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A terminológia minden nyelvnek sajátos szókészleti rétegét képezi, 
olyan állományt, amely vagy alaki, vagy pedig jelölőértéke tekintetében 
eltér a köznyelvi szavaktól. Vizsgáljuk meg közelebbről ezeket a termi-
nológiai jegyeket! 

A szakkifejezések Koszovszkij szerint speciális jeltárgyak és fogal-
mak nyelvi kifejezésére alkotott vagy kölcsönzött különleges szavak, 
tehát mind tartalmilag, mind pedig szerepkörükben „uniformizált", szab-
ványosítot kifejezések. Amíg a közhasználatú szókészleti elemek az egész 
nyelv lexikai rendszerének tagjaként jelennek meg, addig a terminusok 
önmagukban egy viszonylag zárt szókészletet alkotnak: azon túl, hogy az 
egész szóállománynak is részei, egy sajátos lexikai alrendszerhez is kö-
tődnek, amelyet terminlógiaként, szaknyelvként jelölhetünk meg. 

Természetesen ezekről a kérdésekről beszélve mindig valamelyik tu-
dományágra, műszaki területre kell gondolnunk, s ha a terminológiáról 
általánosságban tárgyalunk, akkor a szaknyelvi szókészleti rendszerek 
összességére vonatkoznak megjegyzéseink, de mégis az általános jegyek 
mindig konkrét szakterületeken realizálódnak. Mint mondtuk, a szak-
kifejezés minden esetben terminlógiai rendszer része, és annak minden 
tagjával kapcsolatban áll. A terminus csak ilyen rendszer részeként tölt-
heti be szerepét. 

A szaknyelvi jelentésű szavak általában logikailag motiváltak. A tu-
dományos terminológia kialakítására nagymérvű tudatosság jellemző, 
céltudatos tevékenység eredményeként jön létre, a véletlenszerűségnek, 
ösztönösségnek a szakkifejezések keletkezésében nem sok helye van. Kö-
vetkezetes egyértelműségük szigorú jelentéselkülönülést von maga után, 
és minden érzelmi árnyalatot, képszerűségét kizár. 

A fentiek fokozottan érvényesek a szaknyelvi szókészletnek egy kü-
lön rétegére, a nómenklatúrához tartozó elemekre. A motivált, rész-
jelentésekre bontható szakszavakkal szemben, amelyeket leíró terminu-
soknak is nevezhetünk, mivel az adott jeltárgy fogalmi jegyeit is tartal-
mazzák, minden szakterületen vannak motiválatlan szavak, jel-terminu-
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sok is, amelyeknél a hangalak és a jelölt valóságelem kapcsolata igen 
önkényes. Ezeknek a sajátos szerepkörű kifejezéseknek öszsességét ne-
vezzük egy bizonyos tudományág nómenklatúrájának (nevezókrendszeré-
ek). A leíró és a motiválatlan, nómneklatúra-jellegű szakszavak közt 
az az alapvető különbség, hogy az előbbiek általában elvont fogalmakat, 
jelentéskategóriákat jelölnek, az utóbbiakra viszont ez nem jellemző, 
fogalomkörük jóval szűkebb az első csoporténál. 

Az is egyértelmű, hogy a belső keletkezésű szavak mellett minden 
terminológiai redszerbe idegen, más nyelvekből származó alakok is be-
kerülnek, amelyek nemzetközi idegen szavakként több nyelv állomá-
nyában élnek egyszerre. Mi az oka annak, hogy annyi terminusértékű 
nemzetközi idegen szó él a különböző szaknyelvekben? 

Az adott terminológiai rendszer részként funkcionáló szakszó, szakki-
fejezés két, ellentmondásos jegyet foglal magában. Egyrészt ugyanis az ille-
tő nyelv szókészletének épp úgy szerves része, mint bármely más közhasz-
nálatú eredeti szó, az eredetétől függetlenül, ezért asszimilálódik minden 
idegen alak, és veszi fel jövevényszóként a befogadónyelv jellemző fo-
nológiai vonásait. Másrészt azonban, a szűkebb terminológiai alrendszer 
részeként el is tér a nyelv egészének szabályaitól. Ez az ellentmondá-
sosság, a nyelvi redszerhez, illetve a szaknyelvi fogalmi tagolódáshoz fű-
ződő kettős kötődés egy eseterői esetre megújuló problámával jár együtt, 
azokkal a szaknyelv eszköztárának megalkotásában minduntalan vissza-
térő kérdésekkel: „lefordítsuk-e" a szakkifejezéseket, tehát okvetlenül 
keressünk-e eredeti célnyelvi ekvivalenseket, vagy a nemzetközi idegen 
szavakat építsük be kisebb-nagyobb átalakítással a célnyelvbe. 

Vizsgáljuk meg ennek az összetett kérdéskörnek néhány releváns 
szempontját! 

Korunkat divatos szóhasználattal a világméretű tudományos-műszaki 
forradalom érájának szokás nevezni. A tudományos fejlődés olyan üte-
mű és mértékű, hogy ma egyetlen társadalom fejlődése sem képzelhető 
el szerepe nélkül, s hovatovább világunk legfontosabb, döntő tényező-
jévé válik. A tudományágak szerteágazóságán, szakosodó szétfejlődésén 
napjainkban a világmértű integrálódás kerekedett felül, és ha akad is 
még példa bizonyos tudományágakban, a világ elmaradottabb részein 
a széttagoltságra, a konzervatív bezárkózottságra, az egységesülés folya-
mata mindenhol erőteljes és nyilvánvaló. Korunk tudománya csak egy-
séges lehet és nemzetközi, nemzetek feletti. Ha nemzeti értelemben 
beszélünk tudományos eredményekről, akkor többé-kevésbé csak a szó-
ban forgó nemzetnek a tudomány egészéhez való hozzájárulására, vagy 
éppen csak a nemzetközi tudományos eredmények konkrét alkalmazá-
sára gondolhatunk. Korunk tudománya, még ha nemzetek szerinti tago-
zódásban is nyilatkozik meg, mégis a „nemzetközi munkamegosztás" 
világméretű egységét tükrözi. 

Az előzőekben kifejtett elvekből messzemenő következtetések von-
hatók le, s ezék egy részének szaknyelvi vonatkozásai is vannak. Min-
den tudományág ma már az egységes jelentéstartalom, az egységes foga-
lomkör (a jeltárgyak összessége, amelyre a jel vonatkoztatható), a szab-
ványos terminológiai rendszer kialakítására törekszik. Ezek a törekvé-
sek különösen az új, alakulóban levő szakterületekre jellemzőek, de a 
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hagyományos tudományterületeken is éreztetik hatásukat. Magyarán szól-
va ez azt jelenti, hogy az adott terminológiai redszer minden egyes tag-
jának egyetlen jelölőérték, egyetlen jeltárgy felelhet meg, s ezen az 
illető nyelv semmilyen szabálya nem módosíthat. A víz mint a kémiai 
nómenklatúra szakkifejezése csak egyetlen denotátumra, jeltárgyra, a 
H 20-ra vonatkozhat az egész világon, a fogalom különböző nyelvi jel-
alakjaitól függetlenül. A hangalak, a használati szabályok különböző-
sége a nyelven kívüli valóságot nem befolyásolja. A nemzetközi idegen 
szavakban, amelyekről már szóltunk, éppen ezek a szabványosító tenden-
ciák, az egységes tartalomhoz egységes kifejezésmódot kereső szándékok 
munkálnak. A terminológiai szabványosodás és szabványosítás ezek sze-
rint mindig a tudomány nemzetközi érvényének és jellegének függvé-
nye. 

Nem szabad azonban a túlságos leegyszerűsítés, a sematizmus hibá-
jába se esnünlk, vannak ennek a kérdésnek megkerülhetetlen buktatói is. 

Mindenek előtt a nemzetközi idegen szó mint kifejezés nagyon is vi-
szonylagos, ha valóban világviszonylatban gondolkodunk. Ez a megjelö-
lés csak olyan nyelvi elemekre vonatkoztatható, amelyeknek tartalma is, 
alalkja is több nyelvben azonos, még pedig kapcsolódási kötöttségeiben, 
a szóösszetételekben is. Mi a nemzetközi idegen szavakat általában 
Európa-központúan, egy adott kultúra szemszögéből szemléljük, számunk-
ra ezek a láncolatosan öröklődő nyelvi alakulatok ógörög-latin eredetű 
„europeizmusok". Az európai kultúra (amelyhez genetikusan az USA is 
hozzátattozik) kisugárzása azonban mégis csak behatárolható és viszony-
lagos, még akkor is, ha tudjuk, a műszaki-tudományos forradalom ebben 
a kultúrában ment végbe, következésképpen az ezt a nagy örökséget 
hordozó nyelvi alakulatok is elsődlegesek, de nem kizárólagosak. Földün-
kön más kulturális övezetek, sőt más nyelvi övezetek, áreák is vannak, 
amelyek kohézióját, információcseréjét más nemzetközi terminusok biz-
tosítják. A szovjet Akulenkó a Földet öt nagy nyelvi övezetre osztotta 
fel: az európai-amerikaira (a görög, latin, majd a francia, angol stb. 
befolyás körzetére), a Szovjetunió nyelveinek övezetére (amely a szovjet 
befolyás egész régiójára kterjed), a Közel- és Közép-Kelet areális öve-
zetére (az arab országokat és Iránt foglalja magában) India és az Indiai-
óceán nyelveinek övezetére (a szanszkrit, arab és részben iráni nyelvi 
befolyás körzete) és végül a kelet-ázsiai övezetre (amelyben először az 
ókínai, majd a japán nyelv dominált és dominál ma is). Az arab nyelv 
például egy fejlett középkori tudományos rendszeren alapuló és auten-
tikus, erdeti eszközökből kifejlesztett szaknyelvvel büszkélkedhet, s ön-
állóságát a legújabb tudományterületeken sem adja fel, például az atom-
fizikában sem. Az atom, az atomenergia fogalmakat eredeti arab kifeje-
zések jelölik, a darra és táqa darriyya. A hagyományos tudományágak-
ban pedig, a csillagászatban, matematikában, az arab szavak az általáno-
sak. 

A szaknyelv, szakszavak kérdéseinek tisztázásánál nem mellőzhetjük 
azt a tényt sem, hogy a terminológiai rendszerék nem statikusak, válto-
zatlanok. Állományuk idővel teljesen megváltozik, a szóbanforgó tudo-
mány fejlődése a terminológiai rendszer átalakulását vonja maga után: 
a szaknyelvi elemek egyre pontosabbakká válnak; a régi szakkifejezések 
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más jelentéssel telítődhetnek, ú j alakulatök tűnnek fel, mások kikerülnek 
a szóállományból, sőt egyazon szakterületen belül ugyanannak a termi-
nusnak eltérő jelölőértéke lehet a különböző elméleti megközelítéseknek 
megfelelően. 

Külön figyelmet és vizsgálódást igényel az éppen csak alakuló tu-
dományágak vagy egy meglevő hagyományos tudományból kiválófélben 
levő, önállósuló diszciplína terminológiai rendszerének bevezetése. Itt 
ugyanis hosszú ingadozás előzi meg a végleges szóállomány letisztulását. 

Az is előfordul, hogy egy szaknyelvben bizonyos nemzeti nyelv ha-
tása kerül túlsúlyba. A zenei szaknyelv például szinte minden európai 
országban az olasz nyelv erőteljes hatásáról árulkodik, a számítástechni-
kában viszont az angol terminológia uralkodott el. 

Egy terminológiai rendszer gazdagsága, belső tagoltsága, árnyaltsága 
korántsem csak nyelvi probléma, hanem a nyelven kívüli valóság isme-
retének, differenciálásának is tükre. A többalakúság, a szaknyelven belüli 
rétegződés a szakszavak jelentéstartalmának körülhatárolatlanságát is 
jelzi, s ez az idegen szó — belső keletkezésű kifejezés együttélésére is 
jellemző. 

Az idegen és eredeti elemek megléte, aránya szakterületileg, tar-
talmilag nem jellemezhető egyetlen nyelvben sem, szigorú szabályok 
nincsenek, hogy az emberi munka, érdeklődés milyen területén kell egy 
jelrendszer önkorén kívül megoldást keresni. Az a szerbhorvát nyelvben 
megfigyelhető sajátság is, miszerint általában a nagyobbfokú elvonat-
koztatást igénylő fogalmaknál jelentkeznek a jövevény- és idegen sza-
vak, csak sok kivétel, megszorítás mellett igaz. 

A szaknyelvek nemzetközivé válásának sokkal aktívabb tényezője a 
gyors tudományos-műszaki fejlődés, a tudományos-műszaki forradalom 
és a dinamikus társadalmi átalakulás. Az egyre újabb tudományos ered-
ményék, találmányok, felfedezések ú j nyelvi eszközöket is igényelnek, 
a gyors információcsere szüksége nem hagy időt az ú j fogalom „fordí-
tásának" (ezen itt a szóelemek egyenkénti tartalmi tükrözését kell érte-
nünk) lassú eljárására. Ehelyett a nemzetközi idegen kifejezés épül be 
a befogadó szaknyelvbe, főleg ha görög vagy latin eredetű. Ez látszik 
leggyorsabb, legcélszerűbb megoldásnak, és egy távlati céllal, a termi-
nológia nemzetközi mérvű egységesítésével is összhangban van, amely 
egyre kifejezettebbé válik a világ különböző országaiban, még ha a gö-
rög g-l latin bázisú megoldást nem is mindenki fogadja el. Hozzá kell ten-
nünk, nem a kifejezés, hanem a kifejezendő tartalom egységesítése, 
szabványosítása a döntő. 

A szaknyelvek kialakulásában, főleg pedig egységesülésében két-
ségtelenül az európai kulturális övezetnek van elsődleges szerepe a már 
taglalt történelmi okokból. Ezek „európaizálódott" nyelvi alakulatok 
egyre általánosabbak lesznek az európai műveltség körén kívül is. Pél-
dául az arab nyelv az atom eredeti alakja mellett az elektront mégis 
a görög nyelvből vette át, illik trun formában (v. ö. caql iliktruni „elekt-
ronagy" jelentésben). Ez a tendencia szerintünk idővel csak fokozódik. 

A tudományos-műszaki terminológia egységesítését szolgáló „nem-
zetiköziesítő" törekvések természetesen csak befolyásolják az eredeti ala-
kulatok, szakszavak fordításos kialakítását, és nem teszik túlhaladottá 
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ezt az eljárást. A fentebb felsorolt öt areális övezet nyelvei között belső 
egységesítések is folynak, a szó szoros értelmében vett fordítás tehát 
egyetlen közvetítési viszonylatban sem mellőzhető forma. 

Az eredeti, belső keletkezésű nyelvi elemek felkutatása, használata 
az egyazon övezet nyelvein belül is gyakorlat, amely a nemzeti hagyomá-
nyokból, az idegen szavak iránti purista ellenszenvből (hogy a nemzet-
közi idegen kifejezések is csak idegen szavak) is eredhet. 

S U M M A R Y 

TERMS AND TRANSLATION 

The term, as a member of a certain termino-system, represents a speci-
fical lexical material, which, unlike the other words, has a special, autono-
mous status in translating. The possibility of its translation depends on the 
termino-system it belongs to. This fundamental double belonging, partly to 
the lexical system and partly to the termino-system, causes the present 
contradiction which is expressed in the dilemma whether to translate or 
internationalize the terms. The paper considers the aspects of these issues 
with respect to the demands of the present time. 
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