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Kisdoktor, nagydoktor ... 

Láng 1\lik/ós 

Ezzel a cí1nn1el jelent 111cg a i\·lagyar Ne1nzt:'t 200 ! . 
augusztus 23-i szúinúban a telt:Yíziós 1nüsoraiból. rúdió
szerepléseiböl. \'ala111int igen szélcskörü írodalini rnun
kússúgúból jó! isn1crt nyclv2sz. Da!.í::s Ci.::::u írú:;a. ivlúr a 
cikkének alciinében is 1negú\lapitja. hogy nincs szabú
!yoz\·a a tudtl!n~Íll)'US cin11..·k írús111ódja. 

,\ tén1<.1 jtigga! érdekt:!hc!Í L1pu11k nh·asóit. ezért érdt:'
rnes rész!eicsebhen isnh:rtelnÍ ~iz irúst. 

L'.!öbb azonban tckinlstik út rö\·idcn. hogy a C_iyógy'
szt:részctben tniként jelenik 1neg a tén11.L 

.~\ Dr. 1negjclök:ssel tennészetescn a leggyakrabban 
talú!kozunk. :\z asszun:ync\'ck est:tébcn többn.yirl'. nl'.111 
derül ki. hogy a férj a doktor (dr. X. Y-11él. vagy az asz
szony. esetlt:g 111indkt!tt(\ Egyértehnü. ha l.!Zzel a n1egjl.!
!óléssel n1utatkozik bl'. a szerz(ink: :\:-110. dr. Z. (iabril.!!!a. 
Ez esetben fellehetölcg csak az asszonyi illl'.ti 111cg a dr.. 
inert ha a t'Crj is doktllr !t:nnc. akkura 11e\·é1 így hoznú 1u

do11r:1sunkra: dr. X-né. dr. Z. CJahril'.IL.i. 
Ciyakran szl.!rcpc! a dr. e!litt a prorcss1.orra utaló n)\·i

dités: Prof. dr..:'\. Y. EiTlH a rö\·idítésrlí! 111úr irta111 egy al
kalo111111al lapunkban l !999. !H.i\'.). an1ikur f"iihiún /)úl 
professzor !c\·t:\éböl is idézte1n: ... '\ nPn.1r. (prof..:'\. Y.l (( 
sorrend 1nagyartalan. kerülcndlí.·· U gy tünik azonban, 
hogy ez kiínhatatlan. i\·lég azt is hozzú k:hetne ehhez fliz
ni. hogy a prof. utúni dr. te!jt:scn flilöslcges. 1ncn profesz
szor doktorútus nélkül aligha képzclhetö e!. 

ElüJ~lrduL hogy szerzöink a !l\!\·ük elé kiteszik: PhD. 
a111i a latin ,.Philo!ogiac l)octor"· n:_)\·idít0st:. /Ja!ú::s Cit;::a 
chht:z azt llizi hozzú. h(lgy ez t:ls(is<1rb;.1n <l bi.ilcsészt:ti tu
dornúnyok rnüvclliirl.! vonatk{1zna. dt.: a1. egész ll:lsll nkta
túsban t:zt haszn~"i!júk . .-\ rü\·idités \·Cgén nincs pl1n1 - írja 
a szcrzö. é;-; kicjt0se pé-hú-dé. angolos ronnúban pi-écs-dí. 

Ne1n úllja 1neg a helyét az a 1nagyarúzat. hogy az aka
déiniai (ún. nagydoktorok) írják nagy kezdöbetüvel a 
doktor rövidítését (Dr.). 1nig az cgyl.!tl.!111i doktorok (az ún. 
kisdoktorok) irjúk kis kezdöbt:tüvcl. .;\ szerzl1 e téren Ó\'a
tosan fogahnaz. hogy ezt ,.sokan úgy 1nagyarúzzúk"". búr 
hozzúfüzi. hogy nincs ilyen szabály. E1111L'.k ilyetén hasz
nú!ata azért sen1 javasolható. inert a hclycsirús szabályai 
szt:rinl 1nondatkt.:zcléskor a nagy !) bt:tü. szövegközben 
pedig a kís d betü használandó<.! lJr.. dr. rövidítésben. 

Hasznúl<nos n1Cg a DrSc. rövidítés (Ooctor Scientiar
iu1n:::::: a tudon1únyok doktora). de ehhez legalúbbis szö
vegben ~ hozzúkívánkozik. hogy 1nilycn tudon1ányról 
van szó. tehát így kerek: a nyelvtudon1ány(ok) doktora 
stb. 

ivlegjegyzen1, hogy tapasztalaton1 szerint a tudon1ú
nyos énekezéseken. kongresszusokon az előadók egysé
gesen nen1 hasznúlják a doktori cÍinet. /\.z ezekről az clő
adú:-;okrú! közölt tudúsítú:-;ainkban i;.; dr. nélkül szerepel
nek az e!öadók-szerzök. 

Né\"surokban a dr. rövidítés a nevek utúnra kt!rÜI. 
hogy ne zavarja az ~·1b0cé-rendjét. -rapasztalhattúk azon
ban Olvasóink. hogy a Clyógyszerészet éves tartalon1-
jt:gyzCkébt:n az ln 111en1oriai11 rovatban a dr. rövidítést (az 
ábécé so!Tt!nd ellenér\!) elöre teszcn1, éppen azén, inert az 
asszonyok csl'.tében nen1 világos, hogy kit illet n1cg a dok
torí ci1n. 

Balá::s Gr!::a erö\te1ettnek 1artja azt. ha az asszony a 
férje llC\'l' előtt és a sajút neve utún is kiteszi a dr. rövidi
tést. Ezzt!l azért nl.!111 értek cgyl'.t. inert nz ilyt!n jelölés: dr. 
.\. Y.-né dr. t:gyértelinüvé teszí a szl.!rt!plők doktori cín1ét. 
!\.étségtelcni.i! hc!yl'.scbb lenne. ha a szl.!rzö ,.elúrulnú" a 
li.:únykori ne\·ét és így használ11[1 a férjt: nl.!vével cgyl'ltt: 
dr. X. Y-né dr. Z. Júlia. 

Egyidőben \'oltak olyan v0!e1nényck is. hogy azok. 
akik a dipluinújukkal együtt 1negkapjúk a doktori ci111et, 
czt jelöljék 1ncg (Dnn„ Dtj.). így nagyobb rangja !ennt: 
azoknak. akik külön stúdiun1 és védele1n után nyerik el 
ezt a cítnl.!t. Ez az ötlet azonban ha1narosan ha111vúba is 
holt. 

Elüfordul 1nég (lapunkban is ta\úlkoztarn vele korábM 
ban) a h.c. (honoris causa) rövidítés. a1ncly valarni tisztc
!i:tbcli cí1nrc utal. -rudoinúnyos írásban. életrajzban lehet 
helye. a n1indl'.nnapi hasznúlatban keriilnéin. 

Tehút ad\·a van sokféle tudo1núnyos cin1. dc a helyes
írási szabúlyzat csak a dr.-ró! rendelkezik. Nc1n várathat 
sokúig 1nagúra ;\ tnagyar helyt:sírús szabályainak 12. ki
adúsa. és ha ezt ;:1 téinút kiváló nyelvészünk ncn1rég fölve
tett\!. talún gondolni fognak rá az illetékesek (rcrnélhető
lcg közöttük lesz !Ja/á::s GC::a is!). hogy a szabályzatot ki
egészítsék a lcgkülönfC\ébb tudon1únyos cín1ck lcírúsára 
és rö\·idítCsükre. Ne1n a ci1nkórsúg 1ú1nogatúsára. hanc1n 
a tudo111ányos fokozatok 1negjclöléscinek, rövidítéseinek 
értcl1nezCsérl.!. ht!ly·cs hasznúlatára. és a rnögöttük lcvö tu
dós értékelésére. 

:\ddig használjuk a cí1neket lapunkban is nyugodtan a 
n1cgszokolt 1nódokon. 

;,1. L ;ing: „.nuafl" (unfrersity) tloc:tora{ tlegrt'e, „great" (academy) 
dm.:fora/ degree 
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