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SZERKESZTŐI BEVEZETÉS A vírusok nevei t a hazai szak irodalom

ban megjelenő munkákban a szerzők meglehetősen sokféle

képpen írják. Az egységes írásmód még csak körvonalazódni 

sem látsz ik. Ezért látt uk időszerűnek, hogy a Magyar Orvosi 

Nye lv című folyó irat „Szócsiszolás" rovatában a vírusok elne
vezéseive l, a nevek írásáva l és a magyar ítás lehetőségeivel 

fogla lkozunk. Személyes megkeresés és az a lább i levé l elkü l

dé séve l felkértük az ország vezető szakemberei t, hogy ebben a 

kérdésben foglaljanak állást. 

FELKÉRŐ LEVÉL 

,,Az angol szakiroda lomban van valam iféle rend a vírusok el

nevez ése vonatkozásában. Ugyanakkor ennek teljes átvétele 

igen furcsán festene , ha példáu l az á ltalánosan isme11 vírusok 
neveire gondo lunk - ,,Rubell a virus" okozza a magyar a rube

ólát, a „Rabie s virus" ped ig a veszettséget? A sá rgaláz kóroko
zója pedig magyarul a „Yellow fever virus" ? Nyi lván ez így 

nem lenne jó. Így az első kérdés az, hogy menny ire, milyen 
mértékbe n-arán yban célszerű átvenn i az angolos vagy egyéb 

vírusneveket, illetve mennyi re s főleg hogyan haszná ljuk a 

köz ismert magyar meg neve zése ket. 

A másod ik kérdé s ugyanakkor az , hogy egy esetleg magyaro

san használt vírusnév esetében milye n helyesírás i elvekhez 

köss ük magunk at. Az „influenza" egy betegség , ám az ezt oko
zó vírus nevét hogyan írjuk le? Egybe ? - ,,influenzavíru s" (bir

toko s tömörítő összetet tszó -szerkezet) ... Esetleg kü lön, főnév i 

jelzőként tekintve az „ influenza" szóra? 

Mindk ét esetbe n külön go nd, hogy a fajtánál magasabb rend
szerta ni csoportok „neveit " nagybetűvel í1j uk - akkor az „inf

luenzát" az „Influen zavírus " vagy az „ Influenza vírus" okoz

za? Fentebb a „neveit" szó t sem véletlenü l tettük idézőjelek 

közé: a névtudomá nnyal fogla lkozók (pl. Gard iner) nagyjábó l 

egyeté rtenek abba n, hogy a rend szertani elnevezések nem tu
lajdonnév-jellegűek - nem ezé rt írjuk őket nagybetűvel , hanem 

csak Linnének a nemzets égek kiemelését cé lzó nyom dai meg-
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fonto lásokon alapu ló írásmódja miatt. Éppenséggel dönthetett 
vo lna úgy is, hogy ezt a kieme lést egy bekarikázássa l vagy ép

pen egy kettős aláhúzássa l teszi meg. Ez esetbe n a vad disznó 
tudományos neve ma „s us scrofa" vagy „sus scrofa" lenne , és 

nem „S us scrofa" ... 

Magunk gyakra n abban is bizonytala nok vagy unk , hogy egy

egy vírusnév éppen egy nemzetségnek (genusnak), egy fajtá

nak vagy egy magasabb rendű csoportnak felel-e meg. Jó pél

da erre , hogy mind nemként , m ind fajként „Influ enza A vírus" 

szerepe l - így, nagybetűvel az elején és a közepé n (minde nfé
le kötőjelezés nélkü l). És akko r mi a helyzet az adott ese tben 

komoly génhibás j árvá nyt (Spanyo l-nátha) elindító influenza 

kórokozókkal? Ez más faj tudományos szempontbó l, mint a 

nem génhib ás vá ltozat? Vagy csak alfaj? Vagy még az sem? 

Hány száza lékos ge nomvá ltozás kell ahhoz , hogy egy vírus 
ese tébe n új fajró l beszéljünk ? Vagy egyá lta lán: hogyan kell ezt 

a kérdést megközelíteni? Ehhez nyilván csak egy szakviro ló
gus tutlna hozzászó lni. 

Bonyolít ja a dolgot a valóban a „nevében " nevet viselő vírusok 

megneve zése (az ango lnak pers ze könnyű, csak szépe n szókö

zök kel teszegeti egymás után a szava it. .. ) : Epstei n- Barr- vírus 

vagy Epste in- Barr vírus; Ebola-v írus vagy Ebo la vírus (mert, 
ugye , ez egy folyó ... )??? 

És mit kezdjü nk a rövidí téses nevekkel ? Mikor aján latos és mi

kor nem a használatuk? A fentebb i példánál maradva: azt, hogy 

EBV, mindenki ismer i. Fura , mert ez magya rul rövidíté s lenne, 

ám az angolban nem tesznek itt pontot , tehát ezt elfogadhat
juk (pontosabba n: kénytele nek vagyu nk elfogadni) - legalább

is forma ilag - betűszónak. Tolda lékoln i, összeté telbe vonni le
het: ,,EBV-vel", ,,EBV-ről", ,,EBV-fe 11özés". De azé 11 sok el

képesztő vál tozato t is lehet találni a magyar nyelvű szak iroda
lomban: ,,EBV-sal" és hasonlók . A legrémesebb: ,,EBV-víru s" 

- kissé szószaporító ... 

Visszatérő gond unk a kötöje lezések , kül önírá sok, egybeírá sok 

használata az olyan szerkeze tekben, ame lyek öná lló megkü 
lönböztető betűt vagy szá mot tarta lmaznak. Ez a go nd nem

csak a vírusok „neveit" kuszá lja össze - gondoljunk csak a sze
rencs étlen interleuk inokra ... (Csak néhány nyomtatásban látott 

vá ltozat : ,,IL 2" , ,,1L2", ,,IL-11", ,,IL/', ,,IL-2" ... ) Haso nló, a mi 
meglátásunk sze rint nem tú l követke zetes kötöj elezés t, kü lön

írást sok he lyen lehet ta lálni: ,,Saccharom yces cerev isiae Ty3 
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virus ", ,,Pea enation mosa ic virus- 1 " , ,,Cryphonectria parasit

ica mitoviru s l - NB 63 l ", ,,Le ishm ania RNA v iru s 1- 1" 

., Sulfo lobu s virus SSV J" 

Sze retnénk, ha az ország vezető szakemb erei is kifejt enék ez
zel kapcsolato s vélem ényüket , amelyeket sz intén kö zlünk. Re

méljük , hogy egy kö zös álláspont ot ki tudunk alakít ani. Na

gyon kérjük , a j avaslatt a l összefüggő meg látása idat, illetve az 

olya n nehé zsége ket, amelyek még esz ünk be sem jut ottak, a re

mélhetőleg megszülető vagy már meglévő ötleteket , ja vas lato
kat , hasz nosnak tűnő alapel veket , akárc sak egy- egy rész kér

désben hasz nos szempontokat jutta sd el hozz ánk. Fáradozáso 

dat, együtt go ndolkod ásodat előre is hálásan köszönjük.(Bősze 

Péter és Dr. Grétsy Zso mbor)" 

MEGJEGYZéS Ez a felm érés is a Magy ar Orvos i Nye lv címü fo

lyó irat számára kész ült, amelyben ham aro san megjele nésre ke
rü l. Tekintette l azonban arra , hogy a Nőgyógyászati Onko lóg ia 

olvasó tábora más és, mert a vírusokka l a nőgyógyászok, daga
natgyógyászo k is lépten-n yomon kapcsolatba kerülnek, a szer

kesztőség úgy gond olja, hogy a szake mberek gondo lata i a Nő

gyógyásza ti Onk ológ ia o lvasó i szám ára is nagyon hasznosak. 

Néhány gondolat a vírusok neveinek írásmódjáról 

Ádám Éva dr., Nász István dr. 

Semmelweis Egyetem, Mikrobiológiai Intézet, Budapest 

Megjegyz éseink et elsősorban a „Ma gya r Orvosi Nye lv" fő

szerkesztőjétő l és szerkesztőjétől kapott felkérő levé lben felve
tett kérdések alapján tesszük meg. Gondo lataink csa k a kérdé

sek első megk öze lítésé t j elentik , szé lesebb összefüggések tük

rében vizsgá lva feltehető, hogy finomítá st vagy jav ítást igé
nye lnek . 

Az angol nye lvü szak irodalomból á ltal ánosan ismert virusne

vek egy részé re van megfelelő magya r elnevezés, eze k haszná
lata ja vaso lható, magyar nyelvű szakm ai szövege kb en azonban 

szük séges lenn e a nemzetköz ileg elismert név zá rój elben való 

mega dása a félreé rtése k elkerül ése vége tt. 

Né hány példa: 

rube llav irns rubeo lavíru s, rózsah im lővírus, rózs aláz 

v írusa (itt meg kell jegy ezni , hogy az an

go l nyelvű iroda lomban rubeo la néven 

gyak ran kanya rót értenek), 
morbi lliv írus kanyaróv írns, 

ye llow feve r vírus sárgalázv írus, 
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mump svirns mump szvírns, vagy esetleg j árványos fültő

m irigy-gyu lladás vírusa ( ez utóbbi név 
hosszúsága miatt nehézkes , a mump sz be

tegség pedig már közismert, ezé rt magya rí
tása nem látsz ik fe ltétlenül szüksé ges nek) , 

rab ies virus 

West-Nile virus 

Herpes simp lex virus 

veszettségv írns, 

Nyu gat -nílu si vírus, 

sömörvíru s (bár a herpes név ta lán 

köz ismertebb a magya rban is, mint a 

sömör), 
Herpes zos ter vírus övsö mör vírus. 

Néhán y más vírusnev et le lehetne magya rra fordít ani , pl. mu

rin leukemia vírus helyett egé r leukem ia vírus, murin mamm a

ry tumor vírus helyett egé r emlődaganat vírus , vagy felin leu
kemia vírus helyett macs ka leukemia vírus, de ezek ese tében is 

gyakran használják a rövidít éseket (MLV, MMTV, FLV), am i 

pedig nin cs össz hangban a magya rított né vve l (a röv idítése kre 

még viss za fogunk térni ). 

A betegs égre is utaló vírusnevek ese tében (influe nzav írus, ka

nyaróv írns, stb. ) jav asolnánk az egy szó ba írást. Tö bb ese tben 

azonban ezt nem lehet a lkalmazni, példá ul a különféle agyv e

lőgyulladásokat okozó vírusok továb bi , az izolálás helyé t meg
adó jelzővel is e l vannak látva. Ilye nkor a megoldás, p l. Ca li

forni ai agyvelőgyulladás víru sa lehet, vagy a hosszabb, össze

tettebb nevek nél, min t pl. a mump szví rus ese tében fültőmi

rigy -gyu lladás vírusa (birt okos j elzős mego ldássa l). 

Ha a sza bályos nemzetköz i viro lóg iai nevezék tant hasz náljuk , 

akkor abb ól ponto san kiderül , hogy mil yen kategó riánál já
runk . A víruscsaládok nevé nek végződése ugya nis a -v iridae 

szó, ami már önmagá ban j elz i, hogy víruscsaládró l van szó , pl. 
Orth omyxoviridae. Ezt magyarul ki ke ll írni , hogy Orth omy

xoví rus csa lád. Az alcsa ládo k végződése -virinae szó, pl. Ga m

maherpesvi rinae : Ga mm aherpesv írus a lcsa lád. A gen usok és a 

speciesek nevé nek végződése -vírus szó és a genu s neve nagy 
kezdőbetűvel írandó pl. Mas tadeno virus . Az egyes spec iesek 

végződése magya rosan -v írns, p l. influ enzav írus írand ó, a ma

gya r írásmód csa k a hosszú í-ve l írott vírus szóban kü lönböz ik . 

Termész etese n, ha a species nek elkülönítő neve is van, akko r 

azt nagy kezdőbetűvel ja vaso lt írni , pl. Herpes simp lex vírus. 
Az influ enza vírusnál bonyo lítja a helyzete t , hogy az Ort homy

xoví rus családban ta lá lható három genus (lnflu enzav irns), még 

további betűvel is kiegés zül, uta lva az azokba besoro lt vírusra 

(pl. Influ enza A-vírus genus). Bizonyos vírusok nál pedig előta

got kaptak a családba tartozó genusok , ilyenek példá ul az Ade
nov írus család genusa i, pl. Aviadenovirus, Mas tade nov irus. 

Az influ enza A esetébe n a spec iese n belü l a ltípusokat is meg 
kell kül önb öztetni , am i a vírus felületi anti génjeibe n beköve t

keze tt nagymértékű vá ltozás köve tkezménye , am it az eredm é

nyez , hogy j ól ismert gének időnként isméte lten kicserélődnek 

az emberi és bizonyos állat i eredetű infl uenzav írus ok közö tt. 

Ezált al csak új vá ltoza tok jönn ek létre , ne m új fajok. Ezek az 

ant igének a H (hemagg lutini n: vörö své rtes tek öss zecs apzódá

sáé rt felelős fehérje) és az N (neuraminidáz: neuramin savat 
bontó enzim). Az előbbiből j elenl eg 14, az utóbbibó l 9 ismert 

(H 1-14 , N 1-9) , eze k va riáció iva l lehet pont osa n je llemezn i az 
adott altípu st (pl. influ enzaví rus H I N 1, vagy influ enzav írus 
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H3N5). Korább an használták az influenzavírus A 1 (spanyol

nátha kórokozója), vagy az A2 (Hong-Kong altípus) elneve 

zést is (a Hl NI vo lt az influ enza A 1, a H3N2 pedig az influ
enzavírus A2). Ezt ma már a szak irodalomban nem nagyon 

haszná lják. 

A nevükben „nevet viselő" vírusok esetébe n (pl. Epstein-Barr, 

vagy Mason-Pfizer) a szerzői nevek között van kötőjel, j ava
soljuk, hogy ehhez sz intén kötőjellel csa tlakozzo n a vírus név. 

Ugyancsak ez lenne he lyes az izolálás he lyére utaló vírusne

vekbe n is (Ebo la-vírus, Marburg-vírus , Hanta-v írus, Coxsa 
ckie -vírus) . 

Számos vírus ese tében elfogadott a rövidítés, külön ösen, ha az 
ado tt vírusnév relatíve hosszú. Ezért lehet haszná lni az EBV, 

CMV, RSV, HPV, HTLV vagy éppen a HIV betűszókat. Ezek 

jó része annyira átme nt a gyakorlatba, hogy kénytelenek va
gyunk elfogadni. Mivel azonban az utolsó „V" betű a vírus 

szót jelö li, úgy gondo lj uk, hogy tolda lékot lehet ten ni hozzá

j uk, de annak a betűszó utolsó betűjéhez kell igazodnia, tehát 
sem miképp en nem EBV-sal , hanem EB V-vel (ahogy a betűszót 

kimondjuk , ahhoz igazodi k a tolda lék). Ezen betűszók eseté 

ben valóban nagyon rosszul hangzik az EBV-v írus, HIV-vírus , 

mert ez a vírus szó ismét lésé t jelenti. Még az előbbi esetében 
elképzelhető az, hogy EB-vírus, vagy ez áll pé ldául az RS

vírusra is, de teljesen szo kat lan és kevésbé érthető lenne a CM 

vírus, vagy Hl -vírus haszná lata. 

Sok - a virológ iáva l kapcso latos - szó esetében merül fel, hogy 

kell-e, lehet-e magyarítani: pl. replikáció: azért használják a 
szaporodás szó helyett , mert a vírus spec iálisan megsokszoroz

za magát , és talán ez fejezi ki jobban a va lóságot. Citopatogén 

hatás: rendszere sen használják a CP hatás rövidítést, ha sejtká 

rosító hatást írnánk , nem lehetne megfelelően rövidíten i. A rö

vid ítésekné l ugyani s általában már szükséges, hogy a nemzet
közileg elfogadott rövidítés megmaradjon , mert ellenkező 

esetben értelmezés i zavarok keletkezhet nek. A dependens szó 

helyett lehetne írni, hogy függő, pl. RNS függő DNS 

polimeráz. A vírusok nevében a „humá n" elnevezés t nem len

ne célszerű megváltozatn i, mert sok elnevezésben és röv idítés
ben ez így van benne (pl. HPV, HI V), termé szetese n szövege 

sen he lyes, ha - ahol lehet -, embe ri víruso król ínmk . 

Végezetü l szeretnénk megjegyezn i, hogy örömmel vettük a 

,,Magyar Orvosi Nye lv" alapító-főszerkesztőjének és szerkesz
tőjének felké rését , hogy a vírusok és a vírusokka l kapcsolatos 

foga lmak neveinek írásával kapcso latos nehézségek és zűrza
var megoldásának elősegítése érdekében java slatainkat , meg

látásainkat juttassuk el a Szerkesztőséghez, akár csak egy-egy 
részkérdésbe n is. Úgy véljük, hogy az ilyen jellegíí munkákra 

feltétlenül szük ség van. A Viro lógia azo nban ma már olyan óri

ás i, sokrétű, sze rteágazó és más tudományterületekke l összefo
nódó terü let, hogy a magyar ne vezéktan és írásmód kidolgozá 

sához rendkívü l sok munka , sok idő és többfé le szakterü leten 
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dolgozó sok szakembe r együttmííködésére lenne szükség és 

önmagában csak a viro lógia terü letén nem is lehetne megolda
ni, csak az egész magya r orvosi és részben a magya r bio lógiai 

nevezéktan és írásmód egészébe ágyazva. Ennek megteremté

se pedig egy nagyon hosszú folyamat lehe t, ame ly munkát csak 

lépésről lépésre haladva, csak a Magyar Orvo si Nyelv munka

társai , vagy szerkesztő gárdája len.ne képes hosszú ideig, meg
felelően aktívan tartan i és összehango lni. Erre mutatnak az ed 

dig megjelent cikkek, írások is. Különösen hasznosnak és pél

damutatónak gondo ljuk a Bélsebészet kifejezése inek és az Ős
sejtekke l és a szöve tátültet ésse l kapcsolatos kifejezések ma
gya r megfelelőinek összeállítá sát Bősze Péter és Grétsy Zso lt 
tollábó l (Magyar Orvosi Nyelv , 2002 / 1/2). Hason ló jellegű 

szere ncsés és szintén követésre méltó kezdeményezés V. Haj
dú Piroska és Ádány Róza sze rkesztésében megjelent „Epide
miológiai szó tár" (Medicina , 2003), amely a szakte rület leg

fontosabb angol (lényegében nemzetközi ) szavai t, kifejezéseit 

adja közre , magya r megfelelőjével együtt, a részletes magyará

zatot is megadva hozzájuk . 

Vírusok nevei - a zűrzavar csökkentése 

Nagy Károly dr. 

Semmelweis Egyetem, Bőr- és Nemikórtani Klinika, Budapest 

A vírusok neveinek a magyar általános és szakiroda lomba n va

ló he lyes megje lenítéséhez először tisztázn i kell, milyen víru

sok ról is van szó. Ny ilvánva ló, hogy az összes ma ismert -
több ezer - vírusra vona tkozó általános érvényű szab ály felál
lítása lehetet len. Meg kell határozni, hogy milyen terü letet 

ö leljen fel a jobbí tó, a magyar nye lvhez s imító szándék. A 

,,Princ iples of Virology" táblá zata 22 vírus csa ládot soro l fel: 

14 RNS tarta lmú és 8 DNS tartalmú vírust. A jele nleg hivata

los Gergely-féle mikrobiológ iai tankönyvben 19 víruscsoport 

ró l olvashatu nk. 

A tudományos , szakmai igényű munkákban vé leményem sze

rint meg kell tartani a latin/angol szász megnevezéseket , elne
vezéseket, annál is inkább , mert az ilyen je llegíí cikkekben lé

nyeges különbséget kell tennünk vírus családok , vírus törzsek, 
fajok, alfajok , altípu sok, variánsok között is, ame lynek magya 

rul való körülírása o lyan terjengőssé te1rné a munkát , ame ly 

már az élvezhetőség és a megérthetőség rovására menne. 

Vé leményem szerint el sősorban az orvosi /ál latorvosi területen 
előforduló betegségek előidézésében leggya koribb vírusok el

nevezését kellene szabályozni , természetesen nem kihagyva a 

- ma még nem kellően isme11 - növény i vírusoka t sem. 

Általános szabály zónak vélem, hogy ha van egy vírus beteg
ségnek magya r neve, akkor a kórokozó vírus magyar elneve zé

sét kell használni elsősorban birtokos esetben: kan yaró - a ka-
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nyaró vírusa, influen za - az influenza vírusa, övsömör - az öv
sömör vírusa stb. Am iko r azonban magának a vírusnak a viro
lóg iai jellegzetességeirő l írunk , már bocsát kozhatunk rész le
tekb e: pl. az influenza 8 vírus, vagy az övsömö r vírusa, a 
Herpes zoster. Általánosság ban azonban írhatnánk úgy is, hogy 
a herpeszví rusok (Herpesviridae). 

A vírusok egy része fel fedező iről, első kímutatójár ól kapta ne
vét: pl. Epste in Barr v írus, Rous sarcoma vírus , vagy földrajzi 
helyekről: Sendai vírus, ezekbe n az esetekben a nagybetűs kez
dést a tulajd onneve k miatt meg kell tartani. 

Sok nehézsége t jelent a rövidítések alkalmazása: az AIDS be
tegségnek mára elfogadott magyar megnevezése: emberi im
mungyengeség tün etegy üttes. Am ikor e betegsége t okozó ví
rusró l beszélünk, ma még elfogadhatóbb az AIDS vírusáról be
szé lni, vagy a nemzetközi leg leginkább elfogadott HIV rövidí
tés t alkalmazni , mint az EJT vírust írni. Nehéz lenne „magya
rítani" pl. a primate /entivirus (PLV) elnevezés t: mivel a ma
gya rban nemigen tudun k különbséget tenn i emberszabású és 
nem emberszabás ú majmok között - ráadás ul a primate kifeje
zés emberr e is alkalm azhat ó -, ugyanis ez nem egyszerűen ma
jom lentivírus, és a főemlős lentivírus megfogal mazás sem 
pontos. Ha emberszabású majm ok lentivírusár ó l beszé lünk, 
akkor pedig kimarad, hogy ilyen vírusa embe rnek is lehet. 

A röv idítések , betüszavak használatára so kszor kénye lmi 
szempo ntokbó l kerül sor. Azon ban megérthető pl. a HHV- 8 rö
vidítés használat a , mint a Kaposi sarcomához társult humán 
herpe svírus minden alkalommal való kiírása. Itt figye lembe 
kell venni mások me llett az Orvosi Hetilap vonatkozó előírása
it is, ame ly ese tünkben a sarcoma és a herpesvírus írásmódra 
vonatkoz ik. 

További kihívás az újonnan felfedezett , azo nosított vírusok 
magyar szövegbe n va ló megje lení tése. Tudjuk , hogy az 
(egy ik !) súlyos, heveny légúti megbetegedés t egy koro na vírus 
okozza. Most , am ikor a napi sajtó tele van ezekkel a hírekke l, 
magának a megbetegedésnek is többfé le változata létez ik: atí
pusos tüdőgyulladás, SARS, sőt (hibásan) A típusos tüdőgyu l

ladásró l is írtak. Vé lemé nyem szer int elfogadható lenne koro
na vírus tüdőgyulladásról beszél ni. 

Általáb an javaso lnám , hogy a legegyszerűbb írásmódot köves 
sük. Ha csak lehetséges, ne haszná ljunk kötőjel es fonmíkat . 
Tern1észetese n ez röv idítések to ldaléka inál sz inte elkerü lhetet
len (mint pl. RSV-ve l). 

A túlzott magya rításnak azonban nem látom sok értelmét, mert 
úgy járhatunk, mint az a XVlll. száza dban a betegségek ma
gyar megnevezését feltüntető könyv számos fejezete: aho l töb
bek közö tt a Nádra pogátsá ról ír, s ma már bizony nemigen tud
juk mit takar e megnevezé s. ,,A' NÁDRAPGÁ TSÁRÓ L. 
Nádrapogátsának az a' fpongyiás teft nevezte tik , a ' me llyik a' 
terhes nádrának fenekéhez ragad." Ez a méhlepény. 
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Válaszlevél 

Ongrádi József dr. 

Semmelweis Egyetem, Bőr- és Nemikórtani Klinika, Budapest 

. .. Köszö nöm sz íves felkérésedet, hogy a vírusok és beosz tásuk 
rendszertani csopo rtja inak magya r elnevezéséről alkossunk 
egységes vé leményt. A je lenlegi helyzet elég tarka, mert szá
mos vírusnak van magyar neve (több nyire felfedezésé nek ide
jébő l) (pl. veszettség vírusa) , más vírusokat latin-gö rög elneve
zésük szer int ismerünk (pl. herpesv irus), több vírust ango l 
vagy más nyelven adott nevé n h ívunk (pl. respira tory syncyc ial 
vírus), szerzői neveke n (p l. Epstein-Barr- vírus), földrajzi né
ven (pl. Marburg-ví rus) tartunk nyilván, vagy egy víruscsopo11 
tagjaként számokka l (humán herpesv írus 4) vagy betűkkel (pl. 
hepatiti s-A-vírus) határozzuk meg. Ismertek vírus nevek moza 
ikszóként is (p l. ECHO -vírus). Számos további változat ismert. 
A felvetett nehézség nemcsak a magyar nyelv ben létezik, ha
nem más nye lvekben is. A vírusok rend szertani cso portja it ma 
már ponto san megha tározott neveken ismerjük , amelyek va la
menny i nyelvben gyako rlatilag azonosak. Éppen ezért ez utób
biak magyar nyelven történő megnevezése szoka tlan lenne, s 
va lój ába n nincs is szükség mesterséges elne vezése ket kitalálni. 
A vírusok nevének helyesírásá ban pedig követni kell az általá
nos nyelvt ani szabá lyoka t. Ennél fontosabb azo nban, hogy a ví

rusok magyar neveit használj uk. Számos j ó nevet sajno s már el
felejtettünk: pl. a bárányhimlő és övsömör vírusa szinte minde
nütt mint var icella-zos ter vírus szerepel, ráadásul olaszosa n es
ve! ejtve. Ha van vagy volt egy vírusnak magyar elnevezése, ezt 
kell használnunk. Ha az okozott betegségnek van magyar neve , 
erről könnyen elnevezhetj ük magya r nye lven a kóroko zót: spa
nyol nátha vírusa lehet a most influenzavírus néven ismert kór
okozó, hepat itis A-víru s pedig a fe11őző májgyulladás A-típusú 
vírusa. Ha a betegségnek sincs közismert magyar megnevezése , 
először ezt ke llene mega lkotnunk. Körü lménye s leírások he
lyett egyszerű, rövid, de találó szavakra volna szükség, amint 
más terü leteken ilyen szava kat a nye lvúj ítás korában alkottak . 

A rég i magyar nevek felelevenítése , új nevek alkotása és a meg
felelő helyes írással történő köz lés azon szakembe rek erkö lcs i 
kötelessége lenne, akik ezen a területen dolgoznak , tankönyve
ket és közleményeket jelentetnek meg. Sajnos, ma már körü l
ményesebb egy magyar nyelvű cikk szabatos megírása , mint pl. 
egy angol nyelvüé, éppen a megfelelő, közisme rt és általánosan 
használt szakkifejezések hiánya miatt. Nem beszélve arró l, 
hogy a magyar nyel vű közlemények gyakorlat ilag nem használ
hatók fel a tudományos teljes ítmén y é11éke lésénél - gyakor lati
lag ezért kész ítésük hátrányosnak szám ítható a szerzőre nézve. 
Az „okos" szake mberek nem közö lnek magyarul. Mint a Ger

ge ly L. szerkesztésében megjelent Orvosi mikrob iológia (Sem
melwei s Kiadó, Budapest, 1999) egye temi tankö nyv viro lógia i 
fejeze tében is jól látható, a tankön yv- és közle ményí rók egy ré
sze nem veszi a fáradságo t, hogy magya r nyelvű szavakat , kife
jezése ket használjon, sz ívesebbe n szerepelt et ik a vírusok ide-
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gen nevét, s még jó, ha záróje lben sze repel a vírus magyar el
nevezése. A tanulók és olvasók ezért az első helyen szereplő ne
vet fogjá k inkább megtanu lni és hasz nálni, elszürkí tve ezze l a 
szaknye lvet. Emellett a vírusokkal kapcso latos jelenségek leírá
sában sokszo r lehet idézőjel nélkül vagy idézőjelbe tett angol 
szavakat és kifejezése ket olvasni magyar mondatok közepé n. 
Ez a zagyva leírás inkább azt érzékelteti, hogy a szerző nem ké
pes anyanye lvén kifej ezni magá t, és nem is töreksz ik arra, ma
gyarán beszé dhibás . Az olvasó arra is gondol, hogy egy értelmi

ség i nemcsak a szakmá t ismeri és műveli magas fokon, hanem 
az új je lensége kre, adatokra, itt p l. a vírusok elnevezésére meg
felelő anyanyelvi kifejezése ket használ, alkot és err e megtanít
ja az olvasót. Ha ezt elmulasztj a, inkább betanított munkásnak 
tekintendő, mintsem „alkotó" értelmiséginek. Sajnálatos, hogy 
a helyesírás szabá lyait sem a szerzők, sem a lektorok, sem a k i
adók nem veszik komo lyan, ezé rt fordulhat elő, hogy ugyan
azon köz leményben ugya nannak a névnek vagy fogalomnak a 
leírása akár három-négy változa tban is szerepe lhet. 

Érdemes lenne egy o lyan társada lmi bizo ttságot felállítan i, ta
lán a Magyar Tudományos Akadém ia felkérésé re, amelyben az 
egyes vírusokka l foglalkozó szakemberek módszerese n átte
kintenék a magyar elnevezése k lehetőségeit. Nemcsak az em
beri kórokozóké t, hanem az állatokét és növényekét is. Remél
hető leg a jelenleg i gondolatszegény ál-nemzet köz i megneve
zése k helyett szépen csengő, találó, egyedi, sze llemes vírusne
vekkel fogun k találkozni. Nem lesz baj , ha nem mindegyik ja
vas lat gyöke resedik meg, más szerzők később még találóbb ne
veket adom ányozha tnak ezen kórokozó knak: mint egy sze lle
mi torn át vagy já tékot kellene felfog ni eme tevékenysége t. 

Válaszlevél 

Rusvai Miklós dr. 

Ál!aton1ostudományi Egyetem, Budapest 

... gondolatok az általad felvetett ötletekhez: 

1. Azokná l a betegsége kné l, amelye knek van magya r nevük 
(pl. himlő) vagy meghonosodo tt idegen eredetű magya r nevük 
(te a rubeólát és az influenzá t említed), én ezt használnám. Te
hát himlővírus, influenzav írus, mum pszv írus, sárga lázv írus. 
Egybeírva (b i11okos tömörítő össze tettszó-sze rkezet), ha a szó
tagszá m mege ngedi. Mintegy az állatnevek esetében megho
nosodott szabá lyt követve , hiszen ma már senki nem ír kanga
roo- ugrást, girafe-ke trecet vagy elephant-ormányt, holott ezek 
a nevek is ny ilvánva lóan idegen eredetűek, és eredetileg más 
he lyes írássa l írták őket . Nem kínlódnék ezek erőszakos ma

gyarításával sem, hiszen az előbbi példánál maradva a nyakor
j án sem honosodott meg a zs iráf helyett. Ez tehát a neve k egy 
részé nél működne. Az egyértelműség kedvéé rt (a Linné-fé le 
nóme nklatúra mintájára) szükség eseté n a jelenleg (tetsz ik, 
nem tetszik) a latin helyett a virológ iában elfogadott angol 
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névve l egyértelműsíteném az elnevezést. Tehát például: szo
porny icaví rus (Canine Distemper Virus, CDV), ugyanúgy, 
mint pl. mézelő méh (Apis melli fera L.) . Nagybetűvel vagy 
kisbetűvel? Talán inkább naggyal , de minden szót, mint az 
előbbi példám mutatja. (Ez szakmai sov inizmus : legyen a 
vírustaxonó mia nagyratörőbb, mint a zootaxonó mia!) 

2., Ugyaneze n az alapon a magyar vagy meghonosodott ma
gyar névvel nem rendel kező vírusoknál viszont, ugyancsak az 
állattan mintájá ra meghagynám az erede ti nevet (n incs magyar 
megfelelője a következő állatneveknek: jag uarundi , babirussa, 
lovebir d, bandicoot, stb . Az állattan esetében persze nehéz ha
tárt vonni , mert a piranh a máris magyar lesz, ha pirányá nak ír
j uk, és a flamingo is elég, ha egy ékezetet kap, máris honosí
tottuk. A vírusok ese tében meghagynám az eredeti írásmó dot: 
külön írva, és a vírus hosszú í-ve l, tehá t pl. Getah vírus, SARS

vírus. Van ahol sokka l egyszerűbb, és van ahol bonyolultabb a 
helyze t, fől eg azé rt, mert az egyszerűségre törekvő szakma i 
szleng nem tűri a hosszú neveket - ha nincs magyar név, rövi
dítést alkalmaz . Ilyen példáu l most a SARS-v írus (ami magya
rosan ej tve elég furán hangz ik), de állatorvosi példánál marad

va : a bo1ja k vírusos hasmenésé t okozó vírust (mi lyen szép 
hosszú össze tétel!) mind enki csak VD-vírusként emlege ti 
(Yiral Diarrhea Virus, VDV), sőt a magya r gyártmá nyú vakci 
na gyártmányneve is Védévac . 

3 ., Hogy a vírus név fajt, nemzetséget , víruscso portot ( clus
ter-t) je löl-e, és ho l a határ ezek között, ebbe talán ne menjünk 
bele, mert nemhogy a viro lógiába n, hanem az erre szakoso dott 

vírus-taxonómusok közö tt sincs összha ng e tek intetben . A zo
ológiában persze könnyű eldönteni, hogy szaporo dóképes utó
dot képese k-e létrehozni olya n látszólag igen különböző álla
tok, mint a berná thegy i és a palotapi ncs i. Ha igen, akkor egy 
fajba tartoznak, ha nem, akko r nem . A vírusoknál ez az elv nem 
működik, marad a genomhomo lógia, sze ro lógiai reakc iók azo
nossága stb . A fajnak megfelelő rendsze rtan i alapegységbe so
rolás (régen ilyen volt a szero típus) egyre kevésbé müköd ik. 

4., A névben neve t viselő vírusokra sok példa van. Álla torvosi 
példáná l maradva jele nleg elfoga dott a Marek vírus, Aujesz ky 
vírus, Derzsy vírus elnevezés (van Przewals ky ló és Csapody 
sáfrány is). A West Nile virus magyar neve nyugat-nílusi lóen
cephalitis vírus - ez már kevésbé működőképes. Az Ebola-v írus 
és a Hantaan-vírus megoldás nekem nem ellenszenves és ha van 
pannon gyík meg dunakavics (cukorka!) meg tiszav irág (rovar!) 
akkor miért ne? Persze a nevekhez hozzáb iggyeszt hetünk egy
egy -i betűt és kisbetűvel írva lega lább annyira magyaros lesz, 
mint a korábban emlegetett piránya (piraya, piranha, piraifa?). 
Tehát így lehetne vírusnevet képezni folyónévből: pl. ebolai ví
rus, hantáni vírus, nyugat-nílusi vírus (lásd : dunai kölönte, nílu
si krokodilus), városnévből : akabanei vírus, nairob i vírus stb. 

5., A rövidítéses nevek toldalékolását mindenképpen a vírus t 
kiírva, vagy meghagyva és a rövidítést betűszóként keze lve 

tartanám jó nak. A korábbi pé ldáknál maradva : VD vírussal 
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(se mmiképpen nem VDV vírussa l!!), EB vírussal vagy VDV
vel, EBV-vel. 

6., A kötőjelezés könn yebb eset, mert „csak" elhatáro zás és azu

tán megszo kás kérdése. A határozatlanság és a többfé le írásmód 
a szabá lyozat lanságbó l és nem a megfelelő elnevezések hiányá

ból fakad - sokszor az éppen aktuá lis „divatot" követi. 

A fentiekbe n leírt gondolatok azt mutatják, hogy én is csa k a 

je lenleg i nevek alkalmazhatatlanságának felismerésé ig ju tot

tam el, de általánosan elfogadható és haszná lható megoldást 

nem ige n tudok ajánlani ... 

Gondolatok, javaslatok 
a vírusok egységes írásmódjára 

Szücs György dr. 

Állami Népegészségügyi és Tiszti Szolgálat, Pécs 

MEGJEGVZÉS A SZERKESZTŐNEK . .. Kérlek, nézd meg a csatolt ol

dalako n leí11 gondo lata imat. Természe tesen, rengeteg kérdés 

maradt még bennem. A vírusok nevezé ktana , főleg ha az egész 

élővilágra vetítj ük, al ig fogható át. Talán jó volna az „e lfoga
dott" magyar vírusneve ket valam i írásmód-mutató je gyzé kben 

megadn i, aho l nemcsak az emberi megbetegedést okozó vírusok 

és megbe tegedések, hanem az állatorvosi és a mezőgazdasági te
rületen előfordulók is sze repelhetnének. Köszönö m ismételten a 

megtisztelő felkérés t, és kíváncs ian várom, hogy megtudjam 

kollégáim gondo latait is. Köszö nöm azt is, hogy a mindnyájunk 

számára prob lémákat hordozó kérdést felvetettétek. 

BEVEZETÉS A vírusoknak napja inkban nemzetközi sz inten álta

lánosan e lfoga dott rendszerezése nemcsak egy hasz nált, ha

nem mindeddi g használh atónak is b izony ult rendsze re. A Nem
zetkö zi Vírus Nomenk latúra Bizottság (Internationa l Commit

tee for Taxo nomy of Viruses ; lCTV) alább i megfogalmazásait 

és ajánlásait nem vol na célszerű elvetn i, am ikor a vírusok „ma 
gyar" elnevezésé re és írásmódjára teszü nk javas latot. 

TAXONÓMIA A vírusok rendsze rtana a vírusok neveit igyekszik 
va lam ilyen , a vírusra jel lemző tulajdonsághoz kötni, de valój á

ban egy mesterséges hierarc hiát tükröző rendszer, amelyben a 
,,rend " a legmagasabb kategória , amit a „csa lád", az „a lcsa 

lád", a „nemze tség " és a „faj" köve t. Az enné l alacsonyab b hi

erarchia sz intek, mint az "a lfaj" , a „törzs" , a „variáns", stb . 

meghatározását már nemzetközi sza k.csoportok és törzsgyűjte
mények képviselői foga lmazzá k meg. 

Napja inkig összesen egy „rend "-et fogado tt el az ICTV. A 
,,rend " jelö lése a névhez kap cso lt ,,- virales" toldalékkal tö rté

nik (Mononegavirales). A vírus csa lád elnevezésé nél a névhez 

,,-virida e" , és az alcsa lád esetében a név hez ,,-virinae" to lda

lék. kerül. A nem zetség megnevezésében a ,,-vírus" tolda lék. 
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szere pel. A faj meghatáro zása a legnehezebb . Ezért az ICTV 
1991-ben a következő meghatároz ást fogad ta el erre a taxonó

miai kategóri ára: ,,A vírus faj a vírusok sok.-jellemzős osztálya, 
amelyet azono s eredetű és sajá t öko lóg iai helyet elfog laló víru

sok alkotnak ". Még így sincs egyértelműen megjelenő jelö lés , 

mert egyrészt a fajt a „v írus" megjelö lés jelö lheti, de más ese

tekb en a „vírus" jobban megfele l az alfaj , a törzs, vagy éppen 
a varián s jelölésére. 

Nemze tkö zi megegyezés szerint a (rend), család, alcsa lád és 

nemzetség neveket nagybetüve l kezdjük és dőltbetűvel (kurzív , 
,,italic") írjuk. A nem zetség nevébe n a „vírus" szó a szó töve! 

egybeírandó (pl. Morbillivírus nem zetség). A fajra utaló elne

vezés viszo nt kisbetűvel ke ll írni , kivéve, ha helynévbő l , sze 

mélynévből , vagy egy gazdaszerveze t, csa lád vagy nemz etség 

nevéből ered, és sohase m írandó dőltbetűvel. Javaso lt, hogy a 
,,csa lád" , ,,alcsa lád", ,,nemzet ség" , stb. kiírásra kerülj ön a ta
xonóm iai név után; pl. Paramyxoviridae csalá d, Morbilli vírus 
nemzetség, stb. , és mind en ese tben a „vírus" hossz ú „í"-vel 

sze repe ljen akár önmagában, akár szóössze téte lben a magyar 
nyelvű leírásokba n. (Évekke l ezelőtt a kettős latin elnevezések 

a vírusok nevezék tan ába n elvetés re kerültek.. Példáu l a koráb

bi megnevezések , mint a Flavivírus fabricis vagy Herpesvírus 
varicel/ae már nem használato sak.) 

A j elenleg i taxo nómi ai megnevezése k a következőképpen írha

tók: 

1. Pox viridae család, Chordopoxvirina e alcsa lád , Orthopoxví
rus nemzetség, vacc inia vírus (Utóbb i lehet faj, törzs , vagy ép

pen variáns , ami kiírandó , vagy kiegészítő je lölésekkel egyé r
telműsítendő.) 

2 . Herpesviridae csalá d, Alphaherp esvirinae alcsalád , Simp
/exvírus nem zetség , humán herpes vírus 2 (herpes s implex ví

rus 2) . A t ípus megje lölésé re a „ví rus" után i szám önm agába n 

(és kötőjel nélkü l) sze repelhet , vagy „2-es típusú herpe s sim 
plex vírus" írásmód javaso lható. 

3. Picornaviridae család, Enterovíru s nemze tség, pol iov írus 1 

(vagy: l-es típu sú po liovírus). 

4. Mononegavi rales rend, Rhabdoviridae család , Lyssavírus 
nemz etség , rabies vírus. 

5. Bunyaviridae család , Tospovírus nemzetség, ,,paradi csom 

foltos rothadás vírus". Úgy gondo lom , hogy a növények és az 
állatok (bakté riumo k, gombák , íze ltlábúa k, stb.) vírusa ival fog

lalkozók tehetnek itt javas latokat. Am i nekik már egyértelműen 
és magyaros ított formában el fogadott , a más szakt erü letek. kép

viselői számára még sokszo r „először hallott" elnevez és. 

6. Bromovirida e csa lád, Bromo vírus nem zetség , rozs nok 

(Bromus) moza ik vírus. (A magyar név utá n zárójel be tett latin 
elnevezés pontosí tja a növény nevé t.) 

7. Sobemoví rus nemzetsé g 

8. Totiviridae csa lád, Totivirus nemzetség , Saccharomyce s ce

rev isae vírus L-A (Eze ket a vírusneve ket nem javaslom „átír 
ni", mive l szin te kizárólag a szakterület számá ra írt köz lemé

nyekben sze repelnek..) 
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9 . Tectiviridae csa lád, Tectivirus nemzetség, enterobacteria fág 
PRD 1. (A „phage" tern1észetesen ,,fág" -nak írandó, és kötőjel 

nélkül, szóközzel kapcso lód ik hozzá a kiegészítő jel zés.) 
10. Plasmaviridae csalá d, Plasmav írus nemzetség, Achoplas

ma fág L2 

Közny elvi használatban viszont a vírus „csa lád", ,,alcsalád", 
,,nemze tség" és „faj" nevek kisbetűvel és nem dőlt betütípu s
sa l írand ók: pl. picorn av írus csalá d, enteroví rus nemz etség . 

Ha nincs kíegészítő utalá s, hogy milyen taxonóm iai színtű az 
elnevezés, nehéz azt a névből egyszerűen megmondani. A köz
nye lvi „param yxov írus" egy részt utalhat a Paramyxoviridae 
családra, a Paramyxovírus nemzetségre , vagy a Paramyxo
vírus nemzetség egy ik fajára, pl. a humán paramy xovírusok 
egy ik törzsére, típusára . Ugyan már törté nt java slat, hogy 
ugya naz a taxonómiai szótő ne lehesse n a különböző hierar
chia szinte ken, de eddig még nincs egye tértés . 

Ezért j elenleg amikor pl. a „humán pa rainfluen za vírus J" ta
xonómiai helyére utalunk a következő írásmód javasolható: ,,a 
humán parainflu enza vírus a paramyxoví rus nemzetség egyik 
tagja", vagy „ a Paramyxoviridae csa ládba, a Paramyxovir us 
nemzetségbe tartozó l-es típusú humán parai nfluenza vírus" . 
(Az alcsa ládra vagy a rendre nem kell utalni.) 

KISBETŰ - NAGYBETŰ A fenti taxonómiai leírásban adtam útmu
tatást erre a kérdésre. Nagybetűvel kezd ve írandó a „re nd", a 
„csa lád" , az „alcsa lád" és a „nemzetség" név (és az egész név 
kurzív, dőlt betűtípussal, vagy kéz írásba n, gépelésnél aláhúz
va) . Kisbetűvel kezdjük, és nem dőlt betűvel írj uk az alacso
nyabb taxonóm iai sz inteke t jelölő vírus neve ket (,,faj" , ,,törzs", 
,,variáns" , stb .) Itt kivétel - nagybetűvel kezdjük - a helyne
vekre, személ ynevekre, csa lád vagy nemzetség nevekre utaló 

elnevezéseket! 

EGYBEÍRÁS - KÜLÖNÍRÁS A „vírus" szót önma gában és összeté
telekben magyar nyelvü szöveg környezet ben mindig hosszú „í" 
betűvel írjuk. A „v írus" tago t a köznye lvi írásmó dban egybe
írjuk a „rend", ,,csa lád", ,,alcsa lád" és „nemze tség" nevekke l, 
aho l ilyenkor kisbetűvel kez dj ük az elnevezés t (pl. paramyxo
vírus alcsalád , enterov írus nemzetség. Az „influenzav írus" ta
xonómiai helyre utaló kiegészítés nélkül , és kisbetűvel kezd
ve, mindi g fajra, törzsre , vá ltozatra utaló írásmód. Gondot 
okoz a nemzetség nél alacsonyabb hierarchi ájú elnevezése k
ben a „v írus" utótag írásmódj a. Jele nleg a „hagyo mány" érvé
nyesü l. Jó lenne, ha eze n a sz inten a „v írust" külön írnánk 
(vagy eset leg szótagszá mhoz kötnénk a különírá st?). A kapott 
pé ldában pl. az „influenza vírus" - külön írva - az adott meg
betegedés t okozó törzsre, az „infl uenzavírus A vagy B" - egy
beírva - pedig nemzetségre utal; más íráss al : lnfluenzavirus A 

és/vagy B ). 

KÖTŐJEL A fenti példákbó l köve tkezik, hogy kötőjelet a tőszó 
és a „v írus" szó között nem használunk. Tehát : Epstein-Barr 
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vírus; Ebo la vírus, hepatiti s C ví rus, stb . Viszo nt a rövidített 
(betűszó) neve kben a kiegészítő jelöléseket kötőjel lel írj uk, 
pl. humán coxsackie vírus A 1, CY-A 1, vagy humán coron 

avírus /koro navírus?/ 229E, HCY-229E . Ugyancsak kötőjel 

lel csa toljuk a toldalékokat ügye lve, hogy a betűszóra „i l
lesszünk": pl. HPY-ve l, HPY-ben, HPY-fertőzés. Ilyenko r a 
kiejté sbe n „há-pé-vé"- t mondunk, és soha nem „HPV-vírus"
t, ,,HPV-vírussa l", stb.! Jó lenne ugyanakkor a „vírusfertő
zés", ,,vírusjárvány" j elzős összeté telekb en az egybe írást kö
vetni. Három vagy több tagú összetéte lben ped ig a kötője les 

írásmód ja vaso lható: pl. po liovírus-járvány, ca licivírus-fer

tőzés. 

RÖVIDÍTÉSES NEVEK Csak azután haszná lhatjuk őket, amikor az 
adott vírus első em lítésekor annak pontos teljes nevé t leírtuk , 
és zárójelben a rövidített nevet - pontok nélkül - közve tlenül a 
teljes név után feltüntettük: pl. Epstein-Barr vírus (EBY). Ez 
azért is szükséges, mert pl. az RS V egyaránt j elentheti az „óri 
ássejtes légúti vírust (Respiratory syncyt ial vírus) , vagy éppen 
a Rous szarkóm a (sarcoma) vírust. Javas latom szerint az egyes 
vírustörzsek , vírustípusok, vírusvar iánsok jel ölésére használt 
szám- és betűjelek kötőjel nélkül írandók a „v írus" szó/szótő 

után. A je lzéseke n belüli kötőjelek haszná lata pedig a nemzet
közil eg elfogadott ICTV aján lásán kell, hogy nyugodjon . (pl. 
herpes simp lex vírus 1, vagy Cali fornia ence phalit is vírus 
BFS-283). 

MAGYARUL VAGY A NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT IRÁSMÓDDAL 

Számomra a legtöbb esetben az orvos i szakszövegbe n csak a 
nemzetköz íleg elfogadott írásmód (záróje lben ese tleg a köz
nye lvben már meghonosodott magyar megnevezés feltünteté
séve l) tűnik a lege lfogadhatóbbnak. Te1mé szetesen, nyelvta
nunk tele van kivéte lekke l. A rubeo la, a sárga láz, a himlő, a ka
nyaró, influenza , vesze ttség, herpesz , stb. - elsősorban mint 
megbetege dések - a kivételekhez tartoznak. A herpes vírust vi
szont „s"-sel és nem „sz"-sze l írnám. A cytomegalov írus 
(CMV) esetében az „óriássej tes vírus" (ese tleg magyar elneve
zésében kötőjellel írva: ,,óriássejtes-vírus") már sokka l kevés
be közismert. Nem volna sze rencsés a rotavírust „keré kvírns
nak", az astrov írust „csillagvírnsnak" hívni, bármennyi re is 
könnyen „magyarosíthatók " ezek a nevek. Vegyük napja ink 
példáját: mindenki számára a „SARS vírus" a média közvetíté
sével egy járv ányhoz, klinikai tünetekhez jó l köthető új kór
okozó. A „SA RS coro navírus" már kevésbé, és a „sú lyos akut 
légúti szindróm a v írus" a legkevés bé. 

SZERKESZTŐSÉGI ZÁRÓGONDOLATOK A vírnsnevek írásmódj ával 

kapcso latos gondolat okhoz kiegészítő szerkesztőségi állásfog
lalást nem teszü nk. Úgy gondo ljuk, hogy a fentiekben közö lt 
vélemények egyé1telműen rávi lágítanak arra, hogy még hosszú 
az út, sok a teendő, és talán nem túlzás azt mondan i, hogy a 
szakemberek és nye lvészek országos szintű, szerveze tt össze 
fogására van szükség egy egységes rendszer kidolgozásához. 
Tisztelette l kérjük az olvasókat , szakem bereket, hogy írják 
meg véleményüket, amelyet öröm mel közreadunk. 
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