ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EGYSÉGES ÉRETTSÉGI SZÖVEGGYŰJTEMÉNYRŐL


Az Oktatási Minisztérium szeptemberben pályázatot írt ki egységes érettségi szöveggyűjtemény összeállítására. A kiadóknak október elsejéig kell benyújtaniuk szándéknyilatkozatukat, az összeállítás (tartalomjegyzék) határideje pedig december 31.
A pályázati kiírás szövege előbb egyes számban fogalmaz – ez egykötetes szöveggyűjteményt feltételez –, majd alább a “minden kötet” kifejezés szerepel.
A Magyartanárok Egyesületének nyílt választmányi ülésén a jelenlévők a mellette szóló érvek (olyan kiadvány létrehozása, amely minden iskolatípusnak megfelel; a diákok a saját szöveggyűjteményüket kézikönyvként használják, jegyzeteket írnak bele) ellenére  elfogadhatatlannak tartották a pályázatban megfogalmazódott elvet és feltételeket.
1.	Mindenütt használható, minden iskolatípusnak megfelelő szöveggyűjtemény, amelyben minden szóba jöhető mű szerepel, nem képzelhető el, nem hozható létre.
2.	Az egységes – esetleg egykötetes – szöveggyűjtemény nem az irodalmi kánon felelős újragondolását, hanem annak szükségszerű, meglehetősen mechanikus szűkítését jelenti, s mélységesen ellentmond a tanári szabadság elvének. Az eddigi gyakorlat és a 2005-ben életbe lépő új érettségi rendszer is feltételezi, hogy a vizsgán nem tanult, a diákok számára ismeretlen mű értelmezése-elemzése is választható legyen. Ilyen jellegű feladat megoldásával vizsgálható ugyanis, hogy a középiskolai évek során milyen tantárgyunkhoz kapcsolódó képességekre tett szert a jelölt. Irodalomtanításunk nem mondhat le arról a célról, hogy a művel magára maradó átlagos képességű diák ne pusztán a tanult adatokat, fogalmakat, tankönyvi megállapításokat adja vissza, hanem önálló, át- és végiggondolt fogalmazást hozzon létre. A kényszerűen szűk kínálat mindezt igen kétségessé, ha nem lehetetlenné teszi.
3.	Az új érettségi részletes követelményeinek tervezete példákat is tartalmaz. Ezek a feladatleírások – kérdéssorok, idézetek stb. – megkívánják a szövegek kiküldését az iskolákba. Így az irodalmi művek is csatolhatók a feladatsorokhoz, nincs értelme az egységes szöveggyűjtemény megszerkesztésének; s a fent említett elvek sem sérülnek.
4.	Mindezek mellett a pályázatban megszabott határidő rendkívül közel van a közzététel időpontjához, ilyen rövid idő alatt esély sincs rá, hogy az eredeti kívánalmaknak megfelelő, átgondolt pályázat szülessék. Egy ilyen szöveggyűjtemény óhatatlanul általánosan elfogadott középiskolai irodalmi kánont sugall. Márpedig ennyi idő nem elegendő arra, hogy olyan szöveggyűjtemény jöjjön létre, amely valóban valamiféle szakmai közmegegyezést tükröz.
5.	Ha a kiadvány a 2005-ben bevezetendő érettségihez készül, a pályázat kiírójának sietsége érthetetlen. A pályázat kiírása időszerűtlen, hiszen még csak 2001-et írunk, s a kétszintű érettségi részletes követelményrendszerének vitája is csak most kezdődött el. Az addig terjedő átmeneti időszakra pedig különösen vétkes könnyelműség lenne százezres nagyságrendben szöveggyűjteményt kiadni és megvásároltatni. Így is, úgy is a közvagyon felelőtlen pazarlása lenne, ha az Oktatási Minisztérium egy ilyen körülmények között létrejött kiadványt finanszírozna, annak beszerzését az iskolák számára előírná vagy a kiadványt a felhasználók részére a nyertes kiadótól megvásárolná.     

Budapest, 2001. Szeptember 26.			  a Magyartanárok Egyesületének Választmánya

