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Szûcs Tibor
A magyar mint idegen nyelv / hungarológia hazai

mûvelésének helyzete

1. A szakról

Az elõzményekre (az idevágó koncepció kialakulására, illetve a közelmúltra)
vonatkozóan SZÉPE GYÖRGY professzor e kötetben olvasható írásának gondolatait
folytatva, azokra támaszkodva a magyar mint idegen nyelv / hungarológia (MIH)
jelenlegi itthoni oktatásának helyzetérõl kívánok vázlatosan áttekintõ képet nyújta-
ni – elsõsorban pécsi programunkból kiindulva, ám térben a többi hazai mûhelyre,
illetve idõben a közeljövõre és a távlatokra történõ kitekintés igényével is.

A Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Tanszék programjának
jelenlegi tantervében a magyar mint idegen nyelv (MIH) specializációként (1992-
tõl) és szakként (1998-tól) egyaránt szerepel. Belsõ szakosodásként (a még érvényes
rendszerben minimum 40 kredites specializációként) magyar és/vagy idegen nyelv
szakos hallgatók, szakként magyar szakosok vehetik fel (a bemenethez legalább
középfokú, a kimenethez felsõfokú nyelvismeret dokumentálásával). Ez utóbbi ke-
ret tantervi elõírásaiban már a késõbb részletezendõ új képesítési követelmények-
hez igazodunk. A szakosodásban részt vett hallgatók diplomabejegyzéssel (oklevél-
betétlappal), a szakon végzett diákok teljes értékû oklevéllel kapnak képesítést a MIH
oktatására. A teljesített tanulmányi kötelezettségekben mutatkozó mennyiségi kü-
lönbség természetesen minõségi következményekkel is jár, s ez nemcsak felkészült-
ségükben tükrözõdik, hanem elõbb-utóbb nyilvánvalóan az elhelyezkedés esélyei-
ben is differenciáló tényezõvé alakulhat, hiszen hosszabb távon valószínûleg kialakul
majd a lényegében reálisnak tekinthetõ gyakorlat: a szakosodással inkább a hazai
magyartanításban (idegen ajkúaknak itthon szervezett nyelvtanfolyamokon stb.)
lehet érvényesülni, a rangosabb szakkal viszont egyértelmûen növekednek a külföldi
(lektori, illetve vendégtanári) álláspályázatok kilátásai is.

Minthogy tanszékünk – profiljának és állományi lehetõségeinek megfelelõen –
a tudományos kutatások mellett az oktatáson belül az elméleti képzésre helyezi a
hangsúlyt, a gyakorlati képzésben együttmûködésre törekszünk az egyetemen be-
lül kínálkozó szervezeti egységekkel: a Nemzetközi Oktatási Központtal (a hospi-
tálás és a tanítási gyakorlat megszervezésében) és az Idegen Nyelvi Titkársággal (a
nyelvvizsgák irányításában).
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A hazai felsõoktatási mûhelyek között kétségtelenül az ELTE BTK Központi
Magyar Nyelvi Lektorátusát illeti az idõbeli elsõbbség, hiszen a szakalapítás (1982)
úttörõ szerepét – ÉDER ZOLTÁN irányításával – õk vállalták (eredetileg posztgraduális
formában). A ma SZILI KATALIN vezetésével mûködõ mûhely kisugárzó jelentõségét nö-
veli a gyakorlati tapasztalatokon alapuló tanulságok módszeres feldolgozása és a kez-
dettõl következetesen alkalmazott funkcionális szemléletmód. Az elméleti és gyakorlati
képzés középpontjában a magyar mint idegen nyelv leírása, illetve oktatása áll – nyel-
vészeti és módszertani súlypontokkal, a fõvárosi felsõoktatásra koncentrált mértékben
háruló külföldi hallgatói igények kielégítésének is megfelelõen. Felépítésében bizo-
nyos szempontból éppen az arányok ellenkezõ megoszlását képviseli a Szegedi Tu-
dományegyetem BTK Hungarológia- és Közép-Európa Tanulmányok Tanszékközi
Programja – SZÕNYI GYÖRGY ENDRE vezetésével – a maga széles alapozású hungaro-
lógiai szerkezetével, amelyben kevésbé a nyelvi-nyelvészeti keretek, annál inkább a
komparatisztikai igényû megközelítésben körvonalazott kulturális-interkulturális té-
nyezõk kerülnek elõtérbe – ugyancsak elismerésre méltó s egyben a helyi igényekhez
és lehetõségekhez igazodó program megvalósításával.

Az említett három egyetemen folyó képzés – a helysajátos elõzményeknek és
célkitûzéseknek megfelelõen – némiképpen sarkítva így tehát három változatot kép-
visel a magyar mint idegen nyelv / hungarológia szak belsõ arányai szerint: a bu-
dapesti program a nyelvre, illetve a nyelvészetre, a szegedi a hungarológiára helyezi
a hangsúlyt, a pécsi pedig nagyjából 1:1 arányban próbálja egyensúlyba, illetve egy-
ségbe hozni a két részterületet. (Hasonló törekvés vezérli egyébként a Károli Gás-
pár Református Egyetem kibontakozó specializációjának profilját is – NÁDOR OR-
SOLYA gondozásában.)

A jelenleg érvényes tanterv pécsi változatából a következõkben bemutatom a
MIH program vázát, vagyis azokat a tantárgycsoportokat, amelyek közösek a
specializáció és a szak számára (természetesen az elõírt 40, illetve 90 tanegység
keretében történõ elmélyedés jelentõs követelménykülönbségével):

MIH 1 ALAPOZÓ TANTÁRGYAK
MIH 11 Bevezetés a MIH tanulmányozásába
MIH 12 Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe
MIH 13 Pszicholingvisztika

MIH 2 NYELVOKTATÁSI TÁRGYAK
MIH 21 Bevezetés a magyar anyanyelvi nevelésbe
MIH 22 Az idegennyelv-elsajátítás pszichológiája
MIH 23 Mérés és értékelés az idegennyelv-oktatásban
MIH 24 A kisgyermek másodiknyelv-elsajátítása

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV/HUNGAROLÓGIA HAZAI MÛVELÉSE
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MIH 25 Felnõttek nyelvtanulása
MIH 26 Az idegennyelv-oktatás technológiája
MIH 27 Kétnyelvû nevelés

MIH 3 MAGYAR MINT IDEGEN NYELV
MIH 31 A MIH tantervei és tananyagai
MIH 32 A MIH tanításának módszertana
MIH 33 MIH tanítási gyakorlat

MIH 4 HUNGAROLÓGIAI TANTÁRGYAK
MIH 41 A kortárs magyar kultúra határainkon túl / A magyarság kulturális földrajza
MIH 42 Magyarország történelme, társadalmi modelljei
MIH 43 A magyar kultúra (mûvelõdéstörténet / néprajz; irodalom / mûvészetek)

MIH 5 KIEGÉSZÍTÕ NYELVÉSZETI TANTÁRGYAK
MIH 51 Kontrasztív nyelvészet
MIH 52 Fordítástan és oktatása
MIH 53 Szociolingvisztika
MIH 54 Nyelvpolitika

MIH 9 KUTATÁS / SZAKDOLGOZAT
MIH 90 A hungarológia oktatásának története
MIH 91 Kutatási szeminárium
MIH 92/93 Szakdolgozati szemináriumok

A közös vonásokhoz meg kell még jegyezni, hogy a specializáció is szigorlat-
tal zárul. A specializációt választó hallgatók között lehetnek azonban nem magyar
szakosok is; az õ számukra természetesen követelmény a magyar nyelvleírás hall-
gatói minimumának teljesítése, vagyis a magyar szakosok elsõ (leíró) nyelvészeti
szigorlatának törzsanyaga. A fenti áttekintésbõl másrészt látható, hogy a kínálat,
illetve a választék hátterében egyetemünkön belül (más tanszékekkel és karokkal)
kiépített együttmûködés áll, s ebben az oktatói és hallgatói mozgás (átoktatás, illetve
áthallgatás) is tükrözõdik

A bölcsészkarokon folyó képzés egységesítésének fontos állomása volt a képe-
sítési követelményeknek a bevezetendõ kreditrendelettel összehangolt koordinálása,
amely az 1999. január 23-i budapesti értekezleten indult meg. Ekkor természetesen
megkezdtük a magyar mint idegen nyelv tanárképes egyetemi szakra vonatkozó
képesítési követelmények kidolgozásának elõmunkálatait is. A javaslattételben fel-
kért koordinátorként vehettem részt Szili Katalin kolléganõ közremûködésével

SZÛCS TIBOR
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(ELTE BTK Központi Magyar Nyelvi Lektorátus). Bizottsági célkitûzésünk és a
továbbiakban reményeink – szerint tervezetünk a kívánatos országos egységesítési
törekvés mellett a szükséges egyetemsajátos mozgásteret is biztosítani hivatott, még-
pedig nemcsak a jelenlegi szakgazdák (ELTE, PTE), hanem a várható további szak-
indítók szempontjából is kedvezõ mértékben, hiszen a képzést a mindenkori helyi
igényekhez és lehetõségekhez is igazítani kell. (Így például nyilvánvalóan más-más
adottságokkal kell számolni a központi fekvésû, a külföldi diákság szempontjából
is összpontosított helyzetû fõvárosi lektorátusi körülmények között és a regionális
szerepkörû, illetve adott esetben a határ menti helyzetbõl adódóan sajátos jelentõ-
ségû vidéki központok esetében, ahol viszont ugyanakkor például a tanszék- és in-
tézményközi együttmûködések hagyományosan elevenebb szálakon kötõdnek a
hungarológia részterületei között is.)

Az országosan egyeztetett tervezetben deklarált képzési cél: olyan szakembe-
rek képzése, akik a magyar mint idegen nyelv / hungarológia szakterületének elmé-
leti és gyakorlati kérdéseiben egyaránt járatosak, e szakterület alkalmazott nyelvé-
szeti kutatására, valamint a magyar nyelv és kultúra külföldieknek történõ oktatására,
illetve közvetítésére felkészültek, s ekként a hazai keretek között (nyelvtanfolyam-
okon, hungarológiai vonatkozású rendezvényeken stb.) nyelvtanári (vagy elõadói),
a külföldi oktatóhelyeken (egyetemeken és fõiskolákon) lektori (vendégtanári) mun-
kára alkalmasak.

A képzés egyetemi szintû, 8 féléves, s okleveles „magyar mint idegen nyelv sza-
kos bölcsész és tanár” képesítést nyújt. A szak felvételének elõfeltételei között szere-
pel (1) a magyar szak, azaz (a) vagy a magyar szakos oklevél elõzetes megszerzése,
(b) vagy az elõzõ tanév(ek)ben megkezdett és párhuzamosan folytatott magyar sza-
kos tanulmányok megléte, amelyeknek során a bevezetõ képzési szakasz lezárása és
a törzsképzési szakasz leíró nyelvészeti tantárgycsoportjának megkezdése megtörtént;
valamint (2) legalább középfokú nyelvvizsga valamely élõ (modern) idegen nyelvbõl.
A szak tanárképes jellege nem önálló, hanem a hozzá kötelezõen társítandó magyar
szakos képesítésbõl is adódik. Az ezen túlmenõ sajátos követelmények (a módszer-
tanban, az óralátogatásban és a tanítási gyakorlatban) azonban természetesen a szak
részét alkotják. Az elmélet—gyakorlat (35:65 %) arányát a szak sajátos gyakorlati igé-
nyei, illetve a magyar szakhoz történõ kötelezõ társítása indokolja.

A szigorlat a törzsképzési szakasz (ld. alábbi táblázat) lezárása (a MIH elmé-
leti és gyakorlati tantárgycsoportjaiból kialakítandó szintézis jegyében). A szigor-
latra bocsátás feltétele a (magyar szakos) leíró magyar nyelvészeti szigorlat letéte-
le. A szakon külön szakdolgozat készítendõ. A záróvizsgára bocsátás feltételei között
szerepel (1) a nyelvvizsgára vonatkozó módosítás, amely elõírja a „C” típusú fel-
sõfokú állami (vagy azzal egyenértékû) nyelvvizsgát (illetve az idegen nyelv szakos
fõiskolai/egyetemi végzettséget) bármely élõ (modern) idegen nyelvbõl; valamint

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV/HUNGAROLÓGIA HAZAI MÛVELÉSE



28

28. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

(2) a magyar szakos tanulmányok lezárása (elõzetesen oklevéllel vagy párhuzamo-
san abszolutóriummal). A záróvizsga részét alkotja a szakdolgozat megvédéseként
az opponensi véleményekben (a szakdolgozattal kapcsolatban) megfogalmazott vitás
pontok tisztázása, továbbá szóbeli vizsgaként a szakdolgozaton túlmutató, de annak
témájához kapcsolódó tágabb tudományterületrõl feltett opponensi (és/vagy bizott-
sági) kérdések megválaszolása.

Magyar mint idegen nyelv
szak

kreditpont

ALAPOZÓ ISMERETEK .............................................................................................. 10
(1) Bevezetés a magyar mint idegen nyelv / hungarológia (= MIH) tanulmányozásába

A magyar mint idegen nyelv fogalma; oktatásának története
A hungarológia fogalma; története
Továbbá (egyetemi lehetõségektõl függõen) választhatók:

(2) Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe
(3) Pszicholingvisztika
(4) Nyelvtipológia

SZAKMAI ISMERETEK ............................................................................................. 135
Törzsképzési szakasz ........................................................................................................ (90)

(1) Nyelvoktatási tantárgyak ........................................................................................ 20
Nyelvoktatás-elmélet (Alkalmazott nyelvészet az idegennyelv-oktatásban)
A nyelvpedagógia története
A nyelvoktatás módszerei
Kommunikációelmélet / Kommunikatív nyelvoktatás

(2) Magyar mint idegen nyelv ...................................................................................... 25
A MI tantervei és tananyagai
A MI tanításának módszertana

(3) Hungarológiai tárgykörök (a helyi igényektõl függõen): ....................................... 25
A kortárs magyar kultúra határainkon túl
A diaszpóra magyarsága
A magyarság kulturális földrajza
Magyarország történelme, társadalmi modelljei
A magyar kultúra
Magyar mûvelõdéstörténet és néprajz
A magyar irodalom (történeti és nyelvi összefüggéseiben)
A magyar mûvészet (képzõmûvészet, zene)

SZÛCS TIBOR
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(4) Választható kiegészítõ nyelvészeti tantárgyak ...................................................... 15
Kontrasztív nyelvészet
A fordítástan és oktatása
Funkcionális nyelvészet
Szociolingvisztika
Nyelvpolitika

Szigorlat ..............................................................................................................................  5
Szakképzési szakasz ................................................................................................. (45)

MIH kutatási/szakdolgozati szemináriumok ................................................................ 10
MIH kutatási szeminárium
MIH szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozat ...................................................................................................................... 30
Etalonvizsga .......................................................................................................................  5

SZAKMAI GYAKORLAT ..............................................................................................  5
Óralátogatási gyakorlat
MIH tanítási gyakorlat

A táblázat szemlélteti a képesítési követelményekben elõírt tantárgycsoportok
tagolódását és a kreditpontok megoszlását az országosan egységesített új tantervi
vázlat szerint. A fenti (alapozó és törzsképzési) tárgykörök – megfelelõ helyen jel-
zett – választható bõvíthetõsége messzemenõen (kb. 20-25 %-ban) biztosítani kíván-
ja az adott egyetemi-tanszéki óraellátási körülmények, illetve lehetõségek, valamint
a helyi képzési igények (például központi vagy regionális/határmenti helyzettel
összefüggõ) sajátosságainak figyelembevételét.

2. A magyar mint idegen nyelv / hungarológia funkcionális
leírásának és oktatásának újabb általános és alkalmazott nyelvészeti
szempontjairól

A MIH folyamatos megújítása napjainkban – természetesen a mindig is táplá-
ló magyar nyelvészeti alapkutatásokon túl – egyfelõl valószínûleg az általános nyel-
vészetben kikristályosodott kognitív szemantikai szemlélettõl, másfelõl bizonyára
a komplex igényû alkalmazott nyelvészeti nyitottságtól várhat jelentõs ösztönzése-
ket. Ennek jegyében újszerû alkalmazásra találhatnak a kognitív metaforák szerve-
zõdését feltáró szemantika, az intertextuális kapcsolatokra érzékeny szemiotikai
szövegtan, a modern tipológiára támaszkodó kontrasztív nyelvészet és az irodalom
jelrendszerén immár túlmutató komparatív kultúrakutatás legfrissebb eredményei is.
Különösen fontosnak tûnik tehát, hogy a leírás és az oktatás egyaránt lépést tartson

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV/HUNGAROLÓGIA HAZAI MÛVELÉSE
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ezekkel az új fejleményekkel, s minél elõbb átültesse eredményeit a gyakorlatba. A
korszerû igényû hungarológiai megközelítés ugyanis minden bizonnyal a kötõdések
sokféleségének nyitottsága, a kapcsolatok komplex rendszerének feltárása felé ha-
lad. A kívánatos szintézis tehát magasabb szinten ma és a közeljövõben is újra meg-
valósítható, ha a hungarológiában számunkra immár hagyománnyá vált interdisz-
ciplináris látásmódot az intertextuális és interkulturális összefüggések nyitott
szellemû megragadására is alkalmazzuk, s ekként az egység és a rendszer szerve-
zõdésének kutatásává avatjuk.

A fenti szempontok tételes kifejtése szétfeszítené ennek az írásnak a kereteit;
összefüggéseikrõl külön kívánok majd szólni. Megemlítésükkel ezúttal inkább a
szélesebb horizontú keretek megidézése, az átkötés a célom. Megvalósításuk ugyanis
nélkülözhetetlen mind a szak távlatos elméleti megalapozásához, mind pedig akár
a magyartudás mérésének gyakorlati tökéletesítéséhez. Ez utóbbi is korszerû kihí-
vást jelent: miként a magyartanításnak magának, a nyelvtudás értékelésének is föl
kell készülnie annak a nehézségnek a kezelésére, amelyet a kontrasztív és a kom-
munikatív megközelítés dilemmája tartogat a magyar esetében.

3. Mérés és értékelés európai keretben

A továbbiakban két különbözõ vizsgarendszer tanulságait kívánom szembesí-
teni a magyar mint vizsganyelv szempontjából. Az egyik vizsgakeret a hagyomá-
nyos magyar állami nyelvvizsga, a másik az európai (ECL) nyelvvizsga. Már elöl-
járóban célszerû leszögezni, hogy szembenállásukat valószínûleg túlzott
leegyszerûsítés volna a nemzeti és a nemzetközi vizsgatípus kettõsségére redukál-
ni. Egyrészt azért, mert éppen a magyar mint idegen nyelv szempontjából tekintve
egyik sem jelent elsõdleges keretet, hiszen a magyar mindegyikbe utólag és többed-
magával együtt került bele, így tehát az elnyert egyenrangú helyzettel a kényszerû
alkalmazkodás is velejár. Másrészt pedig célom szerint azt mutatnám fel, miként kö-
zelíthetõ éppen az európai vizsgamodell a kívánatos nemzeti modellhez, hogy te-
hát a nemzetközi kereten belül mozogva is elképzelhetõnek tartom a magyar szem-
pontjából (vagyis „nemzeti” tekintetben) ideális megoldást.

Ennek megfelelõen a továbbiakban az európai normát veszem viszonyítási ala-
pul, s az állami nyelvvizsga érintett jellemzõivel történõ szembesítésben ebbõl ki-
indulva vázolom a követelményszintek meghatározását, a mérés és értékelés sajá-
tosságait, s majd ennek fényében szólok az egybevetésbõl adódó, valamint a magyar
nyelv tipológiai alkatából és nyelvsajátos vonásaiból következõ tanulságokról is. E
tanulságokat az eddigi tapasztalatok tükrében, illetve a hazai és külföldi vizsgaigé-
nyek szerint kívánom bemutatni. Minthogy tehát a magyar állami nyelvvizsga ha-
gyományos rendszerét itthon széles körben ismertnek tekinthetjük, a megközelítés
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vázának ezúttal inkább az új európai modellt választom, s ismertetésének megfele-
lõ pontjain érintõlegesen utalok összevetõ megjegyzésekkel az elõbbire.

Az egységes elvekre épülõ nemzetközi ECL nyelvvizsga alapjait az Európai
Közösség tagországainak szakértõi dolgozták ki 1989-tõl az ERASMUS, a LINGUA
és a LEONARDO program támogatásával. A vizsgarendszer szakmai irányítását a
(kezdetben) londoni, majd (jelenleg) jenai székhelyû konzorcium végzi. Az angol,
a német, a holland, a francia, a görög, a spanyol és az olasz mellé 1996-ban a ma-
gyart is fölvették vizsganyelvként, így tehát azóta már magyarból is szerezhetõ eu-
rópai nyelvvizsga-bizonyítvány. Az európai vizsgarendszer szervezõi központja
(1999-tõl), s egyben a magyarországi vizsgaközpont (1996-tól) a Pécsi Tudomány-
egyetem Idegen Nyelvi Titkárságán mûködik. Terveink szerint innen szervezve épít-
jük ki az új típusú magyar nyelvvizsga alközpontjait, illetve vizsgáztatóhelyeit. Hazai
viszonylatban eddig a budapesti Danubius Nyelviskolával, a Magyar Nyelvi Inté-
zettel (NEI) és a debreceni Nyári Egyetemmel sikerült megállapodnunk az együtt-
mûködésben. (Távlatilag az európai színterek hálózatának a kiépítését, vagyis a
külföldi vizsgaközpontok bekapcsolását is szorgalmazzuk, hiszen az ECL rendsze-
rének éppen az az egyik elõnye, hogy a tagországokon belül lehetõvé teszi a vizs-
gák regionális lebonyolítását.) Az elsõ magyar próbavizsgák 1996-ban zajlottak le.
Azóta minden évben újabb rendes vizsgasorozatokra került sor (Pécsett, Budapes-
ten és Debrecenben), eddig kb. kétszáz vizsgázóval.

Az új rendszer – az európai norma célkitûzéseinek szellemében – messzeme-
nõen eleget tesz az egységesség, az összehasonlíthatóság, az átválthatóság és a
megfeleltethetõség kritériumainak, tudniillik egységes az érintett nyelvek viszony-
latában, összehasonlítható alap a tesztelt készségek tekintetében, s bizton átváltha-
tó és megfeleltethetõ nemzetközi, illetve hazai szinten.

A vizsga makrostruktúráját (a nyelvtudás szerint) négyes szintezõdés, mikro-
struktúráját (a készségek szerint) négyes tagolódás jellemzi. A kettõ együttese va-
lóban árnyalt összképet képes nyújtani a vizsgázó nyelvtudásáról. A négyes szinte-
zõdésben az A szint a kezdõ alapfoknak felel meg, vagyis a hétköznapi
kommunikáció legalapvetõbb színterein jelent eligazodást, s kielégíti a turizmus
igényeit. A B szint lényegében emelt alapfok, részleges átfedésben van a középha-
ladó fokkal, az általános társalgási helyzeteken túl biztonságos kommunikációt föl-
tételez közéleti témákban is, s utat nyit a kulturális alapértékek befogadásához. A
C szint igényes középfok, amelyen már tanulmányokat lehet folytatni, közérdekû
kérdések megvitatásában részt venni vagy akár fogékonnyá válni a mûvészi
nyelvhasználat élvezetére. A D szint mint felsõfok olyan nyelvtudást jelent, amely-
nek révén a nyelvtanuló nyelvileg egyenrangú beszédtársként szembesülhet az anya-
nyelvi beszélõkkel, akár szakmailag is, tehát a tárgyaló- és vitaképesség tekinteté-
ben; vagyis passzív vonatkozásban megközelítõleg anyanyelvi szint.
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A vizsgakövetelmények leírása pontosan és részletezve tartalmazza az egyes
szintek elvárható jellemzõit, mégpedig a következõ tagolásban: általános célkitûzés,
a készségek szerint részletezett követelmények, a teljesítendõ kommunikációs fel-
adatok, a nyelvtan és a szókincs tudásszintje, végül egyéb nyelvi szempontok fel-
sorolása. Ezek részletes ismertetésére ezúttal nincs módunk kitérni, egyébként mind-
ez tételesen olvasható közzétett brosúránkban. Ehhez csupán annyit, hogy az említett
szempontok természetesen szorosan összefüggenek egymással. Hogy csak két
problematikus ponton érzékeltessem, a magyarra adaptált követelményrendszerünk-
ben például kénytelenek voltunk kompromisszummal áthidalni a kommunikációs
szükségszerûség és a nyelvtani teljesíthetõség között feszülõ ellentmondást a felszó-
lító mód esetében: „A” szinten még csak körülírásos formában várjuk el (Tessék/
szíveskedjék/legyen szíves + fõnévi igenév), „B” szinten viszont már a maga alak-
tanában. Hasonlóképpen gondot okozhat a múlt idejû személyragozás két (határo-
zatlan és határozott) paradigmája, ezért „A” szinten még megelégszünk ezek passzív
ismeretével, s az aktív feladatrészeket ennek megfelelõen jelen idõvel tervezzük.
(Mellesleg: éppen elég nehézség jut még így is a morfológiából, amelyeket viszont
még ezen a kezdõ szinten sem lehetne nélkülözni vagy körülírva megkerülni, ha
valóban természetes kommunikációs stratégiákból kívánunk kiindulni.)

A mikroszerkezet, azaz egy-egy vizsga felépítésének négyes tagolódása a négy
alapkészségnek megfelelõen történik.

A hallás utáni értés mérése az elsõ három szinten két, „D” szinten három teszt-
feladat alapján történik. A feladatokkal kapcsolatos tudnivalókat és utasításokat a
jelöltek az elõre meghatározott, idõzített forgatókönyv szerint elkészült hangfelvé-
telrõl hallják, s közben a tesztlapon olvashatják is. A szinteken fölfelé haladva ter-
mészetesen fokozatosan nehezednek a mindig kétszer bejátszott szövegek, mégpe-
dig nemcsak összetettségükben, hanem a természetes élõbeszédhez egyre közelítõ
tempóval, a több szereplõs beszélgetések megjelenésével, autentikus felvételek be-
iktatásával (részben már a „C” szinten, különösen pedig a „D” szinten).

Az olvasott szöveg megértésének vizsgarésze még ugyanehhez a tesztlaphoz
csatlakozik, s fölépítésének elvei is hasonlóak: ugyancsak két („D” szinten három)
részfeladatból áll, és a szintekkel együtt egyre nõ az autentikus szövegek aránya.

Az írásbeli kommunikáció fogalmazási feladatait külön tesztlap tartalmazza.
Ebben mindegyik szinten két részfeladatot kell megoldani. Az egyik informális (kö-
tetlenebb, személyes), a másik formális (kötött mûfajú, többnyire nyilvános jelle-
gû) szöveg.

Ez a mûfaji különbség egyébként a hallott és olvasott szövegek megértésének tesz-
telésében 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 elsõ két
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szinten általában elõnyben kell részesíteni a képi stimulust a válaszadásokhoz, s az elsõ
három szinten megoldási mintát is kapnak a jelöltek az értési feladatokhoz.

A szóbeli kommunikáció vizsgáján a vizsgáztató egyidejûleg két jelölttel foly-
tat közvetlen beszélgetést, s lehetõség szerint minél többet beszélteti õket egymás-
sal is, miközben vizsgáztatótársa folyamatosan értékeli a teljesítményt a szabvány-
ûrlap szempontjai szerint. Ebben az egyébként magnóra rögzítendõ beszélgetésben
is a sokoldalú megközelítésre kell törekedni: a bemelegítõ ismerkedést az adott szint-
tõl függõen valamilyen közérdekû vagy szakmai téma, valamint irányított képleírás
vagy („D” szinten) táblázatok, grafikonok összefüggéseinek értelmezése követi. A
mindennapi beszédhelyzetek mellett a jelöltek foglalkozásához, illetõleg egyéni ér-
deklõdésükhöz igazítva szakmai jellegû társalgás is folyik.

Az eddigiekbõl is kitûnhetett, hogy a vizsga egész szerkezetét és a négy rész-
készség mérését külön-külön is differenciált összetettség, következetes tartalmi és
formai változatosság jellemzi. A vizsgázó számára mindez növelheti 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 szerez-
hetõ 100 pontból. A vizsga akkor tekinthetõ minimálisan eredményesnek, ha e ma-
ximális pontszámnak legalább a 60 %-át sikerül megszerezni, mégpedig mind
összességében (vagyis 60 pontot), mind részeiben (vagyis egységenként 15 pontot).
(Ez utóbbi ponthatár az egyes tesztsorozatok esetében – a rugalmasság jegyében a
bizottsági egyeztetés szerint – finomított, utólagos határhúzással is korrigálható.)

A tesztek egységességét és megbízhatóságát a tesztkészítõk rendszeres egyezte-
tõ értekezletei, illetõleg a kellõ részletességgel megállapított értékelési szempontok és
az ennek megfelelõen fölépített pontozási táblázatok garantálják. A már említett mû-
faji, tematikai és feladatbeli változatosságon túl a kommunikatív szempontok messze-
menõ érvényesítése biztosítja a vizsgán megidézett helyzetek életszerûségét. Ezzel
kapcsolatban még két fontos jellemzõre szeretnénk utalni: az egyik az, hogy a tesz-
tekben a nyelvtan – bár természetesen fontos értékelési szempont – nincs közvetlenül
jelen, inkább mûködésének eredményét, hatását, termékét értékeljük; a másik az, hogy
a vizsga egynyelvûsége is ezt a természetes hatást fokozza. Ebbõl persze az is követ-
kezik, hogy fordítási feladatot sem tartalmazhat. (Ez egyébként elõnyössé teheti az
állami nyelvvizsgával szemben, amely bizony mindig hátrányos helyzetbe hozza azo-
kat a vizsgázókat, akiknek nem biztosítható anyanyelvi, hanem csak közvetítõ nyelvi
fordítási feladat.) Összhatásában tehát a tesztelés messzemenõen 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 egytõl ötig terjedõ pontszámokkal határoz-
zák meg az egyes kritériumokon belül elvárható, illetve ténylegesen tanúsított tel-
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jesítmény skáláját. A fogalmazás értékelésében alkalmazott szempontok például a
következõk: nyelvhelyesség, írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás), szókincs, stí-
lus, kommunikatív hatékonyság. A beszélgetés esetében hasonlóképpen: nyelvhelyes-
ség, szóbeliség (kiejtés és prozódia), szókincs, stílus, kommunikatív hatékonyság.
Látszik tehát, hogy a nyelvi kompetencia mellett itt a pragmatika szempontjai is
kitüntetetten fontosak a tudásszint megítélésében, hiszen a helyesen választott és
megfelelõen alkalmazott regiszter csakugyan hatással lehet a beszédhelyzet feladat-
megoldásának sikerére. A beszéd- és szövegértési teszt pontszámai értelemszerûen
a részfeladatok eredményébõl összegzõdnek. A pontozási rendszer tesztbeli megter-
vezésében általában feszesen szabályozott központi elveket kell követni. Ezek kö-
zött talán a legfontosabb az arányos megoszlás, tudniillik a mindenkori egység két
vagy három részfeladata között, valamint ezeken belül. Eközben természetesen iga-
zodni kell a megértés során azonosítandó információk számához (az ilyen szempont-
ból mellékes, sõt adott esetben éppen elterelõ vagy félrevezetõ információk bizonyos
minimális kontextusában), s törekedni kell a változatosságra is a feladatsorok össze-
állításában: egyrészt a formális-informális jellegû szövegtípusok kettõsségével, más-
részt a feladattípusok változatosságával.

Mindebbõl máris könnyen belátható, mennyire összetett szempontrendszert kell
figyelembe venniük a tesztkészítõknek, a javítóknak és a vizsgáztatóknak a felada-
tok összeállításához, illetve értékeléséhez. A magunk részérõl annak idején készsé-
gesen csatlakoztunk az irányelvekhez, a normákhoz. Annál is inkább, mert a magyar
mint idegen nyelv ügye meggyõzõdésünk szerint ezáltal is elõmozdítható: minthogy
ez a nemzetközi nyelvvizsga világszerte egyre nagyobb ismertségnek és népszerû-
ségnek örvend, várhatóan emelni fogja külföldön a keretében szerzett magyar bizo-
nyítvány tekintélyét is. Mindazonáltal azonban arra kell törekednünk, hogy a szük-
séges egységesség keretein belül, annak kívánatos ellensúlyozásaként egyúttal
érvényesíteni tudjuk a nyelvsajátos szemlélet érdekeit is. Ehhez szerencsére kedvezõ
mozgásteret biztosítanak az eleve funkcionális-kommunikatív alapon meghatározott
központi keretelõírások, hiszen így lehetõvé válik a nyelvi-nyelvtani komponens
nyelvenként történõ meghatározása.

Eddigi – tesztkészítõi és vizsgáztatói – tapasztalataink tükrében a következõk-
ben ennek a kompromisszumnak néhány tanulságos pontjáról szólok. Nyilvánvalóan
valamiként itt is számolnunk kell azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy a magyar ge-
netikusan is, tipológiailag is eltér az európai körben már korábban fölvett indoeu-
rópai nyelvektõl. A jelen vizsga szempontjából a legfontosabb tanulság a morfoló-
gia és a szintaxis viszonyában érzékelhetõ súlyponti különbség, amelynek egyik
leglátványosabb itteni gyakorlati lecsapódása a szószám.

Ebbõl a szempontból rendkívül fontos elvi kérdéssé válik a magyarban, hogy
ne csak a szótári alapalakokat vegyük a szószámlálás alapjául, hanem valamikép-
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pen méltányoljuk az egyszerû lexémákból épített bonyolultabb alakok információs
értékét és nehézségi fokát is. A szóalkotás (mindenekelõtt az összetétel és a képzés)
szintjén egyébként hasonló igény merülhetne föl persze például a németben is
(mondjuk, éppen az angollal szemben), csakhogy a magyar esetében még tovább
mehetünk: a képzõk, a jelek és a ragok toldalékolási paradigmáiban, mégpedig mind
a deklinációban, mind a konjugációban sajátosan komplex alakulatokkal kell szá-
molni, s ezek a szóalak keretében fejeznek ki olyan tömörített tartalmakat, amelyek-
nek funkciója sok más ismert nyelv esetében a mondat szintjére tevõdik. (Más kér-
dés, hogy e gazdag morfológia mellett azért a szintaxis jelentõsége sem törpül el,
hiszen a megszerkesztett elemek beszerkesztésében a tipikus szintaktikai funkciók
körében például a szórend ugyancsak árnyalatokban gazdag variációkkal szolgál.)

Az agglutináló típus, illetve a szintetikus tendencia miatt a magyarban általá-
ban igen bonyolult, más nyelvekkel megfeleltetve sokszor szintagma-, sõt mondat-
értékû szóalakok adódnak, amelyek tipológiai szempontból nemritkán egyenesen
poliszintetikus, illetve inkorporáló nyelvsajátosságokra emlékeztetnek. Még viszony-
lag egyszerû példák esetében is: Tízkor a postánál láttalak. Németül lényegesen több
szóval: Ich habe dich um zehn Uhr bei der Post gesehen. Ha tehát gépiesen számol-
nánk, a magyar mondatban csupán négy szót könyvelhetnénk el – a vizsgázó javá-
ra. Mert ne felejtsük el, ez esetben õ az, akinek ezt ennél bizony több lépésben meg
kell szerkesztenie vagy föl kell fognia.

A példából azonban egy másik probléma is elõbukkan, s ez is az adott elem
informatív értékével függ össze. Itt éppen a határozott névelõ megjelenése. Az imént
ezt is beszámítottuk. De vajon végig így kell tennünk egy egész szövegen át, ahol
az nagy valószínûséggel ismétlõdik? Ez viszont már igazából a „type/token” (a tí-
pus—példány) dilemmája. Az idézett német mondatban persze ennek megfelelõje
egy grammatikai értékkel telítõdött alak, minthogy részt vesz az eset és a szám ki-
fejezésében. De még ha alanyesetben állna is, hordozná a nyelvtani nemre vonat-
kozó információt. (S olyannyira összetartozik a névelõ és a fõnév, 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 névelõ, s ha igen, a hangtani környezettõl függõen melyik alakváltoza-
tában. Vagyis még a magyarban sem tekinthetünk el az információs értékétõl, de az
is könnyen belátható, hogy ez mégis csekélyebb, mint az idézett mondat többi sza-
váé, illetve a német megfelelõé. A típus és példány szószámlálási dilemmájával te-
hát általában akkor szembesülünk, ha bizonyos szavak (itt például a határozott név-
elõ) fokozott szöveggyakorisága lexikológiailag értéktelen ismétlõdéseket
eredményez. Hangsúlyozzuk: ilyenkor lexikológiai mércével mérünk, hiszen a teszt
szabályozott szószám-elõírásai szándékoltan elsõsorban magára a szókincsre vonat-
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koznak, minthogy az aktív feladattípusokban, mindenekelõtt a fogalmazásban a je-
lölt szókincsének terjedelmérõl és az alkalmazás változatosságáról kívánnak képet
alkotni. A passzív feladattípusokban inkább arról van szó, hogy központilag ezáltal
is szabályozható a feladatrészek terjedelme. Akármelyik szempontot tekintjük is,
kétségtelen, hogy a bevallott lexikai mérce mögött – mint láttuk – azért második
vonalban mégis a grammatika húzódik meg.

A lexikalizálódás és a grammatikalizálódás nyelvenként jellemzõ folyamatai ré-
vén számolni kell azzal, hogy a szókincs és a nyelvtan összjátékában nemcsak az ál-
talános nyelvészetileg, tipológiailag feltárt kölcsönösség elve mûködik, hanem ezen
az alkalmazott nyelvészeti szinten elõtérbe kerülhetnek olyan függõségi viszonyok,
amelyeknek jegyében végsõ soron az adott nyelv grammatikája határozza meg az egy-
szerû vagy komplex lexikai elemek információs értékét. Ezért is volna problematikus,
ha a központi vizsgakövetelmények egységesen, mechanikusan, az egyes nyelvek sa-
játosságaitól függetlenül kívánnák meghatározni az aktív feladatokra elõírt minimá-
lis és a passzív feladatokra kimért maximális szószámot. A nyelvsajátos szemlélet ér-
vényesítéseként így tehát az egyes nyelvek szótani sajátosságaitól függõen, illetve a
szavak informatív jelentõségének különbözõségére hivatkozva 10-20 % eltérés lehet
az elõírt szószám tekintetében, különösen a fogalmazási feladatokban.

A szóbeli teljesítmények általában jobbnak tûnnek, mivel az oldottabb élõbe-
széd során a kommunikáció sikere szempontjából kevésbé zavaróak, illetve kevés-
bé feltûnõek azok a nyelvtani-nyelvhelyességi hibák, amelyek a feszesebb írott
nyelvben egyértelmûen szembeötlenek. Jellegzetesen ilyen területnek mutatkozik a
mondatszerkesztés, vele együtt elsõsorban a szórendi problémák. A szóbeliségben
igen jellemzõen, sõt elvártan tömör téma-réma építkezéssel szerkesztve gyakran
leplezni lehet bizonyos szerkesztési hiányosságokat: hiányos mondatok, odavetett
kérdés-felelet sorozatok, egyeztetés nélküli félmondatok vagy mondattöredékek
révén. Ezek teljességgel természetesnek hatnak, s valójában a beszélõ kommunika-
tív (szituatív-pragmatikai) kompetenciájáról adnak megfelelõ képet. Az írásbeliség-
ben szokásosan elvárt teljesebb mondatszerkezetek ezzel szemben igazán a nyelvi
kompetenciát minõsítik. A szerkesztettség magasabb fokán itt könnyen fény derül-
het bizonyos egyeztetési, névmáshasználati és szórendi problémákra, hiszen a jelölt-
nek önállóan és összefüggõen, az árnyaltan kifejtendõ folytonosság betartásával kell
egynemû, vagyis önmagában teljes értékû szöveget alkotnia. A szórendi szabályok
aktív szintû ismerete tehát ténylegesen ekkor válik megkerülhetetlen követelménnyé.

A további feldolgozás számára bizonyára nemcsak a tesztkészítés tökéletesítése
érdekében, hanem a magyar mint idegen nyelv szövegelméleti elemzésének és korszerû
oktatásának a szempontjából is tanulságosan hasznosítható az a korpusz, amely – fõ-
ként a szövegalkotás megoldásaiból – itt összegyûlik. Érdemes lesz tanulmányozni akár
abból a szemszögbõl is, hogy miként érvényesülnek az adott szintû, ismert anyanyel-
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vû nyelvtanulói változatok, s hogyan hat rájuk egy-egy tesztbõl irányított megközelí-
tés. Így tehát kontrasztív és kommunikatív alapon lehetne leírni nem magyar anyanyel-
vûek magyar szövegeit – például jellegzetesen a deixisre vagy akár a szórendre össz-
pontosítva. De nyilván interkulturális nézõpontból is érdekes lenne további
vizsgálatuk, elemzésük. Külön érdemes volna kitérni arra, milyen következmények-
kel jár, hogy a fogalmazásban – éppúgy, mint a beszélgetésben – nem elégszünk meg
azzal, hogy valaki önmagukban épkézláb mondatokat használ, hanem meg kell felel-
ni a szövegszerûség és a kommunikatív hatás követelményeinek is.

Az egyébként mindenképpen üdvözlendõ, hogy az úgynevezett passzív készsé-
gek, vagyis a hallott és olvasott szöveg megértésének készsége ezen a vizsgán tel-
jesen egyenrangú kiegészítõje az aktív készségeknek, azaz az írásnak és a beszéd-
nek. A két tömb így arányosan vehet részt a nyelvtudás mérésében. 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 tényezõi. Ugyanakkor ma egyre inkább kirajzolódik egy új, specializálódást
jelzõ 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 tanulságokat röviden összegezve tehát az európai nyelvvizsga – elsõ megkö-
zelítésre talán nagyon is feszesnek és túlszabályozottnak tûnõ vonásai ellenére is –
alkalmas lehet arra, hogy keretein belül mozogva, a rendelkezésre álló játékteret
valóban a nyelvsajátos követelményeknek a minél tökéletesebb érvényesítésére for-
dítva közelítsünk a magyar mint idegen nyelv szempontjából ideális nemzeti vizs-
gatípus megvalósítása, ekként történõ elismerése és szabványosítása felé. Európai
ismertségén és elismertségén túl emellett szól az is, hogy az érintett nyugati tagor-
szágokban ez a rendszer már ténylegesen a kommunikatív nyelvoktatáson iskolázó-
dott nyelvtanulók igényeire épít, s ezért is él a sokszínûség, a változatosság mérési
megoldásaival, s (a nyelvtudáson lényegében túlmutató, sajátos többletkészségre tá-
maszkodó fordítás és a tételes nyelvtani tudás közvetlen értékelése helyett) ezért is
részesíti elõnyben az élõ nyelvhasználatban tükrözõdõ kompetencia minõsítését.

Fontos még megemlíteni, hogy az egyes szintek leírt követelményrendszeréhez
igazítva nyelvoktatási curriculum is készült már, amely a tananyag ajánlott felépí-
tését optimális funkcionális (tematikus-nyelvi) haladás szerint tartalmazza, s amelyre
immár egy új komplex nyelvkönyvcsomag-sorozat is épül (HEGEDÛS RITA — OSZKÓ

BEATRIX: Magyar mozaik I—III. Akadémiai Kiadó). Ezeket a segédleteket kiválóan
hasznosíthatja a szintfelmérés. Másfelõl persze érdemes hangsúlyozni, hogy az ECL
nyelvvizsga ugyanakkor nem egy bizonyos nyelvoktatási csomag eredményes lezá-
rását hivatott dokumentálni, hiszen – a vizsgázók nyelvtanulói elõéletétõl függetle-
níthetõ módon – éppen az egységesség egyetemes igényû mércéjét kínálja.
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A magyar (nemzeti) nyelvvizsga jövendõ rendszerének kidolgozásához annak
szükségességét és lehetõségeit kerekasztal-beszélgetésben is megvitattuk a Nemzet-
közi Hungarológiai Központ legutóbbi (1999 augusztusában tartott budapesti) ren-
des éves lektori konferenciájának keretében1, ahol is nyilvánvalóvá vált, hogy (1)
az eddigi gyakorlat rendkívül vegyes (számos – egyébként jól mûködõ – intézmé-
nyi, tehát belsõ nyelvvizsga felhalmozódott tapasztalataival), s a speciális (fõként
szaknyelvi) igények várhatóan továbbra is fenntartják a paletta sokszínû kínálatát;
(2) a hagyományos (és egyébként azóta az akkreditáció során „újjászületett”) álla-
mi nyelvvizsga távlatilag a legkevésbé alkalmas a magyar mint idegen nyelv sajá-
tos szempontjainak érvényesítésére. Így tehát a közeljövõben a magyar ECL vizs-
ga továbbra is növelheti versenyképes népszerûségét – attól függetlenül, hogy
nyilvánvalóan nem kíván egyeduralmi helyzetre törekedni a szaknyelvi vizsgák ro-
vására, sõt még talán az sem elsõdleges célja, hogy általában és tömegével meghó-
dítsa magának az éppen hazánkban tartózkodó külföldieket; erre ugyanis távlatilag
nincs közvetlenül szüksége, hiszen éltetõje sokkal tágabb horizont: Európa, sõt a
nagyvilág, ahol – egyébként egyre több nyelvet bevonva – elismert hálózatával
nemzetközi rangú bizonyítványt kínál azoknak is, akik nem itthon tanulnak, s nem
itt vizsgáznak. S ha ennek a rangnak a híre egyszer igazán visszajut kis hazánkba
(valószínûleg más nyelveknek is köszönhetõen), akkor Magyarországon sem kell
már különösképpen bizonygatni egy ilyen vizsgarendszer létjogosultságát, s majd
nagyobb bizalommal élnek elõnyeivel az itt vizsgázó külföldiek is.

1 Vö. még e tárgykör újabb írásos anyagaival: „Eszmecsere” rovat: Hungarológia 1 (1999)/1-2. 191-209.
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