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Egy fogorvosi honlap fordításakor – más honlapokat is át-
nézve – tájékozódtam ezekről a szakkifejezésekről. 

A fogtömésnek van egy új technikája: az erősen szúvas vagy 
letörött fog rossz részét kivájják, és a hiányzó részt előre 
megformázva ragasztják bele. Ezt a legtöbb helyen magyar 
szövegben is inlay vagy onlay szóval illetik. Pedig nagyon 
egyszerű magyarul mondani. Ha az angol elnevezéseket 
vesszük alapul, amelyek a módszert tükrözik, nevezhetjük 
magyarul rátétnek vagy rátéttömésnek. Ha arra gondolunk, 
hogy kész elemet ragasztanak be, mondhatjuk, hogy panel-
tömés. 

A fogpótlások közt ezzel az új kifejezéssel találkoztam: telesz-
kópos fogsor. Ez ugyan mi lehet? Csak nem tetszés szerint 
hosszabbítható fogak? Esetleg agyarszerűre nyújtható vám-
pírfogak? A teleszkóp eredetileg ’távcső’. Klasszikus formája, 
hogy több lencse van egymásba tolt csövekben elhelyezve, és 
amikor messzire akarnak nézni vele, kihúzzák egymásból a 
csöveket. Ennek alapján van teleszkópos porszívócső, szer-
számnyél, pókhálószedő. Mindegyiknek az a lényege, hogy 
kihúzás révén meghosszabbítható. A teleszkóposnak neve-
zett fogsor azonban nem ilyen. Lényege az, hogy a kevés meg-
maradt fog csonkjára csak vékony fémsapkát ragasztanak, a 

fog koronája pedig bele van építve a kivehető fogsorba. Az el-
nevezés a teleszkópnak azt a tulajdonságát veszi alapul, hogy 
a részek egymásba illeszkednek. Egymásba illesztett formák 
azonban nagyon sok tárgyban, eszközben előfordulnak, min-
den kupak ilyen: rátehető és levehető. Ennek alapján lehetne 
kupakos fogsor, de bizonyára lehetne még sok más hasonlatot 
találni. Másrészt, ha azt nézzük, hogy a fogcsonkok koronája 
bele van építve a fogsorba, lehetne koronabetétes fogsor. Ez 
talán szakszerűbben hangzik.

Mindenkinek felelőssége, hogy amikor új fogalmat vezet be, 
gondolkodjon el annak lényegéről, és megfelelő magyar elne-
vezést keressen hozzá, mert ha már átment a köztudatba az 
idegen vagy hibásan magyarított szó, nehéz lecserélni.

Nem értek egyet Miklódy Dórának a XVII. évf. 1. számában 
(52. old.) kifejtett véleményével, amely szerint elszigetelő-
dünk, ha mindent magyarítunk. A franciák nem azért nem 
beszélnek idegen nyelveket, mert a nemzetközi szavakra 
is van saját szavuk. Hiába értjük egy idegen szövegben a 
szakszavakat, attól még a szöveget nem fogjuk érteni, ha nem 
tudjuk hozzá az igéket, a kötőszavakat, a ragozást. Tanuljunk 
idegen nyelveket, értsük az eszközök idegen feliratait, de a 
kényelem oltárán ne áldozzuk fel saját anyanyelvünket!
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Bősze Péter

Magyarul így mondhatjuk

 Impact Factor: hatásmutató
 Science citation index:  tudományos idézettségi mutató
 Immediacy Index:  rögtöni idézésmutató
 Book Citation Index: könyvidézettség-mutató
 Article Influence Score:  közleményhányadszám
 Original article: eredeti közlemény
 Meta-analysis:  összegző elemzés

95


	A SZERKESZTŐSÉG LEVELESLÁDÁJÁBÓL Berényi Mihály, Bősze Péter, Gaál Csaba, Krutsay Miklós, Lozsádi Károly 
	TANULMÁNYOK
	Büky László Influenza
	Csiszárik Katalin Kórházi szleng. Egy mozgásszervi rehabilitációs osztály szlengje
	Gyéresi Árpád A magyar nyelvű írásbeliség orvosi és gyógyszerészeti vonatkozású szókészletének tükröződése félévezred erdélyi keletkezésű levéltári anyagaiban I. Kémiai jellegű szócikkek
	Kiss László „… nyelvünkön még illyetén könyv nem találtatik…” Marikowzki Márton Néphez való tudósítása 1772-ből
	S. Sárdi Margit Várandósság, szülés, születés. Szülés körüli tanácsok és eljárások a XVII–XVIII. századi kéziratokban
	Kálmán Edina A nyelv szerepe az egészségügyi dolgozók nézeteltéréseiben és vitás helyzeteiben
	Ludányi Zsófia Az egy névelő (egy) rút germanizmus?
	Keszler Borbála – Kaán L. Miklós„Az igye-fogyott szegényeknek hasznokra” Pápai Páriz Ferencz Pax corporisa

	MORZSÁK
	Buvári Márta Új fogorvosi szakszavak (Elnevezés-módszertan)
	Kuna Ágnes „Dokiduma – betegbeszéd” Mit mond az orvos, és mit ért a beteg?

	SZÓCSISZOLÁS
	Bősze Péter  A gyógynövénynevek  Hozzászólók: Berényi Mihály, Csupor Dezső, Klebovich Imre, Ludányi Zsófia, Paál Tamás, Rácz János, Szabó István, Szabó T. Attila, Szőke Éva, Uray Katalin, Varga Csaba, Vincze Judit

	HÍREK
	Szabó T. Attila A Magyar Nyelv és a Tudományok  Szabó T. Attila-ösztöndíj
	Ludányi Zsófia Megjelent a Magyar Jogi Nyelv folyóirat




