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T A N U L N I  T U D N I  K E L L  
A kétszintű érettségi megnehezíti a nevelést 
 

Alapvető dokumentumokban végigkövethető, hogyan jelenik meg a globális gazdasági érdek a 
felsőoktatásban és a közoktatásban is, és az érdek milyen ideológiákat indukál.  Hamis ideoló-
gia az, hogy a gyermeknek azért kell tanulnia, hogy később jól alkalmazkodjon a munkaerőpi-
acon. Ha ezt a meggondolást fogadnánk el helyesnek, soha nem taníthatnánk Radnótit, s nyel-
veket is kizárólag a nyelvvizsgára, míg ezer ember közül talán három használ valamit a kö-
zépiskolában megszerzett matematika-tudásból. Azonban a matematika, csakúgy, mint az iro-
dalom vagy éppen a technika a szabadság kiteljesedésének eszköze. Ál-viták azok, melyek ar-
ról szólnak, az iskolában vajon nevelünk-e vagy oktatunk. Mindenkinek, aki gyermek vagy 
fiatalember közelébe kerül, tudnia kell, hogy az elsődleges feladat a nevelés – nyilatkozta la-
punknak dr. Baranyi Károly, a Nemzeti Pedagógus Műhely vezetője. 
– Miért emeli fel minden lehetséges fórumon a hangját a kétszintű érettségi ellen? 
– A kétszintű érettségit ebben az évben vezetik be, vagyis a most utolsó éves évfolyam vizs-
gázik majd ilyen módon. Remélem, hogy ők lesznek az utolsó évfolyam is, hiszen minden 
bizonnyal bebizonyosodik majd, hogy ez a vizsgarendszer életképtelen. A kétszintű érettségi-
ről egyébként nagyon kevesen tudják, micsoda is valójában – még a szakma sem. A lényeg 
az, hogy államosítják a felvételi vizsgát és kivonják a felsőoktatás hatásköréből, a középiskola 
utolsó két évét felvételi előkészítő tanfolyammá alakítják. Az emelt szintű érettségi ezért meg-
felel a felvételi vizsgának. Két évvel az érettségi előtt a diákok döntenek hogy, mely tárgyak-
ból tesznek magasabb szintű, s mely tárgyakból alacsonyabb szintű vizsgát, amelynek egyéb-
ként eufemisztikus módon „középszint” a neve. A diákok akárhányszor, akármikor nekifut-
hatnak a kettős érettséginek.  
– Milyen változásokat várhatunk az új érettségi rendszertől?  
– Először azt a várható hatást említsük, hogy az iskolai nevelőmunka pontosan abban a kor-
ban háttérbe szorul, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. A 17-18 éves fiatalok jelleme nem 
a felnőttek közvetlen hatására alakul, hanem közösségben, az osztályban. Az oktatás tanfo-
lyamszerű átszervezése a közösségi életet lehetetlenné teszi, nem alakul ki a szolidaritás, a 
barátság, a közösségért vállalt felelősség készsége.  

Rá kell mutatnunk arra, hogy a tanítás eredményessége csökkenni, az oktatás minősége rom-
lani fog, és ez nem függ attól, hogy a felső szintű vagy a középszintnek nevezett alsó szintű 
érettségire készül a tanuló. Többek között azért, mert a diák vizsgára készül fel, és nem a tu-
dásért tanul. Így a középiskola utolsó két éve lényegében tanfolyammá válik.  Ha egy diák a 
második osztály végén úgy dönt, magasabb szintű vizsgát tesz matematikából és kémiából, 
mert vegyész szeretne lenni, akkor a következő két évben ezeket a tárgyakat magasabb óra-
számban tanulja  majd, a többiből pedig kevesebbet, esetleg semmit sem. Ezzel kapcsolatos 
probléma az, hogy „megengedjük” a 16 éves tanulóknak, hogy döntsenek arról, hogy esetleg 
fontos tantárgyakat a következő években „csökkentett módban” tanuljanak, vagyis hárítsák az 
erőfeszítést. Azok a diákok például, akik sem magasabb, sem alacsonyabb szinten nem érett-
ségiznek fizikából, alig vagy egyáltalán nem tanulnak fizikát abban a korban, amikor pedig ez 
egyedül érdemes lenne. Fizikatanárként állítom, hogy ezt a tárgyat valódi hatékonysággal 
csak a középiskola utolsó két évében lehet tanítani. 

– Miért? 
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– Mert a fizika igényli a legösszetettebb és legbonyolultabb képességeket készségeket: intuí-
ciót, költői lelket, matematikai precizitást; az úgynevezett „fizikai szemléletet”. 17-18 éves 
korban meg lehet tanítani a teljes középiskolai fizikát, s csak azzal lehet elrontani, ha ezt túl 
korán kezdjük. 

A minőséggel függ össze az a tény is, hogy az érettségi követelmények rendszere a tartalmi 
szabályozás legerősebb eszköze, vagyis a vizsga-tételek határozzák meg azt, hogy az iskolá-
ban mit és hogyan tanítunk. Nem ismert azonban, hogy az érettségi követelmények megfo-
galmazása kinek a kezében van. Megengedhetetlen, hogy egy senkinek sem felelős „központ” 
kezében legyen az érettségi követelmény kidolgozása. Az Oktatási Minisztérium honlapjáról 
egyébként letölthetők a magasabb szintű érettségi követelményei és minta-feladatsorok; alig 
akartam hinni a szememnek és mélységesen felháborodtam, amikor megláttam, hogy a fizika 
feladatsor feleletválasztós teszt. Minden a szakmájához értő fizikatanár pontosan tudja, hogy 
nem az a legfontosabb szempont, a gyermek milyen eredményre jutott egy feladat megoldása-
kor, sokkal inkább az, milyen gondolatmeneten keresztül jutott oda.  

– Az iskoláknak szervezési problémákkal is találkoznak. Hogyan oldják meg ezeket?  
– Az új rendszerrel kapcsolatban hosszan lehetne beszélni a szervezési nehézségekről is. Félő, 
hogy sok iskolában káosz alakul ki. A legkomolyabb nehézséget az okozza, hogy akik külön-
böző szinteken tanulják az egyes tárgyakat, azok különböző tananyagot használnak, külön-
böző helyeken járnak órákra. Gondoljunk bele: ezeket a feltételeket a vidéki középiskolák 
csak nagyon nagy erőfeszítéssel vagy egyáltalán nem tudják biztosítani, legfeljebb olyan vá-
rosokban, ahol több középiskola is van, s beosztják, melyik iskola melyik tárgyból vállalja a 
magasabb szintű érettségire való felkészítést. A finanszírozási rendszer egyszerűen lehetet-
lenné teszi azt, hogy minden gyermek mindenféle igényét egyetlen iskola kielégíthesse. 
–  Milyen érvekkel próbálják még alátámasztani a kétszintű érettségi bevezetésének szüksé-
gességét? 
– Még a polgári oldalon is akadnak olyanok, akik azt állítják: meg kell maradni most már 
emellett, mert „nagyon sokat költöttünk már rá”. Vannak, akik azzal érvelnek mellette, hogy 
mivel mindenki egy iskolába jár, valahogyan meg kell különböztetni egymástól a diákokat, 
lehetőséget kell adni az ambiciózus gyermekeknek. Az oktatásügyre másfél évtizeden ke-
resztül óriási nyomás nehezedett az iskolarendszer egységesítésének irányába. Az cél, hogy 
egyetlen iskolatípus működjön Magyarországon, és ne legyen különbség az általános iskola 
felső tagozata és a nyolc osztályos gimnázium alsó tagozata között. Az elvárás az, hogy az 
egész korosztály ugyanabba az iskolába járjon, az ambíciózus érdeklődő gyermek és az ott-
honról tanulásellenes magatartásra nevelt tanuló. Ez az úgynevezett komprehenzív iskola.  

Az egész rendszer az angolszász módszeren alapszik, amelyről közismert, hogy messze nem 
olyan hatékony, mint a kontinentális. Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy amikor a konti-
nentális oktatásról beszélünk, akkor nem a rideg, katonás porosz iskolarendszerre gondolunk; 
a Monarchia területén ilyen ugyanis nem volt. Aki erre meggyőző bizonyítékot keres, olvassa 
csak el Karinthy „Röhög az egész osztály” című írását, s abból láthatja, hogy akkoriban mesz-
sze nem volt jellemző a poroszos fegyelem. 

Az angolszász modell térnyerésével az a fals helyzet alakul ki, hogy az egész rendszerben az 
óvodától a diplomáig lényegében teljesen egységes oktatás, kivéve a középiskola utolsó két 
évét. Tehát felszámolódik az oktatás iskolarendszerben is tükröződő pluralitása és a felsőok-
tatás dualitása, duálissá válik azonban az érettségit megelőző kétéves periódus.  

– Hasonlíthatjuk az eddig megszokott rendszer és a kétszintű érettségi közti különbséget a 
felsőoktatásban a tankörök és a kreditrendszer közti különbségéhez? 
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– Valóban: amióta kreditrendszer van, azóta nagyrészt megszűntek vagy legalábbis fellazultak 
a tankörök. Ez az egyetemen talán nem akkora nagy gond, mint a középiskolában. Ez utóbbi-
nak a kollektíven megélt ismeretgyűjtésben van talán a legnagyobb nevelő szerepe.  

– Milyen alapja lehet azoknak a feltételezéseknek, hogy az egyetemekre és főiskolákra még-
sem a magasabb szintű érettségi alapján nyerhetnek felvételt a diákok? 
– A felsőoktatási intézményeknek ez egyértelmű érdeke, hiszen kellenek a hallgatók, kell a 
hallgató utáni támogatás. Több egyetemről, főiskoláról tudok, amelyek kijelentették, hogy a 
„középszinten” letett érettségivel felveszi a diákokat, a felsőoktatás autonómiája szellemében. 
Tehát nem kell nekik a felső szintű érettségi. 

– Visszatérve az előző kérdésre: az egyetemek hogyan biztosíthatják ebben az esetben azt, 
hogy a felvett hallgatók megfelelnek az általuk elvárt, előírt színvonalnak? 
– Nincs az a felsőoktatási intézmény, amely igényelné a középiskolától azt, hogy megtanítsa, 
amit majd ott fognak oktatni. Igényli azonban azt, hogy a felvett hallgatónak megfelelő szó-
kincse legyen, s képes legyen gondolkodni. Bár az érettségiig mindenki számtalan trigono-
metrikus egyenletet oldott meg, azokra még akkor sem lesz szüksége, ha később matematikus 
lesz.   

– Ezek mögött a gyökeresen különböző elképzelések mögött különböző világnézetek létez-
nek. 
– Alapvető dokumentumokban végigkövethető, hogyan jelenik meg a globális gazdasági ér-
dek a felsőoktatásban és a közoktatásban is, és az érdek milyen ideológiákat indukál.  Hamis 
ideológia az, hogy a gyermeknek azért kell tanulnia, hogy később jól alkalmazkodjon a mun-
kaerőpiacon. Ha ezt a meggondolást fogadnánk el helyesnek, soha nem taníthatnánk Radnótit, 
s nyelveket is kizárólag a nyelvvizsgára, míg ezer ember közül talán három használ valamit a 
középiskolában megszerzett matematika-tudásból. Azonban a matematika, csakúgy, mint az 
irodalom vagy éppen a technika a szabadság kiteljesedésének eszköze. Ál-viták azok, melyek 
arról szólnak, az iskolában vajon nevelünk-e vagy oktatunk. Mindenkinek, aki gyermek vagy 
fiatalember közelébe kerül, tudnia kell, hogy az elsődleges feladat a nevelés. A nevelés pedig 
nem más, mint leválasztani magunkról a gyermeket, s autonóm személlyé tenni. Mindennek, 
ami az iskolában és a családban történik, egyetlen célja a személyes szabadság kialakítása, 
felelős döntések meghozatalára képes emberek nevelése, ehhez pedig az igazság ismeretére 
van szükség, s éppen ezért kell tanítani, tantárgyakat oktatni. A szakemberek képzése a felső-
oktatás és a szakképzés feladata. A fizikatanításnak – maradjunk ennél, de elmondható más 
tárgyakról is – nem az az értelme, hogy utána a diák teszteket töltsön ki, s növelje az esélyeit 
a munkaerő-piacon, hanem az, hogy esztétikai élményt nyújtsunk neki, ezzel gazdagabb, sza-
badabb személyiséggé alakuljon. Ha ezt nem tesszük meg, (szak)barbárok vagyunk. 

– Ön hosszú ideje vállalja diákok ingyenes felvételi-előkészítését. 
– A felkészülés a gyermekek zömének nagy tehertételt jelent, s ez nem csökkent a kétszintű 
érettségi bevezetésével sem. Nemrégiben egy budapesti elit gimnáziumból hívtak fel kétség-
beesett szülők, mert a most utolsó éves gyermekeik nem tanulnak fizikát, ám magasabb szintű 
vizsgát kéne tenniük, hogy bejuthassanak az orvosi egyetemre. Most indítok el egy érettségi-
felkészítő csoportot, amelynek egyik különlegessége az, hogy ingyenes. Harminc éve teszem 
ezt; több ezer fiatalt készítettem fel a felvételi vizsgákra. Ez óriási lehetőséget jelent arra is, 
hogy ötven-száz fiatallal folyamatosan olyan kapcsolatban legyek, ami valódi nevelést jelent. 
Azok a fiatalok, akik ezekre az órákra jártak, lassan anélkül azonosultak az én értékrend-
szeremmel, hogy erről részletesen szó esett volna; arról például, hogyan kell a munkához 
fegyelmezetten és kötelességtudóan hozzáállni, hogy mit jelent a fegyelem vagy az, hogy 
figyelünk a másikra, hogy legalább heti két órában valóban rend van.  
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– A Nemzeti Pedagógus Műhely októberben konferenciát szervez. Miről szól majd ez a -
konferencia? 
– A konferencia kifejezetten szakmai összejövetel lesz, s a politikát teljes egészében kizárjuk. 
Arra keressük a választ, milyen következménnyel, következményekkel jár az, ha bevezetik a 
kétszintű érettségit – a nevelésre és a tanításra nézve is. 

 

Az interjút Somorjai Viktória készítette, megjelent: Magyar Demokrata 2004. október  

 
 

 


