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Anyanyelvünknek - az urológiában is - írásban és szóban hó
dolhatunk. Mélységes tiszte letünket a szabá lyoknak megfelelő 

hétköznapi (vagy akár irodalmi színvonalú) nyelvben, illetve 
az argóban (sz leng) egya ránt kifejezhetjük . Gyomlálni viszont 
mindk ét terü leten lehet. Kéziratokból , folyó iratokbó l, beszé l
getésekből és előadásokból hamar összeá llíthatjuk a kigyomlá
landó szava k és kifejezések listáj át. A továbbiakban a bekezdé
seken belül 

,, idézőjelek között, dőlt betűkkel" fogom írni ezeket, 
míg az általam javaso lt írásmódot csak dőlten. 

Az orvosi folyó iratok közü l nem mindegyik anyag i helyzete 
enged i meg nyelvi lektor, korrektor alkalmazását. Ez rendkívül 
sajnálato s és elfogadhatat lan! Ilyenkor az író stílusától függ a 
közlemé ny nyelvi színvonala. Olykor a folyóira t új szerkesztő
jének ízlése és tudása észrevehető változást okoz a lapban , pl. 
megje lennek a következetesen elkövetett helyes írási hibák, és 
- nem feltétlenül előnyösen - megkétszereződik a fonetikusan 
írt szavak aránya. 

Mega lapításako r a Magyar Orvos i Nye lv - óriási hittel és lel
kesedésse l - országos feladatkört válla lt magára. Példányainak 
megjelenése ünnep mind azoknak, akik magyarul szeretnék be
szélni a magyar orvos i nyelvet. 

Mégsem vagyok derűlátó: mindig eszembe ju t, hogy az ország
hoz képest picike munkah elyeme n hat év alatt sem tudtam el
érni az erőszakosan divato s ango l DJ helyes kiejtését. (Olyan 
katéterről van szó, amelynek mindkét vége J alakú, visszakun 
korodik, ahogy a J betű alsó része is.) Angol nyelvű előadás

ban természetesen a dí-dzsej kiejté s volna helyes - ahogy a le
mez lovast is nevezik - , kollégáim több sége mégis dabl -dzsí-t 
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mond helyette, ame ly forma DG-nek vagy két g- nek felel meg. 
Miért nem mondunk dé-jé-t? Írásban „dupla J-sztent ", ,, kettős 
J-katéter" stb. változatban fordu l elő, néha helyesen is. Az uro
lógiába n járatlanok a dupla J-katéter alatt rendre két katétert ér
tenek. Helyesebb volna a kettős-J katéter. Ez a katéter valójá

ban az S-re hasonlít. Sajnos, az angol nyelvterületről származó 
neve nem S-katéter. Egyé bként van csak az egyik végén kun
kori katéter is. Ezt a malacfarokró l (pig tail) nevezték el, nem 
a J-ről. Mennyivel egyszerűbb lett volna S-katéternek (JJ-katé
ternek) vagy J-katéternek nevezni ezt a két fontos uroló giai 
eszközt! 

Más rövidítésekben még kongresszusoko n is hallhatóan keve
redik a magyar és az ango l kiejtés, pl. az MRI-t a helyes em
ár-áj helyett hibásan „em-er-áj"-nak mondják. Teljesen fölös
leges némelyik rövidítés angol vagy keverten magyar - angol 
kiejtése, hiszen az urológiai rövidítések többségé t (ESWL, 
PCNL stb.) magyarul betűzzük (e-es-dupla vé-e l, pé-cé-en-e l), 
sőt, bizonyos esetekben (TUR, VU R, VEA) a rövidítést szó
ként olvassuk (tur, vur, vea). Ideje vo lna kizárólag magyarosa n 
kiejteni e rövidítéseket! Úgy is túl sok az új idegen szó, röv idí
tés. Szakkönyveink tárgymutatójábó l egyre inkább eltűnnek a 
magyar szavak . A fejezetcímekből (anatómia, kór isme, kór
élettan) hiányzik a magyar elnevezés, némelyik cikket nem is 
lehet érteni a rövidítések sokasága miatt. 

Először - nem nyelvészként - néhány közönséges nyelvi hibát 
pellengére zek ki, aztán következhetnek a szigorúan szakmai 
részletek. A sajnálato san bőséges választékbó l csak néhányat 
választok ki. 

Fölösleges igekötők. Művelt emberek között is járványszerű
en terjedt el a „bevállal, fo lvállal, lerendez" stb. , a vállal, elin
téz helyett. Gyakran láthatjuk , hallhatjuk az „ elszeparál ", ,, ki
kalkulál ", ,, beinjektál ", kireszekál" állítmányokat , holott az 
igekötő már benne van az alapszóban (szepa rál = e/kü lön ít). 
Karinthy mondata j utott eszembe: ,,Hát maga megbolondult , 
hogy mindeni kétszer mond, kétszer mond ?" Ez a csipkelődés 

azokra is vonatkozik , akik „pszichogén eredetű " betegségről 

írnak, hiszen a pszichogén j elentése: lelki eredetű, vagy akik 
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,, intravénás urográfiát" kémek, mivel az urográfia mindig int
ravénás . 

Ami, amely. A vonatkozó névmáso k helytelen használata 
nemcsak egyes újságírókra, riporterekre , szónokló miniszte
rekre jellemző, hanem orvosokra is. Professzor tollából szár
mazik ez a mondat: ,, A patológus halomba sok apró szövetet 
kap, amely egy olyan dominóko cka, ami közül csak minden ti
zediken van je lölés". Az e lköve tett hiba a mondat jelentését is 
megváltoztathatja. Leégett a ház, ,, ami" nekem tetszett -
mondta örömmel a magyarul helyesen beszélő piromániás. Le
égett a ház, ,,amely" nekem tetszett - sajnálkozott az építész. 

Többes szám. ,,A másik kettő i/eus és köhögés voltak." Azért, 
mert az angolok így szerkesztik a mondataikat , és egy-két 
sportriporte r is azt mondja , hogy ,,Kiss és Nagy rúgták a gólo
kat ", nem kellene rászoknu nk ilyen esetekben a többes számú 
állítmányra. Az első mondatban a mellékha tásokat én így so
roltam volna fel: A másik kellő: ileus és köhögés. 

Jobboldali vese. lme a bizonyíték arra, hogy a politika a ben
sőnket is átjárja, behatol még a retroperitoneumba is. Még a 
jobb oldali vesénkbe is. Milye lehetett annak a lánynak, akinek 
,,jobboldali PUS-ja volt"? A „jobboldali" jelzőt használóknak 
mentségére szo lgá l, hogy az egyoldali és a kétoldali szava k va
lóban egybe írandóak. Van „baloldali " vese is! 

Eredményez, okoz. Eredmény az, aminek örü lünk, aminek el
érésére törekszünk . Nem volna szabad azt kijelenteni , hogy 
„ az ureter lekötése vesepusztulást eredményezett", ,, a műtét a 
beteg halálát eredményezte", ,,a gyógysze r impotenciát ered
ményezett". Ha majd a szatírokat ilyen kezelé sre lehet ítélni, 
akkor eredmé nynek tekint hetjük az impotenciát. Egy bőrgyó
gyásztó l hallottam , hogy „a syphi/is szivmegá//ást eredmé
nyezhet". Milyen orvos az, akinek a szándéka ellenére bekö
vetkezett szívmegállás „eredmény"?! A kórokozók pártján álló 
orvos győzelemittasan je lentheti ki, hogy „a bakteriális gyulla
dás szöve tkárosodást eredményezett". Aki elkezd te terjeszten i 
az eredmény szó ilyen ellentétes je lentésé t, az valószínűleg an
golbó l fordította a „resulted in"-t „eredményez te" szónak. So
ha ne mondjuk semm iféle káros mellékhatásra , nem kívánt tör
ténésre , hogy azt va lami „eredményezte"! Használjuk helyette 
az okozta, idézte elő, váltotta ki, végződött stb. állítmányok va
lame lyikét. 

Törpepálma-term és kivonat. A töb bszö rös szóössze tétel 
gyakra n és sokakat állít mego ldhatatlan feladat elé, mint ennek 
a gyógyszer hatóanyagnak az esetébe n is. Kevés urológus isme
ri a mozgószabályt. Érdekes , hogy a szabályos törpepálmater
més kivonata vagy a törpepálma terméséből készül t kivonat tí
pusú írásmódot a több ség nem szere ti . Lehetne kivonat a tör
pepálma terméséből is. Hason ló a baj ebbe n a címben: ,, Ru
tinszerűen elvégzett Y-kromoszóma mikrodeléció vizsgálat". 
Így jobb lett volna: Az Y-kromoszóma mikrodeléciójának ru-
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tinszerűen elvégzett vizsgálata. Kevés fáradságg al tömkeleg

nyí hasonló példát találhatunk. 

Hogy ne legyen nagyon unalmas ez az iromány, vizsgá ljuk 
meg ezt a mondatot: ,,A kérdőív kitöltési hajlandósága elérte a 
30%-ot. " Aki tudja , miről van szó, az ebben a formába n is 
megérti, de aki nem, az megkérdezi: Mióta van a kérdőíveknek 
kitö ltési haj landósága? A betegek kérdőív-kitöltési hajlandósá
ga elérte a 30%-ot.- így kellett volna írni. 

Szérum tesztoszteron szint. Mivel beszélhetünk szérumtesz
toszteronról és tesztoszteronszintről is, az ilyen összetételek 
írásmódja, kötőjelezése nagyon gyakra n hibás. Pedig több jó 
megoldás is van: a tesztoszteron szérumbe/i szintje , a szérum 
tesztoszteronszintje, a szérumtesztoszteron-szint. Megjegyzem , 
hogy kémiai szempontból valamen nyi ki fejezés csak akkor 

volna helyes, ha a tesztoszteron helyén tesztoszteral lenne -
ahogy az angol szakirodalomban is - , mivel ez a hormon nem 
keton, hanem alkohol. 

A pyeloureteralis-határ szűkület. Ha a fölösleges kötőjelet e 

betűre cserélte volna az író, jó l is leírhatta volna: A pyelourete
ralis határ szűkülete. 

Egy (e in). Mára anny ira elárasztotta a mindennapi anyanye l
vünket az ango l, hogy az ifjúságunk idején még üldözött ger
manizmusok nem is szám ítanak ellenségnek. Vészese n terjed a 
fölösleges „egy" . .. Te egy okos ember vagy." - szokás dicsér
ni valakit. ,,A pénis z egy ritka betegsége: a szklerotizáló lym
phangitis." Ebben a mondatban a pénisz helyett jobb lett volna 
a hímvessző (vagy penis), a nyirokérgyu lladást pedig én még 
két i-vel tanultam (lymphang iitis), igaz, a közlemén yekben 
mindkét változat látható. Így is lehetett volna: A hímvessző rit
ka betegsége a szklerotizáló nyirokérgy ulladás. Néha az „egy" 
ből kettő is van: .,A mikrocirkulációt egy videokamerán keresz
tül egy monitoron figyeltük . " A fölösleg „egy " miatti köteke 
déseim jo gosságának igazolására egyetlen mondatot idézek , 
méghozzá egyik nyelvművelő lapunkból: ,,Ezek csokorba 
gyűjtése ... egy kii/ön cikknek lehetne témája ". Mikor kell ide 
az „egy "? Akkor, ha nyomatékosa n csak egy cikkről lehet szó 

és nem kettőről. 

Megbetegedés, betegség. (Erkranku ng és Krankhe it). A meg
betegedés átmene t az egészséges állapotbó l a betegségbe . A 
megbetegedés veszélye fertőzött környeze tben nagy. Aki meg
betegede tt, a beteg ség kezdeté n van, már nem egészséges, pl. 
elkapta a szomszéd betegségét (nem pedig megbetegedését). 
,,A vese megbetegedéseinek műtős női teendői". A megbetege
dés nem a betegség szinonimája! ,,A köves megbetegedés ma 
már népbetegség. " Ez a mondat azért is rossz , mert csak beteg
ségbő l lehet népbet egség . Van népbetegség, de nincs népmeg
betegedés . A kőbetegségről mondhatjuk, hogy népbetegség. 
Van cukorbetegség, nincs cukormegbetegedés. Idült, tartós 

vagy régóta fenná lló megbetegedé s sincs! A vesee légte lenség 
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sem megbe tegedés, hanem betegség. ,,Anamnézisében komo
lyabb megbetegedés nem szerepel" - írta egy ik andrológus, a 
súlyos betegsége nem volt helyett. Van foglalkozási , mozgás
szerv i, uro lóg iai betegség; a tankö nyvek ezeket ismertet ik. 

A beteg indikátorpapír. A teljes mondatból (,,A beteg indiká
torpapírral méri a pH-t") kita lálhatj uk, hogy a„ beteg" a mon
dat alanya, nem pedig az indikátor je lzője, még is jobb lett vol
na így: A pH-t indikátorpapírral méri a beteg. Ajó pedagógus 
ne írja azt, hogy ,,A vizelet citológiai értéke az, hogy olcsó, 
könnyen elvégezhető". A vize let értékéről van szó? Az érték az 
olcsó? Hogy a tanu lni vágyóba n ezek az indoko lt kérdések ne 

vetődjenek fel, így helyesebb lett volna ez a mondat: A vizelet
citológia értéke az, hogy olcsó és könnyen elvégezhető. 

Férfi betegség . Egybe- vagy különírás szem pontj ából sok ne
hézség forrása a férji szavunk, főnévként és jelzőként egyaránt. 
Ha külön írj uk, az illető nemét fejezzük ki (férji beteg), az egy
beírás birtokos össze téte l (férfibetegség, férfimeddőség, férfik
limax). Afhji orvos tehát doktor urat jele nt, af érjiorvos and
rológus! (dok tor urat vagy doktor- nőt) Derülnünk ke llene a két 
szóba írt ,férfi meddőség"-en, a kórházi ,férji osztály"-o n. A 
különírásbó l itt az következ ik, hogy heréi vannak a meddőség

nek és az osztálynak! Ugyanez vonatkoz ik a „Férji szexuális 
zavarok" fejezetcímre is. Viszont kevese n akadnak meg a dok
tor úr és doktornő - egyébké nt helyes - írásmódján. 

Nem ide tartoz ik a „ kasztrált here" kifejezés, mégis itt emlí
tem meg, mert azt jele nti, hogy a herének heréje van, azt eltá
volították, de - szégye nszem re - a daganatos here bennmaradt 
a herezacskó ban. Kiherélt here! A beteget kellett volna kaszt
rálni. 

Még nagyobb a zava r a hármas összeté telek.né!. Férfiak eseté
ben is van fogamzásgát lás. Egyes folyóiratok, kongresszusi 
meghívók makacsu l ragaszko dnak a hibás ,férfi fogamzásgát
lás "-hoz, eset leg ,,férfifogamzásgátlás "-hoz. Elkerülhetnénk a 
helyes írási buktatókat a férfiak fogamzásgátlása írásmóddal. 
Mivel aférjifogamzás-gát lás mást je lent (férfi ne foganjon), a 
férji-fogamzásgátlás is elfogadható volna. H ibásak ezek a feje
zetcímek is : ,,Férfi szexuális betegségek", ,.A férji hypot hala
mus-hypophys is-gonád rendszer szabályozása" . Az első cím 

így jobb lett volna: Férfiak szexuális betegségei . A másod ik: A 
hypo thalamus- hypophys is- gonád rendszer szabályozása férfi
akban. 

Lehetőség vagy veszély. A lehetőség pozitív fogalom: akkor 
haszná ljuk, am ikor valamilyen esemény beköve tkezését kívá
natosnak , sikernek, tartj uk, 1 a gyógyulás lehetősége, a vese 
megmentésének lehetősége. Ne használj unk ilyen kifejezése
ket: ,, az ureter átvágásának lehetősége", ,, a vese elvesztésének 
lehetősége"! Bajra, káros mellékhatásra a veszély szóval hív
j uk fel a figye lmet: az ureter átvágásának veszélye, a vese el
vesztésének veszélye. Ha az előadó valamilyen enzimmel kap
cso latban az „ aktivitáscsökkenés lehetőségéről" beszé l, nem 
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tudjuk, hogy most aggódjunk vagy örvendezzünk . Egy pi lla
natra se hagyjuk hallgató inkat bizonyta lanságban , legyen vilá
gos, hogy mit tekintünk eredm énynek! 

Tapintat. Tapintás : érintésse l érzéke lünk, és amit ekko r ér
zünk, az is tapintás (nem tapinta t). Az urológusok mégis „ke
mény tapintatú göb "-ről beszé lnek. Szerintük a prostatának 
„tapintata" van. Érdemes volna utánajárni , hogy mikor je lent 
meg ilyen értelembe n a tapintat. Gyanítom, hogy valamely ik 
rég i, tanítássa l is foglalkozott urológus szerint a tojás folya
mat, amelynek termé ke a tojal. 

Idegentest. Nagy nyomás nehezedik nye lvészeinkre a testide 
gen anyag nevéne k sokak álta l óhajtott egybeí rása érdekében. 
Jelenleg kötelező a különírás: idegen test. 

Csontáttéttel rendelkező beteg. Ha szegény beteg csa kugyan 
szabado n rendelkezne az áttétéve l, attó l már régen megszaba
dult volna. Az én javas latom: csontáttétes beteg. 

Labor. A laboratórium neve bizalmas szóhasz nálatban., de 
még nem nyert irodalmi rangot. A „labor vizsgálat" sem. Iro
nizáló jókedvembe n tovább i két ilyen képzésű szóva l bővítem 

szókincsünket: ,.purg ", ,, krem ". 

Gyakoribb a komplikációs ráta. Vezető szakla punk egyik 
szerzője szerint. Azt is írta, hogy „kevesebb a szövődményrá
la ". Mivel ráta mindig van, egyszerűbben is kifejezhe tte volna 

magát , pl. így : több vagy kevesebb a szövődmény. Másik szer
ző közleményébe n van a ,,szabad és teljes PSA-ráta ". Minden 
bizonnyal nem a ráta szabadságá ról és teljességéről akart írn i, 
hanem a szabad és összes PSA viszonyáról. Orvosi szemszög
ből érthető lehet a„ teljes PSA-szin t ", a tanuln i vágyó viszont 
azon töpreng, hogy mikor teljes vagy hiányos az a szint . Való
jában itt is az összes PSA szintje az alany. 

Fehérvérsejtsz ám. Nem a szót kifogáso lom, hanem a hozzá 
tett számot. Az orvos társada lom nagyon nehezen fogadja el az 
SI-mértékrendszert A zarójelen tésbe nagyon helyesen még 12 
G/1-t írnak, de „tizenkétezre "-t mondanak , vagyis a hagyomá 
nyos , elavult értéket. Mintha a G/1 ezret je lentene . 

Chlamidya. Nem kevesek nek okoz gondot a Chlamydia, keze
lési és helyesírási szempo ntból egyará nt. A kéziratbeli hibás 
,,Chlamidya " képes nyomtatásban is előfordu lni . 

Resectio, reszekció , reszekátum. A főneveken kívül a resecá l, 
rezekál, reszeká l, kirezeká l stb. vá ltakozik . Kimetszés vagy ki
vágás alakban elismerésre méltó különlege sség, ritkaság. A re
szekció és a reszekátum mást jelent. 

Biopsia , bioptatum. A biopsia szöve tmint a ki metsz ését jele n
ti, vagy is műveletet, fogalmat. Amit ilyenkor kimet szenek, az 
a szemmel látható és kézzel megfogható bioptatum, vagy is 
tárgy. Mégis sok urológus „vesz biopsiát ", majd elkü ldi szö-
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vettanra, holott a bioptan1mot kellett volna. A lehetetlenségek 
közé tartozik „a herebiopsia szövettani vizsgálata". A barkoch
ba élesen megkülönbözteti a fogalma t és a tárgyat! Egyébként 

mindkét szót írhatnánk már biopszia, bioptátum formában. 

Nephrostomia , nephrostoma . Nem érthe ti a barkochbát az, 
ak i „nephrostomiát helyez be" , aki „ nephrostomiát létesít"! A 
nephrostomia fogalom, nem tárgy. Am ikor az orvos szer int 
nephrostomia segítene a betegen, akkor nephrostomát készít. 

Pyelographiát készítettünk . Gyakoribb hiba , mint az előző. 

,,M it mutat a pyclographia?" kérdezi az urológus. Semmit , 
hiszen az művelet. A látha tó pyelogramot nézzük , az mutathat 
valamit. 

Ultrahang. Az ultrahang fizika i foga lom, rezgés. Sokan még
is ,, módszer" értelemben haszná lják és UH-nak rövidítik: 
., ... diagnózisára legjobb az ultrahang ". Módsze r az ultra
szonográfla, ame lyet US-nek lehet ne rövidíten i. 

Vesefunctiója emelkedett, magas a vesefunkció. A laikusok 
érte lmezése szerint ilyenkor j avul a vese működése, holott az 
uro lógus a kreatin inszint emel kedésére gondol , vagyis romlott 
veseműködésre. Aki tudja, miről van szó, annak így is jó, de 
aki tanulni szere tne? 

Pusztult vese. I dőnként baj van az igekötőkkel. Helyese n kü
lönböztetünk meg pusztuló vesét (működőképessége csökken) 
és elpusztult (működésképtelen) vesét . A pusztulás folyama t, 
ame ly valamikor elkezdődött, tartott és végü l befejeződött, 
nem pedig fejeződött. Nem volna szabad a végleg tönkrement 
vesét „pusztult vesé "-nek nevezni. N incs „aludt beteg" és „írt 
zárójelen tés" (az elaludt beteg és meg írt záróje lentés he lyett). 
Ha melléknévként vagy jelzőként szeretné nk használni a 
,,pusztult " szót, akko r mindig tartozik hozzá igekötő is: lepusz
tult talaj, kipusztu lt madár , e/pusztult vese. 

Antibiotikus. Ilyen hatású vegyü leteket , vagy is ant ibiotiku
mokat pl. bizonyos gombák termelnek . Nincs „antibiotikus te
rápia ", de a penicillin ilyen hatású vegyület ! A beteg antibi
otikumterápiátó l gyógyul meg . Ha a kezünkre ant ibiot ikum 
cseppe n, a bőrünk antibiotikumos lesz, ha a betegü nk antibio
tikumot szed, akko r antibiotikumterápiában részesül. 

Leláztalanodott. Nem ismerek ilyen magyar szó. Mondjuk he
lyette azt, hogy láztalan lett, vagy ma reggel már nem voll láza! 

Tumoros nephr ectomia . Megtévesztően azt sugallja, hogy a 
vesee ltávolítás tumoros. Ahogy a már megbírált „ köves meg
betegedés "-ben sem a megbeteg edés köve s. Jobb volna így: tu
mor miatti nephrectomia, kőbeteség. 

Nephrectomisált. Állítmány és jelző. Magyar változata is hibás 
és csúnyá n hangz ik: ,,veseeltávolitott" beteg (akinek kivették a 
veséjét). Elképze lem, ahogy a ,fe lkarbegipszelt beteg" jön hoz-
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Gyomlálás (nemcsak) az urológia szakkifejezései közöu 

zá látogatóba, a „vesekőkiszedett " pedig megy a zárójelentésé
ért. Hasonló stílusban a katéteres beteget „katéterbehelyezett be
teg "-nek, néha „dupla-J-felhelyezett beteg"-nek, a lekötött vé
nájút „ véna lekötött beteg "-nek, a zúzott kövest „kőzúzott beteg"

nek mondják. Ne haszná ljunk még jó kedvünkbe n sem ilyen be
tegjelzőket! Azt se, hogy „Nephrectomisáltam a beteget ". 

Lithotripsiat. Vannak, akik helyesírási szabá lyzatunk előírása 

ellenére sem enged ik toldalékoláskor az utolsó magánhangzó 
megnyúlását: lithotripsiát. 

Uréter . Magyar neve húgyvezeték volna, ha a húgy és az ab
ból képezett népies vagy durva származékai a mai trágár médi
ában nem tartozná nak a kerülendő szavak közé. Valószínűleg 

ezért bukkan fel egyre gyakrab ban a fonetikus uréter. Valódi 
helyesírási hibát az követ el, aki az uréterből képezett jelzőt 

nem hajl andó a klassziku s formára emlékeztető ureterális alak
ban leírni, következetessége t színlelv e ragaszkod ik az „uréter
alis" hibridhez. Megjegyzem , hogy a húgy két szóba n (húgy
hó lyag, húgysav) még nagyon kemény en tartja magá t. Kerü
lendő hibrid a „hematuria " és pl. a ,,prevesicalis" is . 

ESWL-zúzás . Az L (lithotripsia) kőzúzás! je lent ebben a röv i
dítésben. Miért kell a zúzás kétsze r, ha egyszer is elég volna? 
Hasonlóan ügyetlen kifejezés a „ kemoterápiás kezelés" az 
egyszerűbb kemoterápia helyett. 

Korálkő-korállkő. A korá l egyházze nei műfaj , míg aki koráll , 
az valamit kora inak vé l. A vese üregre ndszerét kitöltő kő ko
rai/kő. A tenge rekbe n is kora llkövek vannak. 

Urátkő. Ne m azonos a húgysa vból á lló kővel. Uro lóg iai köz
lemé nyekben ma már nem, de más szakmákban még időnként 

urátnak nevezik a húgysava t, ped ig akkora a különbség e két 
vegyü let között , mint a konyhasó és a sósav között. 

Alsószakaszkő. A kezelés szempontjából nem mindeg y, hogy 
az ureter melyik részén (felső, középső vagy alsó) van pl. kő. 
A fe lső harmadban levőt tömören ,/elsőszakaszkő "-nek mond
ják. Van, aki ,felsőszakaszureterkő" miatt kezeli a betegét. Ak
kor pedig középsöszakaszkő is van. Ezen az alapon a Dunán 
felsőszakaszárvíznek ke llene lenni. Olyan össze tett szava kat is 
alkothatnánk, mint fe lsőszakaszureterkőzúzás, itt-ott kötőjel

lel. Előadásban és írásba n job b volna tartózkodni ettől a szak

mai zsargontól. 

Nemzetközi gyógyszernevek. Hiába írta elő az Akadé mia a 
vegyszernevek magyaros írásmódját, a gyógyszerek hatóan ya
gai kibújnak a szabá ly alól, lévén nemze tköz i nevek.(A zavar 
kedvéért ez sem mindig sikerül.) .,A sildenajil cifrát dózis" he
lyese n így lenne: A szildenafll-citrát dózisa. 

Kálcium. Helyesen kalcium volna , de beszédben szinte min
denki „kálcium "-ot mond . Írásba n sem ritkaság. Érde kes, hogy 
a Ca-va l rokon elemek közü l az Mg-t magnéz iumnak hívjuk, a 
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Ba-t viszont báriumnak. Itt jegyzem meg, hogy a vegyületne
vek kötőjeles tagolására (pl. ezüst-nitrát) a többség a szabá lyok 
ellenére sem hajlandó. 

Karbamid-N. Hagyományőrző írásmód (lásd maradéknitro 
gén). Teljesen fölösleges az N toldalék. Ezen az alapon beszél
hetnénk húgysav-N-ről, kreatinin-N-ről, de szerencsére nem 
tesszük. 

Prostata carcinoma. Az ilyen betegségnevek - carcinoma 
prostatae helyett - a kezdődő magyarosodás jelei. Egybe írva 
és külön, félig-meddig magyarítva több változata van: prosz
tatacarcinoma , prosztatakarcinóma, prostatakarc inóma (dülm i
rigyrák helyett). Ha valaki a magyaros írásmód mellett döntött, 
ne írja két szóban, hogy „prosztata reszekció"! A „folliku/us 
aspiráció" nemcsak a különírás miatt hibás , hanem a follicu
lus félig sikerü lt magyaros írásmódja miatt is. Hasonló példa 
az „ureter prolapsus " is (prolapsus ureteris helyett). 

A prognózis szegényes. Az író feltehetően a prognózisa rossz 
kifejezésre gondolt. Neki „ a prognózis gazdag" jelentené a 
prognózisa jó-t? 
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Prof. Akiből professzor lett, a ranglétrán gyakran megel ő

zi a hajdani bárókat, grófokat. A nevük elé tett „Pro/ " ösz
szenő a családnevükkel, a mondat belsejében is megmarad a 
nagy ,,P". A legnagyobb magyar: gróf Széchenyi István, kis 
g-ve l. 

Befejezésül felsorolok néhány szópárt, je lezve azt, hogy egy 
közlemény szűk terjedelmébe n nem fér el valamenny i urológiai 
szaknyelvi hiba: genitale-ge nitaliák, team-cso port, trend- irány
zat, sztentelés-sínezés, sebész i- sebészeti,. abszo lút- abszolúte , 
őket-azokat. 

Amerre járunk, nézünk - cégtáblákon (,. Cím és táblafestő "), 
közlekedési táblákon (,,Forgalmi rend változás")- tömegéve l 
láthatjuk a hibás szavakat, mintha az az írásmódjuk volna a he
lyes, mintha a címfestőket senki nem ellenőrizné. A komputerek 
szinte mindenkit feljogosítanak arra, hogy levelezésben szavain
kat megfosszák az ékezetektől, azokat olvashatatlanná torzítsák. 

Hosszasan folytathatnám a kifogásolható szava k, kifejezések 
listáját , hiszen gyomok mindig keletkeznek . Bizonyára belopa
kodtak ebbe az írásba is. 
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