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Szükség van-e a poszternyelv 
tanítására?

A szaknyelvtanítás során tanítási célként reálisan merül fel a poszterkészítés is. A szak
mai szereplés (vagy másképp szólva a szakmai kommunikáció) egyik formája a kü
lönböző szakmai találkozásokon megjelenő külön műfaj, az úgynevezett poszterbe
mutató, amelynek során a következő történik. Vegyünk példaként egy orvosi témájú 
konferenciát. A konferencián elhangoznak előadások, természetesen vizuális szemlél
tetéssel. Ehhez kapcsolódnak a hozzászólások és a vita. Ezt a hagyományos formát 
egészíti ki egyre inkább a poszterbemutató, aminek megjelenését azzal lehetne indo
kolni, hogy gyorsuló világunkban egyre több információt kell egyre rövidebb idő alatt 
és egyre tömörebb formában közölni és befogadni.

Mi is a poszter? A poszter egy olyan faliújságszerű vizuális közlési forma, amikor 
egyetlen, adott terjedelmű lapon a szöveges és képes közlési mód kombinációjával a 
poszter készítője a lehető legtömörebb formában fejti ki mondanivalóját. A poszter úgy 
rövidíti le a konferencia idejét, hogy a poszter készítője nem ismerteti elejétől a végéig 
a témát a hallgatóságnak, hanem közszemlére teszi ki a poszterét többnyire egy állvány
ra, a konferencia résztvevői pedig - ha óhajtják - megismerkedhetnek vele.

A poszterbemutató két fajtáját ismerjük: 1) poszterbemutató egyéni eszmecserével; 
2) poszterbemutató nyilvános vitával.

Az elsőnél a poszterek a konferencián egy bizonyos ideig ki vannak állítva. A kon
ferencia egyik napján a program szerint úgynevezett „poster session”tartanak, ami
kor a hallgatóság körbemegy, nézegeti a kiállított posztereket és kérdéseket tesz fel, 
konzultál a poszter készítőjével, aki ott áll a posztere mellett.

A másodiknál a poszterek nincsenek kiállítva az egész konferencia idején, hanem 
beiktatnak egy meghatározott ideig tartó poszterszekciót (poster discussion session). 
Ez a poster discussion session két részből áll: Előbb a résztvevők körbemehetnek és 
egyénileg konzultálhatnak a poszterkészítővel, majd pedig egy elnök vezetésével nyil
vános vitát tartanak. Minden egyes poszterkészítő röviden összefoglalja poszterének 
tartalmát és ezután nyilvánosan, az egész publikum előtt feltett kérdések hangoznak 
el, amelyekre a poszterkészítő válaszol.

A poszter tehát hatékonyabb formája a kommunikációnak a konferenciákon, mint 
a hagyományos szóbeli előadás, mert lehetővé teszi, hogy több ember egyidejűleg is
mertessen egy témát és hogy a hallgatóság minden egyes tagja korlátozás nélkül 
kérdezhessen és kötetlen vita alakuljon ki.

Még két általános megjegyzés:
1. Noha a poszter vizuális műfaj (olvasandó szöveg és képi szemléltetés, pl. képek,



52 Rudnai Péterné

ábrák, grafikonok, táblázatok stb. együtt), ennél a műfajnál a szóbeliség is fontos sze
repet játszik, hiszen a poszter készítőjének kérdésekre kell válaszolnia, meg kell ma
gyaráznia álláspontját (itt tehát szóbeli interakció zajlik). Ezt a tanításban sem szabad 
elfelejteni: a hallgatót nemcsak a poszter írott részének megformálására tanítjuk, ha
nem a szóbeli szereplést is gyakoroltatnunk kell.

2. A poszterkészítésnek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a „munkára”, azaz a 
kutatásra, a vizsgálatra, a kapott eredményekre és esetleg a jövőre vonatkozó kutatási 
tervekre, és nem célja a magyarázat. (A magyarázatra akkor kerül sor, amikor jönnek 
az érdeklődők és kérdeznek.)

Mi a nyelvtanár feladata? Semmiképpen sem a technikai kivitelezés (a képi, vizu
ális anyag megválasztása, összeállítása és elrendezése, noha mintát erre is bemutat), 
hanem a minden poszterben meglévő szövegezés, az írott szöveg megformálásának, 
vagyis egy speciális írásbeli fogalmazásnak a tanítása.

Milyen a poszter írott szövege? Már első látásra is szembetűnő, hogy ez a szövege
zésmód kötött szerkesztésű, szinte szabványszerű, a közlendő tartalom megformálása 
gyakran klisészerű.

A szövegezés tartalmi-szerkezeti tagolódása
A legtöbb esetben a szakcikkekből jól ismert úgynevezett IMRAD (Introduction, Me
thods, Results, and Discussion) szerkezeti sémát követi kisebb módosításokkal (a szak
mai gyakorlatot követve angolul adjuk meg az elnevezéseket). (Lásd az 1. sz. mellék
letet.)

Hogyan jelenik meg az IMRAD a poszterben?
Introduction (gyakran Background, de lehet Aim vagy Objective is). Mit tartalmaz? 

A kérdés exponálását, azaz ténymegállapítást az előzményekről, például a vizsgált 
kérdés publikációkban már napvilágra került, de valamilyen aggály, hiányosság is fel
merül vele kapcsolatban, ezért további vizsgálatra, kiegészítésre van szükség és ez az 
indíték szolgál a poszter céljának kijelölésére, legtöbbször valamilyen vizsgálat vagy 
kísérlet elvégzésére.

Ennek megfelelően a bevezető rész általában két részből áll: a kérdés feltevéséből 
(ténymegállapítás) és a célkitűzésből.

Methods . A vizsgálat, kutatás lépései. Hogyan folyt le ez a vizsgálat.
Results. A vizsgálat, a kutatás által feltárt eredmények. Jegyezzük meg, hogy en

nek a résznek kell a legterjedelmesebbnek lennie, és az ábráknak is elsősorban ezt kell 
illusztrálniuk, sőt előfordul, hogy az egész RESULTS rész csak ábra.

Discussion. Ezt a részt a poszternél legtöbbször el is hagyják és csak a konklúzió 
marad meg.

Conclusion. Az eredményekből levonható következtetések és esetleg a jövőre vo
natkozó tervek igen tömören, pontokba foglalva.

Nyelvi megformálás, példákkal
A poszterek szövegezésének nyelvi megformálását, példákkal illusztrálva, a mellékelt 
táblázatban foglaltuk össze (lásd az 53. és 54. lapon.)

Nyelvi megformálás szempontjából a Discussion/Conclusion a legáttekinthetőbb, 
úgy is mondhatnánk, leginkább klisészerű rész. Az igeidők használatában sem túl vál
tozatos, főleg csak Simple Present Tense figyelhető meg Ennél a résznél a to be, to have
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A poszter 
tagolódása

Igealakok 
(igeidők, aktív
passzív alakok)

Gyakori igék, igés 
kifejezések

Példák

INTRODUCTION

1. Ténymeg
állapítás

Simple Present 
Present Perfect

to be

associate with 
is thought to be 
demonstrate 
document 
show

study is a collaborative effort... 
it is not fully understood but is 
thought to be ...
previous studies have used ...

have demonstrated...
have shown ...
have documented...
have linked ...

it has been associated with ... 
bacterial components have been in 
the focus of research ...

2. Célkitűzés Simple Past to be

the aim was to 
aim to 
investigate 
carry out 
evaluate 
assess 
design

the aim of the study was to 
evaulate ...
this study investigated ... 
it was designed to compare ... 
this study was carried out to ... 
objective is to assess...
we assessed ...

METHODS Simple Past 
Passive Voice

select 
calculate 
collect 
to be assigned to 
to be defined as 
to be used for

subjects were assigned ...
tumour markers were measured ... 
symptoms were selected ...
dust levels were calculated ... 
particles were collected ...
PM10 was sampled from ... 
unstable angina was defined as ...

RESULTS Simple Past 
Passive Voice

there is

reveal 
confirm 
observe 
associate with 
eliminate 
establish 
to be related to 
there is no 

association

blot analysis revealed that... 
analysis confirmed that...
the benefit was observed ...
the increase in concentration of SO2 

was associated with ...
the prevalence of bronchitic 

symptoms however showed a 
tendency of ...

there was no significant association 
between ...

lung inflammation did correlate with 
the bacterial components...

mutations were identified with FH ... 
the number of mutations was 

normalized ...
these changes were eliminated ... 
the correlation analysis revealed ...
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DISCUSSION / 
Conclusion

Present Tense to have 
to be 
there is

suggest 
represent 
appear to have 
is needed to 
to be required 
provide 
it seems to be 
associated with 

can be recommended 
must be evaluated 
is likely to be

the air pollution caused by the 
power plant has a long-term 
effect...

there is some suggestion in this 
study that spatial associations 
between ...

Down regulation of PP2A-Ca 
seems to be associated with ...

it is clear that the choice of 
exposure measure is likely to 
have an important effect on ... 

mutation analysis is needed to 
exclude or confirm the 
diagnosis of AIP ...

state health needs appear to have 
little effect on ...

the settlement represents an 
unrealized opportunity to 
reduce morbidity ...

the results suggest that the greatest 
influence on toxicity from 
airborne particulate pollution 
may stem from ...

modification will be required in ...

igével találkozunk gyakran, valamint a sg. confirms that... szerkezettel, és előfordul
hatnak bizonyos kötőelemek, mint pl. although, nevertheless, however, valamint az 
árnyalt, nem abszolút érvényű ténymegállapítások a valószínűség kifejezésére; olyan 
nyelvi alakok, mint is likely to, seems to be, appears to be és természetesen a may se- 
gédige.

Végül: a poszternyelv tanítása során ki kell tűznünk a vázlatszerű fogalmazástaní
tás célját is, mert a poszterkészítés során a még nagyobb fokú tömörítés és a gazdasá
gos helykihasználás (hiszen a poszterben a vizuális szemléltetésnek kell a fő helyet 
kapnia!) megköveteli, hogy ne mindig teljes mondatokban, hanem csak vázlatpontok
ban fogalmazzunk. A vázlatpontos fogalmazásnak a legfőbb jellemzője az igék hiá
nya. Ebben a kifejezésmódban ugyanis nem cselekvéseket, hanem tárgyi valóságot, 
tárgyi megnevezéseket kell nyelvi formába öntenünk. Természetesen az igék hiánya 
nem jelentheti azt, hogy a vázlatpontos részek ne lennének jól megformáltak.

Összegezés
Ebben az írásban egy új nyelvtanítási (pontosabban szaknyelvtanítási) célkitűzés né
hány elvi szempontját vázoltam fel. Izgalmas kihívást jelent számomra ez a téma, hi
szen egy, a gyakorlatból merített nyelvhasználatfajtát kellett a szaknyelvtanítás elvi 
szintjén modellálni mielőtt nyelvórái feldolgozásra kerülne. De nyilvánvalóan ennél is 
izgalmasabb lesz majd az a fázis, amikor a hallgatóknak a saját maguk által készített 
posztereiket kell bemutatni a nyelvórán.
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