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Erdélyi magyar középiskolások 
olvasásértése: egy román nyelvû 

gyógyszertájékoztató értelmezése

2006 tavaszán parázs vita indult a finnországi Åland-szigetek sajtójában. A vita kivál-
tó oka az volt, hogy Mariehamnban, a svédek által lakott, autonómiával rendelkező 
tartomány székhelyén az egyik újonnan nyitott patika olyan gyógyszereket kezdett  
el árulni, amelyekhez csak finn nyelvű tájékoztatót csatoltak (Ålandstidningen 
21.04.2006). Miután tisztázódott, hogy a gyógyszerárusítás területén a szigetcsoport 
nem rendelkezik önállósággal, helyi politikusok közölték: amennyiben Finnország 
nem fogja biztosítani az orvosságokhoz a svéd nyelvű leírást, Åland a jövőben Svéd-
országból fogja beszerezni gyógyszerszükségletét.

Hasonlóan heves konfliktusra került sor 2004 júniusában az ugyancsak autonómiá-
val rendelkező olaszországi Dél-Tirol tartományi gyűlésében. Néhány helyi német 
képviselő azt követelte, hogy Olaszország egész területén tiltsák be azoknak a gyógy-
szereknek a forgalmazását, amelyekhez a gyártók nem mellékelnek német nyelvű le-
írást. Hogy a problémát Dél-Tirolban milyen súlyosnak tekintették, azt jól jelzi, hogy 
a tartományi bíróság idén februárban az egyik nagy nemzetközi gyógyszercéget nem 
kevesebb mint 10 ezer eurós büntetésre ítélte, amiért termékeit nem látta el német 
nyelvű ismertetővel (Dolomiten 2008.02.26.). A probléma megoldását a német nyelvű 
gyógyszerleírásokat tartalmazó számítógépes adatbázistól várják: ha sikerül vala-
mennyi gyógyszer német nyelvű leírását digitalizálni, igény esetén a gyógyszerész 
bármely gyógyszerről kinyomtathatja majd a tájékoztatót (a témáról bővebben Volgger 
2008: 111–120).

A felvázolt két nemzetközi példa a kétnyelvűség, a nyelvi jogok és az olvasásértés 
problémakörének egy különös metszéspontját érinti: a kisebbségi nyelvet beszélők 
azon igényét, hogy anyanyelvükön juthassanak hozzá az általuk vásárolt gyógyszerek 
használatáról, illetve mellékhatásáról szóló ismertetéshez. Bár a fenti példák jól tük-
rözik a téma komolyságát, a kisebbségben élő magyar közösségek körében ez a kér-
dés mostanáig nem került a nyilvánosság elé.

a kutatás
Írásunkban erdélyi magyar gimnazisták olvasásértési képességét vizsgáljuk. Olyan 
nyomtatott anyagot választottunk vizsgálatunk tárgyául, amellyel jellemzően szinte 
mindenki kénytelen találkozni mindennapjai során: a gyógyszeres dobozokban elhelye-
zett gyógyszertájékoztatókat. Arra kerestük a választ, milyen mértékben értik meg erdé-
lyi magyar középiskolások a magas ütőéri vérnyomás kezelésére használt gyógyszer, a 
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Tertensif román nyelvű tájékoztatóját. A későbbiekben érdemesnek tartanánk más de-
mográfiai csoportok és más szövegtípusok bevonásával további kutatások folytatását a 
határon túli magyarok államnyelven való olvasásértésének alapos feltérképezésére.

A román nyelvű gyógyszerleírás alapján összeállított magyar nyelvű kérdőívünket 
a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum 68, valamint a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium 188 diákja töltötte ki. (Az adatközlők a kérdőívhez minden 
esetben megkapták a román nyelvű betegtájékoztatót.)

A kérdőív első része a diákok nyelvi hátterét próbálta feltérképezni, ezután követ-
keztek a román nyelvű olvasásértésre vonatkozó kérdések. Utóbbiakat három csoport-
ba soroltuk aszerint, hogy az olvasott szöveg meg nem értése milyen szempontból 
veszélyeztetheti a beteg egészségét. A kérdések többsége eldöntendő jellegű volt, a 
diákok három válaszlehetőség („igen”, „nem”, „nem derül ki”) közül választhattak.

A kategoriális változók közötti sztochasztikus kapcsolat, más szóval asszociáció 
szorosságára különböző mérőszámok használatosak. Vizsgálatunkban a Cramer’s V 
asszociációs mérőszámot használtuk annak megválaszolására, hogy a lakhely nyel-
vi összetétele, illetve a családok nyelvhasználati szokásai befolyásolják-e az ered-
ményeket.

a diákok nyelvi háttere
A 2001-es romániai népszámlálás adatai szerint Kolozsvár mintegy 317 ezer lakosá-
nak 19%-a, Sepsiszentgyörgy 61 ezer lakosának pedig 75%-a magyar. Így tehát bár 
mindkét város vegyesen lakott, az egyikben a magyarság kisebbséget, a másikban 
többséget alkot, ami komoly szerepet játszhat abban, hogy a magyar fiatalok minden-
napjaikban mennyit találkoznak a román nyelvvel.

A települések lakossági összetétele azonban a vegyes nyelvű családok kialakulásá-
ra is befolyással van. Ahogyan az 1. táblázat adataiból látható, a kolozsvári gimnazis-
ták körében lényegesen nagyobb azok aránya, akiknek családja odahaza a román 
nyelvet is használja, mint a sepsiszentgyörgyieknél.

A kérdőívek értékelése során ugyanakkor kiderült az is, hogy a kutatásba bevont 
középiskolások mindnyájan magyar tanítási nyelvű általános iskolába jártak.

1. táblázat. milyen nyelven beszéltek a családban?

Csak 
magyarul

Többet magyarul, 
de románul is

Mindkétnyelven 
ugyanannyit

Többet románul, 
de magyarul is

Csak 
románul

Kolozsvár 61,8 38,2 0 0 0
Sepsiszentgyörgy 89,4 9,0 1,6 0 0

a diákok román nyelvû olvasásértése
A diákok román nyelvű olvasásértését vizsgáló kérdéseket jellegük szerint három cso-
portba soroltuk.

1. Gyógyszer-kompatibilitás
Arra a kérdésre, hogy a tabletta szedhető-e együtt gyulladáscsökkentő hatású készít-
ményekkel, Kolozsváron a diákok 64,7%-a, Sepsiszentgyörgyön a diákok 51,9%-a 
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jelölte be a helyes választ („nem”). Arra a kérdésre pedig, hogy a tabletta szedhető-e 
együtt hashajtóval, Kolozsváron a diákok 76,5%-a, Sepsiszentgyörgyön a diákok 
44,7%-a válaszolt helyesen („nem”).

2. Speciális instrukciók egyéb betegségekben szenvedők számára
A kérdőív következő kérdése az volt, szedhetik-e a gyógyszert veseelégtelenségben 
szenvedők. A kérdésre a kolozsvári diákok 58,8%-ától, a sepsiszentgyörgyi diákok 
46,3%-tól érkezett helyes válasz. Míg az eddigi válaszokat illetően a kolozsvári diá-
kok teljesítettek jobban, a „Szedhetik a tablettát asztmások?” kérdéssel kapcsolatban 
ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk. A helyes választ – hogy a gyógyszertájékoztatóból 
ez nem derül ki – Kolozsvárott csak a diákok 41,2%-a jelölte be, míg Sepsiszentgyör-
gyön a megkérdezettek 47,3%-a adott helyes választ.

3. Gyógyszeradagolás
A két településen azonos arányban kaptunk helyes választ arra a kérdésre, hogy  
a tabletta bevehető-e éhgyomorra, de ez az arány mindössze 53% volt. Következő 
kérdésünkre, hogy szedhetik-e a gyógyszert szoptató kismamák, ismét Kolozsvárról 
érkeztek jobb eredmények: míg ott a diákok 82,4%-a jelölte be a helyes választ, Sep-
siszentgyörgyön csak 65,9%-uk. Lényegesen nagyobb arányban érkeztek azonban 
helyes válaszok arra a kérdésre, hogy mi a teendő, ha valaki elfelejtette bevenni  
a tablettát, ám a válaszlehetőségek közül ismét a sepsiszentgyörgyiek választották ki 
többen a megfelelőt. A helyes választ („Amikor eszébe jut, egyet be kell venni, utána 
pedig a szokásos módon”) Kolozsváron csak a diákok 82,4%-a, míg Sepsiszentgyör-
gyön 94,5%-uk jelölte be.

A kérdőív utolsó kérdésére érkezett válaszokat a 2. táblázatban foglaltuk össze; 
ezúttal fontosnak tartottuk bemutatni, milyen válaszlehetőségek közül választhattak 
az adatközlők. A táblázat adataiból tehát nemcsak az látható, hogy Kolozsváron  
a diákok 41%-a, Sepsiszentgyörgyön pedig 62%-a jelölte be a helyes válaszop- 
ciót, hanem a helytelen válaszlehetőségek, illetve az ezeket bejelölő diákok ará- 
nya, sőt azok aránya is, akik – jellemzően a kérdőív e kérdésére – több választ is 
bejelöltek.

2. táblázat. milyen lehetséges mellékhatások képzelhetõk el a gyógyszer szedésekor?

Kolozsvár Sepsiszentgyörgy
Szédülés, fáradtság (helyes válasz) 41,2 62,2
Hasmenés, hányinger 23,5 1,6
Hasmenés, fejfájás 11,8 19,0
Több választ jelölt be 23,5 15,6

Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, kimutatható-e összefüggés a kolozsvári és  
a sepsiszentgyörgyi adatközlők válaszai között. A 3. táblázat adataiból jól látható,  
a legtöbb kérdés esetében befolyásolja a válaszokat, hogy a válasz melyik városból 
érkezett. Bár a Cramer’s V asszociációs mérőszám értéke – az utolsó kérdéstől elte-
kintve – meglehetősen alacsony, megállapíthatjuk, hogy a román többségi környezet 
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általában szignifikánsan jobb olvasási eredményeket eredményez a kolozsvári diá-
kok esetében.

Az asszociációs elemzés során arra is választ kerestünk, hogy a családok nyelv-
használata szignifikánsan befolyásolja-e a diákok válaszait. Ez a vizsgálat azonban 
egyetlen kérdés esetében sem hozott szignifikáns eredményt.

Összegzés
Az olvasásértést számos szempontból vizsgálták már, a területnek jelentős irodalma 
van. Noha az olvasásértés és a funkcionális analfabetizmus kutatása és értelmezése 
ma Magyarországon még jellemzően összefonódik a szépirodalmi olvasottsággal, 
egyre jelentősebbé válik emellett a gyengén olvasás társadalmi hatásaira irányuló fi-
gyelem is (lásd például Terestyéni 1996; Steklács 2005).

Napjainkban mind a hivatalos, mind a nem hivatalos információáramlás rengeteg 
területen kizárólag írásos formában folyik, így a gyengén olvasás vagy rossz olvasás-
értés a mindennapi életben való boldogulás gátjává válik. Már az egynyelvű lakosság 
általános olvasásértése is gyengének mondható, ennél jóval több akadály gördül a 
megértés elé egy többnyelvű kultúrában, ahol az írásbeliséget jellemzően az állam-
nyelv dominálja.

Terestyéni Tamás irányadónak tartható írásában (Terestyéni 1996) három fő terü-
letet jelölt meg, ahol leginkább érzékelhető a funkcionális analfabetizmus hatása. 
Noha az írásunkban tárgyalt helyzetben az információhoz való hozzáférést nem fel-
tétlenül a funkcionális analfabetizmus, hanem elsősorban az információnak a kizá-
rólag államnyelven való elérhetősége gátolja, a Terestyéni által kiemelteket az itt 
tárgyalt kétnyelvű helyzetre teljes mértékben alkalmazhatónak tarthatjuk: 1. az írás-
tudatlanság a társadalomban a modernizáció és a társadalmi fejlődés gátja; 2. ko-
moly szerepet játszik az érintett társadalmi csoportoknak a munkaerőpiacról való 
kiszorulásában, gátolja a felzárkóztatást; valamint 3. a demokrácia által biztosított 
lehetőségekből az írni-olvasni nem tudó csak jóval kevésbé részesül (Terestyéni 
1996: 291). Komoly esélyegyenlőségi kérdések vetődnek fel az egyes társadalmi 
csoportok (a tárgyalt esetben az államnyelvet korlátozottan beszélők) gátolt infor-
máció-hozzáférése miatt.

Kult Katalin – Vincze László

3. táblázat. az asszociációs vizsgálat értékei

A Cramer’s V
értéke

Becsült
szignifikancia

Szedhető-e együtt a gyógyszer gyulladás-csökkentő hatású 
készítményekkel?

0,193 P=0.01**

Szedhető-e együtt a gyógyszer hashajtóval? 0,290 P<0.001***
Szedhetik-e a gyógyszert veseelégtelenségben szenvedők? 0,120 P=0.161
Szedhetik-e a gyógyszert asztmások? 0,103 P=0.266
Bevehető-e a tabletta éhgyomorra? 0,338 P<0.001***
Mi a teendő, ha valaki elfelejtette bevenni a tablettát? 0,185 P=0.035**
Milyen lehetséges mellékhatások képzelhetők el a gyógyszer 
szedésekor?

0,586 P<0.001***
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Az amerikai szakirodalom az egészségügyi szempontból releváns információhoz 
való hozzáférésre, valamint a megszerzett információ alkalmazására már bevált ter-
minusként használja a „health literacy” kifejezést (Nielsen-Bohlman 2004, idézi 
Parker 2005). Parker és Kreps megfogalmazása szerint a health literacy kifejezés 
nagyjából arra utal, hogy az egyén képes megérteni az egészségügyi információt olva-
sott és beszélt nyelvi szövegértő képességének, számtani tudásának és fogalmi gon-
dolkodásának segítségével. A szakirodalomban megjelenő írások nagy gondot fordí-
tanak a nyelvi kisebbségekre, a nagyszámú spanyol nyelvű lakosságra kifejezetten 
nagy figyelem irányul (lásd például Zecker 2006; Paasche-Orlow – Parker és mtársaik 
2005; Lee – Bender és mtársaik 2006).

Az írott nyelvű információhoz való hozzáférés gátoltsága változó mértékben befo-
lyásolhatja az egyén életét. A tárgyalt esetben az olvasott szöveg megértésének igen 
komoly tétje van: az egyén egészsége. Annak megítélése, hogy valójában mekkora is 
a megjelenő hátrány, némiképpen szubjektív, de a gyógyszertájékoztatóban foglalt 
gyógyszerkölcsönhatások stb. megértése, úgy gondoljuk, jól szemlélteti a néhol szél-
sőséges problémákat.

A kutatásból kiderült, hogy a település nyelvi összetétele csak bizonyos mértékben, 
a családban használt nyelv pedig egyáltalán nem befolyásolja a diákok olvasásértésé-
nek sikerességét. A vizsgált személyek speciális demográfiai csoportot alkotnak: fiatal 
és mobil, városi réteghez tartoznak, iskoláztatásuk folyamatos. Általános demográfiai 
mutatóik alapján elméletileg nem kellene hátrányos helyzetűnek ítélni őket, mégis, 
már ennél a rétegnél is megfigyelhetőek problémák. Egyéb, elszigeteltebb kétnyelvű 
csoportok vizsgálata esetén várhatóan az itt bemutatottaknál jóval rosszabb eredmé-
nyekre számíthatunk.

A gyógyszerleírás értelmezése még akkor is könnyen problémát okozhat az olvasó-
nak, ha azt az anyanyelvén olvassa: a szövegezés részben szakmai, ismeretlen jellegű, 
a felhasználók nagy része csak ritkán találkozik hasonló megfogalmazású tartalom-
mal, s nem utolsósorban az olvasó valószínűleg beteg: tehát szédül, lázas, a figyelme 
esetleg nem megfelelő. Az idegen nyelvű szöveg értelmezése ilyen helyzetben kifeje-
zetten komplikálttá válhat.

Bár az erdélyi magyarok nyelvi jogai számos vonatkozásban sérülnek, s a ma-
gyar nyelv írásos megjelenése több más területen (például az igazságszolgáltatás 
terén) is hiányzik (a témáról bővebben Péntek – Benő 2003; Péntek 2003; Veress 
2005), a cikkünkben feltárt probléma nyelvpolitikai megoldását rendkívül fontos-
nak tartjuk.

Véleményünk szerint a nehézségek két módon küszöbölhetők ki: egyfelől célszerű 
lenne a gyógyszeres dobozokat a kisebbségi nyelveken fogalmazott gyógyszer-
tájékoztatóval is ellátni, vagy – ahogy az Dél-Tirolban már működőképesnek bizo-
nyult – digitalizálni a magyar nyelvű gyógyszerleírásokat, s így lehetővé tenni, hogy 
igény esetén már a gyógyszer kiváltásakor a gyógyszertárakban hozzájuthassanak a 
betegek a számukra megfelelő, érthető gyógyszerinformációkhoz.

Erdélyi magyar középiskolások olvasásértése: egy román nyelvû …
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