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Az Európa Tanács által kiadott további "küszöbszintek": 
Un niveau-seuil (francia) (1976) 
Un nivel umbral (spanyol) (1980) 
Livello Soglia (olasz) (1982) 
Et taerskelniveau for Dansk (dán) (1983) 
Drempelniveau (holland) (1985) 
Nivel limiar (portugál) (1988) 
Atalase Maila (baszk) (1988) 
Et terskelnivá for norsk (norvég) (1988) 
Nivel Soleira (gallego) (1993) 
Y lefel drothwy - Ar gyfer y gymraeg (welsh) (1994) 
Porogovyi Urovenj Russkyi jazyk l-ll. (orosz) (1996) 
Latviesu valodas prasmes limenis (lett) (1997) 
Eesti Keele suhtluslävi (észt) (1997) 
Slenkstis (litván) (1997) 
Fug l-Ghatba tal-Malti (máltai) (1997) 

Szűcs Tibor 

Mérés és értékelés európai keretben 

Előadásomban két különböző vizsgarendszer tanulságait kívánom 
szembesíteni a magyar mint vizsganyelv szempontjából. Az egyik vizsgakeret 
a hagyományos magyar állami nyelvvizsga, a másik az európai (ECL) nyelv-
vizsga. Már elöljáróban célszerű leszögezni, hogy szembenállásukat valószí-
nűleg túlzott leegyszerűsítés volna a nemzeti és a nemzetközi vizsgatípus 
kettősségére redukálni. Egyrészt azért, mert éppen a magyar mint idegen 
nyelv szempontjából tekintve egyik sem jelent elsődleges keretet, hiszen a 
magyar mindegyikbe utólag és többedmagával együtt került bele, így tehát az 
elnyert egyenrangú helyzettel a kényszerű alkalmazkodás is velejár. Másrészt 
pedig célom szerint azt mutatnám fel, miként közelíthető éppen az európai 
vizsgamodell a kívánatos nemzeti modellhez, hogy tehát a nemzetközi kere-
ten belül mozogva is elképzelhetőnek tartom a magyar szempontjából (vagyis 
„nemzeti" tekintetben) ideális megoldást. 

Ennek megfelelően a továbbiakban az európai normát veszem viszo-
nyítási alapul, s az állami nyelvvizsga érintett jellemzőivel történő szembesí-
tésben ebből kiindulva vázolom a követelményszintek meghatározását, a 
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mérés és értékelés sajátosságait, s majd ennek fényében szólok az egybeve-
tésből adódó, valamint a magyar nyelv tipológiai alkatából és nyelvsajátos 
vonásaiból következő tanulságokról is. E tanulságokat az eddigi tapasztalatok 
tükrében, illetve a hazai és külföldi vizsgaigények szerint kívánom bemutatni. 
Minthogy tehát a magyar állami nyelvvizsga hagyományos rendszerét itthon 
széles körben ismertnek tekinthetjük, a megközelítés vázának ezúttal inkább 
az új európai modellt választom, s ismertetésének megfelelő pontjain érintő-
legesen utalok összevető megjegyzésekkel az előbbire. 

Az egységes elvekre épülő nemzetközi ECL nyelvvizsga alapjait az Eu-
rópai Közösség tagországainak szakértői dolgozták ki 1989-től az ERASMUS, 
a LINGUA és a LEONARDO program támogatásával. A vizsgarendszer szak-
mai irányítását az Európai Certifikátum londoni székhelyű konzorciuma végzi. 
Az angol, a német, a holland, a francia, a görög, a spanyol és az olasz mellé 
1996-ban a magyart is fölvették vizsganyelvként, így tehát azóta már magyar-
ból is szerezhető európai nyelvvizsga-bizonyítvány. A magyarországi vizsga-
központ a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársá-
gán működik. Terveink szerint innen szervezve építjük ki az új típusú magyar 
nyelvvizsga alközpontjait, illetve vizsgáztatóhelyeit. Hazai viszonylatban eddig 
a budapesti Danubius Nyelviskolával, a Magyar Nyelvi Intézettel (NEI) és a 
debreceni Nyári Egyetemmel sikerült megállapodnunk az együttműködésben. 
Távlatilag az európai színterek hálózatának a kiépítését, vagyis a külföldi vizs-
gaközpontok bekapcsolását is szorgalmazzuk, hiszen az ECL rendszerének 
éppen az az egyik előnye, hogy a tagországokon belül lehetővé teszi a vizsgák 
regionális lebonyolítását. 

Az első magyar próbavizsgák 1996 májusában és decemberében zaj-
lottak le - először A-B, majd A-B-C-D szinten, központilag Pécsett és kihelye-
zett helyszínként Budapesten (a Danubius Nyelviskolában és a Magyar Nyelvi 
Intézetben). Azóta újabb vizsgasorozatra 1997 májusában került még sor, 
illetve június elején még ismételten próbavizsgákra a Debreceni Nyári Egye-
temen, végül pedig a legutóbbi teljes vizsgasorozatra 1998 májusában Pé-
csett, majd Debrecenben. 

Mielőtt eddigi tapasztalatainkat közreadnám, a következőkben röviden 
vázolom a vizsga legfontosabb jellemzőit. Az új rendszer - az európai norma 
célkitűzéseinek szellemében - messzemenően eleget tesz az egységesség, az 
összehasonlíthatóság, az átválthatóság és a megfeleltethetőség kritériumainak, 
tudniillik egységes az érintett nyelvek viszonylatában, összehasonlítható alap 
a tesztelt készségek tekintetében, s bizton átváltható és megfeleltethető nem-
zetközi, illetve hazai szinten. 

A vizsga ma/crostruktúráját négyes szinteződés, m/Tcrostruktúráját négyes 
tagolódás jellemzi. A kettő együttese valóban árnyalt összképet képes nyújta-

72 



Szűcs Tibor: Mérés és értékelés európai keretben 

ni a vizsgázó nyelvtudásáról. A négyes szinteződésben az A szint a kezdő 
alapfoknak felel meg, vagyis a hétköznapi kommunikáció legalapvetőbb 
színterein jelent eligazodást, s kielégíti a turizmus igényeit. A B szint lényegé-
ben emelt alapfok, részleges átfedésben van a középhaladó fokkal, az általá-
nos társalgási helyzeteken túl biztonságos kommunikációt föltételez közéleti 
témákban is, s utat nyit a kulturális alapértékek befogadásához. A C szint 
igényes középfok, amelyen már tanulmányokat lehet folytatni, közérdekű 
kérdések megvitatásában részt venni vagy akár fogékonnyá válni a művészi 
nyelvhasználat élvezetére. A D szint mint felsőfok olyan nyelvtudást jelent, 
amelynek révén a nyelvtanuló nyelvileg egyenrangú beszédtársként szembe-
sülhet az anyanyelvi beszélőkkel, akár szakmailag is, tehát a tárgyaló- és vita-
képesség tekintetében; vagyis passzív vonatkozásban megközelítőleg anya-
nyelvi szint. 

A vizsgakövetelmények leírása pontosan és részletezve tartalmazza az 
egyes szintek elvárható jellemzőit, mégpedig a következő tagolásban: általá-
nos célkitűzés, a készségek szerint részletezett követelmények, a teljesítendő 
kommunikációs feladatok, a nyelvtan és a szókincs tudásszintje, végül egyéb 
nyelvi szempontok felsorolása. Ezek részletes ismertetésére ezúttal nincs 
időm kitérni, egyébként mindez tételesen olvasható közzétett brosúránkban. 
Ehhez csupán annyit, hogy az említett szempontok természetesen szorosan 
összefüggenek egymással. Hogy csak két problematikus ponton érzékeltes-
sem, a magyarra adaptált követelményrendszerünkben például kénytelenek 
voltunk kompromisszummal áthidalni a kommunikációs szükségszerűség és a 
nyelvtani teljesíthetőség között feszülő ellentmondást a felszólító mód eseté-
ben: „A" szinten még csak körülírásos formában várjuk el (Tes-
sék/szíveskedjék/legyen szíves + főnévi igenév), „B" szinten viszont már a 
maga alaktanában. Hasonlóképpen gondot okozhat a múlt idejű személyra-
gozás két (határozatlan és határozott) paradigmája, ezért „A" szinten még 
megelégszünk ezek passzív ismeretével, s az aktív feladatrészeket ennek 
megfelelően jelen idővel tervezzük. (Mellesleg: éppen elég nehézség jut még 
így is a morfológiából, amelyeket viszont még ezen a kezdő szinten sem le-
hetne nélkülözni vagy körülírva megkerülni, ha valóban természetes kommu-
nikációs stratégiákból kívánunk kiindulni.) 

A mikroszerkezet, azaz egy-egy vizsga felépítésének négyes tagolódása 
a négy alapkészségnek megfelelően történik. A hallás utáni értés mérése az 
első három szinten két, „D" szinten három tesztfeladat alapján történik. A 
feladatokkal kapcsolatos tudnivalókat és utasításokat a jelöltek az előre meg-
határozott, időzített forgatókönyv szerint elkészült hangfelvételről hallják, s 
közben a tesztlapon olvashatják is. A szinteken fölfelé haladva természetesen 
fokozatosan nehezednek a mindig kétszer bejátszott szövegek, mégpedig 
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nemcsak összetettségükben, hanem a természetes élőbeszédhez egyre köze-
lítő tempóval, a több szereplős beszélgetések megjelenésével, autentikus 
felvételek beiktatásával (részben már a „C" szinten, különösen pedig a „D" 
szinten). 

Az olvasott szöveg megértésének vizsgarésze még ugyanehhez a teszt-
laphoz csatlakozik, s fölépítésének elvei is hasonlóak: ugyancsak két („D" 
szinten három) részfeladatból áll, és a szintekkel együtt egyre nő az autenti-
kus szövegek aránya. 

Az írásbeli kommunikáció fogalmazási feladatait külön tesztlap tartal-
mazza. Ebben mindegyik szinten két részfeladatot kell megoldani. Az egyik 
informális (kötetlenebb, személyes), a másik formális (kötött műfajú, több-
nyire nyilvános jellegű) szöveg. 

Ez a műfaji különbség egyébként a hallott és olvasott szövegek megér-
tésének tesztelésében is mérvadó szempont az anyagok kiválasztásához. A 
változatosságot másrészt tematikailag és a feladattípusok összeállításában is 
érvényesíteni kell, tehát váltogatni a feleletválasztás, párosítás, kiegészítés, 
táblázat, összerendezés stb. formáit. Az első két szinten általában előnyben 
kell részesíteni a képi stimulust a válaszadásokhoz, s az első három szinten 
megoldási mintát is kapnak a jelöltek az értési feladatokhoz. 

A szóbeli kommunikáció vizsgáján a vizsgáztató egyidejűleg két jelölttel 
folytat közvetlen beszélgetést, s lehetőség szerint minél többet beszélteti őket 
egymással is, miközben vizsgáztatótársa folyamatosan értékeli a teljesítményt 
a szabványűrlap szempontjai szerint. Ebben az egyébként magnóra rögzíten-
dő beszélgetésben is a sokoldalú megközelítésre kell törekedni: a bemelegítő 
ismerkedést az adott szinttől függően valamilyen közérdekű vagy szakmai 
téma, valamint irányított képleírás vagy („D" szinten) táblázatok, grafikonok 
összefüggéseinek értelmezése követi. A mindennapi beszéd helyzetek mellett 
a jelöltek foglalkozásához, illetőleg egyéni érdeklődésükhöz igazítva szakmai 
jellegű társalgás is folyik. 

Az eddigiekből is kitűnhetett, hogy a vizsga egész szerkezetét és a négy 
részkészség mérését külön-külön is differenciált összetettség, következetes 
tartalmi és formai változatosság jellemzi. A vizsgázó számára mindez növel-
heti az esélyesség biztonságát, a vizsgáztatók számára pedig megbízható 
összképet eredményez. A vizsga négy egysége teljesen egyenrangúan kezeli a 
négy készség mért eredményeit, ugyanis ezek pontszámai arányosan (25-25 
%-kal) részesednek az összesen szerezhető 100 pontból. A vizsga akkor te-
kinthető minimálisan eredményesnek, ha e maximális pontszámnak legalább 
a 60 %-át sikerül megszerezni, mégpedig mind összességében (vagyis 60 
pontot), mind részeiben (vagyis egységenként 15 pontot). 

74 



Szűcs Tibor: Mérés és értékelés európai keretben 

A négy egység időben a következőképpen oszlik meg: a beszédértésre 
A és B szinten 25, C szinten 30, D szinten 35 perc, a szövegértésre az első 
három szinten 30, D szinten 40 perc jut, a fogalmazásra rendre 35, 45, 70, 
illetve 90 perc. A szóbeli időtartama az első két szinten 10-15, a felső kettőn 
egységesen 15 perc. Jellemző paraméter még a szintekre egységenként rész-
letezve megszabott minimálisan megkövetelt szószám. Minthogy ennek elvi 
problémáira a tapasztalatok ismertetésekor úgyis kitérünk, ezúttal csak váz-
latosan, a szélső értékekkel jelzem, hogy a teszt passzív (tehát értési) feladat-
tömbjeiben ez 400 szó (A szint) és 1500 szó (D szint) között mozog, aktív 
módon pedig (tehát a fogalmazásban) 150 és 600 között. 

A tesztek egységességét és megbízhatóságát a tesztkészítők rendszeres 
egyeztető értekezletei, illetőleg a kellő részletességgel megállapított értékelési 
szempontok és az ennek megfelelően fölépített pontozási táblázatok garan-
tálják. Az egyes nyelvek tesztjeit az az újabb törekvés is a szabványosítás felé 
közelíti, hogy a londoni központ évenként bizonyos feladatrészekre közös 
témákat vagy feladattípusokat ír elő. A már említett műfaji, tematikai és fela-
datbeli változatosságon túl a kommunikatív szempontok messzemenő érvé-
nyesítése biztosítja a vizsgán megidézett helyzetek életszerűségét. Ezzel kap-
csolatban még két fontos jellemzőre szeretnénk utalni: az egyik az, hogy a 
tesztekben a nyelvtan - bár természetesen fontos értékelési szempont - nincs 
közvetlenül jelen, inkább működésének eredményét, hatását, termékét érté-
keljük; a másik az, hogy a vizsga egynyelvűsége is ezt a természetes hatást 
fokozza. Ebből persze az is következik, hogy fordítási feladatot sem tartal-
mazhat. (Ez egyébként előnyössé teheti az állami nyelvvizsgával szemben, 
amely bizony mindig hátrányos helyzetbe hozza azokat a vizsgázókat, akik-
nek nem biztosítható anyanyelvi, hanem csak közvetítő nyelvi fordítási fela-
dat.) Összhatásában tehát a tesztelés messzemenően érvényesíteni kívánja a 
nyelvi és a kommunikatív kompetencia együttes mérését. 

Az értékelés szempontjait az írásbeli és a szóbeli részhez központi 
pontozási táblázatok részletezik szintenként. Ezek egytől ötig terjedő pont-
számokkal határozzák meg az egyes kritériumokon belül elvárható, illetve 
ténylegesen tanúsított teljesítmény skáláját. A fogalmazás értékelésében al-
kalmazott szempontok például a következők: nyelvhelyesség, stílus, szókincs, 
kommunikatív hatékonyság. A beszélgetés esetében hasonlóképpen: nyelv-
helyesség, kiejtés és prozódia, szókincs, stílus, kommunikatív hatékonyság. 
Látszik tehát, hogy a nyelvi kompetencia mellett itt a pragmatika szempontjai 
is fontosak a tudásszint megítélésében, hiszen a helyesen választott és meg-
felelően alkalmazott regiszter csakugyan hatással lehet a beszédhelyzet fela-
datmegoldásának sikerére. Az írásbeli kommunikációs feladatok pontszámai-
nak összesítéséhez átszámítási táblázat áll rendelkezésre. (Erre azért van szük-
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ség, hogy ez a készségmérés is azonos arányban, azaz 25 %-ban, vagyis ösz-
szesen 25 ponttal részesülhessen a teljes pontszámból.) A beszéd- és szöveg-
értési teszt pontszámai értelemszerűen a részfeladatok eredményéből összeg-
ződnek. A pontozási rendszer tesztbeli megtervezésében általában feszesen 
szabályozott központi elveket kell követni. Ezek között talán a legfontosabb 
az arányos megoszlás, tudniillik a mindenkori egység két vagy három részfel-
adata között, valamint ezeken belül. Eközben természetesen igazodni kell a 
megértés során azonosítandó információk számához (az ilyen szempontból 
mellékes, sőt adott esetben éppen elterelő vagy félrevezető információk bi-
zonyos minimális kontextusában). Egyetlen információs egységre - jelentősé-
gének megfelelően és a megoszlás függvényében - fél és két pont közötti 
érték adható. Szükség esetén fél pontnyi jutalomértékkel kerekíthető teljes 
értékűre a hibátlanul megoldott feladatrész, hogy a 25 pont felbontásából 
tervezett maximális pontszámok kijöhessenek. 

Az elmondottakból máris könnyen belátható, mennyire összetett 
szempontrendszert kell figyelembe venniük a tesztkészítőknek, a javítóknak 
és a vizsgáztatóknak a feladatok összeállításához, illetve értékeléséhez. A 
konzorcium ezért is külön gondot fordít a folyamatos konzultációkra: félé-
vente, illetőleg évente összehívják az európai képviseleteket az elvi kérdések 
megvitatására és a készülő tesztek egyeztetésére. Ezek az előkészítő értekez-
letek a gyakorlatban is nagyban hozzájárulnak az európai nyelvvizsga hang-
súlyozott egységességéhez. A magunk részéről készségesen csatlakoztunk az 
irányelvekhez, a normákhoz. Annál is inkább, mert a magyar mint idegen 
nyelv ügye meggyőződésünk szerint ezáltal is előmozdítható: minthogy ez a 
nemzetközi nyelvvizsga világszerte egyre nagyobb ismertségnek és népszerű-
ségnek örvend, várhatóan emelni fogja külföldön a keretében szerzett magyar 
bizonyítvány tekintélyét is. De már maga az a tény is biztató, hogy immár 
egyáltalán szerepel a kínálatban. Mindazonáltal azonban arra kell töreked-
nünk, hogy a szükséges egységesség keretein belül, annak kívánatos ellensú-
lyozásaként egyúttal érvényesíteni tudjuk a nyelvsajátos szemlélet érdekeit is. 

Eddigi - tesztkészítői és vizsgáztatói - tapasztalataink tükrében a követ-
kezőkben ennek a kompromisszumnak néhány kritikus pontjáról szólok. 

Nyilvánvalóan valamiként itt is számolnunk kell azzal a nyilvánvaló 
ténnyel, hogy a magyar genetikusan is, tipológiailag is eltér az európai körben 
már korábban fölvett indoeurópai nyelvektől. A jelen vizsga szempontjából a 
legfontosabb tanulság a morfológia és a szintaxis viszonyában érzékelhető 
súlyponti különbség, amelynek leglátványosabb itteni gyakorlati lecsapódása 
a szószám. Ebből a szempontból rendkívül fontos elvi kérdéssé válik a ma-
gyarban, hogy ne csak a szótári alapalakokat vegyük a szószámlálás alapjául, 
hanem valamiképpen méltányoljuk az egyszerű lexémákból épített bonyo-
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lultabb alakok információs értékét és nehézségi fokát is. A szóalkotás (minde-
nekelőtt az összetétel és a képzés) szintjén egyébként hasonló igény merül-
hetne föl persze például a németben is (mondjuk, éppen az angollal szem-
ben), csakhogy a magyar esetében még tovább mehetünk: a képzők, a jelek 
és a ragok toldalékolási paradigmáiban, mégpedig mind a deklinációban, 
mind a konjugációban sajátosan komplex alakulatokkal kell számolni, s ezek 
a szóalak keretében fejeznek ki olyan tömörített tartalmakat, amelyeknek 
funkciója sok más ismert nyelv esetében a mondat szintjére tevődik. (Más 
kérdés, hogy e gazdag morfológia mellett azért a szintaxis jelentősége sem 
törpül el, hiszen a megszerkesztett elemek beszerkesztésében a tipikus szin-
taktikai funkciók körében például a szórend ugyancsak árnyalatokban gazdag 
variációkkal szolgál.) 

Az agglutináló típus, illetve a szintetikus tendencia miatt a magyarban 
általában igen bonyolult, más nyelvekkel megfeleltetve sokszor szintagma-, 
sőt mondatértékű szóalakok adódnak, amelyek tipológiai szempontból nem-
ritkán egyenesen poliszintetikus, illetve inkorporáló nyelvsajátosságokra em-
lékeztetnek. Még viszonylag egyszerű példák esetében is: Tízkor a postánál 
láttalak. Németül lényegesen több szóval: Ich habe dich um zehn Uhr bei der 
Post gesehen. Ha tehát gépiesen számolnánk, a magyar mondatban csupán 
négy szót könyvelhetnénk el - a vizsgázó javára. Mert ne felejtsük el, ez eset-
ben ő az, akinek ezt ennél bizony több lépésben meg kell szerkesztenie vagy 
föl kell fognia. 

A példából azonban egy másik probléma is előbukkan, s ez is az adott 
elem informatív értékével függ össze. Itt éppen a határozott névelő megjele-
nése. Az imént ezt is beszámítottuk. De vajon végig így kell tennünk egy 
egész szövegen át, ahol az nagy valószínűséggel ismétlődik? Ez viszont már 
igazából a „type/token" (a típus—példány) dilemmája. Az idézett német 
mondatban persze ennek megfelelője egy grammatikai értékkel telítődött 
alak, minthogy részt vesz az eset és a szám kifejezésében. De még ha alany-
esetben állna is, hordozná a nyelvtani nemre vonatkozó információt. (S 
olyannyira összetartozik a névelő és a főnév, hogy egy lexikai egységként 
tároljuk.) Ennek a többletjelenségnek a helyes ismeretét tehát figyelembe kell 
venni, ha a németül vizsgázó szószámát határozzuk meg. Ugyanakkor az is 
nyilvánvaló, hogy a magyarban is természetesen tudni kell, hogy kell-e adott 
helyen a határozott névelő, s ha igen, a hangtani környezettől függően melyik 
alakváltozatában. Vagyis még a magyarban sem tekinthetünk el az informáci-
ós értékétől, de az is könnyen belátható, hogy ez mégis csekélyebb, mint az 
idézett mondat többi szaváé, illetve a német megfelelőé. A típus és példány 
szószámlálási dilemmájával tehát általában akkor szembesülünk, ha bizonyos 
szavak (itt például a határozott névelő) fokozott szöveggyakorisága lexikológi-
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ailag értéktelen ismétlődéseket eredményez. Hangsúlyozzuk: ilyenkor lexi-
kológiai mércével mérünk, hiszen a teszt szabályozott szószám-előírásai 
szándékoltan elsősorban magára a szókincsre vonatkoznak, minthogy az aktív 
feladattípusokban, mindenekelőtt a fogalmazásban a jelölt szókincsének ter-
jedelméről és az alkalmazás változatosságáról kívánnak képet alkotni. A pasz-
szív feladattípusokban inkább arról van szó, hogy központilag ezáltal is sza-
bályozni akarják a feladatrészek terjedelmét. Akármelyik szempontot tekint-
jük is, kétségtelen, hogy a bevallott lexikai mérce mögött - mint láttuk - azért 
második vonalban mégis a grammatika húzódik meg. 

A lexikalizálódás és a grammatikalizálódás nyelvenként jellemző folya-
matai révén számolni kell azzal, hogy a szókincs és a nyelvtan összjátékában 
nemcsak az általános nyelvészetileg, tipológiailag feltárt kölcsönösség elve 
működik, hanem ezen az alkalmazott nyelvészeti szinten előtérbe kerülhet-
nek olyan függőségi viszonyok, amelyeknek jegyében végső soron az adott 
nyelv grammatikája határozza meg az egyszerű vagy komplex lexikai elemek 
információs értékét. Ezért tartjuk problematikusnak, ha a központi vizsgakö-
vetelmények egységesen, mechanikusan, az egyes nyelvek sajátosságaitól 
függetlenül kívánják meghatározni az aktív feladatokra előírt minimális és a 
passzív feladatokra kimért maximális szószámot. A nyelvsajátos szemlélet 
érvényesítésére javaslatot is tettünk a londoni központnak: megfontolásra 
ajánlottuk, hogy az egyes nyelvek szótani sajátosságaitól függően, illetve a 
szavak informatív jelentőségének különbözőségére hivatkozva 10-20 % elté-
rés lehessen az előírt szószám tekintetében, különösen a fogalmazási felada-
tokban. (Hozzájárulásukkal egyébként egyúttal áthidaló gyakorlati megoldást 
is jelenthet ez, amíg a nemzetközi elméleti szakirodalmi vitákon lassacskán 
sikerül megegyezésre jutni abban, hogy egyáltalán mi is a szó.) 

A terjedelem kérdése nemcsak a megadott vagy mért szószám szem-
pontjából vetődik fel, hanem az időkerethez viszonyítva is. A legfontosabb 
tanulság az írásbeli és a szóbeli vizsgák eredményének összevetéséből adó-
dik. Az egyes szinteken eddig jól vagy kiválóan megfelelt jelöltek esetében 
nagyjából azonos az írásbeli és a szóbeli teljesítmény. Azoknál a jelölteknél 
viszont, akik a megfelelt és a nem megfelelt sáv határán teljesítették a fela-
datokat, már jelentős eltérés mutatkozik az írásbeli és a szóbeli eredmény 
között. A szóbeli teljesítmények jobbnak tűnnek, mivel az oldottabb élőbe-
széd során a kommunikáció sikere szempontjából kevésbé zavaróak, illetve 
kevésbé feltűnőek azok a nyelvtani-nyelvhelyességi hibák, amelyek a fesze-
sebb írott nyelvben egyértelműen szembe ötlenek. Jellegzetesen ilyen terü-
letnek mutatkozik a mondatszerkesztés, vele együtt elsősorban a szórendi 
problémák. A szóbeliségben igen jellemzően, sőt elvártan tömör téma-réma 
építkezéssel szerkesztve gyakran leplezni lehet bizonyos szerkesztési hiányos-
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ságokat: hiányos mondatok, odavetett kérdés-felelet sorozatok, egyeztetés 
nélküli félmondatok vagy mondattöredékek révén. Ezek teljességgel termé-
szetesnek hatnak, s valójában a beszélő kommun/kat/V-szituatív-pragmatikai 
kompetenciájáról adnak megfelelő képet. Az írásbeliségben szokásosan elvárt 
teljesebb mondatszerkezetek ezzel szemben igazán a nyelvi kompetenciát 
minősítik. A szerkesztettség magasabb fokán itt könnyen fény derülhet bizo-
nyos egyeztetési, névmáshasználati és szórendi problémákra, hiszen a jelölt-
nek önállóan és összefüggően, az árnyaltan kifejtendő folytonosság betartásá-
val kell egynemű, vagyis önmagában teljes értékű szöveget alkotnia. A szó-
rendi szabályok aktív szintű ismerete tehát ténylegesen ekkor válik megkerül-
hetetlen követelménnyé. 

Igy az sem véletlen, hogy a kifejezetten gyenge írásbeli teljesítményt 
nyújtó vizsgázók körében még inkább feltűnő a szóbeli és az írásbeli közti 
eredménykülönbség, és a bizonytalanságok náluk a lassúbb tempóban is ki-
fejezésre jutnak. Különösen jól megfigyelhető ez az írásbeli kommunikációs 
feladatok megoldásában: a gyenge írásbeli teljesítményt nyújtók számára a 
feladat témájától, illetve jellegétől függetlenül rövidnek bizonyult a megol-
dáshoz rendelkezésre álló idő. Jól látható, hogy ők az első fogalmazási feladat 
megoldására túl hosszú időt fordítanak, ezért a második feladatnál időzavar-
ba kerülnek, ami a tartalmi elnagyoltságban és a terjedelem lerövidülésében 
is tükröződik. Ezt mind a négy szinten észleltük. Némiképpen azonban a 
teljesítőképességtől függetlenül is tapasztaltuk, hogy az arányokat tekintve 
kidolgozottabbak a mindenkori első feladatrész fogalmazásai, azaz a máso-
dikra ezek szerint már nem jut annyi idő. Ezért is javasoltuk a fogalmazási 
időkeret néhány perces meghosszabbítását, s ezt részben már sikerült is elér-
nünk. 

A további feldolgozás számára bizonyára nemcsak a tesztkészítés töké-
letesítése érdekében, hanem a magyar mint idegen nyelv szövegelméleti 
elemzésének és korszerű oktatásának a szempontjából is tanulságosan hasz-
nosítható az a korpusz, amely - főként a szövegalkotás megoldásaiból - itt 
összegyűlik. Érdemes lesz tanulmányozni akár abból a szemszögből is, hogy 
miként érvényesülnek az adott szintű, ismert anyanyelvű nyelvtanulói válto-
zatok, s hogyan hat rájuk egy-egy tesztből irányított megközelítés. így tehát 
kontrasztív és kommunikatív alapon lehetne leírni nem magyar anyanyelvűek 
magyar szövegeit - például jellegzetesen a deixisre vagy akár a szórendre 
összpontosítva. De nyilván interkulturális nézőpontból is érdekes lenne to-
vábbi vizsgálatuk, elemzésük. Külön érdemes volna kitérni arra, milyen kö-
vetkezményekkel jár, hogy a fogalmazásban - éppúgy, mint a beszélgetésben 
- nem elégszünk meg azzal, hogy valaki önmagukban épkézláb mondatokat 
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használ, hanem meg kell felelni a szövegszerűség és a kommunikatív hatás 
követelményeinek is. 

Próbavizsgáinkon gyakorlott kollégák is hospitáltak (a budapesti 
Kodolányi Intézetből, illetve a Danubius Nyelviskolából, valamint a Debrece-
ni Nyári Egyetemtől). Általában megerősítették, hogy az általuk ismert jelöltek 
vizsgaeredményei tudásszintjükhöz viszonyítva reálisak voltak. A kollégák 
többségének inkább a tesztfeladatok nyerték meg tetszésüket - elsősorban 
differenciált jellegüknél fogva. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a kellő rafi-
náltsággal összeállított feleletválasztásos feladattípus önmagában is kitűnően 
alkalmas lehet a finom különbségek érzékelésének tesztelésére. Kezdetben 
nagy előszeretettel alkalmazták angol és német tesztelők is, újabban visszafo-
gottabban alkalmazzák az európai nyelvvizsgán, legalábbis abban sikerült 
megállapodni, hogy vizsgaanyagonként ne legyen egynél több ilyen típusú, 
hanem inkább a feladatok változatosságára kell törekedni a beszéd-, illetve 
szövegértés tesztelésekor. 

Az egyébként mindenképpen üdvözlendő, hogy az úgynevezett passzív 
készségek, vagyis a hallott és olvasott szöveg megértésének készsége ezen a 
vizsgán teljesen egyenrangú kiegészítője az aktív készségeknek, azaz az írás-
nak és a beszédnek. A két tömb így arányosan vehet részt a nyelvtudás méré-
sében. Erre azért hívjuk fel a figyelmet, mert számos más nyelvvizsga-
rendszerben, köztük az államiban is - és egyáltalán a nyelvoktatásban is -
sokáig vagy akár máig is háttérbe szorultak az értés tényezői. Ugyanakkor ma 
egyre inkább kirajzolódik egy új, specializálódást jelző nyelvtanulói igény is: 
vannak olyanok, akik például az írott formát tekintik céljuknak, illetve akiket 
a szakirodalom olvasása ösztönöz nyelvtanulásra. A külföldi egyetemisták és 
ösztöndíjasok zöme éppen ebbe a csoportba tartozik. 

A kollégák észrevételeire visszatérve elgondolkodtató, hogy annak ide-
jén ők is kevésnek találták az írásbelire előírt időt, sőt egyesek szerint még 
anyanyelven is szűkösnek bizonyulna a megadott idő, ha valaki tényleg igé-
nyesen fogna hozzá egy érdekes téma önálló kifejtéséhez. A szóbeli gyakor-
latával szemben felhozott kifogások a következők: 
1. nem szerencsés, ha a beszélgetésnek rutinszerűen a bemutatkozás is ré-

sze, hiszen erre úgyis mindenki számít; 
2. a két vizsgázó párbeszéde könnyen aránytalan szereprészesedéshez ve-

zethet, így egyikük kedvezőtlen helyzetbe kerül; ha pedig a vizsgáztató 
különben is irányítja a helyzetet, nincs sok jelentősége a másik vizsgázó 
jelenlétének; 

3. a képleírás szabad asszociációi valójában nem a nyelvtudásról árulkod-
nak, hanem a fantáziáról, a közlékenységről, egy ismert kultúráról stb. 
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Egyébként persze könnyű észrevenni, hogy az első és a harmadik kifo-
gás ugyanígy az állami nyelvvizsga szóbeli részére is érvényes lehetne. A har-
madikkal kapcsolatos még egy megjegyzés: eszerint az európai nyelvvizsga 
témáiban túlzottan Európa-központú, pontosabban a fejlett világot állítja a 
középpontba, s így esetleg hátrányos helyzetbe hozhatja az ázsiai vagy afrikai 
országokból érkezőket. Ezekre az észrevételekre - a vitára természetesen 
nyitottan - röviden csak akképpen válaszolhatunk, hogy mindezekben való-
ban igazodni kell a központi normákhoz. Ám a lehetőségeken belül azért 
megpróbálhatunk „gúzsba kötve táncolni". Ez azt is jelentheti, hogy ha a je-
lölt szemmel láthatóan vagy nevéből is ki következtethetően nem európai, a 
vizsgáztató úgy terelheti a párbeszédet vagy a képleírást, hogy elkerüljék a 
kultúrafüggőség csapdáit. S ha túlságosan nagy kommunikációs szakadékot 
vagy nyelvi mentalitásbeli különbséget észlel a kényszerű beszédtársak kö-
zött, belátása szerint kivételesen nyilván úgy háromszögesítheti a beszélge-
tést, hogy mindkettejük számára maga lép elő aktív érdeklődővé, s ebben a 
váltott beszédhelyzetben közvetítőként összeismerteti őket, illetve vitaveze-
tőként lép fel. Ebből is, s a korábban elmondottakból is remélhetőleg végül az 
tűnik ki, hogy a szigorú szabályozottság ellenére a lehetőség keretein belül 
érdemes a mozgástér tágítására törekedni, hogy a vizsgarendszert ne csak az 
európai normákhoz szabjuk, hanem az érintett nyelvekhez és némiképpen a 
vizsgázók személyiségéhez is igazíthassuk. 

A tanulságokat röviden összegezve tehát az európai nyelvvizsga - is-
métlem, első megközelítésre talán nagyon is feszesnek és túlszabályozottnak 
tűnő vonásai ellenére is - alkalmas lehet arra, hogy keretein belül mozogva, a 
rendelkezésre álló játékteret valóban a nyelvsajátos követelményeknek a mi-
nél tökéletesebb érvényesítésére fordítva közelítsünk a magyar mint idegen 
nyelv szempontjából ideális nemzeti vizsgatípus megvalósítása, ekként törté-
nő elismerése és szabványosítása felé. Európai ismertségén és elismertségén 
túl emellett szól az is, hogy az érintett nyugati tagországokban ez a rendszer 
már ténylegesen a kommunikatív nyelvoktatáson iskolázódott nyelvtanulók 
igényeire épít, s ezért is él a sokszínűség, a változatosság mérési megoldásai-
val, s (a nyelvtudáson lényegében túlmutató, sajátos többletkészségre tá-
maszkodó fordítás és a tételes nyelvtani tudás közvetlen értékelése helyett) 
ezért is részesíti előnyben az élő nyelvhasználatban tükröződő kompetencia 
minősítését. 
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