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Kérdezz! Felelek 
A KÉRDEZŐ: BŐSZE PÉTER DR. 

SZERKESZTŐSÉGI BEVEZETÉS Alapvető célkitűzésünk, hogy minél 
több nye lvészt, orvost, kutatót stb. bevonjunk a magyar orvosi 
nyelvve l kapcsolatos kérdések megválaszolásába, a nehézsé
gek megoldásába. Ennek érdekében kérdéseket vetettünk föl, 
és felkértünk szakértőket, hogy adjanak e kérdésekkel kapcso
latban tanácsot. 

A LACZKÓ KRISZTINÁHOZ INTÉZETT KÉRDÉSEINKRE KAPOTT VÁLA

SZOK: Tisztelt Professzor Úr1 Az alábbiakban írásban is kül
döm azt az állásfogla lást, amelyről személyesen beszé lgettünk. 
Sorrendiségében az ön által adott kérdőív szerint haladok. 

PAPILLOMAVIRUS Az Orvosi helyesírási szótárban így ez az ösz
szetéte l nem szerepel, csak a papi lloma, mégpedig csak idege
nes helyesírással, tehát a szótár szerint nem írható papi llóma 
formában. Hogy a magyaros írást beveze thetjük-e a latinos 
mellé, azt a szótár következő átdo lgozása során kellene eldön
teni . A „vírus" magyaros írásmódú utótagga l azonba n egybe 
kell írni a következők mintájára: herpeszvírus, leukémiavírus, 
influenzavírus stb. Az idege n írásmódú előtagok és a magyaros 
írásmódú utótagok összekapcsolására az Osiris-helyes írás a 
következő javaslatokat adj a: 

• Az idegen írásmódú előtagot tartalmazó összetéte lek. 
Ha egy idegen írásmódú szó összeté telt alkot egy magyaros 
írásmódú utótagga l, kétféle rögz ítési forma lehetséges : a teljes 
egybeírá s és a kötőjeles kapcsolás. 

Teljes egybeírást alka lmazunk akkor, ha az idegen írásmódú 
előtag utolsó betűje a magyarban is megszoko tt hangértékkel 
rende lkez ik: 

Baseballmérkőzés, bestsellerlista, boyszolgálat , cascobónusz, 
ce llulitiskeze lés, cowboyv irtus, currymárt ás, floorballbaj nok
ság, grizz lyvadászat, huskytartó , ketchupadag, pacemakennű
ködés, peelingterápia, ragdo llállomány, showmanszerű stb. 
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• A képzőszerű utótagok nem tolda lékként, hanem össze tételi 
utótagként kapcsolódnak az idegen írásmódú szavak hoz, s eb
ből következően a tővégi rövid magánhangzó nem nyúlik meg: 

allegroszerű, lymphocytafé le, campani leszerű stb. 

• Kötőjelle l kapcso lódik az utótag azokhoz az idegen írásmó
dú előtagokhoz, amelyek vagy néma betűre végződnek, vagy 
az utolsó kiejtett hangot a magyar írásrendszerben szokatlan , 
bonyo lult betűegyüttes je löli: 

barbecue -kellékek, cabernet-fogyasz tás, homepage-kialakítás , 
merlot-táro lás, paro le-kategória , pole-pozíc ió, show-kellék, 
stroke-kezelés stb. 

• A kötőjel esztétikai-tago ló szerepű is lehet a szótagszámlá
lási szabálynak megfelelően: 

baseball-világbajnok ság, pacemaker- visszaül tetés stb . 

• Ha egy idegen írásmódú szóalak eleve tarta lmaz kötőjelet, 
az összetételi utótagot célszerü különírni: 

e-mail cím, feed-back rendszer, make-up készítés, 
folk-rock rajongó, hand-out kiosztás, night-club reklám stb. 

• Az idegen írásmódú többszavas kifejezések vonatkozásában 
nem érvényes ítjük a mozgósza bályt, helyette különírást alkal
mazunk: 

bischon havanese tenyésztés, maine coon állomány, 
eau de parfume minta, ham and eggs rendelés, 
heavy metal őrület, music center vásár lás stb. 

• A képzőszerű utótagokat azonban nem lehet a kételemű ide
gen szerkezetektől különírni , ezért vagy egybeírjuk az idegen 
szerkezet második tagjáva l, vagy kötőjellel kapcso ljuk őket: 

mai ne coonszerü, oratio obl iquaszerű, 

de: bischon havanese-szerű. 

Ha a papillomavírus össze tétel újabb össze tételi taggal bővül, 
akkor a háromtagúvá vált össze tételben a szótagszámlálási sza
bályt kell alkalmazni. vagy is, ha az alapalak 6 szótagnál hosz
szabb, akkor értelemszerűen be kell iktatni egy kötőjelet, tehát: 
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papillomavírus-gének, amennyiben a jelent ése 'a papilloma
vírus génje i'. Ugyanígy : papillomavírus-rece ptor. 

A következő kérdés az, hogy hogyan kapcsolódik összetételi 
tagként a betűszó, vagyis papillom avírus + DNS. Ebben az 
esetben a kötőj eles írásmó d a lehetséges megoldás : papillo
mavírus-DNS. A betűszót tartalmazó összetételekre az Osiris
helyes írás a következőket javas olja: 

• ,,A rövidítést és betűszót tartalmazó összetételek. 
Ha egy röv idítés teljes szóva l alkot össze tételt, és a rövidítés 
előtag, az elő- és az utótagot kötőj ellel kell összekapcsolni ak
kor is, ha a teljes alakban nincs kötőjel : Bp.-látkép = Buda pest
látkép, fsz la.-összeg = folyószámlaösszeg, rkp.-lezárás = rak
partlezárás. 

• Ha az előtag eleve össze tett szó röv idítése (fszla. = folyó
számla), és az ehhez kötőj ellel kapcsolt teljes utótag együtte
sen hat szótagnál hossza bb többszörös össze tételt alkot, a tel
jes és a röv idítést tartalmazó a lakok egyaránt kötőjellel íran
dók : fszla.-kivonat = folyószámla-kivonat. Amennyiben ez a 
többszörös összeté tel újabb utótago(ka)t kap, a teljes alakban 
eredetileg kötőjellel írt formát (folyószámla-k ivonat) egybe 
kell írni, a kötőjelet pedig az újabb utótag elé kell tenni: folyó
számlakivonat-sorszá mozás. A rövidítést tartalmazó írásformá
ban két kötőjelet kell használni, ugyanis a rövidítést lezáró 
pont után nem lehetséges az egybeírás: fszla.-kivonat-sorszá
mozás . 

• Ha egy össze tett szó rövidítésében az utótag teljes alakjában 
kapcso lód ik a rövid ített előtaghoz, s ezért a rövidítés pont nél
kül záródik (kvtár), a rövidítéshez j áruló új abb utótag(ok) előt

ti kötőjelhasználat a szótagszám függvé nye. Amennyiben a 
többszö rös összeté tel telj es alakja nem hosszabb hat szótagnál 
(könyvtárszolgálat), a rövidítést tartalmazó alakot kötőjel nél
kül kell írni: kvtárszolgálat. Ha azonban a teljes alak hosszab b 
hat szótag nál (könyvtá r-felügye leti), a röv idítést tartalmazó 
forma a teljesnek megfelelően kötőjellel írandó: kvtár-felü
gye let i. 

• Ha a rövidítés össze tétel utótagja, kötőjel nélkül kapcsoló
dik az előtaghoz, hiszen az összekapc solás nem írásjelnél tör
ténik: magasfsz t. = magasföldszint, nyelvészkvtár = nyelvész
könyvtá r, reá lgimn. = reálgimnáz ium. 

Az ilyen típu sú, röv idítést tartalmazó össze tételek akkor kötő

j elesek, ha a teljes forma is az: előadó-műv. = előadó-művé

szet. A kötője let ilyenkor a szótagszám lálási szabá ly miatt kell 
kitenni: ugyan is az összetétel háromtagú, és a telj es szó hét 
szótagbó l áll. Ugyanez az alak kötőjel nélkül a háromt agú, hat 
szótagos előadóművész rövidített forn1ája: előadóműv. 

• A mozgó szabá ly köve tkeztében röv idítés alkalmi összetéte
li utótagként is állhat: lakosságifszla.-ügyintézés = lakosság i
folyószám la-ügyintézés. 
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e Létezik olyan összetétel, amelyben az egy ik tag csak a rövi
dített alakjában él: kft.- alapítás. Ennek az az oka, hogy a kft. 
valójába n ponttal lezárt betűszó, csak formailag tartozik a rö
vidítésekhez. Egy háromtagú szószerkezet (korlátolt felelőssé

gű társaság) rövid, betűejtéssel rendelkező formája, s telj es 
alakjában nem szokás összetételi utótagga l ellátni . 

e Ha a pont nélkül használt jelszerű rövidítés összeté teli utó
taggal bővül, kötőjellel kell az utótagot kapcsolni: cm-beosztá 
sú, CO2-szennyezettség, lg-számítás, O2-sátor, sin-görbe. 

• A betűszók túlnyomórészt tulajdonnevek. A tulajdonnévi be
tííszókhoz összetételi utótagok j árulhatnak, s ezeket értele m
szerűen kötőjellel kell kapcsolni : ELTE-tanrend, EU-csat
lakozás, KSH-kimut atás, MÁV-menetrend, UNESCO -jogsza
bály. Az összetételi utótag - ritkábban előtag - a kis- és nagy
betűvel írt betűszókhoz is kötőjellel kapcsolódik: DNS-m utá
ció, EKG- vizsgá lat, PVC-borí tás, tv-közve títés, tbc-oltás, 
URH-adás; plazma-tv. A tulajd onnévi betűszói előtaggal ren
delkező össze tételeket általában nem használjuk teljes formá
jukb an, helyettük szerkeze tes mego ldássa l célszerű élni : a Ma
gyar Államvasutak menetrendje, a Közpo nti Statisztikai Hiva
ta l kimutatása, avagy központi statisztikai hiva ta li kimutatás. A 
köznévi betűszók össze tételi utótagjukkal együtt való feloldá
sa kétféleképpen lehetséges. Egyrészt ha a betűszó önmagában 
összetett szóból keletkezett, akkor a szótagszámlálási szabá ly
tól függően egybeírást vagy kötőjelezést kell alkalmazni: 
televízióközve títés, tuberkolózisoltás; elektrokardiogra m-v izs
gálat, dezoxiribonukleinsav-e lemzés. Másrészt sokszo r szere n
csésebb a szerkeze tes megoldás: ultrarövid-hullámú adó, ter
melőszövetkezeti tag. A több szóbó l álló betűszókat minden
képpen aj ánlatos feloldani: az általános forgalmi adó visszaté 
rítése, az országos tudományos diákköri konferencia megbe
szélése. Ellenkező esetben a mozgósza bályt kell alkalmazni , 
esetleg a teljes különírást. 

• A betűszókkal alkotott összetételekből akko r keletkezik kü
lönírt alak, ha a tulajdonnévi betűszóhoz jelzős szerkezet kap
csolódik - OTP személyi kölcsö n - , ha a betűszónak jelzője 

van - haszná lt VW vásár, mezőgazdasági tsz tag - , vagy ha a 
betűszó olyan szerkezetre vezethető vissza, amelyik vesszőt 
tartalmaz: tájak, korok , múzeumok mozgal om." 

Ehhez azt kell még hozzátenni, hogy ha egy ilyen kötőjeles 

összetétel újabb tagot kap, akkor azt ismét kötőjellel kell kap
csolni: DNS-vizsgá lat-kérés . 

A papillomavírus össze tétel kaphat jelzőt, pl. az embe ri formát: 
emberi papillomav írus . Ha ehhez a szerkeze thez összetéte li tag 
já rul, akkor a mozgósza bály lép életbe, tehát: emberipapillo
mavírus-fertőzések. Elképzelhető azonban, ha a megértés t nem 
gáto lja, egy tulajd onképpen szabá lytalan írásmód is: emberi 
paillomavírus-fertőzések, erre mintát az akadém iai szótár ad, 
lásd: önkormányzati képviselő-választás, önkormányzatikép
viselő-választás helyett. 
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TOVÁBBI BETŰSZÓT TARTALMAZÓ ÖSSZETÉTELEK A következő ilyen 
típu sú szerkezetek szerepeltek a kérdőíven: vírus-DNS, DNS
replikáció , vírus-DNS-replikáció , vírus-mRNS-képződés, 

vírus-DNS-moleku la, vírus-DNS- sz intézis , sejt-DNS-szin
téz is. Írásmódjuk indoklását lásd fenn . 

Problémát a következők okozzák. A vegetatív jelzős szerkeze
tekben az a kérdés , hogy a jelző mire vonatkozik. Az egysze
rűbb példa: vegetatív DNS -repl ikáció, akkor ha a replikáció a 
vegetatív, de vegetatív DNS replikáció , akkor, ha a vegetatív a 
DNS-re vonatkozik , s így mozgósza bályos lenne, de ez nem 
hajtható végre, így szerenc sésebb a teljes különírás. A helyes 
írásmód a fenti esetben is mutatja az értelemtükröztető j elleget. 
A másik példa, amely a kérdőíven szerepel: vegetatív vírus
DNS-szintézis. Ennek az írásformának az esetében a vegetatív 
jelző a szintézisre vonatkozik. Ha a kiinduló szerkezet a vege
tatív vírus-DNS , és ehhez járul a szintézis utótag , akkor a moz
gószabá ly érte lmében a leírás a következő lenne: vegetatív
vírus-DNS- szintéz is, ám ez a szerkezet végtelenül bonyolult, 
így ehe lyett a következő javaso lható: vegetatív vírus- DNS 

szintézis. Ha azonban a vírus vegetatív, akkor a levezetés a 
következő: vege tatív vírus + DNS, ebből mozgószabállyal : 
vegetatívvírus-DNS lesz a mego ldás. Ehhez járu l az újabb tag, 
a betűszó miatt kötőjellel: vegetatí vvírus-DNS- szintézis. A 
végső, ám egy ik esetben sem egyszerű írásforma tehát értel
mezés kérdése. 

EGYÉB ÖSSZETETT ALAKOK A KÉRDŐÍVEN, VALAMINT A VÍRUSCSALÁ

DOK HELYESÍRÁSA A felsorolt formák helyes írásmódj a a követ
kező: víruspromet er-aktivitás, vírusgenom-amplifik áció, vírus
nulkeinsav-át íródás. Mindhárom esetben a szótagszámlálá si 
szabá ly indoko lja a kötőjel használatát. 

A víruscsalások írásmódjára a következő vonatkozik. Ezek há
romtagú összetéte lek, és hat szótagig teljes egybe írást alkalma
zunk . Ezek a felsoro lt példák közül a következők: parvov í
ruscsa lád, astrovíru scsa lád, reov íruscsalád, flav ivíruscsa lád, 
togavíru scsalád , herpeszv íruscsa lád, filovíruscsa lád, rhabdo
víruscsalád , bunyav íruscsa lád, poxvíru scsa lád, retrovíruscsa
lád. Ezek közül egyed ül a herpeszv íruscsa lád lehe t problé más 
annyiban, hogy a herpesz írható latinosan is: herpe s. Ha az or
vosi szaknye lv ragasz kodik a latinos írásmódhoz, akko r her
pesvíruscsa lád, bár nem tartom szerencsésnek a magya r utó
tag miatt. 

Ha a víruscsa lád össze téte lt tartalm azó fom1ák hat szótagnál 
hosszabba k, akkor a szótagszá mlálás szabá lya miatt bele ke ll 
tenni az alaku latba egy kötőjelet. Két lehetséges tago lási mód 
van. Például: papilloma + víruscsa lád vagy papilloma virus + 
csa lád, az íráské p értelmezés kérdése, tehát vagy papillom a-ví
ruscsa lád, ez esetben a je lentés 'a papilloma víruscsa lád j a' , 
vagy papi llomavíru s-család, a je lentés ekkor: 'a papi llo
mavírus csa ládja' . Nekem mint laikusnak ez utóbb i tűnik való
színűbbnek. Így a példák megfelelő írásmódja (ha csak nincs 
valame lyiknél eltérő értelmezé s): picornavírus -csa lád, cali-
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civírus -csa lád , polymavírus-csa lád , papill omavírus-család, 
adenovírus-család , arena vírus-c sa lád, coronaví rus-csa lád , 
paramyxovíru s-család, orthomyxovírus-család . 

Szerepelt a kérdőíven a következő: ,,vírusfajlagos fehérje alegy
ségeket". Ennek helyes írásmódja értelemszerűen, hiszen két ösz
szetett szóról van szó: vírusfajlagos fehérjealegységeket. Ugyan
csak a kérdőíven szerepelt a következő sor: ,,vírus-daganatfehér
jé k pRb-vel való fehérjeegyüttes létrehozása". Ebben a sorban 
minden egyes szó leirása helyes, a fogalmazás azonban nem 
megfelelő. Ez csak ebben a formában képzelhető el: vírus-daga
natfehérjék fehérjeegyüttesének pRb-vel történő létrehozása. 

BETOJELET VAGY SZÁMOT TARTALMAZÓ NYELVI ALAKULATOK Ezt a 
kérdé skört két részre kell osztani. Elsőként külön tárgyalandók 
azok az esetek, amelyekben a betűjel vagy számjegy, illetőleg 
ezek kombinációja az előtag. 

Sajátos módon ezekre a formákra nem alakult ki egységes he
lyesírási szabá ly, valószínüleg azért , mert a köznyel vben (nyel
vi sztenderd) nagyon kis számban fordulnak elő, jellemzően 

szaknyelv iek . Ez azonban lehetőséget ad arra, hogy egy szak
nyelv kialakit sa a saját álláspontját a szokásainak megfelelően. 

Az Osiris-szótárban a következő adatok szerepelnek. Csak 
számjegyet tartalmazó formák , amelyekben a számjegy nem 
darabot jelöl: 1-naftol , 2-naftol , 3-meti l-pentán . Mindhárom 
szó a kémiai szaknyelvből való. Betűjel és számjegy kombiná 
ciójú előtag nem szerepel a szótárban, a könyv szövege s részé
ben azonban van egy péld a az orvos i szaknyelvből : L 1-vércso
port. Bár ez nagyon cseké ly számú példa, de ezt mutatja, hogy 
ezekben az esetekben a kötőjeles forma a követendőbb, tehát a 
kérdőív példái közül: p53-fehérje, p53-gén, E6-fehé rje , E7-
fehérje , L2-mRNS-ek. A p53 átíródási faktor azonban nem tar
talmaz kötőjelet, mert a betű és szám együttesével jelzős szer
kezet kapcsolódik össze, és ilyenkor a kötőjel zavarná az olva
sást az íráskép tagolódá sa miatt. Ugyanígy: E2F átírási faktor. 

Ha a fenti alaku latokat a harmadik mozgószabá ly szerint ösz
szekapcsoljuk, akkor a helyes írásmód: E6/E7 fehérjék (lásd 
kutya-macska barátság). Kötőszóval való kapcso lódás esetén 
azonban: E6- és E7-fehérjék. Kérdés, ha nem perjelet haszná
lunk a mozgósza bályos kapcso latokban , milyen legyen a kötő
j el: kicsi vagy nagy. A nagykötőjel itt ugyanis job ban tagol, bár 
akkor meglehetősen különleges használatú lenne. Tehát a kvá
zi szabá lyos forma: E6-E7 fehérjé k, viszont kifejezőbb az írás
kép így : E6- E7 fehérjék. Ugyanígy: pRb-E2F komplex disszo
ciál vagy pRb- E2F komplex disszociá l; pRb- E2F együtte s 
vagy pRb- E2F együ ttes. 

A másik kérdéskör azokat az eseteket tartalmazza , amelyekben 
a számjegy vagy a betűjel egy szó után következ ik. Az Osiris
he lyesí rás szótári részében a következő mintát találjuk: acetil
koenz im-A, klorofi ll-a, klorofill -b, hepatitis A, citokróm-C. 
Sajnos , pusztán ennyi az adat , olyan nincsen , amely szám
j eggye l végződne. Így a következő megállapításokat tehetjük: 
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a hepatitis A és a hepatiti s S esetében bevett szokásként a be
tűjel szóközzel, kötőjel nélkül kapc solódik a szóhoz. Logiku
san az ilyen esetben a tová bbi összetételi tago k is szóközze l 
kapcso lódnak: hepatitis S vírus, hepatiti s S vírus fertőzés; ez 
utóbbi esetben megengedhető a következő írásforma is: hepa
titis S vírusfertőzés, hiszen nem értelemzavaró. A legnagyobb 
meglepetése mre az Orvo si helyes írási szótárban a hepatitis S
antigén kötőj ellel szerepel, de ezt nem tartom szerencsésnek. 
Ez esetben a fentiek írott fonn ája : hepatitis S-vírus-fertőzés, 
esetleg ezt módos ítva: hepatitis S-vírusfertőzés. Egy ik sem 
szerencsés íráskép. Én a különírt fonn át támogatnám. 

Ha számjegy kapcso lód ik a szó végé n, mivel nincs rá helyes 
írás i szabály, a szokást kell köve tni. Kétféle lehetőség van . 
Vagy szóközze l kapcso ljuk: HPV 16, vagy köz nélkül: HPV 16. 
A hátul álló számjegy esetében a kötőj elzést nem javasolnám. 
A szóköz nélküli kapcsolódás megkönnyít i az esetleges össze
tételi utótagok kapcso lódását. Például : HPV 16-gének. Egyéb
ként szóközzel a következő lenne a megoldás: HPV 16 gének. 

A kérdőív tartalmazott még két adatot. Az egy ik a HP V be
tűszó és az E6-fehérje alkalmi össze kapcsolódására vonatko
zott. Én ezt nagykötőjellel oldanám meg a tiszta tago lás érde
kében: HPV- E6-fe hérjék (erre minta a matemetika-é nek
zene). Ha a HPV 16-tal kapcsolódik össze: HPV l 6-E 6-fehérje. 
Akkor, ha a H PV 16 szóközzel íródik, a nagykötőjelnek mu
száj szóközze l kapcso lódnia: HPV 16 - E6-fehérje . 

Remélem, sikerült mind en kérdéskörre kitérnem. 

FÁBIÁN PÁL PROFESSZOR ÚRHOZ INTÉZETT KÉRDÉSEINKRE KAPOTT 

VÁLASZOK: Az AFP-pozitív, Rh-poz itív, HCG-negatív stb. írás
mód a helyes (nem az A FP pozit ív stb.), mert a mozaikszókhoz 
az öss zetéte li utótagokat kötőjelle l kapcso lj uk. 

- Az ecetsavpozitív, j ódnegatív írásmód a jó (nem az ecetsav 
pozitív stb.), mivel közszói előtag esetén az egybeírás helyes. 
Ezek ugyanis úgynevezet t jelentéstömörítő összetételek. 
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Ha szám is van, kötőjel kell: p53-pozitív 

- Én „Sarr-k romatin-negatív"-ot írnék; ki fejezőbb, mint a 
Sarr-krom atin negatív vagy pozitív fonn a. 

- A csírasejt ek mitotikus aktivitásúak, de „a csí rasejt ek 
mitotiku s aktivitást mutatnak" meg fogalmazás is j ó . 

A szövetta n rosszi ndulatú elvá ltozást fedezett fel. 
A CT-felvétel tályogo t mutat. 

Ezek a mondatok így írhatók, mert a szöv~ttan felfedez, bizo
nyít, a sejt, a CT-felvétel mutat stb. 

- Mikroszkóposan, makroszkóposan 

Egy idegen szövegből vett pé lda: 

Mikro szkóposa n ciszták és sárgates t átmetszete mellett azon
ban j ellegzetes szöve ti megjelenésű gonadoblas toma szűrte be 
a petefészkek stromáj át. 

Mikroszkóposan szűri be? A mondat nyílván azt j elenti, hogy 
a petefészek stromáját a gonadobla stoma beszűri , ami csak 
mikroszkópos vizsgá lattal látható. 

Mikro szkóposa n ciszták átmetszete látható . Itt megint a mikro 
szkópos vizsgálatról van szó . Elfogadható a mikr oszkóposan 
ki fejezés ebben a mondatban? 

Makroszkóposan a hasüregben daganatok helyezkednek el. 
Használható ilyen értelmezésben a makroszkóposan kifeje zés? 
Ny ilván arról van szó, hogy a hasüregbe n szabad szemmel da
ganatok láthatók. Itt most nem a magya rítás a kérdés !!! 

Válasz : a „makroszkóposan" -os kifej ezések jók , érthetők. 

- Mycop lasma szó „azt" jelölő főnév és nem tulajd onév. 
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