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A magyar mint idegen nyelv helyéről az új 
nyelvvizsgarendszerben 

A Magyarországon nyelvtanítással foglalkozó intézmények most, az 
akkreditációs eljárások megkezdése előtt, az új nyelvvizsgarendszer 
érvénybe lépésének finisében az izgatott helyezkedés időszakát élik: a 
nyelviskolák igyekeznek a számukra leginkább megfelelő 
vizsgaközponthoz csatlakozni, annak vizsgahelyévé válni, mely központ 
képes kifizetni a nem csekély akkreditációs díjat, emellett teljesíteni tudja 
- az adminisztratív feladatokon kívül - azt az irányító, szakmailag 
inspiráló, ellenőrző szerepet, melyet az új rendszer ró rá, s nem utolsó 
sorban bír a tanulókat vonzó kellő presztízzsel. 

A jövő mozgásai elég világosan körvonalazhatók: a nyelviskolák nem 
kis hányada, talán a rendeletalkotók eredeti szándékával ellentétben, a 
„Rigó utca", azaz az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Intézete szárnyai 
alá gyülekezve igyekszik majd a létét biztosító diákokat megnyerni. 

A nemzetközi érvényességű bizonyítványt adó nagynevű vizsgáztató 
helyek hazai képviselői őszintén szólva nem igazán érdekeltek a honi 
akkreditációs eljárás vállalásában, nemzetközi érvényességük a 
munkavállalók és munkaadók körében így is elegendő vonzerő. S ha 
udvariassági gesztusként ezt mégis megteszik, feltehetőleg azzal a céllal, 
hogy középiskolás diákjaikat megtartsák, így mentesítve őket a honosítási 
procedúrától. 

Persze új intézmények is megjelennek majd, a kívülállók számára 
misztikus és elegáns rövidítéseikkel, hisz ne feledjük, a nyelvtudás 
mérése nem lebecsülendő hasznot hajtó üzletág, s a kimondottan 
vizsgáztatásra alakult egyesületek bizonyára felismerték a nyelvi 
elzártságból dinamikusan nyitó kelet-európai országok piacában rejlő 
lehetőségeket. Az Európai Unió küszöbén topogó Magyarország, ahol 
visszanyerte régi rangját a nyelvtanulás, az idegen nyelvek tudása a 
társadalmi, gazdasági érvényesülés fontos - papírral is igazolandó -
feltételévé vált, nem kerülheti el figyelmüket. 

Felvetődhet a kérdés, mi a teendője a magyart idegen nyelvként oktató 
intézményeknek a jelen helyzetben, hogyan is felelhetnek meg az életbe 
lépő nyelvvizsgarendszerben az új helyzet által támasztott és a velük 
szemben megfogalmazódó elvárásoknak. Megjegyzem, a magyar mint 
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idegen nyelv besorolása - a szakma „feleszmélésének" és a minisztérium 
odafigyelésének köszönhetően - az előzőekhez képest sokat javult az 
1999-es oktatási miniszteri rendeletben, hisz a 14. § 2., 3. bekezdése 
értelmében a kis és holt nyelvekkel került egy kategóriába, ami persze 
nem ad büszkeségre okot, de az e státuszából következő könnyítések 
segíthetik a régi nem éppen szerencsés vizsgáztatási formációtól való 
elszakadást. A mostani helyzetet így kis túlzással akár előnyösnek is 
mondhatjuk, hisz a magyart idegen nyelvként oktató intézmények előtt 
megnyílt a lehetőség az önálló döntésre arról, hogy tanulóikat milyen 
vizsgá(k)ra akarják felkészíteni. 

Betagozódni valamelyik vizsgarendszerbe, s ha igen, melyikbe, 
önállót kidolgozni, mindezt együtt vagy külön - e kérdések mérlegelése a 
közeljövő elodázhatatlan feladata a szakma számára. Munkámban a 
továbbiakban arra vállalkozom, hogy szélesebb kitekintést adjak a 
különböző nyelvvizsgákról itt, Európában, az egyes nyelvek helyéről a 
vizsgarendszerekben, hogy a levonható tanulságok esetleges útmutatóul 
szolgáljanak a magyar mint idegen nyelv megmérettetési módjának 
kimunkálásához. 

A leendő vizsgá(k) milyenségét alapjaiban meghatározó lépés 
megítélésem szerint a legoptimálisabb vizsgáztatási formáció 
kiválasztása lenne. A vizsgáztatási formáción a vizsga működtetését 
biztosító intézmény és a konkrét vizsgarendszer együttes megjelenési 
módját értem, azt a viszonyrendszert, mely alapvetően meghatározza, 
befolyásolja az adott vizsga milyenségét, azaz szakmai megbízhatóságát 
és piaci értékállóságát, mely jellemzők minden jó vizsga 
alaptulajdonságai. 

Szerencsés módon a két utóbbi erénnyel bíró vizsgatípusokért nem 
kell messzire mennünk, elegendő azt megvizsgálnunk, hogyan oldották 
meg a tőlünk nyugatabbra fekvő országok nemzeti nyelvük 
teszteltetésének, elismertetésének kérdését. 

Az angol, német, francia, olasz, holland nyelvvizsga-formációkat 
áttanulmányozva három jól elkülöníthető típusukkal találkozunk, melyek 
fontossági sorrendben a következők. 

1. A vizsgát az adott nyelv - angol, német, francia stb. - oktatásában 
részt vevő intézmények, módszertani központok szakembereiből álló 
testület avagy az említett intézményekkel szorosan együttműködő, azok 
égisze alatt tevékenykedő tesztközpont állítja össze, ellenőrzi, működteti. 
Ha a vizsgát a tanítási folyamat utolsó fázisának, betetőzésének tekintjük, 
ez a forma biztosítja a nyelvtanítás pedagógiai szempontból ideálisnak 
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mondható egymásra épülő, egymástól függő teljes rendszerét a vizsgában 
érdekeltek számára. 

Mert milyen is a jó vizsga a vizsgázó szemszögéből? Jó akkor, ha 
reális képet nyújt a tudásáról, eredménye tükrözi befektetett energiáit, a 
számon kért anyag szinkronban van az általa tanultakkal, és 
természetesen jól csillog, vagyis megfelelő piaci értékkel bír. 

A nyelvvizsga másik közvetett érintettje, a nyelvtanár - ha választhat 
- olyan nyelvvizsgára készíti fel legszívesebben diákjait, amely mind 
struktúrájában, másképpen a tesztelt tudás megválasztásában, mind 
kérdésfelvetéseiben a legharmonikusabban illeszkedik a tanítás során 
megfogalmazott célkitűzésekhez, az alkalmazott módszerekhez, 
eljárásokhoz, sőt urambocsá! a tankönyvekhez. A tanár azt sem veszi 
(venné) zokon, ha visszajelzései esetlegesen beépülnek a vizsgába. A 
cambridge-i egyetem vizsgaszindikátusa, az UCLES által működtetett 
Cambrìdge-vizsgák avagy a University of Oxford által szervezett Oxford-
vizsgák kétségbevonhatatlan sikeréhez, rangjához a két egyetem patinás 
neve mellett a mögöttük álló totális rendszer, azaz az angol nyelv 
tanításának és általában a modern nyelvoktatásnak a módszereit alakító, 
meghatározó magas színvonalú szakmai háttér, alkalmazott nyelvészeti 
műhelyek, jelentős könyvkiadás, valamint sikeresen működő kurzusok 
sora is hozzájárul. 

Hogy a nyelvi- és vizsgáztató nagyhatalom Angliánál közelebbi 
példával is éljek, a német nyelvvizsgák zömét ugyancsak a német nyelvet 
oktató intézmények, módszertani központok állították össze, így a ZMP 
(Zentrale Mittelstufenprüfung) kidolgozója a Goethe Intézet, a GDS-é 
(Grosses Deutsches Sprachdiplom) és a KDS-é (Kleines Deutsches 
Sprachdiplom) a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem. 

Azt szinte felesleges hangsúlyoznom, hogy mindkét nyelv vizsgáinak 
összeállítói az angol, német nyelv oktatásának legszakavatottabb 
képviselői, s az adott nyelvek specifikus jegyeit, társadalmi, kulturális 
miliőjük sajátosságait messzemenően figyelembe véve dolgozták ki az 
egyes vizsgaszinteket, követelményrendszerüket. Mindez nem csupán a 
grammatikai kompetencia értékelését célzó feladatokra érvényes, de a 
vizsga egészére is, hiszen a társadalmi, szociokulturális kontextusoknak 
megfelelő nyelvhasználat minden kommunikatív kompetencia mérésnek 
elengedhetetlen része, ami köztudottan a nyelvet beszélő közösség 
szokáskultúrájának ismeretét jelenti. Talán azt sem túlzás kijelenteni, 
hogy a vizsgák nemegyszer árulkodnak összeállítóik nemzeti 
karakterjegyeiről, szellemiségéről is. Avagy minek tekintsük a GDS 
vizsga részét képező kissé „porosnak" tűnő tollbamondás feladatot, mint 
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a német alaposság megnyilvánulásának, a francia D.E.L.F. (Diplome d' 
Etudes en Langue Française) egyik különálló részét képező Kultúra- és 
civilizációs ismeretek kérdéskört, mint a franciák kultúra iránti 
érzékenységének? 

A szakmai szempontok következetes megvalósítása mellett még egy 
számunkra talán kiváltképpen megfontolandó törekvés is tetten érhető e 
vizsgaformációknál, nevezetesen az egyes nyelvek elismertetésében, 
terjesztésében megnyilvánuló tudatosság, másképpen szólva a nemzeti 
nyelveket támogató nyelvpolitikai elvek érvényesítése. Ez utóbbiaknak 
határozott jelét látom egyes francia, német és olasz vizsgák 
felépülésében: létüket, rangjukat ugyanis nemcsak a dicséretes szakmai 
összefogás segíti, erősíti, hanem a nyelvoktatásban, valamint a szóban 
forgó nyelv megismertetésében érintett minisztériumok kurátori 
tevékenysége is. Nyugati szomszédunk hivatalos német mint idegen 
nyelv vizsgájának, az ÖSD DAF-nak példának okáért három szövetségi 
minisztérium is a védnöke, az oktatási és kulturális, a külügy, az egy 
tárcának számító tudományos ügyekért, közlekedésért és művészetért 
felelős minisztérium. 

A francia nyelvvizsgák esetében talán még erőteljesebben 
megnyilvánul a felelős kultúrpolitika tevékeny közreműködése, hisz a 
franciaországi nyelvvizsgák kiállítója a Francia Művelődési Miniszté-
rium, míg az egyik nemzetközi olasz mint idegen nyelv vizsga, a CILS 
hitelesítője az Olasz Külügyminisztérium. 

A vizsgált rendszerek közös sajátossága nemzetközi érvényességük. A 
nemzetközi elismertetés egyik útját a nagynevű angol vizsgarendszerek 
képviselik. Ezeket az ún. extenzív, azaz belülről kifelé irányuló építkezés, 
terjeszkedés jellemzi, vagyis az anyaországbeli vizsgaközpont úgy 
telepíti át egy másik országba vizsgáját, hogy közben messzemenően 
biztosítja zártságát, sérthetetlenségét, autentikus voltát: a budapesti 
International House-ban letett PET- vizsga például ugyanaz, ugyanolyan 
körülmények között folyik, mintha Cambridge-ben lenne, így értékében 
sem kisebb annál. 

A másik mód a nemzetközi érvényesség elnyerésére Európa Uniós 
országokról lévén szó, a kultúrdiplomáciai egyeztetés, az állami vagy 
minősített nyelvvizsgák kölcsönös elfogadása. 

2. A vizsgaformációk e csoportját egy meghatározott nyelv 
vizsgáztatására szerveződött, az adott nyelv országában székelő, de 
nemzetközi központok, konzorciumok alkotják. Céljuk egységes és 
nemzetközileg elismert vizsga létrehozása egy meghatározott nyelvbó'l. 
Ilyennek tekinthetők az angol nyelvismeretet mérő PITMAN, TOEFL, 
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IELTS szervezetek által működtetett vizsgák. Az előzőektől a direkt 
vizsgáztatói szerveződés, a nyelvoktató helyekkel való közvetettebb 
kapcsolatok, illetve az erőteljesebben vállalt nemzetköziség különbözteti 
meg őket. Körük megítélésem szerint nem fog rohamléptekben bővülni, 
hiszen csak az olyan igazán széles piaccal rendelkező nyelvek esetében 
érdemes ilyen szerveződéseket létrehozni, mint az angol. Ha ellenben a 
tesztelt nyelvek körét bővítik, beleolvadnak a következő típusba. 

3. Ebben az esetben a nemzetközi tesztközpont különböző nyelvek 
vizsgáztatását vállalja fel, s elsődlegesen a bizonyítvány nemzetközi 
elismertségét biztosítja. A működő rendszerek ismeretében azt 
mondhatjuk, hogy szakosodhatnak a nyelvek szűkebb körére, mint ahogy 
ezt teszi például a frankfurti székhelyű, a német- és angol nyelvtudást 
mérő ICC (International Certificate Conference), de léteznek a 
vizsgáztatási körükbe minél több nyelvet bevonó központok, így az egyes 
országok állami nyelvvizsgáztatását bonyolító vizsgáztatók tömörülése, 
az ALTE (Association of Language Testers in Europe). Ez utóbbi több 
nyelv mérésében szerzett tapasztalatai alapján az előző két 
vizsgarendszerbe még be nem került területeket és legfőképpen nyelveket 
szeretné magához csatolni. Az Idegennyelvi Továbbképző Intézet 
feltehetőleg él(t) az ALTE-hoz csatlakozás lehetőségével, mivel érdekei 
egyértelműen ilyen együttműködést kívánnak. Ismereteim szerint az 
olasz nyelvből egy nemzetközi vizsgabizonyítványt az ALTE is kiállít. 

Több nyelvre kidolgozott egységes vizsgakövetelményeket, valamint 
az Európai Unióban érvényes bizonyítványt ígér a magyar mint idegen 
nyelvet tanító intézményeket is megszólító, az ERASMUS, LINGUA és 
LEONARDO programok által (sajnos, nincs információm arról, hogy 
meddig) támogatott. ECL konzorcium is. Új formációról lévén szó, 
elfogadását a magyar nyelv esetében feltételezésem szerint két tényező 
dönti el: egyrészt az, mennyire tudott megfelelni a magyar vizsgaanyag 
annak a nem csekély szakmai kihívásnak, hogy minden vizsgáztatott 
(indoeurópai) nyelvre érvényes egységes követelményrendszerét a 
magyar nyelv sajátosságaihoz, a magyar nyelv oktatásának 
intézményeinkben elfogadott folyamatához igazítsa. (Hacsak célja éppen 
nem ellenkező: saját követelményrendszeréhez akarja idomítani a 
magyarnyelv tanítását.) A másik kevésbé meghatározó körülmény az, 
hogy a szükségszerű szakmai kompromisszumokat, az igazodást egy 
távoli, Londonban székelő, irányító apparátus szigorú előírásaihoz és 
nem utolsó sorban a nem kevés vizsgadíjat feledtetni képes-e az Európa-
kompatibilis, de Magyarországon az új szabályzat szerint négy szintjével 
nem érvényes diploma. 
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Összegezve a három vizsgaformációról elmondottakat, az egyes 
vizsgarendszerek és az azokban érdekelt nyelvek viszonyának következő 
jellemzőit tartom kiemelendőnek és megfontolandónak. 
1. Minden vizsgált nyelv esetében létezik az adott nyelvet oktató 

szakma aktív közreműködésével, irányításával összeállított vizsga, 
azaz egyetlen szakmai közösség sem mondott le meghatározó, 
domináns szerepéről az általa oktatott nyelvben. 

2. A kultúrpolitikai intézmények támogató jelenléte az olyan a 
magyarhoz képest jóval nagyobb nyelvek vizsgarendszerében is, mint 
a német, francia, olasz, arra figyelmeztet, hogy a nemzeti nyelvek 
vizsgáztatása nem lebecsülendő nyelvpolitikai kérdés, s a 
nyelvvizsgáztatók „személye", a vizsga rangja a nyelv presztízsét 
növelő tényezők. 

3. A vizsga nemzetközi érvényessége a nyelvek elismertetésének 
elengedhetetlen feltétele a munkaerő piacon, tehát minden 
nyelvvizsga-rendszer törekszik arra, hogy nyelvhatárain belül és 
kívül is elismerjék. Ez a folyamat azonban a példák alapján egymást 
időben követő, vagyis a vizsgaszervezetek a nyelvterületeiken belül 
kidolgozott, elfogadott vizsgájukat teszik nemzetközivé. (Arra nem 
találtam precedenst, hogy a saját vizsgarendszer létrehozásának 
gondolatát feladva kialakítását nemzetközi szerveződésre bízták 
volna.) 

Személy szerint igen remélem, hogy a jövendő magyar mint idegen 
nyelv vizsgarendszere vagy vizsgarendszerei a vázolt főbb sajátosságok 
legjobbjait ötvözik majd magukba, s a magyar nyelvet oktató 
intézmények megfontolt, felelős döntést hoznak, mert bármely irányba is 
teszik meg külön-külön vagy együtt a lépéseiket, nem csupán a vizsga 
jellegét határozzák meg, de - kölcsönös függőségükből következően -
befolyásolják a magyar mint idegen nyelv oktatás, a tankönyvkiadás 
jövőbeli helyét, szerepét is. 
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