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számában a Berényi Mihály által feltett kérdésre („-phil vagy

-fil, avagy mindkettõ?”) a felkért hozzászólók válaszát. A fel-

vetés továbbvivõ gondolatokat ébresztett bennem. Meglátása-

im kifejtésekor nem csupán a szóba került kérdéskörrel, hanem

annak kiterjesztett változatával, azaz a magyaros és/vagy ide-

genes írásmóddal is foglalkozom. Könyvírásban vagyok, ahol

többek között szerepel Szókratész is, akinek a neve a Magyar

helyesírási szótár szerint két ékezettel írandó. Belém bújt az

ördög, nosza nézzük meg, hogyan írjuk egy másik nagy görög

filozófus nevét, s íme az eredmény: Arisztotelész. Mondaná

meg valaki: vajon az utóbbi esetben miért nincs ékezet az

„o”-n, hiszen hosszan ejtjük?

A görög szavak magyar helyesírás szerinti írásmódja számom-

ra felettébb ellentmondásos. Héphaisztosz, Polüphémosz,

Szophoklész stb., de Sztefanász. Mi magyarázza, hogy az „f”-et

hol így, hol ph-val írjuk? A szótár szerint Thalész, Théba, de

Tükhikosz, Erasztosz. Az elsõ két névben „th” szerepel, az

utóbbiakban csupáncsak „t”. Vajon miért ez a különbség? (Ha

az a megmagyarázhatatlan meggondolás szerepelne, hogy

minden görög „t” írásakor a „th” formát követjük, akkor Pla-

tónnál miért hiányzik a „h”?) És ugyan miért marad meg az

eredeti latin írásmódnál Horatius?! Az új helyesírási szótár

szerint a magyaros átírás a forrásnyelvvel kapcsolatban kiala-

kult közgyakorlattól is függ, valamint ha egy tulajdonnév nem

szabályosan átírt alakban honosodott meg, hagyományos for-

májában használjuk. Értetlenül állok a komputer írásmódja

elõtt is, hiszen ez a szó ilyen formában se nem angol (compu-

ter), se nem magyar, ugyanis kompjúternek ejtjük. Akkor mi a

csudának írjuk ilyen faramucin? Érdekes módon a polihisztor

szóban a „h”-t kiírjuk, de a technika szóban a németes „ch”-t

alkalmazzuk. Mindebbõl levonható következtetés számomra,

hogy helyesírásunk a görög–latin szavak esetében meglehetõ-

sen következetlen. Ami az idézett szótári magyarázatot illeti,

az menekülés az értelmes magyarázat elõl és kibúvó az egysé-

ges, következetes írásmód alól. (Sokáig nem lesznek még

munkanélküliek nyelvészeink!)

Visszatérve a kiinduló gondolathoz, a bevezetõben említett

cikkben Ludányi Zsófia hivatkozik a Fábián–Magasi-féle Or-

vosi helyesírási szótárra. A nyilván keresõprogrammal felku-

tatott -phil és -fil végû teljes szóanyagot több csoportba osztja:

magyar, idegen, vagylagos, valamint fõcsoport. A gépi mun-

kával azonban nem ismerte fel a csak gondos lapozással felfe-

dezhetõ ötödik csoportot, amelyben a megadott szó mellett –

nem vagylagosan! – a latin változat is szerepel: „polip; lat.:

polypus”. Számadása végén megállapítja, hogy a legtöbb ilyen

típusú szó vagylagos írásmóddal szerepel. Ódzkodik a véle-

ménynyilvánítástól (?), csupán az utóbbi megállapítást teszi.

Ahhoz, hogy valaki szilárd véleményt alkosson, lényeglátásra

van szükség, ami egy nyelvésznek orvosi szakterületen (is) rit-

kán sajátja. Megvitatandó és nyitott kérdések megválaszolása-

kor mindig egyértelmû, következetes és észszerû magyaráza-

tokra vágyik az olvasó, hiszen a jövõbeli miheztartás végett

szeretné tudni a megoldást, különösen akkor, ha nyelvész nyi-

latkozik. Ehelyett azonban besorolásokat kapunk indoklás és

szabály felállítása nélkül. Vajon a fõváltozat, a vagylagos vagy

a „csak -fil”, „csak -phil” csoportba miért éppen azok a szavak

kerültek és milyen megfontolás alapján? Még a legelfogadha-
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tóbbnak a „vagylagos” csoport tûnik, ami azt jelenti, rajtam

múlik a választás. Az emberben önkéntelenül az a gonosz gon-

dolat villan fel az okkereséskor, hogy „csak”. A hozzászóló ki

nem mondva azt sugallja: a statisztikai adat döntõ, így a leg-

gyakoribb formák az irányadók. Mielõtt megadnám az én vála-

szom, egy kis kitérõt tennék.

Ma bármilyen kereséssel, kutatással kapcsolatos kérdés meg-

vitatásánál a vonatkozó szöveg így kezdõdik: „megnéztem az

interneten.” Az Édes Anyanyelvünk címû lapban egy szó he-

lyesírását például a kérdéses kifejezés találati számával döntik

el: az egyik forma 271 000-szer, a másik 57 600-szor fordult

elõ, helyes tehát a többségi forma. Egy másik közleményben a

szerzõ végsõ érve: „Az emberipar szónál a gép nem jelez hi-

bát”. A televízióhoz írt levelemben kifogásoltam a „vizes VB”

kifejezést. Névtelen válaszuk: „A vizes szót nem mi találtuk

ki... Interneten ha rákeres, így találja az errõl szóló cikkeket

is.” Micsoda nyelvi önfeladás, ha valaki a „mennyiség” alap-

ján dönt egy szó helyes vagy helytelen használatáról! Vajon

miért a nyelvészdiploma, ha az elfogadás mértékét a mûvelet-

len sokaság, nem pedig a minõség jelenti? (Érdekes: nem mél-

tányolják a jól képzett értelmiségi „dilettánsok”, kívülálló

„amatõrök” véleményét, de elvtelenül meghajolnak a buta sta-

tisztika elõtt!) Harc helyett felmentést keresünk a tanulatlan

emberek számára, hiszen legfõbb kútfõnek a világháló tûnik.

Számomra azonban elfogadhatatlan egy nyelvi (és egyéb) kér-

dés erõ- és többségi fölényen nyugvó eldöntése. Kétségtelen,

ez a legkényelmesebb eljárás! Ellustult agyú korunkban elma-

radnak az észérvek. Ha valami nincs a világhálón vagy alig ta-

lálni ott a keresett kifejezést, akkor jön a lesajnáló megjegyzés,

miszerint nem is lehet fontos. Ha viszont fellelhetõk az adatok,

akkor arra, mint legfõbb, csaknem fellebbezhetetlen és leg-

megbízhatóbb helyre utalnak. Ezzel a hivatkozási alappal min-

denki úgy jár el, ahogyan neki a legcélravezetõbb. Jobb eset-

ben csak másodsorban idéznek könyvtári forrásokat, amelyek

következetesen megtalálhatók, és akár forrásbírálaton is átes-

tek. Kétségtelen, hogy ez a kutatás legegyszerûbb, de egyszer-

smind legmegbízhatatlanabb módja. A felületes ember hajlan-

dó hasra esni és tényként elfogadni a világhálón találtakat. Tu-

dományos kérdéseket nem lehet többségi szavazat útján eldön-

teni.

A másik válaszadó szerint az egyetlen szempont, hogy az írás-

mód ne legyen vegyes (Varga Csaba). Nem írja, de nyilván

arra gondol, hogy egy íráson belül csak egyféle módon szere-

peljenek az idegen(es) szavak, ami valóban elfogadható és he-

lyes.

A szabályozatlanság mindig átláthatatlansághoz, összevissza-

sághoz, önkényességhez vezet. A helyesírási elõírások is azt a

célt szolgálják, hogy tisztán lássunk, legyen viszonyítási, vo-

natkozási pontunk. Ezért áll közel hozzám Kovács Éva indít-

ványa, miszerint szakszövegben ragaszkodna a latin–görög,

azaz eredeti helyesíráshoz, nem szakmabelieknek viszont a

magyar kiejtés szerinti megjelenítést javasolja. Ezek nyilván-

való és világos szavak, azonfelül megfelelnek a józan észnek

is. Valami ehhez hasonlóan egyértelmû állásfoglalást vártam

volna el éppen a nevezett nyelvésztõl, akinek végül is ez lenne

az egyik feladata: a félreérthetetlen útmutatás. Hogy milyen

zagyvasághoz vezethet a szabályozatlanság? Csak néhány pél-

da: az egyik sebészeti szakkönyvben címként szerepel az

isémia, egy szakcikkben pedig iszkémia, holott az Orvosi szó-

tár ajánlása szerint ischaemia; három írásmód ugyanarra a fo-

galomra. Az iszkémia helyes lenne kiejtés szerint, hiszen nem

a német „sch”-t, vagyis „s”-t kellene ejtenünk, mint ahogyan

szokás. Az idézett mûtéttani könyvben továbbá hemorrhagiás

shock olvasható. De ha a szerzõ elõbb isémiát írt, akkor ho-

gyan illik ehhez egyazon oldalon a vegyesre sikeredett utóbbi

alak? Egyértelmû vagylagos szabály és annak betartása (!) ese-

tén mindez nem fordulhatott volna elõ. Egy közleményben ki-

ejtés szerinti írást alkalmaz a cikkíró, ezért olvasható

mukozektómia, polipektómia. Elhatározás és ízlés kérdése, en-

gem azonban ezek a vitathatatlanul szakszavak, amelyeket

nem a nagyközönségnek szántak, kifejezetten taszítanak. Iga-

za van Kovács Évának: szakszövegbe a görög–latin, az átlag-

ember számára a kiejtés szerinti, sokkal inkább azonban a ma-

gyar szóhasználat a helyes, hiszen kis jóindulattal – és persze

szellemi munkával! – csaknem minden szavunk lefordítható

magyarra, még az igen kedvelt stroke is: agyi érkatasztrófa.

A 12. Akadémiai helyesírási szótár elfogadta a pészméker fo-

netikus írásmódját, holott szívritmuskeltõ, esetleg ütemszabá-

lyozó szavunk kiválóan megfelel e célra. Indok: köznyelvivé

alakult át. Ugyanezzel magyarázzák a reszekció (csonkolás)

írásmódját is, bár én még nem találkoztam egyetlen „utca em-

berével” sem, aki ezt a szót használta volna!

A hazai szakirodalom olvasóinak, íróinak tájékoztatására köz-

löm, hogy a német orvosi terminológiában sincs egységes ál-

láspont, ami persze nem mentség számunkra. A Duden szótá-

rak szerkesztõsége szerint felállított irányelvek alapján a szak-

szavakat két csoportba osztják: „terminusok” és „triviális”, va-

gyis köznapi, közkeletû szavak. Az elsõ együttes szavait ide-

genes formában javasolják (görög–latin vagy éppen angol:

meningitis serosa, finger fraction dissection), a másik csoport-

ba az elnémetesedett (pl. Ekzem), illetve német

(Magengeschwür) szavakat sorolják. Megjegyzendõ, hogy a

köznapi német nyelvbe számtalan olyan szó került a görögbõl,

latinból, amelyek az idõk folyamán szinte kizárólagosan „né-

metté” váltak (eingedeuscht). Így az átlagember számára min-

dennapi a Hämorrhoiden (aranyerek), a Varizen (visszerek)

vagy a Psoriasis (pikkelysömör) elnevezés még az iskolázatla-

nabbaknak is, ami a járatlanok szemében bizonyos mûveltségi

szintet sejtetne. Az angol szakszövegek pedig csak részben tar-

talmaznak „eredeti” görög–latin szavakat, úgyannyira, hogy

még az anatómiai nevezéktant is elangolosították: right

coronary artery (RCA), left artery descending (LAD).

Az idegen orvosi szavak és kifejezések hazai helyesírása még

kiforratlan terület. De ki dönti el, hogy mikor írunk kiejtés és

mikor az eredeti írásmód szerint? Amíg nincsen nyilvánvaló,

félreérthetetlen szabályozás, addig marad az elfogadhatatlan,

zavaros mindennapi gyakorlat. Ez azonban odavezethet, amit

az Ulmi Orvosegyetem egyik rendezvényén a meghívott ven-

dég vitatott tárgyú elõadása után mondott az intézmény se-

bészprofesszora (Caius Burri): „I am still confused, but on a

higher level”!



� HOZZÁSZÓLÁS

Bõsze Péter

A több évtizedes bölcsességgel írt gondolatsort elmélyülten ol-

vastam. Gaál Csaba alapigazságokat fogalmaz meg:

� Tudományos kérdéseket nem lehet többségi szavazat útján

eldönteni.

� Micsoda nyelvi önfeladás, ha valaki a „mennyiség” alapján

dönt egy szó helyes vagy helytelen használatáról!

� A szabályozatlanság mindig átláthatatlansághoz, össze-

visszasághoz, önkényességhez vezet.

� Ezeket a tudományok területére lépõknek soha nem szabad

szem elõl téveszteniük.

I am no longer confused – hogy folytassam a zárómondatot. Ez

az összeállítás is egyértelmûvé teszi, hogy nem halasztható to-

vább a magyar nyelvû magyar orvosi irodalom megteremtése.

A vita, miszerint az idegen kifejezést így írjam, úgy írjam, ek-

kor így, akkor úgy, avagy enyém a döntés, meddõ, évtizedekre

nyúlik vissza, és végelláthatatlan. Egyetlen megoldás létezik: a

magyar szakkifejezések használata az idegenek helyett. Errõl

már sokat írtam. A fejlett nemzetek a saját anyanyelvükre cse-

rélték a középkori görög–latint évszázadokkal ezelõtt. Mi,

gyarmati voltunkból adódóan, nem tehettük meg. Tovább nem

késlekedhetünk; most senki nem akadályoz, ha csak önma-

gunk nem.
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„A magyar szók értelme ne idegen megfelelõ (a legszükségesebb helyeket kivéve), hanem ma-

gyar szók által határoztassék meg; idegen megfelelõ szók által azért ne, 1) mert ritkán felel meg

egyik nyelvbeli szó tökéletesen a másik nyelvbelinek, 2) mert a megfelelõ idegen szók értelmé-

re és definitiójára ügyelés a magyar értelme meghatározásában könnyen félre vezetheti a szó-

tárírót, 3) mivel kisebb német-, deák-, franczia-magyar, vagy viszont, szótárak, különben is

fognak készülheti a magyar nagy szótárból.”

Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára

Pest, 1862


