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A MAROSVÁSÁRHELYI BOLYAI-GIMNÁZIUM ÉS A KOLOZSVÁRI JZSUK IGAZGATÓJA AZ ELIT KÖZÉPISKOLÁKNAK FELKÍNÁLT LEHETŐSÉGRŐL

A reálosokon segítene a leginkább a felvételi
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter 
nemrég kijelentette, hogy már 2022 
őszén bevezethetik az „elit” kö-
zépiskolák által tartott, kilencedik 
osztályba történő felvételi vizsgát. 
Az ötlet megosztja az érintetteket. A 
kolozsvári János Zsigmond Unitári-
us Kollégium és a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimnázium igazgatóját 
kérdeztük arról, hogy a két nagynevű 
erdélyi magyar középiskola miként 
viszonyul a kérdéshez, melyek az 
ötlet pozitívumai és negatívumai.

 » SIMÓ HELGA

M átéfi  István, a marosvásárhelyi Bo-
lyai Farkas Gimnázium igazgatója 
úgy véli, hogy a középiskolai felvé-

teli vizsga bevezetésének lehetnek előnyei 
és hátrányai is. Az intézményvezetőt Sorin 
Cîmpeanu tanügyminiszter kijelentésére 
reagáltattuk, miszerint a középiskolák ál-
tal tartott felvételi vizsgát már 2022 őszén 
bevezethetik, a megmérettetést pedig a 
nyolcadik osztályos képességvizsga előtt 
kellene megszervezni. Elmondása szerint 
megtörténhet, hogy azoknak a tanulók-
nak, akik középiskolai felvételi vizsgán 
vesznek részt, nem kell képességvizsgáz-
niuk is. Utóbbi továbbra is megmarad, de 
nem kell két vizsgán megméretkezniük a 
diákoknak. Arra is van kilátás, hogy pél-
dául egy középiskola, amelynek 200 helye 
van a 9. osztályosok számára, a számítógé-
pes elosztás után elfoglalható helyek 20–25 
százalékát meghagyja azok számára, akik 
a képességvizsgán vettek részt – ismertet-
te Cîmpeanu. A középiskolai felvételi vizs-
gák ugyanazon a napon, ugyanabban az 
időben kezdődnének. Egy diák nem vehet 
részt két középiskola felvételijén.

Mátéfi  István úgy véli, ha szabadon 
megválogathatják a felvételi tantárgyakat, 
akkor lehet, hogy a jelenleg hátrányban 
lévő reál szakosoknak is kedvezne az új 
rendszer, ami mindenképp pozitívum len-
ne. Jelen pillanatban ugyanis a magyar 
diákoknak, akik reál profi lú osztályba sze-
retnének bejutni, két humán tantárgyból 
és matematikából is vizsgázniuk kell. „Ha 
ilyen szempontból a tantárgyak úgy lesz-
nek kijelölve, hogy a reál beállítottsággal 
rendelkező diákot támogatják, akkor ezt az 
ötletet jónak tartom. Volt rá ugyanis példa, 
évekkel ezelőtt, amikor reál profi lú osztály-
ba jelentkezőknek még egy pluszvizsgát 
kellett letenniük. A humán profi lú osz-
tályban pedig egy társadalomtudomány 
tantárgyból kellett vizsgázniuk. Ez még a 
számítógépes elosztás beindítása előtt tör-
tént, körülbelül 12–14 éve” – emlékeztetett 
az igazgató.

Jó, ha egy iskola saját maga dönthet
Ugyanakkor Popa Márta, a kolozsvári János 
Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatója 
elmondta, minden olyan kezdeménye-
zésnek örül, amely nagyobb teret ad az 
intézménynek, hogy saját maga döntsön 
fontos kérdésekben. Egyetért kollégájával 
abban, hogy mindenkinek előnye származ-
na abból, ha a diákoknak a saját profi ljuk 
tantárgyaira kellene nagyobb hangsúlyt 
fektetniük. „Nem tudom, hogy pontosan 
hogyan képzelik el a minisztériumban a 
felvételi vizsga bevezetését, de ha szabad 
kezet adnának az iskolánknak, élnék a 

lehetőséggel, lenne egy pár javaslatom az 
iskolánk vezetőtanácsának. Például a reál 
osztályunk esetében csak a profi lt erősítő 
tantárgyakból mérném fel a diákok készsé-
geit, vigyázva arra, hogy a tételek a logikus 

gondolkodást célozzák meg” – nyilatkozta 
az iskolaigazgató. Ezzel ugyanis elkerülnék 
azt a helyzetet, hogy a reál osztályukból 
olyan diák essen ki, aki matematikából 
megírja 9,50-et, de a románvizsgája gyenge. 
A humán–teológia osztályba való bejutás-
hoz viszont nem kérné a matematikavizs-
gát, de nagyobb hangsúlyt fektetnének a 
magyar irodalomra és az idegen nyelvekre.

Másfajta követelmények
Mátéfi  István szerint az előnyök mellett 
azonban a hátrányokat is számításba kell 
venni. Úgy gondolja, hogy abban az eset-
ben, ha minden iskola külön szervezné 
meg a felvételit, akkor a követelményrend-
szer is más lenne, mint jelenleg. Egyes 
diákoknak ez jót jelentene, másoknak 
kevésbé. A JZSUK vezetője eközben úgy 
véli, hogy a felvételi vizsga bevezetése az 
intézményükre nézve hátrányt jelentene 
abból a szempontból, hogy sok ügyes, más 
iskolából érdeklődő diákot veszítenének 
ezzel. „Nem biztos, hogy kipróbálnák ma-
gukat ezen a vizsgán. Egyrészt azért, mert 
ha jól értesültem, akkor minden iskolában 
egyszerre szerveznék meg a megmérette-
tést, másrészt azért, mert nyolcadikban 
sok diák bátortalan, nem bízik magában. 
A diák szempontjából azt a hátrányt látom, 
hogy amennyiben nem megy el vizsgázni 
vagy sikertelen a próbálkozása, csak a he-
lyek, maradékként fenntartott 20–25 száza-
lékára pályázhat” – vélekedett Popa Márta. 
Mindazonáltal a megfelelő körülmények 
mellett bevezetné a felvételi vizsgát az álta-
la vezetett intézményben.

A vásárhelyi gimnázium igazgatója sze-
rint a tanintézet vezetőségi tanácsának 
hatáskörébe tartozik a döntés, hogy egy in-
tézménybe bevezessék-e a felvételi vizsgát. 

„Természetesen, abban az esetben, hogy 
ha valamit jót hoz az intézménynek, akkor 
mellette szavaznék. Ilyen értelemben tá-
mogatnám ezt az ötletet, azzal a megjegy-
zéssel, hogy ami a felvételi rendszert illeti, 
különösképpen a reál beállítottsággal ren-
delkező diákokat segíteném” – jelentette ki 
Mátéfi  István.

A jelenlegi rendszer nem ideális,
de elég jól bevált
Mátéfi  István az oktatási miniszter azon ki-
jelentésére is reagált, miszerint arra is van 
kilátás, hogy egy középiskola a számítógé-
pes elosztás után elfoglalható helyek 20–25 
százalékát meghagyhatja azok számára, 
akik csak a képességvizsgán vettek részt. 
Szerinte egységesen kell ezt a dolgot kezel-
ni: vagy felvételit szerveznek, vagy marad 
a számítógépes elosztás. Nem látja ennek a 
két rendszernek az összeillesztését, és nem 
tartja helyesnek azt, hogy bizonyos helye-
ket „fenntartsanak”. Mátéfi  István nem ta-
gadja: van benne fantázia, tekintettel arra, 
hogy annak a diáknak is adnak egy máso-
dik lehetőséget, aki első lépésben nem ju-
tott be, de sok minden attól is függ, hogy 
ezeket az ötleteket milyen módszertan se-
gítségével alkalmazzák. Ez ugyanis csak a 
kezdeti szakasz: ahhoz, hogy ezt gyakorlat-
ba ültessék, minisztériumi szinten ki kell 

dolgozni a részleteket. Eközben úgy gon-
dolja, hogy a jelenlegi vizsgarendszeren le-
het más irányba is változtatni. „Ha szeret-
ném azt a helyzetet korrigálni, hogy a reál 
beállítottságú tanulók hátrányban vannak, 
hiszen két tantárgyból, román meg magyar 
nyelv és irodalomból, valamint matemati-
kából is vizsgáznak, akkor javasolnék egy 
olyan megoldást, hogy a reál tantárgynak 
legyen nagyobb súlya az ő esetükben. Pél-
dául a reál tantárgynak legyen kétszeres 
súlya, a humán tantárgyaknak meg legyen 
kétszeres súlyuk azok számára, akik ilyen 
profi lú osztályba készülnek. És ez nem ten-
né szükségessé azt, hogy az iskolák külön 
felvételi vizsgákat szervezzenek” – magya-
rázta az igazgató.

Mindemellett úgy gondolja, nagyon jó 
döntés volt, hogy az utóbbi időben a négy 
év átlaga a végső bejutójegy 20 százalékát 
teszi ki. Hangsúlyozta, hogy a 20%-ot meg 
kell hagyni a továbbiakban is azért, hogy 
a diákok ösztönözve legyenek, egész éven 
keresztül tanuljanak. Ugyanakkor azt sem 
szabad feledni, hogy egy-egy intézmény-
ben különböző a követelményrendszer, 
és lehetnek eltérések. Például egy vidéki 
iskolában nagyobb osztályzatokat kapnak 
ugyanarra a tudásra, mint egy városi elit 
iskolában. A Bolyai igazgatója továbbra is 
megtartaná ezt a 20 százalékot, a bejutási 
átlag fennmaradó nyolcvan százalékával 
pedig „lehetne variálni”, próbálják úgy 
alakítani, hogy a humán és a reál tantár-
gyakból arányosan kelljen vizsgázniuk a 
diákoknak. Nem szabad ugyanis azt sem 
fi gyelmen kívül hagyni, hogy a román 
anyanyelvű tanulóknak 50–50%-ban van 
reál és humán tantárgyból vizsgájuk, mert 
nekik csak két megmérettetésen kell bizo-
nyítaniuk.

Mátéfi  István kijelentette, hogy ez egy 
nagyon összetett kérdés. „Évekkel ezelőtt 
az volt a gond, hogy a vidéki iskolákból 
könnyen bekerültek erős közösségekbe, és 
sokan nehezen állták meg a helyüket. Ez-
zel az új rendszerrel, hogy a korábbi négy 
év átlaga mindössze 20 százalékban szá-
mít be, jobban kialakult az egyensúly. Azt 
mondhatnánk, hogy bár a jelenlegi nem az 
ideális felvételi rendszer, de egy elég jól be-
vált vizsgarendszer” – összegzett a Bolyai 
Farkas Gimnázium vezetője.

 » A jelenleg hátrányban lévő 
reál szakosoknak is kedvezne 
az új rendszer, ami mindenképp 
pozitívum lenne. Jelen pillanat-
ban ugyanis a magyar diákok-
nak, akik reál profi lú osztályba 
szeretnének bejutni, két humán 
tantárgyból és matematikából is 
vizsgázniuk kell.
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Megmérettetés. A diákok számára nehéz lesz majd vizsgát választani

Minimálisan javultak a magyar diákok románvizsga-eredményei

Árnyalatnyi javulást hozott a romániai iskolákban magyar nyelven tanuló diákok román-
vizsga-eredményeiben az, hogy ők már a kisebbségiek számára kidolgozott speciális 
tanterv szerint tanulták a román nyelvet – jelentette ki az MTI-nek nyilatkozva Kallós 
Zoltán. Az oktatásügyi minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára azt köve-
tően nyilatkozott, hogy pénteken Csíkszeredában az erdélyi magyar oktatók Bolyai Nyári 
Akadémiáján vitatták meg a román nyelv tanításával kapcsolatos nehézségeket. Mint 
felidézte: idén végezte a nyolcadik osztályt az első olyan generáció, amely immár nem a 
román anyanyelvű diákok számára kidolgozott tanterv szerint tanulta a román nyelvet. 
Országosan a diákok 83,9 százaléka szerzett olyan osztályzatot román nyelv és iroda-
lomból, amellyel átment a vizsgán, ez a magyar iskolában tanuló diákok csupán 55,85 
százalékának sikerült. Kallós Zoltán elmondta: nem lehet a diákokat hibáztatni ezekért 
az eredményekért, ugyanis a magyar nyelv és irodalom képességvizsgán a gyermekek 
95,83 százaléka szerezte meg az átmenő osztályzatot. Megjegyezte: ha nem számítjuk 
a tavalyi vizsgaeredményeket, amelyek a világjárvány miatt sajátos körülmények között 
születtek, a magyar diákok átjutási aránya a román nyelv és irodalom vizsgán 2–4 szá-
zalékkal javult a 2019-es vagy a 2018-as arányhoz képest. Az államtitkár úgy vélte: azért 
nem látványos a javulás, mert a speciális tanterv alkalmazása nem volt megfelelő. A ta-
nárok ugyanis nem kapták meg a szükséges felkészítést a kisebbségieknek szánt román 
nyelv és irodalom tanterv bevezetéséhez, és sokan továbbra is a régi, megszokott tanterv 
szerint tanítottak. Ezért szükségesnek tartotta olyan képzések szervezését, amelyek a 
magyar iskolákban tanító romántanárokat készítik fel a speciális tanterv szerinti oktatás-
ra. Az érettségi vizsgán továbbra is azonosak a követelmények román nyelvből a román 
és a magyar anyanyelvű diákok számára, mindaddig, míg a jelenleg nyolcadik osztályt 
végzett korosztály eljut a 9–12. osztályos ciklus végéig.




