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A mi nyelvünket beszélik mindenütt. A németet csak
a katonák használják és a lovakkal beszélnek így; 
ez az utca nyelve.

VOLTAIR Potsdamból Párizsba írt levelébôl

A francia nyelv divatja elmúlt, most az angolon a sor. A német
nyelv megôrzésére alakult egyesület élesen kifogásolja a mindin-
kább terjedôben lévô új módit (�Denglish�), miszerint a német
nyelv angol elemekkel szövôdik. A turistairodák �Adventure-
trip�-et és �Rafting�-et ajánlanak, az üzletek ajtaján �Open�
vagy �Closed� tábla látható, a szabadban lejátszódó eseményeket
�Outdoor� rendezik meg, az újságok pedig megírják, hogy a sztá-
rok kikkel �talkten�. Telefonálni újabban a �Call by call� rend-
szerben érdemes és egyre többen élnek a �Facelifting� lehetôsé-
gével. Az english egyre inkább �cool� Németországban.

Az itteni sajtóban számtalan olvasói tiltakozó levelet hoznak
nyilvánosságra az anyanyelv anglicizmusokkal történô megfertô-
zése miatt, mert sokakat igen bánt ez a folyamat és aggódnak a
nyelvért. Sajnos, ma már a korábban meglévô német nyelvtudat
sem ér fabatkát és lépten-nyomon önként és büszkén alkalmaz-
kodnak a világ nyelvi fôsodrához, az angolhoz.

És mi a helyezet az orvosi nyelv tekintetében? Ahogyan Ma-
gyarországon, úgy Németországban is sokáig a latin-görög kifeje-
zések uralták szaknyelvünket, egészen a múlt század derekáig.
Késôbb ezek egy része átadta helyét a németnek, aminek követ-
kezményei még ma is sokhelyütt megtalálhatók. A mûtéti leírá-
sokban a diagnózisok, és a beavatkozás részletes rögzítésében
még mindig túlsúlyban vannak az anyanyelvi elemek. Amikor ne-
gyedszázada az otthonról megszokott módon latin terminus tech-
nicusokkal tûzdelve fogalmaztam meg egy mûtéti leírást, sokan
csodálattal vegyes kételkedéssel olvasták ezeket az okmányokat.
Igazi elismerést csak a klasszikus mûveltségû kollegáimnál arat-
tam, de a többség számára különcködô maradtam e tekintetben.
Az idôk folyamán észrevétlenül hasonultam, így ma már magam
is nagyrészt németül rögzítem az elvégzett munkát és írom az or-
vosi levelet (epikrízis). Az ugyancsak otthon megszokott, túlny-
omórészt latin patológiai leírásokat is fôként anyanyelven közlik
a kollegák, aminek a gyakorlati jelentôsége különösen az igazság-
ügyi orvosi esetekben és a biztosítási perekben tükrözôdik.

A hazai szokásokkal ellentétben a betegfelvilágosítás során az
orvosok szinte kizárólag német köznapi nyelvet használnak. Ezt
nekünk Magyarországon az egyetemen nem tanították és a klini-
kai gyakorlatban sem volt követelmény. Igaz, hogy annakidején a
betegek tájékoztatásának jogi kötelezettsége még nem volt ér-

vényben, bár akkor is valahogyan közölni kellett a mûtendôvel a
betegség és a beavatkozás lényegét, hiszen a beleegyezô aláírás
korábban is létezett. Az utóbbi évtizedben kialakult szorosabb
hazai kapcsolat tudatosította bennem, hogy sajnos az orvosok
nagy része nem felkészült és nem képes az orvosi kifejezéseket
érthetô, mindennapi módon lefordítani, így a betegek � a meglé-
vô szándék ellenére � kellô tájékoztatás nélkül maradnak. Meg-
állapításom egyébként, hogy a német köznapi nyelvbe az otthoni
viszonyokhoz képest jóval több szakkifejezés ment át, ami bizonyos
fokig megkönnyíti a betegekkel való kapcsolattartást. Így pl. itt
meglehetôsen hétköznapi és elfogadott, ha arról beszélünk, hogy
valakinek arthrosisa, neuralgiája, fracturája, varicosisa vagy ép-
pen ganglionja van. Sokszor maguk a betegek használják ezeket
a szakkifejezéseket. A francia nyelvben ez fokozottan érvényesül,
ahol a latin kifejezéseket szinte átvette a francia.

Az orvosi szaknyelvbe itt is számtalan angol szó, kifejezés, rö-
vidítés és betûszó ment át. A kongresszusokon �Workshop-Pro-
gramm�-ot ajánlanak, egy eljárásnál lényeges a �handling� és a
�controlling�. Itt is ismert az �outsourcing�, a �disease manage-
ment� és fontos a �timing�. Fiatal orvosoknál divatos a �job-sha-
ring�, egy értékelésnél pedig az �Outcomeanalyse�. A betegek
követését �follow up�-nak mondják, a folyamatos továbbképzést
pedig CME-nek (continuous medical education). Bizonyos sza-
vak annyira elnémetesedtek (eingedeutscht), hogy német formát
vesznek fel: Reliabilität (!), Validierung.

Vitathatatlan, hogy a nemzetközi kapcsolattartás és a mai tudo-
mányos világ nyelve az angol. A nemzeti nyelv azonban a gondol-
kodás és a kutatás elengedhetetlen eleme és alapja, amely minden
országban hosszas fejlôdés eredményeként jött létre. Így nézve va-
lamely nyelv elangolosodása az orvosi képzés és továbbképzés
kulturális atavizmusával egyenlô. Az orvosnak nem csak joga, de
kötelessége is a tudomány anyanyelvi ápolása, fejlesztése.

A 19. század végén és a 20. század elején a latin mellett még
a német uralta a nemzetközi orvosi szaknyelvet. Bár az erre a
nyelvterületre látogató és tanulni vágyó amerikai és angol orvo-
soknak csak kis hányada tudta magát ily módon megértetni, még-
is, a német folyóiratokat rendszeresen járatták és tanulmányoz-
ták. Ma fordított a helyzet azzal a különbséggel, hogy az angol
anyanyelvûek közül senki sem beszéli sem ezt, sem más idegen
nyelvet, hiszen a kisebb nemzetek sajátították el az angolt, így
nincsenek ráutalva, sôt, az angolszász országok orvosai el is vár-
ják, hogy a többiek értsenek az ô nyelvükön. A német szakiroda-
lom is gyakorlatilag eltûnt a nemzetközi irodalomból: egyetlen se-
bészeti újság, a Der Chirurg az, amely hatásszámával (impact fak-
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tor) viszonylag elôkelô helyet vívott ki magának. A nemzetközi
kongresszusokat látogatók csak többé-kevésbé értik az angolt, ak-
tív tudásuk igen korlátozott, és többnyire csak az ún. �bad simple
English�-t (BSE) beszélik, ami azt jelenti, hogy nem méltó vita-
partnerük kollegáiknak. Ez a körülmény nem teremt éppen �de-
mokratikus� viszonyokat. Mai itthoni divatos politikai zsargonban
kifejezve: nincs esélyegyenlôség. A leírt egyensúlyzavar ugyanak-
kor � a megérdemelten túl � kórosan növeli az angolszászok ma-
gabiztosságát és fölényét. Sajnos, valóban kevesek azok, akik az
angol nyelvet kellôképpen uralják. A helsinki Nemzeti Egészség-
ügyi Hivatal egykori vezetôje errôl így nyilatkozott: �Egy konferen-
cián a finneket többnyire angolokkal látni. A németek maguk kö-
zött maradnak, ugyanúgy mint a dél- és a kelet-európaiak.�

Érdekes próbálkozás, hogy a régi hagyományokra visszatekin-
tô, 1860-ban alapított, tekintélyes, német nyelvû folyóirat, a Lan-
genbecks Archiv für Chirurgie mára csak angol nyelven kerül ki-
adásra Langenbeck�s Archives of Surgery néven. A helyzet képte-
lensége, hogy az újságban a németek nem az anyanyelvükön, ha-
nem eleve csak angolul közölhetnek. Az átállás hátterében az a
meggondolás állt, hogy így nôjön a folyóirat nemzetközi elfoga-
dottsága. Úgy tûnik azonban, hogy a vállalkozás megbukott, nem
érte el a célját. Az angol nyelvû és régóta elfogadott újságokkal
ugyanis csak akkor vehetné fel a versenyt, ha a hatásszáma is
megfelelô nagyságot érne el, ami eddig nem következett be. A
másik bökkenô, hogy a német anyanyelvû érdeklôdôk továbbra is
(és elsôsorban) a már megmérettetett vezetô angol lapokat olvas-
sák, és akik hiányos nyelvtudásuk folytán erre képtelenek, azok
is kizáratnak az eredetileg nagyhírû német szaklap olvasásából,
hiszen 1998 óta csak angol nyelven jelenik meg. Talán ilyen okok
alapján is érthetô, hogy a német orvosok többsége nem tartja he-
lyesnek a leírt gyakorlatot.

Az angol elônyben részesítésének fennáll az a veszélye is,
hogy a nyelvet nem ismerôk kimaradnak a továbbképzés lehetô-
ségébôl. Egy közvélemény-kutatás eredménye szerint a német or-
vosok döntô része úgy vélekedik, hogy a hazai rendezésû kong-
resszusokon a német legyen a hivatalos nyelv, de ha angol elôadók
is szerepelnek (ezek vannak kisebbségben), akkor ôk természete-
sen � már csak az udvariasság okán is � anyanyelvükön adhassa-
nak elô (bár ez nem nyugszik kölcsönösségen!). Mindez lehetôsé-
get nyújt arra is, hogy kulturális kihívásként a hallgatókat moti-
válja az idegen nyelv ápolására.

A vezetô német orvosokban egyre nô az ellenállás az angol
szavak szolgai átvétele ellen és egyre többen vélik, hogy meg kell
akadályozni azok szükségtelen elôrenyomulását. Jellemzônek tar-
tom, hogy egy nürnbergi gyûlésen � bár angol elôadók is jelen
voltak � az egyik fiatal kolléga a német nyelvû vitába váratlanul
angolul akart bekapcsolódni; az elnök beléfojtotta az (angol) szót
és kérte, beszéljen anyanyelvén, hiszen a résztvevôk így is meg-
értik � a felszólítást a hallgatóság egyetértô, hangos és gunyoros
helyeslés kísérte.

Könyvszerkesztôi munkásságom folyamán a hazai szerzôk ré-
szérôl sokszor találkoztam értetlenséggel, amikor kértem ôket,
hogy használjanak magyar kifejezéseket. E mögött nyilván nem-

egyszer (1) a lustaság áll, hiszen nem mindig könnyû megfelelô
és találó magyar fordításra találni. Nagy úr azonban a (2) megszo-
kás is, de nem méltányolható az a válasz sem, hogy amióta a fo-
galmat az angol eredetibôl átvettük, (3) azóta �mindig így mond-
tuk�. Itt vetôdik föl az adott szakma hazai vezetô egyéniségeinek,
egyetemi elôadóinak a felelôssége is. Az ô kötelességük lett vol-
na idôben gondoskodni arról, hogy ezek a kezdetben újszerû ki-
fejezések helyesen, vagyis magyarul honosodjanak meg. A szol-
gai átvétel a legegyszerûbb megoldás, de végül is gondolkodó em-
berek vagyunk, azonkívül igénybe vehetô a nyelvészek segítsége
is, ha magunk nem jutunk elôbbre. Végül olyan indoklást is a fe-
jemhez vágtak, hogy azért tartsuk meg az angol kifejezést, mert
(4) a nemzetközi kongresszusokon is így használják ezeket, és a
fiatalok akkor könnyebben megértik, hogy mirôl van szó. Nos, aki
egy idegen nyelvû elôadást összefüggéseiben megért és vitaszin-
ten ismeri a nyelvet, annak nem kell magyar szakszövegben az
eredeti angol kifejezésekhez ragaszkodnia, hiszen anélkül is bol-
dogul � ha meg nem, úgyis mindegy!

A németországi nyelvi kételyekkel kapcsolatban leírtak érvé-
nyesek más, nem angol nyelvû országokra is, így pl. Spanyolor-
szágra, Olaszországra, Hollandiára vagy akár Magyarországra.
Külön kiemelendô Franciaország, ahol tudvalevôleg a 60-as évek
óta törvényileg szabályozott az idegen szavak köznapi és szakmai
használatának erôteljes korlátozása az anyanyelv javára. Vala-
mely írás értékét egyébként sem a közlés nyelve határozza meg.
A nem angol nyelvû cikkek tehát semmiképpen sem kisebbren-
dûek, itt csupán arról van szó, hogy a nemzetközi tudományos kö-
zösség számára ezek az írások nehezebben hozzáférhetôk. Amint
azt a Magyar Orvosi Nyelv 2003 decemberei számában megjelent
�Kétnyelvû, illetve kettôs közlés� címû tanulmány is kifejti,
nincs akadálya annak, hogy a hazai mellett angol nyelvû folyó-
iratban is közöljünk. Csak így remélhetjük, hogy szakmai nyel-
vünk tovább fejlôdik és gyarapszik.

A német orvosi nyelv helyzetérôl leírt gondolatok a magyar or-
vos nyelvvel kapcsolatban is idôszerûek. Az utcai üzletek felirat-
ára érvényes elôírásokhoz hasonlóan meg kellene követelnünk,
hogy az angol kifejezés mellett a magyar megfelelô is (legalább zá-
rójelben) szerepeljen. Ezzel a magyar kifejezésnek legalább lehe-
tôséget biztosítunk a meghonosodásra. Ha ilyenformán az idegen
és a magyar kifejezéseknek esélyegyenlôséget adunk, s ennek el-
lenére az idegen honosodik meg, átmegy a köznyelvbe, lelkiisme-
retünk tiszta maradhat. Ennyivel tartozunk anyanyelvünknek.

Végül egy egészen személyes megjegyzés. A Magyar Orvosi
Nyelv megindítását rendkívül jó ötletnek tartom és minden elis-
merésem az alapító személyének és a lap szerkesztôjének. Ilyen
példával még az immáron egyesült Németország sem dicsekedhet,
pedig � amint írásomból látható � ott is nagy szükség lenne vala-
mi hasonlóra! És bár valóban kis nemzet a magyar, és sokszor (ta-
lán önigazolásul) érdemeinken felül dicsérjük magunkat, ez egy
valóban kiemelkedô kezdeményezés. Úgy tûnik, hogy nem kell
félteni a magyar nyelv jövôjét, ha ennyi önzetlen, lelkes, nyelvét
és szakmáját szeretô értelmiségi viseli gondját. Ezért is külön
öröm, ha soraimmal hozzájárulhattam a megfogalmazott célhoz.


