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BEVEZETÉS Követve a Magyar Orvos i Nye lvben megje lent el ső 

próbá lkozáso kat, most is két, találom ra kiválasztot t pé ldát mu
tatunk be, három-három vá ltozatban. Az első az eredeti szöveg , 
a másod ikban igyekez tünk az eredeti monda tszerkesztést kö
vetni , míg a harmadikban már átfoga lmaztuk a mondatot. 

Szere tnénk, ha az o lvasók megtisztelnének véleményük közlé
séve l; elmon danák, hogy melyiket tartj ák a legszere ncsésebb
nek. Sajnos, az előző alkalommal bemutatott példákra nem 
kaptunk visszaje lzést . 

1. PÉLDA 

EREDETI MONDAT : 

A betegek ben előforduló prog ressz ívebben nagyob b szám ú 
érintett nyirokcsomó, va lam int a timuszkor tex megnöveke dett 
vastagsága akkor egyeztethető össze , ha a megnövekede tt kor
tiká lis vastagság a nagyo bb számú szuppresszo r sejtnek kö
szönhető; amelyek kifejeze tt aktivitása, a rosszi ndulatú daga
nat kialakulásáva l társul. 

1. VÁLTOZAT: 

A betege k nyirokcsomóá ttétei, valamint a csecsemőmirigy ké
regá llomá nyának megnövekedett vastagsága akkor egyez tethe
tő össze , ha a megnöveke dett kéregvas tagság a nagyobb számú 
gátlósejtnek köszönhető, ame lyek ki fejezet t működése a rossz
indulatú daganat kialakulásáva l társul. 

2. VÁLTOZAT: 

A betegek nyirokcsomóá ttéte inek gya korisága és a csecsemő
mirigy kéregá llományának vastagsága közöt t csak akko r mu

tatkozik összefüggés, ha a kéregá llomány megvas tagodását 
azok nak a gát lósej teknek a felszaporodása okozza, ame lyek
nek fokozott működése a rossz indulatú daganat kialakulásáva l 
társul. 

l evelezés i cím: 

Prof. Dr. Bősze Péler 
Főváros i Szent lsrván Kórház 
Nőgyógyászati Oszlály 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 
Távbeszélő: (36 1) 2752 172 Tá vmásoló: (36 1) 2752 172 
Villanyposta: bosze@axelero.hu 

206 

2. PÉLDA 

EREDETI MONDAT : 

Nagyszá mú tumom1arkert határoz tak meg az emlőrákos bete
gek szérumába n és ezeket diagnosztikai célokka l tesz telték; 
ezek mag ukban foglalták a karcinoe mbrio nalis ant igé nt 
(CEA) , CA-125-öt ... . .. Úgy tűn ik, abban álta lános egyeté 11és 
van, hogy 1. bár ezekkel a markerekke l tumo r eredetű pep
tideket mérnek, még is a tumorban és a szérumba n való j elen
létük nem korre lál egymássa l, 2 . j elenlétük a szérumba n előre

haladott betegség esetén fordul el ő, így nem hasznosa k az el
sődleges diagnosztikában, de 3. je lenlétük a szérumban fel
használh ató a keze lés hatékonyságá nak monito rizálására. 

1. VÁLTOZAT: 

Az emlőrákos betegek szérumába n sokféle daganatjelzőt -
CEA (carcinoembryonalis antigén), CA 125 ... - határoztak 
meg, és tanulm ányoztá k, hogy ezek mennyire alka lmazhatók a 
betegség kórismézésé ben. A vizsgá latok eléggé egybehangzó
an azt mutatják, hogy 1. a vizsgált daganatjelzők daganat ere
detű peptidek, ennek ellenére a daganatban és a szérumba n 
mért mennyiségük jelentősen eltér, 2. mennyiségük a szérum 
ban általában előrehaladt daganatok esetében növe ksz ik meg, 
ezért a betegség kora i felismerésére nem haszná lhatók, 3. a ke

zelés hatásosság a azonban ezen daganatjelzők szé rumszint ér
téke inek meghatározásáva l jó l megítélhető. 

2. VÁLTOZAT: 

Az emlőrákos betege k szérumában sokféle daganatjelzőt -
CEA (carcinoembryonalis ant igén), CA 125 .. . - mutattak ki, 
és tanulm ányozták, hogy ezek a daganatjelzők mennyire hasz
nálhatók a kezde ti betegség felismerésére. A vizsgála tok elég
gé egybehangzóan azt mutatjá k, hogy: 1. a vizsgá lt daganatje l
zők daganat eredetű peptidek , ellllek e llenére a dagana tban és 
a szérumban mért mennyiségük jelentősen eltér, 2. szérum
szintjük általába n előrehaladt dagana tok esetében emelkedik, 
ezért a betegség korai felismerésé re nem használhatók, 3. de 
alkalmazhatók a keze lés ellenőrzésére, mert a széru mszint ér
tékeik a keze lés hatásosságá tól függően változnak . 

3. PÉLDA 

Az alábbi példán a magyarításnak egyik fontos szempontjára 
hívj uk fel a figye lmet. Egyre gyakrab ban talá lkoz unk az angol 
nyelv mondatszerkesztési formáival haza i, magyar nyelven írt 
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közleményekben. Ezek nagyon idegenek a magyar nye lvben, 
és gyakra n nyakatekert nek tűnnek. Az ilyen mondat okban 
rendszerint sok idegen kifejezés talá lható . A szerzők által leírt 
formában, az idegen kifejezések haszná latáva l, a mondani va ló 
legtöbbször megérthető, jóll ehet nem mindig egyértelmű. Az 
idegen kifejezések magya rra l történő helyettes ítése változa tlan 
mondatszerkezet mellett az érthetőség rovására mehet. Ez a 
példa is mutatja , hogy nem elég a magyar szavak, kifejezések 
haszná lata, a magyar nyelvnek megfelelő mondatszerkesz tés is 
alapvető jelentőségű. 

AZ. EREDETI MONDAT: 

A cervix tumor keze lése a negyedi k stádiumban szisztémás ke
moteráp ia, ami cisp latin, ifosfamid , paclitaxel monot eráp ia, 
vagy ezek kombinációja egymással, vagy egyé b szerekkel. 

UGYANEZ ANGOLUL - ÖSSZEHASONLÍTÁS VÉGETT: 

The treatment of the cervix tumors in stage rv is systemic 
chemotherapy: c isplat in, ifosfam ide or pac litaxe l as mono- or 
combined thera py, occas ionnal with other drng s. 

A mondat , ha nehezen is, de a szakember számára érthető . Nem 
teljese n világos azonban, hogy a más gyógyszerekke l történő 

együt tadás pontosan mit j elent; nevezetesen a sejtölő gyógysze 
rek közül valame lyiket adjuk más gyógysze rrel vagy azok kö
zül is többet. Az angol vá ltozatból látsz ik, hogy a két mondat 

Hogyan írjuk ? 

szerkezete mennyire haso nló. Az ango l mondatban azonba n van 
állítmá ny. (A helyesírási kérdésektől most eltekintünk.) 

1. VÁLTOZAT: 

A méhnyakrák kezelése a negyedik stádiumban sejtmérgező 
gyógysze rkezelés, am i cisplatin, ifosfamid, paclit axe l egy
gyógysze res keze lés vagy ezek együttes adása egymássa l vagy 
más gyógyszere kkel. 

Ebbe n a változatban az idegen kifejezéseke t magyarokkal he

lyettesíte ttük . Tekintettel arra, hogy a magyar kifejezések nem 
e léggé terjed tek el, nem mindenk i által ismerte k, a mondat ért
hetősége kárt szenvedhet. 

2. VÁLTOZAT: 

A negyed ik stádium ú méhnyakráko s betegeke t sejtölő gyógy
szerekke l - ciszplati n, ifosfam id vagy paclitaxe l - kezeljük. 
Ezeke t a kész ítményeket adhatj uk önmagukban vagy együ tte
sen, és más gyógyszerekke l is kiegészíthetjük. 

Ez a változat már magyaros mondatszerkesztéssel készült , és 
mindenk i számára érthető. Jó llehet nem teljesen világos, de 
sejthető, hogy az egyéb gyógyszere ket a ciszplatin , ifosfami d 
vagy paclitaxe l valame lyikével vagy több ükke l is adhatjuk. Ezt 
pontosan nem tudjuk, mert a szerző eredet i mond atában nem 
adta meg. 

Igen Tisztelt Hölgyem! 

Őszinte szívve l örülök, hogy itt van. A rendszeres rák
szűrés és a korai diagnosztizálás megmentheti az életét. 

Az én életemet kétszer is megmentette. 
Az orvosom első ízben 1995-ben állapított meg emlőrá
kot, majd 1999-ben újra szembesülnöm kellett a beteg 
séggel. A diagnosztizálás időben történt, így túléltem . 

Képes voltam arra, hogy to vá bbl épj ek az életembe n és 
valóra vá lt sam gyermekkori álmom, hogy Olimpikon 
legyek. 2002. február 19-én a Magyar Női Bobc sapat 
pilótájak ént versenyeztem a Salt Lake Cityben megr en
dez ett Téli O lim pián . Csapattársamma l Kürti Éváva l 
13. h elyen végeztünk a világ legrangosabb sportvcr
senyén: az Olimpia i Játékokon. 

Nem vá lthattam vo ln a valóra cé lom csa pattársa im, a 
csa ládo tn, a barátaitn , az orvosain1 és a szakemberek 
segí t sége n élkül. 
Az Ó támo ga tásuk segített át a le gneh ezeb b nap o kon 
és nélkülük jelen leg i sikereimet sem érh ettem vo lna el. 

Szívem mélyéből kívánok Önnek 
jó egészséget, 

siker es és bo ld og életet: 

1 se e more I d o more 1 




