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Halmos Éva
A beszédfolyamatosság növelésének néhány aspektusa

a magyar nyelvû orvos—beteg kommunikáció
elsajátításában

„Paradox módon, a globális kommunikáció világában, amikor a technikai fej-
lõdés rendkívüli magaslatokat ért el, szembetalálkozunk az orvos-beteg kapcsolat
teljes meghiúsulásával, ami mind az orvos, mind pedig a beteg számára nem kevés
elégedetlenséget szül...” (Meryn 1998) Az idézet – úgy gondolom – sok szempont-
ból igaz. A kommunikációs jártasságok oktatásának az orvosképzés minden szint-
jén meg kell jelennie. Ez nem csupán a medicina kifejezett szaktárgyainak a feladata.

Intézetünkben több mint egy évtizedre tekint vissza a beszélt orvosi magyar nyelv
oktatása, abból a meggondolásból, hogy a klinikákon folyik a gyakorlati orvosképzés,
amely nem képzelhetõ el a beteggel történõ magyar nyelvû elemi kommunikáció nél-
kül. Nyilvánvaló, hogy ez a sikeres gyógyítás egyik zálogaként is felfogható.

Gyõrffy Mária „Mi a panasz?” címû könyvét néhány éve használjuk a másod-
éves külföldi hallgatók oktatása során. E cikkben elõször a gyakorló nyelvtanár sze-
mével megkísérlem röviden áttekinteni a könyv tanítása során nyert tapasztalatai-
mat, párhuzamot vonva a korábbi évek oktatási gyakorlatával.

Elsõ benyomásom az volt, hogy pontosan ez az a könyv, amire szükségünk van,
amely már régóta hiányzott tanítási gyakorlatunkból. A szerzõ céljának tekinti a négy
nyelvi készség fejlesztését, elsõbbséget adva a beszédkészség, valamint a hallás utáni
megértés fejlesztésének. A kurzus két félév folyamán, heti 2x2 órában igyekszik
eljuttatni a hallgatókat oda, hogy képesek legyenek legalább alapszintû szaknyelvi
kommunikációra.

A gondosan összeállított tankönyv rendkívül gazdag gyûjteményként szolgál a
tanár kezében. Természetesen (mint ilyen) két félév alatt kimeríthetetlen. Tanári
közösségünk a célok és lehetõségek ismeretében közösen alakítja ki azt a szûk tan-
anyagot, amelynek elvégzését lehetségesnek tartja. A könyv anyagának leszûkíté-
se, azaz annak eldöntése, hogy szakterületenként mit is tanítsunk, nem könnyû fel-
adat. Nyilvánvaló, hogy kiemelten kell kezelnünk a belgyógyászattal foglalkozó
fejezetet, hiszen itt szerepelnek azok a nyelvi egységek, melyek alapul szolgálhat-
nak a medicina más területein folyó orvos—beteg párbeszédnek.

Az elsõ két hónap rendkívül megfeszített munkát követel mind a tanártól, mind
pedig a diáktól. Ekkor a hallgatókat „bombázzuk” a belgyógyászatban elõforduló
új lexikával, mondatstruktúrákkal, amelyeknek gazdagságát, variációs lehetõségeit
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sokszor még anyanyelvükön sem ismerik. A késõbbiekben viszont tapasztalják, hogy
az alaplexika és alapmondatok a többi szakterületen ismétlõdnek, s így például az
urológiát vagy a szemészetet már nem minõsítik túlzottan nehéznek.

Kiemelten fontosak a dialógusok, amelyek minden fejezet nélkülözhetetlen ele-
mei. Azon túl, hogy segítik a beszélgetési stratégiákat tudatosítani, arra is módot
adnak a tanárnak, hogy a nyelvtani szerkezeteket megerõsítse.

A könyv nagy elõnyének tartom, hogy a nyelvi anyagot sokoldalú, változatos
feladatokkal és tevékenységi formákkal közelíti meg. Örvendetes az elsõ jegyzet
korrekciója annyiban is, hogy sokkal kiemeltebben kezeli a nyelvtant.

A négy nyelvi készség közül – szerintünk – a beszéd a legnehezebb, hiszen ott
van a pszichológiai nyomás, hogy a tanuló hibát vét. A legtöbb diák a nyelv csen-
des hallgatója szeretne inkább lenni, nem pedig aktív beszélõje. Ezt tapasztaltam a
jelenlegi csoportomnál is, ahol néhány kivételtõl eltekintve úgy tûnt, hogy a kezde-
teknél a hallgatók megijedtek a nehézségektõl. Akkor elhatároztam, hogy megpró-
bálom lépésrõl lépésre vezetni õket abban, hogy elkezdjenek és egyre szabadabban
próbáljanak beszélni.

A tervezéskor nagyon lényeges volt az a szempont, hogy a kurzus megfeleljen
néhány általunk fontosnak ítélt alapelvnek, azaz gyors és kommunikatív legyen,
valamint készítse ténylegesen elõ a klinikai gyakorlatot. Olyan járulékos célokra is
figyelnünk kell, mint például a hallgatók magyar kultúrába való beilleszkedésének
elõsegítése, amelynek folyamatosnak kell lennie. Ez nem csupán az általános ma-
gyar nyelvi kurzus célja. Véleményem szerint szükséges, hogy a szaknyelvi kurzu-
son az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapjon az általános nyelvoktatás is.

Szinte minden órán felmerül az igény arra, hogy kiemeljünk egy-egy nyelvi
funkciót, beszédhelyzetet (pl. köszönések, megszólítások, üdvözlések, reagálás bi-
zonyos szituációkban, továbbá vélemény, predikció kifejezése vagy a tanács, javaslat
közlésének lehetséges módozatai).

A kommunikációnak két fõ eleme van: az egyik a folyamatosság, azaz az in-
formáció befogadása és átadása vagy közlése; a másik a nyelvhelyesség, azaz a he-
lyes nyelvtan, lexika és kiejtés használata. Folyékony és hibátlan beszéd csak ak-
kor szokott megvalósulni, ha a diákok elõre betanult szövegeket adnak elõ. Jól ismert
tény, hogy elõre megírt párbeszédekkel próbáljuk fejleszteni a beszédkészséget,
holott tudjuk, hogy a betanult dialógus messze van az önálló beszédtõl.

A nyelvóra legnagyobb része a mi esetünkben nyilvánvalóan arra fordítódik,
hogy az adott szakterület lexikai elemeit és bizonyos struktúráit gyakoroltassuk. Az
új lexika bemutatása, gyakorlatokon keresztül történõ átgyúrása mind fontos elemei
a nyelvtanulásnak, de a beszédkészség fejlesztését nem biztosítják, csak elõkészí-
tik. A tankönyi gyakorlatok gyakran megragadnak a mechanikus ismételtetés, sema-
tikus mondatalkotás szintjén.
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A hallgatókat abban is kell segítenünk, hogy kialakítsuk bennük a kommuni-
katív kompetenciát. A nyelvi órán olyan helyzetet kell teremtenünk, amelyben lét-
rejöhet a kommunikáció. Ez – mint ismeretes – akkor jön létre, ha a beszédpartne-
rek között véleménykülönbség vagy ún. információs hézag van. Vagyis, ha az egyik
beszélõ tud valamit, amit a másik nem. Igazi tanulás akkor jön létre, ha a tanuló maga
dönti el, mit akar kérdezni és hogyan, s mit akar mondani és hogyan. Beszéde a sa-
ját gondolatait fejezi ki, kérdéseivel a saját kíváncsiságát elégíti ki.

A hallgatóknak hatalmas tömegû információt kell megtanulniuk magyar nyel-
ven. Ezt célszerû minden órán lazítani olyan tevékenységgel, amely élvezetes, s
amely lehetõséget nyújt a szabadabb, spontánabb beszédre.

A továbbiakban a tananyagfejlesztési munka néhány újabb mozzanatáról teszek
említést, illusztrálva azt, hogy miként lehetséges meríteni azokból az ötletekbõl,
melyeket például az angol nyelvkönyvek hasznos formaként produkálnak.

1. A drámai jelenet

Az „Egy furcsa eset” címû jelenetre egy angol nyelvkönyvben bukkantam rá, s a
dialógust kisebb módosításokkal átírtam magyar nyelvre. Ez a belgyógyászat területé-
hez kapcsolható, három szereplõs dialógus egyben szórakoztató is a hallgatók számára.

A feldolgozáshoz egy három lépcsõs tevékenységsort terveztem:

1. a jelenet közös elolvasása

2. a jelenet kisebb egységekre bontása, ezek alapos átgyakorlása

3. a jelenet bemutatása, elõadása

A három fõs csoportokban a hallgatóknak nem kell memorizálniuk a szerepeket,
maguknál tarthatják az átiratot, és belenézhetnek akkor és ott, amikor és ahol fon-
tos ez számukra. Végig kényelmesen érezhetik magukat. Így a dialógusnak a pusz-
ta betanulását elkerüljük, s a hallgatókban egyre inkább tudatosul, hogy az egyes
szavak miként integrálódnak a történésbe. Jobban észreveszik, mi a jelentésük a
töltelékszavaknak, a hezitálásnak, a szüneteknek. Az is tudatosul, hogy jelentést
hordoz a mimika és a testbeszéd.

Csak úgy nyerhetnek némi magabiztosságot ahhoz, hogy elkezdjék a saját imp-
rovizációt, ha ahányszor csak tudjuk, használtatjuk velük az átiratot, mielõtt ösztö-
nöznénk õket saját variációjuk eljátszására.

A következõ lépés az improvizáció. Tapasztalatom szerint a hallgatók szívesen
veszik, ha a történetet csak mint vázat kell felhasználniuk, és például más befeje-
zést adhatnak a jelenetnek. Ez a feladat erõsíti a csoportkohéziót, amelynek a meg-
léte igen fontos a nyelvórán.
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2. Esettörténet

A kiindulópont egy (a könyvbõl vett és kinagyított) képi stimulus, amely köré
épülhet a történet, melyet a hallgatók a fantáziájuk szerint alakíthatnak. Az általam
megadott kezdéshez, amely nem több, mint a beteg neve, a hallgatók hozzáadnak
újabb információkat, s így épül fel az esettörténet. Ezt oly módon irányíthatjuk, hogy
a történet vázát kérdõszavak vagy rövid kérdõmondatok alkotják:

Ki a beteg? (képzeletbeli személyi adatok)
Hol van most? (klinikai osztály)
Mikor, hol, mi történt?
Mióta beteg?
Hogy van?

Kulcsszavakkal is irányíthatunk: pl. jelen panaszok, vizsgálat, kezelés, terápia stb.
A közösen produkált esettörténet nagyon egyszerû, de az, hogy az idegen nyel-

vet kreatív tevékenységre használja a hallgató, nagy sikerélményt és motivációs
forrást jelenthet számára.

A tankönyvi dialógusok sokszor túlságosan sterilizáltak. A valóságban viszont
mindig valamilyen hangulatban beszélgetünk, érzelmeket fejezünk ki. Az említett
esettörténet kiindulópontja lehet egy újabb gyakorlatnak. Elképzeljük, hogy a beteget
elmegyünk meglátogatni. A hallgatók különbözõ szerepeket játszanak (pl. feleség,
szülõ, gyermek, unoka, munkatárs, szomszéd stb.). Belehelyezkednek a szituáció-
ba, köszöntik a beteget, és szerepüknek megfelelõen valamit mondanak neki. En-
nél a feladatnál jól kihasználható az érzelmi motívum, a hangulati aspektus: rövid
közlésekkel többek között együttérzést, a találkozás örömét, vigasztalást, bátorítást,
megnyugtatást vagy éppen dorgálást fejezünk ki.

3. Szerepjáték

Egyszerû, de gondolkodást igénylõ, több spontaneitást magában foglaló szerep-
játékokkal is próbálkozunk. A beteg szerepét játszó hallgató megkapja a beteg sze-
mélyi adatait és a probléma rövid magyar nyelvû összefoglalását. Néhány percig ezt
tanulmányozhatja. Ez lesz az alap az orvos—beteg szerepjáték során. Az orvost ját-
szó hallgató feladata a beteg kikérdezése. A beszéd centrumában az interakció áll
és a résztvevõk közötti információcsere. Meg kell tudni a párjuktól valamit, amit nem
tudnak, tehát így létesítettünk egy olyan információs hézagot, amelyet beszéddel kell
áthidalniuk. Akárcsak a valóságban, itt sem tudják, hogy mi fog következni, beszé-
dük ezért megközelíti a természetest.
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4. Történetmesélés

Kurzusainkon kezdetben az expresszív oldal, a produktív beszéd készségének
fejlesztése kapott hangsúlyt. Ma már a hallás utáni megértés fejlesztését is igen fon-
tosnak ítéljük, és párhuzamosan végezzük a beszédkészség fejlesztésével, hisz a kettõ
ugyanazon alapkészség összetevõje.

Némileg hiányolom a fõleg a hallás utáni megértés fejlesztésére használható
szövegeket, és feladatomnak tartom rövidebb történetek órán való feldolgozását.
Ezzel például jól elõkészíthetõ a záróvizsgán szereplõ egyik feladat, amikor is öt-
hat mondatos összefüggõ szöveget, egy esettörténetet mond el a vizsgáztató, s a
hallgató feladata ezt összefoglalni.

Gyakran elhangzik az a hallgatói vélemény, hogy a történetek megértése túlsá-
gosan nehéz feladat, mert ismeretlen lexikát és nyelvi struktúrákat tartalmaz. Ez igaz,
hiszen mind a tankönyvi, mind pedig az általam gyûjtött szövegekben olyan lexika
is szerepel, melynek elsajátítását nem tartjuk szükségesnek, így ezek a szövegek arra
is alkalmasak, hogy a hallgatók megelégedjenek a részleges megértéssel.

A történet leegyszerûsítése is egy módja annak, hogy segítsük a hallgatókat a
megértésben. Elmondhatjuk a történetet elõször angolul, majd magyarul. Az elsõ
elmondásnál angol nyelvû szómagyarázatokkal támogathatjuk meg a lexikát. Segít-
hetünk, hogy kitalálják, mirõl is szól a történet: például megmutatjuk a történettel
kapcsolatos illusztrációt, vagy/és elõre megtanítjuk a kulcsszavakat.

A bõrgyógyászat témaköréhez kapcsolható rövid történetet szintén egy angol
segédkönyvbõl adaptáltam, L.A. Hill által írt sztori az alap. A feldolgozás úgy tör-
ténik, hogy szabadon mondom el a történetet. Kihasználom az ebbõl a bemutatási
módból eredõ elõnyöket: mimika, hezitálás, ismétlések, a hallgatókhoz intézett kér-
dések. A történetben szereplõ karakterek, jelen esetben a férj—feleség szerep hatá-
rozza meg a dialógus során használt megszólítást, a néhány mondatos társalgás in-
formális stílusát. A tartalom kiaknázásának további lehetõsége is adott: a beteg
megjelenik a háziorvosnál, majd klinikai kivizsgáláson: Vajon milyen párbeszéd
zajlott a rendelõben, illetve a bõrgyógyásznál? Ebben a fázisban lép be ténylegesen
a hallgatói improvizáció.

Befejezésül hadd tegyek néhány személyes észrevételt. Amikor elkezdtem a
kísérletezést, kezdettõl fogva kétségeim voltak azzal kapcsolatban, hogy az egyéb-
ként is terjedelmes törzsanyag bõvíthetõ-e még valamivel. Most azt gondolom, hogy
a pluszként végzett gyakorlatok nem voltak hiábavalók, hiszen oldottabb légkörben
gyakorolhatták a nyelvet. Azáltal, hogy megpróbáltam még inkább szabad kezet adni,
a hallgatók életet vittek az órába. Szándékom az volt, hogy stimuláljam a hallgatók
beszédkészségét, hogy elvezessem õket a dialógusokban, történetekben szereplõ
társadalmi konvenciók jobb megértéséhez, s ahhoz, hogy felfedezzék az érzelmi,
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hangulati aspektust, amely színezi a nyelvet. Azt tapasztaltam, hogy a hallgatók
együttmûködtek – egyénileg is, csoportként is.
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