
Csuka Gyula 

Egyes szakterületek nyelvi különfejlődése Szlovákiában 

Az egyes szakterületek, társadalmi rétegek nyelvi különfej lődése eltérő in-
tenzitású, aminek okai sokrétűek és nehezen tetten érhetők. 

Az irodalmi nyelvünk nem tér el az egyetemes magyar nyelvtől. Az iskola 
az a terület, ahol legalább részleges magyar nyelvű kommunikáció folyik szó-
ban és írásban az oktatók, tanulók és szülők között kölcsönösen. A kommuni-
káció a közületek felé és felfelé már nem magyar nyelvű. Ezen a területen 
kellene legtisztábbnak lennie terminológia használatunknak. A nyelv bizonyos 
szintű használata ellenére az iskolaügyi terminológiánk is jelentősen torzult, 
és sok helytelen terminust használ, nagyban eltér az egységes magyar nyelv-
től, pl.: 

Helytelen Helyes 
természetbeni iskola Skola v prírode erdei iskola 

távhallgató levelező hallgató 
érdekkör szakkör 

hoteliskola hotelová Skola vendéglátóipari 
exkurzió tanulmányi kirándulás 

tanítók napja den uőitel'ov pedagógusnap 
nyelvterem nyelvi laboratórium 

szakgyakorlat szakmai gyakorlat 
óvónői iskola óvónőképző 

iskolanap tanítási nap 
pionírdolgozó úttörővezető 
iskolakönyv tankönyv 
olimpiász olimpia 

nyelvi iskola nyelviskola 
szakmanevelés szakmai képzés 

lelki képességek duáevné schopnosti szellemi képességek 
iskolai rendszer Skolsky systém iskolarendszer 
iskolagazdaság Skolské hospodárstvo tangazdaság, tanüzem 

iskolai rendszabályzat skolsky poriadok iskolai rendtartás 
mikroszkopikus ki-

vizsgálás 
mikroskopicé vy-

Setrenie 
mikroszkópos 

kivizsgálás 
élettan biológia élettudomány 
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Az egyetemi oktatással összefüggő kifejezések még torzultabbak, pl. 

aszisztens asi stent tanársegéd 
szaktanársegéd odbrny asistent egyetemi adjunktus 

egyetemi pedagógus vysokoSkolsky uőitel' egyetemi oktató 
prorektor prorektor rektorhelyettes 

kandidátus jelölt kandidát vied a (tudomány) kandidá-
tusi) 

tudományos aspiran-
túra 

vedecká aápirantúra aspirantúra 

extern aspiráns rendes aspiráns, leve-
lező a. 

szakmunkatárs odborny pracovník munkatárs 
szakdolgozó odborny pracovník munkatárs 

tudományos dolgozó vedecky pracovník tudományos kutató 
Vegyésztechnológiai 

kar 
Chemickotechnolo-

gická fakulta 
Vegyészeti és Techno-

lógiai Kar 
piros diploma őerveny diplom vörös diploma 

tudományos növekedés vedecky rast szakmai fejlődés, sz. 
előrehaladás 

diplomás technikus diplomovany technik üzemmérnök 
szakaszisztens odborny asistent egyetemi adjunktus 

prodékán prodekan dékánhelyettes 
tudományos-pedagó-

giai fokozat 
vedecko-pedagógická 

hodnost' 
oktatói fokozat 

akadémiai terület akademická pőda egyetemi autonómia 
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Az alap- és középiskolai tankönyveink is sok, a magyar nyelvben nem léte-
ző terminust tartalmaznak, pl. 

fiziológiai oldat fyiologicky roztok fiziológiás oldat 
csillagászattan hviezdárstvo csillagászat 

szántó oráé szántóvető 
aszanáció asanácia szanálás 
artefaktok artefakty artefaktumok 
szövőorsó tkáősky élnok repülő vetélő 
hidrogén peroxid vodíka hidrogénperoxid 
rostély roStová podlaha rácspadozat 

funkciós csoport funköná skupiua funkcionális csoport 
kémiai állvány chemicky stojan laboratóriumi állvány., 

Bunsen-állvány 
neutrális vörös neutrálna őerveft neutrál vörös 

elaginsav elaginová kyselina ellagsav 
milliméteres papír milimetrovy papier milliméterpapír 

ökölék päst'oklin szakóca 
lelki kultúra duáevná kultúra szellemi kultára 

munkabiztonság bezpeőnost' práce munkavédelem 
szervezeti rend organizaény poriadok szervezeti szabályzat 

forgalmi baleset dopravná nehoda közlekedési baleset 
fagykatlan mrazová kotlina fagyzug 

redukció cukor redukény cukor redukáló cukor 
illatos olajok illó olajok 
önellátottság sebestacnost' önellátás 

mesterséges öntözés umelé zavlazovanie öntözés 
izmos gyomor svalnaty zaludok zúzógyomor 

harántcsíkos izomszö-
vet 

prieöne pruhovany svai harántcsíkolt izomszö-
vet 

sütőélesztő kvasnice pékélesztő 
testi magasság telesná vySka testmagasság 

pénzüzlet peftazny obchod pénzgazdaság 
természetbeni gazdál-

kodás 
naturálne hospodárstvo naturális gazdálkodás 

húzóerő t'azná sila vonóerő 
kultivar kultivar kultivár 

renta renta földjáradék 
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srotolò Srotovník daráló 
vasazott eke polozelezny pluh félvaseke 
kémiai ipar chemicky priemysel vegyipar 
találmány ob jav felfedezés 

kampó hák faeke 
kőőrlő kamenny mlyn kőmalom 
ekevas rúhadlo ruhadió eke 
fajta druh fai 

A tudományos diákköri tevékenység és verseny, melyet rövidítve szlovákul 
SVK, SVOÖ, SOÖ-nak nevezzünk, cseh-szlovákiai magyar nyelvünkben 
számtalan helyen, változatban él, pl. olimpiász, szakköri tevékenység, közép-
iskolai szaktevékenység, k. szakverseny, főiskolások tudományos munkássága, 
egyetemi tanulmányi verseny, szakverseny. 

A sajtónk gyakran összekeveri az egyetemi kar és tanszék fogalmát, amivel 
nemzetiségi életképességünket is megkérdőjelezi, pl., "diákokat felvettek a 
Nyitrai Magyar Tanszékre, Nyitrai Pedagógiai Főiskolán Magyar Tanszék lé-
tesül (1990), a Bratislavai K. Egyetem Filozófiai Tanszékének diákjai, "stb. 

Iskolaügyi terminológiánk eddig véletlenszerűen alakult, egy-két vadhajtá-
sának lenyesése (nyelvművelésünk) sem volt igen eredményes. Nyelvünk köz-
pontja nem gondolt a nyelvi szigetek terminológiájának ápolására, szlovákiai 
iskolaügyünk hivatásos képviselői (minisztérium, kutatóintézet és részben a 
tankönyvkiadó is) nem figyelték és igényelték a nyelvápoló forrásanyagokat. 
E súlyos megállapításokat csak akkor lehet kimondani, ha tudjuk, hogy a 15 
nyelvű Egyetemi szógyűjtemény (WE, Veszprém 1967) és a 11 nyelvű Peda-
gógiai Szótár (OPM, Bp, 1983) amelyek a szlovák és cseh nyelvet is érintik, 
létezéséről pedagógustársadalmunk és legfelső iskola irányításunk a mai na-
pig nem tud, nem rendelkezik vele, sőt az egyetemi könyvtárakban sem talál-
hatók meg. 

Az elsőként említett 166 szakszót tartalmaz, ezekből a csehszlovákiai ma-
gyarság 31-et már nem a magyar terminológiának megfelelően használ, pl. 
nem használja az egyetemi adjunktus, beszámoló, leckekönyv, egyetemi jegy-
zet, tanársegéd, levelező oktatás, tanulmányi kirándulás, tudományos diák-
kör, utóvizsga, zárthelyi, első félév, második félév szavakat. 

Annak ellenére, hogy az alap- és középiskolákban magas szintű egészség-
ügyi képzés folyik az anyanyelven, orvosi nyelvhasználatunk a közéletben, de 
írott formában is alacsony színvonalú. Ennek egyik oka, hogy az orvostan-
hallgatóink elszoktak az anyanyelvtől, és orvosi gyakorlatukban nem talál-
koznak olyan motivációval, amely visszavezetné őket az anyanyelvi szakter-
minológiához. 
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Beszélt nyelvünkben a szanitka, platnyicska, cukrovka, szesztra, prímár 
stb. szavakkal is találkozunk; az írásbeli közléseinkből már kiszorultak. Az 
infarkt, elektroencefalogram, profìlakció, gombabetegség, szolgálat még a 
napilapokban is olvashatók, helyes megnevezésük: infarktus, elektro-
enkefalogram, profilaxis (megelőzés), gombás betegség és ügyelet. 

Az iskolai tankönyvek visszakerülnek a raktárakba, a népegészségügyi elő-
adás ritka kivétel, egészségügyi magyar könyv nálunk egyáltalán nem jelent 
meg, brosúrák tömkelege teijeszti a terminológiai törzszülötteket, mint pl.: 
egészségügyi gondoskodás, munkabaleset, gyermektáp, reszuszcitációs mo-
dell, méhen belüli testecske, tizenkettes bél, porckorongdugulás, stb. 

Gyakori szavunk az ambulancia, poliklinika, cholesterol, prednosta 
(kliniky), vyiiva. Ha olyan szavakat hallunk, hogy: betegellenőr, csecsemő-
nővér, próbababa, szívelégtelenség, egyetemi kórház, oktatókórház, azt sem 
sejtjük, hogy mire gondoljunk. Nem tudjuk, hogy a posudkovy lekár az felül-
vizsgáló orvos, a stredny zdravotny pracovník az (egészségügyi) szakdolgozó, 
a zdravotné stredisko-1 elnevezhetjük rendelőközpontnak. Ha nem is hiszik, a 
sanitárny deh az takarítási nap. 

Nálunk beteglap van kórlap helyett, szexuológia szexológia helyett, ellen-
őrzés vagy inkább kontrola kivizsgálás helyett, vízkezelés vízgyógyászat he-
lyett, transzfúziós állomás, vértranszfúziós állomás helyett. A szuvas fog lyu-
kas, a vér piros, nem vörös, az orvos diagnosztikái, dezinfikál (Helyesen 
diagnosztizál, dezinficiál). A beteg azt kérdezi: a gyógyszer "mire használ", 
nem azt, hogy "mit gyógyít", "alkoholizmusra való hajlandóság"-ot ír az új-
ságíró, van akinek "felemelkedik a gyomra" ahelyett, hogy felfordulna. 

Az iskolának szánt polgárivédelmi szótár azt teijeszti, hogy az antidotum 
ellenanyag, holott az ellenméreg, az ovínadlo szorítókötés, holott kötözőpó-
lya, (fásli) és a tlaková vlna nyomáshullám, holott az lökéshullám. 

Orvosi nyelvünket Magyarországról is rontják, ha rosszul fordított könyvet 
üzleti szándékkal adnak ki. A Fabula Kiadó Az emberi test című könyvével 
olyan helytelen szakszavakat akar elteijeszteni mint: felnőtt fogak , testsejt, 
átlagos alkat, és felcseréli a sperma és a spermium fogalmát. Ezt az utolsó hi-
bát Popper. Lexikon a szerelemről (Bp. 1987, Kossuth K.) és számtalan ná-
lunk megjelent újság is elköveti. Mindezek után nem csoda, ha a Természet-
rajz 7. oszt. is átveszi a hibát. Néhány ilyen melléfogás akár sikertelen felvé-
telit is eredményezhet. 

Az ezévi lapokban a szalmonella, lymphicita, botulokszin, ellentest 
(ellenanyag) véreredmények (vérkép) szavakkal találkozunk. A forró nyár 
megszülte a testi sérültek (testi fogyatékosok) és tehetetlenségi pótlék 
(magatehetlenségi p.) terminusokat is. 

Orvosi nyelvünk tisztulását volna hivatott szolgálni az egészségügyi szlo-
vák—magyar szótár, amelynek hibajegyzéke a Hétben megjelent. Legnagyobb 
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hibája, hogy nem hozzáférhető. Lényeges javulást az orvos-beteg kapcsolatára 
orientált magyar—szlovák és szlovák—magyar képes kisszótártól várunk, 
amelynek megírása folyamatban van. Igyekezetünkben szorongat a nyelvtör-
vény is. 

A genetika új tudomány, komplikált kódrendszere, angol és latin eredetű 
szavaik is nehezítik elsajátítását. Az alapjait 15 éve oktatják a középiskolában. 
Fajsúlyban a számítástechnikához hasonlítható. A közép- és idősebb generáció 
idegenkedik tőle, mert elüt eddigi tudomány- és életszemléletétől. Holnapi 
életünk számára ugyanolyan fontos, mint a számítástechnika. Majdnem min-
den évben kap genetikus Nobel-díjat. A genetika napjainkban megdönti a pa-
leontológia téziseit, holnap átrendezi Linné növény- és állatrendszertanát. 

A magyar tanulók késve jutottak a genetikát taglaló tankönyvekhez. A pe-
dagógusok előkészítése szlovákul folyt és folyik. Az alapiskola kétoldalnyi 
tananyagával nem szükséges foglalkozni. A gimnázium első, genetikát tartal-
mazó tankönyve 1975-ben jelent meg. A 105 oldalnyi genetikai szöveg 25 hi-
bát tartalmaz, ezeket egy publikációban 1981-ben részleteztem. 

Az 1986-ban megjelent Biológia, 2. oszt. 57 oldalnyi genetikát tartalmaz. 
Ezt a részt nem legálisan én bíráltam felül, 48 javítást eszközöltem, ebből 28 
genetikai jellegűt. A szerkesztő nem vette figyelembe, hogy a 
nukleotidhármas-í kijavítottam triplet, trinukleotidra, ami szintén lehetne bá-
zishármas vagy háromnukleotid is, hogy az ellentétes öröklődést kijavítottam 
ivarhoz kötött (cikk-cakk) öröklődésre és az indukciós mutagén tényezők 
helyett mutagén ágenseket javasoltam, ez indukáló ágens is lehetne, csak nem 
indukciós mutagén ágens, amelyben részben az indukciós szó helytelen. 

A fejezetben szintén korrigálni kell az autoszómás öröklődést autoszómális 
öröklődésre és az elméleti elosztási elméleti eloszlásra. Azóta szintén tudjuk 
már, hogy a munkakörnyezet magyarul munkahelyi környezet. 

örvendetes, hogy az észrevételeket figyelembe véve a gimnázium tanulói-
nak végre olyan tankönyv kerül a kezébe, amelyből a genetikai alapismerete-
ket könnyen megtanulhatják amellett, hogy termiiiológiahasználatuk sem fer-
dül el. 

A mezőgazdászok a genetikát az Állattenyésztés alapjai c. tankönyvből ta-
nulják. A fordító a genetika fejezetben a "vlohy" szlovák genetikai szaktermi-
nust mind az öt esetben "hajlam"-nak és nem génnek, faktornak fordítja. A 
kromoszómákban magyarul nem "építőtervek" {stavebné plány) vannak, ha-
nem utasítás, információ. A "kriienec" szót mind a hét esetben 
"keresztezettre " fordítja a fordító, és nem a megfelelő hibrid szóra. A Punett-

féle négyzetrajz, nem pedig Punett-tábla. Az "öröklődő anyag" (dediőná 
látka) helyesen genetikai anyag, örökítő anyag. A "dediőne zaloieny" összeté-
tel nem örökletesen hajlamos, hanem genetikailag megalapozott, örökletesen 
meghatározott. 
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A genetika egyszeri olvasásra nem érthető, és köznyelvi szótárral nem for-
dítható. Genetikai szlovák—magyar szótár még nincs, csak kéziratban, mint a 
szlovák—magyar mezőgazdasági szótár része. A sors iróniája, hogy több mint 
tíz éve ugyanabban a könyvkiadóban porosodik, ahol a tárgyalt könyvet is ki-
adták. 

A magyar nyelvű genetika irodalomban 240 olyan szakkifejezést számol-
tam össze, amelynek első eleme a genetikai, illetőleg némelykor a genetikus 
szó. pl. genetikai információ, genetikus információ, genetikai anyag, geneti-
kus anyag stb. 

1987-ben az Élet és Tudományban (30. sz., 942 old.) részletesen indokol-
tam megállapításomat, hogy csak a genetikai forma helyes. A szerkesztőség 
lábjegyzetben külön hangsúlyozta állításaim helyességét. Később cikkemet el-
küldtem a Delta szerkesztőségének, ennek ellenére még 1992 nyarán is (35. 
sz.) a genetikus vonal szót használják a genetikai vonal helyett. Egy világ-
nyelveket és kárpát-medencei nyelveket felölelő genetikai szótár megírása ja-
vaslat szintjén előkészületben van. 

Egyetemi szintű magyar genetikaoktatás nálunk még nincsen. 
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