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Magyar szövegek „szemfüles” nyelvtanulóknak*

A címhez elöljáróban csak annyit, hogy a szemfüles szót szándékosan kettõs
értelemben használom: a jelzõs szerkezetben ugyan közvetlenül az ideális nyelvta-
nulókra vonatkoztatom, viszont legalább ennyire lényeges a magára a szövegre irá-
nyuló referencia is. Mindkét rájátszásban így persze indokolt lehet az idézõjeles
célzás is, hiszen a megközelítésben ezúttal egyrészt szó szerint a szemre és a fülre
ható szöveg megértésére utalok, emellett azonban másrészt persze az ennek sikeré-
hez szükséges találékonyság, lelemény, ügyesség is hangsúlyos szerephez jut majd
a gondolatmenetben.

Kiindulásul arra a gyakorlatban is jól megfigyelhetõ tendenciára hivatkozom,
amelynek keretében a korszerû szellemû – kommunikatív és interkulturális szem-
léletû – nyelvoktatás manapság egyre inkább a nyelv és a kultúra egységes közve-
títésére törekszik. Ennek jegyében szûkebb területünkön, a magyar mint idegen nyelv
oktatásában is immár terjedõben van a funkcionális és a kontrasztív-komparatív
megoldások közelítése. A kongresszus keretcímét szem elõtt tartva ebben az össze-
függésben érdemes felhívni a figyelmet a magyar szempontjából is a szélesebb kon-
textus jelentõségére. Ha ugyanis az autentikus szövegeken nyugvó beszédközpon-
tú feldolgozásmód valódi, érdemi hungarológiai ismeretanyaghoz kötõdik, s a
magyar nyelvre és kultúrára jellemzõ sajátosságokat együttesen sikerül átadni, nyil-
vánvalóan több hiteles lehetõség kínálkozik a más nyelvek és kultúrák viszonyla-
tában megnyilvánuló nyitottság kibontakozásához is.

A tárgyra térve pedig látnunk kell, hogy éppen efféle híd-funkció jelenléte hatja
át a hallott vagy olvasott idegen nyelvû szöveg kognitív feldolgozását is, amely
persze nem csupán a tananyagon vonul végig, hanem a nyelvtudás kommunikatív
igényû mérésekor és értékelésekor is mûködõképes lehet, ha ezzel a színvonallal –
szerencsés esetben – megtiszteljük például a nyelvvizsgázókat. Az elõadásban eb-
ben a szellemben igyekszem körvonalazni a magyaroktatás és a magyar nyelvvizs-
ga két – újabban joggal fölértékelõdött – összetevõjének, a hagyományosan passzív
készségnek tekintett szövegértés két változatának (ti. a hallott és az olvasott szöveg
megértésének) ideális követelményrendszerét – mégpedig lényegében egy-egy ok-
tatási és mérési mintán, a Hungarolingua, illetve az európai (ECL) nyelvvizsgarend-
szer új utakon járó példáján. Ennek fényében esik szó majd a magyar tipológiai al-

* A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (Szeged, 2002. március 27–29.) Magyar mint ide-
gen nyelv szekciójában tartott elõadás írott szövegváltozata
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katából és nyelvsajátos vonásaiból következõ szövegértési tanulságokról is. Mint
látni fogjuk, újdonságnak számít ezekben a készségfejlesztõ és tesztelõ megoldások-
ban, hogy a nyelvi és a kommunikatív kompetencia együttes kezelését célozzák meg,
így tehát kontrasztív és funkcionális igényekre egyaránt érzékenyek.

Ha visszatekintünk az elmúlt évek, évtizedek magyaroktatási gyakorlatára, föl-
tûnhetik, hogy érdekes módon az aktív oldalon korábban jelentkeztek a hanganyaggal
kiegészített írott nyelvkönyvváltozatok, mint a kifejezetten a passzív beszédértés
fejlesztésének szolgálatába állított hasonlóan hangosított anyagok, tehát a célzottan
a hallott szöveg megértését gyakoroltató kísérõ mellékletek. Az aktív oldalról, te-
hát a beszédkészség felõl tekintve szerencsére egyre több nyelvkönyv-vállalkozás már
viszonylag régóta felismerte az artikuláció és a prozódia iskolázásának fontosságát,
s ennek jegyében hangosított anyaggal szerelte föl írott tananyagait. Ilyen kazettás
melléklete például még a német közvetítõnyelves kiadványok között immár klasszi-
kusnak számító Ungarisch für Ausländer címû tankönyvnek is volt (Ginter Károly
és Tarnói László szerzõségével), s ez a megoldás dicsérendõ módon folytatásra is
talált mind például a további német közvetítõnyelvû, mind pedig az azóta – legalább-
is itthon – domináns szerephez jutott egynyelvû tankönyvek esetében. Emellett külön
vállalkozásként is kiemelkedõ jelentõségû a Ház Attila – Makra Hajnalka – Szen-
de Virág szerzõhármas Hangoskönyv (I–IV.) címû önálló kiejtés- és beszédjavító
programja (a volt Magyar Nyelvi Intézet, jelenleg Balassi Bálint Intézet keretében),
s ehhez tudomásom szerint most készül utólag a hangosított melléklet.

Az aktív és a passzív készségeket a beszéd szintjén kiegyensúlyozó kísérleté-
vel valóban úttörõ érdemeket szerzett a debreceni Hungarolingua komplex vállal-
kozása, amikor a méltán népszerû tankönyvcsalád hangzó mellékletei között a ki-
ejtés gyakoroltatását kezdettõl fogva többszörösen is érvényesítette (a Dialógusok
hanganyagában, a videokazetták hangsávjában és a nyelvenként specifikált foneti-
kai gyakorlatok sorozatában), s nemrégiben, azaz a teljes komplex tananyag indí-
tását követõen viszonylag hamarosan, idejében fölismerte, hogy az ún. passzív ol-
dal, tehát a beszédértés felõl is fontos követni a hangzó nyelv elsajátításának
kihívásait. Ennek a dicséretes kezdeményezésnek a jegyében született 1999-ben a
Fülelõ, Lackó Zsuzsa és Kindert Judit gyakorlókönyve hallott szövegek megérté-
séhez. Külön érdeme, hogy a haladók között szintenként differenciáltan és témán-
ként, illetve szövegtípusonként is változatosan, továbbá gazdagon adagolt feladat-
és gyakorlatgyûjtemény konkrétságában nyújtja a 60 szöveg irányított feldolgozá-
sát. Ennek köszönhetõen színvonalas újdonsággal, valóban hiánypótló segédlettel
színesedett a magyar nyelvkönyvsorozat kínálatának palettája.

A magyartanítás során egyébként e tekintetben is folyamatos „edzés” szüksé-
ges, miként a beszédkészség tágabb értelmû (azaz az artikuláció mellett a prozódi-
át is magában foglaló) fejlesztésében is. Mindkettõre kiválóan alkalmasnak bizonyul-
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nak a mintaszerûen igényes – és persze a mindenkori szinthez kellõképpen igazod-
va (mellesleg némi bátorsággal kissé „túlcélozva”) viszonylag egyszerûnek mond-
ható – vers- és prózaszövegek, dalok és megzenésített versek is. Ezek ugyanis jól
memorizálható és ezáltal a hangzásvilág könnyû és élvezetes beidegzõdését szolgáló
– mondhatni, „fülbemászó” képletû – rövid szövegek, pregnáns dallam- és ritmus-
világgal, s ráadásul még külön irodalmi-zenei értékük is van az autentikus szöve-
gek körében.

Ami a hangzó beszéd oldalán újabban követett sorrendiséget illeti, jellemzõ pél-
dául a német nyelvterületen eléggé elterjedt és népszerû Birkenbihl-módszer megol-
dása, amely az irányított egyéni nyelvtanuláshoz is magától értetõdõen azt ajánlja, hogy
a nyelvvel történõ ismerkedést a hangzásvilág otthonossá tételével kell kezdeni, au-
tentikus mintából – eleinte minden tudatosságtól mentesen, egyszerûen passzív befo-
gadói nyitottsággal – afféle akusztikus fürdõt venni, hogy az egészleges (holisztikus)
mûködésû jobb agyfélteke spontán impulzusok révén ráhangolódjék a célnyelv arti-
kulációs bázisára. Ezt a szakaszt azután követi az aktív odafigyeléssel tudatosított
hallgatáson alapuló tagoló szövegfeldolgozás, amelynek viszont már természetesen az
értelem dekódolása, vagyis a voltaképpeni beszédértés a célja. Ennek során azonban
– a hagyományos elképzeléstõl némiképpen eltérõen – nem is közvetlenül a gondo-
lati sík elérésére kell törekedni, hanem elõször is az ahhoz vezetõ képi világ, a nyelvi
képszerûség megragadására, vagyis lehetõleg tényleg szemünk elé kell képzelni a
hallottakat, hogy még a demotiválódott idiomatikus fordulatok is a maguk eredeti szó
szerinti értelmükben (helyesebben tehát: képi valóságukban) jelenjenek meg számunk-
ra. Miután aztán a feldolgozás során ily módon sikerült szembesíteni a képi és a gon-
dolati síkot, otthonosabb bepillantást nyerhetünk az adott nyelv metaforikus világá-
ba, s rögzülhet például, hogy süt a nap vagy a falnak is füle van. Ezt követõen –
megerõsítõ-rögzítõ ismétlésként – egy újabb passzív szöveghallgatási fázis teszi tel-
jessé a beszédértés folyamatát e nyelvoktató modell szerint.

A korábbiakban említett hagyomány szerint inkább aktív–passzív sorrendû
megalapozáshoz képest – oktatástörténetileg tekintve – nem feltétlenül hasonló ta-
nulsággal szolgál a nyelvkönyvi kidolgozottság sorrendisége az írott oldalon: a ha-
gyományos nyelvtanítás ugyanis kezdettõl fogva nagyobb jelentõséget tulajdonított
az olvasmányoknak (eredetileg a klasszikus nyelveken iskolázódva az irodalmilag
autentikus szövegek olvasásának és feldolgozásának), s ehhez a mintához igyeke-
zett igazítani azután a saját írásproduktumok, a fogalmazás igényes stíluskövetel-
ményeit is. Ami viszont ezen belül a megcélzott regisztert illeti, máris érzékelhetõ
a pregnáns különbség a múltbeli törekvések és a jelen tendenciái között, hiszen ma
egyre inkább a mindennapi élõ nyelvhasználat feszesebb és lazább stílusrétegei (pél-
dául konkrétan egyfelõl a publicisztikai-közéleti és másfelõl a magánlevél között
feszülõ skála írott változatai) alkotják az autentikusnak tekintett kortárs szövegminták
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prototípusát. Emellett persze továbbra sem szabad elhanyagolni az irodalmi értékû
szövegeknek a nyelvoktatásba történõ beillesztését, miként errõl a nemes feladat-
ról a Hungarolingua kísérõ magyar irodalmi sorozata sem feledkezett meg, amikor
a Klasszikusok közül eddig Móricz, Molnár és Örkény egy-egy nyelvileg egysze-
rûsített regényszövegét tette írásban és hangkazettán párhuzamosan (sõt részben
multimédiás változatban) hozzáférhetõvé a nyelvtanulók számára, s a Nem csak
novellák gondos válogatásában húsz modern elbeszélés szövegén iskolázza a hala-
dók stílusérzékét, nyelvi és kulturális fogékonyságát – mégpedig a munkafüzet ke-
retében tudatosan és következetesen a szövegértés fejlesztésének szolgálatába állí-
tott, valóban szövegközpontú, lexikai és grammatikai gyakorlatok egész sorával.

A távlati cél természetesen az, hogy az irányított megközelítés és feldolgozás
tanulságaival gazdagodván a nyelvtanuló aztán képes legyen majd külsõ támasz
nélkül, önállóan is eredeti szövegek befogadására. Az irodalmi, publicisztikai és
tudományos-ismeretterjesztõ mûfajú szövegek egyben arra is kiválóan alkalmasak,
hogy az autentikus igényesség színvonalán képviseljék a nyelv és a kultúra szerves
egységének vonzó és élvezetes elevenségét. Ezzel az ismételten ugyancsak igényes
célkitûzéssel nem is szabad valamilyen minimális programra korlátozódni vagy
ilyesminél leragadni, hanem kellõ nagyvonalúsággal inkább célszerû e téren is elé-
be menni a mindenkori elvárásoknak és szintbeli adottságoknak, hogy minél elõbb
beavathassuk a nyelvtanulót a mûvészi szöveg nyelvi rejtelmeibe.

Ebben az összefüggésben az írott oldalon is érdemes felhívni a figyelmet a szóba
hozott Birkenbihl-módszer idevágó megoldására. Ennek jegyében ugyanis tanulsá-
gosan támogathatja az idegen nyelvi szövegen végzett feldolgozás kognitív mûve-
leteit (és távlatilag az adott nyelv képi-metaforikus világában egyre otthonosabb
eligazodást), ha ebben az esetben sem ugrunk át sietve az értelmi dekódolás végál-
lomására, hanem itt is számolunk egy köztes fokozattal, s ennek megfelelõen fel-
tárjuk, tudatosítjuk és rögzítjük a literális, illetve interlineáris olvasat tanulságait,
vagyis megbarátkozunk a szó szerint, elemrõl elemre haladva lefordított kifejezé-
sek mögöttes képszerûségével. Ily módon nemcsak a szövegben elõforduló frazeo-
lógiai fordulatok kerülnek könnyebben a tartós memóriába, hanem akár elvont nyelv-
tani szerkezetek is (mint pl. a magyaros dativus possessivus a ’valakinek van
valamije’ séma belátó elsajátításakor).

Ami az eddigieknek a mérésben és az értékelésben megvalósítandó vetületét
illeti, az egységes elvekre épülõ nemzetközi ECL nyelvvizsgarendszer szerencsés
keretet kínál – 1996-tól immár magyarból is – az európai nyelvvizsga-bizonyít-
vány megszerzéséhez. A 2001 õszén itthon is akkreditált új vizsgarendszer – az
európai norma célkitûzéseinek szellemében – messzemenõen eleget tesz az egy-
ségesség, az összehasonlíthatóság, az átválthatóság és a megfeleltethetõség elvár-
ható kritériumainak.
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A rendszert a nyelvtudás szerint eredetileg négyes szintezõdés, a mért készsé-
gek szerint négyes tagolódás jellemzi. A kettõ együttese valóban árnyalt összképet
képes nyújtani a nyelvtudásról. A négyes szintezõdésben a voltaképpeni akkreditáció
hármasságát megelõzõ A szint a kezdõ alapfoknak felel meg, vagyis csupán a hét-
köznapi kommunikáció legalapvetõbb színterein jelent eligazodást, ám nagyjából
kielégíti a turizmus igényeit. A B szint lényegében emelt alapfok, megfelel a kö-
zéphaladó szintnek, az általános társalgási helyzeteken túl biztonságos kommuni-
kációt föltételez közéleti témákban is, s utat nyit a kulturális alapértékek befogadá-
sához. A C szint igényes középfok, amelyen már tanulmányokat lehet folytatni,
közérdekû kérdések megvitatásában részt venni vagy akár fogékonnyá válni a mû-
vészi nyelvhasználat élvezetére. A D szint mint felsõfok olyan nyelvtudást jelent,
amelynek révén a nyelvtanuló nyelvileg egyenrangú beszédtársként szembesülhet
az anyanyelvi beszélõkkel, akár szakmailag is, tehát a tárgyaló- és vitaképesség
tekintetében; vagyis passzív vonatkozásban megközelítõleg anyanyelvi szint.

A vizsga felépítésének négyes tagolódása a négy alapkészségnek megfelelõen
történik. Közülük ezúttal természetesen csak az ún. passzív készségek tanulságaira
térünk ki.

A hallás utáni értés mérése két tesztfeladat alapján történik. A feladatokkal
kapcsolatos tudnivalókat és utasításokat a jelöltek az elõre meghatározott, idõzített
forgatókönyv szerint elkészült hangfelvételrõl hallják, s közben a tesztlapon olvas-
hatják is. A szinteken fölfelé haladva természetesen fokozatosan nehezednek a min-
dig kétszer bejátszott szövegek, mégpedig nemcsak összetettségükben, hanem a ter-
mészetes élõbeszédhez egyre közelítõ tempóval, a több szereplõs beszélgetések
megjelenésével, autentikus felvételek beiktatásával (részben már a C szinten, külö-
nösen pedig a D szinten).

E készség mérésénél az életszerûségét nemcsak a természetes, valós életbõl vett
szövegek, hanem az azokhoz kapcsolódó feladatok is biztosítják (hallott informá-
ció lejegyzése, táblázatok kitöltése, kérdések megválaszolása, információgyûjtés
stb.). Fontos az is, hogy a megadott kontextus is hihetõ legyen (például kutatási,
anyaggyûjtési, iskolai vagy munkahelyi feladatként).

Az olvasott szöveg megértését mérõ vizsgarész fölépítésének elvei hasonlóak:
ugyancsak két részfeladatból áll, és a szintekkel együtt egyre nõ az autentikus szöve-
gek aránya és ezáltal a megértendõ információk nyelvi nehézsége, továbbá a megol-
dandó nyelvi-kommunikációs feladat összetettsége. Az egyik informális (kötetlenebb,
személyes/magánéleti), a másik formális (kötött mûfajú, többnyire nyilvános/hivata-
los/közéleti jellegû) szöveg. Életszerû, informatív szövegek (könyv- és újságrészletek,
reklámszövegek stb.), amelyekhez kapcsolódó feladatok az életben is elõfordulhatnak,
a munkahelyen, az iskolában, szabadidõben és így tovább (az olvasottak rövid összeg-
zése írásban, lényegkiemelés, konkrét információ kiszûrése, táblázat kitöltése stb.).
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A mûfaji különbség a hallott és olvasott szövegek megértésének tesztelésében
egyaránt mérvadó szempont az anyagok kiválasztásához. A változatosságot másrészt
tematikailag és a feladattípusok összeállításában is érvényesíteni kell, tehát válto-
gatni a feleletválasztás, párosítás, kiegészítés, táblázat, összerendezés stb. formáit.
Az elsõ két szinten általában elõnyben kell részesíteni a képi stimulust a válaszadá-
sokhoz, s az elsõ három szinten megoldási mintát is kapnak a jelöltek az értési fel-
adatokhoz.

A vizsga egész szerkezetét és a négy részkészség mérését mindennek köszönhe-
tõen külön-külön is differenciált összetettség, következetes tartalmi és formai változa-
tosság jellemzi. A vizsgázó számára mindez növelheti az esélyesség biztonságát, a vizs-
gáztatók számára pedig megbízható összképet eredményez. A vizsga négy egysége
teljesen egyenrangúan kezeli a négy készség mért eredményeit, ugyanis ezek pontszá-
mai arányosan (25–25 %-kal) részesednek az összesen szerezhetõ 100 pontból.

A már említett mûfaji, tematikai és feladatbeli változatosságon túl a kommu-
nikatív szempontok messzemenõ érvényesítése biztosítja a vizsgán megidézett hely-
zetek életszerûségét. Ezzel kapcsolatban még két fontos jellemzõre szeretnék utal-
ni: az egyik az, hogy a tesztekben a nyelvtan – bár természetesen fontos értékelési
szempont – nincs közvetlenül jelen, inkább mûködésének eredményét, hatását, ter-
mékét értékeljük; a másik az, hogy a vizsga egynyelvûsége is ezt a természetes ha-
tást fokozza. Összhatásában tehát a tesztelés messzemenõen érvényesíteni kívánja
a nyelvi és a kommunikatív kompetencia együttes mérését (Szûcs 2000: 31–33).

A nyelvhasználat- és beszédaktus-központú funkcionális eljárás ezért nem is
nyelvtani és fordítási tesztekben gondolkodik, hanem magát a stílus, illetve a regisz-
ter szerint árnyalt autentikus szöveget állítja elõtérbe, s azt méri és értékeli, hogy a
vizsgázó hogyan tud az ezzel kapcsolatos kommunikatív követelményeknek haté-
konyan és egyben életszerûen megfelelni.

Ekként tehát nemcsak a nyelvoktatásban, hanem az azzal lépést tartó mérés
során is a kommunikatív kompetencia megcélzásával kell közelítenünk a nyelvi
kompetencia felé. Ebbõl következõen meghatározó jelentõséget tulajdoníthatunk a
szituációban kiteljesedõ, pragmatikai vezérlésû és a szemantikailag kontextuális
érvényû, a szövegszervezõdést alakító mechanizmusoknak, illetve tényezõknek.
Ebben a kívülrõl meghatározott és felülrõl haladó keretben a beszédaktusok (pl.
köszönetnyilvánítás, ígéret, meggyõzés stb.) végrehajtása és az interkulturális-
intertextuális kritériumok teljesítése egyaránt minõsíti a nyelvhasználó teljesítmé-
nyét. Ennek megfelelõen a legfelsõ nyelvi szint, a szemantikailag is legdifferenci-
áltabb szövegszint jelentõsége fölértékelõdik a hagyományosabban elsõdlegesen
megcélzott szintaxissal és morfológiával szemben.

Ebben a szemléletben magán a grammatikai kompetencián belül is kiemelt je-
lentõségre tesznek szert a szövegszintû grammatikai szervezõdés elemei (vagyis a
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konnexitás szintaktikai tényezõi a koherencia és a kohézió pragmatikai, illetve sze-
mantikai kritériumai mellett). Ez a szövegközpontúság annál is indokoltabb, mivel
az egyes elbeszélõ, leíró és párbeszédes beszédmûfajok szövegtípusonként más és
más nyelvtani eszközöket mozgósítanak (stilisztikai, illetve szociolingvisztikai vál-
tozataik szerint, ezzel együtt a maguk gazdag regiszterében, az írott és a beszélt
nyelvben ugyancsak releváns eltéréseket mutatva, sõt az adott szövegtani „keret”
vagy „forgatókönyv” mintáinak lehetséges variációihoz is igazodva).

Mindennek fényében a nyelvi és a kommunikatív kompetencia széles skáláját kell
mérni. A szociolingvisztikai összetevõ a kulturális dimenzió fontosságára hívja fel a
figyelmet: fõként a C és a D szinten elvárás a különbözõ alapregiszterek (formális,
semleges, családias) felismerése és helyes használata. Emellett a pragmatikai kompo-
nens arról vall, hogy a nyelvtanuló támaszkodni tud szituatív forgatókönyvekre, is-
meri a kohézió/koherencia szemantikai-pragmatikai szabályait, s a különbözõ szöveg-
típusokat felismeri, valamint érti és értelmezni tudja például az iróniát, a paródiát, s
maga is betartja a Grice-féle (1975) kooperatív társalgási szabályokat.

A beszéd- és szövegértési teszt pontszámai értelemszerûen a részfeladatok ered-
ményébõl összegzõdnek. A pontozási rendszer tesztbeli megtervezésében fontos az
arányos megoszlás, tudniillik a mindenkori egység két részfeladata között, valamint
ezeken belül.

Eközben természetesen igazodni kell a megértés során azonosítandó informá-
ciók számához – az ilyen szempontból mellékes, sõt adott esetben éppen elterelõ
vagy félrevezetõ információk (ún. disztraktorok) bizonyos minimális kontextusában,
s törekedni kell a változatosságra is a feladatsorok összeállításában: egyrészt a for-
mális-informális jellegû szövegtípusok említett kettõsségével, másrészt a feladattí-
pusok sokféleségével.

A mérés egyéb tekintetben is kiegyensúlyozott megoszlásra épül. Az ún. ob-
jektív mérést alkalmazza pl. a feleletválasztós, az igaz–hamis, illetve a párosításos
feladattípusoknál, amikor is a vizsgázó válasza helyesnek vagy helytelennek minõ-
síthetõ. Emellett az is fontos szempont, hogy az egyes ütemek pontértéke ne függ-
jön egy másik elemtõl. Kerülni kell például az olyan kombinációkat, ahol a máso-
dik ütemre adandó válasz csak az elsõre adott helyes válasz után lehetséges. A
feleletválasztásos feladattípusban négy válaszlehetõséget szokás szerepeltetni, hiszen
még így is 25 % esélye van a vizsgázónak arra, hogy csupán tippeljen a helyes vá-
laszra. A válaszlehetõségeknek egyforma hosszúságúaknak kell lenniük, és a helyes
válasz nem térhet el semmilyen más külsõ jegy alapján a disztraktoroktól. Célsze-
rû kerülni az igaz/hamis, igen/nem dichotómiára korlátozódó válaszadás lehetõsé-
gét, hiszen ilyenkor 50 % esélye lenne a vizsgázónak a helyes válaszra. Az ehhez
hasonló feladatoknál mindig van legalább még egy választási lehetõség („nincs a
szövegben / mindketten/egyikük sem említette” stb.). A párosítás típusú feladatok-
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nál kívánatos kellõ számú disztraktort megadni. Az információk átvitelére magasabb
szinten alkalmazott feladattípus nagyon életszerû is lehet, ha például a hallott vagy
olvasott szövegbõl adott információkat táblázatra, grafikonra, térképre kell transz-
formálni. A sorrendezéssel – olvasott szöveg kapcsán – a szövegkohézió megérté-
se rendszerint jól mérhetõ. A vizsgatesztekben helye van a tényleges információs
szakadékon alapuló feladattípusnak is: autentikus, realisztikus jellegénél fogva eleve
valós kommunikációs helyzetet teremt. Mindezek a feladattípusok az ún. objektív
módon javítható feladatokat képviselik, gyakorlatilag kulccsal történik a javításuk.

A változatosságot tehát tematikailag és a feladattípusok összeállításában egy-
aránt érvényesíteni kell. A feladatsorok összeállításakor célszerû még arra is ügyelni,
hogy a kreatívabb és a mechanikusabb, a produktív és a reproduktív, a nyelvi és a
vizuális ingerbõl kiinduló feladattípusok aránya és váltogatása megfelelõ legyen.
Több típusú szövegen – a teljesen külön e célra megszerkesztettõl a félig autenti-
kuson át az autentikusig terjedõen – több típusú feladattal mérjük a vizsgázók nyelvi
teljesítményét.

Az ismertetett európai vizsgarendszeren belül kedvezõ mozgásteret biztosíta-
nak az eleve funkcionális-kommunikatív alapon meghatározott központi keretelõ-
írások, hiszen így lehetõvé válik a nyelvi-nyelvtani komponens nyelvenként törté-
nõ meghatározása. Ekként rugalmasan figyelembe lehet venni mindazokat a
tipológiai és nyelvsajátos szempontokat, amelyeknek érvényesítésére egyébként
nyilvánvalóan törekedni szeretnénk az idealizált „nemzeti” nyelvvizsga szellemé-
ben. Ilyen – a nyelvtanulást és a tesztelést egyaránt megnehezítõ – tényezõnek szá-
mít a típus–példány szembenállásban feszülõ szószám mint az értékelõ mérés
mennyiségi kritériuma, amelynek tudvalévõ dilemmája jórészt az agglutináló és
szintetikus (sõt bizonyos mértékig poliszintetikus) jelleg dominanciájára, valamint
a morféma–morf megfeleltetések tõ- és toldalékváltozatokban bõvelkedõ alaktanára
vezethetõ vissza (pl. abban – ahhoz). Ugyanakkor mindez szorosan összefügg a te-
lített információsûrítést tartalmazó szóelemek potenciálisan halmozott elõfordulá-
sával (pl. kimondhatatlanságában), az inkorporáció változatos formáinak jelenlé-
tével (-lak/-lek; kávézik; könyveim; mögöttem; nevethetnékje stb.), valamint a
zérusszerû törlés különféle eseteinek tartalmas – ám a nyelvileg kevésbé beavatot-
tak számára nem mindig nyilvánvaló – alakhiányaival mint a gazdaságos informá-
ciósûrítés negatív tetõfokával. Az egységnyi információ efféle bonyolult képletek-
kel megterhelt sûrítményein túl persze még további nyelvsajátos vonások is nehezítik
a megértéshez vezetõ kognitív feldolgozást. Ilyennek számít a szórend értelmezése
– egyrészt a külsõ szemléletbõl gyakran szokatlannak bizonyuló balra bõvítéssel a
szerkezetek szintjén, másrészt a pragmatikailag vezérelt funkcionális perspektíva
téma–réma építkezésének finom változatai a mondat szintjén, különös tekintettel az
igekötõ mozgékonyságára. S a sort még folytathatnánk, mi minden terheli már a
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hagyományosan passzívnak gondolt befogadói oldalon is a percepció felismerõ-fel-
dolgozó folyamatait.

Mindenképpen külön üdvözlendõ, hogy – miként az eddigiekbõl remélhetõ-
leg máris kiderülhetett – az úgynevezett passzív készségek, vagyis a hallott és ol-
vasott szöveg megértésének készsége ezen a vizsgán teljesen egyenrangú kiegé-
szítõje az aktív készségeknek, azaz az írásnak és a beszédnek. A két tömb így
arányosan vehet részt a nyelvtudás mérésében. Erre azért érdemes felfigyelni, mert
számos más nyelvvizsga-rendszerben – és egyáltalán a nyelvoktatásban is – so-
káig vagy akár máig is meglehetõsen háttérbe szorultak az értés tényezõi. Ugyan-
akkor ma egyre inkább kirajzolódik egy új, specializálódást jelzõ nyelvtanulói
igény is: vannak olyanok, akik például az írott formát tekintik céljuknak, illetve
akiket sajátos instrumentális motiváció jegyében jelesül a szakirodalom olvasása
ösztönöz nyelvtanulásra. A külföldi egyetemisták és ösztöndíjasok zöme melles-
leg éppen ebbe a csoportba tartozik (Szûcs 2000: 37).

Még álljunk meg egy szóra a passzív–aktív besorolás hagyományánál, illetve
az összetettségében is egységes készségfejlesztés sorrendiségének problémájánál!
Képletesen szólva: a percepciójuk szerint „szemfüles”, azaz szó szerint a szemnek
és a fülnek szóló szöveg-, illetve beszédértési készségek logikailag amúgy is meg-
elõzik a motorikusan a kéznek és a szájnak szóló alkotási folyamatokat, vagyis az
írásbeli fogalmazást és a beszédtevékenységet. Másfelõl azonban persze – éppen a
pszicholingvisztika mai állása szerint – tisztán kell látnunk e receptív és produktív
folyamatok összetettségét, amely végsõ soron nem engedi meg a passzív–aktív
szembenállásban, illetve valamilyen merev sorrendiségben leegyszerûsített model-
lálásukat. Ebben a tekintetben egészen gyakorlatias szinten – mint láthattuk, nem
véletlenül – a szakaszokat többször is váltogató egymásra épülés megoldásaival
szolgál egyébként az idézett Birkenbihl-módszer is.

Összegzésül: az olvasott és hallott szövegek megértésével kapcsolatban az ed-
digiekben vázolt oktatási és vizsgáztatási kezdeményezésekben tehát közös vonás,
hogy ezek a jelzett újabb megközelítések már ténylegesen a kommunikatív nyelv-
oktatáson iskolázódott nyelvtanulók igényeire építenek, s ezért is mernek élni a hi-
telesen sokszínû változatosság gyakorlási, illetve mérési megoldásaival, s (a nyelv-
tudáson lényegében túlmutató, sajátos többletkészségre támaszkodó fordítás és a
tételes nyelvtani tudás közvetlen értékelése helyett) ezért is részesítik elõnyben az
élõ nyelvhasználatban tükrözõdõ kompetencia minõsítését.
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