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BEVEZETÉS A Magya r Orvos i Nyelv előző számában egy össze
állítást adtunk közre, amelynek címe: ,,Javaslat a vírusok neve
inek írására és magyar ítására"(!). A vírusok tudományával fog
lalkozó szakemberektől kértünk véleményt, állásfoglalást és ja 
vaslatokat. Az alábbi gondolatok a vélemények alapos tanulmá
nyozása után fogalmazódtak meg. Semmi szín alatt nem állás
foglalásról, inkább „hangosan gondolkodásról, töprengésről" 

van szó. 

Jóllehet, az emberi, állati és növényi vírusok között sok hason
lóság van, a különbség - vagy is az a tény, hogy embereket, ál
latokat vagy növényeket támadnak meg - mégis alapvető. Van
nak vírusok, amelyek pl. embereket és állatokat is megbetegí
tenek, ezek azonban az emberi és az állati vírusrendszerekben 
is felsoro lásra kerülnek. Az orvosi irodalom számára lényegé
ben az ember i vírusok rendszere fontos, ezért csak ezzel fog
lalkozunk . 

A vfRUSOK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA Az ismertetett összeá l
lításból egyértelműen megá llapítható, hogy: 1. A vírusok osz
tályozása egy mesterséges rendszer, amelynek alapjá t a víru
sok bizonyos, egy-egy csoportra többé-kevésbé je llegzetes tu
lajdonsága képez i. Ezek rész letezése nem tartozik ide. 2. A leg
magasabb rendszertani csoport a „rend", amelyet a „család" , az 
,,alcsalád", a „nemzetség" (genus) és a „faj" (spec ies), ,,alfaj" , 
,,törzs" és „változat" (variáns) követ. Az egyes csoportok meg
határozását - mint ahogy dr. Szűcs Gy örgy írj a - a fajig bezá
rólag a Nemzetközi Vírus Nomenklatúra Bizottság (ICTV) ké
szítette el, a faj alatti rendszertani csoportokat azonban már 
csak nemzetközi szakcso portok, törzsgyűjtemények képviselői 

határozzák meg. 3. Nagyjábó l egye tértés látszik abban, hogy 
az egyes rendszertani csoportok - általában a rendszertani el
nevezések - nem tulajd o1mév jellegűek; a vírusok esetében is 
az egyes csopo rtok tulajdon ságain alapulnak. 
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A vfRUSOK ÍRÁSMÓDJÁNAK NEMZETKÖZI (ICTV} AJÁNLÁSA Az 
ICTV az írásmódot is meghatározta az egyes osztályok szerint. 
Ennek célja az, hogy az írásmódból következte tni lehessen ar
ra, hogy vajon egy víruscsaládról, -alcsa ládról, -fajról stb. van 
szó. Az aj ánlásoka t áttekinthetően az /. tábláza tban tüntettük 
fel. Összefog lalóan a következők állapíthatók meg: 1. A víru
sok rendszerében a „rend"-et a szóvég i ,,-virales" kifejezésse l 
jelölj ük és dőlt betűvel írjuk, nagybetűvel kezdjük. Az ICTV 
napjainkig egy „rend"-et fogadott el; ez a Mononegavira les 
(dt: Szűcs György). Ebből következik, hogy a „rend" írásával 
nem sokszor találkozunk orvosi köz leményekben, de még mik
robiológiai munkákban is ritkán. 2. A családok nevénél a név
hez a ,,-viridae" toldalékot tesszük , a megnevezés t dőlt betűvel 
írjuk és nagybetűvel kezdjük (Poxvir idae) . 3. Az alcsaládok 
nevénél a névhez a ,,-virinae" toldalék kerül , a megnevezést 
dőlt betűvel írj uk, nagybetűvel kezdjük. ( Chordapoxvirinae) . 
4. A nemzetség megnevezésé ben a ,,-virus" toldalék szerepel, 
a megnevezést dőlt betűvel írjuk , nagybetűvel kezdjü k. 
(Orthopoxvirus), 5. A faj sohasem írandó dőlt betűvel, és ha 
nem tulajdonnévről kapta elnevezésé t, kis kezdőbetűvel írj uk. 
6. Az alfaj , törzs, változat írásmódjára nincs előírás, illetve 
csupán annyi, hogy nem írjuk dőlt betűvel , és nem kezdjük 
nagybetűvel, ha nem tulajdonnévből szárm azik. 

A fentiek alapján, a nemzetközi írásmód használatából a szak
ember azo nnal látja , hogy a vírusok rendjéről , csa ládjáró l, al
csa ládjáról vagy nemzetségéről van szó. Arról már egyá ltalán 

/. táblázat A vírusnevek irásmódjának nemzetközi (ICTV) javas la1a i 

Rendszertani 

csoport 
Ja vasolt írás mód 

Ren d 

Csa lád 

Alcs alád 

Ne mzetség 

-virales (nagybetűvel kezdj ük , dőlt betűvel írjuk) 

_,,iridae (nagybetűvel kezdjü k, dőlt betűvel írjuk) 

-vir inae (nagybetűvel kezdjük, dőlt betűvel írjuk } 

-virus (nagybetűvel kezdjük , dőlt betűve l írjuk : 

a vírus szó a szótőve1 egybe írandó) 

Faj -vírus (ne m dől t betű} 

Alfaj (típ us) nincs egyé1tel111ű javaslat 

törzs 

vá ltozat 

nincs egyértelmű java slat 

nincs egyértelmű javasla t 

• A rendsze rtan sok vona tkozásban még kép lékeny, bizonyos víru scso portok 
he lye (példá ul „típusok ") még nem pontosa n körülhatáro lt 
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nem vagyok meggyőződve, hogy ezt a gyakorló orvosok is 
azonnal felisme rik . A faj, alfaj, törzs , változa t nem azonosít
ható az írásmód alapján, ezt körülírá ssa l kell egyértelművé 

tenni . 

ÁLTALÁNOS JAVASLATOK A MAGYAR iRÁSMÓDRA A közreműkö
dők több vonatkozásban egye tértettek , és úgy foga lmaztak , 
hogy a nemzetközi vírusnevezékta n használata esetén a nem
zetközi megnevezés után a „rend", ,,család", ,,alcsalád " vagy 
,,nemzet ség" szókat ki kell írni. A „rend ", ,,család" , ,,alcsalád" 
és a „nemzetség" nevek nagy kezdőbetűs és dőlt betűs írását is 
javasolják. Ne m egységes viszont az álláspont abba n, hogy a 
,,rend", ,,csa lád" és „alcsalád " nevének írása magyar szöveg 
környeze tben miként legyen: Mon onegaviral es rend vagy 
Mononegav írus rend , Poxviridae család vagy Poxvírus család , 
illetve Chordapoxviri nae alcsa lád vagy Chordapoxvírus alcsa
lád. A „nemzetség" írásmódj ában ilyen meggo ndolások nin

cse nek: Orthopoxvír us nemzet ség. 

Az egyes fajok neve -vírus toldalékkal írandó; ez csak a hosszú 
í-vel írott vírus szóban különbö zik a nemzetközitől. A fajok és 
az attól lefe lé lévő rends zertani csopo rtok kisbetűvel írandók , 
kivéve, ha tulajdo nnevet vise lnek (Epstein - Barr vírus), illetve 
akkor is, ha a fajoknak elkülönítő neve is van, pl. Herpes sim

plex vírus (Ádám Éva dt: és Nász István dr.). Ezek nem írhat ók 
dőlt betűvel. 

Előfordul, hogy egy rendszertani családban bizonyos vírusok
nak több nemzetsége ismert : az Orthomyxovírus (Orthomyxov i

ridae) családban az lnfluenzavíru snak három nemzetsége van, 
amelyeket betűjelöléssel különítünk el, pl. Influenza A-vírus. 
Más esetekben előtagokkal azonosítjuk az egye s nemzetség e
ket: Aviadenovírus, Mastadenovírus (Ádám Éva dr. és Nász Ist
ván dr.). 

A fajok, alfajok stb. írása már sok bonyoda lommal jár, ha a ne
vek elő- és/vagy utótagot kapnak. Tovább nehe zíti a helyzetet 
az, hogy egy-egy fajon belül sok változat lehetséges. 

DŐLT BETŰS, NAGY KEZDŐBETŰS iRÁSMÓD ÉS A SZÖVEGKÖRNYEZET 

Egy tudom ányos köz leményben - de talán minden írásban - a 
kiemelé snek akkor van jelentősége, ha bizonyos fokig „egye
dülisége t" élvez, vagy is következetesen azza l a kiemelé si mód
dal (dőlt betű, félkövér, aláhúzás stb.) mindi g csak az együvé 
tartozókat hang súlyozzuk . Ha ugyanazt a kiemelési módot túl 
sok, más-más szövegegység re is alkalmazzuk, a kiemelé s el
veszti jelentőségét; sokszo r inkább zavaró. Az sem jó, ha sok
féle kiemelé si formát haszná lunk - ezt is, azt is különböző mó
don kiemeljük -, mert a dolgozat áttekinthetetlenné vá lik. A 
sok kieme lés az áttekinthetőség koporsó szege. 

A Nőgyógyászati Onkoló gia című folyóirat sze rkesztésében a 
szöveg ben csak az idézett - kiírt - szerzők neve it, illetve a 
„táblázat", ,,ábra" szavakat írjuk dőlt betűvel. Hasonló elvek 
nyilván más folyóiratoknál is érvényesülnek. 
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Egy péld a: ,,Kovács és munkatár sai (2) áttekintetté k az iroda l
mat , és megállapították , hogy a humán papilloma vírusnak sze
repe van a méhn yakrák kialakulásában .... Az adatokat össze
foglalóan a 3. táblázatban tüntetjük fel." 

Egy másik példa: ,,Kovács és munk atá rsai (56) áttekintették 
az irodalmat , és megá llapították , hogy a humán papi llo
mavírusnak szerepe van a méhnyakr ák kialaku lásában. Más 
vírusok szerepét is vizsgá lták. Elemezték a Mononegavirales 

rendet és érdekes jelensé geket találtak. Külön kiemelték a 
Poxv iridae családot. Nagy és munkatár sai (57) szerint a Chor

dapoxv irinae alcsalád szerepe kevésbé b izonyított, de jelentő

séget tulajdonítanak az Orthopo xvírus nemze tségnek. Kiss és 

Szabó (58) a Herpesviri dae családró l és az Alp haherpes
virinae alcsaládró l - ellentétbe n az Ebo la-vírussa l - is érdekes 
megfigy eléseket közö lnek. Az adatokat összefog lalóan a 3. 

táblázatb an tüntetjük fel." 

A példa nem valós és természe tesen túlzott, de azért szemlélte
ti, hogy a vírusok nevének ez az írásmódja milyen zavaró le
het. Nem világos számomra , hogy miért kell nagybetűvel kez
deni a ,,rend", ,,csa lád", ,,alcsa lád" vagy „nemzet ség" neveket, 
hiszen ezek önmaguk ban nem tu lajdonnevek. Nagyon zavaró 
ugyanakkor , ha egy tulajdonnévből eredő vírusfaj neve kerül 
mondjuk egy alcsaládba tartozó vírusmegje lölés után - még 
akkor is, ha az előbbit nem dőlt betűvel kell írn i. 

Talán az előző péld a így is jól érthető, és a kieme lés is meg
tartja jelentőségét: ,,Kovács és munkatársai (2) áttekintették 
az irodalmat , és megállapították , hogy a humán papi llomaví 
rusnak szerepe van a méhnyakr ák kialakulá sában. Más víru
sok szerepét is vizsgálták . Elemezték a mono negav irales ren
det és érdekes jelenségeket találtak. Kül ön kie melték a 
poxviridae csa ládot . Nagy és munkatársai (57) szer int a chor
dap oxvirinae alcsalád szerepe kevésbé bizon yított, de jelentő
sége t tulajdonítanak az orthopoxvírus nemze tségnek. Kiss és 

Szabó (58) a herpes vir idae csa ládról és az alphaherpesvirinae 
alcsa ládról - ellentétben az Ebo la-vírussa l - is érdekes megfi
gye léseket közölnek . Az adatokat összefog lalóan a 3. táblá

za tban tüntetjük fel." 

SZÜKSÉGES A VÍRUSOK EGYES OSZTÁLYAIT ELKÜLÖN(TŐ TOLDALÉ

KOK HASZNÁLATA A MAGYAR NYELVKÖRNYEZETBEN? Azt hiszem, 

a válasz nem. Nem világos ugyanis, hogy miért szükséges ki
írni a toldalékokat , ha úgyis mellé írjuk a „rend", ,,család" , ,,al
család" vagy „nemzet ség" szókat. Ez bizonyos fokig „ismét
lés" , nem sokban különböz ik, pl. a „HPV-vírussa l" elfogadha
tatlan kifejezéstől. (Ádám és Nász dok torok is ezt az írásmódot 
haszná lták). A fenti példa szöveg bizony ára így is teljesen ért

hető és a besoro lást is megtartja : 

,,Kovács és munkatársai (2) áttekint ették az irodalmat , és meg
állapí tották , hogy a humán papill omavírusnak szerepe van a 
méhnyakrák kialakulá sában. Más vírusok szerepé t is vizsgá l
ták. Elemezték a mononeg avírus rendet és érdekes jelen sége-
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ket találtak. Külön kiemelték a poxvírus családot. Nagy és 
munkatársa i (57) szerint a chordapoxv írus alcsalád szerepe ke
vésbé bizo nyított, de jelentőséget tulajdon ítanak az orthopox
vírus nemzetségnek. Kiss és Szabó (58) a herpesvírus családról 
és az alphaherpesv írus alcsa ládról - ellentétben az Ebo la-ví
russa l - is érde kes megfigye léseket közö lnek. Az adatokat ösz
szefog lalóan a 3. táblázatban tüntetjük fel." 

A VIRUSOK NEVEINEK (RÁSA MAGYAR SZÖVEGKÖRNYEZETBEN Egy
ségesne k tűnik a szerzők véleménye abban, hogy a „vírus" szót 
magyar nyelvkömyezetben - összetéte lben is - mindig hosszú 
„í" betűvel írjuk, va lamint, hogy a nevek írásánál az általános 
nyelvta ni szabályoka t ke ll követni. 

Többe n úgy gondolják, hogy a ,,-vírus" utótagot célszerű egy
beírni a vírus nevével, a szótővel. Kivéte lt jele ntenek azok a 
vírusok, amelyek nevüke t felfedezőikrő l vagy a felfedezés he
lyéről kapták , pl. Epste in- Barr vírus, Marburg-v írus, mivel a 
magya r helyesírás szabályai szerint ilyen esete kben kötőjelet 

kell tenni. Nem egységese k a nézetek a többszerzős nevek írá
sánál: Epste in-Barr vírus, Epstein-Barr-vírus vagy Epstein
Barr-vírus. Az utóbbi , a hosszú/röv id kötőjeles forma látszik a 
legmega lapozottab bnak a magyar helyesírás szempontjából. A 
kettős latin elnevezések - pl. Herpesvírus var icellae - a víru
sok nevezéktanában elvetésre kerültek (dt: Szücs György). 

Látszó lag bonyolu lttá válik az egybe írás kérdése, amikor az el
nevezés és a „vírus" szó közé egy betű kerül: hepatitis C vírus , 
hepapt itis-C-v írus, hepatit is C-v írus vagy a hepatitis C vírusa. 

Ezekben az esetekben a megje lö lés általában a vírus által oko
zott betegségre utal. Tekintettel arra, hogy az írásmód mindig 
csak állásfoglalás kérdése , ezért megegyezé s alapj án lehetne 
hepat itisvírus C-ről is beszé lni, ami nem megy a megértés ro
vására, és egyútta l a bonyo lult szabá lyozás t is egyszerűsíti. A 
„hepaptiti svírusok" ki fejezés egyé bként az Orvos i Helyesírási 
Szótárban ( 1) megtalálható. Hasonló állásfog lalás mutatkozik 
a kiegészítő számok - betűkkel vagy ané lkül - írásáva l: humán 
coro navírus 229E , influenza vírus A 1. 

Külön elbí rálást igénye lnek a több szóbó l álló vírusnevek : her
pes simplex vírus, herpes zoste r vírus stb. Mindkét példa egy
egy betegségről elneveze tt vírust takar. A betegség nevéne k 
írása a helyes írási szótár szerint adott: herpes simplex, illetve 
herpes zoster. A kérdés az, hogy a „vírus" szót - a fenti gondo
latok szellemébe n - vajon írjuk-e hozzá a második szóhoz, kö
tőjellel csato ljuk -e vagy különírjuk (herpes simplex vírus, her
pes simplexvíru s, herpes simplex-víru s). Lehet, hogy az sem 
egy eretnek gondolat , hogy hosszú és rövid kötőjeleket hasz
náljunk: herpes - simplex-ví rus. A „humán" szó használata a ví
rusnevekben v iszonyla g egységes: ,,á" betűvel írjuk és általá
ban külön, pl. humán papilloma vírus. Ezekben a formákba n a 
,,-vírus" szó t rendszer int egybeírjuk a szótőve l. 

A magyar helyes írás i szabályzat úgy fogalmaz , hogy, ha az ide
gen írásmód szerint írt szó végén „hangérték nélküli (ún. néma) 
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betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyo lult, 
írásrendszerünk ben szokatlan együ ttese je löli, akkor a magya r 
toldalékokat mindig kötőjellel fűzzük a szó testéhez ". A „vírus" 
szó azonban utótag, és nem toldalék, ezért talán a fenti esetek
ben is célszerűbb a szótestte l egybe írni: humán coxac kievírus. 

Nehézséget j elent az újonnan felfedeze tt vírusok neve inek írá
sa, talán elsősorban azért, mert az ismeretek a napi sajtóból 
erednek és nem a szakma i folyóiratokon keresztü l. A sajtó sok
féle torzszülötte t alkot. Nyilvánva ló, hogy ebbe n a szakembe
reknek kell állást foglalniuk. 

A RÖVIDITÉSEK, BETÜSZÓK HASZNÁLATA ÉS (RÁSA Általánosan el
fogado tt, hogy az adott vírus nevét a szövegbe n - első említé
sekor - teljesen ki kell írni, a rövidítést pedig utána zárój elben 
adjuk meg. Az is eléggé nyilvánvaló, hogy a nemzetközileg el
fogadott rövidítések használata célszerű, egyébként össze 
visszaság keletkezhet, a megértés károsodhat. A betűszók, rö
vidítések toldalékolásáná l a magyar helyesírás szabályai sze
rint j árunk el, pl. HPV-vel és nem HPV-sal. Egyértelmű, hogy 
ha a rövidítésben, betűszóban az utolsó „V" betű a vírust je lö
li, a rövidítés után a vírus szót kiírni érte lmetlen és nem elfo
gadha tó: HPV-vírust! ! ! (helyesen HPV-t). Az sem lenne he
lyes, mert szokatlansága miatt zavaró volna, ha például HP
vírust írnánk . 

Külön elbí rálást igényel a rövidítésekke l, betűszókkal kapcso lt 
betű és/vagy szám kiegész ítések írása. Legtöbben ezekben az 
esetekben is a kötőjeles írást javaso lják, a je lzéseken belü li kö
tőjelek használatáná l pedig az ICTY irányelve it tartjá k mérv
adónak: HCV-229E. 

A VÍRUSNEVEK MAGYARITÁSÁNAK KÉRDÉSE Nagy Károly dr. azt ír
ja, hogy „a tudományos , szakma i igényű mu.nkákban vélemé
nyem szerint meg kell tartani az eredeti latin/ango lszász kifeje
zéseket, elnevezése ket, annál is inkább, mert az ilyen jellegű 

cikkekben lényeges különbsé get kell tennünk víruscsa ládok, ví
rustörzsek, -fajok, -alfajok, -altípusok, -variánsok között is, 
amelynek magyaru l való körülírása olya n terjengőssé tenné a 
munkát, amely már az élvezhetőség és megértés rovására men
ne". Ez a különbségté tel minden bizonnyal valóban fontos egy 
vírusszakember számára, ak i a vírusok rendsze rében akar tájé
kozódni, tanulm ányozandó vírusá t elhe lyezni. Nem tudom 
azonban, hogy ez mennyi re fontos a klinikai közleményekben. 
Szemlesütve vallom be, hogy nagyon sokat írtam a humán 
papillom avírusról (HPV) - elsősorban a méhnyakrák vonatko
zásai miatt - anélkül, hogy tudtam volna, hogy azok a papo
vavírus családba tartoznak (ezt később néztem meg). Tájéko
zatlanságom ténye nem zavarta mondandómat , ame lyet az olva
só is megértett. Feltételezem, hogy az olvasók többségének 
sincs fogalma arról, hogy a humán papi llomavírus a vírusok 
rendszertanában hol helyezkedik el. Azt sem tudom , hogy ez a 
vírusoka t kimutató laboratór iumi szakemberek számára fontos
e. A világiroda lomban százáva l találunk a HPV-vel foglalkozó 
tudományos közleményeket; többségük ben a HPY-k víruscsa-
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lád stb. vonatkozásai ról egye tlen szó sem esik, a hangsú ly a kü
lönböző HPV-típusoko n van. A méhnyakrák és a HPV kapcso
latában teljesen minde gy a HPV-k vírusrendszertani helye. 

A továbbiakban Nagy Károly d1: úgy fogalmaz, hogy, ,,ha egy 
vírusbetegség nek magyar neve van, akkor a kórokozó vírus 
magyar elnevezését kell használni elsősorban birtoko s esetben: 
kanyaró - a kanyaró vírusa; influenza - az influenza vírusa; 
övsö mör - az övsö mör vírusa. Amikor azonban magának a ví
rusnak a virológ iai jellegzetességéről írunk, már bocsátko zha
tunk rész letekbe: pl. az influenza B vírus vagy az övsö mör ví
rusa, a Herpes zoster. Á ltalánosságban azonban írhatnánk úgy 
is, hogy a herpeszv írusok (Herpesviridae)." Csak megjegyzem , 
hogy már ebben a gondolatban is benne van egy leegyszerűsí

tett, az útvesztőket kikerülő írásmód: herpe szvírusok (vagy 
herpeszvíruso k csalá dja). 

Ádám és Nász doktorok szerint: ,,Az ango l nyelvű szakiroda
lombó l álta lánosan ismert vírus nevek egy részére van megfele
lő magya r elnevezés, ezek haszná lata java solható, magyar 
nyelvű szakma i szövege kben azon ban szükséges lenne a nem
zetközileg elismert név záróje lben való megadása a félreérté
sek elkerü lése végett." 

A túlzot t magya rítástó l a szerzők többsége óva int. Ezzel szem
ben Ongrádi doktor határo zottan állást foglal a vírusok magyar 
neve inek használata mellett . Úgy véli, hogy számos jó magyar 
nevet már elfelejtettünk , helyettük sokszo r zagyva, idegen ne
veket használunk. Az olvasó szemével nézve így ír: ,,Az olva
só arra is gondo l, hogy egy értelmiség i nemcsak a szakmát is
meri és műveli magas fokon, hanem az új je lenségekre, ada
tokra , itt pl. a vírusok elnevezésé re megfelelő anyanyelvi kife

jezéseket használ, a lkot és erre megtanítja az olvasót". Taná
csokkal is szo lgá l, mondván, hogy ha az okozot t betegségnek 
van magyar neve, arról könnyen elnevezhetjük a vírust, ha 
nincs, akkor először a betegség magya r nevét kell mega lkotn i. 

ÖSSZEFOGLALÁS Mindi g felmerül a kérdés, hogy egy nemzet 
közi szerveze t - ame ly alapvetően az angol nyelv világába n 
gondolkodik és fogalmaz - által kiadott írásmódbé li irányvo
nal mennyire alkalmazható más nyelvterületen is. Angol nyelvű 
közleményekben ez természetesen előírás. Magam is sok nem
zetközi, európai szerveze t útmut atás t (guidelines) kiadó, meg
foga lmazó bizottságá ban ve ttem részt. Nem kérdéses ezek 
szakm ai fontos sága, elsősorban az egységes képzés, a határok 
nélküli tudomány, orvos lás és mindenek előtt a „közös szak
nyelv", az egymás megértése miatt. Ez azonban semmi szin alatt 
nem kötelez arra, hogy magyar nyelvkömyeze tben a tőlünk ide
gen vagy zavaró írásmódot használjuk. A magyar orvosi szakiro
dalomban sok példát találunk a nemze tközi előírások magyaros 
írásmódjára. Úgy gondolom, az ICTV-írásmód ajánlásait nem 
szükséges vakon követnünk, amikor a szövegbarát magyaros 
írásmóddal is ki tudjuk fejezni a nemzetközi nevezéktant. 
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A fent i példákból eléggé világos, hogy a dőlt betűs és a nagy 
kezdőbetűs írásmód elhagyása semmily en megértési zavart 
nem jel ent, viszont jo bban simul a szövegbe . Nem beszélve ar
ról, hogy a vírusok tudományáb an nem eléggé jártas orvost, bi
ológus t stb. sok töprengéstől - kisbetű? dőlt betű? nagy kezdő
betű? - szabadíthatjuk meg. Ezt a gondola tot - jóll ehet más vo
natkozásba n - már Szűcs doktor is megfoga lmazta: ,,Közny el
vi haszná latban a vírus, csa lád , alcsa lád, nemzetség és faj kis
betűvel és nem dőlt betűtípussal írandók: pl. pico mavírus csa
lád, enterovírus nemz etség." Talán ez a szak irodalomra is vo
natkozta tható. 

Minden írásmód akkor alkalmazható a gyako rlatban, ha azt 
nemcsak az „egésze n vájt fülűek" értik , de azok a szakembe 
rek is tudják használni, ak iknek nem a témába n forgó szakma 
az alapképzettségük. Nagy doktor is azt ja vaso lja, hogy a lehe
tő legegyszerűbb írásmódot alkalmazzuk. Elméletileg éssze rü 
elkülönítés lehet, amelyet Szűcs doktor jav aso lt, nevezetesen , 
hogy a vírus szó különír ásáva l péld ául elkülönít hetnénk a nem
zetségné l alacsonyabb csoportba tartozókat. 

A gya korlatban ez megint csak a vírustudománnyal foglalko
zók ismeretanyaga alapján valósítható meg, és nem különíti el 
„faj", ,,alfaj", ,,törzs", ,,változat" csoportokat egymástól. Nem 
teljesen világos előttem, hogy ha ki kell írn i azt, hogy mondjuk 
,,család" , akkor miért ne lehetne kiírni azt is, hogy „törzs". Per
sze csak ott, aho l a besoro lás meghatározása fontos , és adott 
esetben elég csak a dolgoza t elején megadni. 

A vírusok nevei nek irása elhatározás kérdése. A dönté shozókat 
az egyszerűség kell, hogy vezesse a magyar helyesírási sza
bályzat szem előtt tartás ával. Nem érdemes túl sok kivételt ten
ni. Gondolok itt, például a vírusok által okozott betegségekről 
elnevezett vírusok írására: kanyaró vírus vagy kanyaróv írus, 
rab ies vírns vagy rabiesvírns (veszettségví rns), AIDS vírns, 
AIDS-vírns . Természetesen nem mindi g egyszerű a helyzet , 
mert túl hosszú és/vagy soktagú elnevezések is vannak: Cali
forn iai agyvelőgyulladás vírusa - mint a példából is látható , 
ilyenkor a birtoko s szerkezet használata seg íthet. 

A „túlzott" magya rítás a gyakorl atban nem látszik sem célsze
rűnek, sem megva lósítható nak. Itt is annak az alapelvne k kell 
érvényesü lni, hogy a magya rítás nem mehet a megérté s rová
sára ; j óllehet mind en csak megá llapodás , pontos megha tározás 
- ez esetben magya r nyelvíí meghatározás - és az egységes á l
láspont megtan ulásának , alkalmazásá nak a kérdése. Ma senki 
nem tudja eldönteni, hogy melyik magya r név válik általános
sá, megy át a köztudatb a. Talán nem túlzás, és nyelvművelé

sünk iránti kötelezettségünk is mind en vírusnévnek mega lkot
ni a magyar megfelelőj ét - lega lább is egy szótár szintjén -, és 
az idő majd eldönt i, hogy az adott név megtalá lj a-e a helyét. A 
lehetőséget nem szabad elsza lasztani . Enne k a törekvés nek 
azo nban bizonyos fokig gá tat ve t az , hogy b izonyos -
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különösen a szerzőkről , földrajzi nevekről elnevezett - vírusok 
magya Fítása nem nagyon lehetséges és nem is célszerű. Az is 
egy szempont lehet , hogy a magyar megfelelő a szöveg színe
sítésére is alkalma zható. 

Végezetü l - mint a bevezetőben is említettem - ismételten alá
húzom, hogy a fentiek egy nem szake mber gondolata it fogla l
ják össze, ame lyek lehet, hogy vírusszakosok számára nem el
fogadhatók. Bízom azonban, hogy a további együttgondolko
dáshoz azért hozzájá rulnak ezek a gondo latok, és hogy hama
rosan egy egységes vírusnevezé ktár is napv ilágot lát. 
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