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gyarosítások (tevepárduc [zsiráf]), a földrajzi 
nevek etimológiai alapú magyarosításai (Bá-
bola [Bábel igazi neve, Horváth István sze-
rint]), ismert személyek gúnynevei vagy mű-
vésznevei (a hyéna [Haynau]) tehát, még ha 
viccesnek és ezért komolytalannak tűnnek is, 
mind gazdagítják anyanyelvünkhöz és kultú-
ránkhoz kapcsolódó ismereteinket, s ezzel kö-
zös értékeinket rekonstruálják és rögzítik. Az 
olyan értékképző és értékmegőrző vállalko-
zás, mint a Szómúzeum összeállítása volt Haj-
dú Endre részéről, napjaink ritka értékes célki-
tűzései közé tartozik: gazdagítja és támogatja a 
kollektív emlékezetet, egyúttal pedig forrása 
lehet a választékos, gazdag szókincs kialakítá-
sának. A Szómúzeum valóban muzeális dara-
bokat mutat be, melyeket a használat nem kop-
tatott el, hanem sokszor a „futottak még” kate-
góriába sorolhatóak; s ahogy a szerző is 
megjegyzi: a cím találó, mert maga a mű is 
„természetesen hiányos, mint egy múzeum”.

Egy adott kultúra, nemzet összetartó ereje 
nyelvében és kultúrájában rejlik. A nyelvel-
sajátítás kutatói is felismerték: a nyelv mint 
komplex kódrendszer elsajátítása – bár lát-
szólag bezárul 3–5 éves kor körül, mikor a 
gyermek már összetett mondatokban vi-
szonylag bonyolult megfogalmazásokra és 
gördülékeny társalgásra képes – bizonyos ré-
szeit, elemeit tekintve valójában még felnőtt-
korban is tart. A Szómúzeum című szótár tehát 
nagyban szolgálja az anyanyelvi nevelést, 
melynek elsődleges feladata a nyelvi és kul-
turális hagyományok átörökítése, ami az 
egyén és a közösség számára egyaránt fontos 
és értékes, hagyományápoló szereppel bír.

A könyvecskét ezért szívből és fenntartá-
sok nélkül ajánlom a pedagógusoknak; min-
denkinek, akinek szívügye a magyar nyelv és 
kultúra ápolása, építése és megőrzése; fiata-
loknak a múlt megismeréséhez; időseknek az 
együttes élményeik nosztalgikus felismerésé-
hez. Nem utolsósorban pedig ajánlom kül-
földre szakadt magyar rokonainknak, baráta-
inknak, ismerőseinknek, akik közös kultú-
ránkon és szókincsünkön osztozva újra 
átélhetik identitásuk legmélyebb tartalmait, 

az anyanyelvi közösséghez való kapcsolódá-
sukat, akik a mókás fordulatok, emlékezetes 
szavak, címek olvasása során részesedhetnek 
a „mi élmény”-ben, mely minket, egyazon 
kultúrába tartozókat összeköt, és akik ekképp 
különülnek el mindazoktól, akikkel nem tud-
nak osztozni ezeken a történelmi és kulturális 
hagyományokon alapuló értékeken.

Az egyén identitásának tartalmi és érzelmi 
vázát olyan, közösségben átélt együttes él-
mények adják, melyek közös értékeink meg-
osztásán és ápolásán alapulnak. A Szómúze-
um értékes hozzájárulás globálisan az emberi 
kultúra, és kiemelten a magyar nyelv értékei-
nek és hagyományainak megőrzéséhez, mi-
vel szókincsünk tükrözi történelmünk esemé-
nyeinek és társadalmunk változásainak fo-
lyamatait, s ezzel fontos identitás-fenntartó 
és csoportképző funkciót is szolgál.

Schnell Zsuzsanna
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A Peter Lang kiadó gondozásában megje-
lent, eredetileg doktori disszertációként írott 
könyv a Nyelvi mérés és értékelés sorozat 
tizedik kötete. A szerző, Szabó Gábor a Pé-
csi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
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Kara Angol Alkalmazott Nyelvészet Tan-
székének adjunktusa. Tanácsadóként dolgo-
zik az ECL nyelvvizsga-rendszerben, szá-
mos hazai és nemzetközi nyelvi mérési pro-
jektben tevékeny részt vállalt. Jelenleg a 
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagja. Az 
előszóban megfogalmazott egyik célja, hogy 
a vizsgákat ne csupán szükséges rossznak 
lássuk, hanem hatékony eszköznek, amely a 
vizsgázók erősségeit és gyengeségeit feltár-
va segít a tanítási-tanulási folyamat szabá-
lyozásában. A kötet két nagyobb, átfogó 
egységből épül fel. Az első rész a szakiroda-
lom áttekintésével a nyel vi mérés elméleti 
hátterét mutatja be, a második a klasszikus 
és a modern tesztelmélet gyakorlati alkal-
mazásával foglalkozik.

Az első rész a mérés fogalmának meghatá-
rozásával és általános problémák áttekintésé-
vel kezdődik. A közvetett, pszichológiai mé-
résekben pontosan és körültekintően kell 
meghatározni olyan alappontokat, mint a mé-
rés tárgya, a mérőeszköz, illetve a mérési 
egységek. Az első nehézség az, hogy nincs 
általánosan elfogadott megközelítés egy adott 
konstruktum mérésére, így a különböző ered-
ményeken alapuló következtetések mind más 
fényben láttathatják egy vizsgaalany képes-
ségeit. A minta végessége, a mérési hibák, il-
letve az éppen mért konstruktum és más 
megfigyelhető jelenségek együtthatása to-
vábbi problémákat vet fel. A téma körülhatá-
rolását a szerző a nevelési-oktatási keretek 
között zajló mérések tipizálásával zárja, meg-
különböztetve a tudásszintet mérő eszközö-
ket a teljesítménytesztektől.

Az elméleti modellek közül a történetisé-
get követve elsőként Spearman klasszikus 
tesztelméletének részleteit ismerhetjük meg. 
Szabó könyvének ez a fejezete a nyelvpeda-
gógiában kevésbé jártas egyetemi hallgatók 
számára is világosan magyaráz el olyan alap-
fogalmakat, mint a megbízhatóság vagy az 
érvényesség, ezek egymásra hatása, meglé-
tük biztosításának lehetséges módjai. A sokat 
tanulmányozott modell átláthatósága mellett 
számos csapdát rejt magában. Az olvasó be-

tekintést nyer a hiba fogalmának megközelí-
tésébe, tipizálásába, a mérési skála egységei-
vel kapcsolatos nehézségekbe és a klasszikus 
tesztelmélet leggyengébb pontjának számító 
mintafüggőségbe.

A negyedik fejezetben bemutatott Item-
válaszelmélet és a Rasch-modell a klasszikus 
teória megválaszolatlan kérdéseit hivatott 
tisztázni. A modern tesztelmélet kulcseleme, 
az ún. látens jellemvonás a vizsgázók vála-
szaiban mérhető következetesség attribútu-
ma. A könyv számos rajzzal és görbével il-
lusztrálja a válaszadói képesség, a tesztlépés 
nehézsége és a válasz helyessége valószínű-
ségi összefüggéseit. Az első rész zárásaként 
a szerző a válaszelmélet gyakorlati alkalma-
zásán keresztül példákkal szemlélteti az 
itemek objektív nehézségi fokának meghatá-
rozását, különböző vizsgákat tett alanyok 
mért értékeinek összehasonlítását, vizsgák 
egybevethetőségét és nem utolsósorban fel-
adatbankok felépítését.

A könyv második fele bepillantást enged a 
Pécsi Tudományegyetem angol szakos hall-
gatói számára összeállított szűrőteszttel kap-
csolatos háttérmunkába. Ez a gyakran kö-
nyörtelenül tisztán empíriára épülő rész a 
lelkes tanári kar célkitűzéseinek körvonala-
zásával kezdődik. Kezdetben olyan feladat-
sort álmodtak meg a tanszék munkatársai, 
amelyben helyet kapott volna a nyelvtan és 
nyelvhasználat mellett a négy alapkészség 
felmérése is azzal a céllal, hogy kiválaszthas-
sák az „elég magas” [proficient enough] an-
gol nyelvi szinten lévő egyetemistákat. Mivel 
az eredmények súlyos adminisztrációs követ-
kezményekkel járhatnak, a ponteloszlás gör-
béit az értékelésben a színvonal megtartása 
mellett is meglehetős rugalmassággal keze-
lik. Már a munka elején világossá vált azon-
ban, hogy a produktív készségek feladat-
bankjainak létrehozása a szükséges progra-
mok és eszközbázis hiánya miatt nem lesz 
megoldható. Tekintettel arra, hogy az írott és 
hallott szöveg értésére évről évre kevés fel-
adat készül, végül a nyelvtani egység bizo-
nyult a gyűjtésre legalkalmasabbnak.
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A szükséges változtatásokat leíró fejezet 
megismerteti az olvasóval a próbavizsgákkal 
kapcsolatos, illetve az első eredmények sta-
tisztikai feldolgozásakor felmerült nehézsé-
geket. 1993-ban érkezett el az idő az első éles 
vizsgára. Innentől kezdve a klasszikus sta-
tisztikai értékeléssel végzett vizsgálatok más 
problémát vetettek fel: a vizsga megbízható-
ságának kiszámításához minimumként elfo-
gadott száz főt csak egy esetben haladta meg 
a vizsgázók száma. Örömre a standardizációs 
folyamat után az egyes feladatok diszkrimi-
nációs értékének folyamatosan azonos szin-
ten tartása adhatott okot.

A könyvnek statisztikában nem járatos 
vizsgáztató tanárok számára legizgalmasabb 
fejezete a tényleges feladatbank létrehozásá-
nak lépéseit írja le. A vizsgát tevő angol sza-
kosok korlátozott száma miatt a tanszék az 
egy paraméteres Rasch-modell alkalmazása 
mellett döntött. Alapelvként szolgált, hogy a 
szűrőteszten a hallgatók többségének képes-
ségszintje haladja meg az itemek nehézségi 
fokát. A bank létrehozásának kulcskérdése 
az maradt, hogy az elemek közül melyeket 
használják horgonyfeladatként a következő 
évek vizsgáiban. A döntést a statisztikai 
elemzések tételillesztési értékei alapján hoz-
ták meg, majd az itemeket elszórva helyez-
ték el a következő év feladatsorában. A ka-
librációs folyamat eredményeként az új vizs-
ga feladatai közvetlenül összehasonlíthatóvá 
váltak a bank korábbi elemeivel. A fejezet 
sorra veszi, melyik évben hány tételt helyez-
tek el horgonyfeladatként, és a feladatbank 
hogyan bővült.

Ne higgyük, hogy a vizsgafeladatok gyár-
tása ettől a ponttól kezdve már rutinmunka! 
Szabó Gábor csapatának évről évre változó 
képességű hallgatók számára kellett felmérő-
ket összeállítania, amit a klasszikus tesztel-
mélet nehézségi mutatói és diszkriminációs 
indexei nem segítettek. Az illesztési statiszti-
ka és a személyes értékek összevetése azon-
ban lehetőséget adott arra, hogy bizonyos 
hallgatókat figyelmen kívül hagyva az egyes 
feladatok objektív nehézségi fokát meg tud-

ják határozni. A fejezet zárásaként a szerző a 
már bankba gyűjtött feladatok biztonságos és 
hatékony tárolásának módjait írja le.

A könyv utolsó két fejezete a bemutatott 
hét év (1993–1999) tapasztalatait összegzi, 
és javaslatot tesz arra, hogyan lehetne a Pécsi 
Tudományegyetem feladatbankját a jövőben 
empirikus kutatásokhoz felhasználni. Nem 
ad határozott választ arra a kérdésre, hogy 
hány horgonyfeladatra van szükség egy vizs-
gasorban; hangsúlyosabb kérdésnek tartja, 
mi okozhatja a vizsgák közti eltéréseket, és 
hogyan lehetne ezeket szabályozni. A viszo-
nyítási alapul szolgáló feladatok tartománya 
sem befolyásolta a kalibrálást.

A könyv erőssége, hogy a klasszikus 
tesztelmélet és az Item-válaszelmélet leíró 
bemutatásán túl gyakorlati példákon keresz-
tül ismerhetjük meg ezek alkalmazhatósá-
gát. A szerzőt feladatbank-építési munkája 
során a modern elmélet használata segítette 
inkább, mégis egyértelművé teszi, a két 
megközelítés célja ugyanaz: hatékony vizs-
ga-összeállítás. Szabó Gábor a közölt mód-
szerekkel biztosítottnak látja, hogy a fel-
adatsorok az objektivitás, a hatékonyság és 
a méltányosság jegyében készüljenek. A pé-
csi kísérlet sikeresnek bizonyult: elérhető 
közelségbe került egy megbízható, érvényes 
és célorientált vizsga.

Összefoglalásul elmondhatjuk: a mű hasz-
nos olvasmány kezdő, de akár hasonló kísér-
letben már részt vett tapasztalt kutatóknak is, 
a mérés és értékelés problémaköre iránt ér-
deklődő egyetemi hallgatóknak, illetve vizs-
gáztató és vizsgarészeket író tanároknak egy-
aránt. A példákon és illusztrációkon keresztül 
a szakzsargon bonyolult kifejezései és az ösz-
szetett statisztikai elemzések is érthetővé vál-
nak. A könyv olvasmányértékét tovább eme-
li, hogy a szerző szenvedélyes elkötelezettsé-
ge elősejlik a sorok közül.

Lukácsi Zoltán


