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HÍREK

Magyar orvosi és gyógyszerészeti szaknyelvi 
konferencia Marosvásárhelyen
GYÉRESI ÁR PÁD DR.

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely

Az Er dé lyi Múzeum-Egyesület (EME) éven te no vem ber hó nap-
ban ün ne pi ren dez vé nye ket szer vez a Ma gyar Tu do mány Nap-
ja Er dély ben cím mel. A köz pon ti ren dez vény szín he lye Ko lozs-
vár. Emel lett rend sze rint Ma ros vá sár he lyen is meg ün nep lik 
az ese ményt, te kint ve, hogy itt igen ak tív EME-fi ók szer ve zet 
mû kö dik, va la mint itt ta lál ha tó az Or vos- és Gyógy sze rész tu do-
má nyi Szak osz tály (EME – OGYSZ) szék he lye.

Az Or vos- és Gyógy sze rész tu do má nyi Szak osz tály szer ve zé sé-
ben 2005. no vem ber 11-én ke rült sor az ün ne pi ren dez vény re. 
A kon fe ren cia té ma kö re a ma gyar or vo si és gyógy sze ré sze ti 
szak nyelv volt. Elô ször a két ran gos ven dég elô adó, dr. Bô sze 
Pé ter (Bu da pest), a Ma gyar Or vo si Nyelv c. fo lyó irat ala pí tó 
fô szer kesz tô je és dr. Pén tek Já nos (Ko lozs vár) nyel vész pro-
fesszor, a MTA kül sô tag ja, elô adá sai hang zot tak el. A he lyi 
elô adók: dr. Brassai Zol tán egye te mi ta nár, a MTA kül sô tag ja, 
dr. Gyéresi Ár pád egye te mi ta nár és dr. Sipos Eme se egye te mi 
do cens, a Ma ros vá sár he lyi Or vo si és Gyógy sze ré sze ti Egye-
tem (MOGYE) ok ta tói vol tak.

DR. BÔ SZE PÉ TER  „Mi ért fon tos a ma gyar nyelv” cí mû elô adá-
sá ban fel idéz te, hogy már a Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság 
– a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia elôd jé nek – meg ala ku lá-
sa kor az egyik alap ve tô cél ki tû zés ként a ma gyar szak nyelv 
ápo lá sát je löl ték meg. Em lé kez te tett rá, hogy ha son ló cél lal 
ala kult meg az erdé lyi ma gyar tu do má nyos sá got össze fo gó Er-
dé lyi Múzeum-Egyesület is. Az elô adó fel ele ve ní tet te az or vo-
si szak nyelv kor sza ka it (gö rög, arab, la tin), a nem zet kö zi leg 
hasz nált nyel vek tôl az egyes eu ró pai nem ze tek sa ját nyel vé ig. 
Je len tôs mo men tum ként em lí tet te az Or vo si He ti lap meg je le-
né sét (1857), és ki emel te Bu gát Pál va la mint Markusovszky 
La jos meg ha tá ro zó sze re pét a szak nyelv ma gyar nyel ven va-

ló ápo lá sá ban. Ki in dul va a „nincs ma gyar or vos tu do mány 
ma gyar or vo si nyelv nél kül” meg ál la pí tás ból,  hang sú lyoz ta 
a ma gyar or vo si nyelv mû ve lé sé nek fon tossá gát nap ja ink ban, 
s egyút tal a szak nyelv meg újí tá sá nak szük sé ges sé gét. En nek 
nagy je len tô sé ge van a köz nép, il let ve a be tegek tá jé koz ta tá-
sá ban is, te kint ve, hogy ma nap ság az or vo si nyelv ben hem-
zseg nek az an gol sza vak, sôt, er re a be ha tás ra a ha gyo má nyos 
ma gyar mon dat szer kesz tés is el fa jult. Fe le más sza vak hasz ná-
la ta, az anya nyelv fel hí gu lá sa, tor zu lá sa ta pasz tal ha tó szá mos, 
nyel vi szem pont ból cél sze rût len rö vi dí tés hasz ná la tá val. Az 
anya nyelv az ön azo nos ság le té te mé nye se, sa já tos gon dol ko-
dás mód, az az „bi o ló gi ai tu laj don ság” – vél te az elô adó. Mi vel 
az anya nyelv tör té nel münk össze fog la ló ré sze, en nek ko pá sa, 
fo ko za tos el sor va dá sa Eu ró pa sok szí nû sé gé nek vesz te sé ge is 
egyút tal. Fel vá zol ta a ma gyar or vo si nyelv mû ve lé sé nek le he-
tô sé ge it: a ma gyar nyelv he lyes ség kö ve té se, szak for dí tá sok nál 
a ma gyar mon dat szer ke zet re tö re ked ni, ma gyar or vo si és ér tel-
me zô szó tá rak ki adá sa, új sza vak kép zé se (de ne az ér te lem 
ro vá sá ra!). A szak írók fel ada ta nem csak an gol, ha nem ma gyar 
nyel ven is kö zöl ni. Az elô adó sze mé lyes ta pasz ta la ta, hogy az 
egye te mi ok ta tás ban a ma gyar or vo si nyelv elô adá sok (kö te-
le zô en vá laszt ha tó tárgy a Sem mel we is Egye te men) igen ko-
moly lá to ga tott ság nak ör ven de nek.

DR. PÉN TEK JÁ NOS  „A szak nyelv ok ta tá sa, hasz ná la ta és mû-
ve lé se kétnyelvûségû hely zet ben” c. elô adá sá ban em lé kez te tett 
rá, hogy az EME ván dor gyû lé se in ha gyo má nyo san fog lal koz-
tak az anya nyelv kér dé se i vel. Az anya nyelv sok szó la mú sá ga, 
bel sô vál to za tos sá ga, a fo ga lom is me ret sem mi más sal nem 
pó tol ha tó.

Az egyes szak te rü le te ken fo lya ma tos nyelv újí tás ra van szük ség, 
így pl. sa já tos kér dé se ket vet fel a szá mí tás tech ni ka el ter je dé se 
az or vos tu do mány ban. A tu do má nyok anya nyel ven va ló mû-
ve lé sé nek fon tos sá gát már Apá czai is fel is mer te („ma gya rul 
meg szó la ló tu do mány”). Az anya nyelv mint egy „in tel lek tu á lis 
ér zék szerv”, a szak kép zés leg ha té ko nyabb esz kö ze. Ugyan ak-
kor nem fe led he tô a kör nye ze ti (több sé gi) nyelv, va la mint a 
vi lág nyel v(ek) fon tos sá ga a tu do má nyos kép zés ben, te kint ve, 
hogy az ered mé nyek köz ve tí té se vi lág nyel ven tör té nik.

Levelezési cím:

Prof. dr. Gyéresi Ár pád
Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Orvosi- és Gyógyszerészettudományi Szakosztály
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Az elô adó vé le mé nye, hogy pl. Er dély ben a két nyel vû ség (ma -
gyar, ro mán) hoz zá adó és nem fel cse ré lô jel le gû kell le gyen, s 
az anya nyelv nem ke rül het hát tér be. Az er dé lyi ma gyar nyelv ál-
la po tá nak elem zé sét szol gá ló prog ram ke re té ben vég zett fel mé-
ré sek szá mos le épü lé si je len ség re hív ják fel a fi gyel met, fô leg 
olyan szak mák nál, ahol nincs ma gyar nyel ven va ló szak kép zés.

Ki vé tel ként em lí tet te az or vos kép zést (ld. ma gyar nyel vû ok ta-
tás Ma ros vá sár he lyen – MOGYE). Meg ál la pí tot ta ugyan ak kor 
– kár pát-me den cei össze ha son lí tás ban –, hogy az er dé lyi ma-
gyar nyelv ha gyo mány ôr zôbb is. Ag gasz tó nak tart ja – pél dá kat 
is bemu tat va –, hogy szá mos gim ná zi u mi tan könyv for dí tá sa 
ro  mán nyelv bôl nyel vi szem pont ból igen szak sze rût len. Az elô-
adó ugyan ak kor fon tos nak tart ja – ki sebb sé gi hely zet ben – a 
szak nyelv két nyel ven va ló el sa já tí tá sát.

DR. BRASSAI ZOL TÁN  „A ma gyar or vo si szak nyelv az ez red-
for du lón” c. nyelv tör té ne ti át te kin té se ke re té ben a ma gyar or-
vo si nyelv ki ala ku lá sá ra és fej lô dé sé re he lyez te a hang súlyt. 
A leg újabb kor nyel vi ki hí vá sai a ma gyar köz nyelv és az or vo-
si nyelv szür kü lé se, az ide gen ki fe je zé sek di vat ja. Kí vá na tos 
a ma gyar iro dal mi nyelv, köz nyelv, or vo si szak nyelv együt-
tes fej lesz té se. Az elô adó ele mez te a ma gyar or vo si nyelv 
hely ze tét és esé lye it ide gen nyel vi kö zeg ben, ki emel ve a to-
vább fej lesz tés le het sé ges út ja it (or vo si ki ad vány ok ma gyar 
nyel ven, ma gyar or vo si szó tár, szak cik kek nyel vi, szak mai 
lek to rá lá sa).

DR. GYÉRESI ÁR PÁD ÉS DR. SIPOS EME SE   A múlt és a je len kér-
dé se it ele mez ték a gyógy sze ré sze ti szak nyelv ben, kü lö nös te-
kin tet tel a ké mi ai, il let ve a gyógyszertechnológiai te rü le te ken. 
Dr. Gyéresi Ár pád meg em lí tet te, hogy már 1871-ben az I. Ma-
gyar Gyógy szer könyv meg je le né sét nyel vi vi ták elôz ték meg. 
En nek elô sza vá ban Than Kár oly ki emel te „a Ma gyar Gyógy-
szer könyv re ánk néz ve kor szak al ko tó mû, mi vel a ma gyar 
gyógy sze rész nek sa ját nyel vén szer kesz tett pharmacopoejája 
so ha sem volt”

A tu da tos ké mi ai szak nyelv meg te rem té sé re az el sô lé pé sek 
már a XIX. szá zad ele jén meg tör tén tek (ld. 1800., Nyulas 
Fe renc: „Az Er dély Or szá gi or vos vi zek nek bon tá sá ról”). Eb-

ben a szá zad ban töb ben is meg pró bál koz tak a ma gyar ké mi ai 
mû nyelv ki ala kí tá sá val, vál ta ko zó si ker rel. Lé nye gé ben ma is 
ér vé nyes Szi ly Kál mán vé le mé nye a szak nyelv ala ku lá sá nak 
alap el ve i rôl:

•  ami nek nincs nem zet kö zi el ne ve zé se, ma gyar mû szó val je löl jük;
• ami re jó ma gyar szó van, ne hasz nál junk ide gent;
• ha nincs meg fe le lô ma gyar sza vunk, ak kor az eset leg ma gya-

ro sab bá tett ide gen szót hasz nál juk.

Ha son ló vé le ményt val lott Ilosvay La jos is a „Be ve ze tés a 
szer ves chemiába” cí mû mun ká já nak (1905) elô sza vá ban: „A 
nyel ve zet re gon dot for dí ta ni kö te les sé gem nek is mer tem, s 
ügyel tem, hogy olyan át vitt ér tel mû ki fe je zé se ket ne hasz nál-
jak, ame lyek a va ló sá got nem elég hí ven tük rö zik vissza”.

Az I. Ma gyar Gyógy szer könyv (1871) cik ke lye i ben szá mos 
ve gyi és mû ve le ti mû szó sze re pelt. Kö zü lük vi szony lag ke vés 
ma radt fenn a szak mai szó hasz ná lat ban. Az elô adó em lé kez te-
tett ar ra, hogy Kazay End re 1905-ben ki adott Gyógy sze ré szi 
Lexiconában ta lál hat juk meg e ki fe je zé sek ér tel me zé sét, s egy-
ben elem zô-bí rá ló meg jegy zé se it, az élet kép te len, túl zó an mes-
ter kélt szó al ko tás ok es tén. 

Dr. Sipos Eme se elô adá sá ban a gyógy szer, va la mint a gyógy-
sze rész, to váb bá egyes gyógy szer for mák és össze te vô ik kel kap-
cso la tos sza vak, ki fe je zé sek ki ala ku lá sá nak tör té ne tét vá zol ta 
fel, a XVI. szá za di for rá sok tól nap ja in kig. Össze ha son lí tó át te-
kin té sé ben a ma gyar gyógy szer köny vek (I. – 1871, III – 1909, 
VIII – 2003), il let ve gyógyszertechnológia köny vek egyes elô-
írá sa it ele mez te.

Fi gye lem re mél tó és min den kép pen üd vö zöl he tô, hogy a XXI. 
szá zad ban meg je lent VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv (2003) 

„…mindenképp ôriz ni, ápol ni, fej lesz te ni és hasz ná la tá ban erô-
sí te ni kí ván ja a több mint más fél év szá zad alatt ki ala kult, és 
fo lya ma to san csi szo ló dott ma gyar gyógy szer köny vi szak nyel-
vet, amely a ké mia, bi o ló gia, mik ro bi o ló gia, bo ta ni ka, gyógy-
szertechnológia, ma te ma ti ka, fi zi ka és egyéb tu do mány ágak 
szak nyelv ének ele me it egy aránt fel hasz nál ja, s így hoz zá is 
já rul e tu do mány ágak szak nyelv ének fej lô dé sé hez és egye sü-
lé séhez.”

Gyéresi Ár pád
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