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A mi 11y elvü11ket besz élik mi11de11ütt. A német et csak 

a katonák használják és a lovakkal besz élnek igy; 

ez az utca nyel ve. 

V0 LTAIR Potsdam bó l Párizsba írt level éből 

A francia nye lv divatja e lmúlt, most az ango lon a so r. A német 

nyelv megőrzésére alakult egyes ület é lese n kifogás olja a mind
inkább terjedőben lévő új módit (,,Deng lish"), misze rint a né

met nye lv angol e lemekkel szövődi k. A turi stairodák „Ad ven

ture-trip "-et és „Raft ing"-et ajánlanak , az üzletek ajtaján 
„Ope n" vagy „Close d" táb la láthat ó, a szabad ban lejátszódó 

eseményeket „Outdoor " rendez ik meg, az újságok pedig meg
írják , hog y a sztárok kikkel „talkt en" . Telefo nálni újab ban a 

„Ca ll by ca ll" rendsze rben érdeme s és egyre több en élnek a 
,,Face lifting" lehetőségével. Az english egyre inkább „coo l" 

Né meto rszágba n. 

Az itteni sajtóba n szá mtalan o lvasó i tiltakozó leve let hoznak 

nyil vánosságra az anyanye lv angl icizmusokka l történő meg

fertőzése miatt , mert sokakat igen bánt ez a folyamat és aggód
nak a nyelvé rt. Sajnos , ma már a koráb ban meglévő német 

nye lvtudat se m ér faba tkát és lépten-n yo mon önként és bü sz
kén alkalma zkod nak a világ nyelvi fösodrához , az ango lhoz. 

És mi a helyeze l az orvosi nyelv tekintetében ? Aho gyan Ma

gya rországon , úgy Né metországba n is sokáig a latin-görö g ki
fejezések uralták sza knye lvünket, egészen a múlt száza d dere

káig. Később ezek egy része átadta helyét a németnek, aminek 

köve tkez ménye i még ma is sokhelyütt megtalálhatók . A műté

ti le írásokba n a diagnóz isok, és a beavatkozás rész letes rögzí
tésébe n még mindi g túlsúlyban vannak az anya nyelvi elemek. 

Amikor negyedszáza da az otthonr ó l megszo kot t módon latin 
terminu s technicusokkal tűzdel ve fogalmaztam meg egy műté

ti leírást, sokan cso dálattal vegyes kéte lkedéssel olvasták eze-

Levele=ési cí m: 

Prof. dr. Gaál Csaba 

Tagcsklinik, Ambulante Operationc n 
D-89584 Ehingen (Donau) 
Rcihcrwcg 52 
Távbeszélő: 0739 1-5 1744 , Távmásol ó: 0739 1-753370 

Villanyp osta : DrGaa l@AO L.co m 

Nögyógyáswri Onkológia 2004: 3-4. 153-155 

ket az okmán yoka t. Igaz i elismerést csa k a kla sszi kus művelt

ségű ko llegá imnál arattam , de a több ség számára külön ckö 

dő maradtam e tekintetben . Az idők folyamán észrevé tlenül 

hasonu ltam , így ma már magam is nagyrész t néme tül rögz ítem 

az elvégzett munkát és írom az orvos i leve let (epikrízis) . Az 
ugy ancsak otthon megszo kot t, túlnyomó részt lat in pato lóg iai 

leírásokat is főként anyanye lven közlik a kollegák, aminek a 
gya kor lati jelentősége különö sen az igazságügyi orvosi esete k
ben és a biztosítási perekben tükröződik. 

A hazai szokásokkal ellent étben a beteg felvilágos ítás sorá n az 

orvosok sz inte kizá rólag német köznapi nye lvet haszná lnak. 

Ezt nekünk Magya rországo n az egye teme n nem tanít ották és a 
klinikai gyako rlatban sem vo lt köve telmény. Igaz, hogy annak 

idején a betegek tájékoztatásának jogi kötelezettsége még nem 
vo lt érvényben, bár akkor is valahogyan közö lni kellett a mű

tendővel a beteg ség és a beavatkozás lényegé t, hiszen a be le

egyező aláírá s korább an is léteze tt. Az utób bi évt ized ben kiala

kul t szorosabb haza i kapcsolat tud atosí totta bennem , hogy saj
nos az orvosok nagy része nem felkészü lt és nem képes az or

vos i kifejezése ket érthető, mind ennapi módo n lefordítan i, így 
a betegek - a meglévő szá ndék ellenére - kell ő tájé kozta tás 

nélkül maradnak. Megá llapításom egyéb ként , hogy a német 

köznapi nye lvbe az otthon i viszonyokh oz képest jó val több 
szakki fejezés ment át, ami bizonyos fokig megkönn yí ti a bete

gekke l va ló kapcsola ttartást. Így pl. itt meglehetősen hétkö zna

pi és elfogadott , ha arró l beszé lünk, hogy valakinek arthros isa, 
neural giája , fractur ája , var icos isa vagy éppen gang lionj a van. 

Sokszor maguk a betegek hasz nálják eze ket a sza kki fejezése
ket. A francia nyelvbe n ez fokozottan érvényesü l, aho l a latin 

kifejezéseket sz inte átvette a fran cia. 

Az orvosi szaknye lvbe itt is számtal an angol szó, kifejezés , 

rövidíté s és betűszó ment át. A kongresszusoko n „Workshop
Programm"-o t aján lanak , egy e ljárásnál lényeges a „handli ng" 
és a „controllin g" . Itt is ismert az „outsourcing" , a „diseas e 

manag eme nt" és fo ntos a „t imin g". Fiat al orvosok nál divatos 

a „job- sharing ", egy értéke lésnél pedi g az „Out co meanalyse" . 

A betegek köve tésé t „follow up"-nak mondják , a folya matos 
továbbképzést pedig CME- nek (continuous medical educa

tion ) . Bizo nyos sz avak ann y ira e lnémete se dtek (ei nge

deutscht) , hog y német formát vesz nek fel: Relia bilitat (!) , Va
lidi erung. 
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Vitathatatlan, hogy a nemze tköz i kapcso lattartás és a mai tudo
mányos világ nyelve az angol. A nemzeti nyelv azonban a gon

dolkodás és a kutatás elengedhetetlen eleme és alapja, amely 
minden ország ban hosszas fej lődés eredményeké nt jött létre. 
Így nézve va lamely nye lv elango losodása az orvos i képzés és 

továb bképzés kulturális atavizmusáva l egyenlő . Az orvos nak 
nem csa k joga, de kötelessége is a tudomány anyanye lvi ápo
lása, fejlesztése. 

A 19. száza d végé n és a 20. száza d elejé n a latin mellett még a 
német uralta a nemze tközi orvosi szaknyelvet. Bár az erre a 
nye lvteriiletre látoga tó és tanulni vágyó amerika i és angol or
vosoknak csak kis hányada tudt a magát ily módon megé rtetni, 
mégis, a német folyóiratokat rendszeresen j áratták és tanulm á
nyozták . Ma fordított a helyzet azza l a különbségge l, hogy az 
angol anyanyelvűek közül senki sem beszéli sem ezt, sem más 
idegen nyelvet, hiszen a kisebb nemzetek saj átították el az an
go lt, így nincsenek ráutalva, sőt , az angolszász országok orvo
sai el is vá1já k, hogy a többiek értsenek az ő nyelvükön. A né
met szakirod alom is gyakorlatilag eltűnt a nemzetköz i iro
dalomból: egye tlen sebésze ti újság , a Der Chimr g az, ame ly 
hatásszá mával (impact faktor) viszonylag előkelő helye t vívott 
ki magá nak. A nemzetköz i kongresszuso kat látogatók csak töb
bé-kevésbé értik az ango lt, akt ív tudásuk igen korlátozott, és 
többnyire csak az ún. ,,bad simple English"-t (BSE) beszé lik, 
am i azt je lent i, hogy nem mé ltó vitapartn eriik kollegáiknak . Ez 
a körülm ény nem teremt éppen „demokratiku s" viszonyokat. 
Mai itthoni divatos politikai zsargonban ki fejezve : nincs esély
egyenlőség. A leírt egyensú lyzava r ugyanakkor - a megérde
melten tú l - kóros an növe li az angolszászok magab iztosságá t 
és fölényét. Sajnos, va lóban kevesek azok, akik az ango l nyel
vet kellőképpen uralják. A helsink i Ne mzet i Egészség ügyi Hi
vata l egy kori vezetője erről így nyilatkozot t: ,,Egy konferenci
án a finneke t több nyire angolokkal látn i. A némete k maguk kö
zött maradnak, ugyanúgy min t a dél- és a kelet-európaiak." 

Érdekes próbá lkozás, hogy a rég i hagyo mányokra vissza tekin
tő, 1860-ban alapított, tekintélyes , német nyelvű folyó irat, a 
Langenbecks Archív fiir Chimr gie mára csak ango l nyelven 
kerül kiadásra Langenbeck 's Archives of Surgery néven. A 
helyze t képtelensége, hogy az új ságba n a németek nem az 
anyanyelvükön, hanem eleve csak angolul közö lhetnek. Az át
állás hátte rében az a meggondolás állt, hogy így nőjön a folyó
irat nemze tköz i elfogadottsága. Úgy tűnik azonban, hogy a 
vállalkozás megbukott, nem érte el a cé lj át. Az ango l nyelvű és 
régóta elfogadott újságokkal ugyan is csak akkor vehetné fel a 
versenyt, ha a hatásszáma is megfelelő nagyságo t érne el, ami 
eddig nem köve tkezett be. A más ik bökkenő, hogy a német 
anyanyelvű érdeklődők tovább ra is (és el sősorban) a már meg
mérettetett vezető ango l lapokat olvassá k, és akik hiányos 
nyelvtudásuk folytá n erre képtelenek, azok is kizáratnak az 
eredetileg nagyhírü német szak lap olvasásábó l, hiszen 1998 
óta csa k ango l nyelven j elenik meg . Talán ilyen okok alapján 
is érthető, hogy a német orvoso k többsége nem tartja helyesnek 
a leírt gyako rlatot. 

154 

Az angol előnyben részes ítésének fennáll az a veszé lye is, 
hogy a nyelvet nem i smerők kimaradnak a továbbképzés lehe
tőségéből. Egy közvé lemény-kutat ás eredménye szerint a né
met orvosok döntő része úgy vélekedik , hogy a haza i rendezé
sü kongressz usokon a ném et legyen a hivatalos nyelv, de ha 
angol előadók is szerepelnek (ezek vannak kisebbségbe n), ak
kor ők természetesen - már csak az udvariasság oká n is - anya
nyelvükön adhassanak elő (bár ez nem nyugszi k kölcsönössé
gen!). Mindez lehetőséget nyújt arra is, hogy kultur ális k ihí
vásként a hallgatókat motiválj a az idegen nyelv ápolására. 

A vezető német orvosok ban egyre nő az ellenállás az angol 
szava k szolgai átvétele ellen és egyre többen vélik, hogy meg 
kell akadályozni azok szükségte len előrenyomulását. Jellem
zőnek tartom, hogy egy nürnb ergi gyűlésen - bár ango l elő

adók is jelen voltak- az egy ik fiatal kolléga a német nyelvű vi
tába váratlanul angolul akart beka pcso lódn i; az elnök beléfoj
totta az (angol) szót és kérte, beszé ljen anyanyelvén, hiszen a 
résztvevők így is megértik - a felszólítás t a hallgatóság egye t
értő, hangos és gunyoros helyes lés kísérte. 

Könyvszerkesztői munk ásságom folyamán a hazai szerzők ré
széről sokszor találkoztam értetle nséggel, amikor kértem őket, 

hogy hasz nálja nak magya r kifejezéseke t. E mögö tt nyi lván ne
megysz er ( 1) a lustaság áll , h iszen nem mindi g könnyű megfe
lelő és találó magyar fordításra találni. Nagy úr azonba n a (2) 
megszokás is, de nem méltányolható az a válasz sem, hogy 
amióta a fogalmat az angol eredetiből átve ttük, (3) azóta „min
dig így mondtuk". Itt vetődik föl az adott szakma haza i vezető 

egyé nisége inek, egyetemi előadóinak a felelőssége is. Az ő kö
telességük lett volna időben gondoskodni arról, hogy ezek a 
kezdetben új szerű kifejezések helyesen, vagyis magya ml ho
nosodjanak meg. 

A szolga i átvéte l a legegyszerűbb mego ldás, de végül is gon
dolkodó embe rek vagyunk , azonk ívül igény be vehető a nyel
vésze k segítsége is, ha magunk nem j utunk előbbre. Végü l 
olyan indoklást is a fej emhez vágtak, hogy azé rt tartsuk meg az 
angol kifej ezést, mert (4) a nemzetköz i kongresszusoko n is így 
használjá k ezeket, és a fiatalok akkor könnyebbe n megértik, 
hogy miről van szó. Nos , aki egy idegen nyelvü előadást össze 
függéseiben megért és vitaszinten ismeri a nye lvet, annak nem 
kell magya r szakszövegbe n az eredeti angol kifejezésekhez ra
gaszkodnia, hiszen anélkül is boldogul - ha meg nem, úgyis 
mindegy ! 

A németország i nyelvi kételyekkel kapcso latban leírtak érvé
nyesek más, nem angol nyelvű országokra is, így pl. Spanyolor
szágra, Olaszország ra, Hollandiára vagy akár Magyarország ra. 
Külön kiemelendő Franciaország, aho l tudvalevőleg a 60-as 
évek óta törvényileg szabályozo tt az idegen szava k köznapi és 
szakmai használatának erőteljes korlátozása az anyanyelv javá
ra. Valamely írás értékét egyébként sem a közlés nyelve hatá
rozza meg. A nem angol nyelvű cikkek tehát semmiképpen sem 
kisebbrendűek, itt csupán arról van szó, hogy a nemzetköz i tu-
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dományos közösség számára ezek az írások nehezebben hozzá
férhetők. Amint azt a Magyar Orvos i Nye lv 2003 decemberei 
számában megjelent „Kétnyelvű, illetve kettős közlés" című ta
nulmán y is kifejti , nincs akadálya annak, hogy a haza i mellett 
angol nyelvű folyóiratban is közöljünk. Csak így remélhetj ük, 
hogy szakmai nye lvünk tovább fej lődik és gyarapsz ik. 

A német orvos i nyelv helyzetéről leírt gondolatok a magya r or
vos nye lvve l kapcsolatban is időszerűek. Az utcai üzletek fel
iratára érvé nyes előírásokhoz hasonlóan meg kellene köve tel
nünk, hogy az angol kifej ezés mellett a magya r megfelelő is 
(lega lább záróje lben) szere peljen. Ezze l a magyar kifejezésnek 
lega lább lehetőséget biztosítunk a megho nosodásra. Ha ilyen
formán az idege n és a magyar kifejezése knek esélyegyenlősé

get adunk , s ennek ellenére az idegen honosodik meg, átmegy 
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a köznyelvbe , lelkiismeretünk tiszta maradhat. Ennyive l tarto
zunk anyanye lvünknek . 

Végül egy egésze n személyes megjegyzés. A Magyar Orvosi 
Nyelv meg indításá t rendkívül jó ötletnek tartom és mind en el
ismerésem az alap ító személyének és a lap szerkesztőjének. 

Ilyen példáva l még az imm áron egyes ült Németország sem di
csekedhet, pedig - amint írásomból láthat ó - ott is nagy szük

ség lenne valam i haso nlóra ! És bár valóban kis nemzet a ma
gyar, és sokszor (talán önigazolás ul) érdeme inken felül dicsér
jük magunkat, ez egy valóban kiemelkedő kezdeményezés. 
Úgy tűnik, hogy nem kell félteni a magyar nyelv jövőjét, ha 
ennyi önzetlen, lelkes, nye lvét és szakmáj át szerető értel misé
gi viseli gondját. Ezé rt is külön öröm, ha sora immal hozzáj á
rulhattam a megfoga lmazot t cé lhoz. 
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