
A vírusok fajainak, típusainak (szerológiai típusainak), 
alfajainak, törzseinek, változatainak (variánsok) írásáról 

GRÉTSY ZSOMBOR DR. 

Orvos, szakíró 

A cé l: a minél egyszerűbb, áttekinthetőbb írásmód kialakítása, 
mégpe dig oly módon , hogy a későbbiekben a vírusokat jelölő 

betiícsoportok (szá ndékosan nem használtam a „vírusnév" ki
fejezés t!) élő szövegkö rnyeze tben (pl. írásban) használhatóak, 
érthető formába n is mondatba illeszthetőek (névelő, tolda léko
lás, szóössze tételbe vonás) legye nek. A magasabb rendű kate
góriák adta problémákkal most rész letesen nem foglalkozom. 

1. A címben említett kategóriák neveit kis kezdőbetűvel írjuk. 
(Ezek a foga lmak nye lvésze tileg nem tekinthetők tulajd onnév
nek - Id. Gardiner és más onomasztikusok, ugyanakkor a Lin
né-fé le nevezé ktan nem vonatkozik a vírusokra.) 

2. A címben említ ett kategór iák neve it a szokásos állóbetűkkel 

írjuk. 

3. A címben említett kategó riák neveinek minden elemét - be
leértve a számokat, betűket is, mely utóbbiak viszont nagybe
tűk is lehetnek ! - külön cé lszerű leírni . 

4. A „v írus" (faj), ,,típus" (szerológia i típus), ,,al faj", ,,törzs", 
,,változat" szava kat magyaros írásmóddal, a 3. pontnak megfe
le lően, szintén külön szóban írj uk . 

A 3. és a 4 . pont indokolásaké nt csak a következőkre utalnék. 

a) Az esetleges egybe írások, ill. kötőjelezések, nagykötőjelezé

sek olyan tago ltságo kat hoznának a fogalom írásképébe, ame
lyek zavaróa n hatnának. 

b) Az egybe írások, ill. kötőjelezések, nagykötőjelezések óha
tatlanul idézik a Magya r Helyes írás Szabályainak 11. kiadásá
nak írásfo rmáit, amelyek kényszerítőleg abba az irányba hat
nának, hogy az egybe írás-különírás sze mpontj ait, pl. a moz
gósza bályoka t alkalmazzuk, ami viszont az írásfo rmák hihetet 

len rendezetlenségé t s ami még fontosabb: az adott írás formák 
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szövegbeni megváltozásá t okoznák. Emiatt h ihetetlen bonyo
lult részszabályokat kéne még kidolgoz ni, ame lyek sok ponton 
ellentmondásosa k is lennének, alka lmazhatóságu khoz komoly 
helyes írási rész ismeretekre lenne szükség s az egy foga lmat ta
karó írásképek nem egységes voltát idéznék elő. 

5. Voltaképp az előző pontok megokolásá nak folytatása, hogy 
az ezen elvek szerint kialakított vírusjelölő (faj, t ípus, alfaj , 
törzs, változa t) fogalmakat célszerűnek tartom a tovább iakban 
,,főnévi jelzőnek" tekinteni, mert így megma radhatnak az ál
landó írásformák, ugyanakkor a kifejezése k haszná latakor nem 

mint szóösszetételekről kell gondolkoznunk róluk (mert ez 
egyszerűen megoldhatatlan lenne), hanem mint jelzőkről. (Pl. 
a „humán papilloma vírus tenyésze t" kifej ezésben nem a „mi

nek a tenyésze te?" kérdésre felelünk, amely kérdés valamiféle 
birtok os tömörítő össze tett szósze rkezete t kéne hogy eredmé
nyezze n az eredeti formával szemben - ezt meg se kísé relném 
leírni ... - , hanem a „milyen tenyésze t" kérdésre felelő főnévi 

j elzős szerkezete t írhatj uk, az eredeti vírusjelölő kifejezés írás
képének megtartásáva l. Ugyan így : ,,hepatitis A vírus fertőzés" 
- ,,milyen fertőzés?" stb.) 

6. A már bevett, rövidítéses vírusnevek mint kivételek megtar
tandóak, természetesen a betűszavakra vonatkozó, most nem 
részletezendő szabályok (Id. k iegészí tés) megtartásáva l (HBV, 
HIV stb.). 

7. A rövidítéses, betűszószerü vírusmegje lö léseknél elv ileg le
hetséges, de gyako rlati lag csak zavart okozó , s a szokásos gya
korlatnak is inkább ellentmondó lenne - s ezért kerülendő -
a betűszót megbontva az uto lsó betűt az eredeti formából ki
emelni és kiírni. (Pl.: HPV helyett „HP- vírus" vagy „HP vírus" 
formát használni. Ez esetben még az is zavarba ejtő kérdés len
ne, hogy használjuk -e a kötőjelet, gondolva a betüszavak szó
összeté telbe vitelére vonatkozó magya r helyes írási szabályo k
ra, illetve a 3. és a 4. pontban megfoga lmazott saj átos szem

pontokra.) 

8. Kivételek természetesen - ha nem is nagy számba n - de ma
radhatnak, hiszen a már beve tt, megszo kott , adott esetben a 
köznyelvben is elterje dt és ismert vírusjelölő kifej ezése ket ér
telmetlen és eredményte len lenne megvá ltoztatni. 

Nőgyógyászati Onkológia 2004 ; 3-4: 170- 173 



A vírusok fajainak, tip11sai11ak (szerológiai tip11sainak) , a/fajainak, törzseinek , változaw inak (variánsok) írásáról 

a) Ismert, haszná lt rövidítések (RSV, HPV, EBV stb .). 

b) Köznyelvivé vá lt szava k, kifejezések, megne vezése k (influ 
enzavírns). 

c) Tulajdonnévi eredetű vírnsjelölő kifejezések, természetesen 
a kötőjelek, nagykötőjelek helyes haszná latáva l (Id. kiegészí
tés). E megnevezések, ha (ez igen ritka eset) egy nagyobb név 
részeiként je lennek meg, akkor az előzőek következetes alka l
mazhatósága érdekében egy szónak tekintj ük. (Ebola-vírns, 
Epstein- Barr-v írus stb.) 

KIEGÉSZÍTÉS 
- általános összefoglaló a betűszavak 
és a kötőjelek használatár ól 

BET0SZAVAK 

1. A betűszavakat, röv idítéseket magyarosan ejtj ük ki, akármi
lyen nyelvből jöttek. Tehát az MRI az „em-er-í" és nem „ em
ör-áj", a PhD az „pé-há-dé" és nem „pí-éj cs-dí" stb. Ezzel 
egy ütt azért vannak kivételek, olyan, mára már teljesen elfoga
dott idegenes kiejtésű rövidítések, ahol azért nem c iki mondjuk 
az ango los betűzés (pl. : a BMJ lehet „bí-em-dzséj", a CCD
kamera lehet olykor „szí-szí-dí" stb. - a nyelvi megszokás b i
zony nagyo n-nagy úr!). 

2. A magya ros kíbetűzés is többféle módon történhet. 

a) Van, hogy egyszerűen csak a betűk nevét mondjuk ki, mert 
o lyan a röv idítés; pl. a TCC D (a koponyán keresztüli színkó
dolt doplerezés) az „té-cé-cé- dé" és kész. 

b) De gya kori az olyan röv idítés is, amelyik egy magyarosan is 
egyszerűen kiejthető szó: a TlA az „tia", a REM az „rem", a 
PTD (a kismedencei gyu lladás betegségé nek, szindrómáj ának 
angol rövidítéséből) az „pid", kiejtve is. 

c) Vannak keve rt kiej tésű formák is, ahol egy-egy betűt a nevén 
említünk , a rövidítés többi részét pedig csak szépe n kiolvassuk, 
amú gy magyarnl. Az NSA ID például általában így hangzik: 
„en-szaid" - fölhívnám a figyelmet, hogy ez esetben éppen a 
megszokás miatt az az „S" betű végül is nem magyarosan, ,,s"
ként ejtetik, hanem angolosan, ,,sz"-ként: tehát itt azért van ke
veredés az alapelvekben bőven - bár magam már azért többször 
is hallottam az „en-said" magyaros kiejt ési alakot is . 

A lényeg: mindenben a valóban elhangzó,fa //el hallható alak
hoz igazítju k mind a névelőket, mind ped ig a toldalékok hang
rendjé l (ez utóbbiakat szigorúan kötőjellel kapcso lva a rövidí
téshez, betűszóhoz!) . 

Példák: az „LGL-sz indróma" elé az „az" névelő dukál, kiejtv e: 
,,az el-gé-el szindróma" - eszünkb e se j usson a rövidítést ma-
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gunkban föloldva azt leírni, hogy „a LGL -sz indróma" (,,a 
Lown- Ganong- Levine-szindróma" - ez csak akkor helyes, s 
akkor viszont így is kell papírra vetni, ha valóban ki is írj uk tel
j esen a nevet, esetünkb en Lown nevét, amely persze így már 
valóban mássalhan gzóval kezdődik, kiejt éskor is). Azért hang
súlyozom ezt ilyen kissé túlzottan, mert meglepően sokszort a
lálkozom nagynevű szerzők komoly szakszövege inek lektorá
lásakor efféle „belső rövidítésfeloldásos" eredetű hibás névelő

használattal, ami gyakran teljesen érthetetlenné tesz egy egész 
mondatot az első nekifut ásra! Érdekes a helyzet „a WPW- szin
dróma" esetében, mert itt akár föloldjuk a röv idítést, akár nem, 
a névelő „a" lesz, és még viccből sem „az" . De figye ljünk föl 
rá, hogy itt mi, magyarok a „W" karaktert - tekintve, hogy a 
neki megfelelő angol hang, a „dábljú " a magyar nyelvben nem 
létezik - egyszerűen „vé"- nek nevezz ük és ejtj ük ki, s még 
csak azt sem mondjuk , hogy „dupla vé"! Persze van eset ami
kor ezt külön hangsúlyozandó „duplavéz ünk", de ez ritkán for
dul elő. 

A toldalékokná l ugyanaz a helyze t, mint a névelőknél: csa k a 
valóban kiejtett hangtest szám ít, ahhoz „passz intjuk" a rago
kat, je leke t, képzőket. Példák: nyilvánvaló, hogy CT-ve l (cé
té-ve l) kórisméz ünk és nem CT-fal , HCV-ve l fertőződhetünk, 

és nem HCV-sal, ALL-lel kerülh et kórházba egy kisgye rek, s 
nem - teszem azt - ALL- áva l stb. Látható tehát: a magas, il
letve a mély magánhan gzó-v ariációs toldalékoknál a rövidítés 
helyes kiejtésé hez igaz ítj uk a hangrendet, s a hasonulássa l 
(esetünkb en a ,,-val , -ve l" ragra gondolok, amely az ALL ese
tében a kiejtésnek megfelelően ,,-lel" toldalék lett) is épp így 
járunk el. 

Egy másik fontos dolog: az ilyen betűszószerű rövidítéseknél a 
szóvég i magánhangzó-vá ltozást kiejtésben világosan érzékel
tetjük, de sohasem írjuk le! Ismét példákka l megv ilágítva : ,,ha
za", de „hazát", ,,kutya", de „kutyát", ,,kefe", de „ke fét" - az 
előbbi közszava k végén az „a"-ból „á", az „e"-ből „é" lett a 
tárgyrag miatt, s így is írjuk a már to lda lékolt szava k egészé t. 
A betűszavaknál más a helyzet. A carc inoembryonalis antigén 
szokásos rövidít ése, a CEA (kiej tve: ,,cea"), ha olyan toldalé
kot kap, amely magánhangzó-vá ltozás t okoz, akkor csak a k i
ejtés változik, de ez a papí ron nem látszik: beszé lhetünk a 
„CEA-ról" (így kell leírni!!!), de persze beszé lgetés közben ez 
így hangzik: ,,beszé lhetünk a ceáról" (nyilván így ejtj ük) . 

A betűszavak szabályos egybeírás-különíráshoz, illetve az en
nek megfelelő helyes kötőjelezéshez mindenképpen hasznos, 
sőt , elengedhetetlen az egybeírás-különírás alapszabál yainak 
gyors áttekint ése . 

A kéttagú összetételeket mindi g egybe írjuk (cys toureteropy
elitiskivizsgá lás: az idegen szavakat nem elemezzük és az egy 
szótagú igekötőket nem tekintjük külön szóe lemnek, azok csak 
a szó tagszámolásban szá mítanak ), a háro m- vagy többta gú 
összetételeket 6 szó tagig egy ben írjuk le. Pl. a „bé lkacs nyú
zásvágy" lega lább 4 elemből áll (bél I kacs I nyúz I egy képző 1 
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vágy) , mégis egy szó. Viszont 6 szótag fölött - már ha három 
vagy több tagú az össze téte l) már kötőjelezünk, mégped ig a lo
gikailag legindoko ltabb helye n: ,,bélkacsnyúzás-vágy "; elné
zést kérek mindenk itől, de azért írok ilyen lehetet len példáka t, 
mert tapasztalata im szerint ezek jobba n az emlékezetbe vésőd
nek ... ). Hasonlóan: ,,anyagcse re-vizsgá lat" ,,anyagcse revizsgá
lat-kérés" stb . Az un. mozgósza bályok alkalmazásakor is meg
je lennek kötőjelek, ezeke t a helyzeteke t most nem részletezem. 

Nos, mindeme elvek természetesen a betűszavaknál is érvé 
nyesek, csak kics it nehezebb helyzetben vagyunk: példáu l a 
,,CT" egy szó. Ha ehhez szeretnék egy másik szót kapcsolni, 
azt a szabá ly szerint egybe kéne írnom a „CT" szóva l, ami vi
szont igen furcsán festene - ,,CTelemzés " (Az egybeírás szük
ségessége azért nyilvánvaló, mert a CT betűszó nem jelző, ha
nem - mondj uk az előző példában - lényeg ileg a „CT előállí

totta képnek az elemzése" gondo lati szerkezet jel entéstömörí
tő le írása. Korábba n is említhettem volna, de itt hozakod nék 
elő a következővel. Álta lános és nagyon hasznos elv - érdemes 
megjegyez ni! - az, hogy a főnévi szókapcso latok szinte min
dig egybe írandóak ; pl.: sejtszá mlálás, szívfunkció, agykároso
dás, pancreasműtét, thymusfunkció stb. Nagyo n ritkán esik 
meg, hogy egy ilyes kifejezésben az első tag nem főnévi, ha
nem melléknévi értelembe n j elenjék meg, vagy is jelzőként, 

amelyet tem1észe tesen külön kell írni; pl. férfi hiúság - értsd: 
,,féfiúi" ... ) . 

Vissza térve a „CT" szóössze tételbe illesztésé re: a mego ldás 
egyszerű . Mive l a fenti alakba n (,,CTelemzés") rondasága , 
zavarossága miatt nem tudjuk az immár összete tt szót leírni , 
a különír ás (,,CT elemzés") pedig az előbbiek tükr ében egy
szerűen érte lmetlen, ezért a két szóe lem össze tartozá sát, az 
,,egybeírás i szándé kot" egy kötőjelle l j elölj ük: ,,CT-elem
zés" . Haso nlóan: ,,AT-receptor " (bár ezt még nyugodtan ki is 
írhatjuk: ,,ang iotenzinreceptor" , azaz az „angio tenzinnek a 
recep tora"), ACE-gát ló (itt már bonyol ultabb lenne a betűsza

vas szerkezete t föloldani - vagy egy sor hosszúságú lenne a 
kifejezés ... ) stb . 

Mi a teendő akkor, ha nem csupán egy, hanem több szót is hoz

záragaszt unk a betűszónkhoz, azaz egy többszö rös össze tételt 
próbálunk papírra vetn i, amely össze tétel egybeíra ndó lenne? 
Ha azt szeretném leírni, hogy „ang iotenzinreceptor-blokkoló ", 
akkor a már fentebb rész letezet t, általános helyesírási elveknek 
megfelelően j ártam el. Ha a betűszavas formát használom, ak
kor a józan ész sze llemében így néz ki a dolog: ,,AT-receptor
blokkoló". Elvileg elgondolkozhatnánk azo n, hogy miért nem 
azt írjuk: ,,AT-receptorblokkol ó". Ennek egyszerűen csak a lo
gikai tago lás az oka . Valahogy érzi az ember, hogy annak elle
nére, hogy a „rece ptorblokkoló " egy értelme s és helyesen leírt 
szó, ide nem annyira illik, mert a fő logikai hangsúly nem álta
lában a „receptorb lokko ló"-ko n van, hanem az ang iotenzin re
ceptora van a középpontban , vagy is inkább az „AT-receptor " 
az alapszavunk , és az „AT-receptornak a blokko lójára" gondo
lunk tarta lmilag. Ennek megfelelően a logikailag is tago ló kö-
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tőjelet a „blokkoló" szó elé is odatesszük , éreztetve, hogy itt 
voltaképp egy darab, három elemből álló összetett szót írunk 
le, ám az utolsó tag vonatkoz ik az első két tag alkotta összeté
telre, az AT-receptorra . 

KÖTŐJELEK Mikor használunk „rövid" kötőjel et? 

1. Természe tesen sorvég i elválasztásko r (lehetőleg helyese n 
elválasztva ... ), akkor is, ha az adott szóban már van egyébké nt 
valamilyen okból kötőjel: az meg is marad ! 

2. Olyan összete tt szava kná l, aho l a szóe lemek határáná l há
rom azo nos mássa lhangzót jelölő betű kerülne egymás mel
lé (ne feledjük: pl. az „SZ" egy betű, csak éppen két betűjegy
gye l írjuk!) . Példák: sakk-kö r (sakkkö r helyett), ott-tartóz
kodás (otttartózkodás helyet t) vagy hossz-sze lvény (mondjuk 
hosszsze lvény helyett...). 

3. Az egybe írás-különírás szabályainak megfelelő alkalmazá
saikor. Amint arról már az előző kiegészíté sben volt szó, a két
tagú össze tételeket mind ig egybe írjuk (cysto ureteropyeli
tiskivizsgá lás: az idegen szava kat nem elemezzük, az egy szó
tagú igekötőket nem tekintjük külön szóe lemnek), a három
vagy többtagú összetételeket 6 szótagig egybe vetjük pap írra 
(mon itorra ... ) - pl. a „fültőporcevés" 4 elemből áll (fül I tő 1 

porc I evés) . Viszont 6 szótag fölött már kötőjelezünk, mégpe
dig a logikailag legindokoltabb helyen: ,,fü ltőporc-majszolga

tás", ,,anyagcse re-vizsgála t" ,,anyagcse revizsgá lat-kérés" stb . 
Az un. mozgószabá lyok alkalmazásakor is megjelennek kötő
je lek. Ha különírt szókapcsolathoz egy, az egészre vonatkozó 
utótagot csatolunk, az így történ ik (2. mozgószabály): ,,bizser
gő láb", de már „bizsergőláb-érzés", ,,fájó fog" , de ,,fájófog-k i
húzás" stb. A 3. mozgószabály szerint két azonos utótagú 
összeté telnél, ha az előtagok mellérendelő viszonyban vannak, 
így já rhatunk el: ,,kézremegés, lábremegés" összevon va „kéz
láb remegés", ,,alkartörés, felkartörés " ped ig „alkar-fe lkar tö
rés" stb. 

4. Tulajdo nnevekhez főneveket kötőjellel kapcsolunk: Kapos i
szarkóm a, Marfan-sz indróma , Crohn-beteg ség, Cullen-jel stb. 

5. A kettős családnevek szintén „kis" kötőjellel kapcso lódnak 
(Szent-Györgyi Albert, dr. németújvári gr. és hrcg. Batthyány 
Strattman László stb.). 

6. Mind a betűvel, mind a számjegyekke l kiírt számkapcso la
tokban a szokásos kötőjelet haszná ljuk, ha - és ez nagyon fon
tos! - a kapcso lat hozzávetőlegességet fejez ki. Ez a szakma i 
pontosság, szabatosság szempontj ábó l tartalmilag is nagyon 
lényeges! Tehát a két szám közötti röv id kötőjelet abban az 
esetben használjuk, ha csak hozzávetőlegesen adjuk meg a 
számé rtékeket, viszont nagykötőjelet haszná lunk (akkor és 
csak akkor), ha a két szám pontos határokat, egy pontosan 
meghatározott tartományt je löl. Például a „ 10- 18 éves fiatalok 
körében végzett felmérés" esetében 9 vagy éppen 20 éves fia-
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ta lokat is tartalmazha t mondjuk a megkérdezet tek köre, míg „a 
10- 18 évesek vizsgálatakor " va lóban csak a legkevese bb 10, 
legfö lj ebb 18 évesekről van szó . Azért ez egy szakszöveg ben 
nagyon-nagyon nem minde gy ám' 

Ezze l el is j utottu nk a nagykötőjelekhez. Megi nt csak fölsoro
lásszerűen tekintsük át használatukat! 

1. Uta lva az előző, 6. pontra: 2 szám között akkor és csa k ak
kor nagykötőjelezünk, ha a két szám pontos határokat, egy 
pontosan meghatáro zott tartományt je löl. 

2. Nagykötőjelet írunk két nép vagy nye lv nevének kapcso la
tára utalva (angol - magyar közös kutatás) . 

3. Két vagy több tu lajdonnév kapc solatát is nagykötőjellel ér
zékel tetjü k. Hozzájuk további közszavak at már a szokásos kö
tőjell e l füzünk . Pl. Tay-Sac hs-betegség, Os ler- Weber-Rendu

szindróma és egy rafináltabb szerkezet: Szent-Gyö rgyi- Krebs
ciklus (citromsavc iklus) . 

4. Nagykötőjelet használunk példáu l géptípusok stb . betü
vagy szó és számjelzése között (p l. 8 - 52-e s bombázó: látható , 
a tolda lék ,,-es" már szokás os kötőjellel kapcsolódik a nagykö
tőjeles részhez !) 

5. Végü l: nagykötőjelezünk akkor, ha az összekapcsolt szavak
ná l valamiféle „valam itől valameddig" viszonyt érzékeltetünk 
(ke let- nyugati iránybó l, az első-negyedik oszt ályban stb.). 
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~~'-------Recept nélkül kapható gyógyszer , 
A készltmény nem alkalmazható bánnely 
összetevője iránti túlérzékenység esetén. 
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A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőoNosát, gyógyszerészét! 




