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Ruszinyák Márta - Varga Évas 

Hogy vizsgázunk vizsgáztatásból? 

Vizsgázni könnyebb, mint vizsgáztatni - mondják a tanárok. 
Részlet tudással is lehet valaki jó diák, de a tanárnak mindig 
az egészet kell látnia. S nemcsak az adott időintervallum 
tananyagának teljességét, hanem a tudomány, a tudományok -
a tudás egészét; azt a részletekkel kitöltött épitményt, 
amely mindig valamilyen célt szolgál. 

Elnézést kérünk ezért az elvont bevezetésért, de hosszas 
meditációink újra meg újra szükségesnek mutatták, hogy ilyen 
evidens alapigazságokat is kénytelenek legyünk megfogalmazni. 
Talán leirnunk nem kellett volna, - lévén az alapok mindig 
földalatti épitmények, - ám egy esetlegesen /remélhetőleg!/ 
kialakuló vitában hasznos lehet, ha a nézet-különbségeket 
már elágazási pontjuknál meg tudjuk fogni. 

Minden emberi kommunikáció valamilyen megértési és megér-
tetési szükségletet elégít ki.. A kommunikációnak a nyelv az 
egyik legnagyobb lehetőségű, legteljesebb - tehát legbonyo-
lultabb eszköze, melynek állandó, szinkronikus és diakronikus 

_ K 

mozgása lehetetlenné teszi a nyelvr, vagy akár csak egyetlen 
nyelv abszolút tudását. A tudás mértéke viszonylagos, mérésénél 
sok nyelven kivüli szempontot kell figyelembe venni /ki, mióta, 
mi célból stb. használja ill. tanulja a nyelvet./ 

E rövid bevezetőben máris három kérdés futott össze, 
amelyek a vizsgáztatásnál figyelembe veendők lennének: 
1./ A cél. A hallgatók magyar nyelvtudásának célja, amelyet 
a NEI Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a záróvizsga céljára 
vetitve lényegében meghatároz. "A teljes záróvizsga célja a 
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hallgató magyar nyelvkészségének ... megállapítása,...s 
annak eldöntése, hogy a hallgató alkalmas-e magyar felsőokta-
tási intézményben tanulmányok folytatására. 
A kizárólag magyar nyelvből tett záróvizsga célja annak meg-
állapítása, hogy a hallgató képes-e általános - a mindennapi 
életben felmerülő - tárgykörben helyesen irni és beszélni, 
illetőleg ilyen jellegű szöveget írásban és szóban megérteni." 
Mivel a teljes záróvizsgára adott cél csak a "magyar nyelvkész-
ség" bizonytalan fogalmát tartalmazza /felsőfokú tanulmányok 
reál szakon minimális "nyelvkészséggel" is folytathatók!/, 
helyesebb alapul venni nyelvi követelményként a "kizárólag 
magyar nyelvből tett záróvizsga" célját. A szóbeli záróvizs-
ga visszaállítása is mutatja, hogy a magyar nyelvtudás méré-
sét szükséges erősebben elválasztani a /nyelvtől gyakran füg-
getlen/ szaktárgyi tudástól. 

2./ A kommunikációra való képesség, mint már irtuk is - tá-
gabb körű fogalom, a nyelvkészségnél. A kommunikáció sikeres-
ségében olyan tényezők is szerepet kapnak, mint pl. az intel-
ligencia, a memória-készség, a pszichés alkat, a tanuló múlt-
jának szociálpszichológiai környezete ill. kulturköre. Az un. 
objektiv nyelvi tesztek mindegyike igyekszik kizárni az 
előbbi tényezőket, mint olyanokat, melyek a tényleges nyelv-
tudás érvényességét és az értékelés megbízhatóságát rontják. 

1 2 
/Lado , Zimmermann / Kizárhatjuk-e mi is ezeket a tényezőket? 
Bár ez a kérdés megérdemelne egy hosszabb tanulmányt /sőt, 
intézetünkben az egyik legfontosabb elméleti kérdéscsoportnak 
kellene lennie!/, most csak néhány mondatbari próbáljuk össze-
foglalni, hogy miért fontos tényező a kommunikációra való 
képesség a mi oktatási formánkban. 

A világ minden részéről - többségükben nem Európából -
érkező diákok, /akik gyakran éppencsak a gyermek és felnőttkor 
határán állnak/ számára sokat jelent kezdetben a legprimitívebb 
kommunikáció is az idegen környezet ben.S ha nincs közös vagy 
közvetítő nyelv, a magyar nyelvtanitásnak is legfontosabb 
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módszerbeli lehetősége a metakommunikáció /mimika, gesztus, 
hanghordozás f stb./. 
Tudott dolog, hogy intézetünkben - leginkább a nyelvi órákon 
belül - intenziv nevelőmunka is folyik. Ennek a munkának célja 
felsőfokon a szocialista társadalom normáinak elfogadtatása. 
Diákjaink egy részénél azonban ezt a munkát alapfokon kell 
elkezdeni, vagyis először egy csupán más-szervezettségü tár-
sadalom és kulturkör normáit kell megismerniük és megtanulniuk. 
Ennek a nevelésnek a legközvetlenebb kapcsolata van a nyelv-
tudással is: a fogalmak értékének kialakítása, a nyelvi jelen-
ségek szemantikája lehetetlen az adott társadalom kultúrájának, 
kommunikációs szokásainak bizonyos ismerete nélkül. /Ebben a 
kérdésben egyes szociológusok odáig mentek, hogy szerintük 
még az emberi gondolkodás alapstruktúráit is befolyásolja a 
kulturális-nyelvi környezet: pl. az indián kulturák valóság-
szemlélete, tér-, idő- és okság-felfogása más, mint az európaia-
ké.3/ 

3./ A nyelvismeret szintje, amelyet a mi esetünkben a megta-
nított anyag határoz meg. Ez az, ami nagy biztonsággal, objek-
tívnek látszó pontossággal mérhető. Vagyis megállapítható, hogy 
a diák tudja-e a szavakat használni is a tanult jelentéskörön 
belül. /Képleirás; kérdésekre adott válasz/. Megállapítható, 
hogy tudja-e a grammatikát: a morfológiát /tollbamondás helyes-
írása; kiegészítés/ és a szintaxist /kiegészítés, transzfor-
mációs feladatok/. Ilyen jellegű feladatokat zh . és vizsga-
dolgozataink mindig tartalmaztak, ezek pontozása előre meg-
határozott volt. És mégis! Az esetek többségében /s minél 
közelebb volt az év vége - annál inkább/ nem ezek a feladatok 
döntötték el a diák osztályzatát. Miért? Mert minden tanár 
tudja, hogy az analitikus nyelvisme re t nem azonos a nyelvtudás-
sal , amelyben szintézisbe kerül a használat fokán minden 
részlet-ismeret . S minél távolabb kerül a tanuló az alapfokú 
nyelvi drillektől, annál kevésbé mérhető tudása a drill-jellegű 
tesztekkel. A TIT nyelvi tanfolyamainak rendszerében is ala-
csonyabb szinten a tesztek, magasabb szinten a hagyományos 

4 dolgozatok vannak túlsúlyban. 
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Ugyancsak egy nemzetközi TIT konferencián hangzott el a felső-
fokú nyelvtudásról az a meghatározás, hogy az "az élet bonyolul-
tabb szituációiban történő viselkedés". 
Ezideig nem találtak fel olyan szerkezetet, amely a "szituációs 
viselkedést" értékelhetné. Sért - jobb hiján - ezt rá kell 
bizni a tanárra, bizni benne, s bizni abban, hogy agyunk kis 
8zámitógépe sem dolgozik mindig rosszul. Egyébként nemcsak a g 
nyelvpedagógia, hanem a szigorúan tudományos nyelvészet is 
szükségét érzi, hogy a nyelvi strukturák kidolgozott rendszere 
alatt megkeresse a szerkezetek valóságvonatkozásait, s ezeket 
a valóságbeli szituációkat próbálja meg elsődlegesen /még a 
nyelvi rendszer előtt/ modellálni. 

A szituációk középpontjában mindig az ember és tevékenysége 
áll, s az emberi tevékenység mindig interperszonális kapcsolatot 
feltételez. Ez a gondolatsor is visszavezet tehát a kommunikáció 
kérdéséhez. 

Milyen ellentmondás jöhet létre, ha kizárólag drill jellegű 
tesztekkel értékelünk? Leirunk egy szélsőséges esetet. 
Arra a kérdésre, hogy "Hol voltál tavaly"? - az 1. diák azt 
válaszolta: "Tavaly Vietnam hó volt", a 2. diák: "Tavaly Vietnam 
voltam". Az első válasz formai szempontból - mint mondat-kifogás-
talan. Hiba* hogy a kérdés igéjének második személyü ragját nem 
acceptálta, s kb. igy értette: "Hol és mi volt tavaly?" A 2. 
diák a kérdést tökéletesen értette, válasza, logikailag jó, for-
mailag hibás. Mit pontozzunk? A kommunikáció szempontjából a 
2. válasz tökéletesen megfelel, az 1. elfogadhatatlan. Pontozásos 
értékelésnél a két válasz - legjobb esetben - azonos kategóriába 
kerül, de valószínűbb, hogy éppen a 2. válasz marad alul. 

Egyes szerzők - talán éppen az ilyen jellegű hibák miatt -
tagadják is a szemantikától független, formai tesztek létjogo-
sultságát 7 

Másik példa: A vonzatos szerkezetek használatának ellenőrzésére 
megadott szószerkezetekből mondatot kell alkotni. A struktura: 
"vki dolgozik vmin" . Az eredmény: "A munkás dolgozik a gyáron." 
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Elfogadhatom? El kell fogadnom, annak ellenére, hogy a mondat 
jelentése majdnem biztosan más értelmezéssel él a diák fejében 
/"dolgozik a gyárban"/. De miért nem jelenthetné ugyanez a mon-
dat azt, hogy egy munkás /pl. kőműves/ most egy gyáron, egy 
gyár felépítésén dolgozik. Ez az a hipotézis, amit mindenkép-
pen fel kell tennünk, akkor is, ha csak nagyon kis valószí-
nűsége van a helyességének. Ezeknek a hipotéziseknek szituáció-
ban nagyobb a realitása, objektívebbek. így a megadott szituáció-Q 

val a feladatmegoldás és az értékelés is könnyebb/. 

Mit javasolunk? 
1./ A számonkérés formáira vonatkozóan 
Az I. ciklus zh . dolgozatában és a vizsga Írásbeli részén tel-
jes egészében lehetséges a pontozásos tesztek alkalmazása. 
Milyen készségek mérhetők ezekkel? A nyelvtudás négyféle készségt 
a hallás, a beszéd, az olvasás és az irás készségéből tevődik 
össze. Ezek közül a beszéd kizárólag a szóbeli vizsgán értékel-
hető, s részben itt kell mérnünk a hallás és az olvasás készség-! i 
szintjét is. írásbeli vizsgán e két utóbbi készség csak az irás 
által mutatkozik meg, igy az ilyen jellegű feladatokban tk. 
két készséget vizsgálunk. 
Pl. a tollbamondás tükrözi a hallás utáni megértés és a helyes- j 
irás készségszintjét. A szókincs mérésére szolgáló képleirás, j 
vagy az adott szóhalmazból az egymással kapcsolatba hozható sza-; 
vak kiválasztása és mondatalkotás egyúttal a szintaktikai tudást[ 
is mutatja, az értékelésnél a kettőt nem tudom szétválasztani. 
A megkezdett mondatok befejezése, ill. adott szövegben a kiegé-
szítés a mondatalkotó elemekkel, elsődlegesen a grammatikai 
tudást mutatja, de a helyes megoldás elképzelhetetlen a lexika 
szemantikájának az ismerete nélkül. 

Az ilyen tipusu feladatok eredményessége az adott feladat 
kidolgozásától függ. A legötletesebb feladattípus is célt té-
veszt, ha rossz nyelvi közegben, nem eléggé átgondolt formában 
valósítják meg. 
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A gondos előkészítés feltétele pl.f hogy a feladat ne tar-
talmazzon ismeretlen szót, a mondat lakótásnak csak egy 
megoldása legyen, s a szövegösszefüggések logikája világosan 
követhető legyen. Ha a feladatok ezeknek a követelményeknek 
eleget tesznek, akkor pontozásos értékelésük is reálisabban 
mutatja., a vizsgált készségeket. 

Az un. kiválasztásos tesztek alkalmasak a szimplex nyelv-
tani vagy szimplex lexikai felmérésre. Vizsgafeladatnak ezt 
a feladattípust eddig nem alkalmaztuk. Az I. és a II. ciklus-
közi zh. dolgozatokban próbálkozhatnánk ezekkel a feladatok-
kal. Hasznuk nem a kommunikációképes nyelvtudás felmérésében 
lesz, hanem a tanárnak segit - különösen a gyengébb diákokkal 
való munkájában megállapítani a hiányosságok természetét. 

Ehhez a feladattípus-
hoz lenne egy megjegyzésünk: rossz mondatot vagy szószerke-
zetet soha nem szabad leirnunk, mert a mondat képe esetleg 
rögzül, e további hibák forrásává válik. Elegendő, ha a diák 
a felsorolt szavakból, ragokból, stb. választ, s csak ő irja 
le az általa jónak tartott teljes mondatot./ 

Milyen problémái voltak, - és valószínűleg lesznek is 
- az I. ciklus utáni értékelésnek? Az aktív és passzív tudás 
aránya tisztázatlan, márpedig csak az aktiv tudás kérhető 
számon. Tanításunk céljában az irott és beszélt nyelv egyaránt 
fontos, jelenlegi módszereink azonban inkább az irott nyelv 
tanulását szorgalmazzák. Az újra bevezetendő I. cikluszáró 
szóbeli vizsgán erre is tekintettel kell lennünk. A köznyelvi 
és szakmai szókincs, ill. témák megoszlása tananyagunkban 
az utóbbi felé billen. Számonkérésnél már az I. ciklusban is 
előfordulhat, hogy a szakmai /leggyakrabban fizikai vagy 
geometrikai/ tájékozatlanság eredménye a rossz nyelvi feladat-
megoldás/ . 
Ezeknek a problémáknak a tudatosítása valamennyire segíthet 
a feladatok kidolgozásánál, de véleményünk szerint végleges 
megoldást csak az uj tananyag s a párhuzamosan elkészített 
uj értékelő rendszer fog adni. 
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A II. ciklus zh . és vizsgadolgozatai változatlanul tartalmaz-
zák a hagyományos komplex feladatokaty mint a szöveg reproduká-
lás és a fogalmazás. Ezek értékelését - meghatározott pont-
számkeretben - végezze a tanár saját belátása, tapasztalata, 
tudása szerint. A túlbonyolított értékelőrendszer csak lélek-
telen rutinmunkához vezet, amikor a tanár szavakat, strukturákat, 
mondatokat számlál, oszt, szoroz, ahelyett, hogy a diák fogal-
mazásban adott közlését próbálná érteni és értékelni. Ebben 
a kérdésben is szeretnénk hivatkozni Lado-ra, aki először s ma 
is egyedülállóan dolgozta ki az angol nyelv teljes tesztrend-
szerét . Ő állapította meg, hogy ha a komplex feladatokat több-
tényezős tesztekként fogjuk fel, s eszerint akarjuk értékelni, 
"az értékelés ideje ós a befektetett munka soha nincs arányban 
a tanítás szempontjából várható haszonnal". 

2./ Néhány javaslat a számonkérések /zh.-k és vizsgák/ lebonyo-
li tásához. 

Mikor, milyen vizsgák legyenek? 
Az I. ciklusban egy zh . és a cikluszáró vizsga írásbeli és 
szóbeli része. Fontos lenne, hogy a vizsga eredménytelensége 
valamilyen következménnyel is járjon /pl. a tanulmányi idő nö-
vekedése vagy más csoportba helyezés/. 

Az évzáró vizsga /írásbeli és szóbeli/ előtt két zh. dolgo-
zat íratása elegendőnek látszik. Amennyiben az indexekben válto-
zatlanul három szemesztert osztályozunk, fontos, hogy az egyik 
zh. dolgozat alapján nyelvi osztályzatot is kapjanak a II. 
szemészter végén, mert enélkül a diákok többsége hajlamos a 
nyelvtanulás elhanyagoláséra, s igy következhetnek az évvégi 
kellemetlen meglepetések. 

A zh. dolgozatokban és a vizsgán a diák ne találkozzon ismeret' 
len tipusu feladattal. Ha a tankönyvben nem szereplő feladat-
típus alkalmazására kerül sor, már a ciklus kezdetén tájékoztas-
sák erről a tanárokat, hogy a diákjaikat felkészíthessék. 
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Az Írásbeli vizsgák három órás időtartamába nem fér bele 
az eddigi gyakorlatban adott 4-5 féle feladat, ha közöttük 
időigényes, komplex feladat is van. 
Az egytényezős tesztfeladatokból több és sokféle is lehet 
/I. ciklus!/, de később csökkenteni kell a feladatok számát 
és terjedelmét is. 

A szóbeli vizsgán a tizperces időkeretbe nem fór bele 
három feladat /a két téma és a reprodukálás/. Évvégi vizs-
gán az egy adott téma mellett inkább a kötetlenebb beszél-
getés formáját látnánk jónak, hiszen éppen a kommunikációs 
készségek felmérésére van ekkor szükség. A szakmai szöveg 
reprodukálása különben is beláthatatlan célu. Mit akarunk 
megállapitani vele? 

A nyelvi vizsgákon felhasznált mindenfajta "szakmai" 
jellegű szöveg szigorú szakmai felülvizsgálatot kiván. 
Ne fordulhasson elő, hogy a szakszöveg nyelvi egyszerüsitése 
vagy összevonása eredményeként végül tudományos nonszensze-
ket adunk ki aLkezünkből. 

S végül egy szervezeti javaslat ; a nyelvi számonkérések 
elméleti kérdéseivel, a feladattipusok kidolgozásával és érté-
kelésével egy állandó kollektívát, pl. a TMCs egyik megala-
kuló munkacsoportját kellene megbizni már az uj tankönyvek 
elkészülte előtt is. S feltétlenül szükség van a tanárok 
időben történő tájékoztatására, s ezzel kapcsolatban bizalomra, 
amely nem feltételez azok részéről a vizsgán inkorrektséget, 
akik egész évben, napi néhány órán át korrekt munkát végeznek 
nem vezetőik, hanem éppen diákjaik szeme előtt. 
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