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A Magyartanárok Egyesülete Választmányának véleménye 
az érettségi vizsga rendjét szabályozó rendelet módosításának tervezetérôl, valamint a
"Közismereti tantárgyi érettségi vizsgák új általános követelményei"
című munkaanyagról
(2001. március 3.)

I.
1.	Örömmel nyugtázzuk, hogy Egyesületünk megkapta véleményezésre az érettségi vizsga szabályozására vonatkozó szakmai tervezetet. Kifogásoljuk azonban, hogy a Minisztérium rendkívül rövid időt biztosított véleményünk kialakítására és megfogalmazására: a kísérő levél február 16-án kelt, a posta február 19-i bélyegzővel kézbesítette az anyagot, a véleményezést pedig március 3-ig kérik megküldeni, így még két hét sem állt rendelkezésünkre. Ez a feltétel megkérdőjelezi a véleménykérés komolyságát; azt a benyomást kelti, hogy az oktatási kormányzatnak csak procedurális okokból van szüksége a civil szervezetek véleményére, hiszen nem hagy időt az alapos vizsgálódásra, a belső nyilvánosság működtetésére, a vélemény kiérlelésére és a precíz érvelésre; a munkatársai késlekedése miatt keletkezett időzavart a partnerek lehetetlen helyzetbe hozásával kívánja semlegesíteni. Ezt a bánásmódot már nemegyszer kénytelenek voltunk elszenvedni.

2.	Egyesületünk számos megnyilvánulásában szorgalmazta, hogy az új tanterv kidolgozásával egyidejűleg készüljön el a kimenetet szabályozó dokumentum, mert csak így van esély koherens rendszer kimunkálására. Sajnálattal regisztráljuk, hogy a Minisztérium nem ezt a munkamódszert követte: csak hónapokkal a kerettantervi szabályozás után állt elő az érettségi tervezetével. Ráadásul  az elmúlt két évben a kerettanterv kérdései úgy kerültek az oktatáspolitika homlokterébe, hogy közben a kétszintű érettségi terve mintegy feledésbe látszott merülni. A kerettantervi szabályozás és a kétszintű érettségi vizsga közötti viszony nyilvános végiggondolása elmaradt. Az iskolákban már gőzerővel folyik a helyi tanterveknek a kerettantervekhez igazítása, átdolgozása, úgy, hogy a tanulmányokat lezáró érettségi vizsgát még nem ismerik, mert nem is ismerhetik a tanárok és az iskolafenntartók, pedig a közoktatási törvénynek a munkaanyagban is idézett rendelkezése szerint "a középiskola helyi tantervének elkészítéséhez figyelembe veszi az érettségi vizsga tantárgyi követelményeit is"! A kerettanterv és az érettségi általános követelményei közötti eltérések, valamint az, hogy a részletes vizsgakövetelmények még most sem (!) kerülnek nyilvánosságra, az iskolákat permanens tantervmódosításra kárhoztatja, lehetetlenné téve a nyugodt, tervszerű oktatást, megnövelve az amúgy is leterhelt tanárok feladatait, elvonva erejüket az igényes szakmai munkától. Ez az eljárás ártalmas és elfogadhatatlan: aligha segíti elő az oktatás színvonalának emelkedését és a fokozottan hátrányos helyzetű tanártársadalom jó közérzetét (éppen most emelkedik 20-ról 22-re a kötelező óraszám!). 

3.	Nem tudjuk, tervez-e Minisztérium szélesebb körű szakmai vitát a tervezetről, vagy pedig elegendőnek tartja a civil szervezetek kontrollját. Javasoljuk és igényeljük az érettségi radikális átalakítását célzó tervek széleskörű megvitatását. Könnyen belátható, hogy az érintettek egyetértése és tevékeny közreműködése nélkül a reform nem valósulhat meg. A konszenzus nélkül bevezetett reform előrevetíti annak a veszélyét, hogy kormányváltás esetén újra elölről kezdődik a tervezés, majd a tantervírás, ad infinitum. A négyévenkénti irányváltás veszélyei közismertek, nem részletezzük; ezt elkerülni alapvető társadalmi érdek.

II.
A munkaanyag 10-11. oldalán olvasható "Tájékoztató az általános vizsgakövetelmények műfajának értelmezéséhez" című irat indokolja, hogy miért nem kerülnek az általános vizsgakövetelményekkel egyidőben kiadásra a részletes vizsgakövetelmények (vizsgaleírások). Az itt kifejtett elgondolás szerint "a vizsgafejlesztés hosszú és ciklikus folyamat. E folyamat egy későbbi fázisában készülhetnek el a tantárgyi és a részletes vizsgakövetelmények (vizsgaleírások), hiszen ezeknek követniük kell a tantervi szabályozás változásait, továbbá a vizsgamodell fejlesztésének részét képező mérések eredményeit, és figyelembe kell venniük a közoktatási és felsőoktatási és más társadalmi szakmai véleményeket. Mindezek mérlegelésével alakulnak ki a részletes vizsgakövetelmények (vizsgaleírások) maguk."

Megjegyzéseink:
1.	Nyilvánvaló, hogy a “vizsgafejlesztés" hosszú folyamat (ezért kellett volna időben belefogni és/vagy lendületesebben haladni). Nem nyilvánvaló azonban, hogy mit értsünk a “ciklikus folyamat" kifejezésen. Ha azt, hogy az oktatási kormányzat időről időre változtatni kívánja a vizsga szabályrendszerét, akkor ezt az elgondolást a leghatározottabban elutasítjuk. A középiskolába belépő tanulónak tudnia kell, milyen vizsgára készül, a felkészítő tanárnak ismernie kell azt a feltételrendszert, amely szerint tanítványa majd megméretik, hogy így és eszerint készíthesse fel. A közoktatásban a folytonos változtatgatásnak nincs helye.

2.	A fent idézett szöveg utal "a tantervi szabályozás változásai"-ra, noha éppen most zárult le egy több éves újraszabályozási procedúra. Ez megerősíti azt a gyanúnkat, hogy az oktatási kormányzat már az elvek szintjén sem számol az oktatás stabilitásával, valamint arra törekszik, hogy legitimálja a bizonytalan állapot állandósítását. Az a kitétel, hogy a folyamat “egy későbbi fázisában készülhetnek el a tantárgyi és a részletes vizsgakövetelmények (vizsgaleírások)", arra vall, hogy a Minisztérium a továbbiakra sem vállal önmagára nézve időbeli megkötést, határidőt, az oktatás munkásai pedig nagy valószínűséggel ismét ki lesznek téve annak, hogy megkésve értesüljenek a munkájukat alapvetően érintő szabályokról.

3. 	Nem értünk egyet azzal az elgondolással, amely az általános követelményrendszert és a vizsgaleírást ilyen mereven elválaszthatónak állítja be. Természetesen igaz, hogy az általános követelményekre épül a részletes követelményrendszer, de az is igaz, hogy a vizsgaformától függ, mit lehet az érettségi vizsgán számon kérni, megkövetelni diákjainktól. Ami az érettségin nem számonkérhető vagy nem célszerű éppen ott számon kérni, azt a vizsga általános követelményrendszerének sem szabad tartalmaznia. Vannak olyan képességek, készségek, tudások, technikák, amelyek nagyon fontosak, el is kell sajátítaniuk a diáknak, de nem az érettségi vizsgán kell mérnünk ezek meglétét. Például azért nem, mert tanulmányai során mértük eleget, osztályzatot, bizonyítványt kapott, enélkül nem is mehet érettségi vizsgára. 
	Tantárgyunk területéről hozunk két példát: 
	a/ Elhibázottnak tartjuk a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga általános követelményei 1. pontját: "Az ismeretszerzés és feldolgozás eljárásai". Az itt szereplő követelmények teljesítésének mérését az érettségin elképzelhetetlennek tartjuk; ha mégis mérni akarjuk ezeket, speciális eljárások szükségesek, ezeknek a kidolgozása és kipróbálása, valamint a tanártársadalommal való megismertetése és a munkamódszerekre való felkészítése nem tűr halasztást. Idézzük az első pontban megfogalmazott követelményeket: “Tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információforrásokban, irodalmi és más kérdések megvitatásához adatok, érvek kiválasztása és újrarendezése (pl. könyvismertetés, ajánlás, kritika [...] CD-ROM, internet)". Kérdezzük: hogyan van mód arra, hogy az érettségi során interneten keresgéljen a diák, és hogyan mérjük a keresgélése minőségét, szintjét?! De az ilyen típusú (gyűjtő-rendszerező) információkeresés vizsgafeladatként még a nyomtatott szövegben sem sokkal problémátlanabb!
	b/ Szintén elhibázott a 3. pontban (“Szövegalkotás") szerepeltetett “kreatív írás (pl. elbeszélés, leírás, jellemzés)". Az első két feladat elsősorban általános iskolai anyag, számos ilyen dolgozatot írnak a gyerekek; elképzelni sem tudjuk, hogy milyen formában kerülhetne elő az érettségin. 
	Két példánk közös vonása, hogy valami divatos, a hagyományos magyar matúrán nem szereplő dolgot emel be az érettségi vizsga körébe, látszólagosan eleget téve a korszerűség követelményének. 
	A tantárgyunkat érintő további problémákra visszatérünk.

III.
A munkaanyag 7. és 8. oldalán olvassuk:
“Az érettségi tantárgyi követelményei elsősorban az adott tantárgy vizsgájára jellemzô célokat fogalmazzák meg. Ezek szerves kapcsolatban állnak a vizsgára történő felkészítésnek és a vizsgának közös általános nevelési-oktatási céljaival." (Kiemelés az eredetiben.) 

Megjegyzéseink:
1.	Nem értjük, hogy milyen elméleti bázison állva tulajdonít a dokumentum a vizsgának oktatási-nevelési célokat. 
2.	Úgy véljük, hogy az eredmények összemérhetőségét fontos szempontként megjelenítő vizsgadokumentumban nincs helye olyan általános és nem mérhető elvárások rögzítésének, mint például a “cselekvő hazaszeretet", “nyitottság más etnikumok [...] gondjai iránt", “felelősség a társválasztásban", “a szép felismerése, megbecsülése", “erkölcsös magatartás; felelősségtudat, fegyelmezett munkavégzés; a szabadidő tartalmas eltöltése" (!!!). 
3.	Az olyan cselekvések, mint a “felkészülés a mindennapi életben való eligazodásra", “képességek felismerése, fejlesztése; reális énkép kialakítása" és a rokonneműek nyilván nem a vizsga során fognak megtörténni. Ezeknek tehát a vizsgához magához semmi közük, szerepeltetésük a dokumentumban csak zavart kelt. 
4.	A leírás számos ponton nemcsak a vizsga szempontjából értelmetlen, hanem önmagában is. Az első pont nem célt fogalmaz meg:
"A tudatosság, az értelmi megalapozottság megnövekedett szerepe a nevelési célok megvalósításában."
Nem derül ki, állítja-e a szöveg, hogy az értelmi megalapozottságnak megnövekedett szerepe van a nevelési célok megvalósításában, vagy követelményként képzeli ezt el. Zavaros az “értelmi megalapozottság" kifejezés is.
	Szintén értelmetlen az “értékes, belső motivációs rendszer" kifejezés: ez ugyanis feltételezi az “értéktelen motivációs rendszer” nehezen értelmezhető ellenfogalmát. 
5.	A háromnegyed oldalt kitevő fölsorolás leginkább a “mindenoldalúan fejlett szocialista embertípus" rossz emlékű és/vagy mulatságos leírására emlékeztet. A tökéletes állampolgár jellemzőinek fölsorolása szükségképpen evidenciák és illuzórikus elképzelések furcsa keveréke, ráadásul mindenben egységes értékrend meglétét feltételezi, s olyasmit is az iskola kompetenciájába sorol, ami elsődlegesen a család ügye, s az otthoni neveléssel valósul meg vagy marad el. Az efféle kívánságlista helye legfeljebb az utópia műfajában van, nem tanügyi dokumentumban. Javasoljuk és kérjük, hogy ezt a részt hagyják el.

IV.
A véleményezésre megkapott dokumentumok nem térnek ki arra, hogy a kétszintű érettséginek mi az értelme, célja, melyek a megvalósításához szükséges feltételek, s ezeket hogyan fogja biztosítani az oktatási kormányzat. Ezek a kérdések pedig megkerülhetetlenek.

1. 	Ellentmondást látunk a kerettanterv és az általános vizsgakövetelmények között: a kerettantervben nem különülnek el a két szint követelményei, a továbbhaladási feltételek nyilvánvalóan nem azonosak a középszint követelményeivel. A kerettanterv nem szól külön az emelt szintű érettségi vizsgához szükséges készségekről és ismeretekről, így az emelt szintű vizsga követelményei tantervi szabályozóvá lépnek elő. Fölmerül a gyanú: nem azt jelenti-e ez, hogy a közoktatás nem vállalja a saját vizsgájára való felkészítést. Ez nyilván elképzelhetetlen és elfogadhatatlan. Ha viszont a középiskola fel kívánja készíteni a diákot az emelt szintű érettségi vizsgára, akkor súlyos oktatásszervezési konzekvenciákkal kell szembenéznie: biztosítania kell a 9-12. évben az emelt szintű képzést. Erre nem látunk módot; a fakultáció pedig, amely csak a 11-12. évben létező oktatási formáció, s amelynek lehetőségeit éppen a kerettantervi szabályozás szűkítette le, nem látszik megoldásnak. Kérdezzük tehát: hogyan képzeli el az oktatási kormányzat az emelt szintű vizsgára való fölkészítést?
	Megjegyezzük, hogy annak idején a NAT a maga 6+4+2 tagolású rendszerével (függetlenül attól, hogy helyesnek vagy hibásnak tartjuk ezt az elképzelést) összhangban volt az emelt szintű érettségi koncepciójával. Ez a tagolás azonban a múlté, az új szabályozás pedig - nyugtalanító módon - semmiféle megoldást nem körvonalaz. Az emelt szintű érettségi a közoktatás rendszerétől idegen elemnek tűnik föl.

2.	A közoktatás szereplői (diákok, tanárok, iskolafenntartók) a legelemibb szinten sincsenek tájékoztatva arról, hogy az oktatási kormányzat hogyan képzeli el az érettségi vizsga szervezését, milyen variációkon töpreng. Hol és hogyan fog zajlani az emelt szintű vizsga? Hogyan férnek bele az érettségibe az új vizsgaformák: a középszinten is előírt történelem írásbeli, az irodalomtól független, külön nyelvtan írásbeli (ennek bevezetését az anyag nem mondja ki, de követelményeivel egyértelműen sugallja), az egyes tantárgyaknál megjelenő új követelmények (pl. a memoriterek) számonkérése? A megküldött anyagból olyan monstruózus érettségi vizsga rémképe rajzolódik ki, amely 1/ megszervezhetetlen, 2/ túlméretezettsége folytán gyerek- és tanárellenes.

3.	Az emelt szintű érettségi követelményei “a felsőoktatásra felkészítés igényeit állítják előtérbe, és vizsgálják a felsőfokú továbbtanulásra történő [!] alkalmasságot" (7. o.). A dokumentum tehát nem kötelezi el magát amellett, hogy az emelt szintű vizsga sikeres teljesítése kiváltja a felvételit!
	De tegyük fel, hogy az egyetemek elfogadják ezt a metódust, és az érettségi kiváltja a felvételit. Kinek és miért jó ez? 
	a/ Előny lehet a diáknak, hogy csak egyszer kell vizsgáznia - bár így az érettségi biztosította minimális vizsgarutin előnyétől el is esik, ami pedig a felvételi vizsgán való jó szereplését elősegíthette. Másrészt azonban az új rendszer ellentétesnek látszik az utóbbi években kibontakozott helyes tendenciával, vagyis avval, hogy a diák sok helyre, akár nagyon különbözőkre is felvételizhet. Jelenleg a sikertelen felvételi vizsga nincs dokumentálva, az új rendszerben azonban a diák érettségi bizonyítványába kerül a gyenge eredmény, s ez a jövőjét károsan befolyásolhatja. A látszólag diákbarát megoldás a diák szempontjából sem egyértelműen előnyös. (Ez az évek óta szokásos közös felvételi-érettségi írásbelikre is igaz; a metódus tehát nem új, de kiterjesztése minden tantárgyra legalábbis kétséges.)
	Az érettségi és a felvételi összevonása, az emelt szintű vizsgára való felkészülés - számolva azzal, hogy az iskola a felkészítést elvégzi - szükségképpen évekkel korábbra hozza a diák számára a pályairányulás eldöntésének kényszerét, és megnehezíti vagy lehetetlenné teszi az irányváltást.
	b/ Az egyetemek számára csak részleges feladatcsökkentéssel jár az új rendszer, hiszen az érettségi utáni években felvételizők számára ugyanúgy meg kell szervezniük a felvételi vizsgát, mint korábban.
	c/ A középiskolák számára minden jelentős változtatás nehézséget jelent, zökkenőt okoz; a vizsgaszervezés amúgy is bonyolult feladata még bonyodalmasabbá válik, ezernyi új hibalehetőség csúszik be, s évekbe telik, míg egy új rendszer beáll. 
	d/ Az iskolákba kiszálló felvételi bizottságok rendszerének létrehozása lehetetlen; az új vizsgaközpontok kiépítése rengeteg pénzbe kerül, s szintén évek kellenek a zökkenőmentes működéshez.
	Kérdezzük tehát: milyen okok és célok vezérlik az oktatási kormányzatot, midőn a kétszintű érettségit szorgalmazza? Milyen megfontolások alapján éri meg az új rendszer bevezetése? Kikérték-e a tervezett változásról az érintettek véleményét? Tettek-e legalább kísérletet arra, hogy meggyőzzék az érintetteket, hogy célkitűzésük helyes? Világos, hogy az oktatási kormányzat a kétszintű érettségivel az Oktatási Törvény betűjét teljesíti és formailag a folyamatosság fenntartására törekszik, csakhogy az iskolaszerkezet-koncepció változása és a kerettanterv bevezetése, azaz a rendszer fontos elemeinek megváltoztatása nyomán a korábban tervezett rendszerelemek funkciója is megváltozik és újraértelmezést kíván.  
	Megjegyezzük: a NAT-viták idején érteni véltük a kétszintű érettségi funkcióját, célját. Ha a középiskolai képzés általánossá válik, s mindenki (majdnem mindenki) leteszi az érettségi vizsgát, az általános szint és a magasabb szint elválasztása szükséges, ellenkező esetben a középiskolai képzés és az érettségi mindenestül devalválódik. Másként fogalmazva: a kétszintű érettségi a tömegoktatássá alakuló középszintű képzés rendszerébe illeszkedik. Ez egyébként tantárgyunk esetében a jelenleg tervezettnél nagyobb mennyiségi és minőségi, sőt vizsgamodellbéli eltérést tenne szükségessé a kétféle érettségi között.  Csakhogy: magyarból a jelen dokumentumban körvonalazott középszintű érettségi a jelenleg hatályosnál magasabb követelményeket támaszt, tehát nem a tömegoktatásnak megfelelő záróvizsga. A tervezet nem segíti elő a nemzetközi trend irányába történő elmozdulást, tehát ebből a szempontból is hibásnak és megalapozatlannak tűnik.

V.
A Tájékoztató az általános vizsgakövetelmények műfajának értelmezéséhez című fejezet (10-11. o.) szerint 
"Az érettségi vizsgatárgyak általános követelményei [...] tartalma:
- Megjelöli a vizsgatárgy célját.
- Rögzíti a vizsga formáját.
- Értelmezi és meghatározza a két vizsgaszint különbségét.
- Főbb vonalakban rögzíti az egyes vizsgaszinteken elvárható követelmények körét. Lehetővé teszi a részletes vizsgakövetelmények meghatározását, amelyek alapján [ki]fejleszthetők a konkrét vizsgafeladatok."
Véleményünk szerint a dokumentum a magyar nyelv és irodalom tantárgy vonatkozásában nem vagy nem kielégítően tesz eleget a felsorolás második, harmadik és negyedik pontjának.

1. 	A vizsga formájáról csak annyit közöl az egy tantárgyként kezelt irodalom és nyelvtan vonatkozásában, hogy “írásbeli és szóbeli", így homályban marad, hogy nyelvtanból külön írásbelit képzel-e el. Számos követelmény teljesítése viszont nem képzelhető el másként, mint külön nyelvtan írásbelivel (lásd a szövegértési és szövegalkotási feladatokat). Az implicit tartalmat nyílttá kell tenni! S ha a tervezet készítői ragaszkodnak Az információszerzés formái, módjai ponthoz is, ki kell egészíteni a vizsga formája rovatot a gyakorlati vizsga megjelöléssel is.

2. 	Nemcsak az emelt szinthez, hanem a középszinthez rendelt követelménylista is tartalmazza a jelenlegi, irodalomcentrikus magyar érettségi teljes anyagát, kiegészülve néhány “új" szerzővel, pl. Pázmány, Mikes, Krúdy, Karinthy, Weöres, Németh László, Márai stb. (a választhatóság lehetősége miatt ez nem feltétlenül újabb teher, s így szerepeltetésük akár helyeselhető is). E mellé (!) kerül be az érettségibe a nyugat-európai típusú, kommunikációs vizsga teljes követelménylistája. Vagyis ez a tervezet mindent szeretne egyidejűleg: a hagyományos irodalomcentrikus és a modern nyugati tömegoktatásra jellemző kommunikációcentrikus vizsgát egyaránt. Nem kerülhető meg a részletesebb idézés:
“A szövegalkotási ismeretek és képesség bizonyítása az ismertetés, magyarázat, összefoglalás, fejtegetés, ajánlás, összehasonlítás, értekezés műfajában irodalmi és nem irodalmi témák köréből [...] 
Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában foglaló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével [...]
Hivatalos írásművek (pályázat, levél, önéletrajz) szerkezeti és tartalmi normáinak alkalmazása"

Ezzel kapcsolatban további két problémát vetünk fel.
	a/ Alapvető kérdés, hogy hogyan, minek a terhére tanítunk meg és gyakoroltatunk be ennyiféle szövegfajtát készség szinten (!!), hiszen a hagyományos irodalmi tananyagot nem csökkentette a tervezet. A begyakoroltatáshoz legalábbis lényegesen több házi feladat íratása, aprólékos kijavítása és átbeszélése szükséges. Ez azonban sem a kerettantervben nem szerepel, sem leterhelt tanulóinktól nem várható el, sem az emelkedő óraszámú tanárokra nem róható rá. Az viszont elfogadhatatlan, hogy olyasmit kérjen számon az érettségi vizsga, amit a középiskola nem tudott rendesen, alaposan megtanítani.
	b/ Koncepcionális kérdés, hogy a 21. század középiskolai tömegoktatásában a középszint és az emelt szint érettségi vizsgájának egyképpen s egyformán az irodalmi műveltség minősítése legyen-e az egyik alapfeladata, s hogy a középszintű vizsgának nem a kommunikációs képesség, a szövegértési és szövegalkotási jártasság mérése kellene hogy legyen a legfontosabb célja. Ebben az esetben természetesen kisebb hangsúlyt kellene kapnia a középszinten az irodalmi műveltségnek és jártasságoknak. Ez a kérdés természetesen ismét elvezet a tantárgy oktatásának belső arányai, a gyakorlásra fordítható időkeret és a tanári óraszám kérdéséhez is, valamint a vizsgaformák problémájához. Nem világos, hogy a jelen tervezet mindent fölmarkolni kívánó követelményrendszerére épülő vizsga hogyan egyezteti majdan össze a hagyományos irodalmi tudáspróbát az Írásbeli kifejezőképesség pontban jelzett, nem irodalmi témákról írandó írásművel, amelynek étlapja szintén zavarba ejtően gazdag (“például a kulturális örökség, a civilizáció ellentmondásai, az élet minősége, a globális kérdések, az emberi kapcsolatok, erkölcsi kérdések, érzelmek, az információs társadalom, a mindennapi élet döntési helyzetei, a mindenkori jelen ismerete, a tömegkommunikáció, a mindennapi életvitel").

3. 	Az elmondottakból következik, hogy nem megnyugtató a középszint és az emelt szint közötti viszony, s nem karakteres a különbség. 
	Számos olyan pontot idézhetünk, ahol az emelt szint látszólag mélyebb tudást követelő megfogalmazása csupán a szavakkal való játék.
Pl. középszint: “A nyelv és gondolkodás összefüggései"; emelt szint: "A nyelv és gondolkodás összefüggései; a megismerés és a nyelv viszonya a világról formált tudásunkban" 
A pontosvessző utáni rész lényegileg ugyanazt mondja, mint az előtte olvasható megfogalmazás. Vagy: 
középszint: “A különféle szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal"; az emelt szint követelménye ehhez hozzáfűzi: "A magán-és nyilvános kommunikáció retorikai és stiláris jellemzői; a közéleti műfajok, a szónoklat". 
Minthogy a szövegfajták osztályozása implicit módon eleve tartalmazza a “magán", ill. a “nyilvános" kategóriáinak megkülönböztetését, a középszinten vizsgázó sem kerülheti meg, hogy ezekről beszéljen. A “tartalmi és formai jellemzők” ismertetésekor pedig kénytelen retorikai és stiláris sajátosságokat számbavenni. A tervezetben a puszta nyelvi bővítés, a szakszavak halmozása fedi el a valódi különbségtételek hiányát.
	Látszólag többet kér a középszintnél az emelt szint, amikor a Szerző és műve pontban követelményként ezt írja: 
"A műnemi, műfaji sajátosságok összefüggése a korszak szellemi és stílusirányzataival, a szöveg motivikus kapcsolatai",
hiszen a középszint azonos helyén mindez hiányzik. Megvan viszont másutt: az Értelmezési szintek, megközelítések című 6. pontban, az irodalomtörténet, a stílustörténet, a témák, motívumok, valamint a műfajok, poétika alpontok alatt, elszórva, vagyis a középszintet választó diák szembetalálhatja magát ugyanazzal a feladattal, mint az emelt szintet választó társa.
	A Világirodalom témakörben meggyőzőnek tűnik a két szint megkülönbözetése. Az emelt szint 10 korszakot sorol fel, s mindegyiket kötelezően előírja - 2-2 mű bemutatásával -, a középszint pedig csupán “legalább két korszak jellemzőinek" bemutatását várja el a vizsgázótól. A feltehetően több világirodalmi téma helyett a középszint nagyobb választási lehetőséget biztosít. Ennek a hangsúlykülönbségnek a pontos mibenlétét azonban nehéz a vizsgamodell és a feladattípusok ismerete nélkül megítélni. 
	A magyar irodalmi témakörökben a különbség leginkább abban mutatkozik, hogy az emelt szint egy vagy két művel többet ír elő.

4. 	Példáink azt is jelzik, hogy az általános követelmények nem körvonalazzák megnyugtatóan a várható vizsgát, vagyis nem adnak valódi támpontot a részletes követelmények kidolgozásához.

VI.
A tervezet a magyar nyelv és irodalom tantárgy felölelte anyagot hét nagy területre különíti el, ezeken belül témaköröket nevez meg, s ezekhez rendeli a követelményeket. Arra törekszik, hogy átlátható rendbe sorolja mindazt, ami az érettségin megjelenhet (vagy aminek meg kell jelennie). A rendszerességre és átláthatóságra törekvést helyeseljük, örömmel üdvözöljük - de éppen ez a módszeresség csábíthatta a szerkesztőket arra, hogy mindent bevegyenek a tervezetbe, ami a tantárgyuk kapcsán fölmerülhet. Ugyanezt a tendenciát, vagyis az anyag öngerjesztő, burjánzásszerű növekedését véljük fölfedezni más tárgyak témáinak és követelményeinek megfogalmazásában is, s a végeredmény - a testes füzetet kiadó anyag - összességében elriasztó, túlméretezett, irreális és felesleges. Önkorlátozásra és mértéktartásra hívjuk fel az érettségi egészéről gondolkodó döntéshozókat. Egyetlen záróvizsga, az egyetemi államvizsga sem ölel fel minden elképzelhető tananyagot, mert ez szükségtelen; a vizsga összeállítóinak bízniuk kellene abban, hogy vizsgától függetlenül is végzik és elvégzik munkájukat a tanárok és a diákok az iskolában. Ráadásul mivel a NAT és főképp a kerettanterv alapos bemeneti szabályozást jelent, felesleges kettőzésként hat a vizsgakövetelményekben megtestesülő részletes kimeneti szabályozás. A túlméretezettség nem növeli a színvonalat, hanem éppen ellenkezőleg: csüggedést és felszínességet indukál. És arra sem árt gondolni, hogy valódi, hús-vér gyerekeknek kell majd a követelményeket teljesíteniük. 

VII.
Szólnunk kell a követelményekben kifejeződő irodalomszemléletről is.
1.	A kívánatosnál nagyobb hangsúllyal szerepel mindkét szinten az életrajz ismerete (az emelt szinten még fokozottabban); helyette az írói pálya megfogalmazás volna szerencsés; nagy hangsúlyt kap a művek keletkezési körülményeinek ismerete is, vagyis az esetleges, anekdotikus adatok tudása. Ez annak fényében különösen fájdalmas, hogy a követelményrendszer elhanyagolja az irodalomértelmezés, a jelentéstulajdonítás általános kérdéseit, annak követelményszerű megfogalmazását, illetve tükrözését, hogy az irodalomtanítás alapvető célja a műértő befogadás fejlesztése, annak körvonalazását, hogy a mű jelentése az olvasónak a művel folytatott párbeszédében alakul ki, s hogy ez a párbeszéd, ez az értelemadás erősen függ a mű utókorától, a jelenkori befogadó pozíciójától, érdekeltségétől. Aligha csupán az emelt szintre tartozik, hogy az irodalmi mű "későbbi újraértelmezések tárgya", hanem alapvető irodalomszemléleti kérdés. Azzal megelégedhetünk, ha egy középszinten vizsgázó tanuló mondjuk öt mű helyett csak négyet vagy akár csak kettőt ismer, azzal azonban nem, ha korszerűtlen, életrajzias-pozitivista szemléletmóddal közelít a műalkotáshoz. Helytelen és káros, ha ennek az irodalomszemléletnek a továbbélését a vizsga követelményrendszere is elősegíti. 
	A középszinten igen szegényes a Műfajok, poétika rovat kínálata, pedig a modernebb szemlélet körvonalazására itt bőven nyílna tér. 
	Az Irodalomtörténet rovatban nincs szó irodalomtörténeti folyamatok megmutatásának kötelezettségéről, itt is az adatok ismerete kap hangsúlyt, valamint - meglepetésünkre - itt is helyet kap “az életmű bemutatása". 

2.	Az életmű és a portré fogalmai - noha kategóriaalkotó elvként szerepelnek a követelményrendszerben - nem válnak el egymástól világosan. Az életmű egésze nyilván nem tanítható meg középiskolában, nem is számonkérhető - az anyag is csak “a főbb művek" értelmezését és a köztük lévő kapcsolat föltárását várja el. Így viszont az életmű megjelölés puszta nagyzolásnak tetszik. Másrészt: a “portré"-nál is szerepel “az életmű legfontosabb jellemzői" kitétel. A két csoport szétválasztása óhatatlanul értékítéletet fejez ki: a “legek", a “fôvonal" (most és itt: Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosztolányi, József Attila) és a második helyezettek (Janus Pannonius, Balassi, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth, Móricz). Ők mindannyian kötelezőek. Van aztán a harmadik helyezetteknek is csoportja, a Szerzők és művek a magyar irodalomból rovatba soroltaké, Zrínyitől Radnótin át Ottlikig, Örkényig, Pilinszkyig. Ez némelyeknek emelkedés - akik eddig választhatóként szerepeltek, mint Ottlik és kortársai, vagy még úgy sem, mint Mikes, Pázmány vagy Márai. Itt 16 nevet találunk a középszintű követelményrendszerben, s közülük nyolcat kell választani. Ehhez a csoporthoz képest mulatságosan leértékelődnek olyan közelmúltbeli alkotók, mint Nagy László vagy Nemes Nagy Ágnes, akik ugyan az előző csoportban is helyet kaphatnának, mégis a “kortárs irodalom" skatulyájába kerültek, s ebből a dobozból már csak egy szerzőt kell választania a vizsgázónak. Van aztán még egy ötödik doboz is Szerző és művének beható ismerete címkével, ebben egyszerzős művek szerzői szerepelnek (Katona, Madách), aztán a Csongor és Tünde (Vörösmarty az egyetlen szerző, aki két kategóriában is felbukkan, ki tudja, miért), s végül “egy-egy magyar regény a 19. század és a 20 század második felének irodalmából".
	Ebben a besorolási kísérletben keveredik a (rosszízű) kanonizációs kísérlet valamiféle (ügyetlenül megoldott) technikai célzatú csoportosítással. A mai érettségi anyagkijelölése sokkal tisztább, rokonszenvesebb. Természetesen a választhatóság körének bővítése helyes, további szerzők is bekerülhetnének (Kassák, Füst Milán, Kálnoky, Jékely, Tersánszky, Mándy stb.); talán csak Pázmányt nehéz önálló irodalmi felelet témájaként elgondolni.

VIII.
Végül néhány elírásra és nyelvi hibára hívjuk fel a figyelmet.
1.	Modoros és divatoskodó A nyelvtani szintek grammatikája témakör-megnevezés. Nem nyelvtani, hanem nyelvi szintekről lehet beszélni; a grammatika szót pedig meg kellene őrizni a valódi grammatikára, nem szabadna kapcsolatba hozni ezt a fogalmat a hangtannal, a helyesírással vagy - horribile dictu! - az olvasható kézírás követelményével. (A hangtan például aligha “nyelvtani” szint.)

2. 	Az irodalom határterületei rovatban arról értesülünk, hogy vannak “műfajok" (az idézőjel az eredetiben - de vajon miért?), amelyek kívül esnek “az esztétikai értékítélet határán”. A tömegkultúra vagy a szórakoztató irodalom természetesen nem esik kívül az értékítélet határán, különösen nem vizsgán, ahol értékvizsgálat és értékítélet tárgya lehet az igénytelen alkotás is.

3. Az emelt szinten a Szerzői portrék rovatban (9. oldal) a “felsorolt 12 szerző"-ről esik szó, de valójában csak kilencen vannak. Sehol sem szerepel viszont Radnóti, Szabó Lőrinc és Illyés - úgy véljük, ők maradhattak le az anyag átszerkesztése folyamán.


IX.
A kézhez kapott munkaanyag hivatalos dokumentummá tételével nem értünk egyet, nem támogatjuk. Kérjük, válaszoljanak - a nyilvánosság előtt is - föltett kérdéseinkre, indítsanak széles körű tájékoztatást az érettségi kérdéseiről, kezdeményezzenek széles körű vitát, s jelen anyagot ennek fölhasználásával alakítsák át.
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