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ORVOSI NYELV

Meddig tömörítsünk?
BERÉNYI MIHÁLY

Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) Urológiai Osztály, Budapest

Sietôs mai világunkban nincs idô a locsogásra, ezért aztán tö-
mörítünk. A módszerek sokaságából hármat választottam. Ne-
vük nem tudományosan komoly, inkább játékos.

SZÓVONATOSDI  Szakszerûbben: többszörös szóösszetétel. Néz-
zük meg milyen ez a gyakorlatban.

PÉLDA Vírus antitest titer meghatározás.

Az író az olvasó szakértelmére bízta a négy „vagonból” álló 
„vonat” tagolását. Vírusantitest-titermeghatározás? Vírus anti-
test titer-meghatározás? Elsôre ki sem tudtam olvasni. Inkább 
a szerkezetes megoldást javasolom: Vírusantitest-titer megha-
tározása. Vannak hosszabb „vonatok” is.

PÉLDA  Vékonybél nyálkahártya szövetvétellel a betegek 80%-ában lehet teljes 
vagy részleges bélboholy sorvadást kimutatni.

A mondat érthetô. Akkor mi a bajom? Ebben sincs kötôjel. 
A „vonatot” alkotó hat „vagon” összekapcsolásával nem bajló-
dott az író. Az egybeírást is választhatta volna (vékonybélnyálk
ahártyaszövetvétellel), ez lenne a legtömörebb, igaz, még rosz-
szabb is. Ilyen esetekben a szabályos írásmódot sem javasolom 
(vékonybélnyálkahártya-szövetvétellel) Áttekinthetôbb a kissé 
hosszabb körülírás (a vékonybél nyálkahártyájából vett szövet-
ben). Az így megmaradt kötôjelet nem tudjuk felhasználni a 
mondat második felében sem, ám a teljes egybeírásra ügyel-
ni kellene (bélboholysorvadás). Az orvosoknak szánt mondat 
kezdôdhetett volna így is: Vékonybél-biopsziával…

ÉS-MEGTAKARÍTÁS  Akadémiai szinten és az OTKA-val kez-
dô dött: a kutatás és fejlesztésben az és-t fölöslegesnek vélte 
valaki, megalkotta a kutatás-fejlesztést. Fülünk nem érzékeli 
a kö tô je let, ezért félrehallja: kutatásfejlesztést ért, vagyis a ku-
tatásnak a fejlesztését. Ez pedig mást jelent. A tömörítésbôl 
csalás lett. A jó példa ragadós, jöttek az epigonok:

PÉLDA A vastag-végbélrák belgyógyászati-onkológiai kezelésének irányelvei.

Igazán alig lett volna hosszabb a helyes mondat: A vastag- és 
végbélrák belgyógyászati, onkológiai kezelésének irányelvei. 

PÉLDA A 85 év feletti betegek gyógyítási eredményeit vetették össze a 65 évesnél 
fiatalabb vastag-végbélrák-operáltak adataival. 

Nem kötözködnék, ha a mondat így végzôdne: …fiatalabb, 
vastag- vagy végbélrák miatt operáltak adataival. A tömörítés 
újságíróknak is megtetszett:

PÉLDA  A harmadik pedig a vastagvégbélrák szûrése, ami a székletben elôforduló 
emberi vér kimutatásán alapul. 

Attól most eltekinthetünk, hogy az ami helyén az amely job-
ban mutatott volna. Az emberi jelzô szerepeltetése nem 
tömörítésellenes: van, aki szereti a bifszteket. 

PÉLDA  Kísérleti jelleggel folyik a gyomor-bélrendszeri ere de tû vérzések szû rô-

vizs gá lata a vastag-végbélrák felkutatására.

A mondat egyik csiszolt változata ez: Kísérleti jelleggel folyik 
a gyomor- és bélrendszerbôl eredô vérzések szûrôvizsgálata 
a vastag- és végbélrák felkutatására. A vastag- és végbélrák 
további változataiból (vastag/végbélrák, vastag végbélrák) a 
tanulékony olvasó arra következtet, hogy kell lennie vékony 
végbelünknek, és biztosan van vékony végbélrák is. Tanulság: a 
tömörítések becsaphatnak.

Betûszósdi. Ebben a játékban a tömörítés célja: annyi betûszót 
használj, hogy rajtad kívül senki ne értsen meg! Érdemes már a 
címben sok rövidítést elhelyezni.

PÉLDA SEGÍT-E AZ IMA AZ ACS DIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKÁJÁBAN?

Segít-e az ima? Ezt a kérdést tettem fel a Google-nak, és ezzel 
a nagybetûs címmel válaszolt. Mi vagy ki lehet az ACS? Fog-
lalkozás ékezethibával? Ács, akiért érdemes imádkozni, hiszen 
könnyen lezuhanhat a tetôrôl? Nem, mert az IMA most az ischae-
mia módosított albumin, az ACS acut coronaria szindróma.

Néha azt vetik a nyelvészek a szemünkre, hogy túlságosan 
terjengôsen fogalmazunk, máskor meg – mint most is – azt, 
hogy a tömörítés érthetetlenné teszi a mondanivalónkat. Nehéz 
az arany középutat megtalálni! AIHAÍVEIK, azaz Abba Is Ha-
gyom Az Írást, Valami Ennyibôl Is Kiderül.
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