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Korántsem új a nap alatt, s az idei vizs-
gaidőszakban is ismétlődik, amihez hosz-
szú évek óta hozzászoktunk. Nevezete-
sen, hogy széltében-hosszában, sajtó-
ban, elégedetlen diákok, szülők, iskolák 
panaszaiban, a közösségi oldalon, hoz-
záértő (vagy hozzá nem értő, de hozzá-
szóló) véleményalkotók mondandójá-
ban visszhangzik: rengeteg kétség merül 
fel az érettségi hitelét illetően. Romániá-
ban állandóan aktuális a kérdés, hogy va-
jon valóban mérvadónak, igazi fokmérő-
nek, igazságos és alaposan megtervezett, 
iránymutató megmérettetésnek tekint-
hető-e az érettségi vizsga, azonban idén 
talán fokozottan jogos a felvetés. Minden 
nyáron nagyjából fölöslegesen éri szó az 
iskolai évek záró számonkérésének ház-
elejét, a megmérettetés továbbra is sok, 
sőt egyre több sebből vérzik. Most mú-
lik (ki) pontosan a hitele – ezt pedig mi 
sem bizonyíthatja ékesebben, mint mind-
az, ami az idén történt-történik. Ha jelen 
írás terjedelméhez igazodva összegezni 
próbálunk, elég hosszú (és súlyos dilem-

mákat felvető) kérdéssort kell rövidkévé 
zsugorítanunk. Vegyünk sorra most csak 
néhány, az érettségi vizsga kapcsán óri-
ási kérdő-, egyszersmind felkiáltójelnek 
tekinthető vonatkozást.

Egy: madártávlatból az összesített ered-
mények fényében jól látszik, hogy a tavalyi-
hoz és az országos átlaghoz képest is gyen-
gébben szerepeltek idén a magyar diákok. 
Ez már önmagában elég beszédes adat.

Kettő: íme újra előtérben a románnyelv-
oktatás örökzöld dilemmája, továbbra is 
megoldatlan problémája. Ugyanis mit ad 
Isten, a magyar diákok idén is rosszab-
bul teljesítettek románból, mint a koráb-
bi években, és emiatt sokan a románnyelv-
oktatás milyenségét okolják. Okkal. 

Három: több jel is utal arra, hogy mi-
után a szabály szerint más megyékbe 
utaztatták a vizsgalapokat, magyar több-
ségű megyék diákjainak romándolgoza-
tait indokolatlanul lepontozták a javítók. 
Ez pedig mindennapi etnikai színezetű 
aggályainkon, paranoiáinkon innen és túl 
is elgondolkoztató.

Négy: az óvások utáni adatok napvi-
lágra kerülése után hajmeresztő arányta-
lanságokra derült fény több megyében: 
az is megesett, hogy aki eredetileg ket-
test kapott, újrajavításkor négy egész jegy-
gyel jobbra taksálták a teljesítményét. Va-
jon most már tényleg semmi nem lehetet-
len? Hol rejlik az érettségi hitele? Ha ad 
absurdum lenne még egy óvási lehetőség, 
a kettest nyolcassá lehetne varázsolni?

Öt: elégedetlenséget, felháborodást 
szült, parázs vitákat szított, hogy a magyar 
nyelv és irodalom érettségi tételek néme-
lyike hová is helyezte a mércét idén. Nem-
csak a mai tizennyolc évesek probléma-
világához, átlagos felkészültségéhez nem 
igazodott, de a szórványvidékek magyarul 
sokszor gyengébben tudó diákjainak szint-
jére is fittyet hányt. Sokan vélik, hogy ha ez 
így megy tovább, félő, hogy magyar anya-
nyelvű diákok román szakra iratkoznak, 
mert tartanak a magyarirodalom- megmé-
rettetéstől.

Summa summarum, a most felmerü-
lő kérdéseknek, zökkenőknek, dilemmák-

nak nagyon szerteágazóak az okai éppúgy, 
mint a korrigálási, megoldási lehetősé-
gei. Reménykedni, valós, hatékony megol-
dásokat keresni azonban szerencsére to-
vábbra sem tilos, így hátha lesznek, akik 
megpróbálják. Jó lenne hinni, hogy az idei 
érettségi hozadékainak fényében az illeté-
kesek, pedagógusok, szülők, diákok, de fő-
ként oktatásunk felsőbb és alsóbb szint-
jeinek döntéshozói a jövőben talán egyen-
ként – és közösen, párbeszédet folytatva 
is – elgondolkoznak azon, miként lehetne 
mindezen érdemben változtatni.

És persze azt is reméljük, hogy a most 
nagy visszhangot keltő híreknek lesz pozi-
tív, kézzelfogható hatása. Hátha az érettsé-
gi körüli felháborodás, csalódottság, riada-
lom többet, konstruktívabbat hoz magával, 
mint egymásra mutogatást, a semmi ködé-
be vesző sajtóvisszhangot, tiszavirág-életű 
iszapbirkózást és szájkaratét a közösségi 
oldalon, többet, mint „a mindenhez” értők 
bekiabálását a pálya széléről. Hiszen most 
múlik pontosan az érettségi hitele. Enged-
jük, hadd menjen?

Engedjük, hadd menjen?

A tavalyihoz és az országos átlaghoz képest is gyengébben szerepeltek idén a magyar diákok az érettségin

Románvizsga: nem szempont az anyanyelv

Ma nem szempont, hogy ki mi-
lyen nemzetiségű, vagy mi-
lyen anyanyelvű, a lényeg az, 

hogy jól tudjon írni, pontosan hasz-
nálja a nyelvet, helyesen fogalmaz-
zon. Az érettségi dolgozatokat javí-
tó tanárokat csak ez érdekelte, a ja-
vítókulcsot használva értékelték a 
munkákat, adták a jegyeket – mondta 
Bogdan Rațiu román nyelv és iroda-
lom tanár, a marosvásárhelyi javító-
bizottság tagja annak kapcsán, hogy 
idén a magyar diákok gyengén tel-
jesítettek román nyelv és irodalom-
ból. Az érettségi dolgozatokat más 
megyébe utaztatták – például a há-
romszékieket Vásárhelyre –, ott ja-
vították, az eredmények közzététe-
le után több megyében panaszkod-
tak diákok és tanárok, hogy indoko-
latlanul lepontozták a magyar érett-
ségizők teljesítményét román nyelv 
és irodalomból.

Mindenkinek a pontosságra  
kell törekednie

Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon 
a romándolgozatokat javító tanárok 
megőrzik-e objektivitásukat, amikor 
egy magyar anyanyelvű diák dolgo-
zatát javítják, befolyásolja-e őket az, 
ha rájönnek, hogy a tanuló nem ro-
mán nemzetiségű. Bogdan Rațiu, a 
vásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceumban is tanító tanár elmondta, 
nem volt annak jelentősége, hogy ki 
milyen anyanyelvű, teljesen semle-
ges volt számukra az etnikai hovatar-
tozás, a pontosságra, a nyelv helyes 
használatára, a helyesírásra min-
denkinek egyformán kell törekednie, 
és ezt tartották csak szempontnak a 
javításkor. Azt, hogy az idén többen 
is elégtelent kaptak románból, azzal 
magyarázta, hogy változott a javító-
kulcs, de nem mondható szigorúbb-
nak vagy részrehajlónak a javítóbi-
zottság. „Én is magyar diákokat taní-
tok a Bolyaiban, és én is izgultam az 

érettségi vizsga miatt, átéltem azt a 
stresszt, amit mindenki” – tette hoz-
zá Rațiu Bogdan. Az írásbeli érettsé-
gin a tanuló felírja a nevét a dolgozat 
lapjára, de leragasztja, és az azt ja-
vító tanár nem láthatja, hogy kinek 
a dolgozatát javítja. Hasonlóképpen 
járnak el az óvást követő újrajavítás-
kor is – magyarázta érdeklődésünk-
re Mátéfi István, a Bolyai-gimnázi-
um igazgatója, aki elmondta, a tanfel-
ügyelőségen újból leragasztják a ne-
veket, illetve az első javítást és az el-
sőre adott jegyet sem láthatja a kö-
vetkező javítóbizottság, így azok is a 
teljes objektivitás alapján osztályoz-
hatnak. „Matematikatanárként több-
ször javítottam én is vizsgadolgoza-
tot. Arra szoktak törekedni, hogy a 
magyar gyerekek dolgozatait lehető-
leg magyar tanárok javítsák. Ha még-
is megtörténik az, hogy egy-egy ma-
gyar anyanyelvű tanuló dolgozata ro-
mán tanárhoz kerül, akkor a román 
kollégák segítséget szoktak kérni, ha 
valamit nem értenek” – magyaráz-
ta az igazgató, aki nem tapasztalt so-
ha rosszindulatot román kollégái ré-
széről.

Mélyreható változásra van szükség

„Nem várható javulás az érettségi 
eredményeket illetően, amíg a ro-
mániai oktatási rendszerben nem 
megy végbe mélyreható, rendszer-
szerű változás” – mondta Ferencz-
Salamon Alpár csíkszeredai oktatá-
si szakember. Bár közel négy száza-
lékkal emelkedett a sikeresen érett-
ségiző romániai magyar diákok ará-
nya az óvások elbírálását követő-
en, de még így is alacsonyabb az or-
szágos átlaghoz és a tavalyi vizsga-
eredményhez viszonyítva. Az okta-
tási minisztérium által hétfőn köz-
zétett, az óvások utáni végleges vizs-
gaeredményeket tükröző kimuta-
tásból kiderült, országos szinten két 
százalékkal, 67,7-ről 69,7 százalék-

ra nőtt a sikeresen érettségizők ará-
nya. A tárca kisebbségi oktatásért 
felelős államtitkárságának közle-
ménye szerint a 2017–2018-as tanév 
érettségi vizsgájának júniusban le-
zajlott írásbeli szakaszára 6012 ma-
gyar anyanyelvű diák iratkozott be; 
ez elmarad az előző évben részt vett 
6292 magyar vizsgázó számától. Az 
idei, óvások utáni eredmények alap-
ján a sikeresen vizsgázó magyar ta-
nulók aránya 60,83 százalékra nö-
vekedett (óvások előtt a magyar di-
ákok 56,95 százaléka vizsgázott si-
keresen, 43 százaléka megbukott az 
érettségin), ami 8,87 százalékos le-
maradást jelent a 69,7 százalékos 
országos átlaghoz viszonyítva. De 
gyengébbek a magyar tagozaton ta-
nulók eredményei a tavalyi érett-
ségin mutatott teljesítményhez ké-
pest is, 2017-ben ugyanis 66,24 szá-
zalékuk vizsgázott sikeresen, ami 
az idei eredményekhez viszonyítva 
5,41 százalékkal magasabb átlagot 
jelent. A sikeresen vizsgázók ará-
nya a reál szakokon 58,69, míg a hu-
mán szakokon 68,08 százalékos. A 
kisebbségi oktatásért felelős állam-
titkárság összesítéséből kiderül, 
hogy az előző évekhez hasonlóan 
idén is román nyelv és irodalomból 
vizsgáztak a leggyengébben a ma-
gyar diákok. A tavalyi tanévhez vi-

szonyítva 6,48 százalékkal csökkent 
a sikeresen vizsgázók aránya, 2017-
ben a tanulók 76,01 százaléka ért el 
átmenő osztályzatot románból. Ma-
gyar nyelv és irodalomból 1,3 száza-
lékkal csökkent a sikeresen vizsgá-
zók aránya a tavalyihoz viszonyítva, 
amikor 97,65 százalékos volt az át-
menési arány. Ugyanakkor nehéz-
nek bizonyultak a reál szakos vizs-
gatantárgyak is, mint például a ma-
tematika. Ferencz-Salamon Alpár 
rámutatott, bár a 2017–2018-as tan-
évben bevezették a sajátos, román 
nyelvet oktató tananyagot ötödik 
osztálytól, ennek eredményét csak 
akkor tudják mérni, amikor ezek 
a diákok elérik a 12. osztályt. „Egy 
ilyen beavatkozás után azonnal el-
várni jó eredményeket még nem le-
het, több generáció vizsgázik még 
évekig a régi tananyag szerint” – 
magyarázta. Úgy véli, szintén nem 
lehet méltányos eredményt elérni, 
ha a szakközépiskolásoknak emelt 
szintű érettségi vizsgán kell helyt-
állniuk, és őket ugyanolyan mércé-
vel mérik, mint az elméleti gimná-
ziumok tanulóit. Továbbá szintén 
problémának tartja a pedagógusok 
továbbképzésének hiányát, amely 
országos szintű hiányosság. Hozzá-
tette rendszeresen új kerettanter-
veket, új tananyagokat vezetnek be, 

és elvárják, hogy a pedagógus azon-
nal, gombnyomásra megfeleljen az 
új elvárásoknak. „Amikor tanév ele-
jén változtat a tanügyminisztérium 
teszttípusokat, akkor ez nem re-
form, hanem egy kapkodó, kaotikus, 
a gyermekeket hátrányba helyező 
intézkedéssorozat” – jegyezte meg. 
Ferencz-Salamon Alpár, aki szerint 
új tananyagok írása nem elegendő 
egy oktatási reformhoz, hanem azok 
módszertanába kell bevezetni a pe-
dagógusokat egy egész ciklusra ki-
terjedően, tovább kell képezni a hu-
mánerőforrást ahhoz, hogy a változ-
tatásoknak értelme legyen.

Nem vezet jóra  
a megyék közti „háború”

Annak kapcsán, hogy a román vizs-
ga eredményei még gyengébbek let-
tek, mint a korábbi években, továbbá 
hogy miként vélekedik az óvások utá-
ni nagy jegykülönbségekről, Ferencz 
-Salamon Alpár azt mondta, nem hí-
ve a konspirációs elméleteknek, en-
nek ellenére nem tartja kizártnak azt 
sem, hogy némileg lepontozhatták a 
diákokat. „Volt tanítványaim, akik-
ről tudom, hogy jók voltak románból, 
most az érettségin éppenhogy meg-
kapták az átmenőt. Nem értem, hogy 
lehetséges az, hogy a jó nyelvérzékű 
gyerek, aki a kisérettségin 8-ast írt 
románból, az érettségin alig éri el az 
5-ös osztályzatot” – vetette fel a szak-
ember. Hozzáfűzte, Marosvásárhely-
re küldték a dolgozatokat javítani, 
azonban egy román anyanyelvű ja-
vító tanár nem tudja, hogyan értékel-
je a kisebbségi diákok dolgozatát, és 
valószínűleg szigorúbban javíthatott. 
Mátéfi István azt mondta, nem tesz 
jót a közösségnek, illetve a követke-
ző generációknak sem, ha a megyék 
vagy az iskolák között „háborút” in-
dítanak. „Mert akkor várható, hogy 
majd ha Maros megyei dolgozatokat 
javítanak Kovászna megyében, akkor 
azokat is lepontozzák?” – tette fel a 
kérdést az igazgató. Mátéfi úgy látja, 
hogy valóban voltak az óvások után 
változások, javulások, ami a jegyeket 
illeti, de nem annyira, hogy erre most 
valamilyen etnikumszempontú ma-
gyarázatot kelljen keresni.

AntAl ErikA, BArABás HAjnAl, 
 kiss judit

Nem számít, hogy ki milyen anyanyelvű, a lényeg, hogy 

helyesen fogalmazzon románul – vélekedett a dolgozato-

kat javító vásárhelyi bizottság tagja, Bogdan Raţiu. A ta-

valyihoz és az országos átlaghoz képest is gyengébben 

szerepeltek idén a magyar diákok az érettségin. 
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A legtöbb magyar diák számára a román vizsga bizonyult a legnehezebbnek

Fotó: HAáz vincE




