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SEB E S T Y ÉN  Á R PÁ D

Hogyan mondjuk magyarul? 
(Gondolatok a „Heartburn” magyarító 

pályázat eredményéről)

A Semmelweis Égyetem 2002 februárjában gasztroenterológiai 
továbbképző kongresszust rendezett Budapesten. Az elő-
készületek során a Magyar Gasztroenterológiai Társaság 
az AstraZeneca Kft.-vel közösen pályázatot hirdetett a 
„Heartburn” szakszó magyar megfelelőjének megtalálására, 
megnevezésére. A kiírást az is indokolta, hogy az egyre 
elterjedtebb betegségnek sem a latin neve (refluxbetegség), 
sem a viszonylag közismert tünetmegjelölése (gyomorégés) 
nem pontosan írja le és értelmezi a tünetegyüttest, illetőleg 
annak egyes elemeit.

A pályázati kiírás megmozgatta az érdeklődők fantázi-
áját: összesen 240 megnevezési javaslat (szó, szóösszetétel, 
szókapcsolat) érkezett be. Az ajánlásokat Koroknay Katalin 
a beérkezések rendjében sorszámozott listába szedve – a 
beküldők személyére való utalás nélkül – megküldte a fel-
kért bíráló bizottságnak. Énnek elnöke Gyurkovics Tibor 
író volt, tagja pedig három orvosprofesszor és két nyelvész 
(Ihász Mihály, Tulassay Zsolt, Varró Vince; Keszler Borbála, 
Sebestyén Árpád).

Nyelvész szemmel nézve úgy tűnik, hogy a megne-
vezési ajánlások száma elég nagy ahhoz, hogy belőle a 
megnevezéstípusokra nézve bizonyos következtetéseket pró-
báljunk levonni: hol, mely testrészben, milyen jellegű, mihez 
hasonló (fájdalom)érzet jelentkezik; milyen közvetlen sza-
vakkal vagy metaforákkal nevezzük meg stb. Az elemzéshez 
mindenekelőtt nyelvileg rendezni kell az anyagot, mégpedig 
úgy, hogy az összetételek utótagjait, közvetlen összetevőit is 
beiktassuk a betűrendbe, arra is utalva, hogy melyik névelem 
hányszor, mely névajánlásban jelenik meg (a sorszám mindig 
a kapott „nyers” listára utal, ezt azonban helykímélés céljából 
külön nem közlöm).

Mielőtt azonban az anyag elemzésére térnénk, ejteni kell 
néhány szót a szaknyelvek, ezen belül az orvosi szaknyelv 
kérdéseiről. Tudjuk, hogy a szaknyelvek nemcsak a sajátos 
szakkifejezések használatát jelentik (Dániel 1982: 337–342; 
Grétsy 1988: 87–91), hanem – ahogy legújabban Kemény Gábor 
megfogalmazta: „ezek a »nyelvek« valójában nem nyelvek, 
hanem a sztenderdnek meghatározott terminológiával és 
nómenklatúrával kiegészülő, sajátos mondat- és szövegszer-
kesztési eljárásokat alkalmazó változatai” (Kemény 2002: 274). 
Mivel azonban itt csak a szóban forgó pályázat szakszavai 
állnak rendelkezésünkre, megjegyzéseink erre korlátozódnak.

Az is köztudomású, hogy a szaknyelveken belül bizonyos 
szinteződést különböztethetünk meg: beszélhetünk szaktudo-
mányos nyelvről, szakmai köznyelvről és műhelyzsargonról 
(Pusztai 1975: 395–404). Ritkábban ejtünk szót arról, hogy a 
különböző szaknyelvek nemcsak az adott foglalkozást űzők 
egymás közti nyelvhasználatában jelennek meg, hanem a 
szakmán kívüliekkel való kapcsolattartásban is. Éz a viszony-
lat azért kiemelten fontos, mert ezeken a csatornákon áramlik 
ki a szaknyelvek szókincse a laikus nagyközönség felé, s válik 
– éppen tekintélye révén – a hétköznapi társalgás, a köznyelv 
elemévé. Ilyen „veszélyeket” hordoz általában a tudományos 
ismeretterjesztés, ha az előadó szaktudásának magasságával 
akarja elkápráztatni hallgatóságát, ahelyett, hogy a befogadók 
nyelvi szintjéhez igazodna.

Vannak szakmák, ahol különleges fontossága van a szak-
mán kívüliekkel való érintkezésnek. Ilyen például a hivatali 
nyelv, amellyel minden állampolgár kényszerű kapcsolatba ke-
rül, elemeit átveszi. Nem véletlen, hogy a nyelvművelés évszá-
zada küzd e nyelvi hatás, főleg a nyakatekert, hivataloskodó 
fogalmazás ellen. De hasonló az orvosi szaknyelv hatása is: 
a szakmabeliek és a szakmán kívüliek nyelvi érintkezése itt 
talán még tömegesebb, hiszen egészségünk, illetőleg betegsé-
günk húsba vágó, létfontosságúnak érzett kérdés, ami szinte 
rákényszerít bennünket az orvosi szakszavak elsajátítására, 
ha leleteink, zárójelentéseink szaktudományos, idegen sza-
vakkal zsúfolt szövegeit nem tudjuk is megfejteni. Hogy az 
orvos–beteg, nővér–beteg, nővér–nővér, orvos–nővér nyelvi 
érintkezése során milyen szakmai és egyéni hozzáállás alapján 
hányféle nyelvi attitűd kerülhet elő, arra színes példaanya-
got olvashatunk Rónaky Édit egyik írásában (Rónaky 2002: 
415–418).

A Heartburn-pályázat nem a magyar orvosi szaktu-
dományban szokásos betegségnevet tűzi ki magyarításra 
(refluxbetegség), hanem az angol szakszót: azt sugallva ezzel, 
hogy a magyar orvosi köznyelvben ez a szokásos megnevezés. 
Tudjuk, vannak olyan szakemberek, akik ellenzik az angol mű-
szók beáramlását az orvosi szaknyelvbe, de nem mindenki til-
takozik ellene (Kontra 1981). Akadhatnak, akik fölöslegesnek 
ítélik a pályázat célját, mondván: megvan a magyar megfelelő, 
a gyomorégés. Szakmailag ez ellen a félrevezető pontatlanság 
hozható fel: a kellemetlen érzetet az okozza, hogy a savas 
gyomortartalom a nyelőcsőbe visszafolyva (= reflux), annak 
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falán okoz égő fájdalmát. Hasonlít a jelenség ahhoz, amikor 
egy iszapvulkánban a feltörő gázzal együtt a folyékony iszap 
is fellökődik. Valójában tehát inkább nyelőcsőfájdalomról, erő-
sebb visszalökődéskor garatfájdalomról beszélhetünk. A fél-
reértést csak megerősítik az olyan ismeretterjesztő ábrák, 
amelyek a gyomor rajzának aljára rajzolt tűzzel operálnak, 
illetőleg értelmező szótáraink, amikor „a gyomorban kialakuló 
égő, maró érzés”-ként adják meg a gyomorégés jelentését. Nem 
szabatosak persze a latin és az angol megnevezések sem: a 
reflux nem mondja meg, minek a visszafolyásáról van szó, meg 
folyásról inkább csak vízszintes testhelyzetben beszélhetnénk 
a valóságos visszalökődés helyett. Az angol heartburn a szív 
égésére utal, jelentéstanilag éppen olyan metaforikus kifeje-
zés, mint a gyomorégés.

Itt kell szólni a megnevezésekben domináló metaforák 
mivoltáról. Iskolai tanulmányaink alapján hajlamosak va-
gyunk azt gondolni, hogy a metafora – a tárgyképek ha-
sonlóságán alapuló névátvitel – valamiféle díszítő retorikai, 
stilisztikai alakzat. Valójában pedig a leggyakoribb és talán 
legfontosabb, leggazdaságosabb megnevező eljárásmód: már 
ismert szavakkal jelölünk meg új valóságelemeket. Amikor 
egy népnyelvi szótárban azt látjuk, hogy egy cserépkorsónak 
van szája, nyaka, füle, csecse, hasa, talpa, (Csűry 1935: 538), 
lehetetlen nem észrevenni, hogy a nyelvalkotó nép az ember 
testrészeinek nevét vitte át a tárgyra, antropomorf látásmó-
dot alkalmazott. Amikor a hegy részeit úgy nevezi meg, hogy 
gerince, háta, oldala, lába, talán egy szarvasmarha formáját 
látta bele a tájba, terriomorf személetmóddal. Ugyanígy jár 
el a „modern” ember is: a hegedű és a gitár részeinek nevei 
is az ember testrészeiből erednek: test, nyak, fej, láb, hát, 
lélek (Tolcsvai Nagy 1989: 63). Bőven élnek a metaforikus 
megnevezéssel a szaknyelvek is, az sem zavarja őket, hogy a 
pontos megnevezésekhez egyjelentésű nyelvi elemekre volna 
szükség. Az orvosi tudományos nyelvben éppen azért nyert 
teret a latin műszók használata, mert azok – szócsaládjuktól, 
átvitt jelentéstársaiktól elszakítva – csak egy adott jelentés-
ben képesek szerepelni. Égyetértve közölhetjük egy kutatónk 
két fontos megállapítását: „a metaforaalkotás minden nyelv, 
minden kor és hely, minden kultúra sajátja, az ember életét 
és gondolkodását állandóan át- meg átjáró, irányító tényező”, 
illetőleg: „Az újabb tudományokban – mint az elektronika, 
számítástechnika – gomba módra szaporodnak a metaforikus 
szakkifejezések.” (Bencze 1982: 456,461)

A metaforikus megnevezés természetesen nem kötelező. 
Pályázatunk anyagában is van jó néhány közvetlen, direkt 
megjelölése a gyomorégésnek: betegség, bizsergés, érzés, fáj-
dalom, fene, frász, görcs, jelenség, kór, sajgás, sokk, vás, vész 
stb. Ézek némelyike lehet elhomályosult, halott metafora: a 
vás például a vásik ige egyik jelentésárnyalatából, a fog ér-
zékennyé válásából eredhet; a lob, ha idevesszük a gyulladás 
neveként, a lobogás igéjének nyelvújítás kori csonkolása; mai 
értelmező szótáraink orvosi szakszónak minősítik. Látnunk 
kell azonban azt is, hogy az itteni közvetlen megnevezések 
többnyire általános jelentésűek, nem annyira érzékletesen 
nevezik meg a bajt, mint a metaforák. Ébbe a csoportba 
tartozik egyébként a latin reflux is, a visszafolyás közvetlen 

megnevezése, ellentétben a metaforikus angol heartburnnel 
és a magyar gyomorégéssel.

Érdekes megfigyelni, hogy a betegség megnevezésére 
ajánlott metaforák legnagyobb része hőérzetet kifejező szóval 
alakult. Már az is jellemző, hogy a magyarban a fájdalom fajtáit 
milyen metaforikus jelzőkkel különböztetjük meg. Amikor az 
éles, szúró, hasító, hasogató, nyilalló jelzőket alkalmazzuk, 
tudatunk hátterében a vágó-, szúróeszközök okozta érzés 
rejlik. A tompa, lüktető fájdalom mögött nyomásérzet sejlik 
fel. A sajgó fájás igéjének eredeti jelentése felderítetlen. Annál 
nyilvánvalóbb, hogy az égő fájdalom a tűz, a láng, a parázs 
érintésére vagy ahhoz hasonló érzésre utal.

Hőérzetre utaló metaforikus megnevezések pályázatunk 
anyagában a következők (a szó előtti kötőjel azt jelzi, hogy 
utótagként, a végén kitett pedig azt, hogy előtagként szerepel 
a szó: pl. (begy)-hő, hő-(böff); az adat után az előfordulás 
száma szerepel). Az idevonható adatok tehát a következők: 
-égés 28, égő- 4, forró- 2, -hő 3, hő- 1, -hőség 1, -izzás 1, -láng 10, 
láng- 3, -lángolás 3, lángoló- 1, -láva 2, -lob 4, -parázs 11, parázs- 
7, parázsló- 3, -perzselés 1, perzs- 1, -tűz 20, tűz- 12, -vulkán 3, 
vulkán- 3 stb. Leggyakoribbak tehát a gyomor-égés, gyomor-
láng, tűz-gyomor, gyomor-tűz típusú kifejezések. A hőre utaló 
metaforás megnevezések száma meghaladja a 120-at, tehát a 
szóajánlások több mint felében szerepel ilyen elem.

Összességében jóval kevesebb megnevezés utal a fájda-
lomérzetet kiváltó (gyomor)savra. Leggyakoribb köztük a sav- 
előtagú összetétel (savár, savfolyás, savzuhany stb.), illetőleg a 
savanya, savanyú, savas előtag. Savra utaló utótag alig akad: 
csak a -savanyodás és a -savasodás fordul elő. A savra utaló 
megnevezések közt kevesebb a metafora, bár egyáltalán nem 
ritka: a savmarás például 6 ajánlásban szerepel (metafora 
jellege világos, ha a kígyómarásra gondolunk). Akad néhány 
merész vagy költői asszociáció is: savas buzgár, savdagály, 
savlift, savmellűség stb. A sav- előtagú megnevezések száma 
meghaladja a 40-et. A gyomorsav-, gyomornedv-, savanya- és a 
-fanyarodás példáit is ideszámítva, ez a csoport is több mint 
félszáz elemű.

A hőérzettel és a savval operáló megnevezések mellett 
érdemes kitérni még egy-két nagyobb számban előforduló 
szóelemre. Ilyen például a több mint egy tucatszor előfordu-
ló bárzsing és csonkolt bárzs formája. Értelmező szótáraink 
,nyelőcső’ jelentésben bonctani kifejezésként tartják számon. 
Tájszótárainkban inkább csak állati nyelőcső, illetőleg a 
beleken található zsíros hús jelentésben találjuk. Történe-
ti-etimológiai szótárunk szerint ismeretlen eredetű – erre 
vall egyébként vegyes hangrendje is. Élőször ,állati gyomor’ 
jelentésben jegyezték fel 1799-ben; a nyelőcső neveként 1825-
től adatolható (ÉrtSz., ÚMTSz., TÉSz.). Úgy látszik, az orvosi 
szaknyelvben a 19. században jól meggyökeresedett, de a 
köznyelvben ritkaságnak számít. Mivel a nem egészségügyi 
szakemberek a bárzsing szót vagy egyáltalán nem ismerik, 
vagy – a nyelvjárási beszélők – inkább csak állati testrész 
neveként, így a gyomorégés megnevezésére kevéssé alkalmas, 
legalábbis az orvos–beteg-viszonylatban.

Émlítésre méltó még a gátor szó 8 névben való előfordu-
lása. Újabb értelmező szótáraink nem ismerik, csak szóhasa-
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dásos gádor formáját, tornác, pincelejárat jelentésben. Ballagi 
1873-as szótára ismeri bonctani szóként, „a mellüreget és a 
tüdőt két részre választó hártya” jelentéssel. Ilyen értelemben 
1838 óta adatolható, német nyelvjárási szó átvétele (TÉSz.). 
Úgy tűnik, ez is a 19. századi orvosi nyelvújítás eredménye. 
Mivel laikus körökben alig ismert, az orvos–beteg viszony-
latban aligha használható.

Talán még a szegy 8 előfordulása érdemel említést. A szó 
a szügy hangtani változata. Éredetileg a nagyobb állatok 
mellső lábai közti erős izom neve volt, átvitelesen használták 
az emberi mellkas nevéül. Éredete bizonytalan, nem kizárt, 
hogy ősi eleme nyelvünknek. Ritka volta, bizonytalan jelen-
tése kizáró ok.

Érdekes megfigyelni, hova lokalizálják a fájdalmat, az ér-
zetet a megnevezések. Ézt a támadott testrészek nevének fel-
sorolása mutatja (nem tekintve most, hogy a kifejezés előtagja 
vagy utótagja a szerv neve): bárzsing, begy, bél, bendő, garat, 
gátőr, gyomor, has, kebel, mell, mellkas, mellűr, nyelő, nyelőcső, 
száj, szegy, szív, zsiger. A tarkaság a pontatlanság bizonyítója. 
Leggyakrabban a gyomor szerepel (31 kifejezésben), majd a 
bárzsing (10), a gátor (5), a mell, mellkas (6-6), a nyelőcső (11), 
a szegy (6) és a szív (10).

Valamit a megnevezések nyelvi szerkezetéről! Legtöbbször 
szóösszetétel jelenik meg, főleg birtokviszony formájában. 
A „valaminek a valamije” típus fordul elő leginkább, például: 
bárzsing-görcs, -láng, -lob, -parázs, -tűz; gátor-görcs, -láng, 
-tűz; gyomor-görcs, -kereszt, -láng, -lift, -lob, -parázs, -sokk, 
-tűz, -vás; mell-láng, -hőség, -parázs; nyelőcső-láng, -parázs, 
-tűz stb.

Hasonló, de nem teljesen azonos, amikor a szerv és annak 
működése vagy a rajta lezajló történés fejeződik ki az összeté-
telben: bárzsing-égés, -marás, -sajgás; gyomor-bizsergés, -böff, 
-égés, -lángolás, -liftezés, -marás, -maródás, -tengés; gyomor-
sav-lángolás, -szivárgás, -vándorlás, -visszaáramlás; mellkas-
fröccsenés, -marás, -maródás; nyelőcső-égés, -fanyarodás, 
-savanyodás, -savasodás; stb.

Kevésbé műszószerűek a melléknévi minősítő jelzős szer-
kezetek: égő bárzsing, száj, teltség; forró bárzsing, nyelőcső; 
hányó tűz; hő böff; izgága gyomor, kérődzéses lob, kérődző lob, 
lángoló gyomor stb.

Talán a fentiekben sikerült érzékeltetni, milyen érdekes, 
színes jelenség a szakszóalkotás, mind orvosi, mind nyelvé-
szeti szempontból. Mivel a pályázati kiírásban a heartburn 
magyarítása volt a feladat, a nem magyar névjavaslatokat fi-
gyelmen kívül hagytam. Végül egy gondolat. A bírálóbizottság 
kétszer ült össze, hogy a legtetszetősebb szóajánlásokat kivá-
lassza. Ézek a következők voltak: savmarás: racionálisan mutat 

rá az érzet okozójára és a fájdalom jellegére, de nem mondja 
meg, hogy hol jelenik meg a tünet (az, hogy gyomorsavról van 
szó, evidens). A másik: nyelőcsőláng: pontosan lokalizál, utal 
a hőérzetre. A harmadik: gyomorégés: tévesen lokalizál, jól 
utal a hőérzetre és hagyományosan ismert. Negyedik: tűzmell: 
homályosan lokalizál, sűrítő jellegű, emelkedett hangulatú 
összetétel. Ötödik: bárzsingparázs: választékos, ritka szavak 
összekapcsolása.

Gyurkovics Tibor, a bírálóbizottság elnöke a kongresszus 
egyik szünetében ismertette a bizottság véleményét, és kom-
mentálta a javaslatokat. Utána megszavaztatta a jelenlévőket, 
ki melyik szót találja a legmegfelelőbbnek. Az eredmény a 
következő lett: 1. gyomorégés (77 szavazat), 2. tűzmell (48), 
3. savmarás (40), 4. nyelőcsőláng (14), 5. bárzsingparázs (13). 
A végleges döntésre a Gasztroenterológiai Társaság a követ-
kező kongresszusán visszatér.
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