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1. Bevezetés 

 

 

Magas presztízséből és társadalmi/gazdasági dominanciájából adódóan az 1950-es 

évek óta angol nyelv vált az orvostudomány nyelvévé világszerte. A magyar orvosok 

mindennapi életében, szakmai nyelvhasználatában is egyre dominánsabb szerepet játszik az 

angol nyelv. Jelen vizsgálat célja az orvostudomány egyik szakterületének, a kardiológia 

nyelvezetének, a kardiológiai zárójelentésekben megjelenő angol nyelvi kontaktushatásoknak 

a leírása, valamint az érintett beszélőközösségek nyelvi attitűdjének vizsgálata. Számos 

nyelvészeti tanulmány vizsgálta már az európai nyelvek, köztük az angol nyelv hatását a 

magyar nyelvre, de ezek többnyire nyelvművelő szempontból írták le a jelenséget, s 

mindeddig kevés szociolingvisztikai és kontaktusnyelvészeti tanulmány jelent meg a 

témakörben. 

Mivel az orvostudomány igen szerteágazó, hatalmas tudományág, jelen vizsgálat 

egyetlen szakterület, a kardiológia szaknyelvének tanulmányozására vállalkozik. A 

kardiológia az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő szakterülete, ahol az utóbbi 

25 évben ugrásszerű fejlődés következett be a vizsgálati és gyógyászati eljárások területén. A 

kardiológia a népesség jelentős hányadát érintő betegségekkel foglalkozik, hiszen a fejlett 

országokban a szív-érrendszeri betegségek a vezető halálokok. 

 A klinikai/kórházi zárójelentések az orvosi ellátás fontos dokumentumai, ezek 

képezik az intézményi kezelőorvos írott nyelvi kommunikációját az alapellátásban dolgozó 

családorvos, illetve a beteg további kezelését biztosító szakellátásban dolgozó orvos felé. A 

zárójelentés tartalmazza a beteg anamnézisét, klinikai ellátásának, az elvégzett műtéteknek a 

leírását, valamint a javasolt terápiát. A zárójelentés tehát az egyik legfontosabb írásbeli műfaj 

a mindennapi orvosi gyakorlatban. Ritkán kerül sor zárójelentések nyelvészeti elemzésére, 

mert ez a szövegtípus nehezen hozzáférhető a betegjogok védelme miatt.   

 

 

2. Módszerek 

 

A dolgozat egyik fő kutatási célja, hogy feltárja, milyen angol nyelvi kontaktushatások 

figyelhetők meg a kardiológia írott nyelvi változatában, a másik fő célja azon 

beszélőközösségek tagjainak nyelvi attitűd vizsgálata, akik érintettek e szakterület 

nyelvhasználatában. 
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Ennek megvalósításához a szerző két külön módszert alkalmazott: egyrészt  

kardiológiai zárójelentések kontaktusnyelvészeti vizsgálatát végezte el, másrészt félstrukturált 

interjúkat készített kardiológusokkal, háziorvosokkal és betegeikkel. 

Az első módszer alapján a szerző a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai 

Zárójelentéseinek Korpuszát (SZTEKZK) elemezte, mely 234 random módon kiválasztott 

teljes kardiológiai zárójelentést (összesen 216 703 szót) tartalmaz. A dokumentumokat 2005 

és 2009 között készítették magyar kardiológusok a Szegedi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karának II. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központjában.  

Az adatok összegyűjtése manuálisan történt, ezután az adatokat a szerző kategorizálta 

és elemezte, majd az erre a célra kifejlesztett számítógépes programmal elvégezte statisztikai 

vizsgálatukat is. Végül a statisztikai adatokat MS Excel 2007 formátumban rögzítette. 

Haugen (1950), Weinreich (1953), Kontra (1981, 1982), Lanstyák (2000, 2006) és a 

saját korábbi kutatási eredményei alapján a következő kategóriák szerint csoportosította a 

gyűjtött adatokat: 

 

1. ortografikus kölcsönzés (pl. helyesírás, központozás) 

2. lexikai kölcsönzés (eredeti alakjukban átvett illetve helyesírásukban integrált 

kölcsönszavak, szerzői nevek, betűszavak) 

3. jelentésbeli kölcsönzés (kalkok, hibridkölcsönzés, tükörképzés) 

4. grammatikai és szintaktikai szintű kölcsönzés (pl. a határozott névelő vagy a szenvedő 

szerkezet használata) 

5. egyéb kölcsönzés (retorikai illetve műfaji sajátosságok). 

 

Az SZTEKZK-ból gyűjtött anyagot a szerző összevetette az alábbi általános- és 

szakszótárakban található adatokkal: 

 

a. Bakos, Ferenc. 2007. Idegen szavak és kifejezések szótára. 2007. Budapest: 

Akadémiai Kiadó.  

b. Benjámin, Katalin. 2006. Brencsán orvosi szótár. (4. kiadás) Budapest: Medicina 

Könyvkiadó.  

c. Benkő, Loránd. 1967. A magyar nyelv történeti etimológiai szótára. Budapest: 

Akadémiai Kiadó.  

d. Fábián, Pál and Magasi, Péter. 1992. Orvosi helyesírási szótár. Budapest: 

Akadémiai Kiadó.  

e. Lozsádi, Károly. 2006. Etymologia medica. Budapest: Medicina Kiadó.  

f. Merriam–Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary (ld. 

http://www.merriam-webster.com honlapon). 

http://www.merriam-webster.com/
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g. Mosby's Medical Dictionary. 8th edition. 2009. Amsterdam: Elsevier. 

h. Országh, László. and Magay, Tamás. 1998. Angol-magyar nagyszótár. Budapest: 

Akadémiai Kiadó. 

i. Pusztai, Ferenc (szerk.) 2003. Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai 

Kiadó.  

j. Zaicz, Gábor. 2006. Etimológiai szótár. Budapest: Tinta Kiadó.  

 

 

Az SZTEKZK-ból gyűjtött adatok köznyelvi gyakoriságát a szerző a Magyar irodalmi 

és köznyelv nagyszótárának korpuszában/Magyar történeti korpuszban ellenőrizte. A 

morfológiai és grammatikai elemzés során főként Kenesei és mtsai (1998), É. Kiss és mtsai 

(2003) és Korchmáros (2006) által leírtakat követte. 

A második módszer segítségével a szerző tizenegy kardiológussal, hat háziorvossal és 

nyolc kardiológiai szakellátásban részesült beteggel készített félstrukturált interjúkat az 

érintett beszélőközösségek nyelvi attitűdjének feltárására az angol nyelvi hatásokkal 

kapcsolatban.  

A kutatás harmadik fázisában összevetette a fent említett két módszerrel gyűjtött 

adatokat, s komplex módon elemezte és értelmezte azokat. A két vizsgálati módszer 

eredményei egymást kiegészítve nemcsak leírják a létező nyelvi jelenségeket, hanem 

rávilágítatnak az okokra is, megmutathatják, hogy a különböző érintett beszélőközösségek 

hogyan viszonyulnak az orvosi szaknyelvben jelentkező angol nyelvi dominanciához és a 

nyelvi interferenciahatásokhoz. 

 

 

3. Eredmények 

 

Az angol nyelv az orvostudomány nemzetközi nyelve a kutatásban résztvevő orvosok 

számára. Az anglicizmusok nemcsak a lexikai-szemantikai szinten jelentkeznek, hanem 

hatással vannak a magyar ortográfiára, grammatikára és szintaktikai változásokat is találunk a 

magyar-angol kétnyelvű beszélők által írt dokumentumokban. 

A magyar kardiológiai szaknyelv új szakkifejezéseit főként lexikai vagy szemantikai 

kölcsönzéssel alkotják. A kiterjedt angol nyelvi kölcsönzés mellett gyakori a latin (L) eredetű 

szakszavak, főként melléknevek és igék, gyakori és széleskörű használata pl. ineffektív, 

intenzifikált, lokalizál. Gyakori használatuk a magyar kardiológiai szaknyelvben annak 

tulajdonítható, hogy ezeket a kifejezéseket gyakran használják az angol orvosi 

szakirodalomban (v.ö. ineffective, intensified, localize). 
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A nyelvi kontaktushatás következtében nem csak közvetlen kölcsönzéssel (Thomason 

2003) kerülnek új lexikai elemek a magyar szaknyelvbe, hanem egyéb grammatikai 

műveletekkel is bővül a magyar szaknyelv szókincse: az angol kölcsönszavakhoz magyar 

képzők járulnak, s így jönnek létre újabb szavak. Az angol (A) lexémák morfológiailag 

asszimilálódnak a magyar (M) nyelvhez és az eredeti kölcsönzéstől eltérő szófaji alakban is 

meghonosodnak: pl. A fn/ige stent > M fn stent > M stentelés: stent főnévi szótő + -(e)l 

igeképző + -és főnévi képző; (L)/A ige elongate > M mn elongált: elongál igei szótő + -t 

melléknévi képző; A fn/ige trigger > M ige triggerel: trigger főnévi szótő + -(e)l igeképző. A 

morfológiai adaptáció bonyolultnak tűnhet, mivel a magyar nyelvben, ellentétben az angollal, 

komplex szabályok határozzák meg a viszonyragokat, de gyakran a kölcsönszót a beszélők 

magyar szótőként használják, s a kölcsönszó így kapja meg az esetet és számot jelölő 

toldalékokat. 

Az angol kölcsönszavak bizonyos mértékig írásképileg, szintaktikailag és 

szemantikailag is integrálódnak a morfológiai integráció mellett. Számos kölcsönszó nem 

tekinthető egyszerű lexikai kölcsönzésnek, inkább nyelvi fejlesztésnek, mivel nincs 

forrásnyelvi megfelelője: ezek a jelentésbeli kölcsönszavak (pl. kalkok).  

A kölcsönszavak közül szinte mind átesett szemantikai változáson is: legtöbbször 

jelentésszűkülés figyelhető meg a forrásnyelvhez képest, hiszen a kölcsönszó csak egy vagy 

két jelentését veszi át a forrásnyelvi lexémának, pl. az A support szónak az angolban három 

szemémája van, míg a magyar orvosi nyelvbe (H szupport) csak egy szemémája került át: 

támogatás. A kölcsönzési folyamat során a kölcsönzött (angol) szó jelentése elveszhet 

(szemantikai szűkülés), megváltozhat (szamantikai változás) vagy új jelentéssel bővülhet 

(szemantikai bővülés): pl. A ige/fn burst ‘nyomás vagy terjeszkedés alatti hirtelen kitörés’ > 

M burst ‘sorozatos külső ingerület’.  A szókölcsönzés során az kölcsönszavak ugyanolyan 

szemantikai változásokon mehetnek keresztül mint a magyar szavak: metonímia, metaforikus 

eltolódás, poliszémia vagy éppen ennek szűkülése. 

Az eredeti alakban átvett kölcsönszavak (pl. guided, spike, upgrade) és a jelentésbeli 

kölcsönszavak mint például a tükörszavak/-kifejezések (pl. mélyvénás ’deep vein’, sószegény 

‘low salt’, várólista ‘waiting list’) és a hibridkölcsönzések (pl. echodús ‘echo rich/dense’, 

pacemakertasak/-zseb ‘pacemaker pouch/pocket’, vérnyomáskontroll ‘blood pressure 

control’) adják a magyar kardiológiai zárójelentésekben azonosított angol kontaktushatások 

legnagyobb részét. 

A kölcsönszavak többsége főnév (n=62): eredeti alakban átvett főnevek pl. branch, 

graft, stent, illetve igéből képzett főnevek pl. kinking, mapping, stentelés. Az összetett 
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főnevek is gyakoriak, mind az eredeti alakban átvett kölcsönszavak pl. end stage, entrainment 

mapping, mind a jelentésbeli kölcsönszavak esetében pl. ágynyugalom ‘bedrest’, szívhalál 

‘cardiac/heart death’, tamponade jelek ‘tamponade signs’. A négy leggyakrabban előforduló 

főnév – beleértve a képzett alakokat is – a stent szó 282 előfordulással, a block/blokk szó 240 

előfordulással, a pacemaker szó, melyet összesen 211 alkalommal használtak a vizsgált 234 

zárójelentésben, és a pace szó, mely 194-szer fordult elő. 

Szófaj tekintetében a melléknevek a második leggyakrabban kölcsönzött szófaj, 

melyek azonban csak kis hányadát teszik ki a vizsgált kardiológiai zárójelentésekben 

megjelenő összes kölcsönszónak pl. gyógyszerkibocsátó ‘drug releasing’, intenzív ‘intense’, 

sick ’beteg’, slow-fast ’lassú-gyors’, tilt ’döntött’, tünetmentes ‘symptom free/asymptomatic’.  

A négy leggyakrabban használt melléknév a panaszmentes ‘complaint free/asymptomatic’ 

(n=74), a diffuse/diffúz és a lobmentes ‘inflammation free’ (n=50 mindkettő), valamint a 

koleszterinszegény ‘low cholesterol’ (n=31) volt.  

Igei kölcsönszavak ritkán fordulnak elő a vizsgált korpuszban: mindösszesen 11 

kölcsönzött ige található az SZTEKZK-ban, s mindegyik helyesírásában integrált kölcsönszó. 

Az négy leggyakrabban kölcsönzött ige a pozicionál ‘(to) position’ (n=16), a detektál ‘(to) 

detect’ (n=14), a diszkonnektál ‘(to) disconnect’ (n=9) és a provokál ‘(to) provoke’ (n=9) volt.  

Az angol orvosi rövidítéseket (különösen a betűszavakat) nagyon gyakran átveszi a 

magyar orvosi szaknyelv. A négy leggyakrabban használt rövidítés a vizsgált korpuszban a 

SEC ‘spontaneous echo contrast’ (n=375), a LAD ‘left anterior descending’ (n=355), az INR 

‘international normalized ratio’ (n=260) és az MCH ‘mean cell hemoglobin’ (n=248) volt. 

Az angol nyelvi kontaktushatásra létrejött ortografikus, grammatikai és szintaktikai 

kölcsönzések nem olyan változatosak, mint a lexikai és szemantikai kölcsönzések, de 

számarányukat tekintve igen tetemesek. Mindegyik vizsgált zárójelentésben megjelenik 

például a tizedespont és a liter jelölésére a nagy kezdőbetű (L). Ez utóbbi összesen 1246 

alkalommal fordul elő a 234 zárójelentésben.  

A grammatikai kölcsönzések közül leggyakoribbak a személytelen szerkezetek pl. 

ultrahang jobb oldali nephrolithiasist igazolt, azaz az ultrahang vizsgálatot végző orvos 

nephrolithiasist talált/látott a betegnél. A személytelen és passzív szerkezetekkel azonban 

nemcsak a vizsgálóorvost személytelenítik el, hanem a vizsgálat tárgyát képező beteg sem 

jelenik meg a mondatban, pl. magasvérnyomás, hyperlipidaemia ismert, azaz a betegnek 

magas vérnyomása és hyperlipidémiája van. A legtöbb zárójelentésben a mondat cselekvő 

alanya rejtve marad vagy intézményként jelenik meg: pl. Ügyelet járt kinn nála; OMSZ hozta 

az ambulanciára.  
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A tudományos szövegekre napjainkban jellemző a nemzetközileg elfogadott, 

standardizált nyelvhasználat, mely megjelenik a zárójelentések stílusában, retorikájában, 

szerkezetében is. Így jellemző a köntörfalazás ’hedging’, a defenzív nyelvhasználat, s új 

alcímek jelentek meg a zárójelentésben (pl. távolabbi kórtörténet) ezáltal igazodva a 

nemzetközileg elfogadott normákhoz. 

Az eredeti alakban átvett kölcsönszavak ortográfiai asszimiláció nélkül is 

beágyazódhatnak a magyar morfológiai rendszerbe, a magyar szintaxis szabályaihoz 

alkalmazkodva szótőként szerepelnek a mondatban, s magyar toldalékokat kaphatnak 

(Fenyvesi 2005). Némely beszélő idegenszóként kezeli ezeket a szótöveket, s kötőjellel 

választja el a hozzá csatolt toldalékokat: pl. flow-t, flow-val, mások kötőjel nélkül írják a 

toldalékolt alakokat: pl. grafttal, pacelés. Következésképpen a morfológiai asszimiláció 

megelőzheti az ortografikus és valószínűleg a szemantikai asszimilációt. 

A kölcsönzések integrációja valószínűleg függ a kétnyelvűség mértékétől is; a 

kölcsönszó folytonos forrásnyelvi interferencia alatt áll, így a különböző beszélők eltérő 

módon írhatják ugyanazt a szót (v.ö. Haugen 1950). Ennek eredményeként a 

diskurzusközösségben párhuzamosan többféle ortografikus és morfológiai változata is 

szerepelhet ugyanazon kölcsönszónak. Az integrálódás mértéke nyelvi és nyelven kívüli 

tényezőktől is függ: tükrözi a beszélők nyelvi attitűdjeit és a kölcsönszó használati 

gyakoriságát. Az integrálódás függ magától a kölcsönszótól is: mennyire illeszkedik a magyar 

nyelv írásképéhez és morfológiájához.  

A félstrukturált interjúk során a szerző megkérdezte a kardiológusokat, mikor és 

milyen célra használják az angol nyelvet. A második módszer segítségével vizsgálta a magyar 

orvosi diskurzusközösség tagjainak angol nyelvi attitűdjeit, az angol nyelvi kontaktushatás 

által létrejött változásokat, valamint a kölcsönzés motivációit. 

A szakmai csoportok formálódásában szerepet játszik a csoportidentitás, a csoport 

attitűdje, a csoport által elfogadott norma. Szükség van szakmai csoportidentitásra és más 

csoportoktól való elkülönülésre az egészségügyön belül is. Ez az elkülönülési és 

összetartozási igény szerepet játszik a magyar kardiológusok nyelvhasználatának 

alakulásában: folytonos motiváció éri őket, ha az adott szakmai csoporthoz akarnak tartozni, 

el kell fogadniuk a csoport normáit és alkalmazkodniuk kell a csoport viselkedéséhez. 

Ugyanakkor ezzel bizonyos távolságot is tartanak más csoportoktól, diskurzusközösségektől, 

például más szakmabeli orvosoktól vagy a betegektől.  

A magyar orvosoknak a történelem során mindig meg kellett tanulniuk egy második 

nyelvet az anyanyelvük mellett: latinul a magyar orvostörténelem során az első évezredtől, 
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franciául és németül a XVIII. századtól, az 1950-es évektől oroszul és az 1980-as évektől 

angolul (bár csak a latin, a német és az angol tekinthető ezek közül lingua francának). 

Jelen tanulmány eredményei szerint a megkérdezett kardiológusok (11 fő) mindegyike 

tanult angolul, és a megkérdezett háziorvosok többsége is (hatból öt). A megkérdezett betegek 

(8 fő) közük három szintén tanult angolul. Az orvosok különféle helyzetekben használják az 

angol nyelvet: tudományos cikkek olvasására (a háziorvosok és a kardiológusok egyaránt), de 

míg a háziorvosok gyakrabban olvasnak magyar nyelvű közleményeket, a kardiológusok 

szinte kizárólag angol nyelvű cikkeket olvasnak. 

A klinikai kardiológusok nemcsak olvassák ezeket a szakmai cikkeket, hanem ők 

maguk is publikálnak angolul, angol nyelvű absztraktot írnak és angol nyelvű előadásokat 

készítenek és tartanak. A Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karán csak angol 

nyelven írt PhD dolgozatot lehet benyújtani. 

Mindkét orvoscsoport említette, hogy a hétköznapokban, az anamnézisfelvétel során is 

alkalmazzák az angol nyelvet: a klinikusok naponta, a háziorvosok ritkábban találkoznak 

magyarul nem (de angolul) beszélő külföldi beteggel. A kardiológusok a napi oktatás során is 

használják az angol nyelvet, hiszen az egyetemen angol nyelvű orvosképzés is folyik, a 

posztgraduális képzésben is vannak külföldi kollégák, akikkel ez a közös nyelv. A 

megkérdezett kardiológusok gyakran vesznek részt nemzetközi konferenciákon, ahol a 

hivatalos nyelv szinte kizárólagosan az angol, még akkor is, ha olyan országban rendezik a 

konferenciát, ahol nem az angol a hivatalos nyelv. 

A Kardiológiai Intézetben ápolt betegek egy része észlelte, hogy orvosaik bizonyos 

helyzetekben angolul beszélnek: külföldi diákokat oktatnak, külföldi kollégákkal beszélnek. 

A válaszokból az derült ki, hogy a betegek hozzászoktak ahhoz a helyzethez, hogy az orvosok 

időnként angolul beszélnek, azonban néhány beteget zavar ez, hiszen ilyenkor a róluk 

folytatott eszmecserét (esetleg) nem értik. Bár összességében úgy nyilatkoztak, hogy az 

állapotukra, kezelésükre vonatkozóan mindig megfelelő magyar nyelvű tájékoztatást kaptak 

klinikai ellátásuk során. 

Mind a háziorvosok, mind a klinikusok nagyon fontosnak tartják az angol nyelvtudást, 

bár az első diskurzusközösség szakmai életében még kevéssé van jelen ez a nyelv. A 

kardiológusok egyértelműen pozitívan nyilatkoztak az angol nyelvről, ennek használatát 

elengedhetetlennek érzik szakmai, klinikai életükben. 

A megkérdezett kardiológusok egyetértettek abban, hogy szükség van a 

tudományokban egy közös nyelvre, s ez lehet az angol nyelv, mivel angolul sokkal 

tömörebben adható vissza némely fogalom, mint magyarul, és funkcionálisan az angol nyelv 
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valamelyest alkalmasabbnak tűnik a komplex vizsgálatok és beavatkozások leírására. Emellett 

más érveket is felhoztak az angol nyelv hasznosíthatósága mellett: angol nyelvtudás 

birtokában szakmai és anyagi előnyökre tehetnek szert, így az angol nyelvismeret 

egyértelműen előnyös számukra. A fentiek mellet még egy gyakorlati érv szól az angol nyelv 

mellett: a 45 évnél fiatalabb kardiológusok többsége első idegennyelvként az angolt tanulta az 

iskolában, s egyetemi tanulmányaik során is ez a nyelv volt a fő választási lehetőség. 

A háziorvosok is fontosnak tartják az angol nyelvismeretet (tanulnak angolul vagy 

tanulni kívánnak a jövőben), azonban úgy gondolják, hogy pillanatnyilag az angol nyelv 

nemigen befolyásolja szakmai karrierjüket, számukra minden szükséges információ elérhető 

magyar nyelven. Nem hátrány egy magyar háziorvos számára, ha nem beszél angolul, de a 

közös nemzetközi szakmai nyelv meglétét ők is fontosnak tartják. A megkérdezett 

háziorvosok többsége egyetértett abban, hogy ez a közös nyelv az angol nyelv lehet (az orvosi 

latinnal együtt). 

A megkérdezett háziorvosok fele pozitívan nyilatkozott az angol nyelvről, s egyetértett 

a fent leírtakkal, mások azonban aggodalmukat fejezték ki a magyar nyelv romlásával, s az 

angol nyelv dominanciájával kapcsolatban. Szerintük félreértésekhez, kommunikációs 

problémákhoz vezethet ez a helyzet mind a szakmabeliek, mind az orvosok és betegeik 

között, s szerintük gátat kellene szabni az angol nyelv ilyen mértékű térnyerésének. 

Összegzésként elmondható, hogy a szakellátásban és a klinikai ellátásban dolgozó 

kardiológusok számára az angol nyelv nemcsak a kutatás nyelve, hanem az orvostudományé, 

orvoslásé általában, egy olyan munkanyelv, melyet szakmájuk különböző területein 

alkalmaznak különböző célokra. Azonban számukra sem kérdéses, hogy a magyar nyelv 

használata elengedhetetlen bizonyos szakmai helyzetekben: a magyar hallgatók graduális és a 

szakmabeliek posztgraduális képzése során, és természetesen a napi betegkikérdezés, 

vizsgálat során, mely munkájuk túlnyomó többségét alkotja. Az orvosok körében az angol 

nyelv globális terjedésének következtében kialakult diglosszia azonban aggodalomra késztet 

számos nyelvészt és orvost (v.ö. Bősze 2009; Kiss 2009), mivel ez a magyar nyelvhasználat 

csökkenését és „csökevényesedését” eredményezheti. Az angol nyelv terjedése a tudományos 

nyelvhasználatban tovább mélyítheti a már meglévő szakadékot a szakmai és laikus 

diskurzusközösségek között, s ezáltal további társadalmi megosztottsághoz vezethet. A 

magyar nyelvből hiányozni fognak bizonyos terminusok, s helyüket angol szavak veszik át. 

Ezáltal egy idő után a magyar kutatók képtelenek lesznek magyarul beszélni a szakmájuk 

legújabb vívmányairól. Ezért párbeszédet kell folytatni ennek elkerülésére, megelőzésére az 

érintett szakmák képviselői és a nyelvészek között. 
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4. Összegzés 

 

A félstrukturált interjúkkal gyűjtött adatok lehetővé tették a kardiológiai 

zárójelentésekben talált angol nyelvi kontaktushatás eredményeként létrejött kölcsönzések 

jobb megértését. Az eredmények értékelésekor két kommunikatív aktust kell 

megkülönböztetni: 

1. a magyar kardiológus az angol nyelvet használja különböző szakmai helyzetekben, 

2. a magyar kardiológus magyarul beszél/ír bizonyos angol nyelvi 

kontaktusjelenségekkel. 

A két eset azonban összefügg, nem vizsgálható külön-külön, hiszen a második aktus az 

első következménye: a kölcsönzések az angol nyelv kiterjedt használatának tulajdoníthatók. 

 A vizsgált zárójelentésekben a magyar anyanyelvű (első nyelv – L1) kardiológusok 

szavakat és strukturális elemeket kölcsönöznek második nyelvükből (L2), az angol nyelvből. 

A magyar kardiológusok ritkán kapcsolják ki teljesen a második nyelvüket munka közben, 

így gyakorlatilag bármilyen L2 jellegzetesség átkerülhet az L1-be beszéd vagy írás során. A 

kétnyelvűek gyakran alkalmaznak kódváltásokat, melyek többé-kevésbé kölcsönzéssé 

válhatnak (v.ö. Myers-Scotton 1993: ’gyakorisági hipotézis’). Azonban az orvosi 

diskurzusközösség nem minden tagja alkalmaz kódváltást, hiszen a háziorvosok egy része 

nem beszél angolul, de ezeket az angol kölcsönzött elemeket, melyek beépülnek a 

kétnyelvűek magyar szakmai nyelvhasználatába, a szakma többi képviselője is átveszi. A 

kölcsönzött elemek asszimilációja függ a beszélők „kétnyelvűségének fokától” (v.ö. Haugen 

1950): ezért a zárójelentések írói például más-más ortografikus megjelenítéssel és morfológiai 

megvalósítással használják ugyanazon kölcsönszavakat. Az angol nyelv mint lingua franca 

hatással van a strukturális (szintaktikai és grammatikai) elemekre is, sőt az írott orvosi 

szövegek műfaji és retorikai konvencióit is megváltoztathatja. 

A megkérdezett kardiológusok használják az angol nyelvet a nemzetközi szakmai 

együttműködések során éppúgy mint a napi gyakorlat során, ezzel szemben a háziorvosok 

nem vagy csak ritkán használják munkájuk során az angolt. Az L2 kiterjedt használata nyelvi 

kontaktushatások kialakulásához vezet a kardiológusok L1-jében, s ezek a kontaktushatásra 

létrejött változások az írott dokumentumokban, a vizsgált zárójelentésekben is megjelennek. 

A változások közül a legnagyobb kategóriát a lexikai és a szemantikai kölcsönzések teszik ki. 

A mindenkori nyelvválasztás (L1 vagy L2 használata) és a kontaktushatások nem 

tetszőlegesek: a beszélők nyelvválasztása és a kölcsönzések tudatos használata jelzi a 
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beszélők „identitási aktusát”, mely mögött különféle motivációk állhatnak. A tudományokban 

a hiányzó terminológia megjelölése lehet az egyik elsődleges motiváció a lexikai kölcsönzés 

során, ide tartozik az új fogalmak megnevezése. Bizonyos esetekben az orvostudományban is 

időnként gazdaságosabb az új fogalmak megnevezésének átvétele az L2-ből a fogalom 

bevezetésével együtt, mint a terminus megalkotása az L1-ben. 

A lexikai innováció oka lehet továbbá a szinonimák iránti igény, mivel a túl gyakran 

használt szavak elveszítik kifejezőerejüket az L1-ben, s hasonlóképpen szükség lehet 

eufemizmusokra a már használatos terminológia mellett. A kölcsönszavak lehetővé tehetik a 

részletesebb szemantikai vagy konceptuális jelentésbeli megkülönböztetést, emotív 

funkciójuk is lehet. Stilisztikailag is árnyaltabbá teheti a meglévő szókészletet, ezáltal a 

szöveg szakmai szempontból pontosabbnak, objektívebbnek, árnyaltabbnak vagy 

hitelesebbnek tűnhet: pl. M tüske megegyezik az A spike-kal, de az orvosi szaknyelvben M 

spike ‘a pacemaker elektromos ingere’. Időnként párhuzamosan használják az L2 kifejezést és 

annak L1 változatát eltérő stílusértékük miatt: a kölcsönszót a formálisabb, míg a magyar 

kifejezést az informálisabb stílus megjelenítésére pl. A/M kinking – M megtörés/megtöretés 

vagy A/M recovery –  M lábadozás. 

  A kölcsönzés leggyakoribb oka a nyelvi szükséglet és a presztízs. A szükséglet a 

hiányzó terminológia pótlását segíti elő, míg a presztízs a csoportazonosság, az összetartozás 

kifejezése, mások kirekesztése, vagy a hatalom megjelenítése lehet. Megkülönböztethetünk 

szükségletet kielégítő kölcsönszavakat, ekkor a szókölcsönzésnek fogalom illetve 

tárgykölcsönzés az alapja, és luxus-kölcsönszavakat, melyek meghonosodása nem a 

nyelvközösség ismereteinek bővülését jelenti, hanem valamely szinonimával való 

gyarapodását. Az ilyen típusú kölcsönzéseket presztízskölcsönzésnek is nevezhetjük, hiszen 

általában a magasabb presztízsű nyelvből kerülnek át a befogadó nyelvbe. A szükségletet 

kielégítő kölcsönszavak között szerepel például a defibrillátor vagy a stent, a luxus-

kölcsönszavak közé sorolható a branch (M branch/ág), a potassium (M potassium/kálium) 

vagy a study (M study/vizsgálat/tanulmány).  

Az angol nyelv dominanciája a tudományokban magyarázható annak magas 

presztízsértékével.  Az orvosi diskurzusközösségben az angol nyelvtudás, az angol nyelvi 

kontaktushatások használata növelheti a diskurzusközösség csoportidentitását és 

szolidaritását. A beszélők alkalmazkodnak a diskurzusközösség konvencióihoz és magukévá 

teszik annak normáit. A diskurzusközösség tagjaként magasabb társadalmi státuszt érhetnek 

el, mely gazdasági előnyökkel is jár. A magasszintű angol nyelvtudás előnyt jelent az 

oktatásban, az elhelyezkedésnél, a kutatásban és általában a szakmai karrier során. Az angol 
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nyelvtudás egyenértékű a magasabb szintű tudással, ezért használói büszkék arra, s időnként 

„felvágnak” ezzel. 

Az angol nyelv és a kontaktushatások használata nemcsak csoportazonosságot és 

szolidaritást fejez ki, de tekintélyt is biztosít, illetve mások (pl. a betegek vagy az egynyelvű 

egészségügyi dolgozók) kirekesztését is jelentheti. 

A kardiológia területén a szemantikai kölcsönzések többsége először az írott nyelvben 

jelenik meg, leginkább angolról magyarra fordított szövegekben: cikkekben, használati 

útmutatókban, irányelvekben és ajánlásokban. Ezek a kölcsönszavak tekinthetők a fordítási 

folyamat termékének, mivel az eredeti angol szövegekben gyakran jelennek meg olyan 

neologizmusok, melyeknek nincs még magyar megfelelője, s a fordítónak valamilyen módon 

meg kell oldania a szóalkotást.  

A nyelvi kontaktushatásra létrejött változásokat kezdetben főként az orvosi 

diskurzusközösség kétnyelvű tagjai használják a fent leírt motivációk miatt, de néhány 

esetben a változások nem az egyéni nyelvhasználóknak, hanem intézményesített lépéseknek, 

nyelvi tervezésnek köszönhetőek. A nemzetközi ajánlások és irányelvek nagyon fontosak az 

orvostudományban, s nemcsak magát az orvoslást, hanem a hozzá kapcsolódó 

nyelvhasználatot is befolyásolják. Az Egészségügyi Minisztérium, az egyetemi és kari 

vezetés, valamint a klinika vezetője egyaránt szerepet játszhat a nyelvtervezésben azzal, hogy 

bizonyos standardokat bevezet és elfogadtat pl. standardizált zárójelentések, a laboratóriumi 

eredmények számítógépes programmal való megjelenítése, a gyógyszerek adagolásának 

előírása, stb. esetében. 

A magyar nyelvészek és nyelvművelők eltérő módon ítélik meg a nyelvi 

interferenciákat és a kölcsönzést, különösen a lexikai kölcsönzést. Egyesek szerint a 

kölcsönzés a nyelvek közötti érintkezés természetes eredménye, mások azonban komoly 

előítélettel szemlélik az ilyen nyelvi változásokat. Az anglicizmusokkal szembeni kritika 

azonban nem az angol mint nyelv ellen irányul, sokkal inkább a magyar nyelv mint nemzeti 

jelkép, beszélőközösségünk kulturális identitásának, szimbólumának megőrzésére 

összpontosul. Az angol nyelvi globalizáció egyes nyelvészek szerint a brit és az amerikai 

társadalmi és kulturális értékek hordozója, mely veszélyt jelenthet nemzeti identitásunkra, 

értékeinkre (v.ö. Phillipson 1992; Kontra 1997; Skutnabb-Kangas 2000). Mások attól 

tartanak, hogy a kódváltások, a kódkeverés és a nyelvi kölcsönzés az L1 romlásához, 

hanyatlásához vezethet (v.ö. Jernudd 1989, vagy a magyar nyelvművelők közül pl. Fábián 

1993; Grétsy 2002).  
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Természetesen a legtöbb európai nemzet, köztük a magyarok sem akarják, hogy 

nemzeti nyelvük helyébe az angol nyelv lépjen, így a tudományokban a közös nyelv, a lingua 

franca mellett természetesen úgy érzik, hogy meg kell őrizni a nemzeti szaknyelveket is. Míg 

az angol nyelv nagyon hasznos idegennyelv a nemzetközi kommunikációban, amikor a hazai 

diskurzusközösség tagjai más nemzetek képviselőivel tárgyalnak, ugyanilyen fontos a magyar 

nyelv a magyar diskurzusközösség tagjainak egymás közötti párbeszédében is. 

Egyesek a kölcsönszavak terjedését valamiféle kulturális és/vagy nyelvi 

„megszállásnak” látják, az angol nyelv globalizációjaként tekintenek ezekre a kölcsönzésekre, 

s nem fogadják el a kölcsönszavak használatát. Igyekeznek az átvett angol szavakat 

fonológialilag és morfológiailag a magyar nyelv szabályai szerint integrálni, vagy ha 

lehetséges, teljesen elkerülik a kölcsönzött elemek használatát a meglévő magyar nyelvi 

alternatívák alkalmazásával, s így igyekeznek csökkenteni az angol nyelv térnyerését, 

megőrizni a magyar nyelv függetlenségét (v.ö. Bősze, Buvari, Grétsy, Keszler). 

A kölcsönzött elemek gyakran megjelennek az orvosi diskurzusközösség olyan 

tagjainak írásában is, akik csak passzív angol nyelvtudással rendelkeznek. A magyar orvosi 

diskurzusközösség nem minden tagja beszél angolul magas szinten: általában csak a 

kutatásban is résztvevő orvosok kétnyelvűek, a háziorvosok azonban nem feltétlenül 

beszélnek angolul. Azonban a továbbképzések során, melyet többnyire a klinikusok tartanak a 

háziorvosok számára, ők is találkoznak az angol nyelvi kölcsönzésekkel: hallják, látják ezeket 

az angol nyelvi elemeket, s így értik és elsajátítják azokat. Számukra a klinikusok által 

használt szakmai nyelv valamiféle köztes nyelv (’interlanguage’): közösen használják a 

klinikusokkal az ilyen fórumokon, elsajátítanak bizonyos angol szaknyelvi elemeket, s ezeket 

ők is használják a magyar orvosi szaknyelvben. Az így megjelenő kölcsönzött nyelvi elemek 

többsége lexikai. A kölcsönszavak átvétele többnyire tudatos folyamat: a szükséglet és a 

presztízs mellett a diskurzusközösség azon szándéka is megnyilvánulhat, hogy nem kívánják 

megosztani szaknyelvüket a kívülállókkal, az orvosi diskurzusközösségbe nem tartozókkal, 

így kifejezve a csoport összetartozását és a más közösségektől való különbözőségüket. Az így 

kialakult közös nyelv/köztes nyelv a magyar orvosi diskurzusközösség jelképévé válhat. 

A köztes nyelv kifejezést nem a klasszikus (v.ö. Selinker 1972; Corder 1975) 

értelemben használja a szerző az intenzív angol nyelvi kontaktus hatására létrejött 

nyelvváltozat leírására, inkább egy fordított köztes nyelvről van szó: a klasszikus értelemben 

vett köztes nyelvek esetében a kétnyelvű beszélők az L1-ből vesznek át elemeket, s 

használják azokat az L2-ben. A magyar orvosi szaknyelv esetében azonban az L2-ből (angol 
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nyelv) kölcsönöznek különféle nyelvi elemeket a beszélők, s használják azokat az L1-ben 

(magyar nyelv).  

Az így létrejött nyelv a klinikai orvosok és háziorvosok, valamint részben a klinikai 

szakdolgozók köztes és közös nyelve, mely főként magyar nyelvi elemekre és latin lexikára 

épül, emellett azonban számos angol kölcsönzött nyelvi elemet tartalmaz. 

Az így létrejött nyelv köztes nyelvnek tekinthető, mert a háziorvosok (klinikai 

szakdolgozók) nem feltétlenül beszélik az angol nyelvet, mégis megértik és használják a 

köztes nyelvet. Egy magyar anyanyelvű nem-orvos pl. mérnök, azonban nem érti azt, még 

magas szintű angol nyelvtudás birtokában sem. Éppígy egy angol anyanyelvű orvos sem 

értheti azt. Köztes nyelvnek tekinthető, mert nemcsak szókincsében, de részben 

grammatikájában, retorikájában, valamint ortografikusan is eltér a magyar köznyelvtől. 

Köztes nyelvként definiálható, mert összeköti az azonos foglalkozásúakat (egészségügyi 

dolgozókat), de kirekeszti a csoporton kívülieket (például a más szakmabelieket vagy a 

betegeket). 

A köztes nyelveket általában dinamikusan változó, mégis szisztematikus nyelvekként 

definiálják (v.ö. Selinker 1972; Corder 1975). A magyar egészségügyben, a kardiológiában 

használt köztes nyelv köti össze a szakellátásban dolgozó orvosokat, a klinikusokat az 

alapellátásban dolgozó háziorvosokkal és az egészségügyi szakdolgozókkal. Az összekötő 

funkciója mellett azonban szelekciós (kapuőr) funkciót is betölt: akik nem rendelkeznek 

legalább passzív köztes nyelvi ismeretekkel, azok számára csak korlátozottan érhetőek el az 

orvosi ismeretek, a szaktudás. A betegek, akik nem tagjai a köztes nyelv 

diskurzusközösségének, csak korlátozottan juthatnak egészségi állapotukkal, kezelésükkel és 

annak kilátásaival kapcsolatos információhoz. 

A fentiek alapján a szerző arra a következtetésre jutott, hogy a zárójelentés nem a 

beteg számára íródik, hiszen ő nem ismeri az ennek megértéséhez szükséges nyelvi kódot, 

nincs meg a szükséges szakmai háttere ennek megértéséhez. A zárójelentés inkább a betegről 

íródik, s a róla ezen a köztes nyelven írt adatokat le kell fordítani a számára: a beteg felé a 

kódot az orvosi diskurzusközösség tagjainak kell megfelelően közvetíteniük.  

A kódváltásokat és a már leírt interferencia jelenségeket azonban még a 

diskurzusközösségen belül is többen elutasítják. Mivel a nyelv gyakran a társadalmi osztály, 

nem, vagy a kisebbség jelképe, könnyen vélhetjük a többnyelvű társadalmakban megjelenő 

konfliktusokat nyelvi eredetűnek (v.ö. Nelde 1997). Azonban a nyelvről szóló viták többsége 

nem magáról a nyelvről/nyelvekről szól, hanem azon csoportok alapvető ellenérdekeiről, akik 

nem azonos nyelven beszélnek (Romaine 2003). Minden nyelvnek vagy nyelvváltozatnak 
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megvan a maga speciális szerepe a többnyelvű társadalmakban, melyeket különböző célokra 

használnak. A kívülállók bevonása csak akkor érdeke az adott diskurzusközösségnek, ha ezzel 

hozzájárul saját fennmaradásához. 

Pusztán nyelvészeti szempontból, az angol nyelv dominanciája az orvostudományban 

hasznos lehet az angolul beszélő, nem angol anyanyelvű orvosok számára karrierjük 

szempontjából, azonban negatív hatással lehet ezen orvosok anyanyelvhasználatára. 

Amennyiben többet publikálnak angol nyelven, kevesebbet fognak magyarul írni, s ennek 

komoly következményei lehetnek a magyar szaknyelvre nézve: bizonyos műfajok, 

szövegtípusok megszűnhetnek magyar nyelven létezni. A magyar tudományos nyelvben 

tovább fokozódhat a terminológia hiánya, s ez elvezethet egy olyan állapothoz, amikor a 

magyar anyanyelvű tudósok már képtelenek a szakmájukról magyar nyelven beszélgetni 

egymással. Ez tovább bővítheti a már meglévő szakadékot a szakemberek és a laikusok, jelen 

vizsgálat szerint az orvosok és betegeik között. 

Az orvostudomány némely területén már most hiányzik a megfelelő magyar szókincs, 

bizonyos kifejezéseket nem fordítanak le magyarra, nincs magyar megfelelőjük, vagy az 

angol terminusokat gyakrabban használják. A szó- és mondatszerkesztés „elangolosodása” 

mellett néhány magyar szövegtípus is átalakult, s követi az angol-amerikai szövegtípusok 

szabályait, mely a szövegek alkotóinak gondolkodására is visszahat. A gondolatok kifejezése 

nem anyanyelven nehezebb, így az angolt nem anyanyelvűként beszélő kutatók hátrányba 

kerülnek munkájuk során, s ez negatív hatással lehet a magyar orvosi kutatásokra. 

A magyar szakmai/tudományos nyelv megújulását és fejlesztését magyar nyelvű 

publikálással lehetne elősegíteni. A szakszavak, kifejezések nem maguktól alakulnak ki egy 

adott nyelven, azokat a szakmabelieknek kell kialakítaniuk, s használniuk, csak így 

terjeszthetőek el. „A szaknyelvek, az egyes tudományágak szókincsének megmagyarítása az 

adott szakma, tudományág művelőinek feladata […], melynek legjobb ösztönzője a magyar 

nyelvű egyetemi oktatás, a magyar nyelvű tankönyvek, egyetemi jegyzetek készítése” (É. 

Kiss 2004: 171). 

A tudatos nyelvhasználatot erősíteni kell a szakemberek körében. A külső nyelvi 

hatások kiküszöbölése természetesen lehetetlen, és valószínűleg nem is kívánatos, de tudatos 

nyelvpolitikával, nyelvi tervezéssel a szaknyelveket és azok használóit is lehetne befolyásolni. 

Fontos lenne, hogy ne csak a szókölcsönzés ellen összpontosítsák a nyelvművelők az erejüket, 

hanem figyeljenek a háttérben zajló, sokkal mélyrehatóbb, a műfaj, diskurzus általános 

sajátosságait érintő változásokra is. 
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A dolgozatban leírt vizsgálat végkövetkeztetéseként elmondható, hogy a nyelvi 

„elangolosodás” a szaknyelvekben, jelen vizsgálat esetében az orvosi szaknyelvben, sokkal 

összetettebb és árnyaltabb, mint az első pillanatra tűnik.  

Az angol nyelvi kontaktushatásra létrejött magyar nyelvi jelenségek azonban nem 

hozzák közelebb egymáshoz a két nyelvet. Egy újabb nyelvi paradoxonnal szembesülhetünk, 

mely szerint a nyelvi globalizáció valójában nyelvi fragmentációhoz vezethet (v.ö. a magyar 

orvosi köztes nyelv kialakulása), melynek hatására összetettebb és változatosabb nyelvi 

paletta alakulhat ki. A dolgozat fő célja ennek a szaknyelvi sokszínűségnek a vizsgálata, 

leírása. 
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