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BEVEZETÉS 

KI A FELELŐS A SZAKLAPOK NYELVI MINŐSÉGÉÉRH „A magy ar nye l

vű szak irodalom né lkül nye lvünk szegé ny edik " ( 1 ). Fehér Já

nos pro fesszo r e szavak at a 2000 sze pte mberében lezaj lo tt bu

dape st i „Új ság írás és könyvk iadás az orvostu dományban" cí m

mel rend ezett konfe renc ián mondta érvké nt arra a kérdé sre, 

szűkség van -e ma gyar nyelvű orv osi c ikkekr e. Kijelentéséve l 

egy etértek , ugyanakkor az a benyomásom, hogy az orvosi 

köz leménye k nye lve az utóbbi évek ben is egyre szegé nye dett és 

szürkült , ped ig egyelőre létez ik magya r nyelvű szakiroda lom. 

ny e lvi fele lősségének határa it. Mind ez t anna k a fényébe n te

sze m, ho gy a tud ományos köz lés harm ad ik láncs zeme , az o lva

só sza kmai és nye lvi szem po ntb ól egya ránt elégede tt lehe sse n 

a szakk iadván yokka l, és o lya n nye lvi igé nyessége t tapasz ta l

jon á ltaluk, ame ly hatá st gyakoro l rá, és rajta keresz tül a szak

ma i komm unikác ió minőségére. 

A NYELVI FELELŐSSÉG A hírk öz lés kr itikai megközelí tésé nek szak 

embere i elsősorban a tömegt ájékoztatá si esz kö zökke l fog lal

koz nak. Megá llapít ása ik azo nban nagy rész t az orvos i szak táj é

koz tatás ra is vo natko zta th atóak , h iszen ezek szakembe rei is 
Ki tehet valamit azé rt, hogy a sorvadás folyama tát megá llítsuk, egy te lj es népesség hez , a Magyaro rszág on köze l negyve neze r 

vagy épp visszafordítsuk? Véleménye m szerint a tudományos főből álló orvos i társa da lomhoz szól nak . 

közlés három fö lánc sze mének - a szerzőnek, a szerkesztőnek és 

az olv asó nak - egyará nt van rá lehetősége. Mindhármuknak 

megvan hozzá a maga eszköze. Az olvasó nak joga és lehetősége 

- ta lán köte lessége is lenne ? - o lvasói levelek ben felrón i a fe le lős 

szerkesztőknek, kiadóknak az ész le lt hibák at. A szerző és a szer

kesztő lehetőségeit az a lább iakb an próbá lom meg ismerteh1i. 

ELŐADÁSOM CÉLJA A kon fere nc ia cé ljáva l össz hangba n azt kí

vánom összegez ni, hogyan j árulh at hozzá a szaklapszerkesztő 

ahhoz , hogy a magy ar orvos i köz leménye k nye lve ne so rvad

jon, szü rkü ljön, sőt, lehetőleg a szakcikk ek is legye nek -

amennyire a tudományos műfajok lehetővé tesz ik - nyelvile g 

vá ltoza tosak, é lveze tesek, de legaláb bis egyértelműek, világo 

sak, szé p stílu súak. 

Megpróbá lom vázol ni a szaklapszerkesztő teendőit, a szerző 

és a szerkesztő munkakapcso latána k egyes po ntja it, kettőjük 
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Deme László (2) A töme gtáj ékoztató eszközök nyelv i fele lős

sége című tanulmán yá ban ez t a költői kérdést tesz i fe l: ,,M iért 

nem elégedte m meg tanu lmányom címé nek megvá lasztá sakor 

a »nye lvi képlet e« megje lö lésse l, m iért ez a jelzős sze rkeze t 

került a végé re: »nye lvi fele lőssége«?" Vá laszá ban hangsú

lyozza: a tömegtájékoz tatásnak felmér hetet lenül na gy a befo

lyása a tömegek nye lvérzéké nek és nye lvhasz ná lati ku ltúrájá

nak alakulására. A médiumo k „szentes ítik és te,j esz tik" a nye l

vi szokásokat , fordu latokat , e lemeke t, így al apvető hatásuk van 

a nye lvhas znál atra . 

Balázs Géza (3) kö zléscse ree lmé leti és nye lv i írása iban fellel

hető go ndo latai sorábó l az a lábbit eme lném ki : ,,A méd iakom

munik átorok nemcsak a közö lt tarta lom , hanem a nye lv i form a 

sze mpont jábó l is »kapuőr« sze rep et tölt enek be . Rajtuk is áll, 

hog y egy új szó, egy - ese tleg idege n eredetű - kifejezés beke

rü l-e a kö ztudat ba" . 

A nye lvész szak tekint élyek te hát a tömegtá j ékoztatás sze rkesz

tő i nek ny e lvi fe lelősségéről és kapuőr szerepéről beszé lnek. Mi 

a he lyze t ma az orvosi szakfolyó iratok esetébe n eze n a téren? 

A SZERKESZTŐ SZEMÉLYISÉGE ÉS MUNKÁJA 

KI ÉS Ml A SZERKESZTŐ? Erre a kérdés re hadd ne én vá laszoljak , 

hiszen nál am sokka l bölcseb bek próbá lták már meg határozn i 

a szerkesztő sze repét. Ebbe n a részbe n minden go ndolat az 
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aranytollas köz írótó l, a Déry Tibor- , Szabó Zoltán- , Magyar 
Lajos-, Opus- és Kisebbségeké rt díjjal kitüntet ett Bodor Páltól 

(4) származ ik. 

A szerkesztő - a szerzőhöz hasonlóan - személyességét, lele
ményét, alkotó képességét , ötle tességét, arányérzékét veti lat
ba. A szerkesztő: egyben az edző, a gyúró, a sze llemi-politikai 
menedzser; de még a hangsze relés is rátartoz ik, s övé a pult és 
a kam1esteri pálca is. Szerepe kissé emlékeztet a reneszánsz 
festőművészmestereinek iskolavezető szerepére, amikor azok 
hosszú éveken át maguk talán nem is festettek , csak tanítottak , 
helyre igazítottak, naponta körbejárták a műhely minden festő

állványát , és oktattak, javítottak. 

A szerkesztő szerepe hasonlít a színházi rendező (vagy a kar
mester) munka körére, helyzeté re. Akko r is nélkülözhe tetlen, 
ha az együttes csupa fényes tehetségből áll, ha a választo tt da
rab remekmű, ha a színpad és a nézőtér csodás. 

Tudjuk , ugyanabból az anyagból (,,nyersanyagbó l") a jó szer
kesztő j ó lapot , a rossz szerkesztő rosszat szerkeszt. Magyarán: 
a szerkesztő nem azonos a kész cikkeket átjavító, meghúzó, 
lapszámokban és oldala kban gondolkodó, elhelyező úrra l
hölggyel , ak i úgy ül, magá nyosan, a fülkéjében , mint a bizalmi 
rendé sz a Nemzet i Bank páncéltermében. A jó szerkesztőnek 
egyáltalán nemcsak a kéziratta l van dolga, kapcsolata. 

A jó szerkesztő: ihletadó is. Előretervező. Maga előtt látja azt 

is, hogy milyen lesz a lap akkor, amikor ő már nem lesz. 

A SZAKLAPSZERKESZTŐ SOKRÉTŰ FELELŐSSÉGE A szerkesztő mun
kája rendkívül összetett, két alapvető célja azonban röviden 

J. táblázat. A szaklapszerkesztő felelősségének területei 

TUDOMÁNYOS FELELŐSSÉG 
A közreadott tudomá nyos informá ció hitelességének biztosítása, a betegek 

szemé lyiségi jogainak véde lme, az ismételt közlések kivédése , érdekütközé

sek feltüntetése stb. (tudományos őrszem). 

LAPSZERKESZTŐI (.ÚJSÁGKÉSZÍTŐI") FELELŐSSÉG 

A lap egyes száma inak összeáll ítása: a tájékoztatás köte lessége . a közlen

dők, cikke k megszerzése és továbbadása az olvasónak . 

ALKOTÓI FELELŐSSÉG 
Minél jobb lapszámot alkotni a rendelkezésére álló anyagból. Teljessé tenni, 

szükség esetén kiegészíteni (példáu l fényképpe l, megjegyzésse l, kar ikatúr á

val stb.) az anyagot. 

.TULAJDONOSI" FELELŐSSÉG 

A lap életben tartásának felelőssége (nem „klasszik us" szerkesztői feladat , a 

mai Magyarországon azonban aligha nélkülözhető). 

HIRDETÉSPOLITIKAI FELELŐSSÉG 
A lapszámok hirdetési kedv szerinti össze állitá sának elkerülése, az egyes 

hirdetések helye a lapon belül , az olvasó befolyáso lásának meg íté lése (eti

kai őrszem). 

NYELVI FELELŐSSÉG 

A közlemény befogadásának megkönnyítése az olvasó számára (nyelvi őr

szem). 

112 

megfoga lmazha tó: az egyik a tudományo s információ hitelessé
gének biztosí tása (függet len szakellenőr bevonásával) , a másik 
az informác ió befogadásának megkönnyítése az o lvasó számá

ra (5). A szerkesztő felelőssége ezen kívü l egyebekre is kiterjed 
(1. táblázat). A felsoro ltak fontossági sorrendjén (ha van ilyen 
egyáltalán) lehet vitatkozn i, a tudományo s folyóira t szerkesztő
jétől azonban kétségkívü l leg inkább a közreadott adatok hite
lessége kérhető számon. A feladat az elektron ikus tájékoztatás 
elterjedésével - ahogy Szabó T. Attila (6) nevezi, a cybertérben 
gomolygó tudással és elektronikus özönv ízze l - egyre nagyobb 
felelősséget ró szerkesztőre és szakellenőrre egyarán t. E cikk

ben azonban nem ezzel kívánok fog lalkozni . 

Az alábbiakban arról esik majd szó, hogy mi a helyzet a szer
kesztő másik fő feladatáva l, ,,az információ befogadásának 
megkönnyítésével". Hová helyezzük a szerkesztő fele lősségei 

sorába n a nyelvit? Jó helyen van a sor utolsó helyén ? 

A SZERZŐ ÉS A SZERKESZTŐ MUNKAKAPCSOLATA Sok orvos szakíró 
számára talán nem is világos , hogy a szerkesztő neki segítőtár

sa, amint talán az sem, hogyan segítheti őt. A két szakember 
közös célja, hogy az írást minél többen elolvassá k. Ennek szer
zői oldala, hogy a cikk szakma i szempontbó l felkeltse az orvo
sok érdeklődését. Épp ilyen fontos a másik oldal : a mondani
való úgy legyen megfogalmazva , hogy az olvasásába minél ke
vesebb olvasónak törjön bele a bicskája. 

Tapasztalata im szerint a szerzők nagy része viszony lag köny
nyen elfogadja a szerkesztő tudományos felelősségből adódó 
ténykedését: kérésére - amelyet sok esetben a bírá ló vélemé
nyével támaszt alá, de akár a szakbírá lat előtt is - átdolgozzák 
az írásukat, elfogadjá k a szerkezet eset leges átrendezését , pon
tosítjá k az irodalomjegyzé ket stb. Elfogadják tehát, hogy a 
szerkesztő szakma i-tudományos munkája által közleményük 
értékesebbé válhat. 

Más azonban a helyzet , ha a tudomán yos tarta lomról a gördü
lékenyebb, egyértelműbb, tömörebb, magyarosa bb foga lma
zásra, azaz a szavak és a monda tok sz intjén - vagy épp a he
lyesírás terén - végre hajtandó beavatkozásokra terelőd i k a szó. 
Itt mintha bizalmas terüle tre érnénk. A szerzők talán úgy érzik, 

ezen a téren a szerkesztő nem segíten i akar nek ik, hanem meg
nyirbálni alkotói szabadságukat. 

A dolog persze kétélű, hiszen igaz: nincs ma Magyaro rszágon 
fóruma , intézmé nye a szerkesztőképzésnek. Aki orvos iszak
lap-szerkesztői beosztásban dolgoz ik, az többnyire elsősorban 

orvos és csak másod sorban szerkesztő, így szorgalmán (önkép
zés), tehetségén és az erre a munkára fordí tható idején múlik , 
hogy valóban tud-e segíteni. A szerkesztői kinevezés nincs fel
téte lhez kötve, így a szerkesztők hitelét orvosszakma i tekin
télyük hivatott biztosítani, holott ez a fajta tudás ebben a 
helyze tben - bár kétségkívü l fontos - nem elégséges. A szer
kesztőknek tehát képzésre és továbbképzé sre van szükségük, 

hogy betölthessék sokrétű feladatuka t. 
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AZ. ORVOSI SZAKLAPOK SZERZŐINEK ÉS OLVASÓINAK 

NYELVI IGÉNYESSÉGE 

A ,TISZTESSéGES" NYELVHASZNÁLAT: A SZELLEMI HIGléNIA ALAPFELTé

TELE „Már a papíron jól sikló go lyós tollal is sokka l trehánya b
ban írtunk , mint ele ink a lúdtollal. A szám ítógépes írás viszont 

- hála a he lyesí rás-ellenőrző program oknak is - a hibátla nság 

benyomását kelti akkor is, ha a szöveg va lójáb an nye lvileg 

megformálatlan , kimunkálatl an. A kiadók viszo nt, am it a tech
nikába kénytelenek fekte tni , legi nkább a szöveggon dozáson 

spóro lják meg. Félek tehát, hogy a sok szép könyvbe sok kesze
kusza szöveg is bele fog kerülni. A nye lvi igénytelenség tekin

tetében ugyan is semm iféle fordu lat je leit nem látom egyelőre. 

Márped ig a tisztessége s nyelvhasználat nem öncél, hanem a 
szellem i higiénia alapfe ltéte le" (7) . 

Zappe László (7) e soro kat az ünnepi könyvhét kapcsá n vetette 

papírra, vagy is nem a szakkiadványokkal kapcsolatban. A szá

mítógépes kultúra , az időh iány, az „SMS-hatás " alól azonban a 

szakcikkek szerző i sem tudják kivonni magukat. Ha nyelvileg 
esetleg nem a legigényesebb írás kerül ki a kezükből, az bizto

san nem tudatos. Mint ahogy az írásaik nyelvi szerkesztése - az 
,,írásmes terség" szabályaina k alkalmazása - sem az. 

TUDATOSAN ALKALMAZZA-E A NYELVI ELEMEKET A SZERZŐ? A vá

lassza l kezdem: a többség nem. A válasz hoz nem bizonyítékok , 

hanem következte tés útján ju tottam el: az orvosegyetemen 

nem tanítanak írásmeste rséget, jó , ha a szakdo lgozat írásához 
irodalomk eresés i és néhány sze rkesztési jó tanácsot kapnak a 
hallgatók. Utána pedig aligha akad idejük a nye lvi önképzés re. 

Tud omá nyos közleményeket megje lentetn i viszont muszáj a 
szakma i előrehaladáshoz, így kinek-k inek a tehetsége szerint 

születnek az írása i. Deme László mondt a egyszer: először a 
festőművészek is rajzo t és anatóm iát tanu lnak. Mi , orvosok, 

csupán anatómiát - aki „rajzolni" is óhajt, saj át tehets ége sze

rint teheti. A köz leményí rás kénysze re miatt kény telenek va
gyunk olyan területen alkot ni, ame lynek fogása it, sza bályait, 

stíluse leme it, műfaji jegyeit sohasem , betűvetési (he lyes írási) 

szabályai t pedig régen tanultuk. 

TUDATOSAN FIGYEL-E AZ OLVASÓ A SZAKCIKKEK NYELVéRE? ,,Egy ál
ta lunk végzett o lvasó i felmérésből kitűnt, hogy a legtöbb ol

vasó kevéssé olvas tud atosan , nem keres i azokat a formai j e

gyeke t, ame lyek meggyőzik őt arró l, hogy a közölt információ 
releváns és hite les. Talán kényelemből, sokan mege légszenek 

azza l, hogy elfogadj ák a folyó irat hitelessége zálogaké nt pusz

tán a szerzők vagy a főszerkesztő nevét" - írta ne mrég az egy ik 
rangos magyar orvo si szaklap főszerkesztő-helyettese (5). 

Márpedig a szak.lap o lvasójá nak a hiteles tájékoz tatás a lényeg , 
amelyből tanulh at, s ha még ennek j egyeit sem részesí ti kitün 

tetett figyelemben , vajon a nye lv, a stílus, a szóhasznála t, a he
lyesírás men nyire érdekli? 

Arra, hogy az o lvasó tudato san figyelje a cikk nye lvi stílu sje

gye it - jó esetbe n - nincs is szükség. Ahogy a jó bíró sem tű
nik fel a sporte semény ek közöns égé nek, az a legjobb , ha az o l-
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vasóban sem tudatosu l, hogy a szerző-szerkesztő-páros mun
káj ának köszönhetően milyen könnyedé n fogad ta magába a le

írtakat. Rossz esetben viszont a legbriliánsabb gondolat is 

megbukhat azon, hogy a körülm ényes fogalmazás miatt az o l
vasó idő előtt feladja a küzde lmet. 

A mai szakkia dványokban igenis bőven akad nyelv i kifogáso l
nivaló (8) . Ebben a helyze tben az olvasó knak sokkal több hely

re igaz ítást kérő, igényessége t sürgető olvasó i leve let kellene a 

szerkesztőségekbe, kiadókba postázn iuk, a szerkesztőknek pe 

dig lapjukban megj elentetniü k. Mivel ez nem így van, az o lva

sók többség e, gondolom, beletörődik a sza ktájé kozt atás j elen
legi nye lvi igényesség i szintj ébe, és csupán a szaknrn i adatokra 
összp onto sít. 

A JELENLEGI ÁLLAPOT KÖVETKEZMÉNYEI A tudomán yos folyóira 

tok szerzői tehát nem tudat osan alkalmazzák a nye lvi eleme

ket, olvasóik többs ége pedig nem keres i tud atosan a magas 
nye lvi sz ínvonal jegye it. Ehhez hozzáte hetjük , hogy intéz

mény, fórum híján a legigényese bb szerkesztők is csak önerő

ből és a saját lelkiismeretü k diktálta mélység ben szerezhetik 
meg a szerkesztői munkakör betöltésé hez szükséges tudást. Te

hát a sza kközlési lánc mindháro m szeme tudn a tenni annak ér

dekében, hogy a szakc ikkek nye lvi sz ínvonala jo bb és kiegyen
súlyozottabb legyen. 

Kétségte len azonban , hogy a három láncszem közül a szerkesz

tő az, akinek a legtöbbet kellene tennie ezen a téren. Ő felel 
azé rt, hogy a sok, szép könyvbe, folyóiratba valóban bekerül

nek-e azok a bizonyos kesze -kusza mondatok. A felkérésre írt 

cikkét , előadás-összefoglalóját - ahogy a napi gyakorla tból j ól 
isme1jük - az utol só pillanat után leadó szerző sebtében írt 

mondatainak ráncba szedése még a legjo bb nye lvérzékü, legte

kintélyeseb b szerkesztőnek is gondot oko zhat az időhiány mi
att. Ha a szöveggondozás - ez esetben „technik ai okok " miatt 
- elmarad, annak általában nincs következmén ye. Ha va lak i 

egy-egy kiragadott példá t egy-egy kisebb szakterü let folyóira

tában szóvá is tesz (9) , a1mak hatása mérhetet lenül kics i. A szö 

veggondozás elmara dásával kimunk álatlan szöveg kerül az ol
vasóhoz, ak i nem is sejti , hogy egy kido lgozottabb vál tozattal 

mennyive l j obba n járt vo lna. Ezé rt ritka kivételtől e ltekintve 
nem is tesz i szóvá , hogy kár érte. A szerkesztő már a követke

ző munkán töri a fej ét, a szerző pedig nem kap kellő visszajel
zést. Zappe László (7) aggályá t - ,,a nyelvi igénytelenség tekin

tetében semmif éle fordul at j eleit nem látom" - tehát egyelőre 
én is csak megerősíteni tudom. 

A SZAKLAPSZERKESZTŐ DILEMMÁI ÉS TEENDŐI 

A SZAKLAPSZERKESZTŐ DILEMMÁI Egy nyelv stí lusré tege inek meg
határozó része a mind enki számára közös (,,nemze ti") nyelv, il

letve ennek központ i rétege , a köz nyelv . Az egyes stílusréte
gekben (szép irodalmi, tudomán yos, hivata li, szó noki stb.) dol

gozó alkotók ebből a közös tárházbó l vá logatnak ki bizonyos 

eleme ket gondolata ik kifejezésé hez , másoka t pedig tudato san 

mellőznek ( 10). A tudományos stilusrétegre az alábbi ak j ellem-
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zőek: az é11elm i jelle gü kifejezésmód (az érze lmi és a festői ha
tású nyelvi elemek mérsékelt felhasználása) , a sz igorúan egy
értelmü megnevezés , a müszava k (termin us technicusok) nagy 
száma, az elvont szavak (például: jelenség, állapot, előfordu

lás) gya korisága , a képszerüség nyelvi eleme inek ritkasága, a 
világos megé1tést gát ló régies szóhasználatok kerülése. Fontos 

sze rep jut viszon t a kötőszóknak és az utalószóknak ( l 0). 

Mindebből arra következtethetünk, hogy a tudomá nyos müvek 
általában világos , ám száraz stílusú írások . Általában talán 
igen, de nem mindig. Kérdés , mit tehet (tegye n) a szerkesztő, 

ha a tudományos szempontbó l nem kifogásolható munkát a 
szerző: 

- nem világos formában ; 
- szárazon vagy túl bonyolultan fogalmazva ; 
- a szárazságot csökkentő, ám stílusidegen e lemekke l megtüz-

delve ; 
- magyar talan kifeje zésekkel élve; 
- felesleges idegen szava kat alka lmazva írja meg? 

Röviden: mire és meddig terjed ki a szerkesztő szabadsága'> Mi 
legye n fontosabb számára: a szerző tiszte lete, vagy inkább az 
olvasó kiszolgá lása? Mire jogosítja fel a tudatos „nyelvőrkö

dés"? Egyál talán létezik-e az orvosi szaknye lvnek normája , és 

ha igen , ismeret e e lvárható-e minden szerzőtől, olvasó tól, és 
főleg: szerkesztőtől? 

A TUDOMÁNYOS NYELVI NORMA A tudományos közlés során sem 
teszünk mást , mint a tájékoztatás bárme ly más területén : az 
azonos anyanyelvet beszélők szá mára egységes eszköztá rat, a 
nyelvet felhaszná lva közöljük egymássa l gondolatainkat ( 11). 
Ahogy minden belső nyelvi változa tnak - például a társalgás i
nak, a hivatal inak vagy a közéleti újságírásnak - megvannak a 
saj át szokása i és hasz ná lati szabá lyai, úgy a tudományosnak is. 
A nyelvészek ezt normának nevezik ( 11 ). Balázs Géza (3) írj a 
róla: ,,A tömegkommunikáció s munkában mindig kell lennie 
egy olyan nyelvhasználati szintnek, ame ly mintegy zs inórmér
tékül szo lgál, azaz minta , eta lon, norma , hagyomány , szten
derd. Ez az érvényesítendő norma nem valamiféle merev vár
fal, hanem szé les mezsgye, amely többféle stílust, többféle vál
tozatot is magába fogla l; olyan nyelvhasználat , amely senki t 
sem sért , ame lyet a lehető legtöbben értene k és elfogadnak, és 
ame ly kellőképpen nyitott és rngalmas ahhoz, hogy a nyelvkö
zösség napró l napra újradefiniálhassa , módosíthassa." 

A norm a isme rete tehát abban segíti a szerzőt, hogy az igényes 
nyelvhasználati szinten fejezze ki magát , a szerkesztőt abban, 
hogy ha ettől eltérőt észlel, azt a közlem ény megjelenése előtt 

helyesb ítse, az o lvasót pedig abban , hogy felismerje , ha ez még
sem sikerül. Attól tartok, hogy mi, orvosok inkább csak sejtjük 
ezeke t a normákat , mint ismerjük. Tanulmánya ink során nem 
erre helyeztük a hangsú lyt, és ez nem is vethető a szemünkre. A 
sorok között o lvasva csipegett ünk fel némi effajta tudást az 
egyetemi tankönyvekből és a szakfolyóiratokból. Viszont sehol 
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nem olvashattunk róluk összefog lalóan. Létezik akadém iai ál
lásfoglalás az orvosi helye sírás ügyében ( 12), amely nagyon 
jó iránymutatás lehetne néhány kérdésbe n (messze nem min
denben) , tapasztalatom szer int azonban ezt még a szakkiadók 
munkatársai közül sem mindenki ismeri , nemho gy a szerzők 
és az olvasók. Az orvos i szaknye lvi kérdés eknek alig van - a 
most induló Magyar Orvosi Nyelv címü fo lyó irat s ikerében 
bízva mondjuk úgy: vo lt eddig - irodalma. A megjelent cikke
ket eddig a legkülönfélébb lapokból kellett összegyü jteni. 

Az egyértelmü és közismert norma (szaknyelv i irányelv) hiá
nyának következménye , hogy minden egyes megjelenő sor (a 
hibás, továbbá a nem hibás, de vacak is) a norma részévé vál
hat, hiszen amit látunk és hallunk, az hatás sal van ránk. Ez is 

rámu tat a szerkesztő felelősségére. 

A SZAKLAPSZERKESZTŐ TEENDŐI 

A MINIMÁLIS CÉL Az orvos i közlemények nyelvhasználatának utób
bi években egyre inkább tapasz talható szegényedése és szürkü
lése ellen i beavatkozásnak véleményem szerint legalább há
rom területre kellene kiterjednie. Az e három területen elért ha
ladás lehetne a minimális célja azoknak, akik tudato s tevé
kenységet szere tnének kifejteni e szép és fontos területen. 

1. A szóbeli és írásbeli gondolatcsere nyelvhasználatának szét 
vá lasztása 
A vizitek, tanácskozá sok, szakmai megbe szélések, tudomán yos 
rendezvé nyek résztvevőinek beszédmódját meghatározza a ki
cserélendő ismeretanyag nagy mennyi ségéhez képest aránytala
nul kevés idő. Mindegyikünk siet, várják a betegei , a kongresz
szus i előadónak pedig megszabják a rendelke zésé re álló időt. 

Az orvos i szaknye lv stílusbel i gondja inak egyik gyökerét ab
ban látom, hogy a gyo rs szakmai gon dolatc sere módja annyira 
„be lénk ivódik" , hogy a cikkszerzők többsége írásban sem tud 
szabad ulni tőle. Ott is elköve ti azokat a hibák at, amelyek a be
tegágy mellett fel sem tünnek: nem fordít kellő figyelme t asza
vakra, a ragozásra , a szófüzés re, holott az írásnak elvi leg n in
csenek időbeli korlátjai. 

A kérdés nem kizárólag az orvosi szaknyelvre jellemző. ,,Az 
utóbb i néhány évt ized túlnyomó részt negatívn ak tekinthető 

irányzata a kétfaj ta - szóbe li és írásbe li - kommunikác ió stílu
sának a köze ledése" - írta a kommunikáció szakértője 1997-e s 
könyvében ( 11 ). Magam kitarto k szerkesztői pá lyafutá som ele
jén leírt véleményem me llett (8): annak, aki úgy érzi , hogy 
gondolatai, munkájának eredményei ország-világ , sőt, az utó
kor érdeklődésére is számo t ta11hatnak, és ezért írásba kívánja 
foglalni azokat , arra kell törekednie , hogy az ne csak szakma i
lag legye n kifogástalan. 

Teendőink egy ik fő elemének érzem tehát , hogy a szóbe li és 
írásbeli tájékozta tási irányzatot elválasszuk, úgy, hogy a szóbe
lin belül is két csoportot külö nítünk el : a betegágy melletti 
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Híd a szerző és az olvasó kö=ött: a szaklapszerkesztő nyelvi felelőssége, kételyei és teendői 

gyors megbeszélés t és a hallgató ságh oz szó ló előadásokét. Az 

írásbeli és az előadás foga lomkörb e tartozó szóbeli műfajok 

nye lvi norm áj ának érezhetően magas abb sz ínvonalúnak kelle

ne lennie az egymás közötti megbe szé lésiénél. 

2. A szöveg gondozás iránti igény növe lése 

Arra , hogy a szöveggon dozást sokan milyen felesleges tevé

kenység nek érzik, jó példát szo lgáltatnak a kongresszusi elő

adások kivona taiból összeá llított kiadványok. Ezek szövegei t 

az ország legkülönbözőbb pon tja in dolgozó orvosok írják , 
egye tlen kongresszus kapc sán egy ilyen lapszá mban akár több 
száz összefog laló is megjelenhet. Stílusukat, írásmódjuka t és 

nyelvha sználatukat tekintve egytől egy ik eltérőek. A kong

resszus szervezője legtö bbször az uto lsó pillanatban adja át a 

szerkesztőnek az összegyűjtött összefogla lókat, azzal a kérés
se l, hogy gyo rsan adja nyomdába , különben lekési a kiadvány 

a kong resszus i megnyitót. Szöveggondozásra, szövegel lenőr

zésre sem idő ninc s, sem - lega lábbis sok szervező szerint -

szükség. 

Diurnus (4) sze rint „Lapot csinálni: szellemi iparosmunka is. 

Szerencsét len, ép nyelvérzékü lapo lvasó már allllak is örül, ha 

sze llemi zuhanyo zó rózsájáb ól nem gondolati-nyelvi szenny zú
du l rá" . A szerkesztőnek tehát jó iparos módjára kell keresnie és 

kijavítania a szövegben a lehetséges hibákat , itt ráncba szedn i, 

ott elsimítani a mondatoka t, egy-egy szót kicserélni , egységes í
teni az írásmódot az egész kiadván yban , egy-egy mondatot áthe

lyezn i, szórendjét úgy cse rélni, hogy a megfele lő helyre ke1ü ljön 

a hangs úly - mindezt persze úgy, hogy a tudom ányos tartalom 

semmiképp ne sérüljön . Meg kell tanu lnia, hogy vizsgálni kell 
minden egyes szó t, azután minden egyes mondatot, bekezdést, 

végül az egész cikket egybe n. Ezt természetesen megtehet i a 
szerző is - ha van rá ideje , kedve és tehetsége: a szerkesztő 

ilyenko r örömmel állapítja meg, hogy alig akadt tenniva lója. A 

folyamat elnagyo lt rész lete it a 2. táblázatban foglaltam össze . 

Teendőink második fő elemének gondolom tehát, hogy a szak 

kiadványok szerkesztőiben tudato sítsuk: ahogy a tudományos 
minőség, ugya núgy a nyelvi minőség, a szöveggo ndozá s rová

sára sem lehet takarékoskodni , sem az idővel, sem a pénzze l 
(ez utóbbi alatt azt értem , hogy nyelvi ellenőrt kell alkalmazn i, 

és ol vasószerkesztőt is, ha időhiány miatt a lapszerkesztő ezt a 
feladatot nem tudj a ellátni). 

3. A képzés és továb bképzés fórumának megteremtése 
Hiába a nagy tekinté lyü, hozzáértő szerkesztő, ha nem tud 

minden cikket saját maga rendbe telllli - a tudományos sze m

ponton kívül - nye lvi szem pontból is. Saját magának is szük
sége van a tová bbképzés re, és ha vannak mun katársa i, őket is 

képeznie kell. Ha ez az iroda lom nehézkes hozzáférhetősége és 

a megfelelő ny ilvánosság hiánya miatt nehezen kivitelezhető, 

az m indenképpen hátráltatja a folyamatot. 

Teendőink harmadik elemén ek tehát annak a fórumnak a meg

tere mtését gondo lom, ame ly az orvos-szerkesztők képzésé t és 
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továbbképzésé t szo lgálja, természetesen nemcsak a nye lvi fe

lelősség terén. 

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK Természe tesen sok egyéb eszköz is segí thet 
né a nyelv i színvona l emelé sét, ame lyek megteremté sét nevez
hetnénk a legna gyobb cé lnak. Ezek megvalósulását azonban , 

úgy gondolom, ma feles leges sürgetn i, mert csupán a minimá

lis céllal kapcso latban leírtaknál is hosszabb idő alatt és csak 

rengeteg energiával érhetnénk el. Ilyen példá ul az Orvosi he

lyes írás i szó tár frissítése és bőv ítése (az 1992-es kiadásbó l pé l
dául teljes egészében hiányoznak a szóka pcsolatok), a sza k
fordítóképzés egységesítése és javí tása, hogy a fordítá sok mi

nőségében is előrelépést érjünk el, vagy a szakszerkesztői 

munkakör vizsgához köté se, és még bizonyára sorolhatnánk. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A SZERKESZTŐ: A LEGERŐSEBB LÁNCSZEM A nyelv fonto s esz köz a 

szerző számá ra: e nélkül nem tudj a megosz tan i a tud ásá t az ol
vasóva l. A szerkesztő a kettőjüket összekötő „híd", aki - sok 
más tevékeny sége mellett nye lvileg is - olyan többlete t tud 

hozzáa dn i az írásokhoz , ame lyet a szerző nem, vagy azért, 

mert a cikk írója a szakm ai tart alomra össz pontosít, vagy 

azért, mert csak a saj át c ikkét látja , a szerkesztő viszo nt az 

egész kiad ványt. A szerepe k tehát kiegész ítik egy mást. 

Az olvasó szempontjábó l ugya nígy érvényes a gondol atso r. A 
szerző fontos számára, mert az ő tudására kíván csi, a sze rkesz
tő pedig biztosítja nek i mindaz t, amit az/. táblázatban felsoro l

tam, így több ek között azt is, hogy világos , gördülékeny, ,,köny
nyen emészthető" mondatok ban kapja az info rmác iókat. 

2. táblázat. A szerkesztő munkája a szöveggel 

SZAVAK, KIFEJEZÉSEK SZINTJE 

Valóban azt fejezi ki a szó, am it a szerző kívánt? Beleillik a szöveg környe

zetbe? Nem ismétlőd ik túl sokszor? incs nem oda illő mellékje le111ése? 

Nem tere li e l az olvasó figyelmét ? Helyesen in a le a szerző? incs helyette 

jo bb, többet mondó, kifejezőbb, magyarosab b, tömörebb , egyszerűbb? Egy

séges a szavak írásmódja az egés z cikken, fejeze ten , kiadványon be lül? A 

névelőket megfelelően alkalmazták , a ménékegységeke t, rövidítéseket he

lyesen írták le? Jól kapcso lták a ragok at a szavakhoz. röviditések hez? 

MONDATOK, BEKEZDÉSEK SZINTJE 

Követke zetes a mondatfűzés? Nem túl bonyo lult a kifejezés mód? A hang

sú ly valóban azokra a szavakra kerül , amelyekre a szerző szánta? incsenek 

benne felesleges rész letek ? Ninc s túl sok gondo lat egye tlen mondatba zsúfol

va9 Gördül ékenyek a mondatok, megfelelő a szóre ndjük? Megfelelő a szö

vegd inami ka? Nem hiányzik belőle valamilyen adat , kötőszó, uta lás? 

A TELJES CIKK SZINTJE 

Logikusan következnek egymásból a cikk egyes részei (van „íve" a monda

niva lónak)? Világosan kiderül az elején az irás célja , és a végén világo s vá

laszt kapunk a tisz tázni kívánt kérdésre'' Nincsenek benn e az írás míifajához 

nem i l lő elemek , elcsépelt szó lások , közhelyek? em túl hivata loskodó , tu

dományos kodó a fogalmazá s? Ellenállt-e a nye lvi divatoknak 9 
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A tudományos közlés három láncszeme (szerző, szerkesztő, ol
vasó) közül a szerkesztőtől várható el a nyelvi norma lega lapo
sabb ismerete, és ha va lóban komolyan kívánjuk venn i, hogy 
szaknye lvünk ne sorvadj on, akkor valamilyen módot kell ráta
lálnunk, hogy a normát a szerkesztők ne pusztán sejthessék. 

Ami a szerző és a szerkesztő munkakapcsolatát illeti: egyrészt 
azon ke ll dolgoznunk , hogy a szerzők mind j obban felismer
j ék: a szerkesztők nemcsak tudományos szempontból, hanem 
nye lvileg is segítőtársa ik. A másik oldalon a szerkesztők kép
zésének és továbbképzésének módj a it, intézménye it is hasznos 
lenne mihamarabb létrehozni. 

Az olvasókban tudatosítan i ke ll, hogy maguk is elősegíthetik a 
kedvező változás t: szembesí teniük kell a szerkesztőséget az
zal, ha akár tudományos , akár nyelv i szempo ntból bírálható 
színvona lat tapasz talnak. 

A három láncszem közül a szerkesztő szerepe még egy szem
pontból kiemelkedő: míg a szerző és az o lvasó elsősorban gyó
gyít, és csak másodsorban ír vagy olvas, addig a szerkesztő 
magára vállalja a lapkész ítés gyötre lmeit és szépsége it, no meg 
sokféle fele lősségét . Neki kell az edzőnek, a karmesternek , a 
legerősebb láncszem nek lennie. Ő teheti a legtöbbe t azért, 
hogy az orvos i szak irodalomban is egyre több o lyan alkotás 
szülesse n, ame lyre érvényesek Diurnus (4) szavai: ,,A betű 
nem tud mosolyogni, az írás igen". 
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