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0 Bevezetés

A közoktatás 1989-ben történt liberalizációja óta megszűnt 
az  a  gyakorlat,  mely  szerint  az  általános  és  középiskolákban 
ugyanabból a központilag előírt tankönyvből tanítottak. Azóta a 
tanárok szabadon választhatják  ki  a  magyar  és  külföldi  kiadók 
kínálatából  a  legmegfelelőbbnek  vélt  tankönyvet.  Ez  a  döntés 
több  szempont  egyidejű  mérlegelését  igényli:  figyelembe  kell 
venni  a  tanulók  tudásszintjét,  képességeit  és  céljait;  másrészt 
fontos, hogy a tanár pontos információkkal rendelkezzen azokról 
a  nyelvi  kompetenciákról,  melyeket  a  tanulóknak  az  oktatási 
periódus végére el kell sajátítania. Míg a szempontok egyik fele 
minden  esetben  egyéni  mérlegelést  kíván,  az  oktatási  célok 
meghatározása  a  különböző  tudásszinteken  rendszeres 
megközelítést igényel.
A dolgozat célja, hogy elméleti és gyakorlati segítséget nyújtson a 
nyelvtanároknak,  és  mindazoknak,  akik  az  idegen  nyelvi 
ismeretek értékelésével és vizsgáztatással foglalkoznak. Mindkét 
csoport  nehéz  helyzetben  van,  ugyanis  nem  létezik  olyan 
általánosan  elfogadott  (nyelvtani  és/vagy  lexikai)  gyűjtemény, 
amely egyértelműen meghatározza, mely elemek ismerete várható 
el  egy adott  tudásszinten.  A dolgozat  meglévő igényeket  kíván 
kielégíteni:  az  olasz  nyelv  oktatásában  jelenleg  az  egyik 
legelterjedtebb  tankönyv  szókincsének  elemzésén  keresztül 
konkrét  javaslatokat  teszünk  egy  olyan  olasz  alapszókincs 
meghatározására,  amely  az  alapfokú  (A2  szintű)  nyelvvizsga 
megszerzéséhez szükséges minimális tudásszintnek tekinthető.

1 Gyakorisági és alapszótárak

A  szókincs  kiválasztásának  problémájára  számos 
megoldási javaslat született: az alapszótárak célja, hogy oktatási 
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szempontból  meghatározzák  egy  nyelv  alapszókincsét.  A  XX. 
század elején keletkezett  első alapszótárak szorosan kötődnek a 
nyelvészeti  statisztikához:  az  első  alapszótárak  ugyanis  a 
szógyakorisági  kutatások  melléktermékeiként  jöttek  létre.  A 
lexikográfusok  a  gyakorisági  kritérium  alapján  kívánták 
meghatározni  a  nyelv  alapszókincsét,  vagyis  leggyakoribb, 
legáltalánosabb, legelterjedtebb és leginkább hasznos szavait. Azt, 
hogy  az  oktatási  szempontból  leghasznosabb  szavak  nem 
feltétlenül  azonosak  egy  írott  nyelvi  korpusz  leggyakoribb 
elmeivel,  a  harmincas  években ismerte  fel  Morgan,  Thorndike, 
Vander Beke és Bakonyi.
Később,  az  ötvenes  évektől  kezdve  egyrészt  a  statisztikai 
módszerek tökéletesítésére, másrészt új paraméterek bevezetésére 
törekedtek.  Gougenheim  és  munkatársai  minőségileg 
módosították  az  alapszókincs  meghatározásának  alapelveit.  A 
francia  nyelv  alapszókincsének  kidolgozásánál  olyan  új 
szempontokat vezettek be, mint a  disponibilité, vagyis a szavak 
bizonyos témakörökhöz való kötődése, és az empirisme rationnel, 
ami az empirikus vagy intuitív úton történő kiválasztást jelentette. 
Az alapszótárak történetének ebben a szakaszában számos egyéb 
kritérium is megjelenik, mint például a familiaritás, a hatékonyság 
stb. Mivel meglehetősen szubjektív tényezőkről van szó, amelyek 
nehezen alkalmazhatók a lexikográfiában, nem könnyű megítélni, 
milyen hatással voltak az alapszókincs kiválasztására.
A  hetvenes  években  bekövetkezett  kommunikatív-pragmatikai 
fordulatot  követően  a  nyelvi  minimumok  meghatározása  a 
tanulók  kommunikatív  szükségletein  alapszik.  Megpróbálták 
feltérképezni  a  lehetséges  témákat,  szituációkat  és 
beszédaktusokat,  amelyekkel  a  tanulónak  meg  kell  birkóznia. 
Kiemelt  jelentőségű  az  Európa  Tanács  1971-ben  elindított 
Modern  Nyelvek c.  projektje,  amely  a  küszöbszint  (Threshold 
Level) fogalmából kiindulva, ebben az elméleti keretben állít fel 
nyelvi minimumokat az európai nyelvek kapcsán.
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a nyers gyakorisági adatok vagy a 
kommunikatív  megközelítés  önmagában  nem  garantálja  a 
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kiválasztás hitelességét.  Az utóbbi időben a két elképzelést  egy 
gyakorisági-kommunikatív keretben próbálják meg integrálni.

2 Az olasz nyelv gyakorisági és alapszótárai (1927–2006)

Az elemzésből kiderül, hogy számos olasz nyelvi alap- és 
gyakorisági szótár létezik.  A kiválasztás szempontjai  a szótárak 
célja  szerint  változnak:  egyes  esetekben  a  szerkesztők 
tapasztalatán  alapszik,  máskor  a  tapasztalatot  kiegészítik  a 
szóródási  adatok,  néhol  a  gyakoriság  és  a  szóródás,  máshol  a 
gyakoriság,  a szóródás és a tapasztalat,  vagy csak a gyakoriság 
szolgál a kiválasztás alapjául.
A kutatás  alapján az olasz mint  idegen nyelv alapszókincsének 
meghatározásához,  valamint  olasz  nyelvvizsgafeladatok 
készítéséhez legalkalmasabb eszköz Tullio De Mauro alapszótára 
(Vocabolario di base della lingua italiana, in: Guida all’uso delle  
parole,  Roma,  Editori  Riuniti,  1980,  pp.  146-172)  (a 
továbbiakban  VdB).  Ez  az  első  rendszeres  munka,  amely  a 
gyakoriság és a diszponibilitás (rendelkezésre állás) kritériumait 
ötvözve, meghatározta az olasz nyelv mintegy 7.000 legfontosabb 
szavát. A lista három részből áll: 
a) Alapszókincs (Vocabolario fondamentale) (VF): a Lessico di  

frequenza  della  lingua  italiana (Bortolini  et.  al.,  Milano, 
Garzanti-IBM,  1971)  (a  továbbiakban  LIF)  2.000 
leggyakoribb szava

b) Gyakori szókincs (Vocabolario d’alto uso) (VAU): 2.937 szó, 
melyek  a  LIF  rangsorában  2.002  és  5.001  közötti  értékkel 
szerepelnek.

c) Rendelkezésre  álló  szókincs (Vocabolario  d’alta  
disponibilità)  (VAD):  1.753,  a  LIF  által  nem  tartalmazott, 
vagy a rangsorban 5001-nél nagyobb értékkel regisztrált szó.

A  listát  számos  alkalommal  tesztelték,  több  (iskolai)  szótár 
készült  belőle,  valamint  könnyen  olvasható  szövegek 
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szerkesztéséhez is használják. Mindezek miatt elmondható, hogy 
az olasz alapszókincs leghitelesebb gyűjteményének tekinthető.

3 A magyar nyelv gyakorisági és alapszótárai (1933–2006)

Az  olasz  mint  idegen  nyelv  alapszókincsének 
meghatározásához  első  látásra  feleslegesnek  tűnhet  a  magyar 
nyelv  gyakorisági  és  alapszótárainak  vizsgálata.  Ha  azonban 
abból  indulunk  ki,  hogy  a  nyelv  lényegében  a  kommunikáció 
eszköze, akkor világossá válik, hogy az idegennyelv-tanfolyamok 
kettős célt valósítanak meg: egyrészt „exportálják” a beszélőt az 
idegen  országba,  másrészt  „importálják”  az  idegen  nyelvet  és 
kultúrát a tanuló országába. Ezért egyrészt fontos, hogy a tanuló 
ismerje a nyelv autentikus szerkezeteit, ugyanakkor viszont nem 
szabad  figyelmen  kívül  hagyni  a  nyelvi  elemeknek  a  tanuló 
országában elfoglalt használati értékét sem.
Miután  megvizsgáltuk  a  magyar  nyelv  gyakorisági  és 
alapszótárait,  megállapíthatjuk,  hogy  egyrészt  meglehetősen 
kevés  tanulmány  született  ebben  a  témában,  másrészt  hiányzik 
egy,  a  mai  magyar  nyelvet  bemutató  reprezentatív  gyakorisági 
szótár.  A  meglévő  művek  rendszerint  irodalmi  konkordanciák, 
gyermek-  vagy  újságnyelvi  kutatások,  amelyek  túl  régi 
szövegeken  alapulnak,  vagy  egyszerűen  nem  elégítik  ki  a 
gyakorisági  (alap)szótárakkal  szemben  támasztott  lexikográfiai 
követelményeket.  A  magyar  nyelv  alapszókincsének  egyetlen, 
többé-kevésbé  reprezentatívnak  tekinthető  gyűjteménye  a 
Threshold  Level magyar  változata  (Aradi,  Erdős,  Sturcz: 
Küszöbszint, Strassbourg, Európa Tanács, 2000). A továbbiakban 
ezt  a  listát  tekintjük  mérvadónak  a  magyar  diákoknak  oktatott 
olasz nyelv alapszókincsének meghatározásához. 

6



4 A gyakorisági és alapszótárak használata

A gyakorisági és alapszótárak, és általában a gyakorisági 
adatok fontos források számos tudományág számára.
Részletesen foglalkoztunk a lexikográfiai alkalmazás kérdéseivel. 
Néhány olasz egynyelvű szótárat elemeztünk, és megvizsgáltuk, 
hogy  milyen  mértékben  alkalmaznak  gyakorisági  adatokat  a 
címszavak  kiválasztásánál  és  a  lexikográfiai  definícióknál,  a 
használati  értéket  jelölő  címkék  kiválasztásánál,  az  aljelentések 
elrendezésénél,  az  idiomatikus  kifejezések  és  kollokációk 
meghatározásánál. Az elemzésből kiderül, hogy bár a nagyméretű 
korpuszokon  alapuló  gyakorisági  adatok  koherensebb  és 
átláthatóbb megoldásokat eredményeznének a lexikográfia szinte 
minden területén, a szótárak jelentős része továbbra is inkább a 
szerzők  nyelvi  érzékén  alapszik,  ami  gyakran  vitatható 
eredményekhez vezet. A példák megmutatják, hogy bármennyire 
tapasztalt  is legyen a lexikográfus,  az egyéni  nyelvi  érzék nem 
helyettesítheti  a  közösség  nyelvhasználatának  statisztikai 
vizsgálatát. A legújabb kezdeményezések is azt bizonyítják, hogy 
a  statisztikai  adatok  felhasználása  elkerülhetetlen  a  tényleges 
nyelvhasználatot tükröző szótárak szerkesztésénél.
Az  alapszótárak  fontos  alkalmazási  területe  a  kontrollált 
nehézségű  szövegek  írása.  A  kontrollált  írás  kritériumai 
szisztematikus  alkalmazása  valósult  meg  az  olvasási 
nehézségekkel  küzdő  személyeknek  szánt „könnyen  olvasható 
havilap”, a due parole esetében. A római “„La Sapienza” egyetem 
kutatói  és  diákjai  által  szerkesztett  lap  egyik  fő  szerkesztési 
kritériuma  a  mintegy  2.000  szavas,  a  VdB  és  más  olasz 
gyakorisági szótárak alapján kiválasztott szókincs alkalmazása. A 
kezdeményezés  kapcsán  indult  el  Olaszországban  a 
közigazgatásban használt szövegek egyszerűsítésének folyamata, 
szintén a VdB mint kontrolleszköz, segítségével.
Végül  felhívjuk  a  figyelmet  arra,  hogy  a  gyakorisági  adatok 
fontos szerepet játszanak az olyan informatikai alkalmazásokban, 
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mint a természetes nyelvek feldolgozása (NLP) és a beszélt nyelvi 
technológiák. 

5 A szókincs a nyelvvizsga-rendszerekben

Több  intézmény  is  foglalkozik  az  olasz  nyelvvizsgák 
letételéhez  szükséges  szókincs  meghatározásával.  Az  Európa 
Tanács két fontos projektjét kell megemlíteni: az első a  Modern 
Nyelvek projekt,  a  második  a  Közös  európai  nyelvi  
referenciakeret.  Az  első  projekt  eredményeképp  jöttek  létre  az 
egyes nyelvek „küszöbszint” leírásai, amelyet eddig huszonhárom 
európai nyelvre dolgoztak ki. Ezek a gyűjtemények tartalmazzák 
a  konkrét  nyelvtani  és  lexikai  elemeket,  amelyek  ismerete 
szükséges  egy  idegen  környezetben  való  „túléléshez”.  A 
kommunikatív-pragmatikai  megközelítésnek  megfelelően,  a 
konkrét  elemeket  a  konkrét  csoportok  szükségletei  alapján 
választották  ki.  A  tanulók  szükségleteinek  elemzéséhez 
meghatározták  azokat  a  nyelvi  funkciókat  és  azokat  az 
ismereteket, amelyeket tudnia kell kifejezni és/vagy megérteni.
A  Közös  európai  referenciakeret  jelenleg  nem  más,  mint  egy 
közös  elméleti  keret,  amelynek  célja  a  vizsgák  nemzetközi 
elismerésének  támogatása.  A  szintén  kommunikatív  szemléletű 
mű egyfajta közös alapot kíván nyújtani a nyelvtani és lexikális 
sillabuszok, vizsgák, tankönyvek stb. kidolgozásához. A szókincs 
kiválasztásához  számos  ún.  deskriptort  dolgoztak  ki,  amelyek 
alapján  hamarosan  sor  kerül  a  konkrét  referenciaanyagok 
létrehozására  is.  A  kiválasztás  hitelessége  érdekében  a 
referenciaanyagok  fejlesztéséhez  kiadott  útmutató  felhívja  a 
figyelmet  a  gyakorisági  adatok  és  korpuszadatok  fokozott 
használatára.  Az  olasz  nyelvi  referencia  kidolgozását  az 
Università per Stranieri di Perugia végzi.
Az  olasz  mint  idegen  nyelv  alapszókincsének  kiválasztásához 
fontos  ismerni  az  olasz  vizsgarendszerek  szókincsre  vonatkozó 
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előírásait is. Három vizsgatípust elemeztünk: az Università degli 
Stranieri  di  Siena  Certificazione  di  Italiano  come  Lingua 
Straniera (CILS) vizsgáját, az Università per Stranieri di Perugia 
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) vizsgáját 
és  a  Società  Dante  Alighieri  Certificato  di  Competenza  della 
Lingua (PLIDA)  vizsgáját.  Kiderült,  hogy  a  lexikai 
követelmények meghatározásához csak a CILS és a CELI használ 
alap-  és  gyakorisági  szótárakat,  míg  a  PLIDA  csupán  egy 
általános  listában  határozza  meg  azokat  a  témákat,  amelyek 
előfordulhatnak,  és  nem  pontosítja  a  vizsgafeladatokban 
előforduló,  vagy a vizsgázótól  elvárt  szókincs méretét,  jellegét. 
Ugyanakkor még az egyazon lista (De Mauro szótára) használata 
sem  biztosítja  minden  esetben  a  kiválasztás  egységességét.  A 
passzív szókincset  mindkét  vizsga bizonyos  számú,  a  VdB-ben 
felsorolt szóban, illetve meghatározott százalék egyéb (a szöveg 
szavainak  min.  5%-a  B1  szinten,  max.  25%-a  C1  szinten) 
kifejezésben rögzíti.  Lényeges  eltérés  tapasztalható  azonban  az 
aktív  szókincs  meghatározásánál.  Míg  a  CILS  vizsgánál  a 
rendelkezésre  álló  szavak  (VAD)  bizonyos  százalékát  már  a 
legalsóbb szinteken is ismerni kell,  és a gyakori  szavak (VAU) 
ismerete  csak  a  magasabb  szinteken  követelmény,  a  CELI 
leírásában a rendelkezésre  álló  szavak ismerete  egyáltalán  nem 
követelmény. 
Nyilvánvaló,  hogy  egy vizsgarendszer megbízhatósága az 
alapjául szolgáló elképzelések tudományosságán múlik. A lexikai 
követelmények egységesítése érdekében valamennyi vizsgaszerv 
által elfogadott közös elméleti alapokra lenne szükség.

6 A Progetto italiano 1 c. tankönyv szókincse

Az alábbiakban  az  olasz  mint  idegen nyelv  oktatásában 
Magyarországon  jelenleg  igen  elterjedt  tankönyv,  a  nuovo 
Progetto  italiano 1 (T.  Marin e  S.  Magnelli,  Roma,  Edilingua, 
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2006)  szószedetét  vizsgáljuk.  Ez  a  tankönyv  egyike  azoknak, 
amelyek a  Közös európai nyelvi  referenciakeret  szintleírásait  és 
az olasz vizsgaszervek követelményeit veszik alapul.
Megvizsgáltuk,  hogy a  Progetto  italiano  1  tankönyv  szókincse 
mennyire  felel  meg  a  gyakorisági  és  alapszótárak  szerint 
alapvetőnek  tekinthető  szavaknak.  A  szóanyagok  két  listával 
hasonlítottuk össze: il Vocabolario di base della lingua italiana di 
(De  Mauro  et  al. 1980)  (VdB)  és  il  Lessico  di  frequenza 
dell’italiano parlato (De Mauro  et al.,  Milano,  Etaslibri,  1993) 
(LIP). 
A másik cél annak vizsgálata volt,  hogy a tankönyv anyagának 
ismeretében  képes-e  a  tanuló  letenni  egy  A2  szintű  vizsgát, 
amelyre  a  tankönyv  elvileg  felkészíti.  Megvizsgáltuk,  hogy  a 
javasolt szókincs hány százalékban fedi le a CELI-vizsga néhány 
olvasott szövegértési feladatát. 
Annak  ellenőrzése,  hogy  a  nemzetközi  közönségnek  szánt 
tankönyv  mennyire  felel  meg  a  magyar  tanulók  lexikális 
szükségleteinek,  a  magyar  nyelv  „küszöbszint”  leírásának 
segítségével történt (Aradi et al. 2000). 

6.1 A megvalósítás

A kiadó külön kötetben jelentette meg a két kötetben (Libro dello  
studente  és  Quaderno  degli  esercizi)  használt  szavak  és 
kifejezések listáját, melynek elektronikus változata megtalálható a 
kiadó honlapján  (www.edilingua.it).  Ez a  lista  képezte  a  kutatás 
alapját,  ám  mivel  ez  nem  tartalmazza  a  magyar  fordítást,  az 
Olasz–magyar szószedet  (Roma, Edilingua, 2006) alapján külön 
rögzítettük  a  szavak  magyar  megfelelőjét.  A  tankönyvben 
megtalálható  szavak  és  kifejezések  listáját  kiegészítettük  a 
magyar megfelelőkkel, szófaji jelöléssel, forrással, a szavak LIP-
ben elfoglalt használati rangjával (a kifejezések esetében abszolút 
gyakoriságával)  és  a  VdB-ből  való  hiányára  utaló  jelzéssel.  A 
lista  függelékként  a  dolgozat  végén  található,  a  tankönyvben 
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előforduló  tulajdonnevek  és  hangutánzó  szavak  felsorolásával 
együtt. 
A két  kötet  együttesen  2.819 címszót  tartalmaz,  ebből  2.457 a 
tankönyvben,  362  pedig  a  munkafüzetben  fordul  elő.  A 
korpuszban találunk még 86 tulajdonnevet és 3 hangutánzó szót.

6.2 A szókészlet mennyiségi jellemzői

A  szókincs  elsajátításának  ütemével  kapcsolatban 
megállapítottuk,  hogy  a  szókincs  nagyobbik  része  a  0–6. 
leckékben koncentrálódik (68%), míg a 7–11. leckék csupán az új 
szókincs 32%-át tartalmazzák. Ez a megoldás vitatható, mivel az 
első  leckékben  a  kiejtési,  helyesírási  és  nyelvtani  szabályok 
elsajátítása  jelentős  erőfeszítést  igényel  a  tanulótól,  így 
feleslegesnek  tűnik  nagy  mennyiségű  új  szóval  terhelni  a 
memóriáját.  Az alapvető  nyelvtani  szerkezetek  elsajátítása  után 
azonban  nagyobb  figyelmet  kellene  fordítani  a  szókincs 
bővítésére.  Az  is  kiderült,  hogy  bár  a  szerzők  megpróbálták 
jobban összehangolni a tankönyv és a munkafüzet szókincsét, az 
elsőként a munkafüzetben előforduló szavak aránya 6% (0. lecke) 
és  26,2%  (11.  lecke  )  között  változik.  A  hallás  utáni  értést 
gyakoroltató  szövegekben  előforduló  új  szavak  eloszlása  is 
hasonlóképp egyenetlen.
Összehasonlítva a szófajok megoszlását a VdB három szintjének 
megoszlásával,  megállapítható,  hogy a  főnevek és melléknevek 
nagy száma miatt a tankönyv szókincsének megoszlása a VdB-n 
belül a leginkább a gyakori szavak eloszlásával egyezik.
A LIP-pel történő szisztematikus összehasonlításból kiderül, hogy 
a  szavak  76%-a  legalább  3-szor  előfordul  a  LIP  korpuszában, 
11% fordul elő 3-nál kevesebbszer, és 13% nem szerepel a LIP-
ben.  Ez  alapján  a  címszavak  mintegy  negyede  nem tartozik  a 
leggyakoribb  szavak közé.  Az idiomatikus  kifejezések esetén a 
helyzet fordított: 74% nem szerepel a LIP-ben, 12% szerepel 3-
nál kevesebbszer és 14% fordul elő legalább 3-szor. Ez az adat 
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megmutatja, hogy egyrészt az idiomatikus kifejezések rögzítése a 
LIP-ben  meglehetősen  kezdetleges,  ugyanis  ez  volt  az  első 
gyakorisági  lista,  amely  szisztematikusan  regisztrálta  a 
kifejezéseket is; másrészt azonban bizonyítja, hogy a szerzők nem 
vették figyelembe a LIP vonatkozó adatait. 

6.3 A szókészlet minőségi jellemzői

A szavak tényleges használati értékének vizsgálatához elvégeztük 
a szókészlet és a LIP szisztematikus összehasonlítását. A LIP volt 
az a lista, amelyet  a szerzők  – saját bevallásuk szerint – alapul 
vettek  minden  olyan  esetben,  amikor  csupán  nyelvi  érzékük 
alapján nem tudták eldönteni, hogy használjanak-e egy szót vagy 
sem.
A  különböző  lehetőségek  közül  a  használati  érték  alapján 
felállított rangsort vettük alapul. A használati érték a normalizált 
gyakoriság és az alkorpuszokban való szóródás szorzata.
Az  alábbiakban  közöljük  a  LIP-ből  hiányzó,  vagy  3-nál 
kevesebbszer  előforduló  címszavak  arányát,  szófajonkénti 
megoszlásban. 

Címszavak %-a Főnevek Melléknevek Igék Határozók Idegen szavak Idiomatikus kifejezések
Hiányzik 13,4% 18,7% 3,1% 3,2% 50% 73,5%
Gyakoriság < 3 12,7% 12,9% 4,4% 1,6% 26% 12,4%

A LIP-ből hiányzó vagy 3-nál kisebb gyakoriságú címszavak aránya

Kiemelkedően  magas  a  melléknevek  aránya:  minden  ötödik 
melléknév  hiányzik  a  LIP-ből,  és  ha  ehhez  hozzáadjuk  az 
alacsony  gyakoriságú  mellékneveket  is,  akkor  azt  látjuk,  hogy 
minden második melléknév kiválasztását újra kellene gondolni a 
LIP  alapján.  Ugyanezt  az  érvelést  követve  minden  negyedik 
főnevet meg kellene vizsgálni. Ahogy várható volt, a LIP adatai 
és a szószedet címszavai leginkább az igék és határozók esetében 
egyeznek meg, mindkét típus esetében csekély a ritka címszavak 
aránya.  A LIP alapján az idegen szavak háromnegyedét kellene 
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eltávolítani, míg az idiomatikus kifejezések esetében ez az érték 
még magasabb, noha fontos megjegyezni, hogy ma már léteznek 
olyan gyűjtemények, amelyek a LIP-nél jobban tükrözik ezeknek 
a kifejezéseknek a használati értékét. 
Összességében  megállapítható,  hogy a  tankönyv  sokkal  inkább 
tükrözi  a  szerzők  nyelvi  kompetenciáját,  mint  a  gyakorisági 
adatokat.  Úgy  tűnik,  hogy  a  LIP  használata  meglehetősen 
szórványos, illetve esetleges volt.

6.4 A VdB-vel való összehasonlítás eredményei

Az  alábbi  táblázat  a  VdB-ben  szereplő  szavak  megoszlását 
mutatja,  az  adatok  az  összes  előfordulásra  vonatkoznak  (nem 
pedig az egyes címszavakra). 

VdB szintjei Szavak száma %
Alapszókincs (VF) 2040 63,24
Gyakori szókincs (VAU) 563 17,45
Rendelkezésre álló szókincs (VAD) 199 6,17
Összes VdB-ben szereplő szó 2802 86,86
VdB-ből hiányzik 424 13,14

A szavak megoszlása a VdB-hez képest

A várakozásoknak megfelelően a legtöbb szó az alapszókincshez 
(VF)  tartozik,  ugyanakkor  meglepő  a  gyakori  szókincs  (VAU) 
magas és a rendelkezésre álló szókincs (VAD) alacsony aránya. 
Mivel kezdő szintről  van szó, különös a gyakori  szókincs 20% 
körüli jelenléte, hiszen pontosan a gyakori szavak aránya az, ami 
megkülönbözeti egymástól az egyes lexikális tudásszinteket. Úgy 
tűnik,  hogy a  VAU-réteg  bizonyos  mértékben  túlreprezentált  a 
szókincsben, főként a VAD kárára. A rendelkezésre álló szavak 
bemutatására  fordított  csekély figyelem azért  furcsa,  mert  ezek 
azok a kifejezések, amelyek bár rendkívül hétköznapi jelentéssel 
bírnak, mégis nehezen kerülnek be a tanulók szókincsébe. 
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Az alábbi táblázatban összehasonlítottuk a LIP-ből és a VdB-ből 
hiányzó szavak arányát, szófajonkénti bontásban (nem vizsgáltuk 
a kifejezéseket).

Hiányzó címszavak %-ban
Főnevek Melléknevek Igék Határozók

LIP 13,4% 18,7% 3,1% 3,2%
VdB 17,9% 17,7% 3,6% 2%

A LIP-ből és a VdB-ből hiányzó szavak aránya, szófajonkénti bontásban

Mindez alátámasztja az előzőekben elmondottakat,  azaz hogy a 
legátfogóbb  ellenőrzést  igénylő  két  szófaj  a  főnevek  és  a 
melléknevek, míg a többi szófaj esetén a tankönyv szavai valóban 
alapvetőnek tekinthetők. 

6.5 Lefedettség

Hogy megvizsgáljuk,  mennyire  segíti  a  tankönyv  az  A2 szintű 
vizsgára  való  felkészülést,  kiszámoltuk,  hogy  a  szószedet 
címszavai milyen mértékben fedik le az A2 szintre kalibrált CELI 
1 vizsga néhány olvasott szövegértési feladatát.
A három rövid szövegen elvégzett vizsgálat szerint a lefedettség 
93% és 79% között változik. Bár a lefedettség végig viszonylag 
magas,  nem  biztosítja  valamennyi  szöveg  megértését. 
Általánosságban  igaz,  hogy az  a  tanuló,  aki  ismeri  a  Progetto  
italiano 1 szókincsét, jó eséllyel ért meg minden általános témájú 
szöveget, viszont nehézségei támadnak, és csak saját nem nyelvi 
ismereteire  támaszkodhat  a  speciálisabb  szövegek  esetében, 
amelyeknél  az  üzenet  nagy  részét  a  kevéssé  gyakori  szavak 
hordozzák. 

6.6 Egy magyar alapszótár hozadékai
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Az abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a tanulónak képesnek 
kell lennie megnevezni azokat a fogalmakat és tárgyakat, amelyek 
saját  hazájában  a  kultúra  és  a  mindennapok  részei.  Lényeges, 
hogy ezek a szavak, amelyek nem feltétlenül azonosak az idegen 
nyelv  leggyakoribb  szavaival,  részét  képezzék  idegen  nyelvi 
szókincsének. 
Az  összehasonlításhoz  a  magyar  „küszöbszint”  leírást  (Aradi, 
Erdős,  Sturcz,  2000)  vettük  alapul.  Az  összehasonlítás  alapján 
viszonylag kevés a kifejezetten magyar vonatkozású szó, s ezek 
szinte kizárólag főnevek (jellegzetes ételek,  ünnepek, a nemzeti 
pénz,  tanintézmények  nevei).  Egyebekben,  és  talán  ez  a 
legfontosabb, bizonyos szavak és kifejezések használati értéke az, 
ami eltér. Egy kifejezetten magyaroknak szánt olasz nyelvkönyv 
ugyanis  némileg  eltérő  szókincset  tartalmazna,  mint  egy 
nemzetközi használatú tankönyv.
A felsorolt fogalmak a tanulók aktív szókincsének részét képezik, 
amelyeket  ideális  esetben  idegen  nyelven  is  ki  kell  tudniuk 
fejezni. Ha ezek a szavak nem szerepelnek a tankönyvben, mint 
ahogy nem fordulnak el a Progetto italiano 1-ban, a tanár feladata 
beilleszteni őket a tananyagba.

6.7 Javaslatok a tankönyvíróknak

Úgy tűnhet, hogy kritizáljuk a tankönyv egyes lexikális döntéseit. 
Valójában  nem  azt  akarjuk  mondani,  hogy  bizonyos  szavak 
választása az adott  kontextusban nem megfelelő,  sokkal inkább 
arra kívántuk rávilágítani, hogy egy bizonyos típusú, mégpedig a 
szerzők kompetenciáján  alapul  döntés  valóban  eredményes  egy 
kezdők  számára  írt  tankönyvben,  vagy  ehelyett  érdemes 
gyakorisági  és  alapszótárakra  alapozni  a  választást  annak 
érdekében,  hogy  ne  kényszerítsük  a  tanulót  terméketlen 
erőfeszítésekre.
A  VdB  hasznos  eszköznek  bizonyulhat  a  Progetto  italiano  1 
szókincsének átszerkesztéséhez. A VdB-vel való összehasonlítás 
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azt sugallja, hogy egyes címszavakat érdemes lenne beilleszteni, 
mások  használatát  pedig  gondosan  mérlegelni.  Természetesen 
minden, az alapszókincshez (VF) tartozó szónak szerepelnie kell a 
tankönyvben, hiszen ez öleli fel az alapszinten elvárható szóanyag 
nagy  részét.  A  másodikként  figyelembe  veendő  réteg  a 
rendelkezésre álló szavak osztálya  (VAD), pontosan azért,  mert 
az anyanyelvi beszélők nyelvi kompetenciájának szerves része, és 
mert hétköznapi tárgyakat, fogalmakat fejez ki. A gyakori szavak 
rétege  (VAU) ezzel  szemben  sokkal  inkább  az  előző  két  szint 
elsajátítása után következhet.  Fontos még, hogy a VdB anyagát 
érdemes lenne kiegészíteni a LIP azon címszavaival, amelyek az 
informális,  szóbeli  kommunikáció  során  a  leggyakoribbnak 
bizonyultak, valamint azokkal, amelyek a VdB kiadása óta eltelt 
közel  húsz  évben  lezajlott  technikai  és  társadalmi  fejlődéshez 
kötődnek. Végül felhívjuk a figyelmet azokra az idegen nyelvben 
talán kevéssé gyakori  szavakra,  amelyek a tanuló országában a 
mindennapok  részei,  és  ezért  anyanyelvi  alapszókincséhez 
tartoznak.  Egy  igazán  jól  szerkesztett  tankönyvből  ezek  sem 
hiányozhatnak.

7 Konklúzió

A  fenti  vizsgálatok  abból  a  gyakorlati  célból  erednek, 
hogy  egy  olasz  nyelvkönyvet  alapul  véve  és  néhány  elméleti 
nyelvészeti  és  nyelvstatisztikai  eszközzel  összehasonlítva, 
feltérképezzük, konkrétan hogyan történhet az olasz mint idegen 
nyelv  alapszókincsének  kiválasztása.  Kifejtettük,  hogy lexikális 
segédeszközök  rendszeres  használata  nélkül,  bármennyire 
tapasztaltak  legyenek  is  a  szerzők,  lehetetlen  olyan  döntéseket 
hozni, amelyek koherensen tükrözik a tényleges nyelvhasználatot. 
Összefoglalva:  elengedhetetlen,  hogy a  tanulási  folyamat  olyan 
tananyagon  alapuljon,  amely  ténylegesen  tükrözi  a  célnyelvi 
struktúrákat. Mivel egy nyelv lexikális szerkezeteit a gyakorisági 
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listák és ezek értelmezései, az alapszótárak tükrözik a legjobban, 
ezek  azok  az  eszközök,  amelyek  viszonyítási  pontként 
használandók a teljes tanulási folyamat során, és következésképp 
a lexikális kompetenciák értékelésénél is.
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