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A tudományos közlemény írása tudomá ny, 
művészet és nyelvészet is. 

BEVEZETÉS A tudom ányos közlemények írása mind en szakm a 
műve lésének alapja , a tudás, a szaki smeret továbbadásának 
legjelentősebb módja. A történelem során a tudás, az ismeretek 
terjesztése nem mind ig volt kívánatos a „kiváltságos" helyzet 
elvesztésé nek félelme miatt. Ma mindenki töreksz ik szakisme
reteit továb badni, az oktatás rangot nyert , a „kiváltságos" hely
zetet nem az „amit tudok" elrejt ése adja. 

A tudományo s cikkek áttekinthetetle n módon megsokasodtak, 
ezért a köz leményeket rendszerező, értékelő rendsze rek (inde
xek) jöttek létre, azok minden előnyével és veszé lyéve l. Ezek is
mertetése nem tartoz ik a j elen munkába, a Nőgyógyászati Onko
lógia című folyóiratnak egy egész száma foglalkozik velük (1 ). 

Tanu lmányok, tudom ányos cikkek írása a szakmai előmenetel 

feltétele is. Az előmenetel itt jó és rossz érte lemben is sze repel. 
A j ó értelem az oktatás , az ismeretek bővítése, a tudás gyara pí
tása, a rossz értelem a dolgo zatírás hajszo lása „pontszerzés" 
miatt ; egy mindenáro n va ló muszáj , ami nem mindig eredmé

nyez nívós munkát. Ebből fakadó torzhajtás az ún. ,,felvágott 
köz lés" (sa lami pub lication, más néve n SPU - smallest pub
lishab le units) is, egye tlen köz leménybe tartozó kutatá s több, 
apró rész letben történő közlése . 

A közlemé nyírás ma i rendszere az elmúlt 300 év alatt csiszoló
dott ki, fo lyamatosan formá lódo tt és alaku lt ki az ún. előbíráló 

rendszer (peer-rev iew process). Ennek érte lmében egy mérv
adó folyóiratban (peer-rev iew joum al) csak olyan köz lemény 
je lenhet meg, amelyet két függet len szakbírá ló értékelt és elfo
gadott, köz lésre alkalma snak talált. Az elmú lt két évtizedben 
egy jelentős egységes ítés is történt. Ran gos nemzetköz i folyó-
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iratok főszerkesztői talá lkoztak , és egy bizottság ot hoztak létre 
(lntemation al Committe e of Med ica l Joum al Editors, lCMJE) 
azzal a feladatta l, hogy a tudományos mun kák szerkesztésé re, 

összeá llítására szabá lyokat dolgozza nak ki. Előírások születtek 
egyebek mellett a közlemények beküldését, elbírálását és j aví
tását, a szerzők szakmai és erkölcs i felelősségét, a betege k, a 
szerzők és a tudományos folyóiratok j oga it illetően is. A Bizott
ság által megfoga lma zott szabá lyok cím e: Uniform require
ment s for manuscripts submitted to b iome dical jou mals (2) . 

Az ICMJE megalakulása folyamatosan történt. Először csak 
néhány szerkesztő gyűlt össze nem hivatalosan Vanco uverben, 
1978-ban - Vancouver csoport - , akik tanulm ányozták és né
mileg módo sították az Amerikai Nem zet i Orvos tudományi 
Könyvtár szakemb erei által megfoga lmazo tt kéziratsze rkesz té
si irányvonalakat. Megá llapodtak abba n, hogy a módo sított 
vá ltozatot saját folyóirataikban alkalmazzák . A kidolgozo tt út
mutató t 1979-ben tették közzé . Az ICMJE az éve k folyamán 
( 1999, 2000 és 200 1) számos módos ítást hajtott végre, a szabá
lyoka t a kéziratok előkészítésén túl , a szak lapok szerkesz tésé
nek más területeire is kiterj esztette . Ma több mint 500 folyói rat 
szerkesztősége alkalmazza ezeket a szabályo kat, sze rkesz ti fo

lyóirat át ezeknek megfelelően . 

A tudományo s közle mények mindennapi munká nk részeve 
váltak . Megfelelő értékelésük, hasznos íthatóságu k csak akko r 
lehetsé ges, ha a szerkes ztésükkel, meg írásuk követel ményeive l 
stb. is valame lyest tisztában vagyunk. Ezek ismer ete kutatók és 
orvosok számára egyaránt kívána tos, de még azok számára is 
fontos, akik csak olvassák a köz lemé nyeke t. Különöse n j elen
tősek azo nban a szerzők számára nemcsak azért, hogy a do lgo
zataikat elfogadjá k, hanem azért is, hogy renget eg felesleges , 
idegőrlő munkátó l, csa lódástó l és időveszteségtől kíméljék 
meg maguka t. Nem megfelelően tervezett munka óhata tlanu l 
kudarchoz veze t. Bármi lyen korszaka lkotó is egy fe lfedezés, 
kutatási eredmény, ha nem közö ljük, homá lyba vész, egy rossz 
közlemény ped ig a legnagyob b jelentőségű munk ának is ko
porsój a lehet . 

Ezek a gondo latok veze tték a szerzőt ennek az összefog lalónak 
megírására . Tanulva saját képzetlenségéből, hibái ból, főszer
kesztőségig vezető rendkí vül görö ngyös , kiábrá ndu lásokka l te-
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li útjábó l, úgy go ndo lta so kat segíthet, ha áttekinti , és az olva

só nak átadja, amit a tud ományos köz leményekkel kapcsolat

ban hasznos tudn i. T isztában van azza l, hogy még so k százan 

írh attak vo lna haso nló vagy még sokkal jo bb útmu tatót ebben 

a té mában, és ta lán nem is jogos ult arra, hogy egy személyben 

erre vá lla lkozzék. Még is, mint háro m tudományos folyó irat 

al apító-főszerkesztője, szá mos folyó irat szerkesztőbizottsági 

tagja, az európai szülészeti és nőgyógyászati lap fogadó közé p

kelet európ ai szerkesztője és az európai nőgyógyászati onkoló

giai folyó irat főszerkesztője, úgy érezte, rendelkez ik anny i ta

paszta latta l, amelyeket már érdemes máso kkal is megosz tani. 

Hiányosságo k, hibák elke rülhete t lenül e lőfordul hatnak, eze k 

kiküszöböl ésére bír á lókat kért fel, és tanácsaik , megjegyzése ik 

a lapján a kéz iratot módos ította . 

A TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK TiPUSAI Sokféle tudományos 

köz lemé ny létez ik, amelyek közü l egyese k gya korla tilag 

mind egy ik tudományos folyó iratb an megta lá lhatók, máso k 

csa k egy ikben-m ás ikban. Az előbbieket alaptípu soknak is ne

vezhetnénk, és három alapvető cso portba sorolh atj uk : 1. erede
ti közlemények, 2. összefoglaló közleménye k és 3. esetismerte
tések. Ugya nazo n köz leményt ípusok megnevezése i is nagyo n 

vá ltozó k, folyó iratonként mások és máso k lehetn ek . A szemlél

tető táb láza t a köz lemények különböző típu sa iró l ad áttek intést 

a te ljesség igénye nélkül. 

A tudományos közlemények gyakoribb típusai: 

Eredeti közlemények 

válfajok: Sürgős közlemények 

Tudományos levelek 

Betegség-kifejlődés 

Metaanalízis 

Összefoglaló közlemények 

válfajok: Útmutatók 

Szerkesztőségi közlemények 

Gyökerek (történelmi témájú összefoglalók) 

Esetismertetések 

válfaj: Klinikai kép 

Egyéb típusok: 

Elnöki köszöntő 

Levél a szerkesztőséghez/szerkesztőhöz 

Véleménynyilvánítás 

Kerekasztal-megbeszélés 

Továbbképző közlemények 

A művészet és a tudomány kapcsolatát tárgyaló írások 

Írásmóddal, nyelvi kérdésekkel foglalkozó cikkek 

Arcképek 

A lelkem békéje 

Hírek, bejelentések, könyvismertetések, beszámolók stb. 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK Eze kben a szerzők saját mun kájuka t mu

tatják be: a kutatók kísérleteik, a gyakor ló orvoso k esete ik ki

értékelésé nek és a klinik ai vizsgá lata iknak az eredm énye it. 

Eredeti köz leménynek számítanak a különböző felmérése k -
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be tegséggya koriság, népesség i vizsgá latok stb . - ere dménye it 

bemut ató cikkek is. A közlemények döntő többsége ebb e a cs o

portba tart oz ik. 

Az eredeti közlemények egy ik típu sa a sürgős közlemények 
(Rapid comm unicat ion) . Erre rendk ívül font os és új fe lfedezés, 

kísérlet i eredmény ismertetésekor kerü l so r. Sokszo r a vi láge l

sőség kérdése is fennáll. 

Ugya ncsak az eredeti közlemények egy ik változa tának tekinthe

tő a Tudományos levél (Sc ience vagy Rese arch letter) . Lényegé 

ben egy szabályos sze rkesztésbe n meg foga lmazo tt e redeti köz

lemény röv idített vál tozata vagy kiegész ítése, az eredeti, már 

közö lt tanulmány egy ik pontjának külön rész letezése. Á lta lában 

csak a vizsgá latok , felmé rések stb. tényszerűségére összpo n

tos ít, az eredm ények összeve tése az irodalm i adatokka l vissza 

fogo tt; az irodalmi hivatkozáso k száma szigorúan korlátozo tt. 

Ne m mindegy ik tudomá nyos folyó irat közö l ilyeneket, ped ig 

nagyo n hasznosak . Leggy akrabban olyan eredeti mun kákról 

van szó , melyek érdekesek és hasznosak is az o lvasó számára, 

de nem túl nagy horderejűek, már ismert dolgo khoz adn ak to

vábbi adatokat. Egy más ik sze mpont a helyk ihaszná lás; röv idí

tett cikkekről van szó, ezé rt ezekből több közölhető. 

Sz intén az eredeti közleménye k egy vá lfaja a betegsége k kia la

ku lásáva l foglalko zó köz lem ények; ango lu l Mec hanisms of 

disease rovatc ímm el je lennek meg, amit magya ru l Betegség
kifejlődés vagy Kórkifejlődés elnevezéss e l illethetnénk. A cik

kekben a szerzők saj át vizsgá lat i eredm ényüket isme rtetik. 

Kü lön ke ll szót ej teni az ún . metaa nalízis (me ta-a nalys is) vizs

gá latoka t i smertető ci kkek ről , mert eze ket sokszo r össze té

vesz tik az összefoglaló közleményekkel. A metaa nalíz is egy 

adate lem zés i módszer az egyazo n témáv al és módon végze tt, 

kis ese tszá mú (mintae lemszá mú) vizsgá lat ok tudom ányos ösz 

szegezésé re és e lemzésé re. A szerzők az iroda lomban közöl t 

ese teket gyüj tik össze , és azo kat - mint nagy ese tszá mú vizs

gá latot - ta nulmányo zzák. N em össze haso nlítják az irodalmi 

adatokat , hanem a vizsgá lati mi ntákat egy üttesen számoljá k, 

elemzik. Eze k tehát eredeti - adat e lemzés i - közlemé nyek. 

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK Az összefoglaló közleményekben 
(rev iew articles , seminars, ser ies) egy -egy témakörről kapunk 

- saj át tapaszta latok és az irodalmi adato k alapján összeá llított 

- átfogó képet. Ellentét ben a metaanalízisse l, eze kben a dolgo -

zatokban a szerzők követ keztetései ket - saját tapas ztalataikon 

túlmenően - a közö lt tudományos cikkek eredménye inek, kö

ve tkez tetése inek ala pj án foga lmazzá k meg és nem az iroda

lomb an köz ölt ese tek összes ített új raszámolásáva l. 

Az összefoglaló közleményeket egy -egy sza kterület rangos 

képviselői írják á lta lában gyako rló szakembereknek, gyako rló 

orvoso knak, illetve határ területeken dolgozó knak, kut atóknak. 

Haszonnal olvasha tják azonban az ado tt szakterület szakem be

rei is. Több ízben felkérésre születnek az ún. Teki nté lyes pro-
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fesszor" (Kiemelkedő szaktekintély) sorozat - Distinguished 
Profe ssor (Expe11) series - rovatcím alatt. A legtöbb folyó irat
ban azonban egyszerűen Összefoglaló közlemény (Review ar
ticle) megje lölés alatt közlik. 

Az összefoglaló közleményekne k napjainkba n egy re nagyobb a 
jelentőségük, mert a tudomány felgyorsu lt, nap mint nap hal
mazáva l jönn ek az új eredm ények, és az iroda lom áttekinthe 
tetlen mértékbe n felduzzadt - folyóira tok százai láttak napvi lá
got. A mindennapi rohanásban, teljes időt lekötő gyakor lati 
munkában megfáradt orvosok nem képesek a szakmájuk egé

szére kiterjedő iroda lmat böngész ni, tanu lmányoz ni. Még az 
egye temi intézetekben dolgozó k is legfe lje bb saját szűkebb ku
tatási területük irodalmának tanulmán yozásá ra tudnak időt sza
kítan i. 

Az összefog laló közleménye kben általában útmutató is talál
ható. Úgy is fogalmazhatnánk , hogy irányvonalul szolgá lnak , 
támpo ntot adnak a gyakor ló szakembe reknek , példáu l a be te
gek kezelésére. Ennek jelentősége nagyo n nagy, a szerző fele
lőssége óriási. Az írástudók fele lőssége történ elmi távlatokban 
is ki.kristályosodo tt, évszáza dok óta megfoga lmazódott, az 

összefog laló munk ák szerzőinél azonba n hatvá nyozottá vált. 

A túl hosszú összefoglalók szokás sze rint több rész letben ke
rülnek közlésre. 

ÚTMUTATÓK Az összefog/aló közlemények válfajána k teki nthetők 

az útmutatók, melye ket irányelveknek, idege n szóva l protok ol
loknak is neveznek. Ezek tömören összefogla lt, szabá lyrend 
szer-á brákkal (algo ritmusokkal) bemutatott keze lési elvek, 
munkat ervek. Ellentétben az általános összefog laló köz lemé
nyekkel, az útmutatókba n a szerzők nem elemz ik az iroda lmi 
adatoka t részle tesen, hanem csak az el emzésbő l levont köve t
keztetéseke t adjá k meg, eze k alapján alakítanak ki állásfogla
lásokat, állítják össze az iránye lveket és kész ítik el a szabá ly
rendszer-ábrákat. 

Példa: Szabályrendszer-ábra (algoritmus): az lA I stádiumú méhnyakrák 
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNYEK IEDITORIALS) Ezek is az összefog laló köz
lemények egy ik formájának tarthat ók. A folyóirat szerkesztő

sége vagy a szerkesztőség felkérésére egy szakterület kieme l
kedő alakja foglal állást az adott szak terü lethez tartozó témá
ban. Ritkán egy telje sen önálló témában , szokás sze rint azon 
ban ugyanabban a számában megjelenő egyik közle ményéve l 
kapcso latban fejt i ki vé leményét a szerkesztőbizottság. Máskor 
sokka l álta lánosabb kérdésekről , elvi dolgokró l vagy éppen 
gyakor lati meggondo lásokró l teszi közzé vé lemé nyét a folyó
irat szerkesztősége. 

GYÖKEREK IHISTORY, TÖRTÉNELMI TÉMÁJÚ ÖSSZEFOGLALÓK) A régmúlt ese
ménye it a kezdetektől napjainkig tek intik át a fellel hető adatok 
és saját tapasztalat alapján. Lényegébe n a múltba tekintő ösz
szefoglaló közlemények, ame lyek útmutató t, a betegek ellátására 
irányelveket nem adnak. Célj uk a gyökerek megőrzése, a múlt 
feltárása. Mint ahogy az egyén sem, úgy a tudomány sem létez
het múlt nélkül; jelentőségük már csak ezért is nagy. Sajnos ke
vés van belőlük, pedig minden tiszteletet megérdemelnek. 

ESETISMERTETÉSEK (CASE REPORTS) Eze kben a köz lemé nyekben a 
szerzők egy vagy több, ritka, az orvos i iroda lomban csak elvé t
ve e lőforduló vagy még nem közö lt érdekes esetről számolnak 
be, olyan betegekről , akiknek a betegsége ritkaságszá mba 
megy, illetve aki knek betegségével kivé teles összefüggést, 
szokatlan szövődményt stb. figyeltek meg. Az esetismertetések 
egyik célja seg íteni másoknak , ha haso nló beteggel talá lkoz
nak, másrészt azért fontosak , mert csak így remélhető, hogy az 
irodalomban elég sok eset gyűlik össze , lehetővé téve, hogy ér
demi következtetéseket vonjunk le. Az sem szoka tlan, hogy a 
betegség felismerése , keze lése során előforduló tanulságos té
vedés miatt ismertetün k egy ese tet máso k oku lására. Ilyen köz
lemények néha A hét leckéje (Lesson of the wee k) címszó alatt 
je lennek meg . A szerzők rendszer int az ese t isme11etésén kívül 
az irodalom ban talá lható hasonló esetekről is beszá molna k, át
fogó iroda lmi képet adnak. Ilyenkor a Esetismertetés és irodal
mi áttekintés rovatcím is használatos. 

KLINIKAI KÉP Egyik válfaja az Esetismertetések nek a Klinikai kép , 
amelybe n a betegről egy- két képet közlünk a bet eg hozzáj áru
lásával, és egy rövid - általába n 150 szóná l nem több - magya

rázó szövegge l egész ítjük ki. 

EGYÉB KÖZLEMÉNYTÍPUSOK Az egyéb közleménytipu sok valami
lyen módon - néha csak közvetve - kapcso latba hozhatók a há
rom alaptípussal , és a folyóiratoknak szerves részé t képez ik. 

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IPRESIDENTIAL ADDRESS) A tudo mányos szak lapo k 
nagy része egy, ritkábba n több tudományos társaság tu lajdo nát 
képez i, vagy fennhat ósága alatt kerü l kiadásra. Szokásos, hogy 
a társaság újonnan megválasztott elnöke - többnyire elnöksé 
gének kezdetén - egy közle ménybe n fejt i ki állásfogla lását a 
Társaság feladataival , teendőivel , illetve az adot t szakterülette l 
kapcso latban. Nem határo zták meg ponto san, hogy az elnök 
köszöntőjében miről írhat, a Társaságra azonba n mindig kitér. 
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LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ/SZERKESZTŐHÖZ Ezek rövid írások, az olva 
sók gondo latait , megjegyzéseit tarta lmazzák. A megjegyzése k 
lehetnek általánosa k, sokszo r azonba n egy-egy, a folyóiratb an 
megjelen t köz lemé nyt bírá lnak, egészí tenek ki. Az utóbbi ese
tekbe n a szerkesztőség a bírá lt köz lemény szerzőinek válaszát 
is közrea dja. A szerkesztőséghez írt levelek kritikusak, kelle

metlenek is lehetnek. 

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS {COMMENTARY) Röv id közlemények , ame lyek 
szakem berek vé leményét, tapaszta latait, jövőbeni elképze lése
it ismertet ik egy-egy témá va l kapcsolatban . Sokszo r felkérésre 
készülnek. 

KEREKASZTAL-MEGBESZÉLÉS Sok fom1ája van és az elnevezések is sok

félék : Kerekasztalmegbeszé lés, Érvek és el/enén 1ek, Nyájas be
szélgetések. A nemzetközi irodalomba n legtöbbször „tribute" 
néven szerepe lnek. Egy-egy szakterület kiemelkedő képviselői 

fejtik ki nézetüket egy mással vitatkozva vagy vita nélkül (nyá
jas beszélgeté sek). Tulajdonké ppen ide soro lhatók az Egyetér
tő megállapítá sok (Konszenzus állásfogla láso k, rendezvé
nyek), amelyek a vita részle teit nem, csak a kikr istályosodott 
á llásfog laláso kat ismertetik. 

TOVÁBBKÉPZŐ KÖZLEMÉNYEK Műtéti leírások, keze lés i módszerek , 
eszközök ismertetése, alapfoga lmak felelevenítése, új eredmé
nyek bemutatása. A továbbk épzés a szak lapokban is egyre na
gyobb hangsú lyt kap. A szaklapok többségének van külön To
vábbképzés című rovata, de megje lentek csak továbbképzéssel 
foglalkozó fo lyóiratok is, mint pl. a CME (continuing medical 
education) Jouma l of Gyneco log ic Onco logy. 

A MŰVÉSZET ÉS A TUDOMÁNY KAPCSOLATÁT TÁRGYALÓ ÍRÁSOK Alapvetően 

színesítik a folyó iratokat, és az álta lános műveltséget gyara 
p ítják. Jóleső érzéssel olvass uk az ilyen munkákat , épülésünk 
re szolgálnak, gondolatokat éb resztenek. A tudomá ny és a mű
vészet nem elválasztható, nem árt ezt példákon is bemutatni. 

ÍRÁSMÓDDAL, NYELVI KÉRDÉSEKKEL FOGLALKOZÓ CIKKEK Ezek nem gyako ri
ak, sokszo r szerkesztőségi közlemények. A hazai iroda lomban 
azonban egyre gyakrabban találkozu nk vel ük. A magya r orvo 
si iroda lomban nagy szükség van ráj uk, mert meglehetősen 
nagy az összev isszaság. 

ARCKÉPEK {SZEMÉLYEKKEL FOGWKO ZÓ MUNKÁK) Alapvetően a folyó iratot 
kívánják érdekesebbé , az olvasó számára vonzóbbá tenn i. 
Több nyire a szak ma élő alakja ival folytatott párbeszédek . Ha a 
szerkesztő jól vá laszt , szakma ilag kiemelkedő egyé niségeke t 
kérdez, az olvasó magvas gondolato kkal talá lkozhat. Ezek a 
munkák feltétlenül figyelemfelkeltők, a törekvés dicséretes. 

jukba n - politikai, szemé lyes stb. okok miatt - , hogy gondola

taika t kifejtsék. 

HÍREK, BEJELENTÉSEK, KÖNYVISMERTETÉSEK, BESZÁMOLÓK STB. Ezek tájékozta
tó ismertetések, nem tudományos munk ák. A folyóiratok alap
vető tarto zékai. 

MEGJEGYZéS A közlemé nyek típusainak felsorolása távolról 
sem teljes, és naponta körvonalazódnak újabbak. A Lance t kü
lönöse n élenjár, a szerkesztők a fentiekben ismertetetteken kí
vül különlegességeket, mint Feltételezés, Tanuljunk a hibák
ból, Más osztályok, Az osztályunk hibái is közrea dnak. A rövid 
és érdekes rovatcím alatt megjelenő dolgozatokra igény van a 
folyóiratok színesítése, miné l több szerző bevo nása és dolgo
zat közlése, helykihasznál ás stb. miatt. A legkiemelkedőbb la
pok vá logatnak még a nagyo n j ó közlemények közü l is, és el
keseredett harcot folytatnak a he lyért. Valószínű, hogy a külön
leges rovatcíme k ezért is szület nek. 

Egy másik új irányzat a köz lemény lényegi részének ismerte
tése és utalás arra, hogy a részletek a világhálón olvashatók a 
folyóirat hon lapj án. Egy hagyománykövető szerző számára ez 
szokatlan és talán visszás is; majd az idő mondja meg , hogy 
beválik-e vagy sem. 

A TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK SZERKEZETE ÉS SZERKESZTÉSE A 

közlemények szerkezete a köz lemé nyek típusa sze rint némileg 
változik, egy-egy rész azonban állandó, pl. minden közle mény
nek van címe . Alapvetően minden dolgozat három részre tago
zódik: a fejléc, a tartalmi rész és az irodalom. A fejléc és az iro
dalom egy-egy fo lyóira t minden közleményében egyfo 1mán 
szerkesztett, a különféle közlemények a tartalmi részben térnek 
el egymástó l. Az ICMJE álta l kidolgozott szabályok a köz le
mények szerkezeti egységeit is a lapvetően meghatáro zták, is
mertetésük ennek sze llemében történik. 

FEJLéC A fejléc a dolgoza t címét, a szerzők nevé t és munk a
helyét tarta lmazza, hozzátartoz ik még egy röv idített cím és 
gyakran egy lábjegyze t is. Ezek írásmódját az egyes folyóira
tok pontosan meghatározzák. 

A cím megfogalmazás ának fő szempontjai: 

Pontosan fejezze ki a dolgozat tartalmát 

Legyen érdeklődést felkeltő 

Legyen rövid 

Ne tartalmazzon „nagy" szavakat, 

túlzó jelzőket 

Ne legyen harsány 

A KÖZLEMÉNY CÍME A 
köz lemény címe az 
o lvasó k és a szer
zők első talá lkozási 
pon tja - a köz le
mény „belépője" - ; 
fontosságát sokszo
rosan alá kell húzni. 
A cím je lenik meg az 

A LELKEM BÉKÉJE {PEACE OF MY MIND) Olyan közlemények találó neve , iroda lmi nyi lvántar-
ame lyekben adósságot törlesztünk , a múltban nem közö lt irá- tó rendszerekben (Ind ex Medicus , Current Contents stb.), a vi-
sokat , megfigyelé seket, tanulmányoka t, vélemé nyeket adunk lághálón , irodalmi hivat kozáso kban. Mindig olyan legyen, 
közre. Sokszor már nem élő, máskor már közö lni nem tudó, ame ly megragadja az olvasó figyelmét, és pontosan kifejezi a 
nem akaró személyek előtt tisztel günk, ak iknek nem ál lt mód- közlemé ny tarta lmát. 
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Bősze P 

Példák: Korai méhnyakrákos betegek kezelésének eredményei 
A petefésze k csírasejt daganatainak D S tana ma 
Méhtestrákos betegek kiegészítő sugárkeze lése : 
előnyök, szövödménye k 
Cytokera tin-20 kifejeződése méhtestrá kban 
Új hámeredetű petefés zekrák sejtvonal: első megfigyelések 
A kiegészítő sugárkeze lés szere pe méhnyakrákba n 
- 200 eset tanulmányozása 
Ciszplatin/taxo l-keze lés helye az emlőrákban : 
3. szakasz vizsgálat 

Találkozhatunk azo nban - elsősorban a tengerentúli szerzők 
cikkeiben - a köz lemény legfontosa bb köve tkeztetését is tar
talmazó címekke l. 

Példák: A P53 túlzott kifejeződése kedvezőtlen kórjó slati jel 
méhtest rákok eseteiben 
Szarkómás betegek kiegészítő hormonkeze lése 
hatástalan 
MR-viz sgálat hasznos a méhnyakrák stádium ának meg
állapí tásában 

A cím soha ne legye n hossz ú, az egész dolgoza tot nem fejez 
heti ki. Utá na pontot nem teszünk, legfe lje bb csak akkor, ha 
több mondatbó l áll, ami viszo nt nem szerencsés és kerülendő. 
A túl hossz ú cím megzavarja az olvasót, és a ny ilvántart ási 
rendszerekbe is neheze n illeszthető. A fenti példákbó l is kide
rü l, hogy vannak össze tett címek, am ikor az alapcí mhez egy 
toldalékot ragasz tunk . Ez utóbbi történhet kettősponttal (pl. 
Mé htestTákos betegek k iegészítő sugárkeze lése : előnyök, szö
vődmények), gondolatjellel (pl. A kiegészítő sugárkezelés sze
repe méhnyakrákban - 200 ese t tanulmányozása) és vesszővel 

is, de e1Te csak hébe-hóba kerül sor. Tulajd onképpen bármelyik 
forma elfogadha tó, a kettőspont a leggyako ribb. 

A harsány címek kerülendők, ne használj unk nagy szavaka t, 
túlzó jelzőket, mert az ilyen címek visszate tszést keltenek . 

Példák: A bcl2-gén , mint új kezelési célpont: világraszóló megfigyelés 

Calc itonin és a lépszarkóma : a legross zabb keze lési forma 

A cím megvá lasztásában az adott folyói rat o lvasótáborát is cél
szerű figye lembe venni . A tudományos szaklapok nagy többsé
gébe n a dolgoza t címéve l kapcso latban nem találunk köve tel
ményeket, csak egy-egy európai folyóirat ragaszkodik a leíró 
jellegű címekhez . Vége redményben mindk ét címforma - csu
pán a do lgoza t tartalmát kifejező (leíró) , illetve a tanu lmány 
köve tkeztetésé t is magá ba fogla ló (kinyilatkozta tó) - elfogad 
ható, a leíró jellegű megszo kottabb, gondolkodásunkhoz köze
lebb álló. 

RÖVIDITITT CIM [RUNNI NG TITLE, RUN NING FOOT] A rövidített cím tulaj
donképpen az eredeti cím kivonata, a nyomtatott o ldalak aljá
ra vagy tetejére kerül. A rövidÍlett cím valóban röv id legye n, ál
talában 40 betüné l (leütésné l) nem hossza bb. 

A SZERZŐK Az ICMJE állásfog lalása szer int szerző az lehet, aki a 
közlemény elkész ítésében érdemi munká t végze tt, és fordítva, 
aki érdemi munká t végze tt, a dolgozat szerzője legyen. Érdemi 
munkának tekinthető: 1. lényeges szerep a vizsgá lat ötletének 
kia lakításába n és a tanulmányterv kidolgozás ában, vagy j elen-
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tős közreműködés a vizsgá latok végzésé ben vagy az eredmé
nyek kiszámításában és é1té kelésében, 2. számottevő részvé tel a 
köz lemény megírásában vagy annak kritikai átnézése, lényegi 
kiegészítése, 3. a dolgozat végső, köz lésre küldendő formájának 
jóváhagy ása. Az ICMJE álláspontja szerint a közlemény szerző
itől elvárható, hogy a három pontban felsoroltak mindegyikébe n 
részt vegye nek. Úgy vélik, hogy az anyag gyüj tése egym agában 
vagy csupán a munkához szükséges pénz előteremtése vagy a 
kutatásnak, a dolgozat elkész ítésnek távoli felügye lete nem ele
gendő a szerzőséghez. Azoknak a nevét, akik nem szerzők, de 
közreműködtek a tanulmányban, a dolgoza t megszüle tésében a 
„köszönetnyilvánításban" kell felsorolni, mege mlítve az általuk 
végze tt munkát. 

A dolgozatban foglaltaké rt a szerzők felelősek. Ez kivétel nél
kül mindegy ik szerzőre vonatkoz ik. A szerzők közül egy vagy 
több azo nban a munk a egészéé rt, összehango lásáért , összefo 
gásáé rt is fele lős. A részvéte lt és a munka h itelességé t, a fele
l ősségvállalást a szerzők alá írásukk al igazolják. 

A szerzők közül az egy ik az ún. kapcso latta rtó vagy levelező 

szerző, akinek az elérhetőségét (postac ímét és/vagy távmáso ló 
és telefo nszá mát, va lamin t egyre inkább a villanyposta - e
mail - címét) is megadják, legtöbbszö r a do lgoza t végén. A 
kapcso lattartó szerző általában az el ső vagy az utolsó szerző. 
Az első szerző az, aki a munk a döntő többségét végezte, a köz
lemény megszü letésében meghatározó szerepet j átszott. A má

sodik , harmadik stb. szerzőket az általuk végzet t munka , a dol
goza t létrejöttében já tszott szere pük arányában rangso roljuk, 
és nem abc-szerint. Az utolsó szerző i hely leggyakrabba n egy 
rangos szerzőt je löl, többnyire annak az intézménynek a veze 
tőjét, ahol a munka készült. Természe tesen k ivétel van, példá
ul, amikor a munkahelyi vezető az első szerző. 

A szerzők rangsorolása mindig a köz lemény szerzőinek a fel
adata, a társszerzők közös döntése. A besorolás sokszo r nem 
könn yü , és nem is mindig érzelemmentes. Ez egyrész t az em
ber i tu lajdonsággal magya rázható, másrész nehéz eldönteni, 

hogy egy-egy szerző valóban milyen mértékbe n vett részt a 
munk ában, illetve melyik munkája - a kísér letet végző, a sta
tisztikus stb. - fontosab b. A szerkesztők szükség ese tén ma
gyarázatot kérhetnek a szerzőktől a sor rendet illetően. 

Az „ajá ndék szerzőség". Régi hagyomá nya van, hogy barát 
ságbó l, szükségből , tiszteletből vagy más okból a szerzőkhöz 
írj uk munka társunk nevét, j ólle het számottevően a dolgoza t el
készí tésébe n nem vett részt. Legtöbbször a főnök neve került 
így a do lgoza tba. Az „ajándék szerzőséget" a legtöbb je lentős 

szak lap nem tartja erkölcsösnek, elfogadhatóna k. 

Vezető folyóiratok szerkesztői tovább léptek az „aj ándék szer
zőség" visszaszor ításában, a szerzőkkel szembe n támasztott kö
vetelmények betartatásában, és kérik a szerzőket, hogy írásban 
nyilatkozzanak az általuk végzett munkáról. A nyilatkozatot 
közlik. 
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Tudományos közlemények írása, s=erkes=tése: útmutat ó a szerzök és az olvas ók számára 

A szerzők száma. Egy-egy közlemény szerzőinek neve a szer
zők számától függően je lenik meg a közlemények szöveges 
részébe n, a nyilvántartó rendszerekben és az összefog lalókban. 
Egy- vagy kétszerzős közleményeknél a szerzők nevét mindig 
kiírjuk, háromná l több szerző esetén azonban már csak az első 

szerzőét , amely után „és mtsa i" - angol nyelvű közlemények
ben: ,,et al." - kiegész ítést írunk. Hatnál több szerzős közlemé
nyeknél a hetedik, nyolcadik stb . szerző neve csak a közle
mény fejlécében j elenik meg, egyébké nt még az irodalmi fel
sorolásokban sem. 

Sokszerzős klinikai tanulmányok - pl. sokközpontú vagy nem
zetközi gyógysze rkipróbálások - esetén is csak azok lehetnek 
szerzők, akik megfe lelnek a szerzőkkel szembeni elvárások
nak. A többi közreműködőt - hozzájárul ásukkal - a köszönet
nyilvánításban vagy egy függe lékben kell felsorolni. Régen a 
résztvevők felsorolása gyakran a lábjegyzetben törté nt. 

A MUNKAHELYEK ÍRÁSMÓDJA Ezt a folyóirat pontosan meghatározza; 
a szerzőknek csak az utasításokat kell követni . Egyet len dolog
ra érdemes felhívni a figyelmet, nevezetesen az angol és a ma
gyar írásmód különbözőségére. Angol nyelvű közleményekben 
az osztály (department , division stb.) kerül előre, ezt követi a 
kórház/egyetem stb. Például: Department ofGynecolo gy, Saint 
Stephen l-Iospi ta l. A magyar nyelv fe lü lről építkezik, ezért a 
so1Tend fordított: Szent István Kórház, Nőgyógyászati Osztály. 
A munkah elyek címét a városnév és nemzetközi folyóiratok
ban rendszerint az ország neve is követi. Több és különböző 
helyen dolgozó szerző esetén felsőindexbe tett számokkal, 
írásje lekke l jelöl jük , hogy melyik szerző, melyik intézethez 
tartozik: 

Példa : A pe1efészkck csírascjtes daganatainak szöveIIana képekben 
MAGYAR ÉVA DR.1, NAGY GÁBOR DR.2 

Országos Gyógy intézeti Közpolll. Patológiai Osztály' . 
Fővárosi Sze/11 István Kórház. Nőgyógyászati Osztály 

A LÁBJEGYZET Alkalmanként a fejléchez egy megjegyzés t kell fűz

ni (pl. a kutatást támogató pénzügy i alap stb.). Ezt lábjegyzet 
formájába n adjuk meg közvetlenül a fejléc végén vagy - és ez 
a gyakoribb - az első oldal alján. A lábjegyzetre a fejlécben va
lamilyen írásje llel (pl. *-gal) hívjuk fel a figyelmet. A lábjegy
ze t „alcíme t" nem feltétlenül szükséges kiírni. 

Példa : A petefészkek csírasejtes dagana1ainak szövc11ana képekben• 
MAGYAR ÉVA DR.1• NAGY GÁBOR DR.2 

( ... ] 

• A szövettani felvéielekeI Kulcsár dr. készítette. 

TÖMÖRÍTETT KÖVETKEZTETÉS Újabban egyre több folyóirat kér 
egy rövid, hozzávetőlegesen 25 szóbó l álló, je len időben írt 
összefog lalót, ami nem más, mint a munka egy-két soros - egy, 
legfe ljebb kétmondato s - lényegi mondanivalój a, következte
tése. Azt tartalmazza , amit a szerzők találtak, megállapíto ttak 
és nem azt, hogy milyen vizsgálatok történtek és miért . Angol 
megfoga lmazás szerint ez a „take-home message" , a hazavien-
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dő üzenet , a legfontos abb következte tés. A tömörítell következ
tetésben pontosan kell meghatározn i a közlemény mondani 
valóját , olyan kifejezése k, mint „ezt és ezt tárgyaljuk", ,,egyéb 
tényeket is közlünk" stb. nem használhatók. 

A nemzetközi iroda lomban a francia eredetű „précis" illetve az 
ango l „condensation" kifejezések jel ölik a tömörített következ
tetés t, amely a tartalomjegyzékbe kerül, a közlemény címe alá. 
Lényegileg az olvasó nagyon gyors tájékoztatás ára szolgál -
úgy is mondhatn ánk, hogy a cím kiegész ítése - , egyfajt a idő
kímélés: az olvasónak nem szükséges megkeresnie a közle
ményt, elolvasni összefog lalóját , hogy megtudja a köz lemény 
lényeg i mondanivalóját, üzenetét. 

Példa: 

Cím: 
Szerzők: 

Méhtestrákos betegek petefészekáttétei 
Kovács P. ( ... ) 

Tömörített 
következtetés: 

Méhtestrákos betegekben a petefészekátté
tek minden bizonnyal két úton keletkeznek: 
a ráksejtek a méhkünön keresztül jutnak a pete
fészek felszínére vagy a nyirokereken keresztül a 
petefészkek állományába. 

A tanalomjegyzékben így szerepel: 

Előrehaladt méhnyakrákos betegek tartós Etoposid kezelése: klinikai 
második szakasz vizsgálat 
Morris M, Kovács L. Vermorke11 JB. 
Az Etoposid tabletták önmagukban, még hosszú ideig adva sem ha
tásosak előrehaladt méhnyakrákok eseteiben. 

A humán papilloma vírus ( HPV ) szerepe a méhnyakrák kialakulásá
ban: a G1 sejtszakasz szabályozásának szerepe 
Trnda H, Cheng 10 , Hashimoto L, ( ... ) 
A G I sejtszakasz szabályozásának eltérései fontos szerepet játszanak 
a H PV negatív méhnyakrákok keletkezésében. 

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KULCSSZAVAK Az összefog lalást a nemzetkö
zi irodalomban abstract-

Az összefaglalás megírásának 
irányelvei: 

Tömören foglalja 
össze a dolgozatot 

Önállóan is teljesen énhető legyen 

Szerkezeti részei tükrözzék a 
közlemény szerkezeti egységeit 

Eredeti közleményeknél: bevezetés, 
anyag és módszerek, eredmények, 
következtetések 

Esetismertetéseknél: bevezetés, 
esetleírás, következtetések 

Ne legyen hosszú; terjedelmét 
általában a folyóiratok 
szabályozzák 

nak, ritkábban summary
nek nevezik. Összefog lalás 
nélkül tekintélyes folyó irat 
ma már nem szerkeszthető; 

a megfelelő összefoglalás 
követe lmény, a nemzetközi 
nyilvántat1Ó rendszere kbe 
kerülés alapfe ltétele. Szok
ványos közlemények ösz
szefoglalás nélkül nem j e
lenhetnek meg, bizonyos 
közlési fom1áknálnál (pl. 
szerkesztőségi közl emény, 
vélemény, levél a szerkesz
tőséghez stb.) azonban nem 
szükségese k. 

Az összefog lalás a „do lgozat kicsiben", önállóan tükröznie kell 
azt, ami a közleményben van. Tömören foglalja össze egy nagy 
munka legfontosabb része it. Önálló egység, önmagában is ke
rek egész . 
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Jelentőségét nem lehet eléggé hangsú lyozni. A cím után az 
összefoglalás a köz lemé nyek leggya krabban - néha egyedüli -
elolvasott része , a szerkesztők és a bírálók is ezt tanulmán yoz
zák először. Ha zavaros , a közlemény azonna l elutasításra ke
rülhet. Az olvasó is az összefoglalás t nézi át elsőként, és ennek 
alapján dönt , hogy szentel-e i dőt a közlemény elolvasására. 
Szokáso s az összefog lalások másolása emlékeztetés, irodalmi 
feldo lgozás vége tt. Ezeke t olvashatjuk a vi lághálón a tudo má
nyosiroda lom-rendező-fe ldolgozó rendszerek ben a földkerek 
ség bármely pontján , könyvtá rakban és a lakás unkban is a szá 
mítógépeken. Ellentétbe n a dolgoza tok teljes szövegével , 
ame ly a v ilághálón is legtöbbször csak előfizetés után látható , 
az összefog lalások térítésme ntesen érhetők el. A rendszerező 
pro gramok váloga tás i mutatóiban is lényeges sze repe van az 
összefog lalásnak és a hozzátarto zó kulcsszavaknak. 

A múltban ez volt a közlem ények legmosto hább része; a szer
zők már befejezték a do lgozat megírását, az egészből elegük 
volt , am ikor még gyorsa n egy összef oglalást kellett kész íteni. 
,,No írjunk gyorsan va lamit, és fej ezzük be". A túlkínálat , a köz
lemények átteki nthetetlen ezrei - több élet sem elegendő elol
vasásukho z - és a nyilvántartó rendszerek (Med line, PubMed 
stb.) azonban áttették a hangsúlyt az összefoglalásokra. 

Az összefoglalás fontossága és könnyebb áttekinthetősége mi
att egyre több rangos folyó irat határozza meg az összefoglalá
sok szerkezetét (structured abstrac t), terj edelmét , és adja meg 
elkész ítésének irányvonalait. A szerke zet általában tükröz i a 
dolgozat elrendez ését, például erede ti közleményekné l a né
gyes beo sztást (Bevezetés, A 11yag és módszerek, Eredménye k, 
Megbeszé lés) az össz efoglalásban is követjük , de a Megbeszé
lés he lyett a Köve tkeztelés(ek) megjelölést használjuk. Ezeket 
a folyóira t előí rásaitól függően írhatj uk alcímek alatt vagy csu
pán új beke zdésekben. Bizonyo s dolgoza tokná l azo nban nehéz 
az összefog lalás szerke zeti beos ztását előírni; a szerzők sajá t 
belátásuk szerint kés zítik azoka t (standa rd abstract). A szer
kesztett összefoglalás 250 szónál, a szabvány 150-nél lehető
leg ne tarta lmazzon többet. 

Az összefog lalások egységesítése a szak lapok közös törek vése 
világszerte ( 1 ). Az egységes forn1ájú összefog lalások elősegí

tik a szerkesztők, a bírá lók munk áj át, az olvasók tájékozódását , 
könnyebbé teszik a köz lemények rendszere zését és az iroda
lomkere sést. Egyre inkább a három vagy négy részből álló 
szerkesztett összefoglalás a követelmén y az esetismertetések
nél, illetve Eredeti dolgozatokná l. Összefoglaló és más típusú 
dolgozatok esetében is helyesebb részekre bontot t, tagolt - az
az szerkesz tett - összefog lalásokal írni. Egyes folyóiratok , p l. 
a Gyneco logic Onco logy, az összefog laló közleménye knél is a 
négyes tagolódást írja elő. Az összefog lalások egyes részei rö
videk , tömö rek legye nek, legfe ljebb néhány mondatbó l állj a
nak, és mind egyik rész lehetőleg egy bekezdé st képezzen . 

a.) A Beveze tö rész t az angol nyelvű irodalomban Object ive, 
Purpo se, lntroduction , Aim s, Background stb. nevekkel illetik, 

28 

magyaru l a Bevezetés vagy Cé/kitíízés (Cé lkitűzések) alcím tű
nik a legmegfelelőbbnek. A Bevezetés talán helytállóbb , mert 
ebben a bekezdésbe n nemcsak a dolgozat céljáról, hanem té
májáról is szólni kell. A téma bemu tatásához cirádás monda
tokra nincs szükség, a cé lirányos, egyszerü szövegezé s a leg
jobb ; a vizsgála t cé ljának meghatározása teljesen egyértelmű 

legyen. 

b.) A Módszerek (Methods) részben is csak a leglényeges ebbe
ket foglaljuk össze , egy-két rövid mondatb an a vizsgált népes
séget, mintákat határozzu k meg. Az alka lmazott módszerekről 

csak érintőlegesen írjunk , név szerint említve azokat , a rész le
teket a dolgozatban fejtjük ki. 

c.) Az Eredmények (Results , Finding s) bekezdés általában a 
leghos szabb. Külön gondda l kell kivála sztani a feltünte tni kí
vánt adatoka t, ügye lve arra , hogy azok teljes össz hangba n le
gyenek a dolgozat ban írotta kkal. Túl sok adat, stat isztikai érték 
elvonja az olvasó figye lmét, á,t a kö,myű áttekinthetőségnek . 

Az eredmé nyeket a vizsgált csoportoknak megfele lően, átte
kintő formában tüntessük fel a vonatkozó stat isztika i értékek
ke l együtt. A tényszerü értékek hiánya az össz efog lalás (a dol
goza t) hitelességé t kérdőjelezi meg. 

d.) A Következletések (Conc lusions) részben a megállapít ások 
egyé,telműek legyenek, a köz lemény üzenetét tarta lmazzák. 
Az összefoglalásban a következtetések é1téke lését, megbe szé
lését mell őzzük. Kijelentő mondatokat í1junk . 

Példa: Egy szerkesztelt össze fogla lás váz latosan 

BEVEZETÉS A nyirokcso móáttét a méhtes trák legfonto sabb kór
jóslati tényezöje . A molekul áris biológ ia előretörésével a nyirokcso 
móáttétek kimutatásá ra új, a szövettani vizsgá latoknál érzéke nyebb 
lehetőségek nyíltak. Jelen, ,,berepülő" tanulm ány unkban azt vizs
gáltuk, hogy [ . .. ] 

ANYAG ÉS MÓDSZER A tanulm ányba olyan 1-11 stádiumú méh
testrákos betegeket vontunk be, akikn él szöve ttani vizsgálattal a 
nyirokcsomókban áttétet nem lehetett igazo lni. A cytokeratin - fes-
lést a[ . .. ] módszer sze rint végez tük. Pozitivnak érté keltük az ered-
ményt [ ... ] Összehasonlítottuk a cytok eratin -fcstés eredményeit a 
méhtestrák klinikai és szövettani mutatóival [ . .. ] stb . 

EREDMÉ NYEK A nyirokcsomóáttéteket a müté t a latt végzett 
gyorsvizsgá lat és a későbbi szokványos, haematoxi lin és eosi n fes
tett szövenani metszetek értékelése egyfor ma pontosságga l mutatta. 
Két olyan esetben azonban, amikor a szövettani vizsgá lat nem iga
zolt áttétel, a cytokeratin festés ráksejt ek j elen létére utalt. ún. szub
mikrosz kópos áttétet igazolt. Ezek közü l az egyi k esetben a daganat 
kiújult , és a beteg az első műtétet követő 3 évre meghalt. 

KÖVET KEZTET ÉSEK A nyirokcsomóáltétek kimutatásában a 
cytokerat ín- fcstés érzékenyebb , mint a hagyomá nyos szövettani 
vizsgá lat. Meg figyelése ink arra utal nak, hogy a cytokera tin-festés
sel igazo lt, szubmikrosz kópos áttéteknek is kórjós lati jelentőségük 

van. Ennek alapj án a cytokeratin -festés alkalmazása a méhtestrákos 
betege k gyakorlati e llátásában is indoko ltnak tűn ik. 

Kulcsszavak méhtestrák, nyirokcsomóMtét, szubmikr oszkópos át
tét, cytokeratin . kórjóslat. 

(A szerkesztett összefoglalás alcímek nélkül is összeállí tható. A be
mutatott példa szerkeszt ett marad akkor is, ha az alc imeket elhagy
j uk, mindegy ik részt új bekezdésben tárgyalj uk. ) 
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Tudományos ködemé11yek írása, szerkesztése : útmutató a s:erzök és az olvasók számára 

Az esetismertetéseknél még ma is többnyire nem szerkesztett 

összefoglalásokkal találkoz unk. A szerkesz tett összefoglalások 
három részből állnak: Bevezetés, Esetleírás és Következtetés . 
Ezekben az összefoglalások ban a Módszerek és az Eredmények 
helyett az Esetleírás szerepel. A Bevezetésre és a Következtetés
re a fentebb kifejtett megfo ntolások a mérvadók , az utóbbi az 

esetből levonható legfon tosabb tanulságot tarta lmazza. Az Eset
leírás szaka szban csak a leg lényegese bb adatokat ismertess ük, 

mind ig csa k azokat , ame lyek miatt az adott eset ismertetésé t 
fontosnak véljük. Részada tok, mellékleletek mellőzendők. Ez a 

rész is legyen röv id, ne akarjuk az egész esetet az összefogla lás
ban is részletesen leírni. A szerkesztők az összefoglalás terjed el

mét rendsze rint megszabjá k. 

Álta lános szabály, hogy az összefogla lásban nem írunk irodal

mi hivatkozá soka t, és nem használunk röv idítéseke t, kivéve, 

amikor elengedhetetlenül fontosak. Célszerű az összefogla lást 
múlt időben írni - kivéve a következtet éseket -, és, haso nlóa n 
a Tömörített következtetés hez, az olyan kifej ezése k, mint „ez t 

és ezt fogjuk tárgyal ni", ,,ennek rész letezése képez i a dolgo zat 

tárgyát" stb. keriilni; jól lehet gyako 11a használtak. Az összefog
lalásnak - a közlemény átnézése nélkül is - telje sséggel kell gz 

o lvasó t tájékoztatnia már csak azért is, mert a köz lemény szá

mos alkalommal nem áll az o lvasó rendelk ezésé re. Ne sajnál
juk az időt, energ iát, és az összefoglalás t elkész ítése után még 

egyszer vess ük össze a közlemé ny szövegéve l, győződjünk 

meg az adatok pontosságáról. 

KULCSSZAVAK A kulcsszavak (Key words) a do lgozat tárgyá t, lé

nyegét meghatározó szavak vagy rövid kifejezése k, tárgymuta

tók. Elsősorban a nagy szak iroda lmi nyilvánta rtó rendszerek 

számára szükségese k, mert ezek alapjá n csoporto sítják, rende
zik a dolgozatoka t. Az érdekl ődők, a rendsze rben pász tázó k is 
ezek alapján lelhetnek a dolgo zatra. A kulcsszavak megvá lasz

tása nagy gondosságo t igényel; soha ne ta lálomra történjék. 

Célszerű, ha irányvona lnak az Index Medi cusnak a Medica l 

Subject Head ings (MeS H) rovatá ban megadott kulcssza vakat 

tekintjük (1 ). Megadhatók azonban a MeSH-ben nem szereplő 

kulc sszav ak is. Az Index Med icus ku lcsszó tár a jelentősebb 

könyvtárak ban és a világhá lón is fellelhető . A kulcsszavak szá
ma az egye s folyó iratokban meghatároz ott , általába n 3- 10. Mi
nél több kulcsszó t ad unk meg, annál valósz ínübb , hogy a kere

sőrendszerekben a közlemény re ráaka dnak. 

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGI.AlÁS Gya kran látj uk, hogy nem ango l 

nyelvü folyó iratokban ango lul is köz lik a közlemény ek össze
fogla lóját. Ezzel a gya korlattal haza i folyói rata inkban is egy re 
inkább találkozu nk. Az összefog lalás ismertetése ango lul is két 

okból ajánlato s : 1. a magya rul nem tudók is elolvashatják , 
megtudhatják , hogy a do lgoza t miről szó l, 2. a nemzetkö zileg 
is használ t nyi lvántartó rendszerbe a cikk csak így kerülh et be. 

A TARTA LMI RÉSZ Ezt a különböző típusú közle ménye k szerint 

tárgya ljuk, kivéve az iroda lmi hivatkozásokat , azokat ugya nis 

minde gyik közleményt ípusban egyfor mán írjuk. 
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A do lgoza tban az iroda lmi hivatkozá sokat zárój elbe tett arab 

számokkal j elöljük , m indig a megje lenés sorrendjében és nem 

ábécé sze rint. Az egyes szá mú közlemény az, amely re a szer
zők legelőször hivatkoznak , és így tovább . Az ábrákban, táblá

zatokban szereplő irodalmi hivatkozások az ábrák , tábláza tok 
elhe lyezése szer inti rákövetkező számo kat kapj ák; a szá mozás 
tehát fo lya matosan halad, függe tlenü l, hogy a szöveg ben vagy 

tábláza tban , ábrán idéze tt adatok ról van-e szó . Számoz ni ke ll 

mind en nyomtat ásban megjel ent hivatko zást és azt a közle

ményt is, amely még nem jelen t meg, de már elfogadták. 

Ha a szöveg ben az irodalm i hivatkozáso k szerzőinek nevét ki

írj uk, a vonatkozó szám a szerző neve után jön záróje lbe. Ha a 
szerző neve nem sze repel a mond atban , a hivatkozá si szá m a 

mondat végé re, a pont elé kerül. A hivatkozás i szá mot csa k ak

kor tesszü k a pont után, ha az egész bekezdés re vonatkoz ik. 

Nem előírás, de j avaso lt, hogy összefogla lásokat, leveleket, 
hozzászólások at stb. ne idézzünk , leg feljebb csak nagyon szük
séges esetben. Nem szerencsés olyan közleményt idézn i, ame

lyet, jó llehet már elküld tünk a szerkesztőségnek, de még nem 

fogadták el. Ha en e még is sor kerü l, a szerzők neve után záró
jelben megadjuk a do lgozat ada tait: szerzők, cím, folyó irat , 

amit az „e lbí rálás alatt " (in progr ess, unpubli shed ob

servations ) megjegyzés követ. Az ilyen hivatkozásoka t nem 
számozzuk, az irodalomjegyzékbe n nem tüntetjük fel; a szer 

zők engedé lye mind en ese tben szükséges . Sze mélyes köz lé

sekre ne vagy csa k kivétele sen - lényeg i mondani való eseté n -
hivatkoz zunk. A köz leményben fel kel l tüntet ni , hogy nem dol

goza tról, hanem valakinek szób an - előadásban, szemé lyes be

szélge tésbe n stb. - kifejt ett vé leményére utal unk. Ilyenkor a 

köz lemény szöveges részé ben a „sze mélyes közlés" (pe rsona) 

commu nication) megjelölést a közlés időpontjával együ tt írjuk 
zárójelben a hivatkozás után ; ezeket a hivatkozásoka t sem szá

mozzu k, és az iroda lomj egyzék ben sem tünt etjük fel. A szer
kesztőségek a „sze mélyes közlés " hivatkozá shoz az idézett 

személy írásos hozzáj árulását kérik. 

EREDETI KÖZLEMÉNYEK Az eredeti közlemények te ljes szerkezeté t 

Az eredeti közlemények szerkeze ti részei: 

Fej léc 
Tömörített következtetés* 

Összefoglalás és kulcsszavak 

Tartalmi rész 
Bevezetés 
Anyag és módszerek 

Eredmények 

Megbeszélés 

Köszönetnyilvá nítás 

Iroda lom 

• Csak azokban a folyóirato kban, 
amelyek kérik 

a szemléltető ábra 
mutatj a. A tarta lmi 

része négy egység 

ből áll: bevezetés, 
any ag (betegek) és 
módszerek, eredmé
nyek és megbeszé
lés. 

1 . Bevezetés. Ez a 
dolgoz at - a tartal mi 
rész - felvezetője. 

Legelőször össze

foglalva rámuta t a témáva l kapcso latos fontosabb ismeretekre, 

ellentmondásokra, hiányos ságokra; felhívja az olvasó figye l
mét a téma fontosságára. Ennek alapján megmagyarázz a a ta-
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Bősze P 

nulm á ny, a v izsg ál atok végzésé nek cé lj á t , a köz lem ény m eg

írásá nak ind o ká t. Egyértelművé teszi, hog y a tud o mán y o s 

munka mi lyen k érd és re, ké rd ése kr e ke rese tt vá lasz t , mily en 

fe ltéte lezés t akart iga zo lni , és - sz ük ség ese tén - b emutatj a a 

ta nu lm ány fo 1máj á t. A tanu lm ány cé lj át a lehető legp onto sab

b an ke ll m egh a tároz ni. A bevezető legel ső mondat a kü lön ös 

han gs úl yt kap , m ert az o lvas ó figye lm ét ke ll m eg rag adnia. 

A do lgoz ato k á lta lában a bevez etés b en „úsz nak e l" . A szerzők 

alap os m unk á t ak a rnak végez ni , és egy te lje s irod a lmi áttekin

tést adnak , amin ek köszönhetően ug yanaz on tém áva l fogla lko

zó dol gozat ok bevezetői kí sé rteti ese n ha so nlítanak egy má s ra , 

sz int e egy m ás m áso lata i . A bevezető nem irodalmi átt ek int és ! 

So ha ne legye n hossz ú , csa k a legfo nt osa bb irod a lm i hi vatko

zá so ka t ta rtalma zza, és azo k köz ül is csak azo ka t, am e lye k in

d oko ltt á te tték a do lgozat m egír ásá t , a kutat ás e lvégzésé t. Az 

iro dalmi ada tok e lem zésé re a megbeszélés rész ben ke rül so r. 

Gya ko ri hiba , hogy a bevezetés ben és a megbeszé lés rész ben ír

tak is m étlése k , nem egysze r te lj ese n egy formák . Óha ta tl anu l 

va n has onl óság a két rész kö zö tt , és nem na gyo n lehet szab á ly t 

A beveze tés rész megirásának 
irányelvei: 

Az irodalmi ismerelek tömör, 
számszerű adatok nélküli össze
foglalása 

A tanulmány céljának és indokának 
pontos meghatározása 

A tanulmány formájának leírása 

Soha ne legyen hosszú 

Ne tartalmazza a sajá t vizsgálatok 
részleteit, számadatait és következ
tetéseit sem 

adni ; a szerzők ítélőképessé

ge a legfo nt osa bb . 

Út mut a tás k ént a bevezetőt 
ké t rész re lehe t osz tan i: az e l

sőbe az irod a lmi is m er et ek 

velős, rö v id ö sszefog la lá sa , a 

m ás od ikba a ta nu lm ány, a 

köz lem é ny cé ljá nak , indok á

nak és a tanulm ány for m áj á

nak bemut a tása ta rto z ik. A z 

utób bib a n a szerzők össze-

fo g la ló an , egy vagy ké t mon

da tb an - mindi g mú lt időben - le írják , hogy a do lgoz at miről 

szó l, mi lye n v izsgá lato k tö rt ént ek , és ho gy a ta nulm ány mi 

lye n fo 1m ájú (előretekintő, visszatekintő, tal á lomra b evá lasz 

tot t stb .). A bevezeté sben saj á t v izsgá lati eredmé ny soh a ne 

sze repe lje n és köve tk ezte tés se m ( IC MJE köve te lm ény) . A ké t 

rész egye tlen beke zdés be is ke rül he t. Eredeti dolgozatok beve
zetésében o lya n fo ga lm az áso ka t, mint: ,,és az irodalm at átt e 

k intj ük " vagy „e redm énye in ke t az irod a lmi ada tokk a l öss ze 

ve tj ük " st b . nem he lyes írni , m ert az iro da lo m á ttekint ése, a 

szerzők e redm ényeive l va ló összevetése a d olgozat a lap e lem e, 

köve te lm énye. Lé nyeg re törően szövegezz ünk , csak a legsz ük

ségese bbe ket tá rgy alj uk. 

1. pé lda: (a beve=etés első része: az irodalmi adatok) A nyirokcsomók el
távolításának helye a méhtestrák kezelésében ellentmondásos. 
A nyirokcsomóáttétek érellcn és/vagy a méhfalat mélyen beszű
rő rákok esetén sokkal gyakoribbak ( 1-4), ezért sokan a meden
cei nyirokcsomók eltávolítását csak ezekben az esetekben tart
ják szükségesnek. Más megfigyelések arra utalnak [ ... ] (5-6). 
Sokkal kevesebb adat áll rendelkezésünkre a főerek körüli 
(paraaorticus) nyirokcsomóáttétek gyakor iságát, eltávolításuk 
klinikai jelentőségét és javallatát illetően . 
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[ ... ] A folytatás a vonatkozó irodalom további ellenmondásainak, 
hiányosságainak hasonló tömör körvonalazása. 

vagy 

vagy 

(a második rész: a tanulmány célja stb.) Jelen munkánkban a me
dencei és a fóerek körüli nyirokcsomóáttétek gyakoriságát tanul
mányoztuk, megnéztük, hogy előfordu lnak-e áttétek a főerek kö
rüli nyirokcsomókban olyan esetekben is, amikor a medencei 
nyirokcsomókban a szövettani vizsgálat ráksejteke t nem tudott 
kimutatni. Tanulmányozn,k továbbá az összefüggést a nyirok
csomó áttétek gyakorisága és a daganat szövettani jellemzői kö
zött. Osztályunkon műtött méhtestrákos betegek kórlapjait néz
tük át v isszamenőleg. [ ... ] 

Jelen munkánkban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy van-e 
összefüggés a főerek körüli nyirokcsomó áttétek előfordulása és 
a méhtestrák szövettani mutatói között. Ezért tanulmányoztuk az 
osztályunkon műtött méhtestrákos betegek kórlapjait [ ... ] 

Feltételeztük, hogy a főerek körül nyirokcsomóáttét csak akkor 
fordul elő, ha a méhtestrák a méhfalat legalább 80%-ban beszű
ri. Ennek igazolására a méhtestrákos betegeink kórlapjait utóla
gosan néztük át. [ ... ] 

(Helytelen így fogalmazni: Az osztályunkon, 1997 és 2001 kö
zött miítött, 234 méhtestrákos beteg kórlapjá t [ ... ] A szövettani 
metszeteket újra átnézte két független szövettanász [ ... ] 
Ezek a részletek az anyag és módszerek részhez tartoznak. A be
vezetóben általánosan, számszerű adatok nélkül fogalmazunk, 
ellenkező esetben ugyanazt ismételjük.) 

2. pé ld a : (az első rész: az irodalmi ismeretek) A hámeredetű petefészekrák 
kórjós lata még ma is nagyon rossz, évente [ ... ] Előrehaladt ese
tekben az ötéves túlélés 30% körül van ( 1-4). [ ... ] Nem ismerjük 
pontosan, hogy az érképződésnek (angiogenes is) milyen szerepe 
van a hasi szóródás, a hasüregi áttétek kialakulásában . 

vagy 

vagy 

Az érképződés a daganat által képzett új erek kialakulása - érúj
raképződés (neoangiogenesis) - amelyben meghatározó szerepe 
van az érbelhártya növekedési faktornak (vascular endothelial 
growth factor, VEGF). A VEGF [ ... ] 

(a második rész: a tanulmány célja stb.) Tanulmányunk célja az 
volt, hogy igazoljuk, hogy az előrehaladt petefészekrákos bete
gek szérum VEGF-értékei emelkedtek, magasabbak, mint a ko
rai petefészekrák eseteiben. 

Jelen tanulmányban azt vizsgá ltuk, hogy [ ... ] 

Feltételeztük, hogy az érképződésnek szerepe van a petefészek
rák előrehaladásábán , ezért megvizsgáltuk a szérum VEGF
értéketet előrehaladt és korai petefészekrákok eseteiben. Az 
eredményeket a két csoport szerint elemeztük , és egészséges 
asszonyokban mért értékekkel is összevetettük. [ ... ] 

(Tennésze tesen másként is fogalmazhatunk, dc mindig a legfon
tosabb célt emeljük ki, azt a megfogalmazást válasszuk, amely a 
legjelentősebb kérdésre világít rá.) 

Az er ede ti közle m ények négy része köz ül a bevezetés a leg rö

vide bb , egy gé pe lt o lda lná l ritk án hosszab b ; j ó megfogalmazá

sa azo nb an se mmi ve l ne m könnye bb, né ha m ég n ehezebb, 

m int a többi é . A tov ább i há rom rész e lkész ítése utá n a beveze 

tés ne m ritkán m ódosu l. 

2. Any ag és módszerek. Ez a része a köz lem ényn ek meglehető

se n j ó l körülhat áro lt , arró l szól, hogy m ilye n v izsgá la to k tö r-
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téntek, milyen anyagon (p l. szövettan i mintá k), illetve kikn él 

(viz sgált népesség) , milye n mód sze rekk el és az eredm énye ket 

miként értékelték (statisztikai szá mítások). Indok lást is kell ad
ni, hogy miért az alka lmazott módszereket, ismertetett szem

pontokat vá lasz tottuk . A leírás mú lt időben történjék , a lehető 

legtömö rebb legye n - a kevés és a sok is rossz -, ne használ

junk szokat lan kifejezése ket (tolvajnyelvet), moza ikszava kat , 

és az iroda lmi hivatkozáso kat a legszüksége sebbre kor látozzuk. 

Ha a vizsgálatoka t nem emb ereknél végez ték , az „anyag" meg

je lölés (anyag és módszerek), ha betegeknél, a „betege k" ki fe

je zés szükséges (betegek és módszerek). A hazai irodalomba n 

sokszor sze repel a „beteganya g" megje lölés, ami visszatetsző 

- az emb erek nem vizsgá lati anyagok - és kerülendő. Hasz ná
lato s még a Vizsgálatok és módszerek részcím is. 

Sze rkeze tileg több alegység re tagol ódhat, attó l függően, hogy 

m ilyen szempontok sze rint csoportosí tottuk a vizsgá latokat , il
letve a vizsgá lt esete ket. A tago lás cé lja mindig a jobb megér

tés, átláthatóság. Három a lapvető rész azonban többé- kevés bé 

mind egy ik do lgozatban elkülönül: a.) vizsgá lat tárgya és a ta
nul mányo zott népesség (anyag, be-
tege k), b.) az alka lmazott módsze- Az anyag és módszerek 

rész alapvető egységei: 
rek és c .) az értékelés módja. Cé l-

szerű az egyes része ket nemcsak 
külön bekezdésekben, hanem kü

lön alcímek alatt tárgya lni a köny 

nyebb áttekinthetőség vége tt. Ha az 
anyag és módszerek rész röv id, al-

A vizsgála t tárgya és a 
tanulmányozo tt népesség 

Az alkalmazott módszerek 

Az énék elés módja 

címek nem szükségese k, bekezdé
sekk el is jó l áttekinthető leírást adhatu nk.. 

a .) A vizsgá lat tárgya és a tanu lmányo zott népesség . Rész lete
sen le kell írni , hogy mi képezte a vizsgá latok anyagát (szöve t

tan i metsze t, sejtkenet, szé rumrnint ák, DNS- minták stb.), azo
kat miként gyűj tötték, táro lták, kezel ték; illetve milyen állato 

kon történtek a vizsgá latok vagy milyen betegeket vizsgá ltak , 

kik kép ezték az ellenőrző csoportot , hogyan törté nt a klin ikai 

adatok gyűjtése stb . Ponto san adjuk meg a vizsgál t esetek, ta
nu lmán yozo tt minták szá mát. Ismertetn i ke ll a vizsgálato k faj

táját (e llenőrzött tanu lmány, kettős vak kísé rlet stb.), a bevá-
lasztás és kizá rás , a csoporto sítás (rand o-

A betege k követésére alapozo tt tanu lmányoknál - pl. tú lélés -

a követés idejét és a követésből kikerü lt (e lköltözött és elve

szett stb.) betegek szá mát meg kell ad ni. 

A betegek vizsgá lata , kezelése kísérle ti cé lból csa k azok írás
ban igazo lt j óváhagyásáva l lehetség es; ezt nevezzü k beleegye 
ző nyilatkozatnak (inforrned conse nt) . A beleegyező ny ilatko

zat aláírása előtt a vizsgá latok természetéről stb. a betegeket fel 

kell világosíta ni. A betegek belegyezésén kívü l ren dszerint a 

hely i, te rület i et ikai bizo ttság enged élye is szükséges - az or

voserkölcs i bizottságok a Helsink i Nyilatkozat szellemében fog
lalnak állást. Ezekről a köz leményeknek ebben a részében kell 

említ ést tenn i. Olyan adatok , amelyek alapján a v izsgált, kezelt 
betegek felismerhetők (név, kezdőbetü, kórlapszá m stb.) nem 

közölhetők. 

A vizsgá lt betegek jellem zése nem mind ig egységes: vannak, 
akik ebben a részben csa k azt határo zzá k meg, hogy, pl. 250 e l

ső stádiumú méhtestrákos betege t vizsgá ltunk , a betegek más 
jellemzőit, mint élet kor megosz lás, mi lye n népc soport, pana 

szok szerinti besoro lás stb. azo nban már az eredmények rész

ben ismertetik. Mások ezeke t is ebben a rész ben adják közre. 

Az eltérő meg ítélés hátterébe n egy elvi kérdés húzódik, neve

zetesen, hogy a betegek jellemzői menn yire tarth atók ered
ménynek. Fe lfoghatjuk úgy is, hogy egy meg határozo tt szem
pont alapján kiválasztott betege k életkorát vizsgá lva ezt és ezt 

ta láltuk - eredmény - , de gondolkozhatunk úgy is, hogy a be
tegek életkora nem képezte a vizsgála t tárgyá t, sőt inkább a 

csopo rtos ítás egy ik meghatározója - nem eredm ény. Végü l is 

mindkét álláspo nt elfogadha tó; a mérvadó ta lán az lehet, hogy 

egy adott dolgoza tban mely ik sze mpon t a hangsú lyosabb. 

Állatkísé rletek szintén csak sz igorú előírások alapján végez he

tők; ezekről is ny ilatkoz ni kel l. 

b.) Az alka lmazott módszerek. Itt ismertetjük, hogy milyen 

vizsgá latok történtek és milyen módszerekke l, megin dokol va, 

hogy mié1t azokat a mód sze reket válas ztottuk. Ha vizsgá latok
hoz gépeke t haszná ltunk , azok adata it (né v, gyártó stb.) adjuk 

meg . Az alka lmazott módsze rek korlátaira , hátránya ira is hív
juk fel a figye lmet. Az ún. ,,vakon végze tt" vizsgá latokná l min-

mizác ió) feltéte leit. Indokl ás is szüksé- Példa: A betegek csoponos ítását bemutató ábra 

ges , pl. miért csak bizonyo s életkorú be
tege ket választottunk , miért döntöttünk a 

csoportosítás , bevétel , kizá rás stb. válas z

tott sze mpontja i mellett . Az utóbb iakat 
néha kü lön egység ként ismertetik , külö

nösen, ha előretekintő klinikai vizsgá la

tok - például gyógysze rkipróbá lás - tör
téntek. Többkarú tanu lmányokban vizs

gált sze mélyek három , négy csopo rtba is 
kerülhetn ek; bonyo lult csoportosítá snál a 

magya rázó ábrá k nagyon hasznosak. 
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dig ismertessü k a rész leteket: milyen mód sze rekkel biztos ítot

tuk , hogy a vizsgá lók ne ismerjék a minták eredetét stb .. Kér
dőíveknél ismert essük a benne fog lalt meghatározá sokat , cso

portos ított, előretekintő vizsgála toknál a tanu lmányterv (pro

tokoll) mind en elemét: célkitűzéseket, végcé lokat stb . 

A mód sze rek rész letes ismer tetése eleng edhete tlen még akkor 
is, ha unalmasnak tűnik. Ny ilvá n egy kifin omult laboratór iumi 

módszer leírása a gyako rló orvos számára nemcsak érdektelen, 
de nem is mond sokat. A tud omá nyos munka azo nban kutatók

nak is szó l; ők a leírásból azonnal felfedezik a bukt atóka t, és 

hogy azo k mennyire befo lyáso lhatták a kapot t eredm ények et, 

vagy is, hogy a követ keztetése k az alkalmazott módsze rek alap
ján valóba n levonhatók-e . A módszerekrő l ado tt táj ékoztatás

nak olya nnak kell lennie , hogy annak alapján más kutatók is 
tudj ák azokat alkalma zni, tudjanak további vizsgá latokat vé

gezni. A módsze rek végzésé nek módja a tárgyszerüség kulc sa ; 

az alkalmazo tt mód szerek adják a vizsgá lat értéké t, követke

zéské ppen a tud ományos munk a jelentőségét is. Csa k az a köz

lemény tekinthető j ól meg írtnak , amel ynek alapján a tudomá
nyos kutatá s megi smételhető. 

Kl inikai vizsgá latoknál az alkalmazott mütéti eljárás rész letes 

leírása a sebészt igazí tja útba , vajmi keveset mo nd az elméleti 

kutatónak , ennek ellenére elengedhetetlenül fonto s. 

Azo nnal felme rül a kérdés , hogy a laboratóriumi vizsgá ló mód

sze rekben nem jártas klinikus menn yire fogad hatja e l az ered
ményeke t, ke resse n egy laboratóri umi szakembert , és kérje vé

leményét ; illetve mik ént értékelj ék az elméleti kutatók a klini

kai témájú köz leményeket, kérjék ki a gya korló orvoso k állás

pontját. Egyikre sincs szükség, a folyó irat szerkesztői az előbí

rálók felkéréséve l meg tesz ik helyettük. Ennek alapján az olva

só tudja, hogy az alkalmazott eljárá sok megfelel ők voltak , a 

vizsgálatok ered ménye i elfoga dhatók. 

A vizsgá ló módsze rek rész letezé se hely- és időigényes. Óhatat

lanul ismétlést j elent, ha egyazo n kuta tócso port kü lönböző be
tege knél - anyago n - ugyanazon mód szerekke l végze tt vizs

gá latairól több közleményben számo l be. Ilyenkor nem szüksé
ges a módsze reket rész letesen ismertetni , elegendő a módsze

rek leírásá t ta11almazó koráb bi közleményre hivatkoz ni - pl. ,,a 

vizsgá latoka t a korábban ismerte tettek sze rint végeztü k (5)". 

Ha a korábban ismert ete tt módszerek nél módosítás történt , ele

gendő a módosítások leí rása és utalás a korábbi munkára . A hi
vatkozás ak kor is elegendő, ha más szerzők alkalmaztak pon

tosan olyan módsze 11, amellye l a vizsgá latok történ tek, pé ldá
ul: ,,a vizsgálatoka t Nagy és mtsai. (7) által leírtak szer int vé 
geztük". Nem eléggé ismert módsze reknél azo nban az iroda l

mi hiva tkozás mellett azok váz latos isme rtetése is szükséges . A 
lényeg, hogy az alkalmazott módsze rek pontos leírása a bírá

lók és a kutatók szá mára hozzáférhető, megi smerhető legyen. 

Gyógyszerv izsgá latoknál pontosan meg kell adni a gyógysze
rek nevét, hatóanyagát, men nyiségé t és adásá nak módját. 
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e.) Az értékelés módja. Itt az alkalmazott statisztika i mód sze

reket kell ismertetni , tisztázva , hogy az egyes vizsgá latokat 

melyik módsze1Tel értékeltük és miért . A legtö bb statisztikai 

módszer annyira elterjedt , hogy rész letes leí rása szük ség te len, 

másoknál iroda lmi hivatkozá s történik - elsősorban a szabvány 
könyvekre cé lszerü utalni és nem a nehezeb ben hozzáférhető 

irodalmi adatokra. Számí tógépes stati sztikai módsze reknél 
azok egésze n ponto s azonos ítása szükséges. A statiszt ikai 

módsze rek rész letesebb ismertetésé re nagyon ritkán kerül sor . 

Az irányadó mindig az olvasó megfelelő táj ékoz tatása; ellen

őrizhesse az alkalma zott módszert, könnyen hozzáfé rje n. Az 

alkalmazott szá mítás i módsze rek hibaforrá sa ira, megbízható
sági szintjé re (megbízhatóság i sz ínt , confidence interva l) szó

rás, becslés szórása (standard error) stb. is utaljunk, kerü ljük 

a „fe ltételezést ellenőrző" (hipotéz ist tesztelő) szá m ítások , pl. 

P-érték egye dü li hasz nálat át . A közleményben szereplő stat isz
tikai kifejezése ket pontosan határozzuk meg (p l. a kü lönbsége t 

a p >0,05 értéknél tekin tettük szignifiká nsnak) , és az alkalma
zott röv idítések, je lek je lentését is egyérte lmüen adjuk meg. 

Példák az anyag és módszer rész szer kesz tésé re: 

1. példa: BETEGEK ÉS MÓD SZEREK 

vagy 

Harminc méhtestrákos, 43 méhnyakrák os és 19 petefé szekrákos beteg
től vett szövetta ni mintákat vizsgáltu k. A betegek életkora 3 1 és 67 év 
között volt (át lagérték: 54 év) . [ ... ] 

A metszeteket két függet len szöve ttaná sz [ .. ] 

Be1egek 
Harminc méhtestrákos , 43 méhnyakrákos és 19 petefészekrákos beteg
tő l vett szövettan i mintákat vizsgá ltunk . A betegek életkora 3 1 és 67 év 
között volt (átlagérték: 54 év). [ ... ] 

Szö,,euani vizsgála/ 
A metszeteket két független szővettanász [ .. ] 

!111munohisz1oké111iai elemzés 
A parafi nba ágyazo tt mintákb ól 5 mikron vastagságú metszeteke t ké
szítettünk ( ... ] 

S1ariszrikai számírások 
A különböző csoportok vizsgá lati eredményeit statisztika i számítások
kal hasonlítottuk össze, amihez a( ... ] módszereket használ tuk. 

2. példa : ANYAG ÉS MÓDSZER 

Alcímek: A beregek kiválasztása [ ... ] 
A srádiwn megharározására használt módszerek[ ... ] 
Alkalmazol/ kezelés [ ... ] 
A kezelés hatásosságának értékelési szempontjai [ ... ] 
A mellék/,arások súlyosságának megharározása [ ... ] 
A vizsgálr daganatjellemzök [ ... ] 
Srnrisztikai móds=erek [ ... ] 

3. példa: ANYA G ÉS MÓDSZER 

Alcíme k: Szövellani minták [ ... ] 
A DNS e/öállírása [ ... ] 
l111m1mohisztokémia [ ... ] 
/11 siru hybridizáció [ ... ] 
A BRCA, P53 és apoprosis vi=sgálatok értékelése [ .. ] 
Statisztikai elemzések[ ... ] 

(Az Anyag és módszer alcímek nélkül is leírható , különösen akkor, ha nem 
hosszú. Az alcíme k csak a könnyebb megértést segí tik.) 
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3. Eredmények. Ez a rész a bevezetőben feltett kérdésre, meg
fogalmazo tt cé lokra adott vá lasz . Ez a legkézenfekvőbb eleme 
a közlemé nynek, egyszerűen a kapott vizsgála ti eredménye ket 
tarta lmazza. Múlt időben írandó . A 

számítások eredménye it számok
ban adjuk meg, százalék vagy más 
további számítás záróje lbe kerül a 
számszerű adatok után. Ismerte s
sük, amit találtunk , de azt is, amit 
ugya n vártunk, de nem kaptunk , 
mindent, ami a kutatás érdemi ré
széhez tartozik. Az érdemi részhez 
nem tartozó eredményeket csak ak
kor tárgyaljuk , ha azoknak az ered
mények értéke lése szempontjából 
- pl. hibaforrásra mutat rá - j elen

tőségük van . Helytelen „magában 
álló", a dolgoza t értékelésébe n 
szükségtelen - ,,melléktem1ék " -
vizsgála ti eredm ényeket feltüntetni 
csak azért, mert azoka t is kiszá
moltuk . Az eredmények rész is 

Az eredmények rész meg
írásának legfontosabb szem
pontjai: 

Csak a munka szempont
jából fontos eredményeket 
tartalmazza, az érdemi rész
hez nem tartozó eredmények 
mellőzendők 

Az eredményeket számok
ban fejezzük ki; %, p-érték 
stb. zárójelben legyen 

Legyen tagolt - alcímekkel 
vagy csak új bekezdésekkel 
-, tömör és rövid 

Ne ismételjük az Anyag és 
módszerek részben írtakat 

Értékelést nem tartalmazzon 

Múlt időben írandó 

mindig röv id, tömör és következetes legyen, az olvasót az ele
j étől a végé ig vezesse. Ne ismételjük az anyag és módszerek 
részbe n elmondottakat . 

Betegcsopo t1ok vizsgá latako r mindig térjünk ki arra , hogy az 
egyes cso portok mennyire hasonlíthatók össze, a bevá lasz tás 
feltételei alapján metmyire sikerül t hozzávetőlegesen azonos 
(szám ítások szempo ntjából összeilleszthető) csoportokat létre
hozni. Megfele lő adate lemzés csak a számítás-cse resza batos 
csoportok összeve tésénél lehetséges. Ez vonatkoz ik két vagy 
több betegc soport egy mássa l történő vagy betege k és egészsé 
gesek ( ellenőrző csopo rt) össze hasonlításá ra egyaránt. 

A j obb áttek inthetőség végett célszerű a vizsgá latokat ésszerű 
sorrendben , bekezdésekkel tagoltan, vagy alcíme k alatt ismer
tetni . Ez távolról sem mindig azo nos az anyag és módszerek 
részben megadott cso portosítássa l. 

Példa: (vö. az any ag és móds: erek 3. példájával) 

EREDMÉ YEK 

Alcímek: P53 immonohisztokémia [ .. 
BRCA gének[ ... ] 
Apoptosis [ ... ] 

Ha a tanulmán yozo tt betege kre vonatko zó adatokat is ebben a 
részben ismert etjü k, az mindig a legelejé re kerül; az eredmé
nyek ismertetése azza l kezdődik. 

Példa: EREDMÉNYEK 
A betegek életkora 3 1 és 67 év közöli volt (átlagérték: 54 év), 
56 beteg (40%) volt a változókor után [ ... ] 

Az eredmények bemu tatására a megfelően szerkesz tett - önál
lóan is értelmezhető - ábrák , táblázatok j ó l használhatók , de 
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mindig csak a szöveges leírás sa l együtt. Az eredményeket csak 
táblázatokban , ábrákon bemutatn i elfogadhatatlan. Egyszerű 

eredmén yek szövege s fonnában mutathatók be legjobban . Tar
tózkodjunk az ábrákon , táblázato kban rész letesen ismertetett 
eredm ények ismételt rész letes szöveges leírásá tó l, az eredmé
nyek szöveges részébe n azo kat csak összegezve ítjuk. 

Példa: EREDMÉNYEK 
Az eredményeket az / . táblázatban és az / . ábrán 
ismertetjük. [ ... ] 

/ . táblázat. TNF-a, TNFR-2 koncentrációk és a TNFR-2rrNF-a hányados 
(X±SD) alakulása méhnyakrákos betegekben és az ellenőrző csoportban 

n T F-a pg/ml T FR-2 TNFR-2ff NF-a 
Méhnyakrák 91 2,70+0.69* 3.85+ 1.05* 1,49+0,53* 
FIGO I stádium 39 3,29+0.39* 4,60+0.68 1,42+0,30* 
FIGO II stádium 33 2,52+0,33* 3.75+0,78* 1,50+0,39* 
FIGO 111 stádium 14 1.81+0,26* 2.68+0.39* 1,47+0,33*** 
FIGO IV stádium 5 1.45+0.22* 1.91+0,l8* 1,35+0,27 
ErbB-2 pozitív 16 1,58+0.38** 2,55+0.57** 1,68+0,49 
ErbB-2 negatív 75 2,82+0.62 4.06+0,87 1,48+0,37 
Ellenőrző csoport 64 4.32+0,36 4.85+0,82 1,12+0,18 

* p < 0,0001 az ellenőrző csoporthoz viszonyítva (Mann-Whitney teszt) 
•• p < 0,0001 az erbB-2 negatív betegekhez hasonlítva 

••• p = 0.0002 az ellenőrző csoporthoz viszonyítva, TNF-a : FIGO 1-11 stá
dium: p < 0,0001, 1-111 stádium: p < 0.0001, 111-IV stádium: p = 0,01, T FR-
2: 1-11 stádium: p < 0,0001, 11-111 stádium: p < 0,0001, 11-IV stádium: p = 
0,0002, 111-IV stádium: p = 0,0026 

A táblázatban fcltüntetell adatok szöveges leírása: 

Egyenes arányú összefüggést találnmk a szérum TNF-a és a TNFR-2 szint
jei között a betegeknél és az ellenőrző csoportban is. A TNFR-2rrNF-a há
nyados jelentősen eme lkedett volt a daga natos betegekben az ellenőrző cso
porthoz képest(/. 1áblázat). 

/.ábra.A szérum TNF-a mennyisége méhnyakrákban szenvedő betegekben 

7.5 
p < 0,0001 

5 .0 .! • 

:::iii~;:. 
2 .5 

oo~----------------méhnyakrák ellenőrző csopon 

Az ábrán látható adatokat a szövegben a következőképpen fogalmazhatjuk 
meg: 
A méhnyakrákos betegekben lényegesen alacsonyabb TNF-a értékeket ta
láltak (X+/-SD: 2,7+/-0.69 pg/ml), mint az ellenőrző csoportban (X+/-SD: 
4,3+/-0.32 pg/ml) (/ . ábra) . 

(Ebben a szövegezésben az összefoglaló számadatokat megadjuk, mert azok 
az ábrán nem szerepelnek. A szignifikancia értéket (p <0,0001) azonban már 
nem. mert azt az ábra mutatja.) 

Az ábrák, táblázato k változatossá teszik az eredm ények ismer
tetését, és azok megé rtését, megj egyzésé t is segítik. Átv itt ér
telemben azt is mondhatj uk, hog y a szöveges rész vezet i az ol
vasót, a táblázatok, görbék stb. mutatj ák a részle teket, és a ké
pek szem léltetik a mondaniva lót. 
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Bősze P 

Sok szerző már az eredmények rovatban értékel, viszonyítja a 
saját eredményeket az irodalomban megadott adatokhoz. Ez 
nem j ó, mert az eredmények értékelése a megbeszé lés részhez 
tartozi k. Az itt is, ott is értéke lés óhata tlanul átfedéshez, ismét 
léshez vezet. Olyan mond atkezdések, mint pl. ,,Ellentétben 
Barna és munkatársai ( 12) adataiva l, a mi ese teinkben csak 
2%-ba n fordult elő[ .. .]" gyakran olvashatók. Ezek kerülendők, 

az eredmények részben a vizsgá latok eredménye inek legegy
szerübb , számszerü ismertetésére kell törekedni . 

Az eredmények pontos ismertetésé nek jelentőségét nem lehet 
túlhangsúlyozni. Téve dés, elírás a legjobb munká t - és a szer
zők megbízha tóságát - is végze tesen alááshatja . Újra és újra el
lenőrizzük, hogy a kapott számok, eredmé nyek a szöveg ben, a 
táb lázatok ban, ábrákon is egyez nek-e, és hogy a számítások 
eredmé nye i a kéziratba is pontosan kerültek-e be . 

4. Megbeszélés . Általában ez a közlemények leghosszabb része. 
A megbeszélésben kerül sor a v izsgá latta l kapcso latos iroda lmi 
ada tok átnézésé re, az iroda lom és a dolgoz at adatainak összevé

A megbeszél és rész összeállí
tásnak főbb szempo ntjai : 

A dolgozat tárgyára, témájára 
vagy lényegé re ráv ilágító rö
vid, első bekezdés 

A legjelentősebb saját eredmé
nyek rövid összefogl alása 
(az eredményben közölt adato 
kat ne ismételjük) 

Sajá t eredmények összevetése 
az irodalmi adatokkal 

A bevezetőben megfogalmazott 
célok megvalósításának értéke
lése 

Rávilágítás az alkalmazot t 
módszerek, vizsgá latok korlá
taira 

Az eredmények klinika i je len
tőségeinek megbeszélése 

Javasla t tovább i vizsgá latokra 

(A különböző szempontok sze
rinti megbeszélés t általában, de 
nem min dig külön-külön bekez
désekben tárgyaljuk , sokszor, a 
dolgozat szerkezetétől függően, 
alcíme k alatt.) 

tésére, a kutatás során kapott 
eredményekne k az iroda lmi 
adatok tükrében történő elem-
zésé re. Mindig emeljük ki a ka
pott eredmények gya korlati , 
klinika i jelentőségét, meny
nyire tekinthetők újnak a meg
figyelések, és hogy a beveze
tőben leírt vizsgá lat i célokat 
mennyire sikerült megva lósíta
ni. Ugyanakkor muta ssunk rá a 
tanulmány gyenge pontjaira is 
- nincs tökéletes tanulmán y; 
beválasztási, vizsgá lati , mód
szertani stb. fogyatékosságok 
mindig előfordulnak. Hívjuk 
fel a figyelmet a még t isztázás
ra szoruló rész letekre, és ezek 
sze rint - a következő lépések 
körvo nalazásáva l - j avaso lj unk 
további vizsgá latokat. 

Szer kezete, megje lenési for
mája az ICMJE aján lásait elfo
gadó folyó iratokban meglehe

tősen egységes . A legtöbb közle mény megbeszé lés részében 
nincs egye tlen alcím sem; bekezdésekkel tago ltan, az eredmé
nyek rész irányvonalát követve állítják össze. Néhány ese tben 
- különösen moleku láris bio lógiai témájú közleményekben -

az egyes részek alc ímek alat t kerülnek megtárgya lásra. 

Régen szokásos volt, hogy a megbeszé lés a következtetése k 
ismételt, röv id, összefog laló leírásával végződött következteté
sek (conc lusions) alc ím alatt. Ezek a röviden egybegyűjtött 
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megállapí tások az összefog/a/ás uto lsó részé ben is, a legfonto
sabb következte tés pedig a tömörítell következtetésben is meg
je lent. Ma egyre ritkábban találkozunk vele, de még használa
tos, jóllehet az ismétlés miatt nem mind egy ik szerkesztő fo
gadja el. Talán csak akko r van érte lme, ha a dolgozatban még 
nem szereplő, új gondolato kat, megá llapításo kat tarta lmaz. 

A megbeszélés szerkesz téséne k legfo ntosabb sze mpontjai: 

a.) Az első bekezdés. A megbeszé lés el ső rövid bekezdése ál ta
lánosság ban muta sson rá a do lgozat témájára, tárgyára vagy lé
nyegére . A saj át eredmények tárgya lása csa k ezután j ön. 

1. példa: Az érképződés a rosszindulatú daganatok egyik kórjós lati meg
határozójána k tűnik, jelentősége petefészekrá kban azonban még 
nem tisztázott, a vonatkozó irodalmi adatok ellentmo ndók. 

Höcke/ és nJtsai (5) számolta k be [ ... ) 

(Ebben a példában az elsö bekezdés álta lánosságban szól a do l
gozat témáj áról - ez esetbe n az érképződésről -, az irodalmi ada
tok elemzése csak a másodiktól kezdődik.) 

2. példa: Ez az első olyan tanu lmány, mely a szulfatidokat vizsgálja pete
fészekrákban szenvedő betegeknél. A szulfatidok klinikai jelen
tőségét más daganatok nál is csak elvétve vizsgálták (8). 

Pe1efészekrákban szenvedő betegeknél [ ... ) találtunk. Hasonló 
megfigyelésekről méhtes trákban számoltak be. ( ... ) (9) . 

(Ebben a példában az első bekezdés általánosságban fogalmaz, 
ugyanakkor a közlemé nyre is utal) 

3. példa: A mi vizsgá latunk a legnagyobb előretekintő, találomra be
választott tanu lmány, amely a [ ... ) vizsgá lja. Megállapíthattuk , 
hogy [ ... ) és hogy ennek fontos kórjós lati jelentősége van. 

{Ebben a példában az első bekezdésben a saját következteté s is 
szerepe l; mindig általánosságban , számadatok , irodalmi össze
vetés nélkül.) 

b.) A legfo ntosa bb eredmény. A megbeszélésbe n, egy- két mon 
datban , tömören fogalmaz zuk meg a legfon tosabb eredmé nye
ket. Tanác sos az eredmények értékelésénél legelőször ezt meg

írni; nem könnyü gyakorlat. 

Példa: A szérum CA 125 a petefés zekrák legjobb daganatjelzője. Sajnos 
korai esetek felismerésére nem nagyon használható, nagy on 
hasznos viszont a daganat kiújulásának előreje lzésében. Az iro
dalomban elvétve találunk adatokat [ ... ) 

Vizsgálataink azt mutatják , hogy a műtét előtti szé rum CA 125 
értékek alapján kiválaszthatjuk azokat a petefés zekrákos betege
ket, akiknél a daganat megfelelően eltávolítható . Ennek alapján 
dönthetünk, hogy azonnal i műtétei végezzünk, vagy inkább be
vezető gyógysze rkezelésse l indítsunk [ ... ) 

A legfontosabb eredményt, következt etést a szerzők nem rit
kán a megbeszélés első bekezdésé be foglalják (lásd 3. pél
da) , mások külön tagla lják, nemegy sze r a másod ik bekez
désben . Befejező össze fogla lót, köve tkeztetése ket tarta lmazó 
közleményeknél a legfo ntosabb eredményt rendre ebben o lvas
hatjuk. 
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Általános gyakorla t, hogy az első bekezdés a dolgozat témájá
ról, a másod ik a fő eredményről tájékoztat. 

c.) Saját eredménye k összeve tése az irodalmi adatokka l. Ez ké
pez i a megbeszélés ger incét. Józa n mérlegelés re van szükség, 
és nagyon átgondoltan ke ll kiválasz tani azokat az irodalmi 
adatoka t, amelyekke l saj át eredmén ye inket hasonlítjuk össze. 
Ha minden , nem túl lényeges részt tárgya lunk , könn yen elve
szíthetjük az áttek inthetőség fonalát - magunk is belebonyo
lódhatunk az irodalmi elemzésbe - , az olvasót pedig összeza
varjuk. Gyakori hiba, különösen kezdőknél , hogy túlzásba vi
sz ik a megbe szé lést. Ne akarj unk könyv tárnyi irodalmat egyet
len dolgozatban átfogni . Egy köz lemény akkor jó, ha a megbe
szélés rész is tömö r, j ól áttekinthető és szigorúa n csak a vizs
gá lt témára összpont osí t, csak a lényegbevágó irodalmi adato
kat elemzi. Egy-egy szempon t tárgya lásakor e legendő az oda
vágó legfo ntosab b iroda lmi munka idézése , a többi vonatkozó 
iroda lmat legfe ljebb csak eml ítsük , isme11etésük csak akkor 
célszerű, ha új ada ttal szolgá lnak. Fontos azonban, hogy ne 

csak a dolgozat eredményei t alátámasztó irodalomra, hanem az 
eredményei nkkel nem egyező adatokra is felhívjuk a figyel
met. Ne isméte lj ük a Bevezetőben írt irodalmi hivatkozásokat. 
Az irodalomból idézett hangzatos mondatok, különösen, ha 
nem teljesen a témába vágók , csak mérgez ik a dolgoza tot. A 
hasonló témájú dolgo zatok elkerü lhetet lenü l ugyanazokat a 
szempont okat tárgya lják; rengeteg az ismétlés , am i bizonyos 
fokig az iroda lmi hivatkozások mega dásáva l elkerülhető. 

Saját eredménye ink tárgya lása az irodalm i adatokkal történő 

összeve tésben a lehető legtö mörebb legyen , egy-egy külön 
szempont mindig külön bekezdésben , kivéte lesen alcím alatt . 
Ne ismételjük szó sze rint az eredmények részben leírtakat, kö
vetkeztetésszerűen, összefog lalóan értéke ljünk . 

Példa: Az eredmények részben: Az agy i áttétek topotecan kezel ése a 
CT-v izsgálatok szerint a betegek 40%-ában eredményezett daga
nat-visszafejlődést: 7 ese tben ( 15%) az áttét telj esen eltün t. 13-
ban (25%) részben fejlődött vissza, és további 8 betegben ( 17%) 
növe kedése megállt. [ ... ] 

A megbeszélés részben: Vizsgá latain k azt mutatj ák , hogy az agy i 
áttétek topoteeán kezelése elég hatásos; az esetek köze l felében 
várható CT-vizsgálatta l igazol t vá lasz , a betegek egy kis részé 
ben (15%) a daganat teljesen visszafej lődik.[ ... ] (ne ismételjük a 
számszerű adatokat!!) Ezek a megfigyelések összhangban van
nak másokéval (76-80), de elle ntétben Szabó és mtsai (81) ada
taival, akik[ ... ] 

Súlyos hiba a hivatkozott iroda lom helyte len idézése. Erre leg
inkább akko r kerül sor, am ikor az iroda lmi idézést nem az ere
deti dolgozatból vesszük, hanem a más szerzők által történt idé
zésre hagyatkozu nk. A eredeti munkák alapos áttanulmányozá
sa alapvető köte lesség. A más szerzők által leírt idézések akkor 
megfelelők, ha az adott témában azoknak a szerzőknek - és 
nem az eredeti szerzőknek - az álláspontját aka rjuk megadni . 

d.) Rávi lágítás az alka lmazott módszerek, vizsgálato k korlá
taira. A közleményben megfogal mazo tt és az olvasóba n kiala-
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kult következtetések mérséklésé re szolgál. Az olvasó ébe rségé t 
hivatott felkelteni , óvja, hogy elhama rkodott dönt ést hozzon , 
pl. egy új gyógyszeres keze lést vezesse n be még nem teljesen 
mega lapozott irodalmi adatok alapjá n. 

e.) Értékelés . Két arculata van : egyrész t a bevezetőben megfo
ga lmazott cé lok megvalósítása szer int értékeljünk , másrészt az 
eredmények klinikai jelentőségét tárgya ljuk. Az eredm ények 
értékelése a legsz igor úbb mértéktartást igényli; a tényszerűség 
mind enekfelett. Minden szerző hajlamos vágyai sze rint érté
kelni, belemagy arázn i az eredményekbe azt, amit sze retett vol
na bizony ítan i; ez ember i gyarlóság, a dolgozat értékét csök
kentő hiba. Lehet találgatások ba bocsá tkozni , kifejteni a vizs
gá latok lehetséges értéké t, de mindig annak hangsú lyozásával, 
hogy további megerős ítés szüksége. A képzeletünket azonban 
ne eresszü k el, az egyensú lyt a lehetséges és a va lós között 
nem szabad elvéteni. Különöse n fontos a vissza fogottság az 
aján láso k, a gyakorlati következtetések megfoga lmazásánál , 
mert a legkézenfekvőbb következtetés is módos ulhat a későb
bi vizsgá latok tükrében. 

Példa: Ennek alapján ezt a kezelési módszert kell a méhtestrák szab-
ványkezelés nek tekinten i. 

(Ez a megfogalma zás nem szere ncsés , túlzottan kijelentő.) Helyesebben: 
Ennek alapjá n megfontolandónak tartjuk , hogy ezt a kezelési módszert a 
mé htestrák szabványkezelésé nek tekintsük. 

A c- e szakaszo k ala tt tárgya lt szempontok nem önálló része i a 
megbeszélés nek. Általában nem külön bekez désekben fejteget
jük azokat , hanem együtt tárgyalj uk. Utalhatunk , pl. az irodal
mi és saját eredményeink össze hasonlításánál a vizsgálat i ered
ménye ink gyako rlati j elentőségére, de ugyanebben az összeve
tésben a vizsgá ló módszere k hibáit is tag lalhatjuk. Máskor a 
követke ztetések értékeléseko r utalunk az alkalmazo tt módsze
rek hiba lehetőségeire és így tovább. 

AZ EREDETI KÖZLEMÉNYEK VÁLFAJAI Ezek írásmódját, terjede lmét a szer
kesztés i utasítások nagyon pontosan meghatározzák. Közülük a 
tudományos levelek a leggya koribbak, amelye k mindig rövidek, 

az eredeti közlemények szokásos szerkezetét nem mutatják , 
egyes folyó iratokban csak bekezdésekkel, másokban egy-ké t 
alcímmel (pl. résztvevők, módszerek és eredmények és Meg
jegyzés két alcím) tagoltak . Címük jellegzetesen a közlemény 
követk eztetését tartalmazza. 

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK VÁLFAJAI Az összefoglaló közlemények és 
vá lfajainak tartalmi része az eredeti közlemények és az esetis
mertetések tartalmi részétől is a lapvetően különbö zik. A szer
zők nem előírás szerint, hanem elgondolása ik, a tárgyalt rész
témák szerint tagolják a dolgo zatot, egy bevezető rész azon ban 
rendsze rint van. Minden külön tárgya landó szempo nt új bekez
désbe kerül, a résztémá k külön alc ím alatt. Nem ritkán össze
foglaló táblázatok, ábrák teszi k áttekinthetőbbé a dolgoza tot. 
Megbeszé lés legtöbbször nincs, de egy gyakor lat i rövid össze
gezés a dolgo zat végén - Következtetések , Zárógondolatok stb. 
címszava k ala tt - rendszer int talá lható. 
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Az üsszefoglaló közlemények 
szerkezeti részei: 

Fejléc 
Tömörített következtetés* 

Összefoglalás és kulcsszavak 

Tartalmi rész 
Bevezetés 
A legységek a szerzők 
összeá llítása szerint 
Következtetések , 
zárógo ndolatok 

Köszönetnyilvánítás 

Iroda lom 

• Csak azokban a folyóiratok
ban, amelyek kérik 

író jellegű összefog lalók 

Egy-egy témakör irodalmi átte
kintése , összefog lalása lehet 
módszeres (systemat ic rev iew) 
vagy leí ró jel legű (na rrative 
review) . Az előbbi jó l körvona
lazó dott témákná l lehe tséges, 
melyeknél megfelelő tapaszta
lat, ismere tanyag áll rendelke
zésre következtetések levonásá
hoz , határo zo ttabb állásfog la
lások, gyakorl ati el őírások meg
fogalmazásához. A mód szeres 
összefoglaló közlemény egy té
makör összegező ele mzése ve
zérfonalak kido lgozásával. Le-

viszony lag új témákná l készül nek , 

olyan ese tekbe n, am ikor az ismeretanyag még nem elegendő 

gyakor lati követ kezte tésekre, támpont ok kialakítására. A leíró 
összefoglaló közlemények az irodalmi adatok napra kész átte
kintésé t adják irányelvek meghatározása nélkül. 

Mint em lítettük, az összefoglaló közlemények leg inkább szer
kesztői felkérés re születnek; a dolgozatot közlő szaklap tehát 
eleve adott . A folyóirat olvasóközö nségé t azonban már ajánla
tos körbejárn i, mert csa k enne k ismeretébe n tudjuk a köz le
mény he lyes sze rkezeté t , írásmódját megvá lasztan i, és eldönte
ni, hogy az adott témakört milyen mélység ig elemezzük. Van
nak azonba n nem felkérésre készült összefog lalók is, amikor a 
,,mit aka runk mondan i? mié11 aka1juk megírni? mi a szándé
kunk? kinek szó l a mondaniva lónk? érdemes-e közö lni?" kér

déséket még a munk a elkezdése előtt vá laszo ljuk meg. Cé lra
vezető előre kiválasztani a folyó iratot, amelybe n közö lni akar
juk , már csak az olvasóközö nségének megismerése miatt is, és 
nem haszo nta lan a folyóirat szerkesztőjével előre felvenni a 
kapcso latot, hogy meg tudjuk , vajon érdekli- e őket a tervezett 

köz lemé nyünk . 

A szerzők megfe lelő iroda lmi tájékozottsága és tapa sztalatok 
ra épített szakismerete mind en jó összefoglaló közlemény zálo
ga . Ez az oka annak, hogy kezdők ritkán képe sek megfelelő 

összefog lalók meg írására , a tapasztaltabbak , járta sabbak segít
ségét igénylik. Irodalmi elemzés t kezdők is sikerre l végezhet
nek, ez azonban még nem összefo glaló közlemény; az adatok
ból egy átfogó egysége s rendsze 11 kell kialakítani iránymuta tó, 
mértéktartó , könnyen érthető, világos következteté sek megfo
galmazásával , gyakor lati útmutatókkal. Egy irodalomhalmazt 
következteté sekké kell átalakítani. 

A kézirat elkészítése a dolgozat vázlatának körvonalazásával , 
papírra vetésével és az irodalmi ada tok gyűjtésével kezdődik. 

Az irodalom átnézése lehetőleg te ljes legyen; súlyos felelőtlen

ség rész lege sen összegyűjtött iroda lmi adatok alapjá n meg írni 
egy összefoglaló közleményt. Az iroda lom gyűjtésének módját 
(szá mítógé pes rendszerek stb.) is indoko lt megad ni. A dolgozat 
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bevezetése, első mondat ai az összefoglaló közleményeknél is 
meghatáro zók - az olvasó érdeklődését kell felkelteni - , ezek 
soha ne legye nek általánosak, sem mitm ondók. A bevezetésben 
tájékoztassuk az olvasót , hogy az összefoglaló közlemény mi
ről szól, és hogy miért fontos elolvas ni. 

A legnehezebb az átnézendő, tanulmányozan dó iroda lmi ada
tok kritiku s elemzése két szemszögből : 1. A fontos közlemé
nyek kiválasztása, a helyes arány megta lálása az elemzé sre 
méltó és a kevésbé vagy nem méltó dolgo zatok közö tt, 2. Az 
egyes kö zlemények megállapítá saina k tárgyszerűsége. 

Menny ire tekinthetők a dolgoza tok következ tetése i megfelleb
bez hetetlennek, vannak-e szemé lyes néze tek , sze mpontok 
vagy „rej tett" hibák , melyek a szerzők figyelmét elkerülh ették, 
a tényszerűséget megkérdőjelezhetik. Annak ellenére , hogy 
minden szerző elviekben a teljes irodalm at szeretné átteki nten i 
és közreadni , bőséges irodalommal rendelkező témá k össze
fogla ló cikkeinek írásáná l helyese bb csak a jelentősebb megje 
lent közleményekke l foglalkozn i, a j e lenték1elenebb munkák 
elem zésével ugyanis arányta lanu l megnyújtjuk, és zavarossá 
tehetjük a dolgoza tot. Az utóbbiakat legfe ljebb hivatkozás for
májában említsük, például: ,,hasonló megfigyelésekről mások 
is beszámol tak (77-82)", vagy „haso nló megfig yeléseket Pál 

és mtsai. (77) is tettek." vagy táb lázatokban tüntessük fel. He
lyén valók a kritikai megjegyzések: 

Példa: Kis és mtsai (7) megállapítot1ák. hogy ( ... ). A szerzők azonban 
csak nyo lc mintát elemeztek, ezért következtetéseik megerősíté
se további vizsgálato kat igényel. 

vagy ( ... ) a hormono kat szedők csoportjában lényegese n gyakrabb an 
(30%-ban) figyelték meg az emlőrák kialaku lását. A honn ont 
szedők azonban sokkal kövérebbe k vo ltak( ... ), és a családjukban 
is gyako ribb volt az emlőrák, következésképpen egyált alán nem 
bizto s, hogy az emlőrák gyakoribb előfordulása csak a hormon
szedéssel függött össze. 

A mé11ékletesség a j ó összefoglaló közlemények írásának is 
elengedhetetlen feltéte le. Ne engedj ünk ellenőrizetlenü l teret 
személyes vé leményünknek, hanem a tapasztalataink alapjá n, 
gyakorlati munk ák során k ialakult nézet einket szőrszálhasoga
tón vessük össze másokéval, az iroda lom ban megfogalmazot 
takkal , és ha kell, módosít suk; ez saját épü lésünkre is szo lgál. 
Az olvasót felelősséggel és nem elfogultan ke ll tájékoztat ni. A 
tárgyi lagosság mindenek felett; ne felejtsük, hogy sorainkat a 
világ minden táj án o lvashatják. Ellentmond ások , b izony talan
ságok könnyen áthidalhatók , példáu l: ,,Véleményünk szerint 
( ... ), ezzel ellentétben mások álláspontja szerint ( ... )" . 

Meghatáro zó iránye lv, hogy minden érdemi szemponto t külön 
bekezdésbe n, lehetőleg alcím alatt tárgya ljunk, és o lyan mély
ségben, hogy azt az általános szakember is megértse. Egybefo
lyó, hosszú szöveg rész követhetetl en. Nag yon hasznosak az 
összefog laló, egy-egy kisebb rész , témak ör vonatkozó irodal
mát és azok kapcsola tos ada tait bemutató, rendszerező táb láza 
tok. Jól használh atók azo nban a dolgoza t tárgyához tartozó 
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Tudományos közlemények irása, szerkesztése: tí111111/ató a s=er=ök és a= olvasók s=ámára 

alapfoga lmakat bemutató táblázatok is; az o lvasó könnye n 

megta lálja , nem ke ll a szövege t pásztázn ia. Az a lapfoga lmak -

tankönyvi adatok - fele leven ítése nemcsak a rég tanulta kat 

hozza vissza, hanem fé lreértéseket is e losz lat. 

Az összefoglaló közleményeket rövid összegezéssel fejezzü k be, 

amelyben a dolgozat mondanivalóját tömörítve hozz uk az olva

só tudomá sára. Zárógo ndo latok nélkü l egyetlen összefog laló 

dolgozat sem te ljes. 

ESETISMERTETÉS Szerkesztésük a szokásos ala pkérdésekke l kezdő

dik: miért akarjuk az esetet ismer tetni ? mi indoko lja? milyen új 

adatta l szo lgá lunk? mit tesz ünk hozzá a már meglévő ismere

tekhez? Az Esetismertetés az esetről , a betegről szó l, és nem a 

szerzők „nagyságá t" hivatott bemutatni. Vá lasz az alapkérdé

sekre csak az iroda lom megfelelő ismeretében lehetséges, He

lyes azonban idősebbek és néha má s intéze tekben do lgozók vé

leményét is kikérni; a be tegek megosz lása ugyan is a beuta lási 

rendszerek miatt más és má s, és ami ritka az egyi k intéze tben, 

gyakoribb lehet a másikban. Ha e ldöntöttük, hogy az eset való

ban ritka , vagy egy betegség megértését, kórisméjét , keze lé

sét új megv ilág ításba helyez i, ritka rész letre hívja fel a figyel

met , az olvasó számára haszno s, hogy melyi k folyóiratban 

szeret nénk a do lgoza tot megje lentetni. A válasz tás legfontosabb 

sze mpontja: melyik szaklap olvasó inak mond a legtöbbet az is

mertetésre kerülő eset. 

Az Esetismenetések szerkezeti 
egységei: 

Fejléc 
Tömörí tett következtetés* 

Összefog lalás és kulcsszavak 

Tanalmi rész 
Bevezetés 
Esetleírás 
Megbeszélés 

Köszönetnyi lvánítás 

Irodalom 

• Csak azokban a folyóiratok
ban, amelyek kérik 

Az esetismerletésekné l a tartal

mi rész álta lában három szakasz

ra tagozódik : bevezetés re, esel
leírásra és megbeszélésre. Az 

eredeli közleményektől eltérően 

tehát az anyag és módszerek és 

az eredmények részek álta lába n 

ninc senek, helyettük az ese t 

leí rása sze repel. Előfordulhat 

azonban - például , ha egy mole

ku lár is genet ikai e ltérés miatt 

történi k az ese t leírása - , hogy az 

alkalmazott mo leku lár is vizsgá ló 

módsze rek Anyag és módszerek 
vagy Módszerek kü lön címszó 

alatt kerü lnek ismerteté sre , másk or a betegnél végzett vizsgá lat

sorozat eredménye it fogla ljuk össze Eredmények címszó alatt. 

Ezek azonban kivé telek. 

a.) Bevezetés. Elméleti leg ugyana zok a meggondolások érvé 

nyesek, mint az eredeti közleményekné l. Szokás vo lt egy rövid 

irodalmi bevezetést adni, ez azo nban szükségtelen, mert a 

megbeszélés részre tartozik . Leg helyesebb csupán megi ndo

kolni , hogy miért szükséges az eset ismertetése . Vannak azon

ban , akik ezt is elhagyják, a dolgozato t az eset leírásáva l kez

dik , nem írnak bevez etés t. Nincs egyértelmű szabá ly, egy-két 

jó l megfoga lma zott magyar ázó, az ese t érdekességére, tanu lsá

gára utaló mondat azonban mind en bizonnyal nagyon hasz nos; 
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az o lvasó és a szerkesztő figye lmét is jobban felke lti. Egyes fo

lyóira tok előírják a bevezetés t ese tismerte tésekné l is. 

b.) Esetleírás. Ez a lényeg i része a dolgozat nak. M eghatározott 

- időrendi - sorrendet követ: é letkor, kórelőzmény, vizsgálati 

lelet (ame ly a beteg vizsgá latán kívül a labora tór iumi, képa lko

tó vizsgá latok lelete it is tarta lmazza) , fe ltéte leze tt vagy igazol t 

kórisme , keze lés és a keze lés fo1májától függő egyéb leletek , 

pl. szövetta ni vizsgá lat. Külön hangsú lyt kap az a rész , amely

re az eset ismertetés összpontos ít, vagy is am iért az esete t ismer

tetjük. A rés zle tek leírásáná l kriti kusnak kel l lenni, kerüljük a 

dolgozat szemp ontjábó l feles leges részlete ket - eze k csa k 

nyújtják a köz lemé nyt és az o lvasót is untatják - a lényegese

ket viszont emeljük ki. Ne m köllllyÜ azonban eldönten i, hogy 

mi igazán fontos, és mi az, ami kevésbé , nem beszélve arról, 

hogy egy kevésbé fontos rés zlet új abb, hason ló ese tek ismert e

tésekor fontossá vá lhat . Segíthe t, ha mind ig feltesszük azoka t 

a kérdéseke t, ame lyeket az olvasó kérdez het. Ábrákat gya kran 

mutatunk be , táb lázatokat ritká bban, időnként azonban nagyon 

hasznosak. 

Erkölcs i sze mpont (et ika i követe lmény) , hogy a bet eg sze mé

lye ne legyen azonos ítható, fel ismerhető, Név , azonos ítás i 

szám kerülendő; fényké pné l az arc eltakarása sz ükséges . Csak 

anny it mutassunk a betegből , amennyi re sza kmailag szükség 

van. Helyes , ha a beteget is tájéko ztatjuk a dolgozatró l, hozzá

j árulását kérjük , különösen, ha fényképe t is kész ítünk. Egyes 

folyóirato kban követe lmény a beteg írásos hozzájáru lása ese té

nek ismertet ésé hez. 

c .) Megbeszélés. Sze rkeze te attól függ, hogy egyidejűleg tör 

ténik-e iroda lmi áttek intés, ha igen , az eredeti közleményekné l 
ismertetett elve k érvényes ülnek . Rész letes iroda lmi elemzés 

azonba n csak nagyo n ritka betegségek esetébe n indokolt. Csak 

azokat az iroda lmi ada tokat tárgyaljuk , amelyek a látámasztják 

megfigyel ései nket, keze lésünket stb. vagy azokkal ellentétesek. 

A megbeszélésben a legfon tosab b az eset tanu lságának megfo 

ga lmazása és a „mi miért", pl. a keze lés kiválas ztá sának mi lyen 

szempontjai voltak , a kóris mét milyen adatok támasztották a lá 

stb. Világosan Ílj uk le a do lgoza t üze neté t és hogy a jövőre néz

ve milyen gyako rlati követ keztetése k vonha tók le. Óvako dju nk 

az „elsőség" határozott kijelentésétől, pl. ,,ez az első ilyen meg

figyelés a világon", mert ez t soha nem tudhatjuk , és sze rényte

len is, Tetszetősebb úgy foga lmazn i, hogy „tudomásu nk sze rint 

- vagy - a rendelkezésü nk re á lló irodalmi adatok alapján úgy 

tünik , hogy hasonló megfigyelésről még nem számol tak be." 

Gyako rlati tanács: Az esetismertetés meg írását az ese t leírásá

va l kezdjük , gon dosan ügyelve a rész letekre , majd a közle

mény megbeszé lésé t foga lmazzuk meg az összeál lított iroda l

mi hivatkoz ások tük rében. Ezu tán a bevezetés és leguto ljára az 

összefoglalás követke zik. A cím legye n érdeklődést felkeltő, 

röv id; soha ne tartalmaz za a köve tkezte tést. 

Az esetismertetések rendsze rint rövidebb ek, mint az eredeti 
közlemények. Te1jede lmük legtöb bszö r meghat ározo tt. A na-
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gyo n röv id ese tismertetések tudományos levelek formáj ában 
kerülnek köz lésre. 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK (szerkesztőségi közlemények, levél a szerkesz
tőséghez, vitafórum, véleménynyilvánítás) Ezek szerkesztése 
teljesen egyed i, a szerzők elképze léseit köve ti. Összefoglalás, 
kulcsszavak nem szükségese k. A szerkesztőséghez, szerkesztő

nek írt leve leknél is mindi g világosa n határozz uk meg, hogy 
mit aka runk mondani, érdemes-e azt leírni, és megfe lel-e az 
adott folyóirat köve telménye inek . A leve lek rövi dek, rész letek 
kifej tésé re nincs lehetőség. Már az első mond atban térjü nk a 
tárgy ra, mondjuk meg, hogy miért küldjü k a leve let. A továb
bi sze rkesz tésben sokat segí t, ha az adott folyóiratba n megje 
lent szerkesztőségi leveleket gon dosa n elo lvassuk, azok szelle
mében foga lmazzuk mondaniva lónka t. M indig tömören, rövi
den írj unk , szem előtt tartva , hogy a kritizá lt köz lemény szer
zői miként fogad hatják megjegyzése inket, és vajo n mit vála
szo lnak. 

TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK Nem képezik a köz leménynek külön részé t, 
a tartalmi rész egy vagy több egységébe kerü lnek. Szerkesz té
süket nemze tközi előírás nem szabályozza, a fo lyó iratoké 
azo nban gyakra n, ilyenko r az utasítása it pontosa n ke ll köve tni. 
A táblázatoka t, ábrákat külön -külön számozzuk megjelenésük 
sorrendjébe n. 

Az adato k táblázatban történő bemu tatása nagyo n előnyös, 

mert jól áttekinthetők . Hasonlóa n szerencsése k a raj zszerü áb
rák (görbé k, hasábo k stb.) is, a képeket (szövetta n, mütéti fel
vétel stb .) bemutató ábrá k pedig magukért beszélnek. 

/. ábra. A kolposzkópos lelet pozitív előrejelző értéke : 300 beteg vizsgálata 
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Sajn os a színes ábrák köl tségesek, ezért a fo lyó iratok csak azo
kat nyomjá k sz ínesben, amelyek színes ábraké nt meghatározó
an jobba k , mint fekete-fehérben. A költsége ket, sokszo r a szer
zőkre ruházzák. Té rbe li ábrák tudományos szak lapokban k ivé
telese n találhatók, nem nyertek létjogos ultságo t, nem tájékoz
tatnak jo bban, mint a hagyo mányosak. 

Képeke n mindig je löljü k (nyilakka l stb.), amit hangsúlyoz ni 
akarunk , még akkor is, ha nekünk magá tól értetődőnek tünik. 
Tetszetősek a kis beszúrások (ln sertiok), az alapá brába illesz
tett , anna k egy rész letét kieme lten mutató kis képe k. 

Példa: Mir igynyílások (nyilak). A laphám (L) és a mirigyhám (C) között 
helyezke dik el az átmeneti sáv - transzformációs zóna (tt jelö-
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lés). amelyben metapl áziás (M) hám található. A kiemelés egy mi
rigynyíl ás kinagy ított képe - megfigyelhető a nyílás körüli hám fel
szaporodás. 

/ M 
A közlemé ny szöveges részében az ábrákra , táb lázatokra uta l
ni kell, pl. (/. táblázat) vagy az 1. táblázatban fog laltuk össze 
[ ... ] stb. Legtö bbször a bennük található adatok összefog lalóan 
a dolgoza t szövegé ben is megje lennek, de feleslegese n ne is
mételj ünk (lásd fentebb). Sem a tábláza t, sem az ábra nem ön
magáért van , mindkettő a szöveg ben leírt mondanivalót emeli 
ki, jó llehet mindkettőt úgy szerkesszü k, hogy önállóan is értel
mezhetők legyenek. A táblázatok, ábrák magyarázó szövege 
olyan legye n, hogy az olvasó mindkettőt megé rtse ané lkü l, 
hogy a dolgoza t szövegébe kel lene elmélyed nie. Nem előnyös 

táblázat- ábraa láírásként „ lásd a dolgoza tban , szöveg ben" 
megje lölést írni . Ha az ismétlés elkerü lhetet lennek látsz ik, a 
táblázatokná l, ábrákná l adjuk meg a rész leteket, és inkább a 
szövegbe n h ivatkozzunk azokra. Ügyes fogalmazássa l azon
ban erre vajmi ritkán kerül sor. 

Alapsza bály, hogy egy táblázat egy témát, témakör t mutasso n 
be . Sokan javaso ljá k, hogy a táblázatban feltünte tett változá so
kat balró l jo bbra és nem fentről lefelé adju k meg; az olvasók 
többsége - szokásalapo n - ba lról j obbra követi az eseménye
ket. Ennek azo nban határt szab a táb láza tban tárgya landó cso
portok, számadatok, értékek száma. A táblázat sze rkesztésben 
is az áttekinthetőség az el sődleges szem pont - az adato k felso
rolásának melyik a legsze rencsése bb módja. Tapas ztalás sze
rint a vízsz intes táblázatok jobba n követhetők, mi nt a hosszú 
függőlegesek. 

A táblázatok, ábrák számát is a józa n í té lőképesség határozza 
meg; túl sok belőlük a dolgozat kárára megy. Rövid, egy- két 
soros táb lázatok nak nincs értel me, a benne foglaltak a szö
vegben egy mondatba sűríthetők. Hason lóan, a szövegezéssel 
könnyen helyettesíthető ábrák szükségtele nek. Tú l bonyo lult 
táblázatok legfe ljebb a „vájt fülűek" számára érthetők, az olva
sóknak áttek inthetetlenek, zava rók. Jól ismert dolgoka t nem 
érdemes ábrákon bemutatni. Ha az adatok áb ráko n és tábláza
tokban is j ól bemutathatók, az ábráka t csak akkor válasszuk, ha 
azo k lényeg ileg jobbak. 

Minden táblázatnak, ábrának egy röv id, találó címe t kell adn i. 
A táblázatok osz lopa inak is adj unk rövid ített címet, a táb láza-
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tokon be lül ne húzzunk függőleges vagy vízsz intes elvála sztó 
vonalaka t. A rövidítéseket a táb láza t, ábra alatt (lábje gyze t) 

meg kell magya rázn i. Azoka t e lsöso rban helytakar ékosság i 
célból használjuk , túl sok röv idítés azonban zava ró. A jó l is

mert, szabványröv idítések előnyösen alkalmazha tók . A táblá
zatok ban , ábrákon szereplő adatok pontossága alapvető, sze n

teljünk időt azo k többszörös ellenőrzésére. Az ábrákon látható 

képeket, görbéket , ábrákat az ún . ábraszöveg formáj ában, szö

vegesen is fogalmazzu k meg , kiemelten rámutatva, hogy az 
ábrán ta lálható je lzése k (ny ilak stb .) mire vona tkoz nak. 

Il a a táb lázatban , ábrán az irodalombó l szá n11azó adatokat köz
lünk, a forrá st pontosa n adjuk meg iroda lmi hivatkozás formá

já ban. Más közleményből , munkábó l átve tt ábra , táblázat csak 

az erede ti szerzők írásos engedé lyéve l használható, és ezt a táb

lázat, ábra lábjegyzetében fel kell tüntetn i, pl. ,,az ábrát Nagy és 

mtsai. (8) közleményéből, a szerzők engedélyével közö ljük.". 

Sze rkesztés i szempo nt: az ábrák, tábláza tok he lyigé nyese k -
több helyet fogla lnak, mint a szöveges rész-, és a nyomtatás i 

költségeket is emelik. 

Al. IRODALMI ADATOK GYÜJTÉSE, ÁTNÉZÉSE A világhá lón fellelhe

tő nagy irodalomrendszerező adattárak végte lenü l meg 
könny ít ik az irodalom átnézésé t, ezek azonban soha nem te lje
sek . Sokszorosa n megtérül, ha kiegészítés ként az irodalomke

resés hagyományos módsze reit (koráb ban olvasott irodalm i 

adato k, folyóira tok böngé szése , a témában közö lt dolgoza tok 

irodalomjegyzékének tanu lmányozása stb.) is felhasználjuk. 

Igényes szerzők min dké t módszert alkalmazzák, annak ellené
re, hogy egy re inkább olvashatunk kizá rólagosa n a szak iroda l

mi adattárak alapján megírt összefog laló közlemé nyeket. Az 

iroda lom gyűjtésének módját a szerzők újabba n megadj ák, pél
dáu l: ,,az irodalom elem zése a MedL ine-ban, EM BASE -ben és 

a PubMed-be n ( ... ) ku lcsszava kkal keresett ango l nye lvű köz
lemé nyek alapjá n vége ztük"; ezt nem ritkán a szerkesztők is 

kérik. Sokan más szak tek intélyeke t szemé lyese n is megkeres

nek, és érdeklődnek - különöse n a nem közöl t - adatok iránt. 

Az EMBASE, Coc hrane Libra ry irodalomrendezők egyre in

kább hozzáférhetők a világhá lóval össze kötött otthon i szám ító
gépeke n is, de a leggyakrabba n használt MedLi ne, PubM ed is 

szé les körben rendelkezé sre áll. Hasz nálatuk gyakorlatot , időt 

és ítélőképességet igénye l, kü lönösen, am ikor a rend szer, kere 
sésünkre több eze r sza kirodalmat aján l fel. Képzett könyv tá
rosok felbec sülhetet len segítséget je lentenek. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A megb eszélés után köve tkezik , írásmód

ja nem igazán megha tározot t. A köszönetnyilvánítás legtöbbs zör 
a tanulm ányt anyag ilag támogatónak (pénzügyi alap, ösztöndíj , 
kereskede lmi cégek stb.) szó l. Erkölcsi kötelesség minden támo

gatóna k nyilvánosan is köszöne tet mondani a tanulmány megva

lósu lásába fektetett költségeké rt. A támogatás ténye és formája a 

szerkesztőket és az olvasóka t is tájékoztatja, utal arra is, hogy a 
szerzők menny ire lehettek anyag ilag is érdeke lve. 

Nőgyógyás=ati Onkológ ia 2004: 1:22-48 

Köszönet illeti azokat is, ak ik a munkában , tanulm ányban részt 

vettek, azt seg ítették, de nem olyan mért ékig, hogy szerzők le
gyenek (lásd szerzők). A határt nem mindig könnyű meghúzni 
a társszerző és a segítő munkája között. Esetismert etésekné l 
azokn ak mondjunk köszö netet, akiknek közreműködése nélkü l 
a beteget nem láthat tuk vo lna el, illetve a do lgozatot nem írhat

tuk volna meg. 

Hang súlyozn i kell, hogy a köszö netnyilvání tásba n megje lent 
személyek is kapcso latban vannak a közlemé nnyel, és ez adott 

esetben a fele lősség kérdésé t is felveti. Ezért is fontos, hogy ne 
csak tájékoztassunk mindenkit előre, ak inek nyilvánosa n kö
szönetet akarunk mondani, hanem jóvá hagyás ukat is kérjük. A 

régi szokás, a „meg lepetés" köszönetny ilvánítás - a szóban for

gó szemé ly csak a cikk megje lenése után értesül ró la - ma már 

nem igazán fogadható el. Személyi és felelősségi vonatkozások 

miatt egyre több szaklap ebbe n a vonatkozás ban is áll ást fogla l 
a „szerkesztői utas ításban", és írásbe li hozzáj áru lást kér azoktól 

is, akiknek a neve a köszönetnyilvánításban megje lenik. Az 

írásbe li hozzáj árulást az ICMJE-köve telménye k is előírják. 

Szerzőknek nem minősülő közreműködő csoportok - pl. 

gyógyszer kipróbálásoknál - tagjait célszerű külön alcím (alcí

mek) alatt felsoro lni, és a végze tt munkájukat is rész letezni : pl. 
klinikai vizsgá lók , résztvevő kutatók, tud ományos tanácsadó, 
stb., illetve: ellenőrizte a tanulm ány t, részt vett az adato k gyűj

tésébe n és így tová bb. 

A nyomtatott köszö net-ki fejezés köze li hozzátarto zóna k visz

szás lehet, sok szerkesztő nem javaso lja. Előfordu l - a saját 
gyakorlatomban nap , mint nap - , hogy a szerkesztőnek a dol

goza t végső megfo rmálásában orosz lánrésze va n. Ennek a kö

szönetn yi lvánításban hangot adn i nem helyes; a szerkesztő ma

radjon homályban. 

IRODALOM (REFERENCES) Irodalm i hivatko zás csaknem minden 

dolgozatba n van, az eredeti és összefoglaló közleményeknél 

mindi g és rendsze rint az esetismert etéselmél is. Az irodalom 
részben csa k a közlemény ben tárgya lt, emlí tett irodalmi adato

kat soro ljuk fel, kivéve az összefoglaló közleményeket , ame
lyeknél további iroda lmi hivatko zások alcím alatt nem idéze tt 

iroda lmi adatok is - a folyó iratoktól függően - felsoro lásra ke

rü lhetnek. Az irodalomjegy zékben minden nyomtatásba n meg
j elent vagy megjelenő - már elfogadott - hivatko zást felsoro

lunk , a még el nem fogadott közle ményeket és a személyes 
közléseke t azonban nem. 

Rége n az iroda lmi adatok j egy zéke folyóiratonként nagyo n kü

lönböző vo lt: egyesek ábécé -sorrendben, mások a dolgoza tban 
történő hivatkozás sorre ndjé ben kérték az iroda lmi összeál lí
tást , és az írásmód is nagyon sokféleképpen történt. 

Példák: 

Wcbb, M.J„ Symmond s, R.E.: Site of recurrence of cervical cancer after 
radica l hysterectomy. Am J Obstel Gynecol 1980 ; 138: 8 13-818. 
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Webb, M.J., Symmonds, R.E.: ( 1980) Site of recurrence of cerv ical cancer 
after radical hysterectomy. Am J Obstel Gynecol 138: 813-818. 

Webb. M.J., Symmon ds. R.E.: (1980) Site of recurrence of cervica l cancer 
after radical hysterec tomy. Am. J. Obstet. Gynecol.. 138: 813-818. 

Webb , MJ., Symmonds, RE: Site of recurrence of cerv ical cancer aftcr rad
ical hysterectomy. Am. J. Obste t. Gynecol. ( 1980) 138:813-818 . 

Webb MJ. , Symmon ds RE: Site of recurrence of cervica l cancer after radi
cal hysterectomy. Am. J. Obste t. Gynecol. 1980, ( 138), 813-818 . 

Wcbb MJ, Symmonds RE. Site of recurrence of cervical cancer after radi
cal hystcrcctomy. Am J Obstct Gynccol 1980; 138: 8 13-8. 

Az összevisszaságo t az Index Medicus rendszerét követő 

JCMJE-útmutató oldotta meg. Az útmu tató eredeti leí rását 
Vancouver írásmód nak nevez ik; a megje lölés ma is használa

tos. Az eredeti útmutatót az idők folyamán azonban sokszoro

san módos ították. A nemzetközi és a he lyi folyó iratok többsé 
ge követ i a megfoga lmazott sze mpontok at, jelentősen meg

könn yítve az iroda lmi adatok összeá llítását. 

Az ICM JE előírása szer int az irodalmi j egyzé kben az iroda lmi 

adatoka t, a közlemény szöveges részé ben, táblázataiban és áb

ráin feltüntetet t számozás sze rint , arab számo kkal je lölve cso
portosítjuk . Írásu k: szerzők, cím, folyóirat , a megje lenés éve, 
köte t- és o ldalszám . Ettől azo nban kisebb eltérése k előfor

duln ak. Ha olyan közle mény t tüntetünk fel, amelyet még nem 

közö ltek, de már elfogadtak, a hivatkozás végé re megje le

nés alatt, ango l nyelvű folyóiratokban in press vagy forthco m
ing megje lö lést kell tenni. A szerzőknek sz igorúan követn i kell 

az adot t folyóira tban előírtakat. 

Takarékosság a hellye l az irodalomra is vonatk oz ik, ezér t ha 

tú l sok egy do lgozat szerzője, rendszer int csak hatot - néha 

csak hármat - kell felsoro lni, és utána az „és mtsai. " (munk a
társa i) - idege n nyelvű közleménye knél az „et al." - röv idítést 

tesszü k. Egyszavas folyó iratok nevét teljesen ki ke ll írni, 
egyébkén t a folyóiratok nemze tközileg elfoga dott, az Index 
Med icusba n megadott rövidítése it alkalmazzuk. A rövi dítések 

jegyzé két az Index Med icus mind en év j an uári számá ban köz

li , de a világhálón (http ://www.nlm.n ih.gov) is megtalálható. A 

folyó iratok neveinek rövidítése után pontot nem teszünk. 
Egyes folyóiratok előírják, hogy a hivatkozo tt iroda lom kezdő 

és utol só olda lának számá t is adjuk meg , mások beér ik a kez
dőoldal számáva l. 

Egyik rész ben sem fordul elő annyi írásmódhiba, mint az iro

da lmi felsoro lásban. Az Irodalom pontos írása hiteles szer
zőkre utal ; ennek a bíráló k véleményal kot ásá nál is szerepe 

va n. Általános, hogy a szerzők nem ve tik mind ig öss ze az 

idézett iroda lmi mutatóka t az eredeti köz leményekkel - jó lle

het ez ICJME el őírás -, sokkal inkább másolják más közle

ményekbő l , bíznak másokban , ami óhatat lan ul hibát eredmé
nyez het. 
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Példák: Az iroda lmi hivatkozás ok írása az ICMJE előírása szerint meg
jegyzésekke l, kiegész ítésekkel: 

FOLYÓIRAT ÉS KÜLÖ SZÁ M Hat szerzőig minden nevet soro ljunk fel. 
hét vagy több szerző esetén csak az első hatot, utána „et al." következik. 
Egyes folyóiratok hét vagy több szerzős közlcményeknél csak az első három 
név felso rolását kérik. Magya r nyelvű köz leményekn él hazai folyóiratban az 
„és mtsai. " megje lölést tesszük. A folyóirato k ada tainak jelölésénél az első 
szám a folyóirat megjelenéséne k éve t, a második a kötetszámot, a harma dik 
pedig az oldalszámo t (számokat ) je löli. Egyszavas folyóiratok nevét teljesen 
ki kell irni, egyéb ként a folyóiratok nemzetköz ileg elfogadott, az Index 
Medicusban megadott rövid ítéseit - pontok nélkül - alkalmazzuk. 

1. Idegennyelvű folyóira tok 
Monaghan JM . The role of surgery in the manage ment of granulosa ccll tu
mours of the ovary. CME J Gyneco l Onco l 1996; 1: 116-23. 

Webb MJ, Symmonds RE. Site of recurrence of cerv ical cance r after radical 
hysterectom y. A.m J Obstet Gynecol 1980; 138:813-9. 

Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, Dargent D. Ungár L, Póka R, et al. 
Surg ica l patho logic sprcad pattcrns of endome trial cance r. Ca ncer 
l 987;60:2035-9. 

Magr ina JF. Bélsebészeti elemek a nőgyógyászati onkológiában. Magy Nő
orv L 1995;58 Supp l 2:55-63 . 

Eckhar dt S. Current trends ín breast cancer chemotherapy. Eur J Canccr 
2004 (ín press vagy „fo rthcom ing") 

2. Hazai folyóira tok 
Gáti 1, Török M. Fülöp V, Kovács L. Pálfalvi L, Bősze P, és mtsai. Az elsőd

leges petefészek-elégtelenség. Orv Heti! 2001 ;6:234-45. 

3. A közlemény fonnájá t is megje löljük (összefog lalás - abstract - levé l a 
szerkesztőhöz stb.) 

De Chate l R, Sótonyi P. The role of DNA testing. [abstract) Lancet 2002; 
112:33. 

Pál A. Vagina! infection s. [letter to the editor] Nature 2003 ;333-5. 

4. Nincs szerző 
Cancer in South Africa [editorial ) S Afr Med J 1994;84:15 . 

5. A tudományo s társaság vagy szerveze t, mint szerző: 
EORTC Gynaecological Group. Taxol ín ovariaon canacer: phase 111 study. 
Eur J Gynaecol Oncol 

European Academy of Gynaccological Cance r. EAGC. Trcatment guide
lincs for cndomc trial cance r. CME J Gynec Oncol 2004 ;2: 199-223. 

KÖNYV 
László J. Gaál M. Nőgyógyászati patológ ia. 2. kiadás . Budapest: Medic ina 
Könyvkiad ó; 1976. (ha az olda lszámot is jelö ljük: 1976:33. vagy 1976:33-
53.) 

Bősze P. Endometr ial cancer . 1st ed. Paris: Elsevier ; 2003. 

KÖNYV FEJEZET 
Bősze P. A petefészekrák kezelése. ln: Gáti 1. szerk. A szü lésze t és nőgyó
gyásza t időszeríi kérdései. 2. kiadás. Budap est: OTKJ ; 1980. 
Allcn H. Surgical c lcmcnts in gynecolog ic oncology. ln: Allen H, Höckel M. 
Hacker N, editors*. Gyneco logic Surgery. 2nd ed. Budap est:** Primed-X 
Press; 2004:22-43. 

• az cditors. helyett cds. rövidítés is alkalmazha tó 
•• néha az ország megjelölésére is szükség lehet , pl. Oxford, Engla nd: 
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TU DOMÁ NYOS REND EZVÉN YEK KIADÁSA I A rendezvé nyeken 
elhangzó előadásások összefog lalóit - ritkább an teljes szövegét - többny ire 
folyóiratokban jckl entetik meg, de az is előfordul, hogy külön kön yv. vagy 
füzet formájában. 

Kimura J. Shibasaki H. ed itors. Recent advances in clinical neurophys iolo
gy. Proceed ings of the 10th lntemational Congress of EMG and C linical 

europhysio logy; 1995 Oct 15- 19; Kyoto. Japan. Am sterdam: Elsevie r; 
1996. 

SZA BADALOM 
Larsen CE, Trip R, Johns on CR, inventors; Novoste Corporation, assig nee. 
Mcthod s for proccdure s relatcd 10 the clect rophysiology of the heart. US pa
tent 5,529,067. 1995 Jun 25. 

ÉRTEKEZÉS 
Kaplan SJ . Post-hos pital home hca lth care: the clderly's acccss and utiliza
tion [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995. 

SZÓTÁR 
Stedman 's med ical ·dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 
1995. Apraxia; p. 119-20. 

ELEKTRON IKUS SZAKLAP Egyre gyakrabban kerül rá sor. Írásmódja 
messzemenően nem egységes a különböző folyóiratokban. 

Morse SS. Factors in the cmerge nce of infec tious discase s. Emerg lnfect Dis 
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AZ. EREDETI KÖZLEMÉNYEK ÉS A KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK SAJÁTSÁ

GOS SZEMPONTJAI A tudományos kutatások ered ményeit ismer
tető közlemények - eredeti közlemények - meg írása a kutatás 

tervezé séve l kezdődik. Ezt a mondatot kétszer is aláhúzhat
nánk. A szerző a hetvene s években kutatá si ösz töndíjjal Skó

ciában dolgozo tt. Meghatáro zva a kutatás tém áját, azt az utas í
tást kapta, hogy í,ja meg a közleményt; érte tlen nézésé re ezt 

többször is meg ismételték. Csak ham ar világossá vált, hogy ku

tatómunkát csa k így lehet tervezni, és felötlött az a rengeteg fe

les leges munk a, hiányosság , ame llye l korábbi kutatásaink so
rán bajl ódtunk iskolá zatlan ságunk miatt. 

A legelső lépés az irodalmi adatok tanulmányo zása és a Meg
beszélés rész hez feljegyzése k kész ítése. A kutatás egy-egy 

részle tére vonatkozó irodal mi megjegy zéseke t úgy fogalmaz
zuk meg és írjuk le, ahogy azo k a Megbeszélésben megj elen

nek . Ezeket később, a vizsgálatok elvégzése után, sajá t ered
ményeinkkel fogjuk összeve tni. Végezz ünk alapos irodalmi 
kutatá st, mindi g az eredeti közleményeket tanu lmányozzu k, de 

- mint korábban már említettük - csak a legfo ntosabbakat ír
ju k le, az egyforma megá llapításokat tevő irodalmi hivatkozá

sokat cso porto sítva fogla ljuk össze. Nem ke vésbé fontos az 

sem, hogy az átnézett iroda lmi adato kat, az irodalmi j egyzé k 

elő írásai szerint már ebben a szaka szban össze állít suk. Csak 
ezek után lehet eldönt eni, hogy mi lyen kérdése kre keressünk 

választ (Bevezetés) és hogy milyen vizsgá ló mód szere ket al
kalma zzunk, hány esetet vizsgáljunk. Így kerülhetjük el, hogy 

a vizsgá latból valam i fontos - olyan, amire eredeti leg nem is 
gondo lunk - kim aradjon, illetve isme,t do lgokat szükségt ele

nül ne vizsgá ljunk újra - hihetet len sok hibát , kudarcot , bosz 
szúságot kerü lhetü1lk el. 
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Ezután következ ik az any ag és módszerek (betegek és módsze
rek) részt megírása. Határozz uk meg, hogy hány esetet vizsgá 

lunk , a bevo násnak , a kizárásnak felt ételeit, a vizsgá landó 

anyag gyűjtésének, keze lésé nek, tárolásá nak és feldo lgozásá

nak módját , meg azt, hogy ki végz i. Mindent pontosan, a köz

lemény írás szabályai sze rint írj unk le. Hasonlóan pon tosan ír
juk meg, hogy milyen vizsgá latoka t akarunk végezni, azo kat 

részletese n - ahogy a cikkben megje lenik - isme rtessü k. Dönt
sünk a vizsgá latokat végzők személyéről , és velük egyez tes

sünk. 

A szüksége s statisz tikai módsze reket is mindig a vizsgá lat ter
vezése kor kell kivá lasztani , a kezd et kezdetén kell eldönte ni, 

hogy az adott tanu lmányhoz mely módszerek a legmegfelelőb

bek. A választandó módsze r nemc sak a vizsgá lat tárgyától 

függ , hanem a kiértéke lés sze mpontja itól is; különösen klinikai 

vizsgá latokná l, mert a tanulmán yoza ndó betegjellemzőktől 

függően, különböző szá mítás i mód szerekre van szükség . Cé l

szerű egy statisztikussal a vizsgá latok megkezdése előtt érte
kezn i, közöse n dönten i az alkalmazandó adatértékelő módsze

rek fe lől , és enne k függvényében megá llapítani a vizsgá landó 
m inták számát , az ese tszámot. A mi ntaszá m , esetszám alapve

tően befol yásolja az értéke lés súlyát , jelentőségét (statis tic 

pow er). Stati sztikai számítá soknak csak akkor van é1telme, ha 

az eset szám elég nagy, a kapo tt statisztikai értékne k nyomaté
ka van. Tízné l kevese bb eset száza lékos elemzése nagyo n fél

revezető lehet , jó llehet a tíz körü li ese tszámok is nagyo n ke
vésnek számí tana k. Nem célja ennek a munkának a stati sztika i 

móds zerek kiválasztásának szempo ntjait tárgya lni, hagya tkoz

hatunk a szakemberre. A megfelelő stat isztikai módszerek ki
választása és megfelelő alka lmazása a dolgoza t elfogadásának 

egy ik alapfel tétele; a köz lemények elbírá lásána k egy külön 

szemp ontja. 

Ne felejtsük azo nban, hogy a statisztikai kü lönbség (sz ig

nifikan cia) és a klin ikai jelentőség nem mindig azo nos. Az 

adaté1tékelés meghatározóa n függ az ese tszámtól , aminek 
azonba n - különöse n, ha kevés esete t tanu lmányo ztunk - nem 

biztos, hogy klinikai jelentősége is van. 

1. példa : ,,Sok száz emlőrákos beteg összehason lítása azt mutatta. hogy a 
változó kor utáni ese tekben gyakoribbak a tejjára trákok". 

Ennek a megá llapítás nak a betegek kezelése szempo ntjából sok 
gyakorlati jelentősége nincs, jóllehe t a vizsgála t egy statisztika
ilag szignifikán s különbs éget tárt fel. 

2. példa: ,,Méhnyakrákos betege k kétféle míítéti kezelésének összehason
lításakor 20-20 esetet e lemeztünk. Az egyik csoportba n két beteg 
meghalt. a másikban egy sem; a különbség sta tisztikailag nem 
szignifikáns." 

Ebben az esetbe n számszetű ese tértékelés ben nem volt megha
tározó eltérés , a külö nbség klinikailag azo nban óriási, lényegi . 

A közleménynek az Anyag és módszerek részé t meg lehet írn i 

anélkül, hogy egye tlen vizsgá lat tört ént vo lna. 
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A bevezető megírása már körülm ényese bb. Alapjaiban ezt a 
rész t is foga lmazzu k meg, írj uk meg a célkitűzéseket és hogy 
mi indokolja a köz lemény meg írását. A beveze tés végső formá
ja azonban biztosan módos ulni fog. 

Célszerű a munka tervezése kor meghatározni, hogy kiket aka
runk tájé koz tatn i, és ennek alapjá n kiválasztani azt a szaklapot , 
amelyben a köz leményt sze retnénk megje lentetni . A választás 
főbb szempontjai : a kutat ás témáj a illik-e a választott folyóirat 
szakterületébe, van-e jó esé ly a köz lemény elfogadására, meny
nyire rangos a folyó irat - előbíráló rendszer, idézettség, hatás
szám (impaktfakt or), o lvasó tábor stb. - és milyen hosszú a 
közlés i idő. Ha választottunk , az egyes részek elkész ítése már 

A közlemények egyes része it elválasz tó kieme lése k néhány 
példája: 

1. példa 1. ( ... ) 
1.1 ( ... ) 
2. ( ... ) 
2.2. ( . .. ) 
2.2.1. ( ... ) 
2.2 . 1.1. ( ... )stb. 

2. példa Első fokozat AZ MNOT MUNKÁJA 

Második fokoza t A KÖZGYÜLÉS 

Ha1111adik fokozat A KÉPESÍTÉS 

Negye dik fokoza t 1. ( .. . ) 

az adott szaklap előírásai szerint tö rténjé k. 3. példa Első fokozat AZ. MNOT MUNKÁJA 

A dolgozatot ebben a szakaszá ban mind egy ik közreműködő ta
nulm ányozza át , vé leményezze , és ezek alapján a szükséges ki-
egészí téseke t, módos ításoka t vége zzük el. Lényeges, hogy a 

Máso dik fokozat A KÖZGYŰLÉS 
Harmadik fokoza t A KÉPESÍTÉS 
Negyedik fokozat 1. ( ... ) 

szerzők sorrendj ét a kutatás megkezdése előtt tisztázzu k; sok 4. példa Első fokozat AZ MNOT MUNKÁJA 
kellemetlensége t kerülhetünk el. A szerzők sorrendj ének meg
állapítása után a fejl éc megírása köve tkez ik, és adjuk meg a 
kulcsszavakat is. Teljes egyeté rtést követően kezdhetjük a ku
tatómunkát, a vizsgá latokat. 

A tudományos kutatások, köz lemények tervezéséne k ez a mód
ja egyesek nek biztosa n szokatlan, másokn ak - elsősorban 

nemzet közi munk acso portokban dolgozóknak - talán tenn é
sze tes. Bárhogy is legyen , a módszert áldás kíséri. 

A vizsgálatok befej eztével és az eredmények kiértékelése után 
következik az eredmények rész megírása, a megbeszélés kiegé
szítése, a bevezető végső megfo rrnálása, és mindezek után az 
összefoglalás gondos megsze rkesztése, majd a tömörített követ
keztetés megfoga lmazása. A dolgozat csak akkor tekinthető 

késznek, ha mindegyik szerző átnézte és jó váhagyta . 

A KÖZLEMÉNYEK ÍRÁSMÓDJÁNAK ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁ

SAI Minden szerzőnek van saj át írásmódja, nye lvhasználati 
szokása , egyé n i ki fej ezés módja . Ezek adják egy do lgoza t sa
játságos ízét, arculatát. Megb ocsá that atlan hiba lenne, rossz ul 
értelmezett vagy szándékos egységes ítés i törekvése kke l az 
egyé ni j elleget háttérbe szorítani. Általános, a köz lemények 
job bításá t cé lzó sze mpontok érvényesü lése azonba n elenged
hetetlen ; az alábbiakban a legfo ntosa bbakat villantjuk fel a 
teljesség igénye nélkül. Az orvos i nye lv helyes írásá nak kérdé
seive l, he lyesí rás i, foga lmazási sze mpontokkal nem fog lal
koz hatunk. 

KIEMELÉSEK A kiemelésekke l egyrész t a köz lemények egyes ré
sze it választjuk el - eze ket a kiemeléseket alcímeknek is ne
vezhetjük - és a köz lemények áttekinthetőségét seg ítj ük elő, 

másrészt vala milyen fontos mondanivalót hangsú lyozunk . Az 
egyes részek elvá lasztá sának sok módj a van, folyóiratonként 
azonban mindig egyfo rma kiemelése ket használunk. 
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Második fokoz at A KÖZGYŰLÉS 

Hann adik fokoza t A képesítés 
Negye dik fokozat 1. ( . . . ) 

Az áttekinthetőséget segít i elő, ha pl. a szöveg ben bárhol elő

forduló kiírt irodalmi hivatkozás t dőltbetűvel kieme ljük : 

Példa: Kovács és munkatársai (2) átteki ntették az irodalmat , és megál-
lapí tották, hogy a ( . . . ) 

Soka t v itatott a kiem elés használata vala milyen megá llap ítás 
nyomatékosítása vége tt . Egy tudományos köz lemé nyben a ki
emelésnek akko r van jelentősége, ha bizo nyos fokig „egyed ü
liséget" élvez, vagy is következetesen azza l a kiemelés i móddal 
(dőlt betű, félkövér, aláhúzás stb.) mindig csak az együvé tar
tozókat hangsúlyozzu k. Ha ugyanazt a kiemelés i módot túl 
sok, más-más szövegegység re is alkalm azzuk, a kiemelés el
vesz ti jelentőségét; sokszor inkább zavaró. Az sem jó , ha sok
féle kiemelés i formát használunk - ezt is, azt is különböző mó
don kiemeljük - , mert a dolgozat áttekinth etet lenné vál ik. Sok 
kiemelés az áttekinthetőség koporsószege . 

Példa: MAGYARÍTÁS A Magyar Értelmező Kéziszótár ( 1982) meg
határozása szerint a ,.magyarít " ige azt j elenti, hogy valaki „egy 
idegen szót, kifejezést magyarral helyettesit. A „magyarítá s" az a 
tevékenység, hogy valaki magyari! (vmit) ", de jelenti az ,, ... ide
gen s=ó, kifejezés helyébe alkotott magyar szót· · is. Ennek értel
mében a „magyarí tás" új magya r szavak , kifejezések képzésére 
és a magyar kifejezése knek az idege n szava k helyett történő al
kalmazására is vonatkozik. Másképpen mondv a, ,,mag yarítá s" 
az a törekvés, hogy magyar kifejezé seket használjunk . A 
,,magyarosí t" ige je lentése az értelmező szótár megfogalma zásá 
ban: ,,(más nemzetiségi!, anyanyelvíi személyeke t) nyelvb en, ér
zésben magyarrá igyekszi k változtatni ." Keszler Borbála (2) 
szer int a „magy arosítás" szó egy idegen szónak magyaro s for
májúv á alakít ását is magában foglalja . 

A példában az idézést , és az iroda lmi hivatkozást - a folyóirat 
szerkesz tési szokása i szerint - dőltberűvel , a kihangsúlyoza ndó 
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Tudományos közlemények írása, szerkesztése: útmutató a szerzök és az olvasók számára 

megállapítást félkövérrel emeltük ki. A szerkesztésnek ez a for
mája küllemében is zavaró, és a megértést sem segíti elő; majd 
minden sorban kiemelünk valamit. Az idézést az idézőjel jelzi, 
teljesen felesleges a dőltbetűs írással is jelezni. A félkövér ki
emelés ugyan szembeötlő, de zavarja a szerkesztést. Hosszabb 
szövegben alkalmazva nagyon zavaróvá válhat, mert egy-egy ol
dalon akár tíz vagy még több sor, mondatrész is kiemelésre ke
rülhet. Helyesebb, ha a példában bemutatot1 bekezdést az alábbi
ak szerint írjuk - a kiemelés csak a szerkesztési előírásokat kö
veti. 

MAGYARÍT ÁS A Magyar Érte lmező Kéziszótár (1982) meg
határozása szerint a „magyarít" ige azt jelenti. hogy valaki „egy 
idegen szót, kifejezést magyarral helyettesít. A „magyarítás" az 
a tevékenység. hogy valaki magyarít (vmit)", de jelenti az ,, ... 
idegen szó. kifejezés helyébe alkotott magyar szót" is. Ennek ér
telmében a „magyarítás" új magyar szavak, kifejezések képzésé
re és a magyar kifejezéseknek az idegen szavak helyett történő 
alkalmazására is vonatkozik. Másképpen mondva, ,,magyarítás" 
az a törekvés, hogy magyar kifejezéseket használjunk. A „ma
gyarosit" ige jelentése az értelmező szótár megfogalmazásában: 
,,(más nemzetiségű, anyanyelvíi személyeket) nyelvben, érzés
ben magyarrá igyekszik változtatni." Keszler Borbála (2) szerint 
a „magyarosítás" szó egy idegen szónak magyaros fonnájúvá 
alakítását is magában foglalja. 

A MAGYAROS ÍRÁSMÓD ~s MAGYARÍTÁS A „magya rítás" új magyar 
szavak, ki fejezése k képzése, és a magyar kifejez éseknek az 
idegen szava k he lyett tö11énő alkalmazása. A „magyarosítás" 
szó - nyelvi értelemben - egy idegen szónak magyar os formá
júv á a lakítása. A foga lomkörbe azonban a magyaros mondat
szerkesztés és a megfelelő helyes írás is be letat1ozik. A helyes
írás szabálya it nem tárgyaljuk; utalunk az érvé nyben lévő he
lyesírási szabályzat ra (3). 

Elv iekben általános az egyetértés - ez ugyanis nagyon j ól 
hangzik- , hogy a magyar nyelvű köz leményeket magyar nyel
ven, az idegen szava k lehető kerüléséve l írjuk . A „hol a határ" 
kérdésében azonban messzemenően nem egységes az állás
pont ; vannak , akik mindent csak magya rul akarnak írni, máso
kat ped ig az idegen k ifejezésektől hemzsegő dolgozat sem za
var. A szerző a magya rítás híve, elkötelezettje azza l a meggyő

ződéssel, hogy magyaru l többé-kevésbé mind en kifejezhető. 
Szép számma l vannak azonban magyarul csak körülírá ssal, bo
nyolult szerkezettel megfoga lmazható idegen kifejezések, ide
gen szóval meghatározott fogalmak. Kézenfekvő a gondolat: a 
fogalmak magyar megfelelőinek megalkotása, ez azonban nem 
témáj a ennek a közleménynek. 

A magyarí tással, magyaros írásmód dal kapcso latban a követ
kező szemponto kat cé lszerű szem előtt tartani: 1. A túlzások
tól óvakodni ke ll, az ésszerűség és a józa n mérlegelés az 
iránymutat ó. 2. A magyarítá s nem mehet a megértés rovásá ra 
- ez a legfontosab b alape lv, minden magya rítási törekvés mér
céje . 3. Ha egy általáno san elfoga dott, elterj edt idegen kifeje 
zés helyett a kevésbé hasz nálatos, vagy egy újonnan mega lko
tott, de megfelelő magyar kifejezés t használunk, a magyar 
szakszó el ső leírása után az idegen ki fejezés t is adjuk meg zá
róje lben. 4. Tév hit, hogy az idegen kifeje zések nélkü l megírt 
közlemény sokkal inkább ismeretterj esztő munka, mint tudo
mányos köz lemény - ez inkább ellenséges hozzáállás. 5. A 
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magyaros mondat szerkesztés talá n még fontosabb, mint az 
idegen kifejezések mellőzése. 

Miért haszná ljuk előszeretette l az idegen szava kat, kifejezése 
ket? Lustaságbó l, pongyolaságból, igénytelenségből, érdekte
lenségből, divatból , idegenmajm olásbó l, a műveltség látszatá
nak keltése, rossz értelmezése vagy az általános műveltség hi
ánya miatt , a tömegtájékoz tatási eszközök káros hatásaként , 
idegen nyelv tudásának hiánya, felü letes vo lta miatt ; aki j ól be
szél egy vagy több nyelvet, ritkábban használ idegen kifej ezé
seket. Vannak azonban más okok is: 1. Idegen nyelven megta
nult , használt foga lom nagyon mélyen, ,,anyanyelvi" szinten 
ivódhat tudatunkba, és ezért elsőként ez jut esz ünkbe. Szakmai 
fogalmakat idegen nye lven nemcsak külföldi tanulmán yok, tu
dományos értekezése k során fogadunk be, de egyetemi tanul 
mányaink során is nagyon sok így rögzült bennünk, így tanul
tuk; ezek különösen mélyen gyökereznek nyelvhasználatunk
ban. Idegen nyelven meghatározott új foga lmakka l azonban 
szakmán kívüli életünk hétköz napjaiban is lépten-nyomon ta
lálkozunk. 2. Bizonyos fogalmaknak , megnevezéseknek nincs 
magyar megfelelője. Mint említettük , körülír ással ezek kifejez
hetők, de ez körülményes és nem is mindi g szere ncsés. Ezeke t 
az idegen nyelvű kifejezéseket , szavaka t csak akkor cserélhet
jük magyarra , ha megalkottuk magyar megfelelőiket. 3. Bizo
nyos esetekben a pontos szakismeret hiányát hida ljuk át idege n 
kifejezéssel. Erre talán nem is gondolunk, mert az adott idegen 
kifejezés annyira általánosan használt, hogy azt „mind enki ér
ti". Csak magyarra fordításakor szembesül ünk azza l, hogy tel
j esen nem értjük az adott kifejezés t, és ezért még körülírássa l 
sem tudjuk magya rul megfoga lmazni. Ismereteink hiányát a 
,jó l bevált" idegen kifejezésse l - sokszo r anélkül , hogy tuda
tosulna bennünk - leplezzük. 

A magyar nyelven írt dolgozatok szerzőitől elvárható, hogy va
lóban anyanye lvünk szavaiva l és írásmódjának szabályai sze
rint írják tudom ányos dolgoza taikat. Messzemenően figye lem
be kell azonban venni, hogy a magyar szavak, kifejezések hasz
nálata nem mehet a mondanivaló megértésének rovására , és 
hogy képes legyen teljes egészében és tömören kifejezni a szer
ző gondolatait. Ha ez megva lósítható idegen kifejezések nélkü l, 
az idegen szavak használatána k vajm i kevés a jogosultsága. 

A „magya rul írás" nem könnyű, mindenek előtt akarat és sok
sok gyakorlat kérdése. Nagyon gyakran szoru lunk a szótárak 
ra; meg kell nézni és tanulni az idegen kifej ezés magyar meg
fe lelőjét, vagy is az anyanyelv területén is képezni ke ll magun
kat. A próbálkozás azonban meghozza gyümölc$ét: a szép ma
gyarságg al megfogalmazott , í11 tudomá nyos munka nemcsak 
könnyen érthető, szabatos, hanem gyönyörködte t is . 

Négy példa a magyar ításra , magyaros írásmódra 

1. példa. Eredeti szövegezés: A betegekben előforduló progresszívebben 
nagyobb számú érintett nyirokcsomó, valamint a timuszkortex 
megnövekedett vastagsága akkor egyeztethető össze, ha a meg
növekedet1 kortikális vastagság a nagyobb számú szuppresszor 
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sejtnek köszönhető; amelyek kifejezett aktivitása, a rosszindula
tú daganat kialakulásával társul. 

Magyarított változat: A betegek nyirokcsomóáttéteinek gyakori
sága és a csecsemőmirigy kéregállományának vastagsága közön 
csak akkor mutatkozik összefüggés, ha a kéregállomány meg
vastagodását azoknak a gátlósejteknek a felszaporodása okozza, 
amelyeknek fokozott miíködése a rosszindulatú daganat kialaku
lásával társul. 

2. példa. Eredeti szövegezés: A percután cryosebészet illetve percután 
radiofrekvenciás abláció a nem rezekálható daganatok esetén 
hasonló kezdeti terápiás eredményt, illetve szövődmény rátát 
eredményez. 

Magyarított változat: A sebészetileg el nem távolítható dagana
tok eseteiben a bőrön keresztül végzett fagyasztásos, illetve rá
diófrekvenciás daganatroncsolás egyformán hatásos. A kezelé
sek kezdeti eredményei hasonlók, úgyszintén a szövődmények 
fajtái és gyakorisága. 

3. példa. Eredeti szövegezés: Az emlő daganatok adjuváns kemoterápiás 
kezelésére alkalmazott protokollok, úgy tűn ik, nem befolyásol
ják a visszaeső betegek metasztatikus pattem-jét. 

(Ebben a példában az angol már átvette az uralmat) 

Magyarított változat: Az emlő daganatos betegeknél a daganat 
kiújulásának gyakoriságát és helyét - úgy tíínik - nem befolyá
solja a kiegészítő kezelésként alkalmazott szokásos kemoterápi
ák egyik fajtája sem. 

4. példa. Eredeti szövegezés: A kórlapokat átnézték a szerzők 1940-től 
1980-ig. (Ez a példa a mondatszerkesztési hibára hívja fel a fi
gyelmet, utalva a magyaros mondatszerkesztés fontosságára.) 

Magyarított változat: A szerzők átnézték az 1940 és 1980 között 
írt kórlapokat. (A szerzők nem 40 évig nézték a kórlapokat.) 

HOGY ÍRJAM: .~N" VAGY .A SZERZŐ"? A múltban az egyes szám 
e lső személyt - ,,én úgy gondolom" - szerénységi okokból a 
tudományos közleményekben nem használtuk, de a többes 
szám első személyben foga lmazott - ,,mi azt vizsgáltuk" -
mondatoka t sem tartották szerencsének. Helyettük „a szerző", 

,,a szerző véleménye szerint" vagy „a szerzők azt vizsgálták" 

kifejezése ket íttuk. Egyre inkább terjed azonban a közvetlen, 
az egyes és többes szám első személy használata is; az utóbb i 
már teljesen elfogadott - pl. ,,290 esetbő l négyben találtunk át
tétet". Az egyes szám első személy azonban sokaknak még ma 
is visszatetsző - ,,ezekben az esetekben nem javaslom a műté

tet" fogalmazá s helyett „ezekben az esetekben a műtét nem j a
vasolt" mondat sze rkesz tés tetszetősebb. Úgy tűnik, hogy 
mindkét fonna elfogad ható, váltogatva is használható; magam 
egyes szám első személyben ritkábban fogalmazok. ,,A szer
ző", ,,a szerzők" kifejezése k érte lmezése szövegk örnyezet füg
gő, zavaró is lehet - a dolgozat szerzője vagy egy más, valahol 
idézett szerző? - , ezért csak körültekintésse l alka lmazzuk, az 
olvasó számára egyértelmű legyen, hogy melyik szerzőről van 
szó . Az ango l nyelvű irodalomban ezt a fogalmazási formát -
,,the author s believe ( ... )" - számos folyóirat nem tartja sze
rencsésnek. Helytelen, amikor egy egyszerzős közleményben 
többes szám első szemé lyben fogalmazunk - ,,a dolgozatban 
ezeket is rész letesen ismertetjük" - az,,( ... ) ismertetem" szö
vegezés a helyes. 
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A RÖVIDÍT~SEK HASZNÁLATA Egyre job ban terjed - elsősorban az 
Egyesült Államokban - a rövidítések használata , szinte minden 
új fogalomnak van rövidítése. Következéské ppen a helyzet át
tekinthetetlen, még a szűkebb szakterületek rövidítéseit is ne
héz az adott szakma művelőinek követni , nagyobb szakterü le
teknél pedig lehetetlen. 

Közleményekben is gyakran találhatók rövidítések. Ezeke t két 
csoportra oszthatjuk: 1. Egy-egy fogalmat, nevet jel ölő, nem
zetközileg elfogadott , ismert, állandó rövidítések, pl. interferon 
(INF). 2. A dolgozatban előforduló kifej ezések alkalmi rövidí
tései, amelyeket a kifejezése k első leírása után zárójelb e írva 

adunk meg. Az első csoportb a tartozók alkalmazása elfogado tt 
és helyes, a másodikba tartozó ké viszont nem sze rencsés, za
varja a közlemény áttekinthetőségét; az olvasónak újra meg új
ra vissza kell keresni a rövidítés első leírását, a fogalmat, ame
lyet takar. Ennek megkönnyítésére sokszor a dolgoza t elején 
vagy végén az alkalma zott rövidítések táb lázatba szedve talál

hatók. 

Az alka lmi rövidítéseket helytakarékosság miatt haszná ljuk , 
tapasztalás szer int azonban túl sok helyet nem nyerünk . Min
denféleképpen kerülendő a röv idítések túlzott haszná lata, ke
rülendő az olyan rövidítés, amely legfe ljebb még egysze r - né
hányszor - fordul elő . Alkalmi rövidítést legfelj ebb csak az 
egész dolgoza tban mindenütt és gyakran előforduló kifejezé
seknek adjunk , és csak néhánynak. Helyesebb azonban a fogal
mak teljes kiírása, az a lkalmi röv idítések mellőzése. 

Külön nehézséget je lent a rövidítések alkalma zása a magyar 
nyelvű dolgoza tokban. Elviekben a fenti szempontok érvénye
sülnek, a nehézséget maga a rövidítés j elenti. Általánosan kezd 
elfogadottá válni, hogy a magyarul írt fogalmak esetében is a 
nemzetközileg j óváhagyott, szabványrövidítéseket használjuk, 
kü lönben áttekinthetetlen összev isszaság alaku l ki ; az angol 
rövidítéseken kívül a magyarok is megje lennek, és nem is min
dig következe tesen. 

Példák: Nemi érintkezéssel terjedő betegségek (sexually transmitted dis
eases). 
Nemzetközi rövidítés: STD, amely elterjedt, az ÉTB vagy 
NTB rövidítések zavarók lennének. 

S-sejt-kötőhely, S-sejt-receptor (B cell receptor). 
Nemzetközi rövidítés: BCR, amely elterjedt, a BSK vagy BSR 
rövidítések zavarók lennének. 

A MÉRTÉKEGYS~GEK ÍRÁSA A hosszmé retet, magasságo t, súlyt és 
térfogatot méterrendszerű egysége kben (méter, kilogra mm, li
ter vagy ezek tizedes egységei ) adjuk meg. A hőmérsékletet j e
lölésére Celsius fokot (0 C) használunk, a vérnyomást higan y
milliméterben (Hgmm) fejezzük ki. A vérkép, vérkémiai vizs
gálatok eredmén yeit métetTendszerű SI egységekbe n fejezzük 
ki. Az SI egységek mellett a szerkesztők az értékeke t hagyo
mányo s egységek ben kifej ezve is kérhetik. 

A K~ZIRAT ELLENŐRZÉSE Mindennapi je lenség, hogy egy dolgo
zat, tudományo s munka vagy bármily en más írásmű nyelvhe-
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Tudományos közlemények írása, szerkesztése: útmutató a szerzök és az olvasók számára 

lyességé t a munka szerzője, az író, nem tudja megfelelően át
olvasni. Ismeri a mondat okat, benne él azokban, és ezért nem 
mindig vesz i észre a helyes írási, mondat szerkesztési hibákat , 
elsiklik felettük. Többszerzős munka esetén a szerzőtársak

nak kell átnézni a dolgozatot ; ennek során a hibák gyakor lati
lag kijavít ásra kerülnek. Ne m így, amiko r a közlemén ynek 
csak egye tlen szerzője van. Jó tanác s: ne sajnáljuk az időt, és 
mindig ellenőriztessük a cikket egy másik személlye l; megle
petve fogjuk látni a sok elnézett hibát. 

A VÉGSŐ KÉZIRAT Az alkotás, a mű - a tudományos közlemény -
mielőbbi közreadása mindig fontos. Ennek ellenére a késznek 
hitt dolgozatot tegyük félre néhány napra , majd olvassuk el újra, 
próbáljuk rövidíten i, tömöríteni. Csaknem mindig eredménye
sek leszünk; bámulato s, hogy a már befejezettnek véleményezett 
kéziratban is milyen sokat lehet még j avítani, rövidíteni. 

A végső kéziratot a folyó irat előírásai szerint kell összeállíta ni; 
legtöbbjük követelm ényrend szere egyforma . A gépelés, szö
vegsze rkesz tés formája rendszerint előírt - kettős sortávolság, 
soronként , o ldalanként bizonyos számú leütés stb. -, és az áb
rák, táblá zatok szerkesz tésének is meghatározzák a formáját. 
Általába n szükség van egy ún. c ímoldalr a (title page), amely a 
fejlécet ( cím, szerzők, munkahely , rövidítet t cím, lábjegyzet) 
tartalma zza. Az összefogla lás (a kulcsszavakkal) és a tömörített 
következtetés is külön-külön oldalra kerül. A tartalmi részt a 
köszönetnyi lvánítá ssa l és az irodalomj egyzé kke l folyamatosan 
írjuk, de a táblázatokat és az ábrákat egyenként, kűlön-kűlön 
oldalra nyomtatj uk. Egyes folyóiratok a köszönetnyilvánítá st 
és az irodalmat is külön lapokon kérik. Külön oldalon kell fel
soro lni az ábraa láírásokat is. A folyó irat előírásait pontosan kö
vessük. 

A SZERKESZTŐ ÉS A SZERZŐK KAPCSOLATA A szerző és a szer kesz
tő kéz a kézben dolgozik, a szerző megírja a do lgoza tot, a szer
kesztő biztosítja, hogy az eljusson az olvasókhoz , a nagykö
zönséghez. Lehetett volna többe s számban (szerkesztők) is fo
ga lmazni, mert a legtöbb kiadó folyóiratonként is sok sze rkesz
tőt foglalkoztat , minde gyiknek más-más feladata van: ügyve 
zető, fogadó- , o l vasószerkesztő, főszerkesztő és így tovább. 
Másként mondva szerkesztőségek dolgoznak szakmai, keres
kedelmi, terjesztés i stb. feladatta l; a szerkesztők egy része a fo
lyó irat egészéve l foglalkozik és csak áttéte lesen vagy egyá lta
lán nem az egyes dolgoza tokk al. A sok szerkesztő közül a szer
ző rendszer int eggye l, a dolgoza tát fogadó, a cikk elbírálását 
irány ító szerkesztővel van szoros kapcsolat ban, vele levelez 
közvet lenül vagy a szerkesztőségen keresztü l; nagy nemzetkö
zi folyó iratokná l az utóbbi egyre gyakoribb. Má s, a közle
ménnye l közve tlenül is fogla lkozó szerkesztő, pl. olvasószer
kesztő, nyelvi szerkesztő, hátté rben marad. 

gondolják. A szerkesztők javas latot tehetnek a dolgoza t szerke
zeti felépítésével, jobb áttekinthetőségével - alcímek, kieme lé

sek stb. - és az írásmódjával, nyelvezetéve l kapcso latban. Ta
pasztalás szer int, a szerkezeti változta tásokat a szerzők rend
szerint elfogadják , a nyelvhasználatra vonatkozókat is többé
kevésbé. Ango l és magyar nyelvű közle ményeknél is célszerü 
hagyatkozni a nyelvi bírálókra. A szerkesztők megfelelően 

szerkesz tett dolgozato knál is kérhetnek változtatásoka t a fo
lyóirat saját arcu latának (house style) megőrzése miatt , példá
ul a folyóiratban használt kifejezé sek, rövidítések, azo k írás
módjának stb. megvá ltoztatása. A dolgozat rövidítése a leggya
koribb ütközőpont. A szerkesztők fenntartják maguknak azt a 
jogot, hogy a számítások ellenőrzésére a szerzőktől a vizsgá la
tok alap eredménye it - aminek alapján a számítások történtek 
- bekérjék ; erre azo nban csak kivételesen kerül sor. 

Külön megítélé st igényel az ún. magyarító szerkesztő, az a 
szerkesztő, aki elvárja a szerzőktől , hogy a magyar kifejezése
ket használják , és adott esetben , a közlemén yekben magyarítá
sokat is végez. Bármil yen változtatás is történj ék a közlemény
ben, az csak a szerzők egye tértésével lehetséges. 

A szerkesztők magya rítás i munkája rendkívü l fáradságos, idő

igényes és távo lról sem ütközésmentes . Egy-egy, még j ó to llú 
szerző közleményének magya rítása is napo kat vehet igény be, 
néha olyan sok időt, ame ly alatt egy másik közlemé nyt meg ír
hatnánk. A változtatásokat - tapasz talás sze rint - a szerzők há
romféleképpen fogadják. Vannak, akik rém hálásak és nagyon 
kö szönik. A többség elfogadja , legfe ljebb néhá ny he lyen kéri 
az eredeti idegen kifeje zés használatát. Köszö netet nem na
gyon mond , inkább csak belenyugszi k, és talán egy kicsit mér
ges is, de azt mondja , hogy neki is tiszteletben kell tartania a 
folyóirat sze rkesztés i előírásait, írásmódtör ekvése it. Talán az is 
lehet , hogy a szerkesztő iránti tiszte lete, barátsága készte ti be
leegyezésre. A szerzők egy nagyon kis része , nem fogadja el a 
magyarí tást, és közli, hogy csak akkor járul hozzá dolgoza tá
nak közléséhez, ha az eredeti formájában törté nik. Ilyenkor a 
szerkesztő két lehetőség közül válasz that: vagy elutasí tja a 
közleményt vagy egy szerkesztőségi megjegy zéssel az erede
ti szövegnek megfelelően, változtatá s nélkül közli. Vitatható , 
hogy a szerkesztési elveknek nem teljesen megfelelő cikket 
szabad-e elfogadni, hol van a kiadó j oga. Mindig a közlemény 
tudományos értéke a meghatározó . Nagy hiba lenne egy j elen
tős tudományos közleményt csak azért nem közölni , mert ide
gen ki fejezése ket tartalm az. Nem kisebb hiba azonban egy ké
tes tudományos értékű munkát magya rítva megje lentetni. Na

gyon fontos, hogy a szerző mindi g tisztában legye n azza l, hogy 
a szerkesztő az ő érdekében is dolgoz ik, és amit változtat, azt 
nagyon meggondolja , meggyőződéssel tesz i. 

A DOLGOZAT SZERKESZTŐSÉGBE KÜLDÉSE ÉS ELB(RÁLÁSA A leg-

M inden folyóirat szerkesztőjének ragasz kodnia kell a sze r- több folyói rat sz igorúan meghatározott formában - rendszerint 
kesztés i előírásokhoz, a tudományos lap irányelveihez, elbírá- az ICMJE irányvonalaiva l össz hangban - kéri a dolgoza tokat , 
lás i szokásaihoz, még akkor is, ha a szerzők esetleg másként azoknak teljesnek kell lenni , egye tlen rész t sem hagyhatunk el. 

Nőgyógyászati Onkológia 2004; 1:22-48 45 



Bősze P 

Beküldési jegyzék: 

Kísérő levél 
Címoldal 

(a dolgozat címe, szerzők, 

munkahelyek, levelező 
szerző elérhetőségi címmel, 
rövid cím) 

Tömörített következtetés 
(nem mindegyik folyóirat 
kéri) 

Összefoglalás kulcsszavakkal 
A dolgozat tanalmi része 

(pl. bevezetés, anyag és 
módszer, eredmények, meg
beszélés) 

Köszönetnyi I vání tás 
Irodalomjegyzék 
Táblázatok 
Ábrák 
Ábraaláírások 

Kétszerese n is ell enőrizzük, 

hogy valóban semmi nem ma

radt ki , mert a szerkesztőség a 

hi ányos kézi ratoka t rendre 

visszakü ldi. Az ellenőrzés meg
könny ítésé re gyakran egy bekül

dés i j egyzé k ( check list) áll a 

szerzők rendelkezésé re. A dol

go zatok sze rkesz tési elvei t, 
összeá llítását korábban már is

mertettük , most csa k néhány ki
egészítő sze mponto t tárgya lunk. 

KÍSÉRŐ LEVÉL Egy kísérő levelet 

(cover letter) mindi g mellékeln i 

ke ll. Ebben igazo lni kell a dol-

goza t eredetiségét - a dolgozat 

vagy a1mak számottevő része más folyó iratban nem j elent meg, 
és a szerzőknek nin cs is szándé kuk ban megje lentetni (a két

nyelvű közlés külön elbírálás alá esik, a rész leteket nem tár
gya ljuk) - továbbá, hogy a munka eredet i kutatá s, összefog la

lás, nem mástól átve tt eredm ény, és mind egy ik szerző a mun

kában tevékenye n rész t vett. Ny ilatkoz ni kell arró l is, hogy a 

szerzők mindegy ike és a ku tatásba n résztvevő intézet (intéze
tek) is bele egyez ik a cikk köz lésébe. Ugya ncsa k a kísérő levé l

ben ke ll feltüntetni a dolgo zat típusát (eredeti közlemény, sze r

kesztőségi közlemény, esetis mertetés stb.), amelyet a folyóirat
ban meg határozott közlemény típu sok közül lehet k iválasztani. 
Fontos része a kísérő levé lnek az ún. érdek eltségi nyi latkoza t 

(co nflict of interes t), ame lybe n a szerzők egyértelművé tesz ik, 

hogy munkáj ukat pénz vagy más juttat ás semmilyen módon 

nem befolyáso lta. Tá moga tott kutatáso k tem1észetéről is felvi
lágos ítást kell adni. Embereken vizsgá latok, mint erről már szó 

vo lt, csak a Helsinki Deklarác ió sze llemébe n, a helyi erkö lcs i, 
emberi vizsgá latokat elbíráló bizottságo k enge délyével tört én
hetnek, de állatokka l végze tt k ísérle tek is csak az illetékes bi

zottságo k hozzájáru lásáva l végezhetők. A kísérő levé lben 
ezekről is táj ékoztatn i kell a szerkesztőséget. Célszerű - udva 

riasság i ése lekedet - egy- két mondatban megindoko lni, hogy 

miért az adott fo lyó iratb an sze retnénk közlem ényünket megje
lentetni; a szerkesztők jó néve n vesz ik. A kísérő leve let vagy 
minden szerzőnek vagy csa k a kapcso lattartó szerzőnek kell 

aláí rni, aki viszont aláí rásáva l a többiek nevé ben is nyilatko

zik. Egy re inká bb azonban az előbbi terje d, a szerkesztőségek 

a szerzők mind egy ikén ek aláí rásá t megkövetel ik. 

A CÍMOLDAL Az ICMJE 200 l- es megfoga lmazása sze rint a cím

olda l a következőket tarta lmazza : 1. a köz lemény címe, 2. a 
szerzők neve, legmagasabb tudomán yos fokoza tuk, munka

helyük címe , 3. osztály (osztályok), intéze t (intézetek) aho l a 

mun ka készült , 4. nyilatkoza t a szerzői j og átrn házásá ról - ha 
szükséges , 5. a kapc solattart ó szerző neve és címe (te lefon, 

távmáso ló, villanyposta), 6. annak a szerzőnek neve és címe, 
akitől kü lönnyomat igényelhető, vagy egy nyilatk ozat kapható , 
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miszerint különnyomat a szerzőktől nem áll rendelkez ésre, 7. a 

támo gatások megje lölése (pályáz at, műszer, gyógysze r stb.) , és 

8. rövidcím (40 leütésné l nem hosszabb). 

Egyes szaklapok a szerzők teljes nevét , máso k csa k a csa lád
nevet és a töb bi név kezdőbetű it kérik. 

Példák: Jan B Vem1orken 
Vcrmorkcn JB. 
Nagy Károly 

agy K. 
agy Cs. Károly 

Nagy CsK. 
Z. Szabó László 
Z. Szabó L. 

A név után - a folyóiratok előírásaitól függően - a legmaga

sabb végze ttségi fokoz atot írjuk: orvo soknál Dr. vagy dr. (an

go lul MD vagy M.D. ) bio lógu sok stb. esetében PhD . ango lul 

Ph .D. Egyes haza i szaklap ok a Dr.-t vagy Prof. dr. j elölés t a 
név elé írják . 

A KÉZIRAT ELKÜLDÉSE A SZERKESZTŐSÉGBE A kéz iratok at szoká so

san két vagy háro m példányban (hard copy) kérik - egye t

egyet a bírálóknak , egy pedig a szerkesztőségben marad . Az 

utóbb i évtizedben a szövege t - gyakran az ábráka t is - elektro
niku s formában , lemezen, CD -n is igény lik, hogy ne kellj en az 

egésze t újra begé pelni . Ma már azo nban egy re több folyó irat 
csak elektroniku s úton fogadja a közleményeket, pl. villany 

postán (pl. CME Jouma l of Gyneco log ic Oncology: maii@ 
cme.hu) vagy a saját hon lapon kere sztül (p l. ELSEV IER folyó

iratok: http ://euro.edrngr.com ). 

A KÉZIRAT A SZERKESZTŐSÉGBEN A szerkesztőség a kézirat beér

kezé sét azonnal vissz aigazolja , nyilvántartásba vesz i, és kez

dődik az elbírá lás folyama ta. Általáno s sze mpon t, hogy a szer 
kesztőségek csak kizá rólagossággal fogadják el a dolgoza to
kat , vagy is csak azokat, amely ek teljes egészü kben vagy érde 

mi rész ükben nem ker ültek és nem is kerülnek máshol közlés

re. Ezért kell a szerzőknek erről nyilatkoz ni a kísérő levélben . 

Gyako ri, hogy a nem megfelelően szerke sztett do lgozatoka t 
azo nnal elutasítják. A sze rkesztési hibák közü l az „összefog la
lás" nem megfele lő sze rkesztése a leggyako ribb . A tudomá

nyos közlemé nyek nagy része két függe tlen bírálóhoz kerűl , 

akikn ek illik záros határidőn - két -négy héten - belül azoka t 

elbírálni , és véleményüket a szerkesztőségnek megküld eni. Az 

előbírálás rész leteire nem térhetünk ki, csak a függe tlenség té
nyét (a bí rálók és a szerzők közö tt semmilye n érdekeltségi 

kapcsola t nincs) emeljük ki . Az előbírálás (pee r review) után 

három lehetőség van: 1. A do lgoza tot a bírá lók köz lés re nem 
j avaso ljá k. A szerkesztőség ennek alapjá n nem foga dja el, és a 

szerzőket a döntésről, valamint annak indoklá sáró l táj ékoztat

j a. Ritk án előfordul , hogy csak az egy ik bírá ló ellenzi a köz
lést , a másik kedvezőbb véleményt foga lmaz meg . Ha az eluta

sító bírá ló érvei nem teljese n meggyőzőek , egy harmad ik bírá -
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Tudományos közlemény ek irása, szerkesz1ése: LÍt11111ta/Ó a s=erzők és az olvasók számára 

ló felkérésé re is sor kerül. 2. A köz leményt ugyan jav asolják 
megje lentetésre, de több-kevesebb ja vítást szükséges nek gon
dolnak. A szerkesztőség kéri a szerzők állásfoglalását és a ja 
vasolt változtatáso k lehető telje sítését. A ja vított köz lemények 
az esetek több ségében - különösen , ha lényeges ja vításokra 
volt szükség (maj or rev is ion) - újra vissza kerülnek a bírálók

hoz második véleményre. Ez a folyama t i smétlődhet, amíg a 
bírálók elfogadjá k a kéziratot, vagy nem j avasolják annak köz
lését. 3. A bírálók j avasol ják, hogy a szerkesztőség a dolgoza
tot változtatás nélkül fogadja el, ami gyakorlatilag mindig meg 

is történik, és a szerzők esze rint kapnak táj ékoz tatást. Elméle
tileg a szerkesztő a bírálókat felülbírálhatja, bármilyen vitás 
kérdésben dönthet, a bírálat elhúzódásakor maga határozhat. 

Ha a do lgozat elfogadásra kerül, a szerzőknek alá kell írni a ki
adójog i megá llapodás (copyr ight) fonn anyomtatványát, amely
ben a közlemény kiadásáva l, terjesztéséve l kapcsolatos minden 
j ogot a szerzők a kiadóra ruháznak. 

A közlemény elutas ítása senkit ne bátorta laní tson el. A do lgo
zatok többsége helyszűke miatt kerü l elutas ításra. Jó llehet, a 
kiemelkedően jó munk ákat általában elfogadják , az átlag osan 
j ó cikkek elfogadása függ a bírálók és a szerkesztők személyé
tő l is. Nincs két egyfo nn a bíráló, és a bírá lók is emberek. Elő

fordulhat, hogy ugyanazt a do lgozatot egyese k alkalmasnak , 
máso k nem megfelelőnek ítél ik; szere ncse kérdése, hogy me
lyikhez kerül. A bírálók nem e llensége ink. Nagyo n gondolj uk 
át kifogása ikat, megjegyzése iket, javas lataikat, és - ha egye t
értünk velük - azo kat építsük be a köz lemény újabb változatá
ba, így jobb reményekkel küldhetjük egy másik folyóirathoz . 
Helyte len dacosa n, lemondóan fogadn i az elutas ítást , ebből is 
inkább tanulni kell; önfejűség miatt már számos hasznos dol
goza t nem je lent meg. 

A BÍRÁLÓ ÉS A SZERZŐ KAPCSOLATA A szerkesztők által felkért 
bírálók nincse nek közve tlen kapcsolatban a szerzőkkel , szá
mukra ismeretlenek. Levé lváltásuk áttételes, a szerkesztőségen 

kereszt ül történik. 

A névte len bírálat gyak orlatának hossz ú múltja van, célja, 
hogy a bíráló tényszerűen ellenőrizze és mondjon véleményt a 
dolgozat ról, ne befolyáso lj a, hogy a szerzők mit szó lnak hoz
zá. Voltak és vannak is törekvések e1mek megvá ltoztatására. 
Egyes álláspontok szerint a szerzőknek is jog ukban áll tudn i a 
bírálók nevé t, mondván: az „egyo ldali" ismeretség lehetővé te
szi, hogy a bíráló a „nem szeretem" szerzők munkáját ne elfo
gulatlanul véleményezze . Ez va lós lehetőség, kiküszöbölé
se alapvetően erkölcsi kérdés , de szabá ly is. A bíráló köteles 
nyilatkozn i arró l, hogy közte és a szerzők között nincs nézet
eltérés stb .; összefé rhete tlenség ese tén nem vállalhatja a bírá
latot. Bizonyos folyóiratok bírálói maguk dönthetnek arról, 
hogy felfed ik-e szemé lyüket a szerzőknek, vagy inkább ho
mályban maradnak . A gyakor latban a névte len bírálat rendsze
re terje dt el. 
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A köz lemények elbírá lása nem túl hálás feladat, fáradságos és 
időigényes munka, am iért nem is fizetnek. A megfelelően kép
zett szake mberek írat lan kötelessége tudá suk legjavá t adva ér
tékelni a tudományos munk ákat a szakma , a szakembe rek fej
lődése, előrehaladása érdekében. A bíráló egy kics it adósságo t 
is törleszt, hiszen az ő dolgoza tai t is bírálták és bírálj ák. Egy
egy rangos folyóirat bírál ój ának lenni elismerés is - a tudom á
nyos életraj zban feltüntethető -; a szerkesztők ugyanis bírá ló
nak csak a legk iválóbb szakembereket kérik fel, így biz tosítják 
a magas színvonalat. 

A dolgozatelbírá lás alapelve az elfogulatlan , tárgyszerű véle
ményezés. Irányvo nalait, szabálya it nem ismertethetjük, csak 
annyit j egyz ünk meg, hogy a bíráló mindig seg íteni akar a 
szerzőknek, j avaslatai, kritikái mind ig a dolgoza t job bítását cé
lozzák. A negatív, elmarasz taló vé lemény is segí tség, még ak
kor is, ha annak alapjá n a dolgozatot elutas ítják. Hasznos, mert 
a szerzők épülésé re szo lgál, és megóvj a őket, hogy nevük alatt 
nem megfelelő munka lásson napvilágot, melyet az éve k mu l
tával esetleg szégy ellnének. Tern1észetese n a bíráló is téve dhet, 
illetve a szerzők és a bíráló között az adott témában nézetkü
lönbség lehet. A szerzők a bírálatra adott válaszukb an ennek 
hangot adhatnak , tovább iakban pedig a szerkesztőség dönt. 

A bírálók pontokba szedve fejtik ki véleményüket, a szerzők is 
ennek megfelelően j avítsanak, és válaszleve lükben mindegy ik
re térjenek ki. Pontokba szedve tájékoztassá k a bí rálót, hogy a 
j avítás megtörtént-e vagy nem, mert j avas latáva l nem értenek 
egye t. 

ZÁRÓGONDOLATOK A tudományos közlemények írásában is je
lentős változáso k történtek az elmúlt két évt izedben ; az egysé

ges ítési és tömörítés i törekvések kerültek előtérbe. Ezek határo
zottan üdvözlendők, men könnyítik a közlemény áttekintésé t, 
megértését és az adatok, következte tések megjegyzésé t is, időt 

takarítanak meg és helykímélők. A közlemény-túlkínálat vilá
gában a folyóiratok minden sornyi helye sokat ér. A túlzott egy
séges ítés azonban kerülendő, arctalan dolgoza tokat szül. 

A közleményírás alapelve azonban nem vá ltozott. Minden köz
lemény megírása előtt - mint arra az egyes köz leménytípuso k 
szerkesztésénél már utaltunk - világosa n fogalmazzuk meg a 
célj át annak , hogy mit akarunk mondani , miért akarj uk meg ír
ni, mi a szándékunk, és hogy érdemes-e közö lni, azt, am it aka
nmk. Ha ezt eldöntöttük , határozzu k meg a köz lemény legfon
tosabb szempontjá t, mi az a legjelentősebb kérdés, amire vá
lasz t keresünk, mi az a legfontosabb szempont , amiért „tollat 
veszünk kezünkbe" . Majd állapítsuk meg, hogy melyik a leg
megfelelőbb közlés i típus, kinek szó l a közlemény és melyik a 
lega lkalm asabb folyóirat, amelyikbe elkü ldhetjük. 

Ez az útmutat ó - nevéből adódó an is - nem szabály okat, csa k 
iránye lveket foga lmaz meg . Eltérése k mindig lehetnek, új és 
új ötletek naponta szü letnek. Az ismertetett szempontok köv e-
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tése azonban kezdőknek és tapasz taltaknak egyarán t ajánlato s, 
az útmutatá s mindig sokat segít. Bárhogy is foga lmazunk , 
mindig képze lj ük magunkat az olvasó helyébe , az ő szemén 
keresztü l ellenőrizzük írásunkat ; vajon megérti , amit mondani 
akarunk? 

A tudom ányos köz lemény tudomány , művészet és nyelvé szet. 
A tudomány a közlemény tarta lma, a kutatás eredménye és ér
tékelé se, százszorosan ellenőrzött adatokka l, a kutatásnak , az 
irodalmi adatok elemzésének és az esetek ismertetésének pon
tosságával. Nincs tudom ány ponto sság nélkül. A művészet a 
köz lemény világos megfogalmazása , könnyen megérthető 

szerkezetének megalkotása, vagyis a dolgozat megjelenésének 
megformá lása . Ha a közlemény nem világos, nem könnyen át
tekinthető, nem érthető meg azonna l, csak zavart kelt, az olva
só nem fogja értékelni , más szerzők nem fogják idézn i, és a 
legjobb munka is kárba veszhet. A legvalószínűbb, hogy közö l
ni sem fogják. A nyelvészet a helyes, olvasmányos és rövid fo
galmazás. Minden felesleges szó csak a terjedelmet bővíti és 
homál yosít. Az ismétlés mindig felesleges; ez a dadogás írásos 
fom1ája. A nem teljesen fontos, úgymond színező mondatok 
pedig az olvasmányosság rovására mennek ; a tudományo s 
közlemény tájékozta tás és nem szó rakoztatás céljából készü l. 
Nyelvtani helyesség és a megfelelő mondatszerkesztés az írás
tudomány alapkövetelménye, a jó foga lmazás pedig tömörített 
írásmódot jelent. 

A tudományos közlemények írásának tudománya , művészete 
és nyelvészete mélyreható ismereteket igényel. Ezek megta nu
lása, elsajátítása hosszú idő, nehéz munka , tapaszta lás és gya
korlás, gyako rlás, gyakor lás. Leghelyesebb a tanu lást esetis
mertetések írásáva l kezdeni, ami egyébként nem más, mint a 
mindennapi szóbeli gyakorlat - a betegek bemutatásának , a 
kórlefo lyás stb . elmondásának - írásos változata. Ezt a tanu l
mányok , eredeti köz lemények írása követ i; az összefog laló 
közlemények hátul vannak a sorban. 

A mi idősödő nemzedékünknek kötelessége a tapasztalatok át
adása, a fiatalok , fiatalabbak tanítása . Ennek szellemében szü
letett ez a dolgozat abban a reményben, hogy hasznos lesz, 
esetleg hiányt pótol, jó llehet a szervezett oktatást - am ire ége
tően szükség lenne - nem helyettes íti. Ez az útmutató egy em
ber fogalmazása, de sokaknak hangja, egy kicsit közös gondo l
kodás. Mindnyájan tudunk mondan i valam it, de együtt jobban . 
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