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SZÖVEGCSISZOLÁS

Tömören, helyesen, érthetôen
BERÉNYI MIHÁLY DR., BÔSZE PÉTER DR. 

Levelezési cím:

Prof. dr. Bôsze Péter
Fôvárosi Szent István Kórház
Nôgyógyászati Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Telefon: (36-1) 275-2172    Távmásoló: (36-1) 398-0288
E-posta: bosze@eagc.hu

Berényi Mihály
RÖVIÍDEN, PONTOSAN

Napjaink egyik legnagyobb szakirodalmi „bûne” a szószátyár-
ság (pleonazmus). Az alábbi példák a saját gyûjteményembôl 
származnak. (Zárójelben feltüntetem az eredeti és az általam 
módosított mondat karakterben mért „hosszát” is.)

EREDETI MONDAT

A férfiklimax egy, az alacsony tesztoszteron szinttel összefüggô 
állapot, mely általában a 40 éves vagy annál idôsebb férfiaknál 
jelentkezik. (141 karakter)

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

A férfiklimax tesztoszteronhiánnyal összefüggô állapot. Általá-
ban 40 év felett jelentkezik. (91 karakter)

Megjegyzés. Ha általában jelentkezik 40 év felett, fölösleges az annál 
idôsebb. A férfiaknál is fölösleges, hiszen férfiklimaxról van szó.

EREDETI MONDAT

A csökkent hormonszint olyan tünetekkel járhat, melyek jelentôs 
élet mi nôség romlást eredményezhetnek. (101 karakter)

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

A hormonszintcsökkenés életminôség-romlást okozhat. (51 ka-
rakter)

Megjegyzés. Az életminôség romlását nem tekintjük eredménynek.

EREDETI MONDAT

A retrospektív tanulmányba olyan betegeket vontunk be, akiknek 
az életkora 70 éves vagy annál idôsebb volt. (106 karakter)

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

A visszatekintô tanulmányba 70 év feletti betegek kerültek. (59 
karakter)

Megjegyzés. A retrospektív jól helyettesíthetô a magyar visszatekintôvel. 
Nem az életkor 70 éves, hanem a beteg.

EREDETI MONDAT

A szerzôk egy prospektív vizsgálat keretében, a preoperatív és 
a posztoperatív urodinamikai mérések eredményeinek összeha-
sonlítása során elemezték a radikális prostatectomia hólyag és 
sphinc ter funkcióra gyakorolt hatását. (221 karakter)

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

A szerzôk elôretekintô vizsgálattal, pre- és posztoperatív uro di-
na mi kai mérésekkel értékelték a radikális prostatectomia hó-
lyag- és sphincterfunkcióra gyakorolt hatását. (169 karakter)

Megjegyzés. A prospektív elôtti hangsúlytalan egy fölösleges.

EREDETI MONDAT

A katéter eltávolítását követôen azonnal kontinens betegek 
pre ope ra tív panaszmentesek voltak, mûtét elôtt urodinamikai 
eltérést ezen csoportban nem észleltünk és a pre, illetve poszt-
ope ra tív mért maximális urethralis zárónyomás (nyugalomban 
és akaratlagos sphincterkontrakció során) értékek a késôbb kon-
ti nens sé vált csoporttal szemben szignifikánsan magasabbak 
voltak ezen betegekben. (384 karakter)

MÓDOSÍTOTT MONDAT

A katéter eltávolítása után azonnal kontinens betegek a mûtét elôtt 
panaszmentesek voltak, urodinamikai eltérések nélkül. A pre- és 
posztoperatív maximális urethralis zárónyomásuk (nyugalomban 
és akaratlagos sphincterkontrakciókor) a késôbb kontinenssé vált 
csoporténál szignifikánsan nagyobb volt. (298 karakter)

Megjegyzés. A nehézkes, rosszul tagolt mondat kettébontva is rövi-
debb. A preoperatív jelzô (mûtét elôtti), a preoperatíve határozó (mû-
tét elôtt), nem kellene ezeket összekeverni.

EREDETI MONDAT

Az ureteroszkópia során a kisebb köveket Dormia-kosárral tá-
volítottuk el, míg a nagyobb kövek esetében lokális kinetikus 
zúzást is alkalmaztunk. (144 karakter)

MÓDOSÍTOTT MONDAT

Ureteroszkópiakor a kis köveket Dormia-kosárral távolítottuk 
el, a nagyokat elôbb összezúztuk. (94 karakter)
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Megjegyzés. A lokális jelzô fölösleges, a kinetikus esetleg maradhatna.

EREDETI MONDAT

A mûtétet követôen akkor tekintettük kômentesnek a beteget, 
ha a beavatkozást követô 1 héten belül végzett kontroll rönt-
genfelvételen sem volt kimutatható kô. (158 karakter)

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

A beteget akkor tekintettük kômentesnek, ha az 1 héten belüli 
röntgenfelvételen sem látszott kô. (96 karakter)

Megjegyzés. Kôeltávolítás után, a mûtétet követôen a beteg már két-
szeresen túl van a beavatkozáson, ezért az idôpontra utaló mindkét 
kifejezés elhagyható.

Ha átlagoljuk az eredeti és a módosított mondatok karakterszá-
mát, példamondataink 179-rôl 122 karakterre rövidülnek. Más 
szóval: a 179 oldalas szakkönyvben 57 oldalra fölöslegesen 
költöttünk, elolvasásakor csak pazaroltuk az idônket.

Bôsze Péter 
MONDATSZERKESZTÉSI TÉVEDÉSEK,  

FÉLREÉRTHETÔ MONDATSZERKEZETEK

Az alábbi példák tudományos közleményekbôl származnak.

EREDETI MONDAT

A tanulmányok nagy részében a tesztoszteron- és and ro ste ne-
dion-szintek is csökkentek.

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

A tanulmányok többsége a tesztoszteron- és androsz ten dion-
szint csökkenésérôl is beszámolt. 

Megjegyzés. Nem a tanulmányokban csökkentek ezek a hormonszintek, 
hanem a betegek szérumában, a tanulmányokban ezekrôl olvashatunk. 
A nagy részében kifejezés szebben, tömörebben kifejezhetô a többsége 
szóval. Magyarul androsztendion és nem andro szte ne dion.  

EREDETI MONDAT

Kovács és munkatársai közleményében, egy elôretekintô, be-
választásos vizsgálat során 19 betegnél ellenôrzô hastükrözést 
végeztek, és oldották az összenövéseket.  

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Kovács és munkatársai elôretekintô, beválasztásos vizsgála-
tukban 19 betegnél ellenôrzô hastükrözést végeztek, és szétvá-
lasztották az összenövéseket. 

Megjegyzés. Jellegzetes tévesztési hiba. A hastükrözést és az összenö-
vések oldását nem a közleményben végezték. A betegeket vizsgálták, 
kezelték így. Másik gyakori hiba, hogy a szerzôk a többes számmal 

nem egyeztetnek: Kovács és munkatársai közleményükben nem pedig 
közleményében.

EREDETI MONDAT

Jóllehet az emelkedett LH-szint gyakran jár androgénszint 
emelkedéssel, az önmagában emelkedett androgénszint nem 
vezet magasabb vetélési gyakorisághoz. 

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Jóllehet az emelkedett LH-szint gyakran társul az andro gén-
szint emelkedésével, az utóbbi önmagában (egyedül) nem okoz 
vetélést. 

Megjegyzés. Tévesen és körülményesen szerkesztett mondat. Az ön ma-
gá ban emelkedett androgénszint kifejezésben nem szerencsés a sorrend. 
A szer zô ugyanis azt akarja mondani, hogy az emelkedett and ro gén szint 
egyedül (önmagában) felelôs a kérdéses eseményért, nem biztos azon-
ban, hogy az olvasó így is érti. A félreérthetôség a szavak sorrendjének 
változtatásával könnyen elkerülhetô: önmagában az emelkedett and ro gén-
szint. A nem vezet magasabb vetélési gyakorisághoz kifejezés jellegzetes 
példája a körülményes fogalmazásnak, az angol nyelv hatásának. A kife-
jezésben okozati összefüggés sejlik, amelyet a magyar szövegszerkesz-
tés pontosan kifejez: nem okoz vetélést. Az and ro gén szint emelkedéssel 
kifejezés jelöletlen birtokos viszony, ezért egybe- (kötôjellel) írandó: 
androgénszint-emelkedéssel. Az ilyen hosszú szavak azonban nehézke-
sek, a szerkesztett változat tet sze tô sebb: az andro gén szint emelkedésével.

EREDETI MONDAT

Egereknél a túl korai progeszteron hatására a petesejtek […]. 

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Egereknél a túl korai progeszteronhatás a petesejtek […]. 

Megjegyzés. A szerzô azt akarja kifejezni, hogy Egereknél, ha a pro-
gesz te ron hatás túl korán érvényesül, a petesejtek […]. Nem a pro gesz-
te ron túl korai, hanem a hatása jelentkezik túl korán, és ennek oka a 
pro gesz te ron túl korai képzôdése. Voltaképpen a birtokos jelzôs szer-
kezet té vesz té sé rôl van szó: túl korai progeszteronhatás, és nem túl 
korai progeszteron hatása.   

EREDETI MONDAT

Csökkenti a szérumban az ösztrogének mennyiségét és így az 
LH-termelésre ható pozitív feedback szintet.

MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Csökkenti a szérumban az ösztrogének mennyiségét és így az 
LH-képzôdést serkentô visszajelzést.    

Megjegyzés. A pozitív feedback szint kifejezés többszörösen nehézkes 
a magyarban: a pozitív feedback szerkezet magyarul ’pozitív (serkentô) 
visszajelzés’-t jelent. A feedbackszint kifejezés fonák és zavaró: a 
feedbackhatás (a visszajelzés) nagyságára utal. A hormonszint kifeje-
zés mintájára a szint szóból a szérumban keringô valamilyen molekula 
mennyiségre is gondolhatunk. A szokásos hiba továbbá: nem feedback 
szint, hanem feedbackszint (jelöletlen birtokos szerkezet).
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