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HÍREK,  ESEMÉNYEK

FÁBIÁN PÁL PROFESSZOR ÚR 80 ÉVES

Született: Szombathely, 1922. dec. 21.
Tanulmányok: Pázmány Péter Tud.egy. és Eötvös-kollégium,
1941�46.

Életút: Rövid ideig pécsi középisk. tanár, 1950�55 a bp.-i
Pedagógiai Fôisk. tszv. tanára, 1955-90 az ELTE adjunktusa, do-
cense, egy. tanára, a mai magy. nyelvi tszv., 1990- ny. 1964�69
a padovai Áll. Egy.-en a magy. nyelv és irod. vendégtanára. Az
MTA Magy. Nyelvi Biz. eln., a Magy. Nyelvtud. Társ. magy. nyel-
vi szakoszt. eln. A Magyar Nyelvôr szerk.biz. eln. Az MTA he-
lyesírási szabályzatainak (1954, 1984) szerk., hungarológiával,
szókészlettannal és stilisztikával foglalkozik. A TIT tb. tagja. A
nyelvtud. kand. (1963), dokt. (1989).

Fôbb mûvei: Helyesírási tanácsadó szótár (1961), Az akadé-
miai helyesírás elôzményei (1967), Manuale della lingua
ungherese (1971), Nyelvmûvelésünk évszázadai (1984), He-
lyesírási kéziszótár (1988), Mûszaki helyesírási szótár (társfôsz-
er., 1990), Orvosi helyesírási szótár (társfôszerk., 1992).

Cím: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1052 Bp., Piarista köz 1.

Száraz adatok... Mind igaz, tényszerû, pontos és fontos. De e lap
fôszerkesztô-helyettesérôl, Fábián professzorról, �Pali bátyám�-
ról � mert akit barátságába fogad, annak így kell ôt szólítania �,
a melegszívû, jó kedélyû, energikus, tréfára-élcelôdésre szinte a
pajkosságig mindig kész, valóban nagyszerû eemmbbeerrrrôôll nem mon-
danak eleget.

Attól tartunk, papíron talán nem is lehet: ismerni kell ôt,
meghallgatni � és megérteni! � mondatainak mély bölcsességét,
finom humorát, az emberek iránti tiszteletét, fiatalos nyíltságát
és nyitottságát. Fábián professzor úr 80 éves � de csak testben,
semmiképp nem lelkében, szellemében!

Mi, orvosok pedig külön hálával tartozunk Fábián professzor-
nak: szerteágazó tudományos munkásságát, nyelvmûvelô-nyelv-
fejlesztô tevékenységét ugyan áttekinteni sem tudhatjuk; ez túl
nagy falat lenne mindannyiunk számára. De azt mind tudjuk � s
ez az, amibôl értünk is valamit �, hogy kevés nyelvész tett anny-
it a szaknyelvekért, s azon belül az orvosi szaknyelv mûvelésé-
ért, mint Fábián Pál.

Köszönjük!
Kívánunk jó egészséget, sok örömet Professzor úrnak, s re-

méljük, továbbra is segíti, támogatja, megfontolt tanácsaival elô-
reviszi közös ügyünket, az orvosi szaknyelv csiszolását, építését,
formálását.

Idéznénk néhány sort akadémiai doktori téziseibôl:
�Egész pályámon végig foglalkoztatott, milyen folyamatok

mentek végbe nyelvünkben, s ezeket felderíteni igyekeztem. � Ám
... arra is törekedtem, milyen tanulságokat lehet levonni a múlt
eseményeibôl a mára nézve, illetôleg, hogy mit lehet, mit kell ten-
ni a ma nyelvéért, hogy gondolataink hû tükrözôje legyen.�

Gondolataink hû tükrözôje legyen � olvashattuk: ha valami,
hát pontosan ez a célja az orvosi nyelvmûvelésnek.

Úgy véljük, mindenki nevében mondhatjuk: tisztelettel kö-
szöntjük Fábián Pál professzor urat!

EGÉSZSÉGPOLITIKA ÉS SZAKNYELV

A PPrroo  SSaanniittaattee  EEggéésszzssééggppoolliittiikkaaii  TTáárrssaassáágg témafelelôsei leg-
utóbbi találkozójukkor megállapodtak abban, hogy az orvosi-
egészségügyi-biológiai szaknyelv témakörének áttekintése, kö-
vetése céljából egy külön, csak ezen kérdésekkel foglalkozó té-
mafelelôssel egészítik ki társaságukat.

A majdani szaknyelvi témafelelôs � a társaság szándékai sze-
rint � olyan problémákat vizsgál, mint például

a) az orvostudományi, egészségügyi könyvek, illetve tan-
könyvek nyelvi minôsége, a tankönyvek szaknyelvi lektorálásá-
nak megvalósíthatósága,

b) az egyéb szakmai közlemények, hivatalos egészségügyi do-
kumentumok, az egészségügyet is érintô törvények, rendeletek nyel-
vi színvonalának állapota és fejleszthetôsége, ellenôrizhetôsége,

c) a témába vágó internetes honlapok, illetve portálok nyelvi
színvonalának állapota és fejlesztése, ellenôrzése,

d) az orvostudományi minôsítô szakmai tanulmányok, disszer-
tációk nyelvi nívójának értékelésének elérése,

e) valamint a magyar nyelvû orvosi szakirodalmat gondozó
egyetemi, kórházi és más szakkönyvtárak tevékenységének milyen-
sége, továbbá ezen intézmények munkájának segítése, támogatá-
sa, támogathatósága, ellenôrizhetôsége.

E döntés jelentôsége elsôsorban abban áll � hiszen amúgy
hazánkban sokan foglalkoznak egészségpolitikával �, hogy föl-
hívja a figyelmet a felsorolt témák, fölvetések jelentôségére az
Európai Unióba való várható belépésünk elôtt. Márpedig ennek
kulcsfontossága van, ha azt akarjuk, hogy a magyar tudományos-
ság, azon belül a hazai orvoslás és orvostudomány alkotó része-
se legyen az új Európa kultúrájának, s ne csak bele olvadjon ab-
ba � színtelenül, kivívott elismertségét elvesztve vagy akárcsak
megkoptatottan.

MEGJELENT PROF. DR. DONÁTH TIBOR 
ÉS VARGA JENÔ ANATÓMIAI SZÓTÁRA

A négynyelvû (latin-angol-német-magyar) mû igazi tudományos
és kulturális �csemege�!

Méltatásként az alábbiakban Trutz Sándor könyv-, illetve
CD-ismertetését idézzük.

Az Anatómiai szótár és a CD-ROM (IBM PC, WINDOWS)
Az AAnnaattóómmiiaaii  sszzóóttáárr � az adott keretek között � a teljességre törek-
szik. Felismeri a nemzetközileg eeggyyssééggeess  llaattiinn  nneevveezzéékkttaann szüksé-
gességét és � az eddigi összes tapasztalatok alapján � rendszerezi
azt. Ezzel párhuzamosan a szótár ttuuddoommáánnyyooss  iiggéénnyyeessssééggggeell
rendszerezi a nneemmzzeettii  sszzaakknnyyeellvveekk terminológiáját, a benne foglalt
nyelveken.
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A CCDD--RROOMM-kiadás lehetôvé teszi a nyomtatott média lehetô-
ségeit meghaladó funkcionális használatot a sszzáámmííttóóggéépp  ttuuddáásskkee--
zzeellééssii  lleehheettôôssééggeeiinneekk alkalmazásával. A megjelenítô szoftver
adottsága a szótár ttaarrttaallmmáánnaakk  hhiieerraarrcchhiikkuuss  ffooggaallmmii  rreennddsszzeerr--
kkéénntt való megjelenítése � a nyelv belsô logikájára alapulóan.

A szótár ccééllzzootttt  ffeellhhaasszznnáállóóii a szakfordítók, a tudományos ku-
tatók, a külföldi szakirodalmat tanulmányozók, az orvostanhall-
gatók és szélesebb körben az általános mûveltség speciális ágait
kedvelô elszánt tudásgyûjtôk.

A szótár 99550000  címszót és összesen 6600  000000 kifejezést tartalmaz.
A szótár ára 9500 Ft.

Megrendelhetô:
The Last Word Kulturális és Ismeretterjesztô Alapítvány,
1089 Budapest, Kálvária tér 8, II. 5.
Telefon: 33-45-778
Drótposta: lastword@elender.hu

A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
VÁNDORGYÛLÉSE

2002. október 29�30-a között tartották meg a Magyar Biológiai
Társaság XXIV. Vándorgyûlését a Fôvárosi Állat- és Növénykert
Barlang Mozijában.

A találkozó számunkra is kiemelkedô, különös értékét, jelen-
tôségét a magyar szaknyelv, illetve az orvosi nyelv szempontjá-
ból az a nagyszerû tény adta, hogy a magas szintû, rendkívül ér-
dekes és mély tudományos elôadások (amelyek összefoglalói egy
rendkívül szép kivitelû, formás megjelenésû kötetben meg is je-
lentek) sorában igen sok olyan témájú is helyet kapott, amelyik
magával a tudományos-biológiai szaknyelvvel foglalkozott �
mégpedig igen tanulságosan.

Ezért csak elismerés illeti a rendezvény szervezôit!
Az ilyen jelekbôl világosan kitûnik, hogy a magyar tudomá-

nyos élet, a magyar tudományos világ (benne a biológia és a ro-
kontudományok, mint például az orvoslás világa) egyre inkább
tudatára ébred a szaknyelv ápolásának, fejlesztésének jelentô-
ségére.

Külön öröm � s errôl már az elôzô számunkban is bôven esett
szó, például a Kedves szerkesztôség! rovatban, olyan szakembe-
rek tollából, akik nem pont orvosok ugyan, de a tudományterüle-
tük szintén biológiai alapokon nyugszik �, hogy a tudomány mû-
velôi, illetve a tudás átadói, a tanárok, az oktatók érzik az együtt-
mûködés fontosságát. Az egyik elôadásból idéznénk két részletet:

�... a szaknyelvek � a fizikától a kémián, a biokémián, az or-
vostudományon át, egészen a zoológiáig vagy éppen a botaniká-
ig � igen szorosan összefüggenek: fejlôdésük, alakulásuk, tudatos
építésük, csiszolásuk nem választható el. A szaknyelvek csak
együtt, egymással párhuzamosan érlelôdhetnek a magyar anya-
nyelv részeként a tudomány mûvelésére is alkalmas, korszerû és
közérthetô szaknyelvekké.

Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a különbözô tudomány-
ágak és az azokon belüli szakterületek saját tolvajnyelvei az új
eredmények összetettsége folytán óhatatlanul keverednek, egy-
másból is táplálkoznak. Természetes, hogy adott esetben egy orvos
a saját területén rendre újabb és újabb, modernebb technikai esz-
közökkel találkozva újabb és újabb fizikai-technikai szakszavakkal
és fogalmakkal is találkozik, és az is természetes, hogy gyakorta
ugyanazokkal a nyelvi, helyesírási kérdésekkel birkózik (már ha
van benne annyi igényesség, hogy vegye hozzá a fáradtságot...),
mint a mikológus, az állattankutató, a növénytannal foglalkozó
tudós, szakember.�

�... világos: a szakmák közötti átjárhatóság, a szakemberek
közötti kölcsönös megértés, a tudományos gondolatoknak is sajá-
tos színt kölcsönzô magyar szakszövegek színvonalának együttes
emelése, védelme, megóvása kulcsfontosságú feladat a magyar
tudomány számára, pont az EU-csatlakozás elôtti pillanatokban,
ha azt akarjuk, hogy legyen tudománymûvelésre alkalmas, szaba-
tos magyar szaknyelvünk.�

Példaként csak néhány elôadót és elôadáscímet emelnénk ki a
vándorgyûlés programfüzete kínálta érdekességekbôl.

Szabó T. Attila, VE Növénytani Tanszék:
A herbáriumok kora és a magyar tudományos nyelv kialakulása

Kiss Székely Zoltán, Szentendrei Református Gimnázium:
A biológia �Magyar nyelve� a gimnáziumi tankönyvekben

Donát Tibor, SE Anatómiai Intézet:
A magyar anatómiai nevek a biológia keretében

Bôsze Péter, Fôvárosi Szent István Kórház:
A �Magyar Orvosi Nyelv� címû folyóirat szerepe a biológia �ma-
gyar nyelve� megújításában

Bertók Lóránd, OKK �Frederic Joliot Curie� SKI:
Anyanyelvünk � tudományos nyelvünk a XXI. század elején

Victor András, ELTE TFK:
Szaknyelv az iskolában, avagy �Úszik-e a hal, vagy lebeg?�

Szabó László Gy., PTE TTK Növénytani Tanszék és Botanikus
Kert:
Gyógynövény- és drognevek régen és ma

Priszter Szaniszló, ELTE Botanikus Kert:
A magyar morfológiai terminológia kezdetei

Balogh Lajos, Savaria Múzeum Természettudományi Osztály:
Javaslatok az adventív-terminológia egyes szakszavai magyar
megfelelôinek használatára
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