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Követ ve a Magyar Orvosi Nyelvben megjelent első próbálko
zásokat, most négy, találomra kiválasztott példát mutatunk be. 
Három példát, három-három változatban. Az első az eredet i 
szöveg, a másod ikban igyekeztünk az eredet i mondatszerkesz
tést követni , míg a harmadikban már átfoga lmaztuk a monda
tot. A negyedik példában csak egy változat szerepe l. Az erede
ti szöveget mindig változatlanul idézzük - adott esetben a he

lyesírási hibákkal együtt. 

Szeretnénk, ha az o lvasók megtisztelnének véleményük közlé
sével; elmondanák, hogy melyiket tartják a legszerencsésebb
nek. Sajnos, az előző alka lomma l bemutatott példákra nem 
kaptunk visszajelzést. 

Az alábbi példákon a magyarításnak egyik fontos szempontjá
ra hívjuk fel a figye lmet. Egyre gyakrabban találkozunk az an
go l nyelv mondatszerkesztési formáiva l magyar nyelven írt 
közleményekben . Ezek nagyon idegenek a magyar nyelvben 
és gyakran nyakatekertnek tűnnek. Az ilyen mondatokban ál
talában sok idegen kifejezé s is található. A szerzők által leírt 
formában, az idegen kifejezé sek használatáva l, a mondaniva
ló többnyire megérthető, jóllehet nem mindig egyértelmű. Az 
idegen kifejezések magyarral történő helyettesítése vá ltozat

lan mondatszerkezet mellett az érthetőség rovására mehet. 
Ezek a péld ák is mutatják, hogy nem elég a magyar szavak, 
kifejezések használata , a magyar nyelvnek megfelelő mondat
szerkesztés, a magyar nyelvi gondo lkodás is alapvető jelentő

ségű. 

1. PÉLDA 

tv. EREDETI MONDAT A percután cryosebészet illetve percután 
radiofrekvenciás ab láció a nem rezekálható daganatok esetén 
hasonló kezdeti terápiás eredmé nyt, illetve szövődmény rátát 
eredményez. 
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ELSŐ VÁLTOZAT A bőrön keresztül végzett fagyasztás és a bőrön 
keresztüli rádiófrekvenciás roncsolás a sebésze tileg nem eltá
volítható daganatok esetén egyformán hatáso s, szövődménye
ik is hasonlók, hason ló kezdeti keze lés i eredmé nyt, illetve szö
vődményarányt eredményez. 

MÁSODIK VÁLTOZAT A sebészetileg el nem távolítható daganatok ese
teiben a bőrön keresztü l végzett fagyasztáso s, illetve rádiófrek
venciás daganatroncsolás egyformán hatásos. A kezelések kez
deti eredménye i hasonlók, úgyszintén a szövődmények fajtái és 
gyakorisága. 

MEGJEGYZ~S Az eredeti mondat alapvetően érthető, szerkezete 
angolos. Az „ablatio" szó kicsit zavaró, jóllehet a rádiófrekven
ciás abláció kifejezés gyakran használt. A helyesírási szótárak 
szerint „ablatio"-nak írandó és levá lasztást, leválást jel ent. A 
„rezekció" szót pedig a helyesírá si útmutatók ,,resectio" vagy 
,,reszekció" formájában írják. Jelentése: kimetszés, kivágás -
szerv egy részének műtéti eltávolítása. Ennek ismeretében talán 
nem teljesen érthető, hogy ha egy daganat sebész ileg nem vág
ható ki, hogyan választható le rádiófrekvenciás kezeléssel. En
nek nemcsak a fordításná l van jelentősége, hanem azt is mutat
ja , hogy gyakran használunk idegen szavakat, kifejezéseket 
megszokásból , anélkü l, hogy pontosan átgondolnánk jelent ését. 

Némi bizonyta lanság keletkezhet az olvasóban a „kezdet i" szó 
miatt is. Csak a „kezdeti terápiás eredmények" hasonlók, a ké
sőiek nem? Vagy még nem ismerjük a kezelések késői - több 
év utáni - eredményeit. 

Az első változatban csak az idegen kifejezése ket helyettesítet
tük magyarokkal. Az ango los szerkezet nagyjából megmaradt. 
Az „ablatio" szót „roncsolás " kifejezés sel helyettesítettük, hi
szen a kezelés során a daganatba veze tett elektródon keresztül 
hőt fejlesztünk, és ez roncsolja a daganatot; daganatlevála sz
tásró l szó sincs. Ez megint egy fontos fordítás i szempont , 
amely azt mutatja , hogy a tükörfordítás nem jó - ,,a bőrön ke
resztüli rádiófrekvenciás leválasztás" kifejezés nem helytálló. 

A rádiófrekve ncia szót nem sikerü lt helyettesíteni. A „radio
frekvencia" írásmód nem tűnik teljesen jó nak, mert a „radio" 
összetevő inkább valamilyen kisugárzásra utal és nem elektro-
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mos áram ra, elektromág neses sugárzásra . A kezelés során tulaj 
donképpen a rádióadáshoz használt rezgésszá mú elektromágne
ses sugárzás t alkalmazunk, ezért a „rádió" összetevő talán he
lyesebb. A „rádió-rezgésszá mos" vagy „rádió-hullámhosszos" 
kifej ezések erőltetettnek bizonyu ltak, különösen szövegkörnye
zetben: rádió-rezgésszá mos roncso lás vagy daganatroncsolás, 
illetve rádió-hullámhosszos roncsolás vagy daganatroncsolás. 

A második változatban már magyaros mondatsze rkesztés t al
kalmazt unk. A félreérthetőség miatt pedig a „roncsolás" szó 
helyett a „daga natroncsolást" használtuk. 

2. PÉLDA 

AZ. EREDETI MONDAT A cerv ix tumor keze lésé re a negyedik stádium
ban sziszté más kemoterápia, ami cisplatin, ifosfamid, paclitax
el monoterápia, vagy ezek kombinációj a egymással, vagy 
egyéb szerekke l. 

(The treatment of the cervix tumours in stage lV is systemic 
chemotherapy: cisplatin, ifosfamide or paclitaxel as mono- or 
combined therapy, occas ionally with other drngs .) 

ELSŐ VÁLTOZAT A méhnyakrák keze lése a negyedik stádium ban 
sej tmérgező gyógysze rkezelés, amely cisp latin, ifosfamid, pac
litaxe l egygyógysze res keze lés vagy ezek együttes adása egy
mással vagy más gyógysze rekke l. 

MÁSODIK VÁLTOZAT A negyedik stádiumú méhnyakrákos betegeket 
sej tölő gyógysze rekke l - ciszplatin, ifosfamid vagy paclitaxel 
- keze ljü k. Ezeket adhatjuk önmagukba n vagy együttesen, és 
más gyógysze rekkel is kiegészí thetj ük a kezelést. 

MEGJEGYZÉS Az eredeti mondat, ba nehezen is, de a szakember 
számára érthető. Ne m teljesen világos azonban, hogy a más 
gyógysze rekkel történő együttadás pontosan mit je lent; neve
zetesen a sej tölő gyógyszere k közül valamelyiket adjuk más 
gyógyszerre l vagy azok közü l is többet. Az angol változatból 
látszik, hogy a két mondat szerkezete mennyire hasonló. Az 
ango l mondatban azonban van állítmány. 

Az első változatban az idegen kifejezése ket magyarokka l he
lyettesítettük. Tekintettel arra, hogy a magyar ki fejezések nem 
eléggé terje dtek el, nem mindenki által ismertek, a mondat 
megértése nehézségek be ütközhe t. 

A második változat már magyaros mondatsze rkesztésse l ké
szült, és mindenki számára érthető. Jóllehet nem teljese n vilá
gos , de sej thető, hogy az egyéb gyógysze reket a ciszplatin, 
ifosfamid vagy pacl itaxe l valamelyikéve l vagy többükke l is 
adhatjuk . Ezt pontosan nem tudj uk, mert a szerző az eredet i 
monda tában ezt nem tette világossá. 

3. PÉLDA 

Al. EREDETI MO NDAT Az emlő daganatok adj uváns kemoterápiás ke-
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zelése alkalmazott protokolok, úgy tün ik, nem befolyáso lj ák a 
vi sszaeső betegek metasztatikus pattern-j ét. 

ELSŐ VÁLTOZAT Az emlődaganatok kiegészítő kemoterápiáj ában 
alkalmazott kezelési formák, úgy tűnik, nem befo lyáso ljá k a 
visszaeső betegek áttéteinek számát és keletkezési helyét. 

MÁSODIK VÁLTOZAT Az emlődaganatos betegekné l a daganat kiúju
lásának gyakoriságát és helyét - úgy tűn ik - nem befo lyáso lj a 
a kiegészítő kezelésként alkalmazott szokásos kemoteráp iák 
egyik fajtája sem. 

MEGJEGYZÉS Ebben a példában az ango l már átvette az ura l
mat. (Mintha a nyelvünk sorsát látnám kicsiben, ha nem avat
kozunk be.) 

Az első változatban , az előző pé ldákhoz hasonlóan, csak ma
gyar kifej ezéseket használtunk , a mondat azonban nem telj esen 
világos . A „kemoterápiás kezelés" szóismétlés. A „protoko ll" 
szó itt nem telj esen tükröződ ik, mert az előre meghatározott, 
azaz szokásos kezelést je lent, és nem akármilyen több- vagy 
egygyógysze res kezelést. A máso dik változat ban a mondat 
szerkezetét is megvá ltoztattuk. 

4. PÉLDA 

Al. EREDETI MONDAT A metaszta tikus emlőrák terápia érzéke ny szá
mos palliatív beavatkozás ra (horrnonalis és citotox ikus szerek, 
sugárterápia, biszphosphonatok, növeke dés faktorok elleni te
rápia stb.), így ezek mind megkísérelhetők, annak ellenére, 

hogy a IV. stádiumú betegeknél a terápia elsődleges célja még 
mindi g a tünetek pa lliációj a és a tú lélés meghossza bb ítása, 
semmint a teljes gyógy ulás. 

AZ. ATALAKfron MONDAT Az áttétes emlőrák többfé le tünetenyhítő 

beavatkozással (hormonok, sejtpusztító gyógysze rek, biszfosz 
fonátok adása, sugárkezelés, növeke dési faktorok elleni keze
lés stb.) jó l kezelhető, ezért ezen módszerek alkalmazása min
dig megkísérel hető, annak ellenére, hogy a IV. stádiumú bete
geknél a kezelés elsődleges célja még mindig a tünetek mér
séklése, megszüntetése és a tú lélés meghosszabbítása, semmint 
a teljes gyógyulás elérése. 

MEGJEGYZÉS A mondat az eredeti formájában is j ól érthető. Be
mutatására a magya ridegen, angolos sze rkezete miatt került 
sor: ,,A metasztatikus emlőrák terápia érzéke ny számos palli
atív beava tkozás ra" ... , mintha egy angol mondat tükörfordít á
sa lenne. (The metastatic breast cancer is sensitive to seve ral 
palliative measures ... ) A „terápia érzé keny ... beava tkozásra " 
- a „terápia" szó teljesen felesleges, zava ró és borzasztóa n 
idegen ebben a formában; az angol mondatban sem szerepel -
,,sensitive" és nem „treatrnent sensitive"). A mondat egyéb
ként túl hosszú, talán helyesebb két mondatba írni. A bemuta
tás kedvéért azonban meghagytuk az erede ti egy mondatos 
szerkeze tet. 
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