
Hogyan írjuk? 
A latin betűs idegen eredetű közszavak forrá snyelv szerinti írása és toldalékolá sa 
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A latin betűs idege n eredetű közszava k írásával a „Magyar he
lyesírás sza bálya i" (HSZ) című kiadvány ( 11. kiad ás) rész lete

sen fog lalkoz ik. Ezeket a szava kat írhatj uk eredeti formáj uk
ban, magya r kiejtésüket tükröző formába n és teljese n magya 

rosan : a jövevé nyszava kat magyarosa n, az idege n közsz avakat 
magya r kiejtésüknek megfelelően, a többit idege n - a forrás

nye lv szer inti - írásmódnak megfelelően írjuk. Az írásmód te

hát azo n múlik, hogy az idege n eredetű szó menn yire haladt 

előre a jövevé nyszóvá válás útján. 

Egy fontos kivétel: ,,Ha az egyé bként már magyarosa n írt ide
gen szó kifejezésbe n, annak tagja ként fordul elő, eredeti he

lyes írássa l írand ó. 

Példák: bacilus Bac illus anthrac is 

tube rku lózis tube rculos is bronchialis 
dóz is dos is effectiva minima 

Jelen megbe szélés ben az idegen - a forrásnyelvnek megfe lelő 

- helyesírássa l írt közszavakka l és azok toldaléko lásáva l fog
lalkozunk . 

SZABÁLYOK 1. A latin betűs írásbó l átvett, nem általánosan 

hasz nált közszava kat az eredeti nye lvükn ek megfe lelő helyes 

írássa l írjuk függe tlenül attól , hogy a) egy vagy többszavas k i
fejezésekről , szóláso król, köz mondáso kró l van szó, b) az ide

gen szava kb an, a magya rban nem hasz nálatos, mellékje les be
tűk (t, e;, a, fi, i, ó, ö, ii stb.) vannak. 

Ha a nyomtatásban nem tudjuk a me llékj eles betűt megje 
leníteni, az alapbetűt írjuk, a mellékje let elhagyj uk (Gdansk és 

nem Gda fisk), am i egy elfogadott szükség mego ldás; a szó ki
ejt és sze rinti átí rása nem mege ngedett (pé ldául „Gdansk" he

lyett nem írhatunk „Gdanyszk"-o t). 

2. Az idege n helyes írássa l írt közszavakhoz a toldalékoka t ál

ta lában - ugya núgy, min t a magya r szavakhoz - közvet lenül -
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kötőj el nélkül - tapasztj uk, kivételek azo nban vannak. Kötője l

lel kapcsolj uk a toldalékot, ha 
a) az idege n írásmód szerint írt szó végé n hangérték nélküli -
ún. néma - betű van (Glasgow- ban, Voltaire-é) 

b) ha az uto lsó kiejt ett hangot írásrendszerünkb en szokatlan 

betűegyüttes jel öli (Roussea u-t) 

Az idegen írásmód szerint írt közve tlenü l kapcso lt toldalékolás 

különleges szempontjai: 
Az idegen szavak végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je he lyett á-t, 

é-t, ó-t és ő-t írunk az o lyan toldalékos alakokban, amikor a 
magya r kiejt ésbe n ezek a magá nhangzók megnyúlnak (s igno

rina - signirin ák, campanile - campanil én, Oslo - osló i) 

A-va l, -ve l és -vá, -vé rag v-je a mássa lhangzó t jelölő nem 

magya r betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen szavak 

utolsó mássa lhangzój ához te ljese n hasonul va kapcso lódik (fix 
- fixsze l, ortodox - ortodoxszá). Ezek a ragok szintén hason ul
nak az utolsóként kiejtett mássa lhangzó hoz néma betűre vagy 

szokatlan betűcsoporttal végződő idege n szava k ese tében is, 
pé ldául : gui llot ine-nal. 

NÉHÁNY PÉLDA SZAKNYELVÜNKBÖL 

gona doblastomaról vagy gonadoblastomáró l (HELYES) 

gona dobl astomas vagy gonadoblastomás (HELYES) 

gona doblastomat vagy gonadoblastomát (HELYE S) 
gra nulocyta kat vagy granul ocy táka t (HELYES) 

Gudden-co mmisurat vagy Gudden-co mmi surát (HELYES) 
immun oangiopathiat vagy immunoa ngio pathiát (HE LYES) 
lymph ade nectomiat vagy lymph adenectom iát (HELYES) 

lymp hocyta kat vagy lymphocy táka t (HELYES) 
lymph ocy tas vagy lymp hocytás (HELYES) 

neutropenias vagy neutropéniás (HELYES) 

ves iculakban vagy ves iculákban (HELYES) 
virnlenciaj ú vagy v irnlenciájú (HELYES) 

virae miat vagy v iraemiát (HELYES , mert az 

alapszó - itt példáu l a „v iraemia" - magá nhangzóra végződik ! ) 

A következő példákban viszo nt éppen az első változat a helyes , 

hisze n a toldaléko k nem szóvégi magánha ngzó khoz kapcso 

lódnak, márpe dig csak azok nyúl nak meg, s nem az utolsó, 
ese tleg mássalha ngzóra végződő szó tag magánhangzój a! 

grav iditas abdomina list - grav iditás abdominálist (HIB ÁS) 

processus pyramid al ist - process us pyra midálist (HIBÁS) 

prominencia spira lisnál - prom inencia spirálisnál (HIBÁS) 
vertebral is tályog - vertebrális tályog (HIB ÁS) 
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vesicularis - vesiculáris (HIBÁS) 
vesicu la umbili ca list - vesic ula umbilicálist (HIBÁS) 
vesiculovagi nalis - vesic ulovag inális (HIBÁS) 
vestibular is hallucináció- vest ibuláris hallucinác ió (HIBÁS ) 

A vestibulum vag inae-t - vestibulum vaginaet példában ter
mészetesen a „vestibu lum vaginae-t" forma a helyes: a tolda
lék kötőjellel kapcso lód ik a kifejezés másod ik tagjához , mert 
(hivatko zva a 2. b) pontra) az utolsó kiejtett hangot írásrend-

szerünkben szokatlan betűegyüttes j elöli (nálunk ugya nis nincs 
,,É" hangértékű „AE" betűjegykapcsolat). 

Ugyanakkor érdeke ssége a kifejezésnek - s ez az, ami ta
pasztalataink szerint sokaka t megzava r - , hogy a szóvég i ma
gánhangzónyúj tást itt nem tudjuk az írásképbe n je lölni, mert a 
szóvégi „AE" által je lölt, de már a kiejtésben „É"- ként megje 
lenő magá nhangzó önmagában is hosszú magá nhangzó! Ez 
azért fontos, mert szak.nyelvünkben rengete g az ilyen jellegű, 

típusú latin b irtokos szerkezet. 
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