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A nyelvvizsgáztatás rendszerének megreformálása Magyarországon sem zajlott
– s ma sem zajlik – zökkenőmentesen. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ álla-
mi nyelvvizsgáztatási monopolhelyzete mára már megszűnt. Sokáig komoly vita folyt
arról is, hogy felválthatja-e, egyenértékű-e az egynyelvű vizsga a kétnyelvűvel.

A problémákat gyakran a változó világ igényeit követő rendeletek oldották meg.
Magyarországon is van az OKM-nek Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete. Szeren-
csére az ITK Origó magyar mint idegen nyelvi vizsgáját ez a testület is elismeri, s
az ALTE is, így a  jövőben a sikeres bolgár nyelvvizsgázó nemzetközileg is elismert
vizsgabizonyítványt kaphat.

Bulgáriában állami nyelvvizsga-központ típusú szervezet tudomásom szerint –
információim az elmúlt néhány évtizedre vonatkoznak – nem volt. Korábban a bol-
gár állampolgárok rendszerint valamelyik felsőoktatási intézményben tettek nyelv-
vizsgát. Különböző minisztériumok, vállalatok szervezték meg dolgozóiknak nem-
csak a nyelvtanfolyamot, de az azt követő nyelvvizsgát is. Amennyiben a bolgár
állampolgár ún. „ritka” nyelvből óhajtott vizsgázni, akkor felkereste a Lakossági
Szolgáltató Központot (szerződések, diplomamunkák gépelésével, fordítások, tol-
mácsok kiközvetítésével is foglalkoztak), ahol megszervezték számára a vizsgázta-
tást, például magyar nyelvből. Szófiai magyar lektor koromban (80-as évek) rend-
szerint innen kértek fel vizsgáztatásra. Az utóbbi 15 évben csökkent a Bulgáriában
egyetemi tanulmányokat folytatni óhajtó külföldi fiatalok száma, így a szófiai
Nemzetközi Előkészítő Intézet profilváltásra kényszerült: angol, francia, német,
olasz, görög és más nyelvtanfolyamokat indítanak, amelyek vizsgával (és az erről
kiadott bizonyítvánnyal) zárulnak. Ez az intézet a nagyobb vidéki egyetemi városok-
ban is szervez tanfolyamot és vizsgáztatást is.

A fentiekből következik, hogy egységes vizsga követelményekről nem beszél-
hetünk, a kiadott alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványok sokszor igen
eltérő szintű tudást fednek.

A nyelvvizsgák mikéntjéről jelenlegi munkahelyemen, a Veliko Tarnovoi Szt.
Cirill és Metód Tudományegyetemen is tapasztalható bizonyos fokú tájékozatlan-

1 Elhangzott: a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson (Miskolc, 2005. április 8.)
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ság. Az egyetemnek van egy továbbképző központja (e tanévtől ők vették át az ide-
gen nyelvi egyetemi tanfolyamok szervezését is), náluk jelentkeztem a magyar mint
idegen nyelvi vizsgaötletemmel. Azt javasolták, hogy a szófiai Magyar Nagykövet-
ségen vagy a Szófiai Magyar Intézetben akkreditáltassam a vizsgát. Beszéltem ne-
kik az európai vizsgarendszerekről, mint például az ALTE és az ECL – érdeklődés-
sel hallgatták, és támogatásukról biztosítottak, ha a magyar mint idegen nyelvi
vizsgát sikerül akkreditáltatnom ezeknél az Európát átfogó vizsgák mögött álló in-
tézményeknél.

Bulgária legtekintélyesebb, a szélesebb nagyközönség számára idegen nyelvet
tanító, komoly tapasztalatokkal bíró intézménye a francia mintára szervezett Alliance.
Korábban, a XX. sz. első felében csak francia nyelvet oktattak (vidéki városokban is,
pl. Rusze, Veliko Tarnovo, Plovdiv). Ma Alliance Kft-ként működnek. Az intézmény
1951-ben – mint az akkori Nemzetközi Kulturális és Barátsági Bizottság (kormány-
szerv) idegen nyelveket tanító osztálya – jött létre. Ekkor még csak iskoláskorú fiata-
lokat oktattak, a felnőttoktatás később kezdődött. 1977-ben (mint az akkori Kulturá-
lis Minisztériumhoz tartozó, Idegen Nyelveket Oktató Központ) középfokú oktatási
intézményként működött. 1995-ben a kulturális miniszter határozata alapján a Szófi-
ai Városi Cégbíróság az Alliance-t mint Kft-t jegyezte be. 2000. július 11-től az intéz-
mény az Oktatási és Tudományos Minisztérium főhatósága alá tartozik.

Az Alliance-nak fiókszervezeti működnek ma is a nagyobb vidéki városokban.
Honlapjuk és központjuk tájékoztatása alapján a Pitman Qualifications Intézet, a
Goethe Institut, valamint a Perugiai Egyetem CELI nyelvvizsgáira felkészítő tanfo-
lyamokat tartanak. Ezeket a nyelvvizsgákat 16 éves kortól lehet letenni.

Az Alliance Kft az AQA Center for the Certificate in English Language Skills
(ESOL) JET és SET nyelvvizsgáira is jogot szerzett nemzetközi vizsgaközpont. 7–
16 éves korú fiatalokat vizsgáztatnak a vizsgaközpontok követelményei szerint, és
nemzetközi bizonyítványt adnak ki. Honlapjukon újdonságként említik, hogy a fia-
talok német nyelvből A1 és A2 szintű nyelvvizsgát is tehetnek a közeljövőben. Ma-
gyarból – ahogyan más egyéb ritka nyelvekből – sem tanfolyamokat, sem vizsgát
nem szerveznek.

A bulgáriai egyetemek egyike-másika igyekszik valamilyen módon lépést tar-
tani a jelenkor nyelvvizsga-követelményeivel. A Szófiai Szt. Kliment Ohridszki
Egyetembe integrálódott Nemzetközi Előkészítő Intézet a bolgár mint idegen nyel-
vi vizsgát az ALTE-nél akkreditáltatta, ugyanebben a rendszerben szereztek vizsgáz-
tatási jogot oroszból és görögből is, és a többi, általuk tanított nyelvből is ezen az
úton haladnak. Ezért döntöttem úgy, hogy a magyarból mint idegen nyelvből az
ALTE rendszerében szerezzük meg a vizsgáztatási jogot.

Érdekes visszapillantani arra, hogy mi motiválta korábban, s mi motiválja ma
a bolgár állampolgárt valamely nyelvvizsga letételére. Bulgáriában – akárcsak ná-
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lunk – a szocialista rendszerben nyelvpótlékot fizettek egyes munkahelyeken. Ma-
gam is vizsgáztattam a múlt század 80-as éveiben szófiai magyar lektorként több
évtizede praktizáló orvost, aki Magyarországon végezte az egyetemet. Sikeresen
letett nyelvvizsgája után nyelvpótlékot kapott, s ez jótékonyan befolyásolta későb-
bi nyugdíjának összegét. Itt kell megjegyeznünk, hogy a bolgár felsőoktatási felvé-
teli rendszerben korábban sem járt (és most sem jár) plusz pont a középfokú vagy
felsőfokú nyelvvizsgáért. A magyarországi gyakorlattól eltérően a bolgár diplomá-
zó fiataloknak nem kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezniük a diploma átvé-
teléhez. Ugyanakkor az idegennyelv-tanítás (különösen az angolé) jóval hatéko-
nyabbnak tűnik, mint Magyarországon. Nálunk többen vannak, akik tanultak idegen
nyelvet, akár többet is, de egyet sem beszélnek. Ma már sehol sem fizetnek nyelv-
pótlékot, viszont nagyon sok álláshirdetésben, pályázati kiírásnál jelzik (akárcsak
Magyarországon), hogy milyen idegen nyelv milyen fokú ismerete szükséges a pá-
lyázat benyújtásához.

Az egyetemi hallgatók igen gyakran azért tesznek le nyelvvizsgákat, mert a
különböző ösztöndíj-pályázatok (belföldi és külföldi) elbírálásánál plusz pontot je-
lent a nyelvvizsga-bizonyítvány. Az elmúlt tanulmányi évben a tarnovoi magyar lek-
torátus egyik hallgatója tett sikeres nyelvvizsgát, 120 tanóra elvégzése után „belé-
pő” szinten, azaz „turista” szinten. A belépő szintről szóló tanúsítvány is plusz pontot
jelentett ösztöndíj-pályázatánál.

Nyelvvizsgáznak a bolgár iskolák 12. osztályos (érettségiző) diákjai közül azok
is, akik valamilyen külföldi felsőoktatási intézményben óhajtanak továbbtanulni. (A
bolgár szülők mindent megtesznek azért, hogy akár erejüket meghaladóan is vállalják
az ezzel járó költségeket.) A Veliko Tarnovói Egyetem Német Filológiai Tanszékén
a német DAF és az osztrák ÖSD követelményei szerint vizsgáztatják a jelentkező-
ket, akiknek 99%-a középiskolás diák. A diákok francia nyelvvizsgát inkább a szó-
fiai Francia Intézetben tesznek – a franciák ugyanis ezt fogadják el egyetemi jelent-
kezéshez.

Magyar nyelvből természetesen eddig is lehetett vizsgázni Bulgáriában. Többnyire
a Szófiai Egyetemen működő magyar lektor vizsgáztatott, jobb esetben az aktuális
nyelvvizsga-követelményekkel összhangban. Bulgáriában mindenütt elfogadták a lek-
torátuson kiadott bizonyítványokat, hiszen a lektor volt az egyetlen hiteles és megfe-
lelő képesítéssel rendelkező személy, aki igazolhatta a magyar nyelvtudást.

1983-ban alapították a Szófiai Szt. Kliment Ohridszki Egyetemen a magyar
szakot. Magyar nyelvből továbbra is ők vizsgáztatták – most már bizottság előtt – a
nem túl nagyszámú jelentkezőket.

A Veliko Tarnovoi Szt. Cirill és Metód Egyetemen 2002 őszétől tanít kiküldött
magyar lektor. Tudomásom szerint magyar nyelvtanítás ezen az egyetemen koráb-
ban nem volt. 2004 tavaszán zajlott le a korábban már említett magyar nyelvvizsga,
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nyilvánvalóan először az egyetem életében. Korábban (hozzávetőlegesen 1981 és
2000 között) a Sumeni Konsztantin Preszlavszki Egyetemen volt magyar lektorátus,
és az ott dolgozó magyar lektor is vizsgáztathatott. Magyar nyelvvizsgák zajlottak
a Szófiai Magyar Intézetben is, a nyelvtanfolyamok lezárásaként. A Várnai Idegen-
forgalmi és Turisztikai Főiskolán is tanítottak egy időben magyart; az itt tanulók a
szófiai magyar szakon próbáltak vizsgázni magyar nyelvből.

E felsorolásból kiderül, hogy a magyar nyelvvizsgák követelményei alighanem
különbözőek voltak, a kiadott igazolások pedig eltérő alap-, közép- és felsőfokú
nyelvtudást takarnak. E sorok szerzőjének jutott először eszébe a következő: az
Európai Unióhoz belátható időn belül csatlakozó2  Bulgária állampolgárainak is meg
kell adni a lehetőséget, hogy amennyiben magyar nyelvből sikeresen vizsgáznak,
érvényes nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt kapjanak.

Magyarországon egynyelvű magyar mint idegen nyelvi vizsgát az ALTE köve-
telményei szerint az ITK-ban, illetve az ECL követelményei szerint a Pécsi Tudo-
mányegyetemen akkreditált vizsgaközpontban (és persze további számos hazai és
külföldi vizsgahelyükön) lehet letenni. (Így pl. ECL nyelvvizsga-bizonyítványhoz
juthatnak a Balassi Bálint Intézetben vizsgázók is.) Az ELTE Idegennyelvi Tovább-
képző Intézete az ALTE akkreditált vizsgaközpontja magyar mint idegen nyelvből.
Bulgáriában ismertebb az ALTE, ezért az ITK-hoz fordultam, hogy megszerezzük
a vizsgáztatási jogot a Szófiai Egyetem magyar szakán és a veliko tarnovoi lektorá-
tuson. 2005. április1–4. között vettünk részt alapképzésen az ITK-ban mint vizsgáz-
tatók, két bolgár (szófiai) magyar szakos kolléganőmmel. Sikeresen mutatkoztunk
be, s várjuk a továbbiakban Szófiában és V. Tarnovoban évi egy alkalommal a vizs-
gázókat. Az írásbeli és szóbeli vizsga anyagát az ITK-tól kapjuk (természetesen idő-
ben jelezzük, hányan és milyen szinten óhajtanak vizsgázni), a szóbeli vizsga jegy-
zőkönyvét, valamint a kijavított írásbeli anyagot megküldjük Budapestre, a sikeresen
vizsgázók pedig az ITK-tól kapják meg a többnyelvű nyelvvizsga-bizonyítványt.

Vannak néhányan már Bulgáriában is, akik a Balassi Bálint Intézetben vagy
Pécsett, a nyári egyetemen szereztek ECL magyar nyelvvizsga-bizonyítványt. Az
ECL és az ALTE szintbeosztása némiképp eltér egymástól, de mindkét rendszer ki-
egyenlíthető az Európa Tanács ajánlásaival:

Az Európa Tanács ajánlása az ALTE szintjei az ECL szintjei
1. A – belépő szint A1–A2 A2
2. B – alapfok B1–B2 B1–B2
3. C – középfok B2–C1 B2–C1
4. D – felsőfok C1–C2–C3 C1–C2

2 A csatlakozás 2007. január 1-jén megtörtént. (A szerk.)
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A bolgár vizsgázó nyelvtudása az esetek többségében kissé ,,tankönyvízű”, hi-
szen nem a célnyelvi országban élnek. A nyelvvizsgát azonban többnyire azért te-
szik le, mert a nyelvet a munkájuk során használni kívánják.

Kikre számítunk mint vizsgázókra? A vegyes vállalatoknál vagy magyar kép-
viseleteken dolgozó bolgárokra, a Magyarországra munkát keresni induló bolgá-
rokra, vagy a már fent említett egyetemistákra, akik gyűjtik a pontokat ösztöndíj-
pályázatukhoz.

Miért gondoljuk, hogy Szófia mellett Veliko Tarnovoban is szükség lesz magyar
nyelvvizsgára? Veliko Tarnovo Szófiától és Várnától egyaránt 250 km-re van. Vár-
na, Rusze, Sumen, Szvistov – az ország keleti felében egyetemi, főiskolai városok,
s idegenforgalmi és turisztikai képzés majdnem mindegyik városban van. Magyar
honfitársaim mostanában fedezik fel újra Bulgáriát mint turisztikai, nyaralási cél-
pontot. Hamarosan sok magyarul tudó, vizsgabizonyítvánnyal rendelkező szakem-
berre lesz szükség. Veliko Tarnovoban van a magyar CBA üzletlánc logisztikai köz-
pontja, a Richter Gedeon és az Egis képviselete. Várható, hogy Bulgáriai uniós
csatlakozásával megnő a magyar vállalkozók piackereső kedve, fölfedezik maguk-
nak Bulgáriát.

Végezetül, de nem utolsósorban arra is gondolnunk kell, hogy a nyelvvizsgára
készülő jelölt kisebb-nagyobb mértékben megismerkedik a magyar kultúrával, s mint
a nyelv beszélője – legyünk optimisták – később is érdeklődik Magyarország és a
magyar kultúra iránt. Így segítjük elő – bár közvetett módon – Magyarország és a
magyar kultúra népszerűsítését a sokszínűnek és nem uniformizáltnak álmodott egye-
sült Európában.
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www.itk.hu/origo/magyar/
www.ecl.hu
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MAGYAR MINT IDEGEN NYELVI VIZSGAKÖZPONTOK BULGÁRIÁBAN




