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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 

h 
zlmpoZ1Umon való' , l -re az e ső 

so 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'n2YV9 eket kíséreltük meg egy"'''eLz·'''teVt::Jn..~ ,-
Jes eszmel ' '1 . onyve e Ez b nl 
fel H "d" es szeme yl elbizonytalanodás légköréb' azon an partnereinknél a 

er~s? ott az a tendencia _ amit korább en nem vezethetett eredmén re 
polltJaIban is érzékeltünk _ amel .., an a lengyel-magyar tárgyalások vál y " , 
sulását jellemezte. A kérdés csal ~ tor~en~emsz.emlélet megújítása folyamatán:~ol ál l ás-

b
meghallgatjuk partnereinket, és segít}:ok

t
, o~ Ilyen ~?rülmények között segítsége_gye °h·r-;

an' vagy , . k egymast amasIk h'l Hl alI ' . a 
hoz~á köz~ef~J~ k 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. 

SZABOLCS OTTÓ 

28 A recenziók a tárgyalás I' 
k b ' tejesanyag , 'ó' om an van. a es a zar 1egyzókönyv tovább' .. HI 

29 A ' a az ugyro kés .. I" . 
Szovjet-magyar tár alá k l' zu t osszes Jelentés a birto-

gy so te jes anyaga a birtokomban van. 
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~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 rendel
OrSl~g(]fkn~tk - a tankönyvügyét, ahol a kiadás ill. a 

laszná1:atb;lvétel állami engedélyköteles, és külön azokét, 
csupán a tankönyvpiac által meghatározott. AIábbi

ennek ellenkezőjére teszünk kísérletet. 
a tankönyvkiadás, elfogadás, bevezetés - mivel 

'az:ilokt~ltáSI' rendszerben közvetített műveltséganyag leg
tiinltoS:11J1J hordozója a tankönyv - minden politikai rend

kulcsfontosságú politikai kérdés. Kinek a joga - és 
a lehetősége - a tankönyvkiadás, az ehhez szükséges 
a szabad piac biztosít ja-e vagy az állam, s ha az 

utóbbi, milyen döntési mechanizmusban - politikai kér
<Jes, Az oktatási rendszer egész maködésével összefüggés
ben van, hogy a tankönyvek egyenként adatnak-e ki, vagy 
t;mkönyvcsomagként: hogy ezek egy-egy tantárgy négy
éves tevékenységének lefedése révén válnak-e csomagok
ká, vagy egy-egy iskolatípus valamennyi tankönyve össze
hangolódik 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 je
lentős jelenség. A tankönyvírás - a nagy kiadók, vagy álla
mi hivatalnokok preferenciái által irányítottan - hol a "tu
dósok" 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 megha
tároz bizonyos feltételeket, melyeket piaci, politikai, peda
gógiai megfontolások, és a mögöttük lévő szakntai-politi
kai 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 tan
könyv belső logikája a "tudomány" vagy a tantárgymeto
dika szerint szerveződik-e - egy tudományterületen, egy
egy pedagóguscsoporton belül újabb politikaiharcok tár
gya. A kisgyermekkor tankönyveinél összeütköznek az 
egyes pszichológiai és pedagógiai ágazatok hívei, a kísérle
tezők és a (különböző értelemben vett) tradicionalisták. A 
10-18 éves korosztálynak szóló tankönyveknél- a fentie
ken kívül - összeütköznek a szaken vett tudományágisá-

Kemény érdekcsoportként léphetnek fel az "új" tudo
mányágak képviselői (egyetemek, akadémiai intézetek, 
szakfolyóiratok, tudományos társ:aságok). A szociológiától 
az ökológiáig erős csoportok követelnek maguknak (szem
pontjaiknak, elit jüknek) helyet a tankönyvírók között, a 
tankönyvekben. Néha maguktól a ,,kísérleti" tankönyvek
től 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 tu
dományágon kívüli és belüli erők aránya, megindul a töb
bé kevésbé nyilvános szakntai-politikai vita a tankönyvön 
belül az egyes ismeretek arányáról, a tankönyv szemléleté
ről, majd az egyes kérdésekben elfoglalt álláspontról. Szak
mapolitikailag, tudományszociológiailag sőt ideológiatör
ténetileg relevánsak a viták az egyetemes és nemzeti isme
retek arányáról, az európai és Európán kívüli ismeretek 
arányáról - legyen szó irodalomról, történelemről, föld
rajzról, művészettörténetről, filozófiáról. A természettu
dományok tankönyvei a kuhni értelemben vett tudomá
nyos forradalmak előtti vagy utáni paradigmáj uk szerint 
épülnek fel. Szántos értelmiségi csoport szán1ára egziszten
ciális kérdés, hogy tudományfelfogásuk, világképük mi
lyen mértékig lesz egy-egy tankönyv vezérl6 paradigmája, 
vagy akár kiegészítő eleme. 
A tankönyvek - akárcs:ak az egyetemi kézikönyvek a tudo
mány fejlődését - orientálhat ják mind a legszélesebb réte
gek, mind a közép osztály kultúraképét, nemzeti identitá
sát, 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 - értelmisé
gi, politikai közvéleménye erősen megosztott a történeti
politikai-irodalomtörténeti-művészeti kérdések megítélé
sében. Kétségtelenül sajátos vonás:a volt az államszocializ
musnak, hogy politikai viták történeti mezben játszódtak 
le, de a történeti-irodalmi jelenségeket értékelő tanköny
vek továbbra is az érdeklődés középpontjában maradtak. 
S ha Európa nyugatibb felére tekintünk, ott is rendszere
sen fellángolnak a - nem szakmai közvéleményt is megrá
zó - "másod-viták" a holocaust-vita, a posztmodern-vita, 
a neoavantgarde-vita, a kolonializmus-vita, vagy épp a 
francia forradalom, a német háborús célok tankönyvi le
csapódásairól. S ha Európa országaiban elfogadott is a 
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Mindezek a viták természetesen nemcsak arról szólnak, 
hogy "kinek van igaza", hanem arról is, hogy mekkora 
lehet az egyes tankönyvek tartalmi mozgástere a "többség 
álláspont jától" való eltérés tekintetében. Milyen mértékig 
védi a sajtószabadság, a világnézetek egyenlőségének elve 
azokat a - törvényileg még nem büntethető, de sokak 
szerint tankönyv-szövegként, részben közpénzből még
sem finanrnrozandó - álláspontokat, melyek megzavar
hatják egy-egy ország egyes világnézeti, felekezeti, politi
kai ~oportjainak békéjét? 
Napjainkban egy az első világháború után megindult fo
lyamat betetőzéseképpen nemcsak az országokon belüli 
csoportok közötti megértés elősegítése (vagy az ellenkező 
tevékenység korlátozása) vált a nemzeti tankönyvpolitikák 
célj ává, hanem a nemzetközi tankönyvegyeztetés révén a 
külfOldi tankönyvek is a nemzeti oktatási minisztériumok 
figyelmébe kerültek, sőt az európai integrációs intézmé
nyek is kidolgoztak ajánlásokat. 
Ki és milyen rendszerben fogadja el a tankönyveket, s az 
elfugadás hiánya a bevezetés tilalmát jelenti-e, vagy csak 
az állami pénzügyi támogatás megvonását - általában tör
vényben, néhol miniszteri rendeletben rendezett kérdés. 
Van, ahol ezt a miniszteriális apparátus végzi, van, ahol 
elkülönített - szakmai és politikai erőviszonyok alapján 
kinevezett - tankönyvtanács, vagy más pufferszervezet, 
másutt - és rövid ideig a magyar történelemben is - egy
egy nagytekintélyű szakmai szervezet engedélyezi a tan
könyveket. Van, ahol a piac látszólag elvégzi az enge
délyeztetetést - azaz a monopolkiadók apparátusa, a szak
mai szervezetek, a kritikusok bírnak döntő befolyással. 
Értelemszerűen eltérés van iskolafokozatonként is: más a 
helyzet alapfokon és középfokon, megint mások a szerep
lők aszakoktatásban, s mások az autonómiával rendelkező 
felsőoktatási intézményekben. 
Az oktatáspolitika - azáltal, hogy tantervpolitikai vagy 
tanügyigazgatási eszközökkel, esetleges szakmai konszen
zussal - megkövetelheti, hogy az egész tankönyv~omag, 
vagy annak valamekkora hányada álljon készen a beveze
tés pillanatában, s a könyvek folyamatos elérhetősége ga
rantált legyen, szabályozhat ja, hány (és milyen tőkeerejű) 
kiadó élhet meg a tankönyvpiacon. Ugyanakkor a tan

könyvkiadás nem~ak "személytelen üzlet", hanem szak
mai ambíciók terepe, s a viszonylag obó és egyszerű szá
mítógépes szerkesztés elterjedése óta számos értelmiségi 
függetlenedési törekvésének természetes eszköze is. Azok 
az értelmiségi csoportok, vagy iskolák, melyek a kisebb 
kiadókban érdekeltek - különösen átmeneti időszakok
ban - érdekeltek a korlátok puhításában. 
A tankönyvek terjesztése is a szabad piac és az állami 
ellátási felelősség jellegzetes átfedési területe. Számtalan 
variáció létezett már kontinensünkön és hazánkban: a 
tiszta Diaci mep"old:í.o;tnL <:Ih,,1 'l h ... tnm .... .( ... uM I,~~._J. ___ _ 

kedelem esetleg papírárú-kereskedelem játszotta a 
tározó szerepet, az egyes kiadók által me!:vaIlósítIDttt(~iie 
tőrendszeren át, a pedagógusok érdekeltségén .(V:UN; 
lük szemben alkalmazott adminisztratív KerlyszereJtl) 
puló megoldásig. Az ehhez kötődő érdekek 
~ak üzleteik, hanem szakmapolitikaik és társadalonlP 
tikaiak is: nyilván más a terjesztési mec:hatlÍznlus~i áD 
árú, vagy dotált tankönyvnek, más az e!!V"SzeJrn:lI.<:7n11. 
munkafuzetnek, mint a használat után be!!'\IŰiterido', 
következő nemzedéknek továbbadandónak. 
Törvény rendezi - és helyi erőviszonyok döntik el 
kik választanak az elfogadott tankönyvek közül: a 
tók vagy a szülők, a tantestületek vagy szakmai munkakő'!. 
zösségek, esetleg az egyéni pedagógusok. Ezeka 
rendkívüli következményekkel járhatnak. Mf~gszabha~jálf 
az egyes iskolák eszmeiségét, profilját, szelektívebbé"va~i 
egyenlőségelvűvé tehetik azokat, kl'ltefJ'eszthetJlk 
szabadságot, vagy módszertani diktatúrát vezlethc~tne~k,ble~' 
Szinte mindenütt létezik - megfelelő tol,róiratf<>valkértt> , 
intézményesült - tankönyvkritika, mely időről időteki~ 
~ap a szakfolyóiratok nyugodt világából, s a tankönyvek 
egésze vagy inkriminált mondatai, esetleg szemlélete értel~. 
miségi beszédtémák tárgyává, napilap-, hetilapcikké válik 
Gyakran pedagógiai kutatások tárgy, hogy melyik tan~ 
könyvvel, milyen módszerrel milyen eredményeket,mi~ 
lyen tudásszinteket érnek el az egyes iskolák. A nemzeti 
tudásstandardokat megállapító kutatócsoportok erősen 
hathatnak a tankönyvkiadókra és viszont. Hasonlókép
pen a tantervpolitikaformálói szakmai és politikai ~opor~ 
tok állandó kölcsönhatás-kap~olatban állnak a "tanköny
vesekkel" - átvállalhatnak vagy áthárírllatnak szakmai és 
politikai vitákat, erőviszonyaik alapján különbözőképpen 
alakulhat a tanterv és tankönyv viszonya. Nyilván másféle 
a viszony, ahol országos alaptantervekkel, ahol keretean: 
tervekkel, s ahol részletes tantervekkel kell számolniuk a 
tankönyvkészítőknek. 
A tankönyv az oktatás egyetlen olyan tárgyiasult eleme, 
amellyel a szülő szinte bizonyosan találkozik. A tankönyv 
a tantervek, szakmai viták tárgyiasult dokumentuma; a 
szülővel, a közvéleménnyel szemben önállóan kell megáll-
nia a lábán. ' 
Mindezek a jelenségek és konfliktusok minden európai 
országra igazak. A konfliktusok azonban fokozorrak egy 
olyan oktatáspolitikai rendszerben, mint a milyen a nyolc
vanas-kilencvenes évek magyar oktatási rendszere, mely 
mindezen tekintetben rohamos átalakulás alatt van. 
Akárki, akármit is mond: a Gutenberg-galaxisnak még 
nin~ vége, sa tankönyv mind tartalmában, mind létrejöt
tének folyamatában méltó tárgya egy oktatáspolitikai 
elemzésnek. 

Nagy Péter Tibor 

INTERJÚ 

ANKÖNYVEK A PIACON 
. . k" kiadás műhelye ibe szeretnénk beve-

}tt következő intefJúlnkkal \ tan ~~T~I képviselőj ét kerestük fel, amelyek 
:.z. et ni olvasóinkat. Három. o yan .la

l 
hO " I el't tárgyi és személyi feltétele-

. k h I It anyagI e etoseg , 
intézményil a~omany:, nkön kiadásban jelenleg betöltött szere-
it, és mindezek kovetkezteben a ta l yv k k' I ncsiak hogyan boldogulnak 
'üket illetően is különbözn;k; A~ra ;'0 tun lVa , 
~ tankönyvkiadás új, sokszlnu placan. 

k A °1 A Nemzeti Tankönyvkiadó Dan a ttl a, 
marketingigazgató j a 

ki d' e eduralom időszakában? 
ED UCA T/O: Hogyan működ,ött a a o az gy k voltak az utolsó ilyen évek. Ekkor még 

D, ANKAATT/LA: Menjünk VIssza 19S5-S~-re, eze , , gyzet és tankönyvpiacot is. 
'Ll "al k" placot, az egyetemI Je , 
a kiadó 100 százalekig ur ta a tan ?~~ " fo ott el Pontosan nem is tudom mennyI, 
Évente mindent összevetve 20-25 mtlho konyv ?y kO" yvekből pedig legalább 600 féle. 

"l .0 bb ' 7000 volt, egyetemI tan on , h 
mert jegyzetekbo to mmt M' 'l (O nkre nagy hatással van az a teny, ogy 
A kiadó létszáma ekkor 200 felett volt. "k~~tanill:~ban nem is volt rá szükség, me,rt fela
a kiadónak sohasem volt komolY,al,apt~ ,eJe. ak 'den évben be kellett nyújtam, hogy 

l . mlll1Sztenumn mm 'b k .01 k 
datfinanszírozás VO t, vagyIS a , ' 'en éldán számban, és azok mennyI e eru ne . 
hányféle tankönyvet akarunk kiad~I, mtl!k,P , Y t a me,.,.felelő ütemezésben megkapta 

, ' 'maJd a szu seges penz 5~' k'" 't 
Ezt a minisztenum, m~gnezte, , 2-ben hoztak, aszerint kellett a tan ?n~ ara 
a kiadó. Volt egy lv/ar rendele~, a~1t 1:5 l 'kön ek ára, SOf/ív a középiskolaI konyvek 

. kikalkulálni. 50 fillér/ív vol: a~, á1ta1an~s IS;~ ~ elr vaskos egyetemi tankönyv 25 Ft-ba 

a'ra és 1.50f/ív az egyetemI konyvek ar~. al;b gy6 SgFt-osak voltak. Az átlagár 12.50 volt. 
, k l' k" ek ált a an - , áh 

került. Az általános is o aJ. tan onyv J:. l l ' 10Ft felett volt. A könyv tényleges ar oz 
'k ' ombóc lagy a t IS d' ák Még akkor is, amI or mar egy g . kifi 'llam Manap sag' sokan azt mon J ' 

b ' d' 'dIg IZette az a . " . 
viszonyított külön seget pe, 19 ml~ ák de nem szabad az akkori árakhoz vlszonyltanl. , 
hogy drágák a tankönyvek, Igen drag , , k' 'st illetve akkor engedték meg, hogy mas 

H árom évvel ezelőtt szabadították fel az ~f epze ;. , kalkuláció volt érvényben és az 
k' t AddIg ez a lajta ar h l 

kiadók is ki adhass an ak tan ?nyve'
l 

E "l k d e drasztikusan megváltozott a e yzet. 
k, d' 'nk vo t tto ez v , , , d tr 

egyetlen tankönyv la o a mle , : d megváltozott. A minisztenum meg a o 
fi 'asI ren szer "k 

Egyrészt azért, mert ez a manszlro,Z ndben és időben nem úgy ütemezve, ahogyan szu ,,-

Pénzeket, de már nem olyan nagysagre " " . m pénzügyi helyzete megengedte. Ebbol 
, k 'bb ' hogy ammlszterm . d' lák t ség lett volna ra. In a ugy, a , l k e a könyvek, ezért a nyom aszam a 

.' J' • k ltak Szeptemberben J e enne mg. , .. " . ~ r" 1" A 
Ard .. ! unncl1::1ln vo . 




