
Az érettségirõl – 1902-ben
Az előző oktatási minisztérium prioritásai közé tartozott az érettségi
rendszerének megújítása. Ez lehetőséget adott arra, hogy az elmúlt
években széles körben kibontakozzanak az érettségivel kapcsolatos

eltérő vélemények és elképzelések. Mi most nem ehhez a vitához
szeretnénk hozzászólni, hanem a Tolnavármegye című vidéki lapban 

közel száz évvel ezelőtt megjelent, az akkori érettségivel szembe 
kritikus véleményt közölnénk. 

A középiskolai rendszerünkkel kapcsola-
tos kritikus hangvétel ekkor már nem volt
ritka, hisz az 1896-ban tartott II. egyetemes
tanügyi kongresszuson a középiskolai re-
form kérdése volt az egyik központi téma.
A kongresszuson az egységes középiskola
megteremtése és az oktatás gyakorlati jel-
legének erõsítése mellett Waldapfel János
nagy vitát kiváltó elõadásában már az érett-
ségi megreformálásának szükségessége is
szerepelt. A szóban forgó cikk is az utóbbit
szorgalmazza, és szervesen beleilleszthetõ
abba a reformfolyamatba, amely 1910-re el-
vezetett Schneller István Az érettségi ellen
címû könyvének megszületéséhez. De az
elavult és túl szigorú érettségi Kosztolányi
Dezsõ 1925-ben megjelent regényének, az
Aranysárkánynak is központi eleme, a cse-
lekmény és a fõszereplõ lelki konfliktusá-
nak forrása.

A Tolnavármegye cikkének megszületé-
séhez a kaposvári állami fõgimnáziumban
történtek adták az apropót. Az országos köz-
figyelemre szert tett esetet az 1902. június
3-i Somogyi Újság az országos sajtóban
megjelenõ cikkekkel szemben, amelyek
összeesküvésrõl, betörésrõl és lopásról szól-
tak, csak „diák stiklinek” tartotta. A történet
a lap tolmácsolásában a következõ: a kapos-
vári állami fõgimnázium érettségi vizsgára
készülõ és attól rettegõ végzõs növendékei
beszöktek a gimnázium épületébe, hogy fel-
kutassák és meglessék a tételeket, de szeren-
csétlenségükre ott elkapták õket, így szolgál-
tatván témát a sajtónak és aktualitást az
érettségivel kapcsolatos véleményeknek. 

A Somogyi Újság már e számában
hosszan ír és érvel a gyakorlatban lévõ érett-

ségi vizsgarendszer ellen. Ugyanezt tette a
Tolnavármegye itt közlésre kerülõ cikke is,
de az elõzõnél jóval rendszerezettebben,
stílusosabban és lendületesebben. És tette ezt
– vidéki hírlaptól egyáltalán nem megszo-
kott módon – külföldi tapasztalatokat is fel-
használó szakmai érveket felvonultatva.
A francia és német oktatási rendszer isme-
rete, a pszichológia – itthon épp, hogy gyer-
mekcipõben járó gyermeklélektan – eredmé-
nyeinek hasznosítása az írás szerzõjének
széles pedagógiai tájékozottságára és ha-
ladó gondolkodásmódjára utal. (Ez idõben
jelentek meg az elsõ gyermeklélektani mun-
kák, így Donner Lajos A gyermeknek értel-
mi fejlõdése címû mûve, és 1901-ben Pethes
János Gyermekpszichológiája.) Figyelem-
re méltó az is, hogy a diákok szellemi és
pszichés túlterhelése ellen íródott cikk majd
tíz évvel elõbb született meg, minthogy a túl-
terhelés kérdése a honi pedagógia érdeklõ-
désének – Nagy László és a Gyermektanul-
mányi Társaság tevékenységének köszönhe-
tõen is – középpontjába került volna. Az
írás színvonalasságát bizonyítja az a tény is,
hogy Somogy megye másik lapja, a Ka-
posvár e cikket a Tolnavármegyétõl teljes
egészében átvette és június 5-i számában
leközölte.

Ki lehetett a cikk írója? Ezt pontosan
nem tudjuk, mivel a lap nem közölte a szer-
zõ nevét. ATolnavármegye kormánypárti lap
volt, melynek dr. Leopold Kornél szekszár-
di tehetõs ügyvéd volt a tulajdonosa és fõ-
szerkesztõje. Hajlunk rá, hogy a szerzõnek
a tulajdonos unokatestvérét, Leopold La-
jost, a jeles szociológust tartsuk, akinek
1912-ben megjelent fõmûve, A presztízs
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nemzetközi hírnevet is szerzett. Leopold
Lajos széles látókörû, nyugatias mûveltsé-
gû, ezekben az években a Huszadik Szá-
zad köréhez tartozó, de Szekszárdon élõ
személy volt, aki gyakran írt unokabátyja
lapjában.  Feltételezésünk ellen szól ugyan,
hogy az ekkor huszonhárom éves Leopold
Lajos az egyetemi évek után 1900 õszétõl
két évig – igaz, megszakításokkal – Olaszor-
szágot járta, de az egyik ilyen megszakítás
épp erre az idõre eshetett, mivel 1902. má-
jus 11-én meghalt  nagybátyja, a lap tulaj-
donosának édesapja.  

Talán nem érdektelen, ha beszámolunk ar-
ról is, hogy a diákok cselekedete milyen
következményeket vont maga után. A gim-
názium tanári kara a példátlan esettel kap-
csolatos határozathozatalra a minisztert kér-
te fel. A diákokat retorziótól féltõ Somogyi
Újság június 10-i számában már meg-
könnyebbülve közölte, hogy a vétkezõ diá-
kokat a miniszter érettségi vizsgára bocsá-
totta. De az öröm korai volt, hiszen a tény-
leges miniszteri döntés a kilenc ártatlannak
bizonyult diáktól eltekintve tizenkettõ diá-
kot fél, kettõt csak egy év múltával engedett
Székesfehérváron történõ érettségi vizsgá-
ra.(Somogyi Újság 1902. június 17.)

Az alábbiakban közöljük a Tolna-
vármegye 1902. június 1-jei vezércikkének
a mai helyesírás szabályai szerint kijaví-
tott, de szöveghû másolatát.

„Az érettségirõl”

A kaposvári érettségi vizsgálatra készü-
lõ gimnazista tanulók vakmerõ csínyérõl
országszerte beszélnek szülõk, tanárok és ta-
nulók egyaránt.

A kaposvári tanulóknak kétségbeesett és
legkevésbé helyeselhetõ furfangja már szin-
te a kriminalitás terére barangolt; de mind-
nyájan tudjuk, a tanárokat sem véve ki, hogy
az érettségi vizsgálat elõtt olyan lelki kíno-
kat, testi sanyargatásokat kell kiállani a sze-
gény tanulóknak az esetleges megbukás fé-
lelmetes réme miatt, ami talán a siralomhá-
zi keservekhez hasonlítható.

Komoly emberfõvel és higgadt megfon-
tolással visszagondolva arra a tortúrára, amit
fiatal korunkban a mumussá felfújt érettsé-

gitõl való rettegés miatt át kell szenvednie
a szegény gimnazistának: valóban szüksé-
gesnek látjuk, hogy a német tanítási rend-
szernek ezt az elavult és minden komoly
gondolkodó által elítélt abszurdumát végre-
valahára kiküszöböljük, vagy legalább ok-
szerûen reformáljuk.

Évrõl évre megismétlõdnek a jogos pa-
naszok az érettségi vizsgálat mai módja el-
len; szomorú esetek leírásával telvék a la-
pok, mind hangosabban nyilvánulnak meg
a szülõk panaszai: nem lehet tovább né-
mán eltûrni azt, hogy ezen elavult és rossz-
nak bizonyult rendszer igája alatt tovább is
görnyedjenek a vizsga félelmétõl agyon-
sanyargatott tanulók.

A nálunk dívó – kétségtelenül régi német
mintákra épült – vizsgamódszernek jellem-
vonásai, kétséges elõnyei és elvitázhatat-
lan hátrányai sokszorozódva jegecesednek
ki a vizsgák vizsgáján, az úgynevezett érett-
ségi vizsgálatnál.

A diákság körében tudvalevõleg kegyet-
len híre van ennek az érettségi vizsgálatnak.
A diákfantázia valóságos mumusként em-
legeti ezt a vizsgálatot, amelyen fõigazga-
tók és miniszteri biztosok jelennek meg a
diákság nem kis rémületére. Már hónapok-
kal megelõzõleg a diákhagyományok és
számos más esetben maguk a tanárok váll-
vetve riasztgatják az érettségi felé közele-
dõ tanulókat, akiknek idegeit kétségtele-
nül ingerlik ezek a riasztgatások, úgyhogy
még az erõsebb idegzetû tanulók is szinte
eltikkadt idegekkel és rettegve lépnek az
érettségi vizsgálatra.

A mi pedagógiai mintaállamunkban, Po-
roszországban éppen azért már kezdenek is
lemondani róla. A német pedagógusok meg-
gyõzõdtek arról, hogy az intelligenciális pá-
lyákon lévõk idegessége jobbára az ilyen
érettségire való készülõdéssel kezdõdik.
Szinte mondhatni, hogy az intelligencia ide-
gességének alapjait gyakran az érettségi
vizsga veti meg. Ami utóvégre nem is cso-
da. Az érettségivel nyolc esztendõ tanul-
mányait akarnák összefoglalni. Ez ugyan
magában már lehetetlenség és csak külsõleg
foglalhatni össze pár hónap alatt nyolc év ta-
nítás eredményét. Elvégre is ha a nyolc év
nem veszett el haszontalanul, akkor a nyolc
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év nevelési és tanítási eredményének élnie
kell a tanulók intelligenciájában. Ha nem él
benne, akkor hiábavaló a pár havi össze-
foglalás, ezzel az összefoglalással amúgy se
táplálódik az intelligencia, hanem pusztul-
nak vele az idegerõk.

Mennyivel üdvösebb ennél a francia rend-
szer, amellyel már a németek is kezdenek
megbarátkozni.  

A francia középiskolákban nincs érettsé-
gi vizsgálat. Az utolsó osztályt éppen úgy fe-
jezi be a diák, mint az elõbbieket. Se több,
se kevesebb, mint más esztendõben.

Ha aztán a diák egyetemre akar jutni,
fölvételre jelentkezik az egyetemi hatóság-
nál, megjelöli a fakultást, amelyre pályázik
s akkor az egyetemen vizsgálják meg, bír-e
egészen kellõ intelligenciával, illetõleg elõ-
zetes képzettséggel, hogy a fakultásba be-
léphessen.

Nem tankönyvek adatait faggatják ki ott
a diákból, hanem általános elõképzettséget
és intelligenciát vizsgálnak. Erre a vizsgá-
latra nem kell készülnie a diáknak, nem is
tud rá készülni. Viszont a baccalaureatust
(érettségi) megadó egyetemi tanárok általá-

nos szempontból bírálhatják meg a jelentke-
zõket, és nem teszi õket elfogulttá a diák kö-
zépiskolai karrierje.

Persze, ehhez a francia eredetû érettségi-
hez arra való cenzorok kellenének az egye-
temre. A cenzorokat is nevelni kell. A régi
porosz rendszerrõl egy csapással nem le-
het áttérni a francia rendszerre, melyet a
modern német írók sok új eszmével gazda-
gítottak. De az irányeszmét mi is bízvást
befogadhatnánk, sõt be kell fogadnunk. Az
az eszmeáramlat, mely az érettségi ellen
Németországban támadt, elküldi hozzánk
is hullámait. Akkor majd megindulunk mi is.
S ha a pedagógusok makacskodnak, szem-
ben találják magukkal az orvosokat, a mo-
dern pedagógiának e legjelesebb tanács-
adóit, sõt mondhatom harcosait.

A kaposvárihoz hasonló esetek pedig
siettetni fogják az érettségi vizsgálatok el-
törlését, mert lassanként meg fognak gyõz-
ni mindenkit arról, hogy a mostani érettsé-
gi vizsgarendszer nemcsak célszerûtlen,
hanem határozottan káros. 

Csekõ Ernõ
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