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Érettségi – 170 éves rituálé a köznevelésben
Szöveg: Fodor Richárd, titkár, Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat

ÉV
FO

RD
U

LÓ
K

Hónapokig tartó felkészülés, átvirrasztott éjszakák, 
megkönnyebbülés és a középiskola zárása – 170 éves 
az érettségi vizsga. A neveléstudomány számtalan elté-
rő modellt és archetípust kínál a vizsgáztatás története 
iránt érdeklődők számára, amelyek nem a modernkori 
Európa találmányai. Kínában már öt évezreddel ezelőtt 
soklépcsős és komplex hierarchiára épülő vizsgarend-
szer értékelte a diákokat.

A magyar érettségi vizsgáztatás a kontinentális 
porosz (1788) és francia (1808) vizsgarendszereket 
követve, a szabadságharc veresége után az 1851-es 
Organisationsentwurf nevű oktatásügyi szabályozó do-
kumentum nyomán jelent meg. A szaktanári rendszer, 
az értesítők vagy a reáliskola megjelenése egyaránt 
az Entwurf eredménye volt. A matúra vizsga nem vált 
kötelezővé, vízumtípusú értékelési formaként a felsőok-
tatási intézményekbe jelentkezéshez volt szükséges.

A magyar érettségi vizsga története során számtalan 
tartalmi és szerkezeti átalakításon ment keresztül. 
1919-ben a Tanácsköztársaság Közoktatási Népbiz-
tossága az osztályzatokhoz és vizsgákhoz hasonlóan 
az érettségi vizsgát is meghaladottnak tekintette, és rö-
vid életű hatalma erejéig eltörölte. Az 1948-as kommu-
nista hatalomátvétel után 1952-ben egyetemi felvételi 
rendszert vezettek be. Az érettségi vizsgát továbbra is 
megszervezték, de korábbi szerepe csökkent, hiszen el-
vesztette vízumfunkcióját. A tanulóknak már nemcsak 
egy vizsgára kellett készülniük, hanem a szélsőséges 
ideológiai és származási szempontokat előtérbe helye-
ző egyetemi bizottságok kedvező döntésére is szüksé-
gük volt a felvételhez. Az állampárt továbbá bevezette 
a szakérettségi rendszerét is, amely révén tízezres nagy-
ságrendben képeztek pártkatonákat, két szaktárgyból 
továbbtanulásra felkészítő tanfolyamokon.

A rendszerváltoztatás új irányt hozott a köznevelés-
ben. Az 1993-as közoktatási és felsőoktatási törvények 
világnézeti semlegességet fogalmaztak meg, biztosítot-
ták a tanárok szakmai autonómiáját, és újradefiniálták 
az iskolatípusokat. A felsőoktatási törvény ugyanakkor 
továbbra is engedélyezte az egyetemek és főiskolák 
számára további felvételi követelmények megfogalma-
zását.

A rendszerváltoztatás időszakához kapcsolódik a leg-
híresebb érettségi botrány is, amely során az Országos 
Pedagógiai Intézetből 1989-ben kiszivárgott több szak-
tárgy tételsora is. Az eset során több budapesti iskola 
diákjai értesültek a vizsga tartalmáról, amelyet Török 
Ferenc filmrendező 2001-es Moszkva tér című klasszi-
kus alkotása is megörökít.

A magyar érettségi újabb mérföldköve az 1997-es okta-
tási törvény elfogadása után 2005-ben megszervezett 
első kétszintű vizsga volt. Az új típusú érettségi köve-
telményrendszere szerint a tanulók önálló választását 
tartalmazó, standardizált feladatokat felvonultató, 
kompetenciaalapú vizsgát tesznek magyar nyelv és iro-
dalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy 
természettudományos szaktárgyból. A vizsga további 
módosításokon esett át, legutóbb 2017-ben, amelyet egy 
2021-ben megjelent, három év múlva hatályba lépő új 
tervezet követett.

Az érettségi vizsga közel két évszázados története 
alatt eltérő jelentőséggel, különböző funkcióval mérte 
a középiskolás diákok képességeit és tudását, de rituális 
szerepe változatlan maradt. Összetett, szertartásszerű 
folyamata során a végzős diákokat a társadalom felnőtt 
tagjaivá avatja.
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