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A KÖZLÉS VÁGYA : AZ AGYAGTÁBLÁTÓL A KÖNYVIG ... Elmondani, 

megértetn i, tanítani, az utókorra hagyo mányoz ni - lege mbe

ribb cé lja ink egyike. Ezért véste k agyagtá blára (Babil ónia) és 
desz kalapra (Kína), írtak papiru szra (Egy ipto m), pergame nre 

(Kisázsia) és papirosra (Kína). 

A „tudás t" teke rcsek be göngyö lték, majd hajtoga tni kezdték, 

és fedőtáblák közé erősítették (kódex). S miközben Európá ban 

még kézze l írták-máso lták a kódexeke t, addig Kínában már a 
X I. sz. -ban nyom tattak . 

A betűöntés!, a szedést-nyomást Európában Gutenberg ta lálta fel 

1440 körül; híres 42 soros Bibliája 1450-455 között született. 

A fej lődés azó ta sem á llt meg : forradalm asítja a könyvkiadást 

a síknyomás ( 1796) , a gyorssajtó ( 1810), a mélynyo más, a ro
tác iós gépek (1850 után), az of szet (XX. század eleje) - hogy 
a XX . száza di szám ítógépes forradalomró l ne is beszé ljünk ... 

A KÖZLÉS MÓDJA : A SIKER KULCSA A könyvírásra vállalkozó szer

zőknek (legalább) négy fontos kérdés t kell feltenniük és megvá

laszo lniuk, mielőtt munkához látnak. 

1. Mit akaro k írni? Ne m mindegy, hogy tankö nyvet , szakköny 
vet, ismeretterjesztő munkát aka r-e írni a szerző, hiszen min
den műfajnak más és más saj átossága i vannak. 

2. Kinek? Tudn ia kell a szerzőnek, hogy a hallgatóknak, a 

szakm abé linek, a művelt nagyközönség nek vagy a szé leseb b 

olvasórétege knek szá nja-e művét. 

3. Hogyan , milyen formában? Tartalmi-terjedelmi és formai (el

sősorban nyelvi-nye lvhelyességi) kérdésekbe n is kell döntenie. 

4. Mikor? Bár az időzítés a kiadó felada ta is, te rmésze tes, hogy 

a tudo mány helyzetét ébere n figyelő szerzők szerepe e kérdés
ben is alapvető. 
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Ha a négy kérdésre megszületi k a szerző vá lasza és döntése , el

kezdheti a könyv írást. 

A KÖNYV ÚTJA A KIADÓBAN: SZERZŐ ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ A 
szerző elkészü lt munk áj át a könyvk iadóba n a felelős sze rkesz
tő kapja meg . Tapaszta latom sze rint a szerző és a fele lős szer

kesztő munkaka pcso latának minősége a könyv minőségére is 

rányomja bé lyegét . 

Milyen a j ó szerző a felelős szerkesztő szempo ntjábó l? Olyan, 

aki a munk álatok idején határozo tt (tudja , mit akar és hogya n), 
akin ek kézirata ,jó" (késze n van, szabványos) , aki a határidő

ket betartja, ugya nakk or alkalmazko dó: a kiadó kérése it meg 

hallgatja, mérlege li, szakmai tanácsa in gondolkod ik, azokat a 

megjele nése érdekében megszíveli. A könyv elkészü lte után 
egye ngeti, seg íti a könyv útjá t , és máris új könyvö tlette l áll elő . 

A jó fele lős szerkesztő a szerző társa, segítője, értő munk atá r

sa a könyvkész ítés fo lyama ta során. Képviselője a kiadóba n, 

a vitás kérdések mego ldásának elősegítője. A kiadó olda láró l 

nézve öná lló mun ka társ, ak i mind ent megtesz a könyv szak

szerűségéért, szépségéé rt , megje lenéséért, sikeréért . Jól kép
zett, sokolda lú sza kember, aki az elvárásoknak maradékta la

nul megfe le l. Ku lcsfig ura, aki összefogja és irányítja a könyv 
munkálatait. 

CIPŐT A CIPŐBOLTBÓL - AZAZ : HOL TEREM A FELELŐS SZERKESZTŐ? 

Felelős szerkesztő - egyálta lán: j ellegze tese n kiadói munk akö rt 

ellátó szake mber - b izony nem „kapható" késze n. Ahho z, hogy 

valakiből felelős szerkesztő lehesse n, kell lega lább egy főisko

lai vagy egyetem i oklevél, kiadó i gyakor lat , azaz a „szamárlét
ra" végigjárása, kell a folyamatos könyvszakn 1ai képzés, kell a 

folyamatos anyanye lvi képzés és kell a folya matos tanulás a 

társszakn 1ák terü letén. Mindez kell - nem pedig jó , ha van. 

Nem árt, ha elh ivatottságo t érez a ,je lölt", netán megszál 

lottságot ... 

Ha minden simán megy, har minc körü l az ember felelős szer

kesztő is lehet, harn1incöt körü l ped ig akár jó is ... 

Itt em litem meg , hogy a Magya r Könyvkiadó k és Könyvter

jesztők Egyes ülete (MKKE) a rendszervá ltás t megelőzően 
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éve nte szervez te a kiadók új és régi munkatár sa i részé re az ún. 

„Könyvkiadó ismeretek" című továb bkép zést, melyre minden 

kiadó minden munkatársa köteles volt eljárni, a tárgyakból 

vizsgázni. Az imént em lített sza márlétrán előrelépni csak több 

sikeres vizsga után és hibátlan kiadói munkát végezve lehetett. 

Mive l ilyen képzé s és vizsgáztatás már hosszú évek óta nincs , 

tudatom , hogy - a szüksége s engedé lyek beszerzését követően 

- én magam indítok két típusú, az Or szágos Képzé si j egyzé k

ben szereplő, oklevelet adó szakké pzés t a felnőttoktatás kereté

ben azért , hogy a szakma visszanyerje régi hírét , hitelét. 

AZ ORVOSI KÖNYVKIADÁSRÓL 

HAGYOMÁNYAINK A lig néh ány évvel Gutenberg után, 1472-ben, 

He ss András felállította az első nyomdát Budán - így a könyv

nyo mt atás ná lunk is lehetővé vá lt. 

Az első ma gyar orvosi szakkifeje zése kre (epe, máj) is a XV. 

száza dban ta lá lunk rá, és 1690-ben már megje lenik az első or

vosi szakkö nyv : Pápai Páriz Ferenc Pax Corpori s c. munkája. 

Bár korábban is vo ltak egye temeink , orvosképzésünk, de tör

vényt csak 1763-ba n hozo tt az országgyűlés. A képz és 1769-

ben indult e l. 

Minden bizo nnya l ez is magyarázza, hogy a lig néhán y év múl

va, 1772-ben megje lenik az első orvos i tankönyv: Rácz Sámu

el „Az embe ri é let általános eredetét tanító kön yv" címmel. 

A nagy változás t 1825 hozta a Magyar Tudományos Akadémia 

mega laku lásáva l. Két osztálya is van, melynek léte az orvosi 

könyv kiadáshoz csa tolh ató: az 1., a Nyelv- és irodalomtudomá ny 

Osztá ly, va lamint az V., a bio lóg iai és Orvosi Tudományok Osz

tálya. Csup án érdeke sségké nt, a fej lődés érzékeltetése kedvéért 

je gyzem meg, hogy 1930-ban 10, 1960-ban 145 könyve t ado tt ki 

a Magyar Tudományos Akadémia kiadója, az Akadémiai Kiadó. 

A X IX. század nye lvújítási buzga lma az orvo si nye lvet is érin

tette. Csu pán Bugát Pál orvos i nye lvújító munkásságát emelem 

ki ( 1828) , aki neo lóg us volt , va lamint Vajnócz Jáno s nevét , ak i 

az első sze morv os i könyve t fordít otta 1883- ban - Csapod i Ist

ván sze rint kiv álóan, a rég i orvosi szóki ncsre támaszkodva, or

tológusként. 

Megemlítem azt a fon tos tényt , hogy már 1879 -ben tanulm ány 

jel ent meg a Nyelvőr c. lapban arró l, hogy az egye temeken a 

hall ga tók milyen orvos i nye lven hallgatják az egyes tárgyakat. 

Igaz, a „Magyar nye lv az orvos i egyetemen" című tanulm ányá

ban Ernye i Miksa felszóla lt az orvos i nye lv eze rnyi „ko rcs" 

magyar szava e llen , de vitathatat lan érdeme , hogy a kérdés t e l

sőként vizsgá lja a ha llgatók szempo ntjábó l. Több mint száz év

nek kellett elte lnie azó ta ahh oz, hog y az orvosi egyete men 

(Semme lwe is Egye tem) Bősze Péter professzor úr kezdemé

nyezésér e a hall ga tók az orvos i nye lv kérdéseirő l e lőadásokat 

hallhassanak , sőt vizsgázhassanak a Magyar orvosi nye lv elne

vezésű tárgybó l. 
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A XIX. és a XX. száza d folyamán számos szakszó tár j e len t 

meg, pl.: tőzsdei, jogi, műszaki, aszta los, földm éréstan i, szem 

orvos i (az első már 1883-ban), vas úti , bányászati, tüzér , 

,,korcsmáros" , mészáros, moln ár, tak ács, j átéksz íni, aratás

cséplési, halászati , fazekas , céhszabályok stb. Ekkor határoz

ták azt is meg, hogy a „sza kszó kin cs: az egyes fogla lkozási 

ágakra jellemző szavak összessége ". 

Ma a „magya r" orvosi szakszóki ncs mintegy 7000 latin (gö

rög) és angol orvos i sza kszó t tart alma z - és e szava k száma 

csak nő ... Bizon yára más nemzetek is j óko r érzéke lték e prob

lémát saj át szaknyel vük területén , hiszen már 1895-ben meg

tették tudósa ik az első kísér letet Basel ben az anatómiai szak

szavak egységesítésére. 

A rövid , csak kiemelések re szo rítk ozó történelemi felsoro lást 

azza l záro m, hogy hazánkban a XX. század első fe lére kia la

kult (sőt virágzott) a klasszikus kapit alista könyvk iadás , a má 

sodik fe lére pedi g (egyik napr ól a má sikra ) a szoc ia lista 

könyv kiad ás, melynek hatása a rendszervá ltás óta e ltelt 15 év 

könyv kiadá sára is rányomt a bélyegét. 

MAGÁNKIADÓK• ÁLLAMI KIADÓK • MAGÁNKIADÓK: KIS MAGYAR 

KÖZELMÚLT 1948-ig magánkiadók és magánterjesztők, azaz a 

klasszikus kapitalista könyv kiadás jellemezte a magyar könyv

kiadást is. 

1948 -ban a kiadókat államosították és szakos ították: a lig né

hány ( 10-1 5) nagy kiadóvállalat működött. Erre az időszakra 

az állami irányítás és felügye let volt jellemző, a „három T" 
(támogatom-tűröm-tiltom) elve tö kélete sen működött. Az á lla

mi támogatás azt j elentette, hogy a kiadók kezét a haszonel vű

ség nem köt ötte meg , s hogy jól elkülönített fe lada tköreiket 

nem kellett félteniük , hiszen tervszerű működésük a „kultúr

forradalom szo lgá latába n" állt. 

Az 1980-as években már érezhető volt a he lyzet tarthatat lansá

ga. S am it a szakma érzett, be is köve tkeze tt: a könyv kiadás az 

elsők között „dőlt" össze a rendszervá ltozás éve ibe n, de nem 

figyeltek rá igazá n: hi szen „csak" a kulturá lis éle t egy darabját 

és viszonylag kevés embert ér intett. 

1989. okt. 23-ától, a rendszervá ltás napjátó l, ismét a magánki 

adók (magyar , vegyes és külföldi tulajdonú) és magánterjesztők 

látják e l a haza i olvasókat könyvvel: jóva l és ross zal , szép pel és 

csúffa l, igényte lenn el és igényessel, olcsóv al és drágáva l. .. 

ORVOSI SZAKKÖNYVKIADÓK A MAI KÖNYVPIACON M ivel kö nyvki

adót bárki alapíthat , aká r egye tlen könyv magánk iadása miatt 

is, nem igen tudni, hogy hány kiadó is van ma a piacon . A 

MKKE taglétszáma kb. 150, de ennél több, min tegy 200 kiadó 

működik hazánkban. Ezek közül ta lán hú sz ad ki orvos i tan 

könyve t, szakkö nyve t és ismeretterjesztő könyvet , köztük régi 

ek (Akadém iai Kiadó , Medicina Kiadó , Kos suth Könyvkiadó) 

és újak (Os iris, Spr inger, Spr ingMed , Tinta). 
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• Term észe ltud ományok 
Or vos tud omá ny 

D Által ános témájú 
F i.lozó fia , pszichológia 
Kereskedelem , közlekedés 
Műszaki, techn ik a, ipar 
Szociolbgia , sta tisztik a 
Nyelví•szel , nye lvtud omá ny 
Ir oda lomtu domá ny 

Az összes kiadott könyv és füzet téma szerint (KSH, 2004) Ezt a képet finomítja az a kimut atás, 
ame ly sze rint a kiadott könyve k szá
ma alig harmada a négy kiadványt í
pus alapján a füzeteknek, a szó rólap
oknak és az egyéb nyomdai termé
keknek. 

J og, közigazga lás 
Vall ás 
Honvédelem , 

hadtud omány 
Neve lés 
Népr ajz 
Ma tema tika 
Mezőgazdaság 

Ház tart ás 
Üzemszer vezés 
Művészetek 

Spor t, já ték 
Földr aj z, u tazá s 
Tör ténelem 
Ál.lamtu domán yok (politik a, 

po litik ai gazdaság tan , 
közgazdaság ) 

ORVOSI SZAKKÖNYVEK SZERZŐSÉG SZERINT Tudományos könyvek 
eseté ben a szerzőség kérdése azért érdekes, mert ny ilvánvaló : 
szükség van arra is, hogy külföldi könyveket fordítsanak le 
(ese tleg némi haza i vonatkozású utalássa l), de nagyobb szükség 
van tán eredeti haza i munkákra - különösen az oktatás és szak
képzés területén. Ezen belül varrnak egyszerzős, valamint több
szerzős és ún. szerkeszte tt szakkönyvek és egye temi tanköny
vek is. Ez utóbbi azért is érdekes előadásom szempontjából, 
mert ilyenko r az orvos szerkesztő a könyvkiadói fele lős szer
kesztő munk ájának minden nehézségé t saját „bőrén" érzi ... 

Kön yv, ill etve uz ö ss zes kiad o tt nyo mdat e rm ék 
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2 • Ta n könyv 

Az összes nyomdai tennék és az összes könyv száma (KSH, 2004) 

ÖSSZES KIADOTT KÖNYV ÉS FÜZET Tl'.:MA SZERINT A nagyságre ndek 
érzéke lése miatt érdemes meg tekintenünk : a sok-sok nyomta
tott műből téma sze rint csak 406 „cím" mögött van orvos i 
könyv és füze t, melyek összese n 806 OOO példányban je lentek 
meg 2004-ben (KSH, 2004) . Nem sok. 

Ez tehát az a kics iny, de jelentős szerepű sze lete a könyvki
adásna k, melyről előadásomban megk ísérlek némi tájékozta 
tást adni. 
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S hogy miért súlyos a helyzet? Azé rt, 
mert elképzelhető, milyen a nyomdai 
tenn ékek helyes írása, szerkesztettsé
ge, szakma i helyessége stb. akkor, 
amikor még a könyvekre sem fordí
tunk elég - szerkesztői , lektor i, for
dítói stb. - figye lmet. S ezek a min
den szöveggo ndozást nélkülöző ter
mékek j utnak el emberek százezre i 
kezébe, tehát nyelvromboló hatásuk 
j óval nagyobb, mint a könyveké. 

Ha azo nban a kiadott könyvek pél
dányszá mára je lleg sze rint pillan
tunk , reménykeltőnek mondh atjuk a 
helyzetet: a tudományos művek, a 
tankönyvek, a szak könyvek és az is-

• Tu do mányos 

Ismeretterjesztő 

1 Sza ki roda lom 

LJ Szépiroda lom 

• Ifjúsági és gyerme kiro dal om 

EJ Tan kön yv 

Az összes kiadott könyvek példányszáma jellegük szerint (KSH, 2004) 

meretterjesztő könyvek az összes kiadott könyv felét tesz ik ki, 
azaz olyan müvek , melyek eleve feltéte lezik könyv kiadó köz
reműködését a megje lenésben - így van remé ny arra is, hogy a 
szerző nem volt és nem lesz magára hagyva . 

SZAKKÖNYVKIADÁSUNK PÉNZFORGALMI ADATAI A MKKE adatai 
szerint a szakkönyvek, lexikonok, szótárak, tudományos mű

vek, valam int a fel sőoktatásban hasz nálatos kiadványok elmú lt 
évi (2004-es) összforgal ma 10 397 544 OOO Ft volt, a piac 
17,9%-a. Ezen ágazatban köve tkeze tt be a legerőteljesebb 

csökke nés, ugyanis ez az adat 2003 -ban 11 733 557 OOO Ft 
volt, az összfo rga lom 20,6%-a. 

A külföld i tu lajdo nban lévő könyvkiadók magyaro rszág i pia
ci részese dése számottevően növekedet t az elmú lt évbe n, 
25,8% -ra emelkedett: 15 048 159 OOO Ft-ot tett ki . (2003- ban 
p iac részese désük 23 ,6% vo lt, 13 454 399 OOO Ft-tal.) 

KÖNYVSZAKMAI ESEMÉNYEK A szaknrn - mi nden nehézség el le
nére - töreksz ik arra, hogy a közönségge l és egymássa l talál
kozzék. Ennek érdekében számos hazai és nemzetköz i ese-
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ményt , versenyt rendez , illetve vesz részt ilyeneken. A teljes
ség igén ye nélkül felsoro lok néhán yat a jelentősebbek közül. 

A Szép Magya r Könyv versenyt nyolc kategó riában írják ki 
minden évben, köztük tank önyvek (általános és középiskolai
ak, va lamint segé dkönyvek), ismeretterjesztő kiadványok, tu 

dományos művek, szak.könyvek, felsőoktatási kiadványok is 
versenyeznek . 

A Budapesti Nemze tközi Könyvfesztivá lt 2005-ben 12. alka
lommal, az Ünnepi Könyv hét és Gyermek.könyvnapok esemé
nyeit 76. alkalomma l rendezték meg. 

A szakköny vkiadás terén jelentős a Mezőgazdasági Könyv hó
nap, a Felsőoktatás i Tankönyv - és Szakkönyvvásá r, az újabbak 
közül a Semme lweis Kiadói Na pok. 

A kiadók saját alapítású díjaka t is kiadnak, pl. az Akadém iai 
](jad ó, mely 2004-ben Fodomé Csányi Piroska: A magyar ké
miai elnevezés és helyes írás szótára c. könyvét díjazta a kiadói 
munkat ársak vélemén ye alapján. A Dinasztia Kiadó Erdővéde
lemtan c., általam szerkesztett könyvét díjazta, mégpedig hall
gató i és oktat ói vé lemények alapján . 

Új kezdeményezés, hogy a Debreceni Tudom ány Egye tem 
nyelvszakos hallgatóinak fordító i díja t adományoznak. 

A KÖNYV ÚTJA A KIADÓTÓL AZ. OLVASÓIG Az ókor fejlett kézirat
kereskede lmét a középkorban „szünet" köve tte, majd a rene
szánszban ismét fellendül t a könyvpiac. A XV II. században a 
nyomd ász egy személyben kiadó és kereskedő is vo lt, de a 
XV III. századtól a kiadók önálló vállalkozásokkén t is megje
lentek. 

Pesten a XV III. száza d végé n már öt könyvkereskedő műkö
dött. 

A XIX. században a nagynevű kiadók (Révai-testvérek, Frank lin 
Társulat, Pallas, Akadémia Kiadó) mellett megjelentek a nagyne
vű kereskedők is (Wiegand Ottó, Emich Gusztáv, Ráth Mór). De 
ez az az időszak, amikor kia laku l a máig is élő rendszer, vagyis 
az, hogy a könyvkiadó a nagykereskedelemnek ( esetleg saját há
lózatának) adja tovább a könyveket, ők pedig a kiskereskedelem
nek (esetleg saját hálózatuknak vagy közös értékesítési vállalko
zásaiknak), akiktől végül az olvasóhoz jut a könyv. 

A XX I. száza d ehhez csak az: on-line könyvesbo lti há lózatot 
tudta hozzátenn i. 

A KÖNYV MA : PIACI TERMÉK A rendszervá ltás óta a könyv ismét 
piaci termék , azaz piaci körülm ények közö tt kell a kiadónak 
minden költsége t (munkab ér, adók és j árulékok , szerzői t iszte
letdíj ak, jog díjak, eladási ösztönzés, reklám, rendezvé nyek) 
előteremtenie. 
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Az egye tlen „kedvezmény" az 5%-os általános forgalmi adó. 
Az állami, felügye leti szerv i támogatás ritka és rend szertelen, 
nehezen vagy egyá ltalán 11em tervezhető, így erre kiadó i mun
kát alapo zni nem lehet, ráadásul a támoga tás összege folyama

tosan csökken. 

A nagyvá llalatok ritkán ajánlanak fel pénzt álta lában a könyv
kiadás támogatására - esetleg egy-egy olyan kiadványt támo
gatnak, mely az ő termékük.kel, szolgá ltatásukka l valami kap
csolatot mutat. 

A mecenatúra ped ig ismeretlen fogalom napja inkban. Ezért 
nem ritka, hogy magánkiadásban j elennek meg könyve k - az
az a szerző saj át pénzét fekte ti be a megjelenés érdekében. 

Egyre terjed az a kiadói gyakor lat is, hogy a megj elenés érde
kében előfizetőket gyűjtenek - különösen a nagyo n drága , kis 

pé ldányszámú munkák esetében. 

A megje lent könyvek forgalma zásába n gondo t je lent az „á l
kedvezmény" és a folyamatos árles zállítás egyre terjedő és di
vatosab b rendszere, mely miatt a kiadók a remélt kis hasznot 
sem mindig tudják elérni . Ez ped ig létüket veszé lyezteti. 

A KÖNYVTÁRAKRÓL, RÖVIDEN Ne héz könyvpiac i helyzetben 
hasznos lenne kiadónak , olvasónak egyarán t, ha a könyvtár i 
hálózat j ó lenne, azaz a legúj abb könyvek is megta lálhatók len
nének . Sajnos , ez nem így van: sem a szépi roda lmat , sem a 
szakirodalm at nem tudják az egyre csökkenő besze rzési keret 
miatt kellő mértékben és példányban gyűjteni a könyvtárak , 
még a legnagyobbak sem. 

Szerencsére, az ún. köteles példán y rendszere megmaradt, ami 
azt je lenti, hogy az Országos Széchényi Könyvtár minden ma
gyar nyel vű, illetve mind en Magyaro rszágo n megjelent nyom
dai termékből, illetve minden magya r szerző által írt műből hat 
példányt kap. Egyet megőrzésre eltesz, egyet a szabadpolc ra 
helyez, egyet a második nemze ti gyűjtőkönyvtárba, Debrecen
be tovább küld . A marad ék három példány valamely közkö nyv
tárba kerül - témáj ának megfelelően. 

Új és fontos hozzáférési lehetőségeket nyújt a világháló: az elekt
ronikus könyvtárak egyre több szakkönyvet, szakfolyó iratot kí
nálnak - teljes szöveget vagy kivonatokat. Hazánkban a Nemz e
ti Kulturális Örökség Minisztériuma biztosítja a pályázó könyv
táraknak az EBSCO-rendszerbe való bekapcsolódást: ez könyv
tárak részére díjmentes hozzáférést ad a világ legnagyobb elekt
ronikus könyvtáraihoz. E szolgáltatássa l a könyvtárak szűkös 
anyagi helyzetükben némi közvetetett támogatáshoz j uthatnak. 

Megemlítem, hogy elsősorban a szép irodalmi műveket a ki
adók ún. hangzó könyvek, DVD-k formájában is kiadják - ez
zel egyszer re bővítik a vá lasztékot , és szűkítik a könyve k el
adási forgalmát. 
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ÁBEL A RENGETEGBEN , AZAZ. ANYANYELVI RÉTEGEK ÉS A „NYELV

HASZNÁLÓ" Szókész letre vonatkozóa n számada tot csa k sok 
megköt ésse l mondanak a nye lvész ek. Mégis , azt mondhatjuk , 
hogy a magy ar nye lv szó készlete közé! egy mill ió szóbó l á ll. 

Ebből tízezer szó feletti a szépírók és szakírók szókész lete, tíz

eze r alatt i a közny elvet beszélők szókész lete. Ideg en eredetű 

mint egy hétezer szav unk , melynek nagy része szaks zó. 

Az embert a nyelv körü löleli , vagy is ugya nazo n „nyelvhaszná

ló" beszé li-ol vassa a köznyelvet, a diákny elvet, vá ltozó szinten 

(á lta lános isko laitó l a tudományo sig) egy szakn yelvet, a táj

nye lvet, az irodalmi nyelve t, idege n nye lvet-nye lveket. 

Az érte lmi ség - így a könyvet is író orvos - nag y fele lőssége 

az, hogy tudat os nye lvhasz náló és tudatos nye lvalak ító egy 
sze mélyben. Igaz és szép mondá sa Pusztai Istvánnak ( 1976), 
hogy „Az anyanye lv egysze rsmind világnéze t." 

HÁNY SZAKNYELVET ÉRTÜNK? Az imént azt ál lítottam, hogy egy 

sze mély több nyel vi réteget használ, köztük egy szak nyel vet is. 

Érdekes kérdés lehet az , amire a címbe n utaltam , azaz: hány 
sza knye lvet ért egy beszélő? 

Egy ízben igazságügy i orv os szakértői véleményt kellett „meg

fejtenem " bíró i smerősöm részére, akinek meg kellett vo lna ér

tenie az ítélelhoza talhoz a sza kvélemén y idegen szava it, rövi
dít ése it (betű sze rint ): ,,ko-i nagyo thallás", ,,a betegnél psz ichi
átr ia i konzí lium történt", ,,organ ikus pszichosz indróma ", ,,in

tellektuális funkc iók hanya tlá sa" , ,,kóros tende ncia", ,,neuro ló
gus konziliáriu s", ,,atro ph ia" , ,,vasc ular is encepha lopathia ", 

,,dia lys is" stb. 

De a szöveg magya r szakkifeje zése ivel (,,dü lmiri gy túlten gés" , 

„vesee légtelenség", ,,tüdővizenyő", ,,cukorbetegség ", ,,vakbél 
rosszindulatú daganat a" , ,,légzés leá llás") is go ndban vo lt, hi
sze n eze k je lentésta rta lma sem érthetőbb számára pusztán 

azé rt, mert magya r szava k. 

Az igazságügy i orvos szakértő - nagyo n he lyesen - vélemé

nyét egye tlen mondatban, köznap i nyelven is összefog lalta, így 
az én „fo rdítá sommal" egy ütt a szöveg érthető lett annak a jo
gász nak szá mára is, akinek a szak vélemény szó lt ... 

Kérdés, hogy seg ítség nélkül hogya n szü letett vo lna meg a bí
ró ítélete? 

MIT TEHET, ÉS MIT NEM TEHET A SZÖVEGGEL A FELELŐS SZERKESZTŐ? 

Ezze l a kis példáva l vissza kanyarod om a fele lős szerkesztő 

tény leges - kötelező és j avaso lt - feladatai hoz, hiszen edd ig 
csak a j ó felelős szerkesztő alaptulajdo nság ai ró! szóltam. 

A fele lős szerkesztő csak a szerző tud táva l, beleegyezé séve l ja 

víthatja az idege n szakszava k írásmódját , illetve helye ttes íthe

ti magya r megfelelővel (p l. oedema = vizenyő). 
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Javaso lhatja a műveltségre jellemző idege n szav ak elkerülését 

(para lel = pár huzamos). 

Taná csolhatja did akt ikai , szerkezeti okok m iatt fejeze tek, áb

rák, táblázatok sorrendj ének , kiemelések változtatásá nak meg

fontolását . 

Felhívha tja a szerző figyelmét szókész lete tudato s bővítésére, 

pl. tájnye lvi, régies, választékos kifeje zése k használat ára. 

Figye lmeztet heti az igényes nyelvhasználat , pl. ikes igék rago

zásá nak, ritka szava knak a használa tára. 

A fele lős szerkesztőnek az eddigi „megengedő" tanácsa i, ja

vaslata i mellett (melye ket csa k a szerző tudtáva l és be leegye
zéséve l hajth at végre) vannak kötelező feladat ai. 

Fe ladat a a magya rtal an mondat- és szósze rkezetek javí tása . 

A szerző álta l e lfogadott írás módnak megfelelő egységesítés . 

A magya r helyesírás szerinti hibák javí tása. 

A könyvsza kmában elfogadott szabvá nyok érvé nyes ítése (cím

rend, iroda lomjegy zék, uta lások, ábraaláírá sok , tábláza tcímek, 
lábjegyzetek, me llékletek, tárgy mutat ó, címnegyed , fülszöveg 

stb.). 

Jó szerző-szerkesztő-együttműködés eseté n a szerző várja, és 
örömn1el fogadja a szerkesztő j avas lata it, hisze n a felelős szer

kesztő a könyv egészé t nézi , nem a szakmai rész leteke t, és 

ezé rt más hibákat vesz észre, más kérdéseket tesz fel, mint a 

szerzőtársak, a lektorok. 

A fele lős szerkesztő soha nem a könyv, a szerző ellen dolgoz ik, 

hanem mindig érte. 

EGYÜTT A SZAKNYELVEKÉRT Deme Lász ló professzo r 1960-ban ki
fejti, hogy a szaknye lvekért közöse n kell fe llépniük az egyes 

szakmák képviselő inek és a nye lvésze knek. Ebben egyeté rtés 
volt és van. Az előző századakbó l is számos példát hozhatunk 
arra, hogy a két fél egymásnak sokszor e llentmondó , de az ügyet 

mégis előrevivő vitákat folytatott. 

Mí g a szókész lettel kapcso latban például Turcs ányi Andor 

1874-ben ,, ... az isten nélkül va ló műszavak" helyett a nép nyel

vének eleme it ajánlja, add ig J. So ltész Kat alin 1960-ban azt ír
ja, hogy „egyes tudomán yok szaknye lvei nem érhetik be az 

anyanyelvve l, de az átvé telek legyenek általá nosan elfogadot
tak". 

Ritka, hogy (mint azt Tolnai Vilmos tesz i) valaki megdicsér 

egy szó tárt: ez történ t ug ya nis az 1907 -be n megje lent 
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1-font K. 

I. ábra. A kihalt mauritiusi madár, a dodo 

Ha valakik műszópályázatot írnak ki, mint 1909-ben, akkor 
mások (így Antibarbarus) azt írják, hogy „mesterségesen nem 
igen lehet a nyelvet gazdagítani ... ". 

Természetesen már 1907-ben is vitakérdés a szava k magyaros 
írásmódja, és Ihász Ferenc el is íté li a „magyar külsejű, de ide
genlelkű" hibák at, de azért Sövényi Emő 1941-ben kiáll a ma
gyaros írásmód mellett . 

Nem sorolom az ellentétes példákat, hanem rátérek az eredmé
nyes, közös munkákra, néhányat kiemelve közü lük. 

1950-től rendszeresen tartottak szaknyelvi konferenciákat. 

1963-ban j elent meg először a sok vitát kiváltó, de az egységes 
írásmód kialakulá sát nagyon segítő Brencsán-féle orvosi szótár 
.,idegen orvosi kifejezések magyaráza ta" alcímme l. 

1960-tól adták ki a Szerkesztési irányelvek című könyvsoroza
tot az Akadém iai Kiadónál. 

1971-ben jelent meg a Helyesírás i és tipográfia i tanácsadó a 
Nyomdaipari Egyesülésnél. 

1 972-től Nagy Ferenc nyelvész vezetésével szaknyelvi kutatá
sok indultak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 

1973-ban Grétsy Lász ló nyelvész vezetéséve l létrejött a Szak
nyelvi Munkabi zottság. 
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1980-ban megjelent az ELTE Nye lvtudomány i Dolgozatok 3 1. 
füzete , .,A magyar szaknyelvkutatá s bibliográfiája" címmel. 

Folyamatosan jel entek meg szaknyelvi, két- és többnyelvű ér
telmező, népnyelvi és helyesírási szótárak . 

1996-ban megjelent a könyvkiadói szakma egy fontos „irány
tűje", Gyurgyák János munkája „Szerkesztők és szerzők kézi
könyve" címmel , amelyet 2005-be n (nem véletlenül) ,,Szerzők 
és szerkesztők kézikönyve " címme l adtak ki ismét. 

Sokat jelentett az is a könyvek szövegének minősége szem
pontjából , hogy mivel a szakfordítás igen elterjedt a szoc ialis
ta könyvkiadá s éve iben, sok és igen jó színvonalon dolgozó 
szakfordítónk volt és van ma is. Más kérdés, hogy ma őket sem 
igen fizetik meg, inkább olcsóbb s tán kevésbé jó fordítókat al
kalmaznak költségkímélés címén ... 

MIT TEGYÜNK A JÓ SZAKKÖNYVEK ÉRDEKÉBEN? A szerzők fogad
ják el és szív leljék meg Fábián Pál tanár úr szava it: ,,A könyv 

minősége a kéz irat minőségétől függ." 

A könyvkiadók ügyeljenek a szabványok -szabályok betart ásá
ra, gondozzák a könyveket, őrizzék szakmai színvonalukat. Is
merjék a könyvpiacot , legyen kitekintésük a haza i és nemzet
köz i könyvkiadásra. 
A könyvterjesztők segítsék a tartalma s, színvonalas szakkö ny
vek eladását, még akkor is, ha nem ez a terület hozza a legna
gyobb forgalmat , hasznot . 

Az olvasók (szakmabé li, egye temi hallgató, nagyközönség) 
vásárolják meg a könyveket... 

A mindenkori állam pedig lehetőségeihez mérten, a piaci vi
szonyok között is, jelentős mértékben támogassa a könyvki
adást, ezen belül is az oktatást, továbbképzést biztosító szak
könyvk iadást. 

MAGYAR - ANGOL = 1 :O? Az előadás végéhez köze ledve érde
mes napjaink egy ik, a nyelvek szempontjából igen fontos kér
dését feltennem , és a magam válaszát megadnom, hiszen a Ma
gyar Profes szorok Világtanácsa nemcsak a magyar nyelv és a 
szaknyelv viszonyát tárgya lta a mai napon, hanem a magyar 
nyelv és a világ nyelveinek viszonyát is, értelemszerűen. 

A kérdés tehát az, hogy a kis nyelveknek vagy az ún. világ
nyelvnek áll-e a világ? 

Nos, a világon mintegy 7000 nyelv él, ebből Európába n 55. 

A magyar nyelv, bár kis nyelv, a 40. helyen áll a beszélők szá

ma szerint e sorban , és a kihalás veszélye nem fenyegeti sok, 
ma még élő nyelvvel szemben. Nyelvünk belső szerkesztettsé
ge, szerves rendszere, a beszélők viszonylag kis száma , a nyelv 
egyedisége és rokonta lansága Európában azt az óriási ered-
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ményt hozta, hogy mi, mai magyarok , értj ük a majd eze réves 

Halotti Beszé det is, és a csá ngók cso dás nyelvé t is ... 

S mit mondh atunk el az ango l nyelvről? Az ango l napjainkba n 

a világ nye lv: terjed és virul, azo nban j ó, ha tudjuk , hogy 

a mai ango lok nem ért ik Shakespeare a lig 400 éves nyelvét ... 
Vajon mit hoz szá mu kra a ho lnap, ilyen múl tta l és azza l a je

lenn el, hogy nye lvüket ugya n sokan beszé lik, de egy ben sokan 
rontják is nap mint nap, hisze n az emberek ango ltudása messze 

nem tökéletes. 

Egy érde kes rádiós beszé lgetésbe n a híres ango l író, Geo rge 

Bem ard Show mintha nekünk üzent vo lna - kár, hogy szá mos 
mondása közü l a sze llemeseke t ismerj ük, a lényegese ket nem. 
Most közre adom a Fáy Emma álta l ta lá lt és fordított gondola

tokat: 

„már régen tisztázt am egy egész so r kitűnő íróva l azt a furcsa 

tényt, hogy egy igazá n tehetséges ango l nyelvű írónak az előbb 

már említ ett hatalmas előnyök ellenére is leküzdhetet len ne

hézsége kke l ke ll sze mbenéznie. Őszintén mondom, az anya
nye lvemen nagyo n sokszo r kép telen vagyo k érzése imet és 

go ndo lataimat te ljes pont osságga l v issza adni. A mi nye lvünk 

gazdag , nagy és praktiku s, de viszony lag fiata l. Áttanulm á

nyoz tam néhány ősi nye lvet és akkor rádöbben tem, hogy azok 
lényegese n nagyo bb erővel és po ntosságg al képesek közve títe

ni az örök emberi gondolatot, mint a mi nyelvünk. 

2. ábra. A felmelegedés miatt kihalás veszélyezteti a jegesmedvéket 

... csa k az álta lam legcso dálatosabbnak tartott magya r nyelvet 
vegyük példának, ezt. a mindössze ta lán 30 millió ember á lta l 

beszél t nyelvre meket. Bátran kijelenthetem, hogy miut án éve

kig tanulm ányozta m ezt a nye lvet, meggyőződésemmé vált: ha 
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a magya r lett vo lna az anya nye lvem, az életművem sokka l ér

tékeseb b lehetett vo lna. Egyszerűen azért , mert eze n a kül önös, 

ősi erőtől duzzadó nyelve n sokszorta pontosa bban lehet leírn i 
a parányi különbségeke t, az érze lmek titkos rezdülése it." 

Az ango lt beszélő milli ók hasz nálják az ango l nye lvet, nem pe

dig ápolják, vigyázzák ... Nem szívügyük, hanem j ól-rossz ul tu

dott eszközü k a nye lv, melyet , ráadás ul , nem is szeretnek. 

Szeretni mindenki az anya nyelvét sze reti . 

,,JAJ ANNAK A NÉPNEK, MELYNEK TÖRTÉNELMÉT LEGYŐZŐI ÍRTÁK!" 

Azért jó vigyáz ni , figye lni és tenni . A címbeli idézet igaz tör

ténelm ünkr e, igaz nyelvünkre is. 

Ne felejtsük, hogy nye lvtu dományunkat a X IX . száza dban 
Budenz és Hund örfer (= Hun falvy Pál. - A sze rk.) alapoz ta, és 

hogy a finnugor nye lvi rokonságot hirdető elmé let ná lunk még 

mindig megdönthetetlen nye lvész körökben, ho lott már rég 

megdőlt ... (Az - a pontosab b szakk ifejezés t hasz nálva - uráli 

nye lvi rokonság elmélete nem dőlt meg, legfelje bb csak egye
sek vitatj ák - a szerk.) 

Milyen j ó lenne, ha aká r csak a 20 0 1-es évbe n hozo tt törvé ny 

a cég táb lák magya r felira tozásá ról é lne! Akko r 2004-ben , Bart 

István (az MKKE elnöke) fe lszó lalásá ban hivatkozhatott vo lna 

tényleges haza i nyelvvédő lépése kre az Európai Parlame ntben, 
ahol ezt mondta: ,,Szükség van olyan eszközö kre, ame lye kkel 
megvédhetők az európai kis nemze tek nyelve i ... . A kis orszá 

gokb an a nye lv meghatározó szere pet játszik a nemzeti öntu
datba n." Sikere volt. Értették. 

Ne fe lejtsük , hogy Svédo rszágba n a szaktu dományo kat már 

angol ul művelik, nem svédü l. 

Ne felejt sük, hogy Má lta e lvesz tette anyanyelvét : hivatalos 
nyelve az ango l. 

Ne felejt sük, hogy Európa népei és Európa nyelve i között he

lyünk vo lt, van és lesz - so rsunk nem a már kih alt mauritiusi 

dodo madáré (1. ábra), még csak nem is a fe lme lege dés miatt 
kihalásra íté lt jeges medvéké (2. ábra) . 

Ne felej tsük ős i rovás írásu nkat és szerves go ndolkodásmó dun 
kat, amely egy szóban, tökéletes egységbe n foga lmazta meg, 

írta le azt, amit ma is fe ladatként magunk elé tűzhetünk . 

Ne aggódj unk: érteni és érezni fogjuk ... 

,,Emeljük fel SZ.Y.N K .T !" 
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