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A tudásszint mérésének és mérhetőségének egy lehetőségéről 

A magyar nyelv "társtalanságából" eredő elszigeteltsége, nehézsége, 
bonyolultsága, sőt: megtanulhatatlansága a nagyszámú magyarul tanuló, 
a nyelvet és kultúrát nemcsak elsajátító, hanem igazán megszerető tanuló 
ellenére is állandóan jelenlévő sajnálatos tény. Már a múlt század végétől 
kezdve foglalkoztatta a nyelvészeket, majd különösen a két világháború 
közötti időszakban az írókat, történészeket, hogy ez a negatív 
megközelítés hogyan jött létre, honnan eredt, és mit lehet ellene tenni. 

Válaszok és megoldási javaslatok ugyan érkeztek, de átütő sikert 
egyik sem hozott: a magyar nyelv továbbra is magán viselte a "ritka, 
nehéz, megtanulhatatlan" jelzőket, s ezzel együtt jár az "érdektelen, 
lényegtelen, perifériális" jelentés is. Elég körülnézni akár a modern 
nyelvtipológia házatáján: akármelyik cikket, szakkönyvet nézzük, a nem 
magyar szerzők sokkal gyakrabban veszik példaanyagukat a legegzoti-
kusabb, csak néhány ezer vagy tízezer ember által beszélt afrikai vagy az 
óceániai szigetvilág valamely törzsi nyelvéből, s elenyészően kevéssé 
vizsgálják a több mint a 15 millió ember által beszélt magyart. 

Épp ezért kell üdvözölni minden olyan törekvést, amely céljául tűzi ki 
bármely részterületen a magyar nyelv népszerűsítését, a divatos "nagy 
nyelvekkel" való összevetését. Minden ilyen törekvés a kuriozitás, a 
megtanulhatatlanság, az elszigeteltség ellen dolgozik - s ezen törekvések 
sorában üdvözölhetjük az ECL nyelvvizsgát is. Ez a nyelvvizsgarendszer 
egységes, bármely nyelvre alkalmazható kirtériumok alapján kíván 
objektív értékelést adni a vizsgázó nyelvi felkészültségéről. 

Az elmúlt rövid időszak tapasztalatai alapján a legtöbb vitát épp az 
egységes kritériumok kifejezés váltotta ki. A vizsga rendszerének nem 
alapos ismerete vagy esetleges félreértelmezése válthatta ki azokat a 
vádakat, mely szerint e vizsga egy kaptafára akar ráhúzni szerkezetileg 
teljesen különálló nyelveket, indoeurópai mércével mér egy nem 
indoeurópai, agglutináló típusú nyelvet. 

Az ECL- vizsga leírását alaposan megvizsgálva ez az érv azonnal 
visszautasítható: az összevetés, a mérés funkcionális szempontból 
történik, azaz: a vizsgált nyelven/nyelveken kommunikálva képes-e a 
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jelölt, s milyen mértékben képes helytállni egy adott szituációban. A 
vizsga tehát eleget tesz a Dik-féle elvárásnak: 

bármilyen, tipológiailag különböző nyelvre alkalmazható úgy, hogy 
figyelembe veszi az egyezéseket és különbözőségeket. (Dik. 1989. 14.) 

(Csak úgy zárójelben jegyzem meg: mit is teszünk mi, magyar mint 
idegen nyelv tanárok? Szünet nélkül, állandóan tipológiailag különböző 
nyelveket vetünk össze, s ha munkánkat jól végezzük, épp funkcionális 
szempontból...) 

A vizsgarendszer kellő szabadságot ad az egyes nyelvek sajátos 
természetéből adódó kérdések megoldására. Az adott szintek nem az 
elsajátítandó morfológiai-szintaktikai elemek, szabályok mennyiségét 
határozzák meg, hanem a "Kommunikációs feladatok "-ban leírt 
szituációkban való nyelvi viselkedést. Egészen biztos, hogy egy-egy 
kommunikációs feladat megoldásához nyelvenként különböző 
mennyiségű és nehézségi fokú grammatikai szabály és lexikai elem 
ismeretére van szükség. Magától értetődik, hogy a gazdag morfológiájú 
magyar nyelv A, B szintű vizsgájának letételéhez több grammatikai 
ismeretre van szükség, mint pl. az angol esetében. De a vizsgarendszer 
nem a grammatikai részrendszerek megfeleltetését, s nem is a tanulásra 
szánt óraszámot kívánja egységesíteni, hanem a kommunikatív 
kompetenciát méri egységes kritériumok alapján. 

Az 1997-ben, a JPTE Továbbképző Központja által megjelentetett, 
"Európai Nyelvvizsga Bizonyítvány Modern Nyelvek Ismeretéről -
Magyar nyelv" c. kiadvány alapján az egyes szintek részletes leírását a 
mellékletben látható módon táblázatosan, emelkedő nehézségi 
sorrendben összefoglaltam. A rendszer nem öncélú, mert az áttekintésen 
kívül komoly segítséget nyújthat a tananyagok készítésénél. Másik nagy 
előnye a szintfelmérésnél, csoportbeosztásnál van: akár a 
nyelviskolákban, de napjainkban a felsőoktatási intézményekben is sok 
helyről, különböző előképzettséggel érkeznek a hallgatók. Egy jól 
lebontott, részletező felmérési lehetőség meghatározza a diák optimális 
haladását, megmutatja tudásának "gyenge pontjait". Az ECL-rendszer 
azonos súllyal kezeli a négy alapkészséget: 

SZÓBELI ÍRÁSBELI 
PRODUKCIO beszélgetés/összefüggő 

szöveg formálása 
levélírás 

PERCEPCIÓ beszélgetés/hallott szöveg 
megértése 

olvasott szöveg 
megértése 
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Érdemes megfigyelni, hogy a vizsga során csak olyan feladattípusok 
fordulnak elő, amelyekkel valós szituációban is találkozhat a hallgató. 
Nincs grammatikai teszt, nincsenek kiegészítendő szövegek/mondatok, 
hiányos végződések, a jó megoldás kiválasztása több lehetőség közül stb. 
Az ilyen típusú feladatok a felkészülésre, a gyakorlásra maradnak, ennek 
eredményét az aprólékosan differenciált értékelési rendszer alapján 
kapjuk meg. 

Mitől sikeres vagy sikertelen egy nyelvvizsgarendszer? A jól 
kidolgozott, valós eredményeket tükröző értékelésen kívül számos olyan 
összetevője van, amely már nem a szakmai felkészültség függvénye. A 
megismertetés, az elfogadtatás idő- és pénzigényes. Rengeteg pénzt és 
energiát kell belefektetni a vizsgarendszer elterjesztésébe, hogy elegendő 
vizsgaeredmény álljon rendelkezésünkre, mely tükrözi az elvárások - pl. 
a munkáltatók, az oktatási intézmények nyelvi elvárásai - és a 
teljesítmény viszonyát. Nem mindegy az sem, hogy hogyan működik és 
hogyan gazdálkodik a vizsgarendszert létrehozó konzorcium, ill. ennek 
magyarországi képviselete. Jól kidolgozott tananyagokra van szükség 
ahhoz, hogy a kezdeti célkitűzések és a végeredmény összhangban 
maradjon. 

Feltételezhető, hogy az ECL- rendszer nem marad társtalanul. Éppen a 
NATO-hoz, az EU-hoz való csatlakozás, a külföld felé nyitás egyre 
inkább ráirányítja a figyelmet a nemzetközi mércékkel is mérhető 
nyelvtudás fontosságára, így valószínű, hogy más közismert 
nyelvvizsgarendszereknek is elkészül magyar adaptációja. Hogy melyik 
lesz a "befutó", melyik lesz a legnépszerűbb, s egyáltalán: melyik marad 
fenn, ezt a jövő dönti el. A "úttörés" érdeme mindenképpen az ECL-1, ezt 
a szakmailag megalapozott, technikailag végiggondolt nyelvvizsgarend-
szert illeti meg. 

Melléklet: Az ECL nyelvvizsgarendszer követelményrendszere alapján 
összeállított grammatikai (+ tematikus) haladási menet. 
Felhasználható: szintfelmérés 

tananyagösszeállítás 
Készítette: Hegedűs Rita; 1997. január 
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A szint 

Al . 

a létige egyes és többes számú ragozása, 
a "nominális" mondat és a létigés 
mondat, tagadás 
Hol? kérdésre felelő határozószók 

Bemutatkozás, foglalkozások 

Jelen idejű határozatlan igeragozás egyes 
és többes számban; mozgást jelentő igék, 
ikes igék, Hol? Honnan? Hová? 
hat.ragok; 
többes szám 

Ország-, népnevek és 
nyelvek; 
képleírás, lakás 

A melléknév mint jelző; 

nem - hanem, és, de - összetett mondat 

Közlekedés: hogyan jut el 
vhonnan vhová 

A tárgy fogalma, a határozott igeragozás; 
rendhagyó igék: jön-megy, tesz-vesz 
irányt jelölő igekötők 

vásárlás, étterem, 
számok, mennyibe kerül 

szem. névmás tárgyesete; határozott-
határozatlan ragozás esetei 
Hol? kérdésre felelő névutók; 
kettős tagadás(l) 
Kérdések, kérdőnévmások (ki, mi, hol, 
honnan,milyen) 

A2. 

de, vagy kötőszók, hogy-os tárgyi 
alárendelő mellékmondatok 

véleményjavaslat, feltételezés 
kifejezése (azt hiszem, hogy...; úgy 
gondolom, hogy...; úgy emlékszem, 
hogy..., úgy tudom, hogy) 

-val/-vel, -nak/-nek 
határozószók, módhatározó a 
mondatban 

események leírása, ajándékozás 

körülírásos felszólítás (tessék!) tegezés - magázás 
egyszerűbb vonzatos igék 
pl.: ad, vár, gondol, telefonál stb. 

telefonálás, üzenetek 

-meg, -el igekötők 
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A3. 

névmási ragozás (nekem, velem, 
mellettem) 
Birtokos szerkezetek 1.: birtokos 
jelző, egy birtok 
dativus possessivus 

Külső, belső leírása 

a család 
-ú/ű,_-s mell. név képző; -ék öltözködés 
A melléknév fokozása tulajdonságok, tulajdonságok 

összehasonlítása; a cselekvés 
módjának 

az ige múlt ideje 
egyszerűbb időhatározók 

események sorrendisége; 
"szoktam" 

időpont, időtartam dátum (születésnap, események...) 
birtokjel 
Birtoklás több birtok esetén 

A4. 

-hat/-het 
főnévi igenév (1) 
módbeli segédigék (lehet, szabad, akar, tud) -az infinitívuszt még 
nem kell ragozni! 
szórend : tematikus-rematikus rész elkülönítése 
mellérendelő/alárendelő összetett mondatok: azért, mert..., vagy, 
pedig 

B1 

képzők fokozatosan 
visszaható és kölcsönös névmás 
határozatlan, általános és tagadó névmás; kettős tagadás(2) 
jövő idő 
A Hol?, Honnan?, Hová? kérdésre felelő ragok, határozószók és 
névutók teljes rendszere (alól, bentrö\-félék is) 
szórend a dialógusban; nyomatékos/hangsúlyos szórend - tételesen, 
eddig csak a gyakorlat szintjén volt! 
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B2 

A birtoklás kifejezése egyéb határozóragok ill. képzők segítségével 
vonatkozó névmás, vonatkozói alárendelés 
kell + a főnévi igenév+ ragozása 
a főnévi igenév funkciói, személyragozása 
melléknévi igenév, határozói igenév 

B3 

felszólító mód 
feltételes mód 
konjunktívusz használatának esetei 1. 
célhatározó - célhatározói mellékmondat 
direkt és indirekt kérés, kérdés felszólítás 

B4 

hely-, mód-, ok-, célhatározói mellékmondatok 
okhat mondatok: alá- és mellérendelés 
ellentétes alá- és mellérendelő mondato.k2.:nem - hanem (Id. A) 
ahelyett, hogy 
vagy-vagy(ism., Id.A) 
akár-akár 
időhatározói mellékmondatok, események egymásutánisága (2.) 
a képzőrendszer összefoglalása 

C1-C2 
MORFOLÓGIA SZINTAXIS SZÖVEG/ 

KOMMUNIKÁCIÓ 
igei vonzatok és kon-
junktívusz 
összefüggései(2.) 

a konjunktívusz 
szórendi kihatásai 

Az igeképzők rendszere 
-kauzativ, faktitív 
képzők 
-passzív szerkezetek 

-t acc. rag mód-, fok-
mértékhatározói 
funkcióban 

A tranzitivitás mint 
központi kategóriának 
az áttekintése: 
az igék osztályozása a 
cselekvés alanya és 
irányulása viszonyának 
szempontjából 

Passzív jelentéstartalmak 
kifejezése; műveltetés 
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ikes igék: mediális-
reciprok-visszaható + 
tárgyassá téve 

hallott, olvasott szöveg 
összefüggéseinek 
megértése; 
ok-okozati, időbeli 
összefüggések 
megértése; 
vázlatkészítés 

Az igék vizsgálata a 
cselekvés lefolyásának 
szempontjából 
(gyakorító, mozzanatos 
stb.) 

Képzett igék 
transzformálása 
határozós szintagmákká 

az igei szerkezet 
hatókörének erősítése, 
gyengítése, ennek 
fokozatai 

C3 

MORFOLÓGIA SZINTAXIS SZÖVEG/ 
KOMMUNIKÁCIÓ 

határozói 
igenév(2) 

igeneves szerkezetek -
mellékmondatok 
transzformálása-időhatározói 
mellékmondatok! 

valamennyi 
esetrag 

az esetragok összevető elem-
zése, funkcionális egy-
beesések és különbségek 
sajátos jelentéstartalmú 
mellékmondatok: feltételes, 
következményes, hasonlító 

A szöveg kohézióját 
biztosító elemek: a 
kötőszók funkcionális 
egybeesése, eltérései 

alárendelő összetett 
mondatok 

a magyar alárendelő 
összetett mondatok 
fordítási lehetőségei más 
nyelvekben 
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C4 

MORFOLÓGIA SZINTAXIS SZÖVEG/ 
KOMMUNIKÁCIÓ 

Az igekötők 
rendszere; 
aspektualitás -
időviszonyok 
összefüggései 

publicisztikai 
szövegek megértése 

Az igekötők sajátos 
jelentései 

A szórend és az 
igekötők; 
határozó+igekötő+ige 
szórendi problémái 

Érzelmileg árnyalt és 
narratív szövegek 
különbségei 

A neutrális mondatok 
szórendje 

ismeretterjesztő 
(természettudo-
mányos) szövegek 
megértése 

D 

stilisztika; rokonértelmű szavak ismerete, használata; hangutánzó szavak, 
kifejezések, gondolatok árnyalt kifejezése; a szövegkoherenciát biztosító 
elemek helyes használata; szócsaládok ismerete 
szakszövegek; szaknyelv - fordítás 
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