
Beszámoló a BETŰ- ÉS SZÓVETÉS A MAGYAR ORVOSI 
IRODALOMBAN című tudományos rendezvényről 

BŐSZE PÉTER DR. 

A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága és az Európai Nőgyógyászati Rák Akad émia elnöke 

A „Betíí- és Szóvetés a Magyar Orvosi Irodalomban" cimíí tu
dományos rendezvé nyre a Magya r Tudományos Akadémia 
dísztermé ben került sor 200 1. december 7-én , az MTA Orvos i 
Tudományok Osztálya , az MTA Nyelv és lrodalomtudomá 
nyok Osztá lya , a Magyar Orvosi Kamara , az Európai Nőgyó
gyásza ti Rák Akadémia , az MTA Nyelvtudományi Intézete, az 
MTA Magyar Nye lvi Bizottsága , a Magyar Szakírók Szövet
sége és a Magyar Nőgyógyász Onko lógusok Társasága közös 
szervezésébe n. 

.... ..,,. • ...,.,onw1 ..... 

A tudományos rendezvény gondolata a „Nőgyógyászati Onko
lógia" címíí, alapvetően orvostovábbképző folyóira t szerkesz
tése során merült fel. A folyóiratban megjelenő közlemények-
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ben magyarítu nk, és lehetőség szerint idegen kifejezése ket 
nem használunk . Ez nem megy zökkenőmentesen, mert nem 
mindenki fogadja el. Egyik kérdés köve tte a másikat , sőt még 
az is felmerült , hogy szükség van-e egyá ltalán a magya r orvo
si nyelvre. Ennek alapján született meg a magyar orvos i nyelv
vel foglalkozó tudományos rendezvény ötlete, mely az alábbi 
gondolatok jegyében szerveződött. 

Az orvoso k, nye lvésze k és mindenki, ak i a magya r nyelvvel 
foglalkozik, melegen üdvözö lte és támogatta ezt a rendez
vényt. A Magyar Tudományos Akadém ia Orvos i Tudományok 
és a Nye lv és Iroda lomtudomán yok Osztá lya i saj átjukna k te
kintették, de sok más szervezet, pl. a Magyar Orvosi Kamara is 
felvállalta. Hasonló rendezvényre egy emberöltő óta nem ke
rült sor, és sokan orvostörténeti eseménynek minősítették. Az 
előadók között a legrangosab b nyelvészek , orvosok és más 
szakmákho z tartozók is szerepel tek : 

Dr. Ádám György 
Dr. Bertók Lóránd 

Dr. Bősze Péter 

Dr. Donáth Tibor 

Dr. Eckhard t Sándor 

Dr. Fábián Pál 

Dr. Fehér János 

Dr. Gáti István 

Dr. Grétsy Lász ló 

Dr. Grétsy Zsom bor 

akadémikus, egyetemi tanár, ELTE 
egye temi tanár, Országos Sugár bi
ológiai és Sugáregészségügyi Ku
tató Intézet 
egye temi tanár, Fővárosi Szent Ist
ván Kórház 
egye temi tanár, Semmelwe is Egye
tem Általános-tudományi Kar 
akadémikus, egye temi tanár, Or

szágos Onko lóg iai Intézet 
egye temi tanár, ELTE BTK, Mai 
Magyar Nye lvi Tanszék 
egye temi tanár, Semmelwe is Egye
tem Általános-tudományi Kar, az 
Orvos i Hetilap főszerkesztője 
akadémikus, egyetemi tanár, Sem
melweis Egyete m Egészségtu do
mányi Kar 
egyetemi tanár, az MTA közgyűlé
si doktor képviselője 

orvos , a MTA Magyar Nye lvtudo
mányi Társaság és a Magyar Sze
miot ikai Társaság tagja 
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Bősze P 

Dr. Győrffy Sándor 
Dr. Horváth Att ila 

kertészmérnök, szaktaná csadó 
klinikaigazga tó egye tem i tanár , 
Semme lweis Egye tem Általános-
tudományi Kar 

Dr. Juh ász Nagy Sándor akadémikus , egye temi tanár, Sem
me lwe is Egyetem Általános-tudo-
mány i Kar 

Dr. Kapócs Gábor orvo s igazgató, Solvo 
Biotechnolo gy Inc. 

Dr. Kesz ler Borbála egye tem i tanár, ELTE BTK , Mai 
Magya r Nye lvi Tanszék vezetője, 

az MTA Magyar Nye lvi Bizottsá
gának elnöke 

Dr. Keszler Pál egye temi magántanár , SZOTE 
Dr. Kiefer Ferenc akadémikus , egye tem i tanár, az 

MTA Nye lvi és Iroda lomtudo
mányok Osz tályának elnöke, az 
MTA Nye lvtudo mányi Intézeté nek 

Dr. Kupcsu lik Péter 

Dr. Lapis Károl y 

Dr. Michelberger Pá l 

Dr. Prószéky Gábor 

igazgatója 
egye tem i tanár , Semme lweis Egye
tem Általános-tudományi Kar, 
a Magyar Orvosi Kamara elnöke 
akadém ikus, egye tem i tanár, 
Semmelweis Egye tem 
Általános-tudományi Kar 
akadém ikus, egyetemi tanár, BME, 
a MAB elnöke 
Morp holog ic Kft. igazgató ja 

Dr. Sóto nyi Péter akadém ikus, intézetigazgató 
egye temi tanár , a Semme lweis 
Egyetem rekto ra 

Dr. Szabó István Mihály akadém ikus, egye tem i tanár, 
Magyar Szak írók Szövetsége 

Dr. Telegdy Gyu la akadém ikus, az MTA Orvosi 
Tudomán yok Osz tályának elnöke , 
intézetigazgató egyetemi tanár , 
SZOTE 

Dr. Varga Zo ltán felelős szerkesztő, LAM és BMJ 
Dr. Vizi E. Szilvesz ter akadém ikus, az MTA elnöke , 

intézet igazga tó egyetem i tanár 

A rendezvény előadásait a „Magya r Orvosi Nye lv" című fo lyó
iratban, csaknem teljes egészé ben megjelentettűk . Itt hívjuk fel 
a figyelmet, hogy a „Magya r Orvosi Nye lv" című folyó iratot 
minden érdeklődőnek térítésmentesen elküldjük , ha igényével 
a Szerkesztőséget megkeres i. 

A rendezvé ny értékelés éve l kapcsolatban közreadjuk , amit 
Gré tsy László , az Édes anyanyelvünk, 2002. január 13-i 
adásában mondott: 

Kedves hallgatóim! Az alig két hete magunk mögött hagyo tt év 
uto lsó hónapj ában, dece mber 7-én egy rendkívül figye lemre
méltó tanácskozás sz ínhelye volt a Magyar Tudományos Aka-
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démia díszterme. Az egész napo s rendezvé nyn ek, ame lynek 
neves előadói között orvosokat, nye lvésze ket és más szakem 
bereket egya ránt talá lunk, a címe, egyút tal tárgya : Betű- és 
szóve tés a magya r orvosi irodalomban. 

Tehát tudomá nyos tanácskozás a magyar orvos i nyelvről, rá
adásu l a legilletékesebb he lyen, a Magya r Tudományos Akadé
mián! Azt hiszem, nem szükséges hosszasan b izonygatnom, 
milyen nagy jelentőségű ez az esemény. Az orvos i nye lv az 
egy ik legle ndületesebben fej lődő szaknye lv, s ezen nem is cso
dá lkozhatunk , hiszen maga az orvostu domány az, ame ly hihe
tet len mértékű fejlődése során mind en évben új szakma i foga l
mak ezreit teremti meg, ezá ltal elengedhetetle nné téve a szak
nyelv folyamatos bővítését, bővülését. Éppen ezé rt, a szak
nye lv hatalmasra duzzadása miatt oly fontos ez a tanácskozás , 
hiszen az új és még újabb szakszava k, szakk ifejezése k, azon 
kívül, hogy óriás i kincsnek szám ítanak, rengeteg pro blémát is 
rejtenek mag ukban . A felbukkanó új szavak között roppant sok 
az idege n, fő leg ango l szó. Van köztük számos betű- vagy mo
zaikszó, ezek jelentős része is idege n. S akkor még nem uta l
tam arra, hogy bár van a magya r orvos i szaknye lvnek érvényes 
és szakma ilag jól megalapozott helyes írási szó tára, számos új 
szó vagy kifejezés leírása gondot jel ent az orvos számára ab
ban a tekintetben , hogy ezt vagy azt az új szót magyaros vagy 
latinos írásvá ltozatban használja. Ha mindezt végiggo ndolják 
hallgatóim, talán jogosnak érzik örömöme t, ame lyet ez a tudo
mányos tanácskozás ke ltett benne m. 

Remélem , jogos nak érzik, ám én pusztán ennek a rende zvény
nek a méltatására mégsem szenteltem vo lna majdnem öt percet 
ebben a nagyon kedve lt anyanye lvi műsorban. Csa khogy ezen 
a tanácskozáson , ennek tárgyához a legszo rosab ban kapcsolód
va még va lami történt; olyasmi, amiről, úgy érzem, mind en
képpen hírt kell adnom. Egy j eles és a magyar orvosi nyelv, sőt 

egészébe n a magyar nye lv ügyében elkötelezett nőgyógyász 
onkológus, azaz rákkutat ó, Bősze Péter orvosprofesszo r kezde
ményezésére - és főszerkesztésében - a tanács kozás napjára 
megjelent egy 48 oldala s, új fo lyóirat. A címe : Magyar Orvosi 
Nyelv. Gondolják csa k el, kedves hallgatóim: egy o lyan folyó
irat, ame lyiknek a tárgya a magyar nyelv - még ha nem is egé
szében, hanem csupán annak egy része , az orvos i nyelv - , a 
megá lmodói , létrehozó i azonban nem nye lvészek, hanem or
voso k! Arra , hogy valamely szakma , tudományág művelői, bá
nyász ok, gyógysze részek, újság írók stb. nye lvi rovatot tarts a
nak fenn saj át lapjuk ban, már volt is, van is példa, de hogy 
önálló fo lyóiratot ind ítsanak, amely nek teljes egészébe n szak
területük nye lvéne k ápolása a felada ta, tudomásom szerint még 
nincs. Ez o lyan nemes, példam utató vá llalkozás, amely előtt 

már a kezdet kezdeté n fejet kell hajta ni! 

A kezde t, ráadásul, nagyo n is ígéretes. Jó érzés olvasn i azt a 
több mint húsz köszöntőt, ame lyben akadémiku sok, je les tudó
sok kívánnak sok sikert ennek a most indu ló lapna k. Tanuls á
gosa k már ennek az első számnak rövidebb -hosszab b írása i is, 
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amelyeknek nagyob b része a dece mber 7-i tan ácskozáso n el

hangzott előadásnak a főszerkesztő kérésé re előre elküldöt1 tel

jes vagy rövidített változata. És öröm látni, hogy már ebbe n a 

számban ta lálhatók öt letes orvos i nye lvi szómagya rítá sok, ta

nulságos helyes írás i, nye lvhelyesség i, stili sztikai észrevételek 
s még az orvos i nye lvhez többé-kevésbé kapcsoló dó, sze llemes 

nye lvi játékok is. 

Vizi E. Szi lvesz ter akadémiku snak , az Akadém ia alelnök ének 
szava iva l búc súzom, azaz így: ,,Kívá nom, hogy legye n e folyó

irat hossz ú életü, és szo lgá lja a magya r tudományos nyelv gya
rapodá sát." 

Grétsy Lász ló 
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A rend ezvé nyen egy záró ny ilatkozat is megfogal mazódo tt: 

A 200 1. december 7-én, az Aka démián megtartott, 

BETŰ- ÉS SZÓVETÉS 
A MAGYAR ORVOS I IRODALOMBAN 

című konfe rencia zárónyilatko zata . 

A résztvevők egye térten ek abban, hogy szükség van magya r 
orvos i szak nye lvre és annak fejlesztésé re, ápolására, s ennek 
érdek ében szé les körü, egyetértésre törekvő orvos i és nye lvé

szeti szakmai együttműködésre. 

Alapvetően helyes elképze lésnek tartják az orvos i szaknye lv 

főiskolai, egyetem i (akár egészség ügy i, orvos i, akár bölcsé
szettudom ányi intézménybe n va ló) oktatásá nak megteremté

sét. 

A résztvevők támoga thatónak tartj ák, hogy a minősítő tudomá
nyos értek ezések (szakdo lgoza tok, PhD-, és nagydoktor i érte

kezése k stb.) értékelésé nek szem pontjai között a nyelv i minő

ség is szere peljen. 

Egye tértenek avva l, hogy szükséges lenne - legalább a tan

könyve k esetében - a szakmai vizsgá laton túl a helyesí rási, 

nye lvhelyességi, stiláris felügye let , szakvé leményezés is. 

A konferencia résztvevői hasz nosnak tartjá k a Magya r Orvosi 

Nyelv címü, a rendezvény alkalmábó l útj ára indul ó szak nye lvi 

lap, mint álta lános, minde nki számá ra elérhető, nyílt vitafórum 

létét. 

Budapest , 200 1. decembe r 7. 

Végeze tül , köszöne temet fejeze m ki mind enkine k, aki a ren

dezvé nyt szívve l-lélekkel támoga tta. A nevek felsorolása sz in

te lehete tlen, mert o lyan sokan álltak a magyar orvos i nye lv 
ügye mellé. Álljon itt csa k annyi, hogy mindenkit , aki seg ített 

és közreműködött, a legnagyobb elismerés illet. Köszönet érte. 
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