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veszedelmek, amelyektől a szabad verseny hívei félnek " az Országos Köznevelési Tanács
vánította, hogy "ragaszkodni fog néhdny elvhez. l) Minden tankönyvet nyilvdnos pal~va~~at
kiírdsa utdn írat meg; ez biztosítja a legszélesebb nevelői körö'k bekapcsolóddsdt. 2) A JJal~Va;'Ult.?b.
jeligések lesznek;- ez minden személyi befolyds érvényesülését kizdrja. 3) A pai:vmnÜl'Jek,et
san megbírditatja, a döntést a követelményeknek megfelelően újjdalakftott tankönyvi bizottsdgra,!
bízza, amelynek csak olyan tagjai lehetnek, akiknek semmi kapcsolatuk a tankönyvírdssal ésa.
tankönyvírókkal nincsen. 4) A tankönyveket időszakonként dtvizsgdlja és gondoskodik arról,
hogy minden szakirdnyú, pedagógiai és nyomdatechnikai újítds érvényesüljön bennük. 5)Bizo,
nyos időközökben új, esetleg dllandó pdlydzatot ír ki. » 81
Az így körvonalazott rendszer kezdetben életképesnek látszott, A minisztérium 1946-ban
pályázatokat hirdetett általános iskolai tankönyvek írására, megbízta az OKT-t a pályázat
lebonyolításával, majd a megbízott szerzők munkájának irányításával. Az Országos Köznevelési Tanács tankönyvbizottsága kidolgozta az általános iskolai tankönyvkészítés alapelveit. A tankönyvírók ennek alapján dolgoztak és több jól sikerült munkát produkáltak.
Asikerekkel egyidőben azonban a hurok is szorult. Egy 1947 júniusában megjelent
kultuszminiszteri rendelet szerint a következő tanévtől az egyházi iskolák kivételével minden alap- és középfokú iskolában "csak a valLds- és közoktatdsi miniszter kiaddsdban megjelent
tankönyvet szabad haszndlni",82 Ezután a minisztérium nem az "engedélyezett", hanem az
"iskolák számára kötelezően előírt" tankönyvek jegyzékét tette évenként közre, A monopólium realizálása az 1948-ban életre hívott Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalatra hárult.
1948-ban felgyorsultak az események. Az iskolák államosításával az állami tankönyvmonopólium általánossá vált. Az ugyancsak 1948-ban létrehozott Országos Neveléstudományi Intézet (az ONI) átvette az "ideiglenesen szüneteltetett" OKT feladatkörét. Bár keretei
között külön Tankönyv- és tantervosztály működött, az egyre diktatórikusabbá váló politikai viszonyok között kicsúszott a lába alól a talaj. Az 1948-49-ben és 1950/51-ben
megjelenő dogmatikus marxista tankönyvek már nem pályázat, hanem minisztériumi
megbízás alapján, a szakszerű pedagógiai kontrollt nélkülözve készültek. A következmény
tragikus volt. Néhány tantárgyból egy évtizeden át olyan tankönyvekből volt kötelező
tanítani, amelyek a tanulók számára gyakran teljesen érthetetlennek, megemészthetetlennek bizonyultak, Jellegzetes példát szolgáltattak erre az 1948/49-ben kiadott történelemtankönyvek. Megjelenésük után csakhamar felháborodott tanári levelek tömegei érkeztek a
minisztériumba. A pedagógusok az ország legkülönbözőbb vidékeiről tiltalwztak a taníthatatlan tankönyvek ellen. 83 A bírálatok persze nyilvánosságot nem, a szerzők viszont Kossuth-díjat kaptak.
1950, az ONI felszámolása után tankönyvkiadás a pártközpont és a minisztérium belső
ügyévé vált, A Tankönyvkiadó csupán végrehajtó szerepet játszott. Ezzel nemcsak a tankönyvpiac szűnt meg, hanem a jóváhagyás bármilyen szakmailag elfogadható formája is,
Míg a 20-as évek "rendteremtő" konzervativizmusa - bármennyire igyekezett - a tankönyvpiacot nem tudta legyűrni, az ezt követő időszakok különböző színezetű kollektivista
"rendteremtési" akciói végeztek vele,
SZEBENYI PÉTER

81 Kiss Árpád: A tankönyv, Köznevefés, 1946/22,
82 A vallás- és közoktatási miniszter 4,340/1947, V.K.M. számú rendelete az iskolai tankönyvek használatáról.
83 Tankönyvbírálatok, 1950:A Művelődési Minisztérium Irattára. E1284-19 T csomó,
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.herét,en a Szocialista Országok II. TörténelemtanÍtási Szimpóziuma előkészítő ülésén az
dr. J Chorvat, a prágai Károly Egyetem professzora, a Csehszlovák Történelmi
" ..... ~,~v_. ___ elnöke javasolta a tankönyvegyeztetési igényünk hatá:ozatban való kimondását.
ben más szálakon is megkezdődtek a kapcsolatalakítások. Igy ír erről egy korabeli, a
könyvegyeztetések egy évtizedes múltját összefoglaló dokumentum:

,,A 60-as évek elejére ismertté vdltak azok az erőfeszítések, amelyeket az UNESCO keretében
't!:nyugati orszdgok tettek. Tudomdst szereztünk azokról a tankönyvegyeztetési munkdiatokról is,
amelyeket a braunschweigi nemzetközi tankönyvkutató intézet végzett. A hazai és nemzetközi
előzmények az OPI történelem tanszékét arra késztették, hogy az eddig szűk kiadói körben folyó
munkdt intézményesítse, kiszélesítse, és tudomdnyos szempontból megszervezze. Ez elősegítette
azt, hogy mds kulturdlis intézményeink, így a Kulturdlis Kapcsolatok Intézete is folfigyelt a
tankönyvegyeztetés jelentőségére és segítséget nyújtott a lebonyolítdsban. "7
Az első tankönyvegyeztető tárgyalásokra az osztrákokkal került sor 1966 februárjában és
márciusában Budapesten, illetve Bécsben. Egyidőben, de külön bizottságok egyeztették a
történelem- és a földrajz-tankönyveket. Ez az akkor sikeresnek minősített tárgyalássorozat
a két ország közötti kulturális egyezmény szerint az UNESCO égisze alatt folyt. (Ezt azért
érdemes megemlíteni, mert ettől fogva Magyarország arra törekedett, hogy a más országokkal megkötött kultúregyezményekbe kerüljön be a kölcsönös tankönyvrevízió feladata.) A
tárgyalások célja tekintetében pedig az UNESCO nemzetközi megértést célzó ajánlásait
fogadtuk el. E szerint mindkét fél törekszik kiiktatni tankönyveiből a téves adatokat, a
másik fél számára sértő kitételeket, kerüli a más népeket lebecsülő megfogalmazásokat, s
minden momentumot, ami a másik gyűlöletére nevel.
Az osztrák-magyar tárgyalások gyors eredményre és megállapodásra vezettek. A sikeres
alkunak meglehetősen nagy sajtóvisszhangja volt. Alexander Novotny joggal állapítja meg a
tárgyaláso król írt könyvében: ,,Annyit azonban mdris meg lehet dllapítani, hogy valamennyi
résztvevő azon volt, hogy elfogadja mindazt, amit csak lehet, és csak azt vesse el, amitfoltétlenül
kell és nem fordítva. Az ideológiai különbségek szinte nem is kerültek szóba, a tdrgyalds arról
folyt, mit ítél meg helytelenül valamelyik orszdg tankönyve, mivel sértheti meg a mdsik jogos
önérzetét. "8 A tárgyalások középpontjában természetesen a Habsburgok egyoldalú magyar-

értelmezése és a magyar függetlenségi küzdelmek nem kevésbé egyoldalú osztrák megítélése
állott. Mi könnyű szívvel mondtunk le a Habsburgokat diffamáló jelzőiről, egyoldalú
értékeléséről, s ugyanilyen készségesen ismerték el osztrák partnereink, hogy a magyar
nemzeti függetlenségi küzdelmek mögött tömegek és valós vagy vélt érdekek álltak, nem
minősíthetők azok egyszerűen "a délies temperamentumú magyarok" rebelliójának. 9
1966 szeptemberében Budapesten került sor a francia-magyar történelemtankönyv-tárgyalásokra. Mindkét fél a lehető legmagasabb szintű bizottsággal képviseltette magát. A
7

4

orró: A NEMZETKÖZI TANKÖNYVEGYEZTETÉSEK. ..

"Tankönyvegyeztetési munkáIataink. (Vázlat, a Német Unesco Bizottság szempontjainak figyelembevételével)". Az Országos Pedagógiai Intézet 1976. június 10-i feljegyzése a Művelődési Minisztériumhoz. Az eredeti
másolati példánya birtokomban van.
8 Alexander Novotny: Osztrák-magyar tárgyalások történelem tankönyvekrőL (in: Internationales Jahrbuch
for Geschichtes und Geographie Unterricht. Vol. 10. 1965-66. pp. 168-170.) Novotny felfogására jellemző az
alábbi idézet: "Helytelen lenne, ha mindent r6zsaszínben akarnánk feltüntetni, és így az osztrákokat és a magyarokat egyaránt diszkreditálni akarnánk honfitárs.aik és elvtársaik előtt. De helytelen lenne az is, ha óriási
méretűre nagyítanánk fel a véleménykülönbségeket, hogy így tápot adjunk a kárörvendésnek, a gyűlölködő
kritikai megfogalmazásoknak."
9 A tárgyalásokr61 és a megegyezésekről részletesebben L: Unger Mátyás: A magyar és osztrák történelem tankönyvek kölcsönös vonatkozásai. A kétoldalú tankönyvkorrekció tanulságai. Történelemtanítds, 1966/3. Az
ún. Allásfoglalás szövege a birtokomban van.
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francia bizottság elnöke Louis Francois, a történelem- és földrajztanítás minisztériumi főfel
ügyelője, a fráncia UNESCO bizottság elnöke; a magyaré Zsigmond Ldszló tanszékvezető
egyetemi, tanár, akadémikus volt. lO A vita itt erőteljesebbé vált, mint az osztrákokkal,
különösen a francia forradalom és a kommün értékelésével, a német egység és az első
világháború egyoldalú megítélésével kapcsolatban. A magyar fél joggal kérte hazája múltj ának bővebb és árnyaltabb bemutatását a francia tankönyvekben, különösen a török elleni
küzdelemmel és Magyarországnak a Habsburg birodalommal való együttélésével kapcsolatban. ll
Az 1960-as években - bár már egy sor bilaterális tárgyalás folyt - megegyezés jött létre az
európai országok között. Nem dőlt még el azonban, hogy az UNESCO elsősorban a
bilaterális, a multilaterális vagy a regionális tankönyvi egyeztető tárgyalásokat támogatja.
1968 májusában mi is jelen voltunk Belgrádban azon a tankönyvegyeztetés kérdésével
foglalkozó UNESCO ülésen, amelyen rajtunk kívül Ausztria, Bulgária, Jugoszlávia és Románia is részt vett. 12 A magyar delegáció beszámolt az osztrákokkal és franciákkal folytatott tárgyalások sikeréről, illetve a Szocialista Országok II. Nemzetközi Történelemtanítási
Szimpóziumán tett indítványáról, majd a tárgyalások bilaterális folytatására tett javaslatot.
Az oszt ráko kkal és a franciákkal folytatott tankönyvrevízió sikere szembetűnővé tette,
hogy azokkal a szomszédos országokkal legélesebbek - és gyakran legbántóbbak - a tankönyvi nézetellentétek, amelyek állítólag a szocialista Magyarországgal azonos eszmei platforrnon állnak. A franciák meg tudtak egyezni a németekkel, mi ugyanezt meg sem próbáltuk Romániával vagy Csehszlovákiával. Az Országos Pedagógiai Intézet főigazgatója e
kérdésben 1967. február 26-án beadványt küldött Lugossy jenő miniszterhelyetteshez,
amely tartalmazta a szocialista országokkal való tankönyvegyeztetés szempontjait és tervezetét. Eszerint javasolta, hogy kezdjük meg a tankönyvrevíziós tárgyalásokat 1968-ban az
NDK-val és Lengyelországgal, 1969-ben Csehszlovákiával és Jugoszláviával, 1970-ben
Bulgáriávalés a Szovjetunióval, 1971-ben Romániával. A tartalmi és szervezeti lebonyolítást az Intézet magára vállalta. 13 A felterjesztésre a minisztérium elvben pozitív választ
adott. Ekkor már több, mint három éve működött az MTA Történettudományi Intézetében egy olyan bizottság Arató Endre professzor vezetésével, amely a történelemtanítás
segítésének szempontjait és módjait kutatta a tudomány oldaláról. Ez a bizottság is eljutott
a szomszéd országok történetének alaposabb megismertetése és a jobb együttműködés
igényéhez.1 4 Megkezdték a szomszéd országok történelemtankönyveinek elemzését a ma10 A francia bizottság tagjai: V. Tapié akadémikus, a Sorbonne professzora és]. M. D'Hoop, a Történelem és
Földrajztanárok Társaságának az elnöke volt. A magyaré: H. Balázs Éva, az ELTE professzora, Berényi Pál, a
Kultúrkapcsolatok Intézete osztályvezetője, Diószegi István, az ELTE docense, Incze Miklós, Ormos Mária és
Ránki György és más vezető történelemtudósok voltak.
II Lásd erről részletesebben Eperjessy Géza (a bizottság tagja) cikkét (A francia és magyar történelem-tankönyvbizottság tárgyalás áról. Történelemtanítds, 1967/2.), valamint a birtokomban lévő részletes, 1966. dec. 16-i beszámolóját. Az 1966-1 968-as években a következő cikkek láttak még napvilágot erről a témáról: Pamlényi
Ervin: Békés együttélés a magyar és osztrák történelemtankönyvek lapjain. Magyar Nemzet, 1966. júl. 31.; Sz.
Ormos Mária: Vitával az egyetértés ért. A francia ésa magyar történelemtankönyvek vitája. Magyar Nemzet,
1966. nov. 27. Eperjessy Géza: Magyar történelem a francia tankönyvekben. Élet és Irodalom, 1967. okt. 14.
Eperjessy Géza: A franciaországi történelemtanításról. Szdzadok, 1968/3-4. Eperjessy Géza: Tankönyv és internacionalizmus. Magyar Hírlap, 1971. febr. 3. Eperjessy Géza: Im Sinne der Unesco Internationale
Lehrbrichaufgaben. Budapester Rundschau, 1971. febr. 22.
12 A belgrádi ülés meghívottjai közül Görögország és Albánia eleve nem óhajtott részt venni, Törökország pedig az utolsó napokban visszalépett. Lásd Eperjessy Géza birtokomban lévő eredeti jelentését.
13 A felterjesztés eredeti szövege a birtokomban van.
l/.
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gyar történelem szempontjábóI.l 5 A minisztériumra most már tö?b.old~~ nyomás ne~eze
dett. Az OPI főigazgatója újabb beadványokkal ostromolta a mmlsztenumot, arra hIvatkozva, hogy Lugossy Jen6 miniszterhelyettes egyet értett a kezdeményezéssel, most m~ a
konkrét lépéseket is meg kellene tenni. 16 Ezután azzal az elvtelét kísérlettel mozdult ki a
holtpontról a kérdés, ami 1970 őszének lev~lv~tásá~~l :nerül: ki aZ,NDK-val.1~ Az OPI és
a Tankönyvkiadó munkatársainak 1970 maJusl varsollatogatasa utan megkezdodtek 1970.
18
december 9-10-én Budapesten a lengyel-magyar tankönyvrevíziós tárgyalások. Ezen a
tárgyaláson három kérdéskör vizsgálatát s az ezek ~apján V~? javításokat t~~ték, n~?i~end,
re. "l) Milyen tdrgyi hibdk, pontatlansdgok taldlhatok a tankonyvekben a maszk fol tortenetenek bemutatdsdndl,' 2) Az egyes tények megvildgítdsdval, interpretdldsdval kapcsolatos esetleges

problémdk; javaslatok a hibdk, pontatlansdgok, hidnyok, ardnytalansdgok, stb. kiküszöbölésé~

.

" 19

A dolgokat most már a saját tehetetlenségi ereje vitte és növelte tovább. 1971 márc1Us~ban Polinszky Kdroly oktatásügyi miniszter Arató Endre akadémikus elnökletével nemzetiségi operatív bizottságo t hozott létre, ~elyn~k többek között fela~at~~á. t.:t~e a tan,könyvek vizsgálatát. A bizottságnak magam IS tagja lettem. 2o P;z. :971 apnh~l ules~n.mar ez;hitvitára emlékeztető megnevezés szerepel: ,,A magyarorszagt es a szomszed szoczalzsta orsza-

gok dltaldnos- és középiskolai tankönyveiben a közös történeti múlt kérdéseinek vizsgdlatdra
alakult bizottsdg. "Itt szabták meg a bizottság - már a cÍméből is kikövetkeztethető - feladatait. A júniusi ülésen kijelölték az egyes országok tankönyvei~ t,anu~mányozandó te:un eket. 21 Ezeknek a munkálatoknak azonban az lett a sorsa, amI altalaban a sokszemelyes,
bizottsági tevékenys,égnek sz~kott l~~ni: sok tár~alás, .sok anyag és ~~~és. operativitás:
Mivel az osztrák es a franCIa tankonyvegyeztetesek SIkere nemzetkozl vIsszhango t valtott
ki, más országok is kinyilvánították tárgyalási hajlandóságukat. 1970-ben belga k~zdemé
nyezésre tankönyvcsere indult, 1974-ben tárgyalási próbálkozásokra került sor - slkertelenül. 22
Tankönyveket cseréltünk, s véleményt mondtunk egy sor ország történelemtanításának
magyar vonatkozásairól. Az 1970-es évek első felében elmo~~tuk vé~e~ényünket a n~.rvég,
a svéd, az indiai, az egyiptomi földrajz- és történelemtankonyvekrol, Javaslatot tettunk a
jugoszláv-magyar és a bolgár-ma~ar tá.rgy~~~k témáira. Ezze! ~~h~;~osan, a Tankönyvkiadó Vállalat is folytatott vallalatI SZllltu, de a tartalmat IS ennto targyalasokat, a
Magyar Tudományos Akadémia egyes történész vegyesbizottságai is programjukba vették
15 Az elemzések többszáz oldalas anyaga a birtokomban van.
.. .
16 Szarka]ózseffőigazgató e tárgyban Sebő Lászlónéhoz, a MH NemzetkoZ! Kapcsolatok foosztalyvezetoJehez
1970. jan. 31-én kelt beadványának másolata a birtokomban van.
, .,
.
17 Kezdeményezésünkre az NDK Történelmi Társulata októberre meghívta a; magyar delega~lO~; Berlmb,e. A
meghívás későn érkezett, a magyar fél újabb időpontot kért, ezt azonban a nemetek válasz nelkul hagyták.
18 Anyagai a birtokomban vannak.
,
."
.
19 Lásd] elen tés az 1970. május 20-28. közötti levelek ta~ulm,ányo.zásá~?l. Er~d~n, PHeldany ~ birtokomban.
20 A bizottSágra és a miniszteri felkérésekre vonatkozó "szlgoruan utkos megJelolesu eredet! dokumentumok
a birtokomban vannak.
.;
21 Öt teamet jelöltek ki, csehszlovák, román, jugoszláv, szovjet és magyar t.ankönyveket tanulmányozó csopor,
tokat. A személyi összetétel re és a feladatokra vona~ozó munkatervek a blftokom~an vannak.
221970-ben megküldtük a belga félnek a tankönyvemket tanulmányozásra. A belgák erre csak 1973-ban válaszoltak saját tankönyve ik elküldésével. A tankönyvek előzetes írásbeli v~lemé~yezése nem tör~ént meg. 1974ben végre megtörtént a véleménycsere, s 1975-ben Budapes~e~ sor ~eru.lt a ~argy~ás?kra. ~1 elf?gadtuk a
belga észrevételek et, ők azonban kitértek a megegyezés (a ml e~zr:vetelem~ erde,ml ta~gyalas~) ~~ol, azzal: ~ogy
a kiadók náluk magánkézben vannak, úgysem tudnák azokat ervenyesitem. A targyalasról keszult eredeti JelenH'
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a tankönyvi megbeszéléseket. Így pl. a román-magyar vegyesbizottsag' 1973-ban t'
l
, l hogy mIt
. tanltun
, k'
. keIIene tanítani az iskolákban egymás múlt)' áról és J' elen'
argya
arro,
,es mIt
hl t
Apar
' h uzamos munka'es a kevés konkrét eredmény az Országos Pedagógiai Int'
ero.
T"?rtene.e~
, l
T ansze'k'et arra k'esztette, h ogy 1974 januárjában feljegyzésben kérje Goszton
ezeti
J~nos mmlszterhelyettest a ~emzetközi tankönyvegyeztetések kérdésének rendezésére. ~
reszletes tervezetben alapvetonek tartottuk, hogy az egyeztetések minden esetben k "1'
k b l k'
, k l '
eru Jene : e,a et orsz~?. u ~uregyezményébe: s azok eljárása egységes legyen. 23
v.~os~mu~eg ~ ~~lu~I ~zervek hanyagsaga, az állami bürokrácia tehetetlensége, nemtörod~m~eg~ es k?zombossege okozt.a a 70-es évek közepének szélcsendjét, amelyet csak a
he.lsI.nki targyalasok mozdítottak ki a holtpontról. 1977 januárjában Garamvölgyi Kdrol
mmlszterhelyettest bízták meg a Minisztertanács 3112/1976.sz. határozata 8 pont" ak:!'
, h"'al
.
Fn 'vegre
ajtasav ,ame ly az Európai Biztonsági és Együttműködési értekezlet záróokmán
nak határozatai ból adódó feladatok között kimondta a nemzetközi tankönyvegyeztet ,rak
, , 'IS. 24 Enne k alapJan
. , a Mmlsztenum
", .
, munkabizottságot hozott létre.
ese
szorgal mazasat
negy
E~et a ~~gyar nyelv s:élesebb körű oktatásának előmozdítására; egyet a tőkés országokkal
valo ta~~o~yvero:e~tetesek sz~rvezésére; egyet a nemzeti politikánk képzési módszereinek
propagálasara az enntett orszagokban; egyet a diplomák összehasonlítására és egyenénék ha
bizottság célját a
állapították
"a t~~es orszagok tlletikes mtezmenyetvel való tankönyvegyeztetés, ditala a szocialistaellenes
fe~dttesek" rdgalrr:a~ cs~kkentése a t~kés orszdgok tankönyveiben. "25 Ez annál meglepőbb volt,
mIvel ~ar a mlmszt~numba? k~z~ézen forgott az eddigi tankönyvi tárgyalásokról s az
ere~menyes e~.ezt~.te~ek feltetel~~ro~ szól~ 1975. január 10-i jelentésünk, amely alapvető
feltetelkent a kolcsonos toleranclat es a dIrekt ideológiai kérdések elkerülését jelölte
partnereinkkel folytatott tdrgyaldsok sordn az
Ez jelentés
zett ala?p~l ~sszefoggo kerdeseket - a lehetőségekhez képest - kikapcsoijuk, s a szűkebben vett
sv:kmat vItakra szorítkozzunk. (Ausztria és Franciaorszdg esetében ez nagyon jó módszernek
bIzonyult.) A ;a?k~n!vegyeztetésnek vannak dltaldnosabb eredményei, ilyenek a tudomdnyos
~ap~:ola!ok elo'k:~zttese, a tapasztalatcsere, a tankönyvek didaktikai konstrukciójdra vonatkozó
osztonzesek. A kozvetlen, az egész közoktatdsban érvényesülő eredmény abban mutatkozik meg,
hogy ?~~tosa~~ l:~z..a foldra~z- és a történeler:;tankönyvek szövege, s így a tankönyvek jobba~
sz:,0lgaljak a ~olcsonos megértest, megbecsülést. Ezután felsorolja, hogy mely területeken siker~lt ,ered~enye~et elérnünk: "az adatok pontosítdsa, személynevek, történelmi nevek írdsa;
tortenelrr;t esem~n~ek, szem~lyek szerep én ek kiegyensúlyozottabb bemutatdsa... ; terminológiai
egy:zte:esek;.~z ~l~pontok ttsztdzdsa területi közjogi, etnikai kérdésekben, a magyar nép, illetve
mas néPek tortenett szerepének, kulturdlis eredményeinek - a tantervi keretek közötti - lehetséges méltdnyoldsa... "Az eredeti jelentés a birtokomban van.
A minisztérium a)kezdeményezőként fellépő és a konkrét munkát vállaló OPI-t bízta
meg a tankö,nyvegyezte:é~e~ tar;almi lebonyolításával és programjainak a megszervezésével. Az Orszagos PedagoglaI Intezet korábbi tervének megfelelően létrehozta a nemzetközi
h

h

ségé~e~ me~álla~ítás,ára. ~ ~ás~dik.
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következőképpen

me~:

eltérő vi:::;~~

23 A~er:.e:zet hat pon.tban ~?rolta fel a siker feltételeit. Ezek egyikének az előzetes tankönyvcserét, a véleménye ~lozetes írás?ell cserejét, a megfelelő szintű szakembereknek az anyagok alapján történ6 vitáját s a m egye:zes gyakorlat! továbbvitelének garanciáját tekintette. A Gosztonyihoz írt eredeti feljegyzés a
van.
24 Gar~mvölsy? Károly miniszterhelyettes eredeti, 1977. jan. 18-i levele a szempontokkal és a bizottságok névsoráv ,vaIa.~l~t az el?~észftó megbeszélések kéziratos feljegyzésével együtt a birtokomban van.
25, Az 1976. JUlllUS 10-1 Jelentés egy másodpéldánya a birtokomban van.

bir~okomb~

k" nyvegyeztető főbizottságot, amelynek Csoma Gyula elnöke, én a titkára lettem. Enk"
. , al' k c l
'
tan o
kr '
nek a főbizottságnak vált feladatává .a~ e~~s kon et tan onyvl, targy . asa at 1.0 ytat~
delegáóók személyi összeállítása. A ~mlszte:lU~ fellnn~~rtot,ta ma~~n~k a Jo,g~t a blzottsagok személyi összetételének és a.~ega}l~podas.vegso szov~g~?e~ a Jovfha~as~a. Meg,k~ll
azonban mondanom, hogy amlllIsztenUm mmd a delegaclOk osszetetelet, mmd a megállapodások, illetve a tárgyalásokról aláírt közös ~o:,nmüni~é s~?vegé: min~e~ esetb~n v~to
zatlanul jóváhagyta. Sőt az 1980-as évek közepetol ezt a Jogkort teljes mer~ekben at~~hazta
az OPI főbizottságára. Ez annál is inkább ésszerű volt, mert valamennyI delegáclOban a
..
,
partnerország történeteivel foglalkozó neves történelemtudósok működtek.
A munkálatok a hetvenes évek második felétől fellendültek. Már egy 1977. éVI Jelentes
arról számol be, hogy tankönyveket cseréltünk a törökökkel, olaszokkal, dánokkal; svédekkel, belgákkal, bolgárokkal. A tankönyvcsomagok~t.a kijelöl,t ~elegá~iók eleme.zték, ~.észre
vételeinket, javaslatainkat elküldtük azzal, hogy varjuk amasIk orszagnak a ml tankonyveinkkel kapcsolatos recenzióit, s a kölcsönös véleményadás alapján készek vagyunk a tárgyalásokra. 1976-ban pedig a Szovjetunióval írtunk alá megállapodást.
Az 1980-as években kialakult légkör nagy reményekre jogosított. Sok országgal cseréltünk tankönyveket és véleményt, másokkal felújítottuk a megszakadt kapcsolatot, több
esetben a delegációk megkezdték a tárgyalásokat, a konkrét egyez~~t~ mun~t. V éle~én~,
illetve recenziót cseréltünk 1982-ben az NDK-val, 1983-ban Torokorszaggal, elkuldtuk
recenzió nkat 1985-ben Portugáliába, 1986-ban Angliába, Jugoszláviába, 1988-ban Spanyolországba, Hollandiába és Belgiumba. 1985-ben megkezdtük, majd 198~ -ben folytattuk az egyeztető tárgyalásokat a finnekkel, amelyen a kérdések többségében sIk~rült lényegesen előre lépnünk a tények pontosításáb~ és értelm~~éJsé~en. l,982-tőI1986~.lg: l:ngyelekkel, hasonlóan a bolgárokhoz, három-harom delegaclOtargyalason egyezt~ttu~ allaspontunkat. A tankönyvegyeztetések új momentumaként került felszínre annak VIzsgálata, hogy
a megtárgyalt dolgok mennyire mentek át a tankönyvírás gy~orlat~ba',A r,negáll~?od~~k
ugyanis nem kötelezvényt, hanem ajánlást jelentettek a tankonyvkiadok es tankon~l~ok
számára. Ezért 1984-85-ben megismételtük a recenziót az osztrákokkal. Ez az akclOnk
teljes sikerhez, részletes megállapodá~hoz vez~te~t.26 Enne~.a légkör .~s ~~d~eze:t n~u~k :történelemszemlélet marxista görcsemek oldodasa. A tankonyvek kolcsonos vlZsgalatanal
arra kellett rádöbbennünk, hogy most már lényegesen könnyebb kialakítani a közös álláspontokat, s toleranciával viseltetni a másik nézeteivel szemben. Ezzel a tanulságg~ foghattunk hozzá az NSZK-magyar tankönyvi egyeztető tárgyalásoknak Braunschweigben. Ez
azonban néhány kérdésben - pl. az első és a második világháború értékelései - keményebb
diónak bizonyult. Ezért abban állapodtunk meg, hogy a vitás kérdéseket néhány tudományos szimpóziumon tisztázzák a két ország szaktudósai, s csak azután végezzük el a végső
egyeztetés t. Ezt a tervet a következő évek eseményei elsodorták.
"
Eddig az egyeztetések folyamatát ugyanis az OPI 1980. december 4-en kidolgozott,
27
széles körben megvitatott, a minisztériummal egyeztetett szabályzata határozta meg. Ezt
a szabályzatot az 1980-as évek második felér~ korrig~ták.J ~zt nem cs.ak a~ NSZK-magy~r
tárgyalásokon kialakult új forma, a tudomapyos sZlmpozlUm~k belktat.as~, hanem ~as
delegációk tapasztalatai is érezhetővé tették. Igy pl. az 1986 ŐSZI bukarestI VIta. Itt beblZo26 Az osztrák-magyar tárgyalások teljes anyaga és a megállapodás szövege aH bir.toko~ba~ van., .
..'
27 Az ezzel kapcsolatos alapdokumentumok a birtokomban vannak: 1) EloterJes~tes a ?Ilate~~ls tankon~~
egye:ztető tárgyalások továbbfejlesztéséről; 2) Emlékeztető az OPI 1980. dec. 4-en a bilaterálIS nemzetkozl tankönvvepveztetések kérrté~éhf'n fo\vt::ltott m"Dh"~7plp~ ..kréll
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nyosodott, hogy bizonyos empátia h' , 'b
__. s ez ,esetben pOlitikai _ konszenz~:7~an nem ,nélk~lözhető az előzetes tudo
targyalasoknak csupán az lett az eredm '
~gegyezes elott. Ennek hiányában
magyar tankönyvek kijavítandó h'b" ~~ye,. o~ a román fél jegyzőkönyvben
hogy a. további delegációülést az ~t~It 'k~I ~edIg ugyancsak jegyzőkönyvilegJ.ljJ~'tf't'''~
nyos, sZImpózium előzze meg, s megbíz~~ eg o~tosabbnak tartott tíz kérdésben
orszagon rendezendő s'
,.
a roman szaktudósokat 1987
l
zlmpoZ1Umon való' , l
-re az e ső
so h asem került sor 28
resZvete re. Erre a napvon barát'
b',
Az'
0/
sagos ucsú
utolsó delegációtárgyalásra 1988
ahol ekkor még az egész Szov'etunióra ~ sZ,eptember 5-9. között került sor M
~gyancs~ monolitikus jelleg~ magyar ~arvnek~!es takknkóI'n2YV9eket kíséreltük meg egy"'''eLz·'''teVt::Jn..~,Jes eszmel '
'1 .
onyve e
Ez
b
nl
fel
"d" es szeme yl elbizonytalanodás légköréb'
azon an partnereinknél a
er~s? ott az a tendencia _ amit korább
en nem vezethetett eredmén re
.., an a lengyel-magyar tárgyalások vál y " ,
polltJaIban is érzékeltünk _ amel
sulását jellemezte. A kérdés csal~ tor~en~emsz.emlélet megújítása folyamatán:~ol ál lást
r
meghallgatjuk partnereinket, és segít}:ok , o~ Ilyen ~?rülmények között segítsége_gye°h· -;b an' vagy
, . k
egymast amasIk h'l Hl alI
' .a
hoz~á köz~ef~J~ amíg itt is, ott is kiforrnak az ered ~ ro; ott nézetei tisztázásá_
Nem bizto~S hoOgyg~~l rendezéséhez. Kultúrpolitikánk az~J:bi s csaklda:után kezdünk
,
o csen.
mego ast választotta.
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gy so te jes anyaga a birtokomban van.

.
zu t osszes Jelentés a birto-

JEGYZET
~rilrnn"rvií~rv az oktatási szféra talán legszerteágazóbb, s
tars:aaaJlom többi alrendszerével a legtöbb kapcsolatot
lltan:J. el\;Ul\;, Általában külön szokták leírni azoknak az
a porosz típusú oktatási rendszerrel rendelOrSl~g(]fkn~tk - a tankönyvügyét, ahol a kiadás ill. a
laszná1:atb;lvétel állami engedélyköteles, és külön azokét,
csupán a tankönyvpiac által meghatározott. AIábbiennek ellenkezőjére teszünk kísérletet.
a tankönyvkiadás, elfogadás, bevezetés - mivel
'az:ilokt~ltáSI' rendszerben közvetített műveltséganyag legtiinltoS:11J1J hordozója a tankönyv - minden politikai rendkulcsfontosságú politikai kérdés. Kinek a joga - és
a lehetősége - a tankönyvkiadás, az ehhez szükséges
a szabad piac biztosítja-e vagy az állam, s ha az
utóbbi, milyen döntési mechanizmusban - politikai kér<Jes, Az oktatási rendszer egész maködésével összefüggésben van, hogy a tankönyvek egyenként adatnak-e ki, vagy
t;mkönyvcsomagként: hogy ezek egy-egy tantárgy négyéves tevékenységének lefedése révén válnak-e csomagokká, vagy egy-egy iskolatípus valamennyi tankönyve összehangolódik egy-egy kiadónál vagy egy hivatalban.
A tankönyvírás - különösen ahol a nem teljesen "szabad"
piac, hanem állami monopólium, vagy néhány nagy kiadó
hegemóniája jellemző - már önmagában is rendkívül jelentős jelenség. A tankönyvírás - a nagy kiadók, vagy állami hivatalnokok preferenciái által irányítottan - hol a "tudósok" hol a "gyakorló tanárok" tevékenysége. Másféle
tankönyv, másféle tanulásszervezési logika következik
egyik, s más a másik esetben.
A kiadó - vagy az állam - már ebben a szakaszban meghatároz bizonyos feltételeket, melyeket piaci, politikai, pedagógiai megfontolások, és a mögöttük lévő szakntai-politikai csoportok érdekei indokolnak. A könyv terjedelme
meghatározhatja, hogy az egyenlőségelvű, vagy az elitista
oktatáskoncepció szolgálatába áll; a kiállítás minőségétől
függő ára társ:adalom- és üzletpolitikai kérdés.
A tankönyvírók kiválasztás:a - ha már eldőlt, hogy a tankönyv belső logikája a "tudomány" vagy a tantárgymetodika szerint szerveződik-e - egy tudományterületen, egyegy pedagóguscsoporton belül újabb politikaiharcok tárgya. A kisgyermekkor tankönyveinél összeütköznek az
egyes pszichológiai és pedagógiai ágazatok hívei, a kísérletezők és a (különböző értelemben vett) tradicionalisták. A
10-18 éves korosztálynak szóló tankönyveknél- a fentieken kívül - összeütköznek a szaken vett tudományágisá-

Kemény érdekcsoportként léphetnek fel az "új" tudományágak képviselői (egyetemek, akadémiai intézetek,
szakfolyóiratok, tudományos társ:aságok). A szociológiától
az ökológiáig erős csoportok követelnek maguknak (szempontjaiknak, elitjüknek) helyet a tankönyvírók között, a
tankönyvekben. Néha maguktól a ,,kísérleti" tankönyvektől remélik, hogy a tudományágat önállóként beemelik
majd az iskolába, máskor, ellenkezőleg, meglévő tárgyak
rendező elvévé kívánják tenni paradigmájukat.
Amint egy-egy tankönyv szerzői gárdájánál kialakul a tudományágon kívüli és belüli erők aránya, megindul a többé kevésbé nyilvános szakntai-politikai vita a tankönyvön
belül az egyes ismeretek arányáról, a tankönyv szemléletéről, majd az egyes kérdésekben elfoglalt álláspontról. Szakmapolitikailag, tudományszociológiailag sőt ideológiatörténetileg relevánsak a viták az egyetemes és nemzeti ismeretek arányáról, az európai és Európán kívüli ismeretek
arányáról - legyen szó irodalomról, történelemről, földrajzról, művészettörténetről, filozófiáról. A természettudományok tankönyvei a kuhni értelemben vett tudományos forradalmak előtti vagy utáni paradigmáj uk szerint
épülnek fel. Szántos értelmiségi csoport szán1ára egzisztenciális kérdés, hogy tudományfelfogásuk, világképük milyen mértékig lesz egy-egy tankönyv vezérl6 paradigmája,
vagy akár kiegészítő eleme.
A tankönyvek - akárcs:ak az egyetemi kézikönyvek a tudomány fejlődését - orientálhatják mind a legszélesebb rétegek, mind a közép osztály kultúraképét, nemzeti identitását, világszemléletét. Ez radikálisan hathat e csoportok
politikai magatartására, fogyasztói szokásaira, s különösen
a kulturális termékek fogyasztására.
Minden európai/észak-amerikai ország - és ez alól a volt
államszocialista országok sem voltak kivételek - értelmiségi, politikai közvéleménye erősen megosztott a történetipolitikai-irodalomtörténeti-művészeti kérdések megítélésében. Kétségtelenül sajátos vonás:a volt az államszocializmusnak, hogy politikai viták történeti mezben játszódtak
le, de a történeti-irodalmi jelenségeket értékelő tankönyvek továbbra is az érdeklődés középpontjában maradtak.
S ha Európa nyugatibb felére tekintünk, ott is rendszeresen fellángolnak a - nem szakmai közvéleményt is megrázó - "másod-viták" a holocaust-vita, a posztmodern-vita,
a neoavantgarde-vita, a kolonializmus-vita, vagy épp a
francia forradalom, a német háborús célok tankönyvi lecsapódásairól. S ha Európa országaiban elfogadott is a

