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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) évente november hónap
ban ünnepi rendezvényeket szervez a Magyar Tudomány Nap
ja Erdélyben címmel. A központi rendezvény színhelye Kolozs
vár. Emellett rendszerint Marosvásárhelyen is megünneplik
az eseményt, tekintve, hogy itt igen aktív EME-fiókszervezet
mûködik, valamint itt található az Orvos- és Gyógyszerésztudo
mányi Szakosztály (EME – OGYSZ) székhelye.
Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály szervezésé
ben 2005. november 11-én került sor az ünnepi rendezvényre.
A konferencia témaköre a magyar orvosi és gyógyszerészeti
szaknyelv volt. Elôször a két rangos vendégelôadó, dr. Bôsze
Péter (Budapest), a Magyar Orvosi Nyelv c. folyóirat alapító
fôszerkesztôje és dr. Péntek János (Kolozsvár) nyelvészpro
fesszor, a MTA külsô tagja, elôadásai hangzottak el. A helyi
elôadók: dr. Brassai Zoltán egyetemi tanár, a MTA külsô tagja,
dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár és dr. Sipos Emese egyetemi
docens, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye
tem (MOGYE) oktatói voltak.
DR. BÔSZE PÉTER „Miért fontos a magyar nyelv” címû elôadá
sában felidézte, hogy már a Magyar Tudományos Társaság
– a Magyar Tudományos Akadémia elôdjének – megalakulá
sakor az egyik alapvetô célkitûzésként a magyar szaknyelv
ápolását jelölték meg. Emlékeztetett rá, hogy hasonló céllal
alakult meg az erdélyi magyar tudományosságot összefogó Er
délyi Múzeum-Egyesület is. Az elôadó felelevenítette az orvo
si szaknyelv korszakait (görög, arab, latin), a nemzetközileg
használt nyelvektôl az egyes európai nemzetek saját nyelvéig.
Jelentôs momentumként említette az Orvosi Hetilap megjele
nését (1857), és kiemelte Bugát Pál valamint Markusovszky
Lajos meghatározó szerepét a szaknyelv magyar nyelven va
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ló ápolásában. Kiindulva a „nincs magyar orvostudomány
magyar orvosi nyelv nélkül” megállapításból, hangsúlyozta
a magyar orvosi nyelv mûvelésének fontosságát napjainkban,
s egyúttal a szaknyelv megújításának szükségességét. Ennek
nagy jelentôsége van a köznép, illetve a betegek tájékoztatá
sában is, tekintve, hogy manapság az orvosi nyelvben hem
zsegnek az angol szavak, sôt, erre a behatásra a hagyományos
magyar mondatszerkesztés is elfajult. Felemás szavak haszná
lata, az anyanyelv felhígulása, torzulása tapasztalható számos,
nyelvi szempontból célszerûtlen rövidítés használatával. Az
anyanyelv az önazonosság letéteményese, sajátos gondolko
dásmód, azaz „biológiai tulajdonság” – vélte az elôadó. Mivel
az anyanyelv történelmünk összefoglaló része, ennek kopása,
fokozatos elsorvadása Európa sokszínûségének vesztesége is
egyúttal. Felvázolta a magyar orvosi nyelv mûvelésének lehe
tôségeit: a magyar nyelvhelyesség követése, szakfordításoknál
a magyar mondatszerkezetre törekedni, magyar orvosi és értel
mezô szótárak kiadása, új szavak képzése (de ne az értelem
rovására!). A szakírók feladata nemcsak angol, hanem magyar
nyelven is közölni. Az elôadó személyes tapasztalata, hogy az
egyetemi oktatásban a magyar orvosi nyelv elôadások (köte
lezôen választható tárgy a Semmelweis Egyetemen) igen ko
moly látogatottságnak örvendenek.
DR. PÉNTEK JÁNOS „A szaknyelv oktatása, használata és mû
velése kétnyelvûségû helyzetben” c. elôadásában emlékeztetett
rá, hogy az EME vándorgyûlésein hagyományosan foglalkoz
tak az anyanyelv kérdéseivel. Az anyanyelv sokszólamúsága,
belsô változatossága, a fogalomismeret semmi mással nem
pótolható.

Az egyes szakterületeken folyamatos nyelvújításra van szükség,
így pl. sajátos kérdéseket vet fel a számítástechnika elterjedése
az orvostudományban. A tudományok anyanyelven való mû
velésének fontosságát már Apáczai is felismerte („magyarul
megszólaló tudomány”). Az anyanyelv mintegy „intellektuális
érzékszerv”, a szakképzés leghatékonyabb eszköze. Ugyanak
kor nem feledhetô a környezeti (többségi) nyelv, valamint a
világnyelv(ek) fontossága a tudományos képzésben, tekintve,
hogy az eredmények közvetítése világnyelven történik.
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Az elôadó véleménye, hogy pl. Erdélyben a kétnyelvûség (ma
gyar, román) hozzáadó és nem felcserélô jellegû kell legyen, s
az anyanyelv nem kerülhet háttérbe. Az erdélyi magyar nyelv ál
lapotának elemzését szolgáló program keretében végzett felmé
rések számos leépülési jelenségre hívják fel a figyelmet, fôleg
olyan szakmáknál, ahol nincs magyar nyelven való szakképzés.
Kivételként említette az orvosképzést (ld. magyar nyelvû okta
tás Marosvásárhelyen – MOGYE). Megállapította ugyanakkor
– kárpát-medencei összehasonlításban –, hogy az erdélyi ma
gyar nyelv hagyományôrzôbb is. Aggasztónak tartja – példákat
is bemutatva –, hogy számos gimnáziumi tankönyv fordítása
román nyelvbôl nyelvi szempontból igen szakszerûtlen. Az elô
adó ugyanakkor fontosnak tartja – kisebbségi helyzetben – a
szaknyelv két nyelven való elsajátítását.
„A magyar orvosi szaknyelv az ezred
fordulón” c. nyelvtörténeti áttekintése keretében a magyar or
vosi nyelv kialakulására és fejlôdésére helyezte a hangsúlyt.
A legújabb kor nyelvi kihívásai a magyar köznyelv és az orvo
si nyelv szürkülése, az idegen kifejezések divatja. Kívánatos
a magyar irodalmi nyelv, köznyelv, orvosi szaknyelv együt
tes fejlesztése. Az elôadó elemezte a magyar orvosi nyelv
helyzetét és esélyeit idegen nyelvi közegben, kiemelve a to
vábbfejlesztés lehetséges útjait (orvosi kiadványok magyar
nyelven, magyar orvosi szótár, szakcikkek nyelvi, szakmai
lektorálása).
DR. BRASSAI ZOLTÁN

DR. GYÉRESI ÁRPÁD ÉS DR. SIPOS EMESE A múlt és a jelen kér
déseit elemezték a gyógyszerészeti szaknyelvben, különös te
kintettel a kémiai, illetve a gyógyszertechnológiai területeken.
Dr. Gyéresi Árpád megemlítette, hogy már 1871-ben az I. Ma
gyar Gyógyszerkönyv megjelenését nyelvi viták elôzték meg.
Ennek elôszavában Than Károly kiemelte „a Magyar Gyógy
szerkönyv reánk nézve korszakalkotó mû, mivel a magyar
gyógyszerésznek saját nyelvén szerkesztett pharmacopoejája
sohasem volt”

A tudatos kémiai szaknyelv megteremtésére az elsô lépések
már a XIX. század elején megtörténtek (ld. 1800., Nyulas
Ferenc: „Az Erdély Országi orvos vizeknek bontásáról”). Eb
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ben a században többen is megpróbálkoztak a magyar kémiai
mûnyelv kialakításával, váltakozó sikerrel. Lényegében ma is
érvényes Szily Kálmán véleménye a szaknyelv alakulásának
alapelveirôl:
•	aminek nincs nemzetközi elnevezése, magyar mûszóval jelöljük;
• amire jó magyar szó van, ne használjunk idegent;
• ha nincs megfelelô magyar szavunk, akkor az esetleg magya
rosabbá tett idegen szót használjuk.
Hasonló véleményt vallott Ilosvay Lajos is a „Bevezetés a
szerves chemiába” címû munkájának (1905) elôszavában: „A
nyelvezetre gondot fordítani kötelességemnek ismertem, s
ügyeltem, hogy olyan átvitt értelmû kifejezéseket ne használ
jak, amelyek a valóságot nem elég híven tükrözik vissza”.
Az I. Magyar Gyógyszerkönyv (1871) cikkelyeib en számos
vegyi és mûveleti mûszó szerepelt. Közülük viszonylag kevés
maradt fenn a szakmai szóhasználatban. Az elôadó emlékezte
tett arra, hogy Kazay Endre 1905-ben kiadott Gyógyszerészi
Lexiconában találhatjuk meg e kifejezések értelmezését, s egy
ben elemzô-bíráló megjegyzéseit, az életképtelen, túlzóan mes
terkélt szóalkotások estén.
Dr. Sipos Emese elôadásában a gyógyszer, valamint a gyógy
szerész, továbbá egyes gyógyszerformák és összetevôikkel kap
csolatos szavak, kifejezések kialakulásának történetét vázolta
fel, a XVI. századi forrásoktól napjainkig. Összehasonlító átte
kintésében a magyar gyógyszerkönyvek (I. – 1871, III – 1909,
VIII – 2003), illetve gyógyszertechnológia könyvek egyes elô
írásait elemezte.
Figyelemre méltó és mindenképpen üdvözölhetô, hogy a XXI.
században megjelent VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (2003)
„…mindenképp ôrizni, ápolni, fejleszteni és használatában erô
síteni kívánja a több mint másfél évszázad alatt kialakult, és
folyamatosan csiszolódott magyar gyógyszerkönyvi szaknyel
vet, amely a kémia, biológia, mikrobiológia, botanika, gyógy
szertechnológia, matematika, fizika és egyéb tudományágak
szaknyelvének elemeit egyaránt felhasználja, s így hozzá is
járul e tudományágak szaknyelvének fejlôdéséhez és egyesü
léséhez.”
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