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1. ALAPGONDOLATOK
Talán provokációnak is nevezhetô � és bevallom: valamelyest
annak is szánom �, hogy az orvosi szakszavak írásával foglal-
kozó elôadásomban elôször az általános, nem szakmai jellegû
helyesírás jelentôségére hívom föl a figyelmet. Erre két jó
okom is van!

Az elsô egyszerûen csupán az, hogy a különféle írásos szak-
mai megnyilvánulások (tehát a nyomtatott cikkek, tanulmányok
vagy épp reklámanyagok mellett külön hangsúlyosan gondolok
például az interneten megjelenô szakmai szövegekre is) alapve-
tôen magyarul fogalmaztatnak meg, ám megdöbbentô módon a
hibák túlnyomó többsége nem is szakmai nyelvi probléma, ha-
nem � és bármily ijesztô, ezt ki kell mondanunk � elemi, sokszor
gyermekded helyesírási tévedés. Úgy vélem, ez a jelenség a ma-
gát értelmiséginek tekintô orvostársadalom szégyenletes hibája!
(Felmentést ugyan számunkra nem ad a tény, de a helyzet sú-
lyosságát jól mutatja: a szakfordítást és nyelvi, illetve szaknyel-
vi lektorálást vállaló cégek honlapjait az interneten fölütve meg-
döbbenéssel állapíthatja meg bárki, hogy magukon, ezeken a
honlapokon is nyüzsögnek a primitívnél primitívebb hibák!!!)

A másik ok, amely miatt az általános magyar helyesírás sza-
bályainak fontosságára kell gondolnunk az, hogy csak ezek is-
meretének szilárd alapjaira építhetjük szakmai helyesírásunk
elveit és gyakorlatát. Jusson eszünkbe: �A magyar helyesírás
szabályai� most is érvényes, tizenegyedik változata maga is fog-
lalkozik például az idegen szavak anyanyelvi környezetbe illesz-
tésével. Ezek megkerülhetetlen ismeretek.

Külön nehézséget okoz az a tény, hogy az egyszerû helyesírási
kérdéseket sok esetben nehéz vagy éppenséggel lehetetlen a stilá-
ris gondoktól elválasztani. Jól példázza ezt a szaknyelvvel is fog-
lalkozó Lenhossék Mihály 26 pontból álló tanácssorozata, melyben
vegyesen találkozunk helyesírási és stiláris kérdésekkel, illetve az
idegen szakszavak használatának problematikájával.

Az orvosi szavak írásának az általános szempontjai � ame-
lyek alapján saját helyesírásunkat kialakíthatnánk: márpedig ez
a feladat bizony ránk, szakmabéliekre és a minket segítô nyelvé-
szekre vár! � mindig is a viták középpontjában álltak. Itt csak
utalok Tóth Mária 1987-ben született bölcsészdoktori disszertá-
ciójára, �Az orvosi szakszókincs fejlôdésének története az orvosi he-
lyesírás tükrében� címû munkára, mely alapos, teljes képet ad az
immár évszázados �szaknyelvkórörténetrôl�: mindenkinek
ajánlható, értékes, érdekes és elgondolkoztató áttekintés ez a ta-
nulmány!

Én most ilyen mély elemzésbe nem kezdek bele, csak néhány,
gyakran problémát okozó, vitákat gerjesztô kérdést említek meg.

2. MAGYARUL VAGY IDEGEN SZÓVAL?
Örök kérdése az orvosi szaknyelvhasználatnak, hogy mikor jo-
gos, helyes egy-egy idegen szót, kifejezést használni (és itt már
rég nem csupán a latin nyelvrôl van szó: gondoljunk a töménte-
len angolból közkeletûvé vált szakszóra), és mikor szükséges, il-
lendô vagy épp helyesebb valamelyik magyar megfelelôt alkal-
mazni. Mint mindenben, úgy itt is a legfontosabbnak az �arany
középút� elvét tartom. Bár a más szakmákkal való (kriminalisz-
tika, jog) együttmûködés olykor-olykor megköveteli, hogy még
egy adott egyetemi tankönyvben is szerepeljen a �felsô ûrös
visszér� kifejezés, ennek mindennapos használata a �vena cava
superior� helyett nemcsak hogy gyakorlatilag elvárhatatlan az
orvostársadalomtól, de a magyar változat a mai orvosi nyelvhasz-
nálatban ráadásul kicsit komikus csengésû � arról nem is szól-
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va, hogy bizonyos esetekben egyenesen zavaró, hiszen a VCS-
szindrómát mindenki így ismeri, s nem FÛV-szindrómaként...

Amit lehet, természetesen írjunk magyarul � de helyesen! El-
keserítô �kontrollált, randomizált� vizsgálatokról hallani: az an-
gol tükörfordítás � ha bele is gondolunk abba, hogy mit írunk le
� nem egyszerûen ronda, hanem értelmetlen is. Itt �kontrollos,
véletlen besorolásos� vizsgálatokról van szó: hatalmas ám a kü-
lönbség! Másik kedves példámról, az �EBM� angol betûszó he-
lyes magyarításáról külön nem szólok: errôl rendkívül alaposan,
kristálytiszta logikával írt már dr. Varga Zoltán kollégánk.

Ide tartozó kérdés � számomra talán a legizgalmasabb � a va-
lójában lefordíthatatlan idegen szakszavak használata. Hepar he-
lyett természetesen írjuk azt, hogy máj � de ki tudná a decompen-
satio szót a maga jelentéstani teljességében magyarul mondani?
Bizony, nehéz feladvány ez, hiszen e szakszóban nem csupán egy
állapotra (elégtelenség) utalunk, hanem egy azt megelôzô, hosz-
szabb folyamatra és annak jelenlegi állására is. A kimerülés sza-
vunk viszont jelentéskörét tekintve meglehetôsen kötött a nyel-
vünkben: egyszerûen furán hangzik az, hogy �szívkimerültség�.

Próbálkozni, kísérletezni, szavakat, kifejezéseket teremteni
persze lehet, sôt, kell: ne felejtsük el, hogy maga Bugát Pál is
szavak tömegét találta ki, s ezeknek csupán töredéke maradt
meg számunkra is hasznos szóként � mégis ezek a szavak adják
a mai magyar orvosi szaknyelv alapjait.

3. MAGYAROSAN VAGY LATINOSAN?
Ez a másik idült és örökzöld szaknyelvi kérdés, és ez már való-
ban szigorúan helyesírási témakör. Egyszerûen arról van szó,
hogy az idegen szavak írását �A magyar helyesírás szabályai� ér-
vényes kiadása elég világosan szabályozza. Emellett rendelkezé-
sünkre áll a köznapian zöld könyvként emlegetett, az Akadémia
által is elfogadott �Orvosi helyesírási szótár�. Akár jónak tartjuk
ezeket, akár nem: jelenleg e mûveket kell helyesírásunk alapfor-
rásainak tekintenünk, és ki kell mondani: aki nem ezt tartja
szem elôtt, az helyesírási hibát követ el!

Mindez viszont semmiképpen sem jelenti, nem jelentheti,
hogy nincs jogunk, módunk � és fôleg okunk � beszélgetni, vi-
tatkozni ezekrôl a kérdésekrôl. A helyesírás � és ez áll a szak-
nyelvi helyesírásra is � nem kôbe vésett törvények gyûjteménye,
hanem egy, a nyelvvel párhuzamosan fejlôdô, változó, csiszoló-
dó, alakuló rendszer, amelynek legfôbb célja nem bármiféle dog-
mák védelme, hanem egymás minél pontosabb megértése, a vi-
lágos gondolatrögzítés és -átadás! Ezért sokszor esetlegesnek is

tûnhetnek a szabályok: nem az a fontos, hogy milyen módon
írunk le valamit, hanem az, hogy egyformán tegyük ezt, közös,
kompromisszumokkal meghozott döntéseink után. (Jól példázza
mindezt a következô. A Brencsán-féle Orvosi szótár 1979-es ki-
adása még a helyesírási alapelvek között azt írja: �A magyar és
idegen szóból álló szóösszetételt mindig kötôjellel kapcsoljuk
össze.� Ma ez helyesírási hibának számít a fentebb említett két
szakkönyv szerint, de fontos azt is tudni, hogy a Brencsán-szótár
három évvel késôbbi kiadása már szintén a mai elvet, az egybe-
írást támogatja! Az egységesség jelentôségét külön kiemeli az a
tény is, hogy az interneten való keresgéléskor a számítógép ka-
raktereket ismer fel csupán, és nem nagyon �töri a fejét� azon,
hogy esetleg más helyesírás szerint írtuk be a kulcsszót.)

Fontos tehát azon is elgondolkoznunk, hogy melyek azok a
szakszavak, amelyek közismertségük folytán már kiérdemelték,
hogy magyar leírással emeljük be ôket anyanyelvünkbe, idegen
eredetû magyar szóként. A �diabétesz� ezt már elérte: csak így
írható le (kifejezésekben továbbra is a hagyományos írásmód a
helyes: �diabetes mellitus�!). Személy szerint az a véleményem,
hogy egy latinosan, idegenesen írt szakszó akkor lépi át a magyar
nyelvbe helyezhetôség határát, amikor már rendszeresen magyar
képzôkkel látjuk el: ez az adott szó �élettörténetének� � úgy vé-
lem � kritikus pillanata.

4. A JÖVÔ
Már az elôbbiekbôl is következik, hogy sok feladatunk van
szaknyelvünk ápolása terén. Az �Orvosi helyesírási szótár� fo-
lyamatosan avul el: tömérdek szó vált egészen közismertté, át-
írhatóvá, közben új szakszavak ezrei születtek meg, és eddig so-
hasem látott mértékben burjánzanak a szaknyelvi rövidítések.
Ezek gyûjtése, rendezése, leírásuk, használatuk tisztázása a ro-
hamosan fejlôdô orvostudományt követve alapvetô munkánk
kell, hogy legyen.

De rengeteg más problémás feladat is megoldásra vár még.
Csupán néhány érdekes témát említek: az onkogének nevezékta-
nának rendezése, a vírusok neveinek leírása, használata, az
együttgondolkodás a társtudományok szaknyelveinek szakértôi-
vel (kémia, biokémia, zoológia, fizika stb.).

Ezekkel a kérdésekkel minél elôbb és minél alaposabban
kell foglalkoznunk, ha nemcsak orvosok, hanem egyúttal magyar
szaknyelvet használó orvosok is akarunk lenni.

Márpedig ennek a rendezvénynek, és az induló orvosi szak-
nyelvi lapnak éppen ez a célja!
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