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Prilesz% Csilla: 

Vázlatos megjegyzések az orvosi szakirány szaktárgyi 
jegyzeteinek nyelvi szintjéhez és az ezzel kapcsolatos 
magyar nyelvoktatási problémákhoz 

Intézeti nyelvoktatásunk egyik sarkalatos kérdés-
köre fakad abból a tényből, hogy a nyelvi előkészítéssel 
párhuzamosan szaktárgyi előkészítés is folyik, s nyelv-
oktatásunknak kezdettől fogva számolnia kell a szaktár-
gyi oktatás nyelvi igényeivel, igyekeznie kell a szak-
tárgyi oktatás nyelvi előfeltételeit megteremteni azzal 
együtt, hogy távolabbi célja az egyetemi tanulmányokhoz 
szükséges nyelvi szint közelítése. A kérdéskörnek ter-
mészetesen szerteágazó - gyakorlati, oktatásleméleti, 
pedagógiai, didaktikai - vetületei vannak. Nem akarok 
kitérni a szaktárgyi belépések időzítésével és mikéntjé-
vel, a "mikor, mit, hogyan tanítsunk?" kérdéseivel kapcso-
latos évtizedes vitákra, a különböző - gyakran egymásnak 
élesen ellentmondó - elgondolásokra. De, hogy ezen a té-
ren elvben elég különböző megoldások lehetségesek, azt 
a testvérintézetek eltérő gyakorlata is mutatja. Az 
Intézetben a 80-as évek elejére kialakult kompromisszu-
mos gyakorlat szerint a lo-14 hetes intenzív nyelvi elő-
készítő szakasz közben lép be szakirányonként 2-2 szak-
tárgy a 7-8t ill. a 9-lo. héten. A nyelvtanárok közül 
azt hiszem kevesen vitatják, hogy ez a megoldási koránt-
sem ideális, s hogy hosszabb távon egy "tiszta" nyelvi 
alapozó szakasz jobban segítené a szaktárgyi előkészí-
tést is. Ebben a szerény tanulmányban - a jelenlegi gyakor 
latot adottnak véve - vizsgáltam meg az orvoscsoportok 
által használt három szaktárgyi alapjegyzet nyelvi szint-
jét, s próbáltam levonni néhány következtetést a magyar 
nyelvoktatás és a szaktárgyi oktatás jobb koordináció-
ja érdekében. A vizsgált jegyzetek a következők: 
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Fizika: /Majorné - Szalay Gyula/, Általános kémia' /szerk 
Pavek Ferenc/, Biológia I. /Széver László/. 

A szaktárgyi jegyzetek nyelvi szintje két síkon 
ragadható meg} lexikai és grammatikai-szintaktikai-kon-
textuális síkon. A vizsgált jegyzetek meglehetősen eltérő 
képet mutatnak mind az említett vonatkozásokban, mind a 
jegyzeten belüli fokozatosság, a hallgatók adott nyelvi 
szintjéhez való alkalmazkodás tekintetében. 
Az említett jegyzetekkel kapcsolatos vizsgálódásaimban 
elsődlegesen a grammatikai-szintaktikai oldalra koncent-
ráltam, ezen belül is elsősorban a mondat szintjére. Meg-
vizsgáltam a grammatikai nehézség néhány jellemzőjét,a 
mondatszerkezetek milyenségét, az egyszerű és összetett 
mondatok aiányát, az alárendelő^ és mellérendelő' mondái-
tok leggyakoribb típusait, a bővítménnyel rendelkező 
igeneves és egyéb szerkezetek típusait és előfordulási 
arányát. 

Az elsői belépő szaktárgy a fi zika. A fizikajegyzet-
ről általában elmondható, hogy grammatikai-szintaktikai, 
szinten megvan benne a fokozatosság, észrevehetően nyelvi 
szempontok figyelembevételével készült, és egészében is 
csak elenyésző számban tartalmaz a MNYSZK-ben nem taní-
tott nyelvi szerkezeteket. A jegyzet első részében domi-
nálnak az egyszerű mondatok, ezen belül nagy a nominális 
mondatok aránya. Az alárendelő összetett mondatok leg-
gyakoribb típusai az előfordulási arány sorrendjében a kö 
vetkezők: 

- Abszolút első helyen a feltételes mondatok állnak 
méghozzá olyan túlnyomó arányban, hogy számuk eléri az 
összes többi alárandelő mondattípus együttes előfordulási 
számát. 

- Második helyen az az..., hogy /alanyi, állítmányi 
tárgyi, határozói mellékmondatot tartalmazó/ mondattípus, 

- harmadik helyen a különböző jelzői összetett mon-
datok állnak. Szórványosan előfordulnak még különböző ha-
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sonlítói és következményes mellékmondatokat tartalmazó 
összetett mondatok is. 
A mellérendelő összetett mondatok - a kötőszó nélküli kap-
csolatost leszámítva - ritkák, elsősorban a következtető 
típusba tartoznak ezért, tehát,így kötőszóval. 

A mondaton belüli bonyolultabb szerkezetek közül a 
folyamatos igenevek szerkezetei állnak az első helyen, 
többnyire %y, esetleg két bővítménnyel. A. folyamatos ige-
névhez képest sokkal ritkább /mintegy fele/ a befejezett, 
elsősorban passzív igenevek szerkezeteinek előfordulása. 
Érdekes, hogy rendkívül ritka mellettük a vki/vmi által 
bővítmény, előfordulási számuk lo alatt maradó 

A -ható, -hető: igenév az. előbbiekhez képest jóval 
ritkább, elsősorban állítmányként fordul elő. Jelzői elő-
fordulása csupán fele-harmada az állítmányinak. 

A határozói igenév előfordulása elenyésző, az egész 
jegyzetben 2o alatt van a számuk. 

A főnévi igeneves szerkezetek elsősorban alanyiak, 
az alaptagok az előfordulás sorrendjében? kell, lehet cél-* 7 
szerű, továbbá, a tárgyi tudjuk^ mely szemantikailag nagy-
jából ekvivalens a lehet-tel. /Megjegyzendő, hogy az. alanyi 
főnévi igeneves szerkezeteknek a műszaki szövegekben mutat 
kozó primátusát a szépirodalmi tárgyival szemben a BME 
Nyelvi Intézetében végzett kutatások kimutatták.1 / 

A második belépő tantárgy a biológiát. A vizsgált 
jegyzet rendkívül erősen szem előtt tartja a nyelvi szem-
pontokat, grammatikai nehézségről szinte nem is beszélhe-
tünk esetében. A szövegek túlnyomóan egyszerű bővített mon 
datokból állnak, a bővítmények között ritka a. szerkezetes. 
A nominális mondatok aránya kisebb, mint a többi jegyzet-
ben® Az összetett mondatok közül - a tantárgy természeté-
ből következően - az éafetelmező- jelzői a leggyakoribb, s 
egyben az egyetlen, amely jelentősebb számban fordul elő. 
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A harmadik vizsgált jegyzet, az Általános kémia, 
nyelvileg,elsősorban grammatikai-szintaktikai oldalról, 
jelentősen nehezebb az első, kettőnél® Ezt némileg indo-
kolhatja, hogy a tantárgy csak a második félévben lép 
be. Bizonyos fokozatosság azért itt is megfigyelhetők, 
a mondatszerkesztés az első fejezetekben egyszerűbb, 
kevesebb az összetett mondat és a többszintes szerkezet* 
A későbbiekben azonban hemzsegnek a láncszintagmák, a. 
halmozott mondatrészek és a többszörösen összetett mon-
datok. Egy kiaragadott példa az előbbire: "Gázhalmaz-
állapotú atomból a legkönnyebben kiszakítható elektron 
eltávolításához szükséges energiát első ionizációs 
energiának nevezzük." /A tárgy hétszintes szintagmalán-
cot képez./ 

Az alárendelő összetett mondatok között itt is, 
mint a Fizikában, a feltételes mondatok állnak első 
helyen, de az összes típus között messze nem olyan túl-
nyomó az arányuk. Második helyen áll a minél, annál 
típusú hasonlítás. Ezenkívül itt is gyakori az értel-
mező jelzői, és a fizikajegyzetnél említett többi tí-
pus. 

A mellérendelő összetételben leggyakoribb a követ-
keztetői és a magyarázó. Gyakori az előzményekre vissza-
utaló kontextuális ezért, így, emiatt használata. 

é 
A kémiajegyzet nyelvi nehézségét azonban a már 

említett többszintes; és halmozott mondatrészek okozzák. j 
A szerkezetes igenevek gyakorisági sorrendje megegyezik 
a fizikajegyzetnél ismertetett sorrenddel. Feltűnő 
a határozói igeneves szerkezetek egészen elenyésző száma. 
A már említett műszaki, egyetemi kutatások, során Aradi 

2' András a kb. loo-loo oldalnyi műszaki szövegkorpusz-
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ban 161 ill. 89 előfordulásról számol be, az általam vizs-
gált jegyzetek mindegyikében ez a szám 2o alatt marad. 
Ennek oka lehet - az egyszerűbb nyelvi formákra való 
törekvés mellett - a nyelvhasználat némileg bizonytalan 
volta isi 

A három szaktárgyi jegyzet grammatikai-szintaktikai 
nehézségi szintjének vázlatos áttekintése után sommásan 
megállapíthatjuk, hogy nagyjából-egészében egyik sem lépi 
túl a magyar nyelvoktatás során tanítottakat. A nyelvi 
nehézség azonban komplex módon, lexikai, szintaktikai és 
kontextuális vonatkozásban együttesen jelentkezik. Magá-
tól értetődő, hogy a legegyszerűbb szerkezetű mondat is 
lehet nyelvileg nehéz, ha lexikai elemei érthetetlenek 
vagy homályosak. Ez a biológiajegyzetből kiradadott mon-
dat pl.: "A szekunder lizoszómák a prélizoszómák és a 
primer lizoszómák összeolvadásából keletkeznek", nyelvi-
leg nehéz mondat, mert a mondat hét eleméből öt olyan új 
idegen szó, mely a diákok többségének számára teljesen 
homályos, tagolhatatlan alakú, magyar nyelvi ismeretei 
nem segítenek értelmezésében és memorizálásában. Ez a 
találomra kiemelt mondat az első biológiajegyzet egészé-
re jellemző, a grammatikailag egyszerű szöveg nyelvileg 
rendkívül nehézzé válik, mert óriási tömegben és nagy 
koncentrációban tartalmaz új szavakat , egyrészt képzett, 
többszörösen képzett és összetett magyar szavakat, más-
részt idegen /latin-görög/ szavakat. Az utóbbiaknak 
ilyen tömegű behozatalát a nyelvtanulás korai szakaszáé-
ban vitathatónak érzem, hiszen ebben a szakaszban a hall-
gatók köznyelvi szókincse még csak looo-12oo körül van. 
Ismert tény, hogy egy ilyen agglutináló nyelvben, mint 
a magyar, az ismert lexikai és morfológiai elemek soka<-
sodásával párhuzamosan egyre nő- az új lexikai elemek 
áttekinthetősége és elsajátíthatósága - legalábbis passzív 
szinten. Ezt a hasznos folyamatot zavarhatja meg egy más -
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ismeretlen - nyelvi rendszerbe tartozó elemek megemészt-
hetetlen sokasága. Ettől a problémától függetlenül is 
a lexika területét érzem egész előkészítésünk neuralgikus 
pontjának. Az orvoscsoportok számára készülő összetett 
szótár 14 ezer lexikai egységet tartalmaz. Ez azt jelen-
ti, hogy a három szaktárgyra majdnem tízezer szó esik, 
s ez irreális követelmény még akkor is, ha ezeknek egy 
részét csak passzív szótudásként tételezzük, A szaktár-
gyak lexikájában meg kell különböztetnünk két réteget, 
az illető tudomány nomenklaturájába tartozó tulajdon-
képpeni szaklexikát és a tudományos nyelv köznyelvi 
rétegét, A szakirányú magyar nyelvoktatásban elsősor-
ban az utóbbira kell koncentrálnunk, s az eddigieknél 
jobban súlypontóznunk. Ebben nagy segítségünkre lenne egy 
- a szakirány alaptudományágaira kiterjedő szógyakori-
ságvizsgálat. 
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