (nyelvjárási jelentése ’ivóedény 
széle’ ÉKsz2.): „Az acetabulum szélét 5-6 mm magas rostporcos ajak (labrum aceta-
bulare) veszi körül” (Szentágothai–Réthelyi 2002: I. 452). A TA a labrum helyett 
a limbus / margo acetabuli neveket használja, magyar neve vápaperem vagy vápaszél. 
Az említetteken kívül a TA csak a facies lunata (’hold alakú felszín’) és az incisura 
acetabuli (’bevágás’) neveket tartalmazza.

Az ortopédiai sebészetnek az elváltozások, kopások, törések pontos helyének és 
irányának meghatározásához újabb nevekre volt szüksége. Ezek az új elnevezések az 
angolban keletkeznek, zömüknek nincs is latin megfelelőjük. A klinikumban a csípő-
vápa részei – az anatómiai leírástól eltérően – épület metaforájaként jelennek meg: 
acetabular roof ’tető’ vagy acetabular dome ’boltozat’, anterior/posterior column 
’pillér’, anterior/posterior wall ’fal’. Latin nevet csak az acetabular roof megfelelő-
jeként találtam, a tectum acetabulit. Az egyik törésfajta transtectal, juxtatectal és 
infratectal elnevezéseiben is a latin tectum ’tető’ töve él tovább. A magyar szaknyelv 
vápatető elnevezése ennek kalkja: „A cranialis irányú migráció során a femurfej 
necrosisa mellett a vápatető collapsusa is megfigyelhető” (Lakatos et al. 2001: 39). 
A tectum szinonimája az angolban a roof mellett a ’boltozat’ jelentésű dome. Feltehe-
tően ennek hatására bővült a magyar dóm az ortopédiai szaknyelvben ’boltozat, ku-
pola’ jelentéssel: „Azoknál a töréseknél, ahol a »dóm«, a vápatető intakt vagy elmoz-
dulás nélküli, és a medencegyűrű nem deformált, konzervatív terápia végezhető” 
(jegyzet.hu); „Ha lábainkat összezárva állunk, akkor a két hosszboltozat középen 
összefekve egy dómot (kupolát) alkot” (ízület.hu). További szemantikai kalkok a vá
pafal (< wall), pillér (< column), vápaszög, vápasarok (< angle), valamint az eddig 
vizsgált metaforacsoportokba nem sorolható (Köhler-féle) könnycsepp (< teardrop). 
Az orvosok az angol terminusok helyett feltehetően azért használják a magyar meg-
felelőket, mert az épületmetafora szemléletes, a kalkokkal könnyen leképezhető, és 
a magyar alakok ugyanolyan rövidek, mint az angol elnevezések.

Az acetabulum eredeti csészemetaforája is újra felbukkan a protézisekkel kapcso-
latban, például a vápacsésze az acetabular cup tükrözéseként, illetve egy másik, 
alaki hasonlóság alapján létrejött átvitel, a vápakosár az acetabular shell (’<kard 
markolatát védő> kosár’) kalkjaként.
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Következtetések
Elemzésünk végén megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi anatómiai nómenklatúra 
változatlanul latin nyelvű, a tudományok régi nyelve a magyar anatómia terminológiá-
jában ma sem vesztette el vezető szerepét. Az idézett példák azonban még ebben a rend-
kívül konzervatív szaknyelvben is az angol fokozatos térhódításáról tanúskodnak, bár 
ez jóval kisebb mértékű, mint a klinikai orvosi ágakban. Az angol kitörési területei 
elsősorban a klinikum és az anatómia találkozási pontjain várhatók. A tükrözéssel 
keletkezett terminusok elfedik az angol hatást.

A klinikai szaknyelvekben egyre több az idegen elem, jellemzően sok az angol 
betűszó. Rövidségük és jelértékűségük miatt célszerű a használatuk, mivel a szakmai 
kommunikáció gyorsítását szolgálják. Elemeik pontos jelentésének ismerete nélkül is 
képesek vagyunk megérteni és helyesen használni őket. A lézer esetében például már 
senki nem gondol arra, hogy a LASER betűszó a Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation kifejezésből keletkezett. Nemcsak a köznyelvben, a szaknyelvi 
kommunikációban sincs szükségünk a betűszó feloldásának az ismeretére.

A magyar anatómiai nevek történetének számos terminusalkotási kísérlete tanúsít-
ja, hogy nagy részük kész mintát másol, tükrözés eredménye. A kalkok – a nemzet-
közi vándorszókhoz hasonlóan – „alapvető eszközei a 18. században kontinentális 
méretekben megindult s a 19. században megerősödő európai kulturális kiegyenlítő-
désnek” (Országh 1977: 148), és bár nehezebb őket felismerni, mint a jövevényszava-
kat, meggyőződhettünk róla, hogy az orvosi nyelvben ma is szép számban jönnek 
létre új kalkok. Az idegen terminus és a kalkok közötti választás a nyelvi közösség 
társadalmi és tudományos közegétől függ. A nemzetállammá válás idején a magyar 
szóalkotást előnyben részesítő nyelvújítást a nyelvi önállóság igénye hívta életre. Mi-
vel napjainkra a folyamat megfordult, és az idegen, elsősorban az angol átvételek 
dominálnak, megvalósulni látszik Csorba József 1833-ban megfogalmazott javaslata: 
„inkább az volna a nyereség, ha minden tudományos és műszavak az egész világon 
egyformák lennének” (idézi Gortvay 1953: 93). Az idegen elemek átvétele és a kalkok 
létrejötte egyaránt a másodlagos terminusalkotás formái, a terminológiai egységesülést 
szolgálják.
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