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Berényi Mária - Novotny Júlia 

Készülünk a nyelvvizsgára II. 

Az 1998-as szombathelyi alkalmazott nyelvészeti konferencián beszá-
moltunk arról, hogy intézetünkben több munkacsoportban megkezdtük a 
felkészülést a nyelvvizsgáztatás lehetséges decentralizációjából adódó fela-
datokra. Intézetünk évek óta rendelkezik nyelvvizsgáztatási joggal, hallgatóink 
az első félév végén a Rigó utcai vizsgával egyenértékű alapfokú, a második 
után középfokú nyelvvizsgát tehetnek. Szeretnénk, ha az akkreditációs bizott-
ság felállása, az általuk elkészített követelményrendszer kézhezvétele után 
sikerrel pályázhatnánk általános, nemcsak saját diákjainkra érvényesíthető 
vizsgáztatási jogra magyar mint idegen nyelvből. 

Intézetük, a MNYI profiljából, tanítási tapasztalatainkból, a vizsgázók 
anyanyelvének sokféleségéből kiindulva egynyelvű vizsgáztatást szeretnénk 
bevezetni. Nem szeretnénk itt állást foglalni általában az egynyelvű vizsgák 
mellett, de a mi esetünkben ez a forma teljesen magától értetődő. 

A feladataink közé soroltuk a különböző szintek szókincsének mennyi-
ségi, majd érdemi meghatározását, a nyelvtani követelményrendszer kidolgo-
zását az egyes szintekre, a szóbeli vizsga tematikájának kijelölését, a feladat-
típusok rendszerének kidolgozását, végül - mint a puding első próbáját -
konkrét teszteket készítünk. Reményeink szerint munkánk nem hiábavaló, és 
eredményeink összhangba hozhatók lesznek az általánosan megfogalmazott 
követelményrendszerrel. Bízunk abban, hogy a majdan felállítandó "egységes 
követelményrendszer" teret hagy az egyes nyelvek jellegzetességeinek figye-
lembe vételére a konkrét vizsgaanyag kialakításánál, hisz nyilvánvaló, hogy 
nem lehet azonos séma szerint kidolgozni az angol, a magyar, a kínai és az 
arab nyelvtudásra vonatkozó követelményrendszert. Leírható, hogy a kom-
munikáció, szövegértés, reprodukálás és egyéb készségek milyen szintjét kell 
elérni a vizsgázónak egy-egy fokozaton, de az ahhoz szükséges nyelvi kifeje-
zőeszközök mennyiségi és minőségi különbözősége okán e kifejezőeszközök-
kel kapcsolatban valószínűleg nem sokat határozhatnak meg általános ér-
vénnyel. 

A következőkben röviden vázoljuk eddigi munkánk részleteit, és kézbe 
adunk egy frissen elkészült - kísérleti jellegű - alapfokú vizsgaanyagot is. 

Szombathelyi előadásunkban, elsősorban a szókinccsel kapcsolatosan 
igyekeztünk munkánk elméleti megalapozását is bemutatni, most inkább a 
gyakorlati munka állásáról számolunk be. 
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A három vizsgafokozatot elméleti síkon nem határoltuk körül részlete-
sen, úgy gondoljuk, ez mindenképpen központilag határozandó meg. Rövi-
den meghatározva: alapfokon olyan tudást kérünk számon, mely a 
"túléléshez" szükséges tudnivalókon kívül alkalmassá teszi a vizsgázót, hogy a 
legalapvetőbb élethelyzetek szókincsét, frazeológiáját ismerje, használni tud-
ja, bizonyos nyelvtani tudnivalóknak birtokában legyen. Ez a vizsga kb. 250-
280 órás tanulás után tehető le. Középfokon a vizsgázónak egy érettségizett 
embertől elvárható témaskálán - tehát most már nem csupán a napi rutinnak 
megfelelő mederben - kell érteni, reprodukálni és kommunikálni - írásban és 
szóban - minden alapvető nyelvtani jelenség ismeretében. Persze itt sem 
várunk nyelvtanilag teljesen hibátlan ismeretterjesztő előadást a vizsgázótól, 
de a középszintet nem szeretnénk sokkal alacsonyabban meghatározni, mint 
az intézeti év végi vizsgán, ami gyakorlatilag azt méri, alkalmas-e a hallgató 
magyar egyetemeken folytatni a tanulást. Mutatis mutandis, itt azt mérnénk, 
megfelelő-e a vizsgázó nyelvi szintje ahhoz, hogy egy - a képzettségének 
megfelelő - magyar munkahelyen megállja a helyét, társadalmi beilleszkedé-
sének ne legyen nyelvi akadálya. E szint eléréséhez kb. 5-600 óra tanulásra 
van szükség. 

A vizsga különböző szintjein elvárandó szókincset a következő módon 
határoztuk meg: 

Az alapfokhoz a hét, Magyarországon leggyakrabban használt kezdő 
nyelvkönyv szókincsét gyűjtöttük össze, így egy 6000 szavas korpusz keletke-
zett. Ezek közül elsősorban azok szerepelnek a mi listánkon, melyek több 
mint három nyelvkönyvben megtalálhatóak, és kiegészítettük még néhány 
olyan lexikai egységgel, amelyeket az alapfokú vizsga általában használt te-
matikáihoz feltétlenül szükségesnek ítéltünk, függetlenül az előfordulási, 
számtól. így jött létre az a kb. 1000 szót tartalmazó lista, amit az alapfokú 
vizsga feladatainak készítésénél használunk. Ez az ezres szókincs azt jelenti, 
hogy a vizsgázó még ismerhet - nyilván ismer is - más, a saját személyére, 
érdeklődési körére vonatkozó lexikát (pl. foglalkozásnevek, földrajzi nevek 
stb.), de ezeket az írásbelin nem követeljük meg általánosan, a szóbeli vizs-
gán viszont bizonyosan előjönnek. 

E tanévben kezdtük összegezni a középfokú vizsga szókincsét. A kö-
zépfokon vizsgázó szókincse minimum 3000 - 3500 szó, a nyelvtani tesztek-
ben felhasználható szókincset kb. 2000 - 2500 szóban jelöltük meg. Ez azt 
jelenti, hogy az általunk kijelölendő kb. 2500 szó az az alap, amit mindenki-
nek ismernie kell a középfokon. Az egyéni szókincs ugyanakkor ennél jóval 
szélesebb kell, hogy legyen, hiszen itt már a nyelvi kifejezés bizonyos válasz-
tékosságára is van igényünk, de teljes pontossággal meghatározni e szókincset 
már nem kívánjuk, és nem is lehetséges. A nem kifejezetten nyelvtani jellegű 
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feladatok készítésénél (pl. írásos és hallás utáni szövegértés) már nem is szo-
rítkozunk szigorúan erre a lexikai anyagra. Ugyanabból a 6000-es korpuszból 
indultunk ki, amelyről már volt szó. Ebből az anyagból eddig kb. 2000 szót 
jelöltünk ki, de szeretnénk a "merítést" kiegészíteni az intézetünkben hasz-
nált középfokú, igényesebb tematikájú és szókincsű, a szaknyelvekhez is kö-
zelítő középhaladó tankönyvek lexikájának egy részével. 

Ha elkészül szószedetünk, szeretnénk összevetni a BME Távoktatási 
Központjában nagyjából hasonló céllal készült szójegyzékkel is, ha az össze-
állítók ehhez hozzájárulnak. 

A nyelvtani követelményrendszer kidolgozása során elsősorban saját 
tananyagainkra támaszkodunk, mivel rendszertani és gyakorlati szempontból 
egyaránt megalapozottak, és összességüket tekintve felölelik az egész általunk 
szükségesnek ítélt nyelvtani tematikát. 

Itt kell megjegyezni azt is, hogy az általunk most készített - illetve in-
kább most készülőben levő - nyelvtani követelményrendszerben, igazodva az 
általunk ismert vizsgarendszerekhez, a szintek - elsősorban az alapfok - kö-
vetelményeit alacsonyabban határoztuk meg az intézetünkben hagyományo-
san kialakított színvonalnál. Tavalyi beszámolónktól eltérően most elsősorban 
azt emeljük ki, amit korábbi gyakorlatunkkal ellentétben nem, illetve csak 
korlátozottan kérnénk számon alapfokon: 

- nem követelmény a melléknévi és határozói igenév; az ige feltételes 
módja; a birtoktöbbesítő jel 

- csak részlegesen követeljük a helyviszonyok hármasságát (névutóknál 
nem); a határozottság - így a tárgy határozottságának - eseteit, az 
időhatározó ragokat és névutókat (csak a "Mikor?" kérdésre felelő-
ket). 

És most röviden arról, hogy mit kérünk feltétlenül számon - ha a kere-
tek nem is engedik meg a teljes spektrum felmérését egy-egy vizsgán. 

(A felsorolás inkább gyakorlati, mint leíró nyelvtani szempontú, és nyil-
ván nem teljes. Az egyes jelenségek számonkérésének jellegére - aktív vagy 
passzív ismeretet kérünk-e számon - szintén nem térünk ki.) 

igeragozás: kijelentő és felszólító mód, 
jelen és múlt idő 
alanyi és tárgyas ragozás, a tárgy határozottságának leg-
fontosabb esetei 

főnév + toldalékok: többes szám jele; tárgyrag, helyhatározóragok, 
birtokos személyjelek egy birtok esetében (a birtoklás kifejezésének módjai); 
fontosabb időhatározóragok; részeshatározó, eszköz- és társhatározóragok; 

melléknév: fokozás, mód határozóragok, számbeli egyeztetés az alany-
nyal állítmányi funkcióban 

84 



Berényi Mária - Novotny Júlia: Készülünk a nyelvvizsgára II. 

számnevek: tő- és sorszámnevek, határozatlan számnevek fokozása, 
egyeztetés 

névmások: kérdő, mutató (kijelölő jelzőként ragozva), személyes (ra-
gozott alakok is), birtokos névmás. A többi névmás csak lexikaként, a legalap-
vetőbb formák. 

- összetett mondatok 
- mellérendelők: és; de; nem(csak), hanem... is; vagy kötőszókkal 
- alárendelők: tárgyi: azt..., hogy (felszólító móddal is) 

okhatározói, feltételes, hasonlító, helyhatározói (csak a 
legegyszerűbb típusok (ott...., ahol) 
időhatározói (akkor..., amikor), jelzői (az a .., 
ami/aki/amely stb.) 

Szórendi kérdések: 
A nyomatéktalan mondat szórendjének legfontosabb kérdései 
Kérdés - felelet, tagadás szórendje; igekötős igékkel is; 
a jelzők sorrendje 
Az alapfokú nyelvtani követelményrendszer viszonylagos 

"szűkreszabottságával" szemben a középfokon már alapvetően az egész 
nyelvtani rendszer ismeretét szeretnénk megkívánni. 

A teljesség igénye nélkül a következő nyelvtani tematikát állítottuk össze: 
- az igeragozás teljes spektruma; a tárgy határozottságának minden esete; a 

felszólító és feltételes mód használata egyszerű, ill. összetett mondatban 
- tranzitív - intranzitív igepárok 
- valamennyi, a köznyelvben gyakran használt határozórag 
- a birtokviszony valamennyi kifejezőeszköze (ami az alapfokból kimaradt) 
- az igenevek valamennyi formája, jelentésük, funkciójuk, időviszonyok, akti-

vitás-passzivitás kifejezése 
- a névmások 
- az igekötők funkciói 
- bizonyos határozószók, névutók, névmások toldalékolt alakjai 
- a gyakori képzők felismerése, korlátozott mértékű aktív használata (ható, 

műveltető igenévképzők, és néhány névszóképző) 
- gyakori szóösszetételi tagok felismerése 
- összetett mondatok: mellé- és alárendelő összetétel, többszörösen összetett 

mondatok megértése, a tagmondatok kapcsolódásának felismerése, a tag-
mondatok sorrendje 

- időhasználat az alárendelt mondatokban 
- szórend: a nyomatéktalan mondat szórendjének legfőbb szabályai, a nyo-

matékos mondat szórendje 
- az utalás eszközei szövegben 

85 



Berényi Mária - Novotny Júlia: Készülünk a nyelvvizsgára II. 

Az előkészítő munka során, ami persze még korántsem fejeződött be, 
alig vártuk, hogy végre a munka fő céljához, a feladatok készítéséhez kezd-
hessünk. 

A legmegfelelőbb feladattípusok kiválasztása céljából számos vizsga- és 
gyakorlóanyagot tanulmányoztunk át: a Rigó utcai nyelvvizsgaközpont kiad-
ványait, a TOEFL és PITMAN vizsgák tesztjeit és gyakorló anyagait, olasz, 
német és spanyol nemzetközi vizsgaanyagokat. 

Ezeket a tapasztalatokat is figyelembe véve állítottuk össze az alapfokú 
vizsga általunk elképzelt feladattípusait, majd az első minta-feladatlapot. 

Az írásbeli vizsga feladattípusai és tervezett értékelése a következő: 
1. Nyelvtani + lexikai teszt, ahol 4 válasz közül kell megtalálni a helye-

set - 50 mondat (50 pont) 
2. Kifejezések - szituációkban pl. kérdés - felelet, 4 közül a rosszat kell 

megtalálni -10 mondat (10 pont) 
3. 10-12 mondatos szöveg megértése, 10 igaz-hamis állítás kiválasztása 

- 2 szöveg (10 pont) 
4. Összefüggő szövegben 10 kihagyott szó megkeresése a felsorolt sza-

vak közül - 2 szöveg (20 pont) 
5. Dialógus kiegészítése kérdésekkel (csak a válaszok vannak megadva) 

- 2 szöveg (20 pont) 
Az osztályzás lényege, hogy 50% fölött már megfelel (elégséges) az 

írásbeli vizsga. 

A szóbeli vizsga feladatai: 
1. Beszélgetés a vizsgázó személyéről 
2. Monológ + beszélgetés egy képről 
A szóbeli vizsga értékeléséről és a két vizsga eredményének összeveté-

séről még nem alakítottunk ki végleges álláspontot. 
A feladatok kiválasztásával kapcsolatban némi magyarázat - talán első-

sorban intézeti kollégáink számára - arról, hogy miért változtattunk eddig jól 
bevált feladattípusainkon: 

A különböző vizsgarendszerekből nyert egyik legfőbb tapasztalat, tanul-
ság számunkra az volt, hogy az azonos típusú feladatokból mindig többet 
szerepeltetnek, még a hosszabb szövegértési feladatokból is jó néhányat. 
Ezzel nyilván elkerülhetőbb a véletlen szerepe abban, hogy egy-egy téma-
körben jobban vagy kevésbé otthonos a vizsgázó, a lexika és a nyelvtan mé-
rése pedig objektívebb. 

A 4 megoldás közül történő választás könnyebbnek tűnhet a hagyomá-
nyos kiegészítésnél, de ha jól választjuk meg a lehetőségeket, akkor éppen a 
"buktatókat" sorolhatjuk fel, az értékelés pedig egyértelműbb. Az első, kiegé-
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szítéses feladatban különálló mondatok szerepelnek, nem összefüggő szöveg, 
ezzel egyértelműbbé válik a grammatikai tudás, nem játszik bele, hogy az 
általunk összefüggőnek kigondolt szöveg logikáját érti-e a vizsgázó. Ez utób-
binak a mérése más feladat körébe tartozik. 

Az alapfokú vizsga feladatrendszeréből hiányzik a fogalmazás: ezen a 
szinten a csekély nyelvtudást óhatatlanul bizonyos intellektuális adottságok -
készségek egészítik ki a fogalmazás készítésekor, amelyek mérése nem a 
nyelvvizsga feladata. 

Sokkal inkább szándékunkban áll a kommunikációs készséget mérni, e 
célt szolgálja részben a 2. (miniszituációs) feladat, részben az utolsó dialógus-
kiegészítés. 

Hallás utáni megértési feladat az alapfokú írásbelin szintén nem szere-
pel, ezen a szinten, megítélésünk szerint, olyan nagy szerepet játszik a be-
szélő partner vizuális megjelenése, gesztusai is, hogy a hallás utáni értés mé-
rését teljes egészében a szóbeli vizsgára utaljuk. 

A feladatokat első változatukban kipróbáltuk tanulócsoportjainkban. 
Kiderült, hogy melyek azok a csomópontok, ahol sokan, vagy éppen min-
denki hibázik (itt persze felmerül a kérdés, hogy a feladat túl nehéz-e, vagy 
az oktatás számára kell-e levonni tanulságokat), hol voltunk következetlenek 
egy-egy feladat meghatározásában, milyen instrukciókat kell adni, hogy egy-
értelmű és érthető legyen. (A mostani időpont kedvező, hallgatóink nagy 
része éppen csak túl van a hagyományos alapfokú vizsgán.) 

Bár még korántsem értünk munkánk végére, hiszen az alapfok köve-
telmény- és feladatrendszere is csak első változatában készült el, máris szá-
mos tanulsággal szolgált számunkra a jövőt illetően, egyrészt szakmailag, 
másrészt a munkaszervezésre vonatkozóan. 

A legnegatívabb tapasztalatunk, amikor tízen ülve körbe egy asztalt 
"szavaztunk" arról, hogy egy-egy szó bekerüljön-e az 1000-es körbe vagy 
sem. Bár minél nagyobb a létszám, annál jobban elkerülhetjük a szubjektivi-
tást, de ez a szám már nyomasztóan nagy volt. Ezt a szógyűjtő munkát a leg-
hatékonyabban négyen-öten tudtuk együtt végezni. A feladatösszeállító mun-
ka legnagyobb része akkor hatékony, ha egyedül végezzük, a kontrollhoz, 
véglegesítéshez viszont feltétlenül szükség van több ember véleményére. A 
nyelvtani követelményrendszer kidolgozásánál és a feladatkészítésnél jól be-
vált az a módszer is, hogy két team párhuzamosan elvégzi ugyanazt a fela-
datot, majd összevetik őket, az első esetben egyetlen új változatot alkotva, a 
másodiknál a feladatbank számára megőrizve minden megfelelőt. 

A feladatok készítésére vonatkozóan azt a fontos tanulságot is leszűr-
tük, hogy tanácsos lesz egy olyan "feladatbankot" létrehozni, melynek elké-
szítésében minél többen vesznek részt, kiderült ugyanis már most, hogy ami-
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kor 2-3 ember készít ugyanolyan jellegű feladatokat, mindenki egy kicsit 
másként súlyozza a problémákat, mást tekint a fontosnak, és témaköreink is 
mások. Különösen fontos a sokszínűség a szövegértési, ill. szövegkiegészítéses 
feladatoknál, ahol kifejezetten szükséges, hogy sokunk érdeklődési köre, is-
merete összegeződjék a feladatokban. Ugyanakkor a végleges feladatsort 
egyetlen embernek kell elkészítenie, hogy ne legyenek átfedések, illetve csak 
a szükséges mértékben, célzatosan (pl. ellenőrzendő, hogy más kontextusban 
is felismeri-e a vizsgázó ugyanazt a jelenséget), és minél több ellenőrizendő 
jelenség terítékre kerüljön. E szempontot mostani tesztünkön idő hiányában 
nem sikerült végigvinni, ebből adódóan lehetnek bizonyos aránytalanságok a 
számonkért anyagban. Tanulság volt számunkra az is, hogy minimum két 
szűrőn szükséges átvinni a feladatokat, mivel csak így biztosítható (még így 
sem mindig), hogy ne legyen ellentmondásos, több megoldásos stb. a feladat. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy még mindig csak a munka kezdetén já-
runk. Igazi érdeklődéssel várjuk kollégáink, az Önök véleményét arról, ami 
már elkészült, esetleges tanácsaikat a jövőre nézve, végül, de nem utolsósor-
ban az akkreditációs bizottság követelményeit, melyekre nagy szükség lenne 
munkánk folytatásához. 
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