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A magyar szakírók 
nagygyûlésérôl � kicsit személyesen

2003 áprilisának 5-én a Magyar Tudományos Akadémia Képter-
mében egy komoly találkozóra került sor, �A szaknyelvek hely-
zete 2003-ban: a legsürgetôbb teendôk� címmel � köszönhetôen
Prof. dr. Bôsze Péter lehetetlent nem ismerô, elszánt szervezô-
munkájának.

Hangsúlyoznom kell, a következô pár sorban fôként néhány
általánosabb, ám annál fontosabb gondolatra szeretném a figyel-
met fölhívni, tehát nem szándékozom valamiféle egyszerû �kon-
ferencia-összefoglalóval� fárasztani a kedves olvasókat � noha
óhatatlanul ilyen jellegû tényeket is papírra kell vetni egy ren-
dezvény kapcsán.

Nos, a programot részletesen tartalmazó nagygyûlési meghí-
vót nézegetve, s közben az elôadásokat is vissza-visszaidézve
elgondolkodik az ember... Mirôl is szólt igazán ez a tanácsko-
zás?

A kérdés látszólag könnyû. Hiszen elég áttekinteni az elô-
adók hihetetlenül illusztris névsorát vagy az elôadások címeit.
(Elôször Ritoók Zsigmond, Grétsy László, Kalász Márton, Kecskés
Mihály, Keszler Borbála és Kiefer Ferenc bevezetô, üdvözlô be-
szédeit hallhatta a közönség. Az elôadások közül pedig csupán
egy-két kiemelt példa: Szaknyelveink és helyesírási szótáraink �
Fábián Pál; �A szaknyelv a magyar nyelv kicsinyben� � Balázs
Géza; A teológiai szaknyelv helyzete 2003-ban: a legsürgôsebb
teendôk � Hegedûs Lóránt; Szaknyelv, köznyelv, irodalmi nyelv
� kívánatos és nem kívánatos kölcsönhatások � Tóth Éva; Érde-
mes-e, kell-e, lehet-e ma tiszta magyar nyelvû szakkönyvet írni?
� Bertók Lóránd; A jogi célból használt magyar nyelv � Takács
György; Szaknyelvünk helyzete és fejlôdése a kémiai technoló-
giában � Szebényi Imre; Földtan vagy geológia? � Brezsnyánszky
Károly)

Láthatjuk, a mintegy huszonöt-harminc felszólalás a legkü-
lönfélébb szaknyelvekkel foglalkozott. (Természetesen az orvosi
szaknyelv is �terítékre került�.) Bôsze professzor úrnak a meg-
hívón olvasható gondolataiból idézek: �... alapvetô célunk, hogy
� a teljesség igénye nélkül � felmérést végezzünk a szaknyelvek
mai helyzetérôl és szakavatottaktól kapjunk tájékoztatást a szak-
nyelvekrôl általában, illetve az egyes szaknyelvek gondjairól kü-
lön-külön is. Tudatában vagyunk annak, hogy ez csak az elsô lé-
pés lehet; a továbbiakat az elôadók útmutatása alapján fogjuk
meghatározni.�

Ezek után talán jobban érezhetô: bár az elôadások, a fölvetô-
dött témák már magukban, külön-külön is igen érdekesek és
fontosak, de a lényeg, azaz a sok-sok eltérô terület, kérdés, ne-
hézség együttes fölvonultatásának oka, sôt, merem állítani, szük-
ségessége és szükségszerûsége mögött megbúvik valami nagyon
fontos!

Hogy mi? Ezt megválaszolandó teszem föl ismét a kérdést:
mirôl is szólt igazán ez a tanácskozás?

Úgy vélem, két nagyon mély (az európai jövônket, majdani

nyelvünket, szükséges nyelvstratégiánkat s � adott esetben � az
ezekkel összefüggô nyelvpolitikai-politikai döntéseinket is meg-
határozó) gondolatról kell szólnom!

1. Nincsenek �elkülönült�, izolált, elefántcsonttoronyba zár-
kózó szaktudományok és szaknyelvek. Nincsenek, és nem is le-
hetnek! Szaknyelveink � az orvosi részszaknyelveinket is bele-
értve � csak együtt, kéz a kézben fejlôdhetnek az egész magyar
nyelv részeként az EU, sôt, az egész világ számára is hasznos,
használható, az �új világnak� is szemléletbéli segítséget adó, ér-
tékteremtô erôvel bíró szaknyelvekké! Szépen mutatta ezt pl.
Brezsnyánszky Károlynak, a Magyar Állami Földtani Intézet
igazgatójának elôadása, amelyben a paleontológiával kapcsola-
tosan az ôslények kettôs nevezéktana épp olyan, párhuzamos
problémaként került szóba, mint amilyen gond ez nekünk, orvo-
soknak (történetesen a baktériumok szintén binominális nómen-
klatúrájára, kettôs nevezéktanára gondolok) � lám: mi köze egy-
máshoz az orvoslásnak és a geológiának... A további konkrét pél-
dákat, kapcsolódási pontokat nem sorolom; ezt már a tisztelt ol-
vasók fantáziájára bíznám. 

Egy biztos: a szaknyelvek fejlôdése, alakulása, amely kulcs-
fontosságú számunkra, csak széleskörû együttmûködéssel vezethet
eredményekhez, sikerekhez!

2. Ez a nagygyûlés látványosan és iszonyú meggyôzôerôvel
bizonyította (amiben magam kiskorom óta töretlenül hiszek, Pé-
ter Rózsa matematikus hitvallását gyerekként olvasva), hogy a
kultúra egységes! Nincs, és nem is létezhet törés a �humán� és
a �reál� között � alkotni, de egyáltalán, élni: csak a szó valódi
értelmében �teljes� emberként lehetséges. Középiskolai osztály-
fônököm, Pintér Ambrus OSB, a pannonhalmi iskola volt igazga-
tója, gyakran mondogatta nekünk csúfondárosan s egyszersmind
életre szólóan komolyan: �Picikéim! Aki nem tud élvezettel el-
olvasni egy szép verset és meg is rendülni azon, az sosem lesz
képes ötösre megírni ezt a most kiosztandó matekdolgozatot...�
Ô maga (matematika tanárként!) az egyik legolvasottabb, legböl-
csebb ember, akit ismerek.

De természetesen ez a �kultúra egysége� gondolat sokkal
szélesebb körben is értelmezendô. Magyarázni sokat nem kell,
elég megint csak rápillantani azon elôadók névsorára, akik föl-
készültek egy-egy elôadással megtisztelni a rendezvényt és meg-
érteni akarván egymást, meghallgatták, átgondolták a többiek
gondolatait is. Ott van köztük a sok természettudós professzor és
intézetigazgató és tanszékvezetô és akadémikus, de ott van a Ma-
gyar P.E.N. Club alelnöke (Tóth Éva), a Magyar Írószövetség elnö-
ke (Kalász Márton), az ÉTOSZ jogi szakigazgatója (Takács Györ-
gy), a református püspök (Hegedûs Lóránt), a cigány tanárképzés
szorgalmazója (Choli Daróczi József), az MTA Magyar Nyelvi Bi-
zottságának elnöke (Keszler Borbála), az MTA Nyelv és Irodalom-
tudományok Osztályának elnöke (Kiefer Ferenc) vagy éppen a Mi-
niszterelnöki Hivatal felelôs beosztású munkatársa, az Anyanyelv-
ápolók Szövetségének elnöke � nem is sorolom tovább...

Leszögezhetjük viszont azt, hogy a nagygyûlés bizonyította:
nyelvünk, kultúránk, a világ számára is szükséges gondolkodás-
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módunk � ha tagolt, rétegzett, árnyalt, lélekben egyénileg, sajá-
tosan és más-más módon megélt is � alapvetôen közös!

Azt hiszem, nagyszerû eszmék ezek: már csak ezért is több
volt ez a találkozó, mint egy �kis nyelvi eszmecsere�!

Grétsy Zsombor

Aino Piehl nyilatkozata 
az európai nyelvmûvelésrôl

Kérdések: Melyek a Hazai Nyelvek Kutatóközpontja (Kotimaisten
Kielten Tutkimuskeskus) EU-nyelvmûvelôjének felada-
tai? Melyek a legfontosabb feladatok ezek közül? Az
EU-nyelvmûvelô egyedül látja el munkakörét vagy
más munkatársak támogatásával?

Válasz: Az EU-nyelvmûvelô feladata a finn nyelvhasználat nyo-
mon követése EU-ügyekben, tanácsadás és szakértôi támogatás
EU-val kapcsolatos kérdésekben, elôadások tartása és cikkek
írása a munkakörével kapcsolatban, valamint az EU nyelvhasz-
nálatával kapcsolatos kutatómunka. Példaként említhetem a finn
köztisztviselôk körében végzett kérdôíves felmérést a különbözô
nyelvek EU-beli használatáról, a különbözô nyelvû szövegek mi-
nôségérôl, amelybôl kiderül többek között az, hogy a tisztviselôk
nehéznek találják a finn nyelvû szövegeket. Jelenleg készül a
finn nyelvû irányelvek és a finn törvények összehasonlítása,
amelynek célja annak kiderítése, hogyan hatott az EU a finn jo-
gi nyelvre. Fontos, hogy a jogi nyelv minden állampolgár számá-
ra a lehetô legvilágosabb és legérthetôbb legyen, hiszen ez befo-
lyásolja a hatóságok nyelvhasználatát. A parlament által nemré-
giben elfogadott közigazgatási törvény kötelezi is a köztisztvise-
lôket az érthetô nyelvhasználatra. Jelentôs feladat még a tanács-
adás és konzultáció, ám fontos a köztisztviselôkkel és a politiku-
sokkal fenntartott kapcsolat is, amelynek révén emlékeztetni le-
het ôket a nyelvi kérdések társadalmi hatására és az érthetô köz-
igazgatási nyelv jelentôségére a demokrácia szempontjából. A
kutatóközpont egyéb munkatársai munkaköréhez nem tartozik az
EU, de a névtannal foglalkozó munkatársunk, valamint öt tréne-
rünk tanfolyamokat tart hatóságok számára is, amelyek során
EU-kérdések is felmerülnek.

Kérdések: Tevékenysége szigorúan szakmai keretek között folyik-
e, vagy különféle utakon-módokon (rádió, televízió,
nyomtatott sajtóbeli rovat, népszerû nyelvmûvelô folyó-
irat vagy kiadvány, internet stb. révén) kapcsolatba ke-
rül-e a nagyközönséggel vagy annak bizonyos rétege-
ivel is? Ha igen, akkor szíveskedjék ennek megvalósu-
lási módjairól is szólni!

Válasz: A munkaköröm célközönsége a munkájuk során EU-
ügyekkel foglalkozó személyek és a nagyközönség egyaránt. Fog-
lalkozásuk miatt ügyfeleim az EU fordítói részlegének fordítói és

tolmácsai, valamint azok a szabadúszó fordítók, akik a finn EU-
testületek részére fordítanak, valamint az EU-feladatokat ellátó
finn köztisztviselôk. Általában valamilyen nyelvi problémájuk-
kal fordulnak hozzám, az érdeklôdô vagy nyelvmûvelô személye-
sen veszi fel a kapcsolatot. Így aztán a legfontosabb kommuniká-
ciós csatorna az email. Ezenkívül újságcikkeket is írok. Kifeje-
zetten a hivatalos szervek részére készül az állami közlöny köz-
tisztviselôi nyelvhasználattal foglalkozó rovata, amelybe felvált-
va írok a svéd-, illetve finn nyelvû nyelvmûvelô kollégával. A
nagyközönség számára a Kielikello címû nyelvmûvelési folyó-
iratban jelennek meg írásaim, valamint más újságokban, folyó-
iratokban is, pl. a Helsingin Sanomat (a legnagyobb finn napilap
� a ford. megjegyzése) Ablak a nyelvre rovatában. Szükség ese-
tén napilapokba is írok. Az euró és a cent rövidítésérôl évekig
heves vita folyt a Helsingin Sanomat olvasói levelek-rovatában.
Újságírók is készítenek interjúkat vagy cikkeket az EU-val kap-
csolatos nyelvi kérdésekrôl. Sajnálatos módon a televízióban rit-
kán látható nyelvi mûsor. Az internet jelentôsége a tájékoztatás-
ban egyre nô. Honlapunkon most is található EU-nyelvmûvelési
tájékoztatás, amelynek tartalmát bôvíteni kívánjuk. Az euró írás-
módjával kapcsolatos szabályokat sokan keresték, meggyôzôdé-
sem, hogy ezek hatottak a helyesírási gyakorlat megszilárdulásá-
ra. Internetes tanácsadásra is van lehetôség EU-kérdésekben.

Kérdések: Finnország idestova nyolc éve tagja az Európai Unió-
nak. Mint azt a Finn Nagykövetség kulturális titkárá-
tól, Kirsi Rantalából néhány évvel ezelôtt már megtud-
tuk, a finnek nem bánták meg, hogy beléptek az EU-
ba, sôt nemzeti büszkeségüket növelte, hogy az európai
elit tagjai közé tartoznak. De vajon az évek múltával
nem fenyeget-e az, hogy minden nemzeti büszkeség,
öntudat ellenére a nemzeti hagyományok lassanként
elhalványulnak, s a nemzeti nyelv is � noha az EU hi-
vatalos nyelvének számít � fokról fokra visszaszorul, il-
letve túlságosan feltöltôdik idegen elemekkel, szerkeze-
tekkel, s nemzeti sajátosságainak mind több elemét,
mind nagyobb részét elveszíti?

Válasz: Biztos vagyok abban, hogy a finn nyelvre elkerülhetetle-
nül hatással van az EU, ahogy hatással volt egy hosszú történel-
mi korszak során a svéd, majd a kereskedelem, technika és szó-
rakoztatóipar révén az angol nyelv. Mégis úgy gondolom, hogy az
EU hatása fôként a jogi és a hivatalos nyelvhasználatban tükrö-
zôdik. Véleményem szerint az EU nyolc év alatt nem hatott lát-
ványosan az általános nyelvhasználatra, bár új szavak bizonyos
mértékig jöttek létre. Ezeknek nagy része is a finn nyelvbe ágya-
zott megfelelôk, a legközismertebb jövevényszó a �direktíva�,
amelyre nem találtunk megfelelô finn változatot.

Kérdések: Nálunk egy-két évtized óta egyre erôsödik az idegen,
fôleg angol, illetôleg amerikai angol nyelvi hatás, fô-
leg a gazdasági reklámok és az üzleti feliratok, továb-
bá bizonyos közérdekû feliratok, hirdetések területén.
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Az persze nekünk is célunk, hogy állampolgáraink kö-
zül minél többen tudjanak angolul, mégis úgy véljük,
hogy az idegen nyelvû feliratok mellett � nem helyett,
hanem mellett! � jogunk, sôt kötelességünk megköve-
telni a magyar feliratokat, elnevezéseket is. E célból ez
év januárjában egy törvény is született. Nem általános
nyelvtörvény, mert ilyet nem pártolunk, hanem egy az
említett területekre vonatkozó szabályozás. Volna-e
ilyen szabályozásra szükség Finnországban is, vagy
esetleg van-e ehhez hasonló törvény? Ha igen, mikre
terjed ki a hatálya, mióta létezik, s van-e foganatja?

Válasz: Finnországban is általános az angol nyelv használata hir-
detésekben és cégelnevezésekben. A kutatóközpont azonban a
finn nyelvhasználat szempontjából ezt a jelenséget nem tartja fe-
nyegetô veszélynek. A jogszabályi rendezésrôl nem is alakult ki
vita. A kutatóközpont megpróbált társadalmi vitát kezdeményez-
ni arról, hogy az oktatásban az alsó tagozattól az egyetemekig el-
terjedt az angol nyelv használata. Ennek az a veszélye, hogy a
finn nyelvû terminológia nem fejlôdik, a szakemberek nem ké-
pesek kifejteni szakmai kérdéseket finnül és a fiatalok nem sa-
játítják el a létezô terminológiát sem anyanyelvükön. Aggasztó
az is, hogy idegen nyelven folyó tanítás esetén az anyanyelvi
készségeket nem gyakorolják eleget. Kutatási eredmények azon-
ban nem állnak rendelkezésre ezen a területen, hiszen új jelen-
ségrôl van szó.

Kérdések: Köztudomású, hogy bár a köznyelvi szókincs is roham-
léptekkel fejlôdik, a tudományok, a szaknyelvek szó-
kincsének fejlôdésével mégis képtelen lépést tartani.
Finnországban foglalkoznak-e a szakemberek � akár
egy EU-nyelvmûvelô, akár mások � a szakmák, tudo-
mányágak szókincsével, annak nyelvi problémáival?
Van-e esetleg olyan kiadvány, folyóirat, amelyik ezt te-
kinti feladatának, mint nálunk például a Magyar Or-
vosi Nyelv címû, két évvel ezelôtt életre hívott periodi-
ka? Ha igen, legyen szíves legalább rövid tájékoztatást
adni róla!

Válasz: Finnországban a saját terminológiai fejlesztésnek nagy
hagyományai voltak és vannak ma is. A szakkifejezéseket általá-
ban az adott terület szakértôi alkotják meg, ám sok esetben be-
vonják a nyelvmûvelôket. Az 1881-ben alapított Duodecim Finn
Orvosi Egyesület kimondottan a finn nyelvû orvosi kifejezések
megalkotására jött létre. Az egyesület adta ki az Orvostudományi
terminológia címû kiadványt 1992-ben (4. kiadás, 2002, 876 ol-
dal). Az egyesület állandó bizottságában részt vesz a kutatóköz-
pont nyelvmûvelôje. Az informatikai szókincs fejlesztését is ál-
landó terminológiai munkacsoport végzi, amelyben a kutatók és
a gazdasági élet képviselôi mellett nyelvmûvelô is tevékenyke-
dik. A mûszaki területek terminológiáját a Mûszaki Terminológi-
ai Központ (Tekniikan Sanastokeskus) gyûjti és koordinálja,

amely a különbözô szakterületek terminológiai munkacsoportja-
it is irányítja. A Terminológiai Központ adja ki a Terminfo címû
tájékoztató kiadványt, valamint gondozza az interneten elérhetô
terminológiai adatbankot (www.tsk.fi). Minden évben különféle
szakterületeken jelennek meg szótárak és szójegyzékek. A termi-
nológia az EU-nyelvmûvelésben is jelentôs kérdés. Az EU-
nyelvmûvelôhöz intézett kérdések nagy része új kifejezésekre
vonatkozik, amelyek finn megfelelôjére kíváncsiak a kérdezôk.

Kérdés: Érzi-e szükségét vagy látja-e valamilyen lehetôségét an-
nak, hogy az elkövetkezô években kölcsönös tapasztalat-
szerzés céljából, esetleg bizonyos kérdések közös megbe-
szélésére � akár az ugyanabba a nyelvcsaládba tartozás
alapján � az eddiginél rendszeresebb, szorosabb kapcso-
latot építsünk ki egymással, például akár könyvek, folyó-
iratok egymáshoz való rendszeres eljuttatása révén, akár
az interneten keresztül? Ha igen, mi(k)re terjedhetne ki ez
a kapcsolat?

Válasz: Úgy gondolom, hogy egy ilyen együttmûködés nagyon
hasznos lehet. Finnországban tervezték is a nyelvmûvelési szek-
ció megszervezését a következô finnugor kongresszusra. A tudás
és a tapasztalatok átadása minden fél számára hasznos. A kuta-
tóközpont kiváló tapasztalatokat szerzett az észak-európai
együttmûködésrôl. 2003 nyarán Finnországban rendezik az 50.
észak-európai nyelvmûvelési konferenciát, az évente kétszer
ülésezô együttmûködési bizottság már húsz éve mûködik. Az észt
nyelvi intézettel is régi kapcsolatban állunk. Tavaly született
döntés az EU-országok nyelvtudományi intézetei szövetségének
megalapításáról (European Federation of National Institutes of
Language), amelynek célja a nyelvek helyzetét érintô kérdések-
ben folytatott együttmûködés. Ha ez a szervezet ígéretesen tudja
megkezdeni munkáját, megfelelô együttmûködési fórummá vál-
hat. A kapcsolattartás azonban az interneten keresztül nagyobb
külsôségek nélkül hamarosan megkezdôdhet.

Kérdés: Végül szeretnénk legalább rövid tájékoztatást nyújtani
olvasóink számára annak az intézménynek, a Hazai
Nyelvek Kutatóközpontjának felépítésérôl, amelyiknek
Ön is munkatársa. Körülbelül hányan dolgoznak ebben
az intézetben; melyek (s beszélôik lélekszámát tekintve
mekkorák) azok a hazai nyelvek, amelyekkel foglalkoz-
nak; fôleg pedig: milyen területekre terjed ki munkájuk?

Válasz: A Hazai Nyelvek Kutatóközpontjában mintegy száz ál-
landó munkatárs dolgozik. Az intézet 1976-ban jött létre, amikor
egyesítették a finn és svéd nyelvi nyelvmûvelési irodát, valamint
több jelentôs szótár szerkesztôségét és levéltárakat. Jelenleg a
kutatóközpont törvényileg meghatározott feladata 1) a finn, svéd
és számi (lapp), valamint a finn nyelv egyes rokonnyelveinek,
valamint a finnországi roma nyelv és jelnyelv kutatása; 2) ezen
nyelvek szótárainak készítése, levéltár és könyvtár fenntartása,
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valamint 3) a nyelvmûvelési területen hatósági feladatok ellátá-
sa és nyelvi tanácsadás nyújtása. A kutatóközpont osztályai: ku-
tatás, nyelvmûvelés, svéd nyelv, szótárkészítés, valamint a
könyvtárak, levéltárak és korpuszok fenntartása. A kutatási osz-
tály szakterülete a névtan és a szövegtan, hamarosan elkészül az
új finn leíró nyelvtan. A szótárosztályon készül többek között a
húszkötetes finn nyelvjárásszótár. A nyelvmûvelési osztály legis-
mertebb tevékenysége a nagyközönség részére fenntartott telefo-
nos tanácsadás, amely naponta kb. hatvan hívást fogad. A svéd
nyelvi osztályon nyelvi kutatás, nyelvmûvelés és szótárkészítés
folyik svéd nyelven. A kutatóközpontban valamennyi hazai nyelv

saját nyelvmûvelési bizottsága is mûködik. Finnországban kb.
ötmillióan finn, kb. 296 ezren svéd anyanyelvûek, a három
számi (lapp) nyelvjárást összesen háromezren beszélik. A finn
jelnyelvet mintegy 4-5 ezer siket használja Finnországban. Ne-
héz megbecsülni, hogy a Finnországban élô tízezer roma közül
hányan beszélik a roma nyelvet, a becslések szerint mintegy
háromezren. A hazai nyelvek közül különösen az inari számít, 
a kolttai számit és a roma nyelvet fenyegeti a kihalás veszélye,
a fenntartásukra erôfeszítések történnek. A kutatóközpontról 
és a kutatott nyelvekrôl további tájékoztatást található a
www.kotus.fi címen.


