
CSILLAGNÉ ASZTALOS ENIKŐ

Lehet-e minden igényt kielégítő 
feladatsort készíteni a központi, 

írásbeli nyelvi felvételihez?
Az 1997-es és 1998-as német felvételi 

feladatsorok elemző vizsgálata

Bevezetés
A központi nyelvi érettségi/felvételi dolgozatok körül szakmai berkekben, s elsősorban 
az elmúlt néhány évben a német írásbeli tételeket összeállító bizottságon belül is folyó 
viták, valamint a különböző nyelvi feladatsorok összeállításának szemmel látható 
koncepcionális különbözősége késztetett arra, hogy vizsgálatot végezzek az 1997-es és 
az 1998-as német nyelvi írásbeli dolgozatokkal kapcsolatban. Elemeztem a betekintésre 
rendelkezésemre álló, tehát az utolsó két évben a Külkereskedelmi Főiskolára első 
helyen jelentkezett pályázók német írásbeli teljesítményét az egyes feladatokban, 
illetve feladatrészekben, s ennek kapcsán megvizsgáltam, mennyire feleltek meg az 
egyes feladatok az érettségi és a felvételi írásbeli feladatokkal szemben támasztható 
követelményeknek.

Korábban, különösen amíg a nyelvi felvételi írásbeli nem képezte egyben az 
érettségi írásbeli részét, jobbára csak egy-egy rosszabbul vagy túl nehézre sikerült 
feladatot ért bírálat, esetleg a választott szövegek túlságosan bölcsészkari érdeklődésre 
való orientáltságát kifogásolták az egyéb felsőoktatási intézmények felhasználói. A 
felvételi rendszernek az elmúlt évtizedben bekövetkezett jelentős változásaival viszont 
megnőttek a felvételi tételsor összeállításának nehézségei, ugyanakkor megnőtt az 
összeállítók felelőssége is. A társadalmi környezet megváltozása, a szakma - és talán 
nem túlzás azt mondani, egyáltalán a tanulás - presztízs vesztése idején kell hozzájá
rulniuk a nyelvigényes felsőfokú oktatásban való részvételre legalkalmasabbak kivá
lasztásához.

A nyelvoktatás kommunikatív irányultsága, a teljesítménymérés módszertani hát
terének megváltozása, a nemzetközi nyelvvizsgákhoz való közelítés igénye kétségte
lenül szükségessé tett bizonyos változtatásokat a nyelvi írásbeli felvételi feladatok 
összeállításában. A nemzetközi, tehát szükségszerűen egynyelvű vizsgákon alkalma-

Huszonhat éves főiskolai oktatói tevékenysége alatt a szerzőnek javító, illetve felvételiztető 
tanárként alkalma volt tapasztalatokat szerezni a német nyelvi írásbelivel felvételre pályázók 
tudásszintjére és annak az írásbeli dolgozat biztosította mérésére vonatkozóan. 1984-től tíz évig, 
majd az utóbbi két évben ismét tagja volt a német írásbeli tételeket kidolgozó bizottságnak.
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zott angolszász mintájú feladatsoroknak az érettségi/felvételi írásbeli céljára való 
kritikátlan átvételét azonban feltétlenül károsnak tartanám. Nem lehetetlen viszont olyan 
kompromisszumos megoldást találni, amely valamennyi érdekeltnek megfelelhet.

A nyelvi felvételi írásbeli korábban csupán fordításból állt. A hatvanas évek második 
felében kapott helyet a feladatban a nyelvtani teszt. Ezután évtizedekig az a rendszer 
működött, hogy a nyelvből felvételizők az egész országban ugyanazt a feladatsort 
oldották meg, amelyben 40 pontot képviselt a nyelvtani teszt, 40-et a magyarról idegen 
nyelvre és 20-at az idegen nyelvről magyarra való fordítás. Ez a rendszer lényegében 
csak az angol és a német nyelv esetében változott. A kommunikatív irányultságú 
nyelvoktatás követelményeihez és a nemzetközi nyelvvizsgához való alkalmazkodás 
törekvése szülte a német nyelvi írásbeli 1995-ben történt alapvető megváltoztatását, 
amikor is a 100 pontos összpontszámon belül a teszben elérhető pontszám 60-ra nőtt, 
a két fordítás súlya jelentősen csökkent - 20-20 pontra. A teszfeladatokban jelentős 
helyet kapott az olvasás utáni értés vizsgálata, és megjelent egy, az akkori formájában 
igen nehéz és bonyolultan értékelhető kiegészítéses feladat, az úgynevezett C-teszt. A 
változtatásnak a diákok és a javító tanárok közt több okból is negatív visszhangja volt. 
A feladatsor megoldásának és értékelésének bonyolulttá válása nem állt arányban az 
eredménnyel. Érettségi feladatsorként túl nehéz volt, felvételi feladatként nem reálisan 
szórta a mezőnyt. 1997-ben a bizottságban képviselt eltérő vélemények közötti komp
romisszum eredményeként a teszt és a fordítás aránya 50-50 pontra módosult; az 
utóbbin belül az idegen nyelvre való fordítás pontszáma ismét emelkedett, de csak 
30-ra. Változtatások történtek a feladatok értékelési utasításaiban is, főleg a tesztfelada
tokéban; elsősorban arra törekedtünk, hogy a tesztfeladatokat a középiskolában nyelvet 
tanuló diákoktól elvárható szinthez igazítsuk. Az 1997-es tapasztalatok alapján alakult ki 
1998-ra - az 50-50 pontos megoszlás megtartása mellett - a tesztfeladatok jellegének és 
pontmegoszlásának az a formája, amely a bizottság véleménye szerint bevált, és amelyet 
a jövőben is meg kíván tartani. Eszerint tíz pont szerezhető a 40-50 soros olvasott szöveg 
értését ellenőrző két feladatért, ugyancsak tíz az ehhez kapcsolódó fogalmazással, 20 pont 
az olvasott szöveg szókincsére alapuló nyelvtani-lexikai gyakorlatokért, és tíz pont a 
C-tesztért. Mivel a két vizsgált évben nem voltak teljesen azonosak az egyes feladatok 
megoldásával előrhető pontszámok, s a vizsgálatban nem mindig azonos pontszámokat 
képviselő feladat(csoport)ok összehasonlítására volt szükség, az elért eredményeket min
dig az adott feladat(csoport)ban elérhető pontszám százalékában vizsgáltam.

Az érettségi és a felvételi
Ahogy nincs az oktatásban egyedül üdvözítő módszer, úgy az oktatást szükségszerűen 
kísérő teljesítményértékelésnek sem lehet egységes és mindig alkalmazható receptje. 
A központi nyelvi érettségi/felvételi írásbelinek pedig nemcsak a részvevők kora, 
hanem a vizsga többfunkciós jellege miatt is sajátos helye van a nyelvi teljesítmény
mérés rendszerében. A nyelvi írásbeli felvételi esetében mindig is problémát jelentett 
a különböző intézményekbe nyelvből felvételizők érdeklődési körének és tudásszint
jének eltérő volta. A közös érettségi/felvételi vizsga bevezetése azzal járt, hogy a 
nyelvből felvételizők gyakran rosszabb írásbeli jegyeket kaptak, mint a náluk gyengéb
bek, akik a „sima” érettségi írásbeli feladatot írták. Ha azt akarjuk, hogy a nyelvi 
érettségi egyben nyelvvizsga is legyen majd, még nehezebb lesz valamennyi kitűzött 
célnak megfelelő írásbeli feladatsort összeállítani.
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Különböző nyelvek - különböző mércék
Bonyolítja a helyzetet, hogy a különböző nyelvi tételsorokat kidolgozó bizottságok nem 
azonos szempontok szerint állítják össze a feladatokat, s ez jelentős eltéréseket okoz 
az elért eredményekben. 1997-ben a Külkereskedelmi Főiskolára nyelvből felvételizők 
közül az angolosok és a németesek érték el a leggyengébb átlageredményt: 7,14, illetve 
8,37 pontot. Kevéssé valószínű, hogy a francia és orosz nyelvben elérthez képest (11,28, 
illetve 12,95 pont) lényegesen gyengébb eredmények valós tudásbeli különbséget 
tükröznek; sokkal inkább a más koncepció szerint összeállított, nehezebb feladatok 
számlájára írható az aránytalanság. Hogy 1998-ban sem születtek angolból lényegesen 
jobb eredmények, arra az a tény utal, hogy az angolos írásbeli eredményekre való 
tekintettel a Főiskolán 7 pontról 6-ra szállították le azt a határt, amely alatt a pályázót 
kizárják a szóbeli vizsga letételének lehetőségéből. Németből az 1998-as eredmények 
csaknem két ponttal jobbak az előző évinél, s ezzel közelítenek a francia és orosz 
nyelvből elért eredményekhez.

Ott, ahol csupán egy felvételi tárgy van, egy adott nyelv, gyakorlatilag nem okoz 
gondot a különböző nyelvi felvételik eltérő nehézségi foka. A felsőoktatási intézmé
nyek többségében azonban a nyelv, ha felvételi tárgy, akkor is csupán az egyik. így a 
nehezebb feladatot megoldó pályázók hátrányba kerülnek a többiekkel szemben.

A nyelvvizsga és a felvételi
Nincsenek pontos adataim azzal kapcsolatban, hány pontot „hozott” 1998-ban a nyelv
vizsga-bizonyítvány utólagos bemutatása. A kollégák hozzám eljuttatott beszámolóiból 
azonban tudom, hogy németből 1998-ban is legalább egy 7 pontos és négy 8 pontos 
dolgozat eredményét javították így utólag a maximális 15 pontra, és több mint tíz 
felvételiző jutott ilyen módon 4-6 írásbeli pluszponthoz és a szóbeli alól való felmen
téshez. Minthogy ezúttal átlagosan két ponttal magasabb volt az elért átlagpontszám az 
1997. évinél, valószínűsíthető, hogy a jelzett probléma nem szűnt meg, sőt, a nyelv
vizsgarendszer decentralizációja még tovább súlyosbíthatja. (A felvételi írásbelin 
különösen gyenge eredményt elérő, majd felsőfokú nyelvvizsgát igazoló pályázók 
túlnyomó többsége nem a Rigó utcában szerezte „C” típusú nyelvvizsgáját.)

Részletesebb adatok állnak rendelkezésemre az 1997-es felvételi vizsgákat illetően. 
Noha a Külkereskedelmi Főiskolán csak a Rigó utcában tett, illetve honosított, valamint 
a két tannyelvű középiskolában szerzett C típusú nyelvvizsga birtokában mentesül a 
pályázó a nyelvi felvételi alól, a számok egyértelműen bizonyítják, hogy jóval nehe
zebb 15 pontot, tehát 90 százalékot teljesíteni az írásbeli felvételin (legalábbis angolból 
és németből), mint megszerezni a C típusú nyelvvizsgát. Németből a mentesítést kérők 
közül 50 fő írta meg előzőleg az írásbelit, négy közülük csak hét pontot szerzett. Az 
utólagos nyelvvizsga-igazolás az 50 fő számára fejenkénti átlagban több, mint 3 pontot 
jelentett, s csupán négyen érték el közülük a felvételi dolgozatban a maximális 15 
pontos eredményt. Ez két dolgot jelez. Egyrészt - nem minden felsőfokú nyelvvizsga 
takar felsőfokú nyelvtudást. Másrészt arról tanúskodik, hogy íúZ nehéz volt az írásbeli 
felvételi. Ezen is kívántunk segíteni - a jelek szerint sikerrel -, amikor az 1997-es 
tételsor értékelése során szerzett tapasztalatok nyomán változtatásokat hajtottunk végre 
a tételsor összeállításában.
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Összehasonlító vizsgálat
1997-ben 505,1998-ban 544 pályázó dolgozatát vizsgáltam, akik azonos feladatot írtak 
német nyelvből. Először azt vizsgáltam, milyen átlageredményt produkáltak a felvéte
lizők. 1997-ben teljesítményük kevéssel haladta meg az érettségin négyest jelentő 50 
százalékot; 1998-ban valamivel a jeles szint alsó határa (60 százalék) felett alakult. A 
más nyelvekben elért eredményekkel való összehasonlítás már említett szempontjától 
eltekintve is az 1998-as eredmény tekinthető reálisabbnak, hiszen így kisebb az esélye 
annak a már említett anomáliának, hogy a legjobbak rosszabb jegyet kapnak érettségi 
dolgozatukra, mint a náluk lényegesen gyengébbek. Még szignifikánsabbak a dolgozat 
két felében külön-külön nyújtott teljesítmények számadatai. Míg 1997-ben a felvételi
zők elért pontszámúk kisebb felét (45 százalék) szerezték a tesztben, 1998-ban fordult 
a helyzet: az előző évinél csaknem 10 ponttal jobb átlagos összeredményből 55 
százalékkal részesedett a dolgozat első felét képező feladatsor. Hogy melyik arány a 
reálisabb és kívánatosabb, azt nem nehéz eldönteni. A fordítási feladatokon belül a 
németre való fordítás (Dl, illetve Cl) szerepelt több, az elérhető ötvenből 30 ponttal. 
Tekintettel arra, hogy ezt a feladatot nehéznek tartják, hiszen sok benne a nyelvtani 
„kelepce”, és nyelvre való fordítással a középiskolában nemigen foglalkoznak a diákok, 
természetesnek kell lennie, hogy a teszt átlagban jobb eredményt mutat. Ugyanakkor 
a feladat megoldhatóságát bizonyítja, hogy az itt elért összesített átlageredmény mind
két évben valamivel 50 százalék feletti volt, vagyis magasabb, mint a teszt 1997-es 
átlaga. Hogy az előző évi teszt összességében túl nehézre sikerült, s gyakran nem 
reálisan „szórt”, arra konkrét példákat is találni. Nehezen érthető például, hogy az a 
felvételiző, aki a fordítási részben 47 ponttal csaknem maximumot teljesít, hogyan 
veszíthet a tesztben 31 pontot. (Az illető pályázó egyébként éppen elérte az alsó 
ponthatárt, felvételt nyert a főiskolára, és németből jeles és jó eredményeket produkál.)

A feladatsor az érettségi részeként
A felvételi dolgozatok eredményeinek elemzésekor mindenekelőtt azt vizsgáltam, 
hogyan funkcionálnak az egyes feladatok az érettségi dolgozat részeiként.

Az érettségi dolgozat esetében reálisan az várható, hogy a nyelvből felvételizők 
átlagban elérjék legalább az érettségi értékelés szerinti négyes (50 százalék) szintet. Ez 
mindkét évben csak a fordítási feladatok esetében valósult meg: a németre fordítási 
feladatot átlagban jó, a magyarra fordítást - amint az elvárható volt - jeles eredménnyel 
oldották meg. 1997-ben a teszt eredménye 46,6 százalékkal éppen hogy a közepes szint 
felső sávjába került.

Megfelelően szerkesztett érettségi írásbeli feladatsor esetén a magukat nyelvből 
erősnek érzők közül viszonylag kevesen maradnak az elégséges érettségi szint (30 
százalék) alatt. 1997-ben a felvételizők 14 százaléka maradt el tőle, 1998-ban csak 8,82 
százalék. A tavalyi vizsgálat ugyanakkor azt is kimutatta, hogy a 71 db, érettségiként 
elégtelennek minősülő dolgozat közül 58-nak a szerzője járt volna jobban, ha a tesztben 
szerzett pontszámát duplázzák. Közülük azonban így is csak tíz került volna egy-két 
ponttal a 30 pontos határ fölé. Azoknak a száma viszont, akik a fordítások eredményé
nek duplázásával jártak volna jól, csak 13 volt ugyan, de közülük 11 fő érte volna el, 
vagy haladta volna meg az elégséges határt. Ugyanakkor a rendkívül gyenge, 15 pont 
alatti eredményt elért 18 fő összpontszámának 80 százalékát szerezte a tesztben. A túl 
nehéz, illetve egyenlőtlen nehézségi fokú teszt tehát, miközben 11 érettségiző eredmé-
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nye miatta maradt el egy-két ponttal az elégséges szinttől, „ingyen” pontokhoz juttatott 
olyanokat, akiknek a tudása nyilvánvalóan messze elmarad az elégséges szinttől. 
(Ugyanezt a vizsgálatot 1998-ban nem végeztem el, mivel a legsúlyosabb anomáliákat 
a „C-teszt” - 1997-ben: C feladat, 1998-ban B feladat - értékelési utasításának 
megváltoztatásával sikerült kiküszöbölni. Nagyrészt ennek köszönhető a tesztben elért 
eredmények már említett javulása is. Lévén, hogy a dolgozat első felét szótár nélkül 
írják a pályázók, ún. „törzsanyag” pedig ma nincs, természetes, hogy a teszt nem állíthat 
a vizsgázók elé túlzottan magas követelményeket, s így reálisan viszonylag jó eredmé
nyeket kell hoznia.)

A feladatsor a felvételi részeként
Ezután azt vizsgáltam, hogyan váltak be az egyes feladatok a felvételi írásbeli dolgozat 
részeiként, vagyis mennyire szórták a mezőnyt. Mivel a pontszámok megosztásában 
1997-hez képest némi változtatás történt, a két évben elért eredmények összehasonlí
tása az egyes (egymásnak megfelelő) feladatokban elérhető maximális pontszám 
százalékában történik. Változott részben a feladatok sorrendje és jelölése is, ezért a 
grafikon oszlopai alatt mindig baloldalt az 1997-es, jobbra mellette az 1998-as feladat
sorban szereplő jelölés van feltüntetve.

1. ábra
Az egyes feladatokban elért átlageredmények 1997-ben és 1998-ban (%)

A feladatlapokat, amelyek egyébként megjelentek az 1998-as, illetve 1999-es felvételi 
tájékoztatóban, terjedelmi okokból sajnos nem áll módomban mellékelni. Ezért feltét
lenül ejteni kell néhány szót a feladatok jellegéről.

A feladatsort bevezető német nyelvű szöveghez kapcsolódó A 7-A3 jelzésű feladatok 
az olvasott szöveg megértését hivatottak ellenőrizni. A grafikon világosan mutatja, hogy 
az 1998-as feladatsorban lényegesen jobb eredmények születtek, mint a megelőző
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évben. Látszólag tehát ezek a feladatok 1997-ben inkább járultak hozzá a mezőny 
szórásához, mint 1998-ban, amikor ebben a feladatrészben lemondtunk a nyitott 
kérdésről. így kiküszöböltük a velejáró „még érthető” kritérium cseppfolyós voltából 
eredő szubjektivitást, amely 1997-ben inkább „félreszórta”, mint szórta a mezőnyt. 
Ezzel könnyebbé vált ugyan a feladat megoldása, de vajon nem természetes-e, ha az 
olvasott szöveg értését ellenőrizni hivatott feladatban 90 százalék fölött teljesítenek a 
jeles érettségi szintet elérők (lásd a 2. és 3. ábrát). Hiszen általában ez a legkönnyebben 
kifejlődő készség, és mivel szótár nélkül kell dolgozni, a szöveg nehézségi foka nem 
emelhető lényegesen. Az elégséges érettségi szint alatt teljesítők átlaga (lásd a 4. ábrát) 
azonban itt is több, mint 25 százalékponttal maradt el a legalább 10 pontot elérőkétől 
(ez utóbbiak két csoportjában viszont a különbség elhanyagolható).

Álljanak itt az előbbi bekezdésben említett, a legjobb, a jó és a leggyengébb 
eredményt elérő felvételizők feladat(csoport)onkénti eredményeit mutató grafikonok, 
amelyekre a többi feladat kapcsán is hivatkozni fogok majd.

A 2. ábra azoknak a felvételizőknek az egyes feladatokban, illetve feladatcsopor
tokban elért százalékos eredményeit ábrázolja grafikusan, akik legalább 14 dolgozat
pontot (84 százalék) értek el a lehetséges 15-ből. A 3. ábra a 14 pontnál kevesebbet, de 
legalább 10 pontot elérő, a jeles érettségi szintnek (60 százalék) megfelelő pályázók 
teljesítményeit mutatja, a 4. ábra azokét, akik alatta maradtak az elégséges érettségi 
írásbelit jelentő 30 százalékos szintnek.

2. ábra
A legalább 14 pontot teljesítők eredményei feladatonként (%)

A nyelvtani-lexikai ismereteket ellenőrző feladatok (1997-ben: B1-B4, 1998-ban: A4- 
A7) annyiban változtak, hogy csak egész pontot lehetett szerezni bennük, és a kiegé
szítendő szövegek nem újságcikkek, hanem azonos témakörköz kapcsolódó monda
tok voltak. Valószínűleg ennek tudható be, hogy a feladatok az előző évieknél
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valamivel könnyebbeknek bizonyultak: összességükben 62,76 százalékos eredményt 
hoztak, míg 1997-ben a B1-B4 feladatok csak 46,61 százalékosat. (Az A5 feladat 
átlaga viszont éppen csak meghaladta a 30 százalékot.) Ezek a feladatok a jó 
eredmény ellenére szórták a mezőnyt, hiszen összesített eredményük a legjobbaknál 
ugyanolyan volt, mint 1997-ben, a 14 pontnál kevesebbet, de legalább 10 pontot 
elérőknél jobb, az elégséges érettségi szintet el nem érőknél viszont gyengébb (lásd 
a 2^4. ábrát).

3. ábra
A 10 pontot elérő, de 14 pont alatt teljesítők eredményei feladatonként (%)

4. ábra
A 30 % alatt teljesítők eredményei feladatonként
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Bár a fogalmazási feladat 1998-ban is a feladatsort bevezető hosszabb szöveghez 
kapcsolódott, ezúttal a nyelvtani-lexikai feladatok után kapott helyet, s így az 1997-ben 
A4 jelöléssel ellátott feladat 1998-ban az A8 jelölést viselte. Változást jelentett a 
maximális elérhető pontszám 6-ról 10-re való emelése mellett a részletesebb javítási 
útmutató. Mindazonáltal meg kell mondani: a dolgozatokba betekintve látható, hogy a 
fogalmazások elbírálásában nagyok a különbségek az egyes javító tanárok értékelése 
között. Ez nem is csoda, hiszen az értékeléskor olyan, objektívan nehezen mérhető 
fogalmakkal kell dolgozni, mint a gondolatgazdagság, a logikus felépítés, a szövegko
herencia vagy a nyelvi kifejezés általános színvonala, ami tág teret enged a szubjekti
vitásnak. Ugyanakkor a feladat jellege miatt az értékelés teamben történő megbeszélé
sére is alig nyílik lehetőség. Ezért döntött úgy a bizottság, hogy a fogalmazási feladat
nak pontszámban nem ad nagyobb súlyt, s időben, terjedelemben is korlátok közé 
szorítja. Ez a feladat nagyon alkalmas a nyelvi teljesítmények összevetésére, de csak 
viszonylag kis számú pályázó esetében, és akkor is úgy, hogy egy dolgozatot többen 
javítanak egymástól függetlenül, ahogy az az OKTV-n történik. A feladatban 1998-ban 
68,23 százalékos eredmény született, vagyis lényegesen jobb, mint az előző évben 
(45,78 százalék). Hogy ez a javulás a leggyengébb összpontszámot elérőknél volt a 
legnagyobb mértékű (lásd a 4. ábrát), a legalább jeles érettségi eredményt elérők (3. 
ábra) és a legjobbak (2. ábra) pedig mindkét évben lényegében azonos teljesítményt 
mutattak, mindenképpen jelzi, hogy a feladattípus a mezőny gyengébbik felében reális 
differenciálásra aligha alkalmas.

A legtöbb vitát megjelenése óta az ún. C-teszt (az 1997-es feladatsorban C, az 
1998-asban B jelöléssel az írásbeli dolgozat első, szótár nélkül megoldandó részének 
záró feladata) váltotta ki. A felhasználóktól érkezett bírálatok nyomán a feladat 1995 
óta egyszerűsödött, súlya a feladatsoron belül csökkent. Ennek ellenére az 1997-es 
dolgozatok elemzése is azt mutatta, hogy ebben a feladatban voltak a felvételizők 
messze a legsikertelenebbek: 17 százalékos átlageredményük irreálisan alacsony volt. 
Az 1997-es dolgozatok javítása során igen sokunknak az a benyomása támadt, hogy az 
értékelési utasítás szigorúsága fosztott meg pontoktól olyan felvételizőket, akik ebben 
a szótár segítsége nélkül igazán nem könnyű feladatban, ha nem is kiváló, de értékelhető 
eredményt nyújtottak. Ezért megváltoztattuk az értékelési utasítást: míg az 1997-es 
feladatban 60 százalékos teljesítmény jelentett egy feladatpontot, az 1998-asban már a 
30 százalékot meghaladó teljesítményre is lehetett pontot kapni. így jelentősen javult 
a feladatban elért eredmény, és szinte pontosan azon a szinten alakult, mint a németre 
való fordításban. Ez a tény, valamint az ebben a feladatban nyújtott teljesítmények 
összehasonlítása (lásd a 2-4. ábrát) arról tanúskodik, hogy a feladat nem lett túl könnyű, 
és a korábbinál jobban hozzájárult az eredmények reális szórásához.

A két fordítási feladat közül a németre való fordításban (Dl, illetve Cl) a vizsgálat 
két évében szinte hajszálra ugyanolyan volt a felvételizők átlagteljesítménye. A ma
gyarra való fordításban (D2, illetve C2) is csekély, mintegy 3 százalékpontos eltérés 
mutatkozott. Ezek az eredmények reálisnak mondhatók: a magyarra való fordításban 
elvárható az érettségizőktől a 60 százalékos átlagteljesítmény, míg a nehezebb feladat
ban, az idegen nyelvre való fordításban az 50 százalékot kevéssel meghaladó eredmény 
jónak tekinthető. Éppen ez biztosítja, hogy a feladat szelektáljon, s felvételi feladatként 
jól működjék. Tekintettel arra, hogy a feladatra adható pontszám az 1995 előtti
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feladatsorhoz képest csökkent, valamint azért, hogy a gyengébb felkészültségű, a feladatot 
sok hibával, de megoldó pályázó teljesítményét se kelljen feltétlenül nullára értékelni, 
változtattunk a korábban - 1995 előtt - sok éven át szokásos értékelési utasításon. 
Megszüntettük az amúgy is a szubjektivitásnak nagyobb teret engedő súlyos hiba/nem 
súlyos hiba szerinti differenciálást, s nyelvtani és értelemzavaró lexikai hibákért 1-1 pontot 
vontunk le a maximális pontszámból. Ilyen módon sikerült kiszűrni a legjobbakat (maxi
mális pontszámot szerzett 1997-ben 14 fő, 1998-ban 17 - összehasonlításul: ugyanez a 
szám a C-teszt esetében 7, illetve 40). A 0 pontosak száma 1997-ben 47 volt, 1998-ban 61, 
a C-tesztben 299, illetve 57. Látható, hogy a feladatjól szórja a mezőnyt; ezért ragaszkodott 
a bizottság a fordítási feladatok megtartásához, mégpedig megfelelő súllyal való szerepel
tetéséhez. (Vö. Königs; Holló-Kontráné-Tímár, 176.)

A fordítási feladatoknak - elsősorban az idegen nyelvre való fordításénak - komoly 
ellenzéke van, de a célra alkalmasabb feladattípust szerintünk nemigen találni. (Mint 
korábban szó volt róla, szótár nélkül nem várható el a középfokot meghaladó nehézségi 
szintű feladatok megoldása, a legkreatívabb írásbeli feladat, a fogalmazás értékelésének 
objektivitása pedig több száz dolgozat esetében gyakorlatilag nem biztosítható.) A 
német feladatsorban meghatározott céljának - ez annak vizsgálata, képes-e a pályázó 
a tanult nyelvtani és lexikai anyagot kreatív módon alkalmazni, miközben egy anya
nyelvén megfogalmazott szöveget a tanult idegen nyelven értelemtorzítás nélkül vissza
ad - nem felel meg bármilyen szöveg. A jó szöveg amellett, hogy érdekes, megfelelő 
mennyiségű nehézséget tartalmaz anélkül, hogy konstruáltnak hatna. Ilyen szöveget 
találni, megfelelően adaptálni nem könnyű, ha viszont sikerül, egyazon szöveg gya
korlatilag minden (legalábbis európai) nyelvre való fordítási feladatként alkalmazható. 
Lehet, hogy tudományosan nézve ez nem igazi fordítási feladat, de nem is kell annak 
lennie. Alkalmas azonban annak mérésére, megvannak-e a pályázóban az alapvető 
adottságok arra, hogy később valódi fordítási feladatokat is jól oldjon meg. Ahhoz, hogy 
erre majd képes legyen, nem akkor kell először szembetalálnia magát ilyen jellegű 
feladattal, amikor már magas szinten beszéli az idegen nyelvet. Éppen a teljesítmény
ellenőrzés eszköztárában nagyon is helye van a fordításnak, hiszen általános tapasztalat, 
hogy az idegen nyelven jól begyakorolt struktúra biztosan helyes használatára csak 
akkor lehet számítani, ha az anyanyelvvel való konfrontáció helyzetében sem vét benne 
hibát a nyelvet tanuló. Természetes, hogy a nyelvet nem magyar mondatok lefordítta- 
tásával kell tanítani. Nem igaz azonban, hogy a kommunikatív nyelvoktatásban nem 
történik fordítás oktatása. Fordítani is tanul az ember, amikor tudatosul benne: nem úgy 
kell németül egy pohár vizet kérni, hogy Ich bitte um ein Glas Wasser. A tanulás ugyanis 
nem mindig explicit formában és a tudatosság szintjén történik. A szó igazi értelmében 
vett kommunikatív nyelvoktatás pedig nem csupán a nyelvi panelek begyakorlását 
jelenti, hanem elsősorban azt, hogy képessé tegyük a tanulót saját gondolatainak 
adekvát kifejezésére.

A magyarra fordítás mint felvételi feladat célja egészen más: annak megállapítása, 
képes-e a pályázó az adott idegen nyelvű szöveget minden részletében pontosan 
megérteni és anyanyelvén visszaadni anélkül, hogy annak nyelvi normái ellen súlyosan 
vétene. Nem a fordítás stílusát pontozzuk tehát, bár a stilisztikailag különlegesen jó 
megoldásokért - akárcsak a másik fordítási feladatban - a maximális pontszám erejéig 
2 jutalompont volt adható, pontlevonás pedig az információtartalom torzításán kívül 
csak a súlyos nyelvi vétségek miatt járt.
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Az 5. ábra a feladatsor két részében: a tesztben (1997: Al-C, 1998: Al-B feladatok) 
és a két fordítási feladatban (1997: D1-D2, 1998: C1-C2) jobb eredményt elérők 
átlagpontszámát ábrázolja külön-külön a dolgozat első, illetve második felében, vala
mint az elért összpontszámot. 1997-ben 120 pályázó pontszáma a tesztben, 378 felvé
telizőé a két fordítási feladatban volt magasabb. 1998-ban fordult a kocka: 379 pályázó 
ért el a tesztben magasabb pontszámot, 139 a fordítási feladatokban. (A két egyenlő 
pontszámot jelentő feladatrészben azonos teljesítményt nyújtó felvételizők eredménye
it - 1997-ben 7,1998-ban 26 fő - figyelmen kívül hagytam.) Az a tény, hogy a fordítási 
feladatokban jobb teljesítményt nyújtók eredményei mindkét évben és mindkét feladat
részben lényegesen meghaladják a tesztben magasabb pontszámot elérőkét, azt bizo
nyítja, hogy a dolgozat második, szótárral írható része jobban és reálisabban szórja a 
mezőnyt. A különbségek 1998-ra csökkentek; ez annak tudható be, hogy a bizottság 
igyekezett a tesztet úgy alakítani, hogy megakadályozza a mezőny „félreszórásáf’, ami 
1995 óta gyakorlatilag történt.

5. ábra
Az első, illetve a második feladatrészben jobb eredményt elérők átlagpontszáma a 

fordítási feladatokban, a tesztben és a teljes dolgozatban

Összefoglalás
Már az 1997-es vizsgálat is azt bizonyította, bizottságunk jó úton halad egy, érettségi 
és felvételi feladatként is jól funkcionáló, minden érdekelt fél által elfogadható feladat
sor kimunkálásának irányában. Az 1998-as vizsgálat azt mutatta, a visszajelzések és az 
előző évi vizsgálat tapasztalatai nyomán végrehajtott változtatások ebben az irányban 
hatottak tovább. A feladatsor első fele könnyebb volt az előző évinél; ha a javító tanárok
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a javítási útmutató szerint jártak el, a középiskolai anyagot becsületesen elsajátító 
diáknak esélyt adott nemcsak a jó érettségi, hanem a jó felvételi eredmény elérésére is. 
Jó lenne, ha meg lehetne teremteni annak lehetőségét, hogy a felhasználó intézmények 
dönthessenek: a dolgozatnak melyik felét tekintik lényegesebbnek a saját szempont
jukból, vagyis: egynyelvű vagy kétnyelvű írásbeli alapján kívánnak dönteni a pályázók 
felvételéről. Bizottságunk álláspontja szerint a nyelvigényes felvételin - elegendő 
számú jelentkező esetén - feltétlenül a kétnyelvű írásbeli a megfelelőbb. Ezzel ugyanis 
inkább lehet biztosítani azok kiválasztását, akiket érdemes tanítani, mert képesek 
tudásuk állandó magasabb szintre emelésére, még ha az adott időpontban pl. szókincsük 
esetleg nem haladja is meg a középiskolai követelményeket.

A vázolt kompromisszumos megoldás révén el lehetne jutni a tervezett kétszintű 
érettségirendszer ésszerű megoldásához is. Az alacsonyabb szintű érettségi írásbeli 
lényegében - megfelelő eredmény esetén - a középfokú egynyelvű nemzetközi nyelv
vizsga írásbeli részét alkotná. Erre kétségtelenül nagy az igény, s az érettségi megtépá
zott presztízsét is növelné, ha ilyet tudna nyújtani. Az emelt szintű és egyben a felvételi 
vizsga részeként is szereplő érettségi írásbeli ugyanakkor a kétnyelvű nyelvvizsga 
írásbeli részét alkothatná. Emellett nemcsak az szól, hogy a tesztnél reálisabban szórja 
a mezőnyt, hanem az is, hogy a gyakorlati életben a valamennyire is „profi” nyelvhasz
nálónak feltétlenül az anyanyelvvel való konfrontálódás szituációiban is használnia kell 
az idegen nyelvet. Középiskolások esetében pedig a jövő még teljesen nyitott: belőlük 
még minden lehet, hiba lenne hát eleve alacsonyabb célkövetelményeket támasztani 
velük szemben.

Elképzelhetőnek tartom továbbá azt is, hogy az írásbeli egyik vagy másik felének 
pontszámát, azt, amelyiket az intézmény fontosabbnak ítéli, megduplázzák, s ha ez 
kedvezőbb a felvételiző részére, akkor ez a megduplázott pontérték számítson az 
írásbeli feladat eredményének. így alkalmazkodni lehetne a felhasználó intézmények 
eltérő igényeihez is.

Egy ilyen rendszer bevezetése természetesen sokmindent feltételez: mindenekelőtt 
a nyelvoktatás ügyének (nyelvoktatás - nyelvi érettségi - felvételi - nyelvvizsgarend
szer) komplex kezelését, s azt a talán utópisztikusnak ható követelményt, hogy ennek 
az ügynek - hosszú távú érdekeit szem előtt tartva - minden érdekelt fél alárendelje 
rövidtávú piaci érdekeit.
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