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A szövegalkotási kompetencia 
értékelése

1. Problémák
Elavult és korszerűtlen dolog-e ma a nyelvórán leveleket és hasonló írásbeliket íratni? 
A kérdés természetesen költői, hiszen az íráskészséget, az idegennyelv-tudás alapvető 
készségeinek egyikét ily módon lehet fejleszteni. Mégis kétségtelen, hogy a fent neve
zett feladatok íratását jelenleg az időszerűtlenség aurája lengi körül. A szövegnyelvé
szetnek köszönhetően az utóbbi 20 évben olyan sokat tudtunk meg a szövegek termé
szetéről, hogy ez az ismeretanyag a tanulói produkciók megszabását és feldolgozását 
sem hagyhatja érintetlenül. Ezek az ismeretek ma még alig jelennek meg a hagyomá
nyosan alkalmazott eljárásokban, és ez hiányérzetet, a megszokott utak iránti bizalmat
lanságot kelt a tanárokban. Az egyik ilyen bizonytalansági pont az értékelés. E sorok 
szerzője itt most közre bocsát egy az eddigieknél részletesebb és korszerűbb értékelési 
szempontrendszert, akár mint továbbgondolásra szánt javaslatot. Ehhez azonban előbb 
még tisztázni kell néhány alapvető - a fentiek okán - bizonytalanná vált pontot az önálló 
szövegprodukcióval kapcsolatban:

a) Beszélhetünk-e egyáltalán szövegről a tanulói írás-produkciók esetében? Jelen 
dolgozat keretében a középfokú nyelvtudással rendelkező tanulókra kívánunk összpon
tosítani.

b) Hogyan mérjük a szövegprodukciót úgy, hogy a hangsúly a szövegalkotási kom
petenciára essék, és az intelligencia, a háttértudás és a fantázia ne legyen a fókuszban?

c) Melyik szövegfajtát részesítsük előnyben a középszintű nyelvtudás szintjén és 
annak mérésére?

d) Miért nem elégítik ki az írásbelik javítóit a meglévő értékelési szempont-együt
tesek?

Az első két kérdésre egyértelmű válasz adható:
ad a) az íráskészség kialakításának célja, hogy a tanuló meg tudja oldani írásbeli 

kommunikációs szükségleteit. 1 Ettől a ponttól kezdve a kérdés úgy konkretizálódik, 
hogy melyik szinten milyen jellegű szöveget kell tudnia írni. Azt azonban le kell szö
geznünk, hogy csak olyan produkciót várhatunk el tőle, ami addig megszerzett közép
fokú grammatikai, pragmatikai, szociolingvisztikai ismereteinek birtokában, azok 
önálló és (optimális esetben) kreatív alkalmazásával létrehozható.

ad b) Hogy ne a fent nevezett, minden emberi teljesítményben jelen lévő adottsá
gok váljanak a mérés meghatározó tényezőjévé, az oktatás és a vizsgák gyakorlatában 
már egy ideje irányítást alkalmaznak, és ez a módszer bevált. A megfogalmazandó 
tartalmat feladatszabásban körvonalazzák. így a fantázia nem szárnyal teljesen szaba
don, az önálló gondolatiságot keretek közé szorítjuk, viszont az egyes teljesítmények
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összehasonlíthatóak. Döntő pont itt az irányítás mértéke. A gyakorlatban bevált a „kö
zepes erősségű” irányítás, amikor adott szituációban négy-öt vázlatpontot kell saját 
személyünkre szabva és a megfelelő beszédszándék(ok)at megvalósítva egy 17-20 soros 
írásban megfogalmazni és beépülő részletekkel kiegészíteni. A 6. részben láthatunk erre 
példákat. A tapasztalat szerint a szövegalkotónak még így is elegendő szabadsága van 
arra, hogy az adott helyzetet saját személyére alkalmazva, azt ízlése szerint részletek
kel és kommentárokkal kiegészítse, a történethelyzet szereplőit és helyszíneit leírja és 
azokkal kapcsolatban állást foglaljon, véleményt kérjen, vagyis egy lényegében önál
ló produkciót hozzon létre. A 6. részben azt is megoldásokkal szemléltetjük, hogy ilyen 
módon a megoldások összemérhetőek.

A második két kérdés hosszas kifejtést igényelne. Annyit azonban gondolatmene
tünk folytatása érdekében itt is meg kell mondanunk:

ad c) Milyen szövegfajta alkalmas középfokon? A tanítási gyakorlatban régen leg
inkább favorizált fogalmazás hátránya, hogy nem kommunikatív szövegfajta. Életünk
ben nem sok alkalommal leszünk abban a helyzetben, hogy fogalmazást kell írnunk. 
Hosszas mérlegelések és viták során az ITK-ban egy e kérdéssel foglalkozó munka
csoport úgy foglalt állást (hasonlóan más vizsgaközpontok munkacsoportjaihoz), hogy 
a valódi kommunikatív szövegfajták közül a magánlevél és az olvasói levél valósítha
tó meg jól ezen a szinten. Levelezik még egyáltalán a mai ember, különösen a fiata
lok? - vetik fel szkeptikus kollégáink. A válasz: feltétlenül. A fiatalok igenis írnak le
veleket, ám azok elektronikusan készülnek és továbbítódnak. A hálón a levelezés leg
különbözőbb fajtáival találkozhatunk, a pályázathoz csatolt bemutatkozó levéltől a rövid 
baráti üzenetig. A baráti levél az a műfaj (nem a chatelésre gondolunk), ami megva
lósítja az idegen nyelvet tanuló kapcsolatépítését, kapcsolatápolását anyanyelviekkel. 
A levél mint szövegfajta azért is alkalmas ezen a szinten, mert meghatározott szerke
zeti és formai jegyekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a mérést.

add) Az írásbeli dolgozatok értékelésében hagyományosan három szempont érvé
nyesül: tartalom, szókincs / kifejezőkészség és nyelvhelyesség. A tanulói produkciók
nak ebből a három irányból való megközelítése továbbra is feltétlenül indokolt. Ami 
homályos marad itt, az az irányítás követésének és a levél formai, felépítési elvárása
inak számon kérése. És ha azt mondjuk, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe 
vesszük, akkor az a kérdés: hol? A tartalomban? Mindez akkor hogyan hozható össze 
a gondolati tartalommal, magának az írás minőségének az értékelésével?

A Goethe Intézet Zertifikat Deutsch, valamint Mittelstufe vizsgái2 a következőkép
pen oldják meg ezt a dilemmát: három kritérium szerint értékelnek: I) az irányítási 
pontok követése; II) a kommunikatív érték; III) a nyelvhelyesség. Ezekre egyenlőkép
pen 5-5 pontot adnak (amelyeket azután bizonyítványpontokká alakítanak). A kom
munikatív érték címszó alatt 1) az irányítási pontok megfelelő elrendezését; 2) a mon- 
datok/közlési egységek megfelelő összekötését; 3) a tartalomnak és a címzettnek meg
felelő kifejezésmódot és 4) a címzett-kapcsolatot (mint dátum, megszólítás, üdvözlő- 
és búcsúformula) értékelik. Mint látjuk, itt már érvényesülnek szövegnyelvészeti szem
pontok, és az említett alapvető dilemma megoldódott. Úgy gondoljuk azonban, hogy 
ebben az értékelésben a szöveg minőségét döntően meghatározó további tényezők nem 
jutnak megfelelően szerephez, és nem is válnak explicitté. A mi javaslatunk ezeket is 
igyekszik figyelembe venni.

A 2005-ben bevezetendő érettségi projekt kidolgozói a következőképpen kísérel-
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nek meg egyensúlyt teremteni az iménti releváns szempontok között:3 Négyszer öt, azaz 
húsz pontot osztanak ki öt szempont szerint, amelyek közül kettő kisebb súllyal szere
pel: a) tartalom (5 pont); b) formai jegyek és hangnem (2 pont); c) szövegalkotás (3 
pont); d) szókincs, kifejezésmód (5 pont) és e) nyelvtan, helyesírás (5 pont). Tartalom 
címen az irányítási szempontok követését és a kommunikációs cél megvalósítását, 
formai jegyek és hangnem címszó alatt a levél formai jellemzőit és a levélíró - címzett 
viszonyának megfelelő hangnemet, szövegalkotás címszó alatt pedig lényegében a 
kohéziót és (valamennyire) a koherenciát értékelik. Ez a szempont-együttes sok tekin
tetben kiküszöböli a hagyományos eljárások hiányosságait és figyelembe veszi a szö
vegnyelvészet fontos felismeréseit. Ugyanakkor kifogásolható, hogy az irányítási szem
pontok megvalósításának mértékét, ami egy meglehetősen mechanikus, kipipálásos 
eljárás, együtt kell értékelni a kommunikációs cél megvalósításával. Utóbbi ugyanis, 
mint a szövegalkotási kompetencia egyik összetevője, inkább a szövegalkotáshoz kap
csolódik, amely ebben az együttesben már eleve igen kis súllyal szerepel. Hogy a szö
vegfajta és a vele szoros interakcióban lévő további összetevők a szövegalkotásban több 
figyelmet és nagyobb súlyt érdemelnek, arról a 2. és a 3. részben szeretnénk meggyőz
ni az olvasót.

2. Szövegorientált kritériumok a szövegprodukcióban
A szöveg lényegét de Beaugrande és Dressier munkája, „A szövegszerűség 7 kritériu
ma” fogalmazza meg meghatározó módon, ezért értékelési szempontokat tartalmazó 
javaslatunkban ebből indultunk ki. Ha a vizsgázó levelet, üdvözlő lapot ír, akkor ő is 
szöveget alkot, és „műve” nem lehet független a szövegszerűség e hét releváns jellem
zőjétől. Beaugrande és Dressier 7 kritériuma a következő: kohézió, koherencia, hírér
ték, elfogadhatóság, szándékoltság, helyzetszerűség és intertextualitás.

Nézzük meg a következőkben, mit is értenek a nevezett szerzők ezeken a tulajdon
ságokon pontosan. A szövegalkotás e jellemzőit úgy kívánjuk e helyen vizsgálni, hogy 
közben nem tévesztjük szem elől a középfokú nyelvtudású egyének, elsősorban fiata
lok baráti leveleinek műfaját. Egyszerűbben szólva: figyelmünket rögtön arra összpon
tosítjuk, milyen módon vannak jelen a szöveg fenti jellemzői a tanulói dolgozatokban, 
miképpen kell azokban érvényesülniük, és hogyan támaszkodhat rájuk az értékelő a 
teljesítmények mérésénél.

Az 1. kritérium, a kohézió a nyelvi szerkezetek egyes elemeinek egymáshoz való 
kapcsolódását jelenti a felszínen. Ez tehát a szövegszövődésnek a nyelvtani viszony
latokban, egyeztetésekben, utalásokban, egymásra vonatkoztatásokban való megjele
nése. Ezek az elemek morfológiai, szintaktikai és szemantikai természetűek. Legjob
ban ott tudjuk értékelni őket, ahol a nyelvhelyességet értékeljük (vagyis azzal össze
vonva, az alatt a cím alatt valójában mindig értékelésre kerülnek).

A 2. kritérium, a koherencia a szöveg elemeinek tartalmi összefüggéseire vonatko
zik. A szöveg fogalmakból és kapcsolatokból szövődik, úgy épül, hogy ezeket rendel
jük egymáshoz, és az így előálló közléseket egymásra vonatkoztatjuk. Ezekben a vi
szonylatokban leírhatók és számon kérhetők a valóság olyan összefüggései, mint:

- okság: a vizsgázói produkcióban is megjelenik, meg kell jelennie, hogyan teremti 
meg egy esemény vagy szituáció egy másik esemény vagy szituáció számára a 
feltételeket, vagyis idézi azt elő, vagy hogy valamely emberi cselekedet értelmes 
reakció egy megelőző eseményre vagy helyzetre;
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- lehetségessé tétel: annak a megjelenítése, hogy valamely szituáció szükséges, de 
nem elégséges feltétele egy másik bekövetkezésének;

- cél, terv bemutatása, elhatárolása a megtörtént dolgoktól és jövőbeliségük, elvárt- 
ságuk világos megjelenítése;

- a dolgok elrendezése az időben;
- kognitív folyamatok megindulásának biztosítása: világos alapok teremtése infe- 

renciára, kapcsolatok létesítésére attribútumok és dolgok, személyek között;
- a szövegtudás és a világról meglévő tudás megfelelő interakciója az írásban. 

Ha ezeket a szempontokat tudatosan figyeljük és elvárjuk, pontosabban fogjuk tudni 
értékelni a „tartalmat”, mint eddig. (A 6/A pontban bemutatunk példákat e kritérium 
szerinti értékelésre.)

De ez magában még nem fedi le azt, amit egy írásmű „tartalmán” általában értünk 
és ösztönösen értékelünk.

A 3. kritérium, az informativitás, a hírérték további lényeges, szorosan az eddigi
ekhez kapcsolódó összetevő. Ez is arra vonatkozik, ahogyan az információkat elren
dezzük, egymáshoz fűzzük, de más nézetből. Hadd járjunk itt is de Beaugrande és 
Dressier nyomában, amennyiben a szövegnek ezt a fontos jellemzőjét a Bell Telefon
társaság felhívásával világítjuk meg. Ők az ismert példa szerint ezt az üzenetet intéz
ték ügyfeleikhez: „Rufen Sie uns an, bevor Sie graben. Später kommen Sie vielleicht 
nicht mehr dazu.” „Hívjon fel minket, mielőtt elkezd ásni. Később esetleg ez már nem 
fog sikerülni”. Hányféleképpen meg lehetett volna explicitebben fogalmazni, hogy az 
ügyfél egyeztetés nélkül ne ásson a kertjében, mert elvághatja a vezetéket, sőt esetleg 
áramütést kaphat! így a leghatékonyabb az információ, mert a címzett maga jön rá az 
üzenet lényeges mozzanataira. Ugyanakkor az „ásás” emlegetésével, valamint a fele
lőtlen ásás esetleges következményeire való utalással megteremtettük az alapot e jó
tanács kikövetkeztetésére. Ezzel eltaláltuk a várt/nem várt, ismert/nem ismert szöveg
elemek legjobb arányát. Látható: a recipiens számára is hagyni kell következtetési le
hetőséget. Nem igazán effektiv a szöveg, ha mindent a szájába rágunk. Ugyanakkor a 
feldolgozást túlságosan megnehezíteni sem szabad. (Középfokú dolgozatokra inkább 
a túlmagyarázás, minden mozzanat explicit kifejtése, vagy a teljesen váratlan, a leír
takból egyáltalán nem adódó következtetések megjelenítése a jellemző.)

Az információk ügyes, érdekes adagolásában, elrendezésében rejlik az írás művé
szete. Nézzük meg, hogyan érhető ez tetten tanulói dolgozatokban (6/A pont)!

Az első három kritériumot szokás szövegközpontúként jellemezni, míg a követke
ző négyet befogadó-központúként lehet leírni: utóbbiakban a szöveg alkotója a reci- 
piensre, a címzettre figyel, az ő szempontjai lebegnek a szeme előtt.

3. Címzett-orientált kritériumok a szövegprodukcióban
A 4. kritérium a szándékoltság, intenció. Ez a szöveg alkotójának azt a beállítottságát 
jelenti, hogy azért hozza létre a szöveget, azért teszi azt kohézívvá és koherenssé, hogy 
egy kitűzött tervét, valamely célját megvalósítsa. Itt érvényesül tehát a pragmatikai 
kompetencia. A vizsgadolgozat esetében azt vizsgáljuk, megvalósította-e a vizsgázó a 
feladatszabást, azaz kifejtette-e a megkívánt üzenetet. Itt kérjük számon, arról szól-e 
az írás, amiről megszabtuk, beleveszi-e valamennyi irányítási pontot, megvalósulnak- 
e a megadott beszédszándékok. Összefoglalva: betölti-e a szöveg azt a funkciót, amelyre 
az eredeti szándék értelmében íródott, azaz - feladatról lévén szó - íródnia kellett.
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Hogy ez miért befogadó-centrikus? Szándékát, tervét a szövegalkotó nyilvánvaló
an valamiképp a címzettre is vonatkoztatja. Erről a miképptá\ szól bővebben az 5., 6. 
és a 7. kritérium.

Az 5. az elfogadhatóság, az akceptábilitás kritériuma: A szöveg alkotója figyelem
be veszi a címzett, a befogadó beállítottságát, tapasztalatait és adottságait. Igyekszik 
gondoskodni tervének kivitelezhetőségéről, ezért igyekszik megnyerni az ő együttmű
ködését a szöveg feldolgozásához. Levél esetén gazdag eszköztár kínálkozik erre: ér
dekeltté lehet tenni a címzettet a feldolgozásban azzal, hogy utalunk az őt is érintő 
előzményekre, a történet várható folytatására, emlékezetébe idézzük a kapcsolat kel
lemes mozzanatait és ezzel pozitív érzelmeket is ébresztünk. Fontos törekvés, hogy a 
szövegíró igyekszik a levelet jól olvashatóvá, azaz érdekessé, fordulatossá tenni, ezért 
expresszív kifejezéseket iktat be, kérdéseket vet fel, érzelmileg is aláfesti közléseit. Úgy 
törekszik a befogadót minél érdekeltebbé tenni tervében, hogy a kettőjük közötti kap
csolatot is minél elevenebbnek és értékesebbnek tünteti föl.

A hatodik a helyz.etsz.erűség, a szituativitás kritériuma. De Beaugrande és Dressier 
itt annak a helyzetnek a döntő voltát hangsúlyozzák, amelyben a szöveg megjelenik. 
Ők ezt a következő példán demonstálják:

Az utcán egy táblán megpillantjuk a következő három szót az alábbi módon elren
dezve:

LASSAN
JÁTSZÓ GYEREKEK
Ezt a feliratot ebben a helyzetben senki sem értelmezi úgy, hogy lomhán játszado

zó gyerekek. Egy gyermekpszichológiai tankönyvben viszont mindenki így értené, és 
senki sem venné arra vonatkozó felhívásnak, hogy lassan hajtson. A szituáció döntő 
módon befolyásolja a szöveg értelmezését, de a jellegét is: az utcán sokkal hatásosabb 
egy ilyen rövid felszólítás, mint egy hosszasabb magyarázat, a lassú hajtás fontossá
gának bővebb indoklása lenne. A szövegeknél érvényesül az ökonomizmus: a mini
mális változat gyakran megfelelőbb.

Hogyan érvényesül a helyzetszerűség a levélben? A körülmények meghatározásá
ban, ábrázolásában: a levélírónak a feladatszabásban megadott helyzetet magára és a 
címzettre kell „passzítania”, hihetővé, jó esetben életszerűvé kell tennie, s e helyzet
nek megfelelően kell megtöltenie részletekkel.

A hetedik kritérium az intertextualitás. Ez azokra a tényezőkre vonatkozik, ame
lyeket a szöveg megalkotásakor más hasonló szövegeket ismerve figyelembe veszünk. 
Szöveget, így levelet is tipikus minták szerint és bizonyos jellemzők figyelembevételével 
írunk. Szövegek típusai, szövegfajták alakultak ki, és ezeket a tanulói produkcióban 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hagyományos levél esetén ez természetes, de valójá
ban az interneten elküldött rövidebb vagy hosszabb üzenetekben is érvényesülnie kell 
a levél mint szövegfajta alábbi, alapvető jellemzőinek:

A címzettel először valamilyen módon kapcsolatba lépünk. Mindenekelőtt valami
lyen, akár nagyon közvetlen módon, de megszólítjuk, majd valamilyen hozzáfordulás- 
sal, amiből többnyire nem hiányzik egy utalás valamilyen előzményre, felvesszük vele 
a kapcsolatot. Egyúttal érdeklődését is igyekszünk felkelteni mondandónk iránt. Majd 
ennek kifejtése következik. Ez különböző terjedelmű és egyéni felépítésű lehet. En
nek lezárultával egyidejűleg valamilyen módon jelezni szoktuk, hogy ennyit akartunk 
ezúttal közölni, nem többet, és a levél itt most mindjárt befejeződik. Rövid búcsúüd-
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vözlet után nem szokott hiányozni a levélíró azonosítása érdekében az aláírás valami
lyen formája.

A „valamilyen” névmás gyakori használata a fenti bekezdésben erőteljesen hang
súlyozza itt a határozatlanságot: a változtathatóság szabadságát. Ezzel a formai jellem
zők realizálódásának sokféleségére kívántunk utalni, és arra is, hogy a világhálón for
galomba kerülő üzenetek minden fajtája, a legközvetlenebb hangvételű üzenet is több
nyire felmutatja a levélnek ezeket a jellemzőit. A tanulói/vizsgázói dolgozatokban igazán 
nem a legközvetlenebb hangvétel megütését várjuk el; a megadott irányítás sem su
gallja ezt. Mégis gyakran találkozunk a könnyed hangütéssel együtt járó, nem írott nyel
vi, esetleg diáknyelvi fordulatokkal, amelyeket a baráti levél még megenged, ám a vizs
gadolgozatban, ha az baráti levél is, az értékelőnek néha nem könnyű eldöntenie, sé
rült-e a regiszter-használat. A szociolingvisztikai kompetenciát a javasolt értékelési 
szempontsor a kifejezőkészséggel együtt értékeli.

Vessünk most egy pillantást a teljes szempontrendszerre, és nézzük meg, hogyan 
működik egy ennyi szempontból kialakított együttes a gyakorlatban.

4. Súlyozás
Az eddigiekben vázoltuk, milyen szempontokat ajánlatos figyelembe vennünk a szö
vegalkotási kompetencia értékelésénél. De hát hogyan működjön egy hét szempontú 
értékelés a gyakorlatban, amikor ezeken a pontokon túl még a kifejezőkészségnek és a 
nyelvhelyességnek is - súlyának megfelelően - szerepelnie kell? (Amennyiben össze
vonva, egy rendszeren belül kívánunk értékelni.) Milyen legyen az egyes kritériumok 
súlya egymáshoz viszonyítva?

Az értékelés két fontos elve ütközik ebben az esetben egymással: az egyik oldalról 
az, hogy egyszerre csak egy kritérium szerint értékeljünk. A több szempont érvényesí
tése egy adott pontszám odaítélése esetén zavaró és pontatlansághoz vezet. Ha ezt az 
elvet érvényesítjük, hét (plusz legalább kettő : kifejezés és nyelvhelyesség), azaz ki
lenc szempont szerint értékelünk. És itt ütközünk a másik alapelvvel: nem célszerű 
nagyon sok szempontot érvényesíteni. Mert ha minden szempontot (nem a nem elég
gé nivelláló hármas skálán, hanem pl.) öt ponttal értékelünk, igen magas összpontszámot 
kapunk. És ha még egyes releváns szempontoknak, pl. a koherenciának, nyelvhelyes
ségnek stb. nagyobb súlyt akarunk adni (mondjuk dupla pontszámot), igen bonyolult 
rendszert kapunk. Ilyen magas pontszám nyerspontnak alkalmas, amit utólag kell dol
gozatpontra átszámítani. Ez lenne a szempontrendszer érvényesítésének egyik módja.

Véleményünk szerint a hét kritériumnak a tanulói produkcióban nem egyenlő súllyal 
kell szerepelnie: más relevanciával jelenik meg a kohézió, a koherencia és a hírérték, 
mint pl. a helyzetszerűség. A súlyozás nem megfelelő nivellálása és a bonyolult szá
mítási mód miatt mi nem fent körvonalazott utat választottuk.

Javaslatunkban nagyobb fontosságot tulajdonítottunk a második, a szempontok 
számát lehetőség szerint alacsonyan tartó alapelvnek és egy négy- vagy öt szempontra 
szorítkozó rendszert javaslunk. Ebben két (vagy három) egységnyi pontot osztunk ki a 
fenti hét kritérium alapján, és egy-egy egység jut a kifejezőkészségre és a nyelvhelyes
ségre. Ötpontos skála alkalmazása esetén a maximális pontszám húsz (vagy huszonöt) 
pont, de ez a súlyozás természetesen más pontszámokkal is elképzelhető.

Az első szempont jobb híján tartalom nevet kaphat: a koherenciát és a hírértéket 
vizsgáljuk, értékeljük itt. E kettő vizsgálata, mint az a fenti elemzésből és a példákból
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is kitűnik, erősen összekapcsolódik. Mintegy alapszabályként a következő kérdéscso
portban tömöríthetjük azt, amit itt értékelünk: Mennyire logikusan kapcsolódnak egy
máshoz a szöveg egyes elemei? Kialakul-e egy világos, jól követhető gondolatfüzér? 
Mennyire hatékonyan/érdekesen sikerült elrendezni, adagolni az információkat?

Az a négy kritérium, amit a szerzők is címzett-orientáltnak neveztek, a szövegfaj
tával igen erős interakcióban valósul meg. így a második szempontba ezt a négy krité
riumot, az elfogadhatóságot, a helyzetszerűséget, az intertextualitást és a szándékolt
ságot tömörítettük. E négy szempont erősen meghatározza a levelet mint szövegfajtát, 
sajátos jellemzőket ír elő neki, ezért együttes számonkérésüket így fogalmaztuk meg: 
megfelelés a szövegfajtának. Az összefogó értékelést megkönnyítheti a következő alap
szabály jellegű kérdéscsoport: Megvalósul-e ebben az esetben a levél mint szövegfaj
ta? (Megjelenik-e a kapcsolat a levélíró és a címzett között [a levél előzményei, foly
tatása], mennyire tudja ezt a levélíró kihasználni céljai elérésére?) Megíciel-e ennek a 
hangnem, a felvázolt helyzet, a formai jellemzők? Olvastatja-e magát az írás? Megva
lósítja-e a levél végső soron a feladatszabást?

De tulajdoníthatunk az irányítás követésének, a kommunikációs cél elérésének 
nagyobb jelentőséget is. Ebben az esetben a fent említett negyedik kritériumot, a szán
dékoltságot, intenciót kivesszük onnan, és külön szempontként értékeljük (mint azt a 
Goethe vizsga és az érettségi projektum is teszi). Ebben az esetben öt egységből áll 
rendszerünk.

A következő szempontban a kifejezőkészséget értékeljük. Eredetileg a szókincset, 
az idiomatikusság fokát, magasabb szinten a nyelvi változatot vizsgáltuk itt, és a szocio- 
lingvisztikai kompetenciát a 2. ponthoz soroltuk, mint a levél hangnemeként a szöveg
fajtához tartozót. A gyakorlat azonban azt mutatta, hogy fontos szociolingvisztikai 
tényezők, mint az adekvát stílus és regiszterek, a társadalmi kapcsolatoknak megfele
lő konvenciók és udvariassági formák használata, mivel bizonyos kifejezésekben rea
lizálódnak, jobban kapcsolódnak a kifejezőkészséghez mint a szövegfajtához. Ezért 
ezeket a tényezőket most ebben a pontban, a kifejezőkészséggel együtt értékeljük.

Végül a negyedik szempont a kohézió és a nyelvi korrektség. Az elején megállapí
tottuk, hogy a kohézió a felszíni szerkezetekben valósul meg; ilyen értelemben a kettő 
elválaszthatatlan egymástól, az együttes értékelés egyenesen célszerű.

5. A javasolt értékelési rendszer és további lehetőségek 
Tekintsük át e bevezetés után a javasolt értékelés rendszerszerű összefoglalását. E he
lyen az öt egységből álló változatot mutatjuk be.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
1. Tartalom (koherencia, információelrendezés)

Koherencia
- A mondandó világos, érthető megfogalmazása, követhető gondolatmenet, átme

netek az altémák között;
- az összefüggések felismerhetősége. Oksági viszonyok (indoklás, következmény, 

cél), feltételek, megengedő viszony korrekt megjelenítése. Részletek, szövegegész 
és háttértudásunk viszonya világos;

- az időbeliség világos és egyértelmű.
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Információelrendezés (hírérték)
- az információk olyan elrendezése, amely jól támogatja a mondandót. Várt/nem 

várt, ismert/ nem ismert elemek megfelelő váltakozása. A befogadótól elvárt kö
vetkeztetési igények nem veszélyeztetik az olvashatóságot, ugyanakkor a szö
veg nem „szájbarágós”;

- az irányítási szempontok részletekkel való kiegészítése, nem várható elemek be
építése a szöveg érdekesebbé tétele, színesítése érdekében

2. Megfelelés a szövegfajtának (elfogadhatóság, helyzetszerűség)
Szövegfajta-adekvátság levél esetén:

- elfogadhatóság: „a címzett felé fordulás”, figyelmének, érdeklődésének ébren
tartása (kérdések, expresszív kifejezések beiktatása);

- megfelelő hangnem (közvetlen, familiáris vagy távolságtartó);
- helyzetszerűség: az irányítási szempontok „személyre igazítása” (a levélíróra és 

a címzettre), a részletek ennek megfelelő bemutatása;
- intertextualitás: utalások (a szöveg előzményeire, esetleges következményeire, 

a kapcsolat várható folytatására);
- odaillő megszólítás, dátum, kapcsolatbalépés (bevezetés), búcsúvétel, aláírás.

3. Intenció (pragmatikai kompetencia)
- intenció, szándékoltság: a célszöveg betölti a feladatszabásban megadott funk

ciót;
- a megkívánt beszédszándékok megvalósulnak.

4. Kifejezőkészség és szociolingvisztikai normák
1) Szókincs:
- a tartalmat optimálisan kifejező lexémák megtalálása;
- kollokációk, vonzatok;
- a (szintnek megfelelő) idiomatikusság;
- nyelvi sztereotípiák helyes használata.
2) Szociolingvisztikai normák:
- adekvát stílus és regiszterek használata;
- a társadalmi kapcsolatoknak megfelelő konvenciók és igényelt udvariassági for

mák használata;
- kulturális utalások és interkulturális kapcsolatok.

5. Nyelvhelyesség
1) Kohézió
- a szövegszerűség biztosítása megfelelő morfológiai (és egyéb) elemekkel (rekur- 

rencia, pro-formák használata, dcixis, névelőhasználat, ellipszis stb.);
2) A nyelvhelyesség további követelményei, pl.
- a mondanivalót jól kifejező struktúrák választása;
- a tartalmi összefüggéseknek leginkább megfelelő kötőszavak és mondatszerke

zetek megválasztása és alkalmazása;
- a mondaton belül a közlési értéknek megfelelő sorrend biztosítása (téma-réma 

tagolás, szórend).
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Egy szempontrendszer magában még kevés; az értékeléshez az egyes pontszámok
hoz tartozó teljesítmények leírására is szükség van. Esetünkben ezek is elkészültek, és 
kipróbálásuk különböző nyelvekből folyamatban van.

Maga a szempontsor alapfokra és felsőfokra is adaptálható; ezekhez a változatok
hoz más értékelési skálák tartoznak.

Viszonylag kevés eltérést mutatna ez a vizsgálat az olvasói levél esetében: elsősor
ban a formai jellemzők és az elfogadhatóság tipikus eszközei lennének mások. Ott va
lószínűleg a felépítéssel kapcsolatban is le kellene szögeznünk bizonyos elvárásokat. 
Érdemes lenne megvizsgálni a hét kritérium érvényesülésének jellemzőit az esszé mint 
szövegfajta esetében is; erre felső fokon feltétlenül szükség lenne. A magánlevél ezen 
a szinten nem igazán alkalmas a nyelvtudás mérésére.

6. Melléklet. A kritériumok alkalmazás a gyakorlatban: 
példák
A) L szempont: KOHERENCIA, HÍRÉRTÉK
Az alábbiakban közölt példák magyar mint idegen nyelv vizsgán megírt dolgozatok
ból valók.)

(Jelölések: Zavarja a koherenciát, a mondat példa a jó az információ-kezelésre 
Színes, expresszív kifejezés/credeti megfogalmazás)

Feladatszabás:
Előző levelében barátja arról panaszkodott, hogy áthelyezték: alig rendezkedett még be X ország
ban, cége ottani kirendeltsége megszűnik, és neki új, ismeretlen helyen, Y országban kell a céget 
képviselnie. Igyekezzen megnyugtatni őt, amennyiben

a) tüntesse fel kedvező színben a változás, változtatás lehetőségét;
b) meséljen hasonló tapasztalatairól, amikor nem szívesen indult külföldi munkahelyére;
c) de később megváltoztatta véleményét;
d) említsen meg Y országgal kapcsolatos pozitív információkat;
e) biztosítsa barátját, hogy hamarosan meglátogatja őt.

1. Jani megoldása:
Kedves Peti!
Látom, hogy nem nagyon örülsz az áthelyezésednek. Szerintem nem lesz semmi gond. Mind
ketten tudjuk, hogy J^tünően diplomáztál. Sőt még a nyelvüket is tudod, ami nagyon jó. Ezért is 
küldtek oda. Ne félj, hisz tudod, hogy tavaly én is egy ilyen helyen voltam. Semmit, senkit nem 
ismertem, sőt még a nyelvüket sem tudtam. Még szerencse, hogy tudok angolul. Végre már jól 
belejöttem. Szereztem ésjmegismertem — csomó jó barátot, no meg még a csajok. Hát azok 
voltak a legjobbak. Ahova Te mész, onnan is jó hírek vannak;^ Meglátod. nem is fogsz akarni 
eljönni onnan. A céget így is, úgy is tudod képviselni, azzal nem lesz gondod. Megismerkedsz 
új emberekkel, megismered az új országot, jó csajokat látsz. Szóval, szerintem a paradicsomba 
kerültél.-?? Egyáltalán nem lesz problémád, ne félj semmitől. Tényleg, majdnem elfelejtettem.

(A* a lényeget...) Egy hónap múlva nekem is van egy üzleti utam. És ami a legjobb: nálad 
lesz a rnegbeézélés.' Úgy, hogy találkozunk. Január 29-én megyek. Felkereslek, találkozunk, 
bemegyünk egy bárba, iszogatunk, beszélgetünk, és egy nagyot bulizunk.

Üdvözlettel barátod Jani
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2. Dániel megoldása:
Kedves Peti,

először is ne haragudj, hogy ilyen későn írok vissza neked, de tudod, a munka, feleség, gye
rekek elveszik minden időmet. Még levegőt venni sincs sokszor időm. Az előző leveledben 
olvastam, hogy elfordult tőled Fortuna, és megint áthelyeztek. De rossz lehet neked, Los 
Angelesben kell majd dolgoznod! Bárcsak engem is így büntetne az Isten! De, azért gondold 
át újra az egészet, mielőtt nemet mondasz. Nézd a jó oldalát. Tengerpart, új barátok, barát
nők, és legalább az ú j szókincsedet is gyarapíthatod.^| legközelebb ne írd azt nekem, hogy a 
változás csak rossz lehet! Nézd az én példámat. Két évvel ezelőtt, amikor az új munkahelye
men még meg sem tanultam az új kollégáim nevét, a főnökség új helyre helyezett. Hogy 
szidtam akkor őt! Szerintem egész nap csuklóit (ÉsjLásd, az új munkahelyemen megismer
tem álmaim hercegnőjét, akit rá fél évre feleségül vettem, és most közösen neveljük az egy
éves kislányunkat. Ennél jobb dolog nem történhetett volna velem.

Tudod mit? Tényleg ne fogadd el azt az állást. Nehogy Te is elveszítsd a szabadságodat, mint 
én és semmi időd ne legyen. - Csak viccelek, nehogy komolyan vedd! Ha még ez sem elég ahhoz, 
hogy vidáman költözz oda, néhány jellemző tulajdonság az „Angyalok városáról”: Tenger, szép 
lányok, állandó napsütés, és persze a legfontosabb: reggeltől estig hullám-lovaglás! ..... Ja és
ráadásul mi oda megyünk nyaralni idén, és akkor bulizunk naphosszakat, mint a régi szép idők
ben, O. K.?

Üdvözlettel barátod Dániel

Elemzés: A KOHERENCIA Jani dolgozatában:
... kitünően diplomáztál', ezért nem lesz semmi gond? Ennek a körülménynek kevés köze van a 
fennálló problémához: ide igazi indoklás kívánkozna.

... küldtek oda - mivel a feladatszabásból úgy tűnik ki, hogy címzettet ugyan áthelyezték, de 
még az odautazás előtte van (a kirendeltség megszűnik.), itt világosabb lenne, jobban szolgálná 
az időbeli elrendezést a küldenek.

ilyen helyen voltam... helyzetben helyett. Ettől a kapcsolódás nem érthető.
semmit, senkit... megismertem és szereztem ... különböző okból, de mindkét esetben zavaró 

ez a sorrend; fordítva lenne jó.
Végre már... Rosszul választott, itt zavaró módosítószó; akár egy időhatározószó használata 

is megoldja a zökkenőt: pl. Azóta végre már...
... onnan is jó hírek jönnekf?) Meglátod nem is fogsz akarni eljönni onnan... A két gondolat 

között hiányzik egy hír, azaz egy érv: így a második nem megfelelően kapcsolódik az elsőhöz.
... a paradicsomba kerültél... Ez a megállapítás sincs megalapozva: az előző mondatban ál

lítottak minden más országban is fennállnak.
Tényleg, majdnem elfelejtettem. Egy hónap múlva... Nem sikeres itt ez az átvezetés. Ily módon 

egy olyan információt kapcsolhatunk, ami szorosan kapcsolódik az előtte álló szöveghez. Ez itt 
nem áll fenn. Itt ilyesmi válna be: Ja és hadd térjek a lényegre:...

... nálad lesz a megbeszélés ... Egészen meghökkentő hatású a téves helymeghatározás és 
fogalomhasználat. Nyilvánvalóan: abban a városban lesz a konzultációnk/tárgyalásom.

Összefoglaló értékelés: Ebben a szövegben a koherencia többször erősen sérül, annyira, hogy 
a gondolatmenet nem válik világossá. A mondanivaló egyes mozzanatairól értesülést szerzünk 
ugyan, de a lényeges pontokon hiányzó információk miatt ezek a „levegőben maradnak”, nem 
tudnak meggyőző egységgé kerekedni.
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A HÍRÉRTÉK ÉS KOHERENCIA értékelése Dániel dolgozatában:
Az ilyen megfogalmazások: ... még levegőt venni sincs időm ahelyett, hogy semmi időm sincs, 
vagy hogy az új munkahelyemen még meg sem tanultam a kollégáim nevét, ahelyett, hogy épp 
csak megérkeztem az. új munkahelyemre, vagy mint elfordult tőled Fortuna nagyon jó informá
ciókezelést mutat. Egyik esetben fokozásról, máskor szokatlan, de találó körülírásról, harmad
szor kulturális utalásról van szó. De Dánielnek további eszközei is vannak a hírérték fokozásá
ra: nem egyszerűen azt írja, hogy ... téged valójában egy nagyon jó városba helyeztek, ... hanem 
a fordítottját, s ez így sokkal hatásosabb: De rossz lehet neked, Los Angelesben kell majd dol
goznod... Bárcsak engem is így büntetne az. Isten ... Vagyis csavar egyet a dolgon: nemlegesen 
és saját személyét is belevonva közli az információt. Később még egyszer alkalmazza ezt, ahol 
arról ír, hogy Peti inkább vigyázzon a szabadságára. Ő igazán felsorakoztat indokokat, anélkül, 
hogy túlmagyarázná érveit: ...Tengerpart, új barátok... De akit ez még nem győzött meg, annak 
előhozakodik álmai hercegnőjével, sőt egyéves kisgyermekével is.

Összefoglaló értékelés: Nemcsak azért hatásos ez a fogalmazás, mert koherens (minden alá 
van támasztva, a gondolatok logikusan következnek egymásból), hanem azért is, mert kiválóan 
kezeli az információk hírértékét. Ez szinte exponenciálisan növeli a szöveg hatását. A magas szintű 
informativitás ugyanis felkelti az érdeklődést, és azzal, hogy folytonos értelmezésekre, a gon
dolatok befejezésére, következtetésekre, párhuzamok feloldására készteti a befogadót, az önálló 
felismerés örömével motiválja is.

B) 2. szempont: ELFOGADHATÓSÁG, HELYZETSZERŰSÉG,
INTERTEXTUALITÁS
(Az alábbi szövegek német vizsgán születtek; németből kellett fordítanom őket.)4

Feladatszabás:
Németországi barátjától a levelén kívül legutóbb egy régi fényképet is kapott, melyen az. illető 
kisgyermekként látható. írjon választ a következő tartalommal:

a) köszönje meg levelét és - esetleg némi kommentár kíséretében - a mulatságos fényképet;
b) utaljon arra, hogy cserébe ön is küld magáról egy „ősrégi” fotót, majd idézze fel, milyen 

emlékei fűződnek ehhez, a képhez;
c) írja le, szeret-e régi fényképeket nézegetni;
d) írjon néhány sort gyermekkoráról: akár általánosságban arról, hogy boldog volt-e mint 

kisgyerek, akár néhány konkrét körülményről (pl. hogy hol laktak, járt-e óvodába, mivel szere
tett játszani, ki volt a legjobb barátja;

e) kérje a címzettet, hogy ha van kedve, következő levelében ő is meséljen Önnek gyerekkorá
ról, a régi időkről.

Niki megoldása:
Kedves Anna,
nagyon szépen köszönöm a levelet és a vidám képet. Nagyon örültem neki. Nekem is van 

ilyen képem, amit el küldeni Neked, g^a kép nagyon régi. Csak öt éves voltam rajta
és akkor tanultam biciklizni. Nagyon nehéz volt, néha elestem, de megtanultam biciklizni. (Mi
ért ez.t a képet?) Nagyon szeretem a fényképeket nézni. Nagyon boldog gyerekkorom volt. Gye
rekkoromban szüleimmel egy kis faluban laktunk . Az óvoda a közelben volt. Az óvodában sok 
barátom volt. Sokat játszottunk egymással. A legjobb barátnőmet Évának hívták. A házunk mellett 
lakott. Mindig együtt mentünk óvodába.



14 Tamássyné Bíró Magda

így, ennyi lenne mára. Most be kell fejeznem. Még egyszer nagyon köszönöm a leveledet. 
Ha van kedved, mesélf/ieíjnél a következő leveledben a Te gyermekkorodról.

Ne várass soká a válaszra!
Szeretettel üdvözöl Niki

Dieter megoldása:
Kedves Thomas, 
nagyon köszönöm a leveledet és a fényképet, nagyon örültem neki. Jó volt téged mint gyereket 
viszontlátni: megelevenedett a gyerekkorunk. Haragszol még a macskákra? Jól emlékszem arra 
az esetre, amikor ezt a fekete macskát igencsak megkergettük.

Legközelebb én egy másik képet fogok küldeni Neked a gyermekkorunkból. Emlékszel arra, 
amikor egész délután a kutyánkkal játszottunk és utána a kutyaházban aludtunk? Anyám más
nap reggel talált meg minket ott.

Mostanában sok időm van és szívesen nézegetem a régi fotókat. {Ilyenkor) Sokat nevetünk a 
feleségemmel, és csodálkozunk, hogy miket csináltunk.

A gyerekkorom nagyon szép volt. Édesanyám nagyon sokat foglalkozott velünk. Rengeteget 
játszottunk a kertben, és a sok háziállat körülöttünk szintén vidám dolog volt.

Ha legközelebb írsz, írhatnál arról, hogy Te mire emlékszel a gyerekkorunkból.
Szia! Dieter

Elemzés a 2. SZEMPONT szerint:
Most abból a szempontból vizsgáljuk a két gondolatfüzért, hogy mennyire bilincselheti le vele 
a levélíró a címzett érdeklődését, mennyire sikerül jelenlévővé tenni kapcsolatukat, aktivizálni 
a befogadó szimpátiáját és ezzel figyelmét. Ebben ezúttal komoly segítséget nyújt a téma és az 
irányítás: a gyermekkor felidézése, a régi fényképek nézegetése általában pozitív érzelmeket 
ébreszt.

Az első irányítási szempont még azzal is segít, hogy „némi kommentárt” kér. Niki nem fűz 
megjegyzést a fotóhoz, bár megköszöni a „vidám képet”, és megjegyzi, hogy nagyon örült neki. 
Mennyivel élőbb, hatásosabb volna ez a rövid elintézés, ha hozzáfűzné, hogy miért tetszik neki 
a kép, miért okoz örömet. Dieter azonnal személyesebben, egyedibben valósítja meg ezt: „Jó 
volt téged mint gyereket viszontlátni: megelevenedett a gyerekkorunk.” Nagy ötlet, ami az egész 
feladat megoldását kedvező pályára viszi, hogy közös gyerekkort „létesít” a levélíró és a cím
zett között: ez a körülmény már magában is sok érzelmet hordoz, de további apró utalásokra is 
lehetőséget ad. És Dieter ki is aknázza a lehetőséget, amit a közös gyerekkor ténye teremt: kér
dés alakjában indítja a képhez fűzött kommentárját, egyúttal egy régi emléket is felidéz: „Ha
ragszol még a macskákra? Jól emlékszem arra az esetre,....” Ugyanígy, egy vidám régi emlék 
rövid, egymondatos felidézésével teszi színessé a b) pont megvalósítását. A kutyaházban töltött 
éjszakára való utalással fogalmazza meg ezt az információt. így nemcsak a hírérték magas, de a 
kapcsolat, az élmény melege is érzékelhető (a kérdő forma expresszivitása még alátámasztja 
ezt), ami növeli az elfogadhatóságot, pontosítja a helyzetszerűséget.

Niki a küldendő fényképpel kapcsolatban a biciklizni tanulására utal, nem tűnik ki, miért: 
esetleg egy aranyos sírdogáló elesett gyereket ábrázol-e. így homályban marad, miért választot
ta ezt a képet, és a címzett sem tudhatja, mit kezdjen vele. Újabb kiaknázatlan lehetőség az elfo
gadhatóság fokozására.

Gyermekkora szépséges voltáról (d) pont) Niki nem tud meggyőzni minket, nincs erre esz
köztára: rövid, színtelen mondatai, amelyekkel szigorúan követi az irányítási pont sugallatait, 
röviden és szárazon kopognak egymás után, s az olvasóban, így a címzettben is üresség marad
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csak, és a megválaszolatlan kérdés: miért is volt érdemes felsorolni ezeket a körülményeket? 
Miért is volt olyan boldog ez a gyerekkor? Attól, hogy közel volt az óvoda és a barátnőt Évának 
hívták? Most nem a felsorolt körülmények közötti koherenciát firtatjuk (lehetne), hanem azokat 
a pozitív érzelmeket hiányoljuk, amelyeket a levél mint szövegfajta - ha előbb nem, ezen a ponton 
legkésőbb - igényelt volna, s amelyek felkeltését az irányítás szinte tálcán kínálja.

Egészen más helyzetből indul neki Dieter a d) pontnak. Nála az a) és a b) pont megfogalma
zásánál már úgy feltöltődött a kapcsolat élményszeruséggel, melegséggel, hogy nála megalapo
zott a gyermekkor szépségére tett rövid utalás. Szerencsés az is, hogy más körülményt említ ennek 
alátámasztására, mint amit az irányítás javasol: a gyerekek és a háziállatok együttes nevelkedé
se a legtöbb befogadóban pozitív érzelmeket kelt.
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