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Tankönw ált al homályosan
Az Új, NAT-kompatibills tankönyvekben sok elemében újraírták a magyar történelmet.
Az átírás mint cseppben a tenger mutatja, miért volt fontos a Fidesz politikusainak, hogy csak
egyentankönyvekből tanulhassanak a diákok.

kár orbán viktor is írhatta
volna a legújabb magyar
történelemtankönyvek

egyes fejezeteit, Ezek ugyanis
kifejezetten az általa kultivált értel-
mezést közvetítik a diákoknak.
A magyarság eredetének kérdése
orbán számára a nemzeti identitás
egyik alapköve; nem is hagyatkozik
atudósokra, maga is szívesen meg-
nyilvánul ez ügyben. Az erről szóló
tankönyvi fejezetekből pedig telje-
sen nyilvánvalóvá válik, hogy a meg-
újult NAT-hoz igazított segédletek
politikai megrendelésre készültek:
semmi más szerepük nincs, mint
hogy Orbán nemzeti identitásról
alkotott elképzeléseit a tananyag
részévé tegyék.

}Aé9pedi9 kizárólagos jelleggel,
hié2en a tanárok, ha szeretnének,
sem tudnának más könyvből taní-
tani. Van ugyan A és B variáció
azállami tankönyvekben, ám ezek
inkább a tanítás módszerében tér-
nek el egymástól, tartalmukat ille-

tően nem különböznek jelentősen.
A tanároknak azt kell közvetíteniük,
ami a tankönyvekben áll, a számon-
kéréseknél pedig ezek ismeretéről
kell színt vallaniuk a diákoknak. Ha
akarja, sem teheti meg tehát aíanár,
hogy ne a Fidesz által elvártakat
sulykolja, mert az érettségin a diák
szenved hátrányt, ha nem aztvála-
szolja egy kérdésre, ami a tankönyv-
ben,,tényként" szerepel.

Az egy és üdvözítő történe-
lem-tananyag gyerekfejekbe verése
persze nem új jelenség Magyaror-
szágon, ugyanígy ment ez az 1990
előtti évtizedekben. A politikusok
abban az időben is az egyen-
tankönyvtól remélték, hogy az ó
mú ltértelmezésük határoz za majd
meg a jövő felnőtteinek vis,zony61
a magyar történelemhez. Ertek is
el sikereket - ezért is gondolhatta
ú9y a fideszes vezetés, hogy felve-
szi a kilencvenes évek elején elej-
tett fonalat. Nem hagyják tovább
bizonytalanságban a történelemta-

a tanárok,
ha szeret-
nének, sem
tudnának
más könyv-
bőltanítani

nárokat, nem engedik, hogymegkí-
sértse őket a széles tankönyvkíná-
lat, s netán olyasmit is tanítsanak,
ami nem illeszkedik orbán narratívá-
jába, Az alaphangot egyébként már
2010-ben megadta Boross Péter
volt miniszterelnök, aki egy interjú-
jában kifejtette: az lenne a kívánatos,
hogy,,15-20 évig egyetlen, közös
történelemtan könyvet" használja-
nak az iskolákban, ,,a magyar szel-
lemiséget kifejezó szigorú fellépés
lenne ez a mai anarchikus posvány-
nyal szemben". Az,,anarchiát" azóla
a f ideszes oktatáspolitika sikeresen
fel is számolta, a,,posvány" viszont
maradt, igaz, most már azévfolya-
monként és tárgyanként használa-
tos egyentankönyvek képében.

,,A gyermekeink nevelésén
keresztül tudunk legerósebben
kulturális hatást kifejteni a saját
közösségünkre" - mondta Orbán
másfél éve a Magyar Diaszpóra
Tanács ülésén, Ennek eszköze
pedig a Nemzeti alaptanterv (NAT),
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amely azért szükséges, hogy ,,olyan
kulturális változás következzen be
Magyarországon, amely megerősíti
a hazaszeretetet és visszaszorítja
az öngyűlölet kultúráját". Orbán
szerint a NAT nem oktatástechnikai
kérdésekről szól, mint ahogyan azt
már azidén,a Magyar Kereskedelmi
és lparkamara évnyitó rendezvé-
nyén íejtegette, ,,hanem az a kérdés,
hogy mire neveljük a gyerekeinket,
A büszkeség felé akarjuk-e őket
nevelni, a teljesíimény felé akar-
juk-e, a saját, személyes, családi
és nemzeti büszkeség felé, vagy
pedig tanítsuk nekik az elvesztett
háborúkat, ami kétségkívül fontos
ismeret, de nem lehet a tananyag-
nak a magva."

A tankönyvítók tehát megkapták
az iránymutatást, mit kell szállíta-
niuk, a magyarság eredete ügyé-
ben pedig Orbán konkrét kérdé-
sekben sem hagyta magukra Óket.
,,A magyarok Attila kései leszár-
mazottainak tekintik magukat,
a hun-türk eredet alapján állnak"
- mgndta a miniszterelnök két éve
Kirgizisztánban, s hozzátette, hogy
a,,magyar egy egyedülálló és külön-
leges nyelv, amely a türk nyelvekkel
áll rokonságb an". lgaz, korábban
Finnországban még azt mondta,
hogy a magyar nyelv finnugor volta
ténykérdés, amin már nem kell
vitatkozni, de úgy látszik, hatott rá
a kirgiz jólét, mert kijelentette, hogy
,,a türk országok fantasztikus sike-
rei, gazdasági és politikai fejlődése
miatt ma márdicséret, ha keleti nép-
nek nevezik a magyarokat".

Orbán elképzelései hipp-hopp
be is ugrottakazúj NAT és az új
kerettantervek alapján most elké-
szült történelemtankönyvekbe.
Ezek tudományos szakértóje és
részben írója Szabados György,
a Kásler Mik]ós emberierőfor-
rás-miniszter által létrehozott
Magyarságkutató lntézethez tar- -

tozó László Gyula Kutatóközpont
és Archívum vezetóje. Egy inter-
júja tanúsága szerint Szabados
magáévá is tette a politika domi-
nancié4át 4z álta l a írt f ejezetek ben -
,,az ered$iránti érdeklődés m indig
túlmutatott a tudomány keretein:
a régmúltról nyerhető ismeretek
a nemzeti identitás szempontjából
tudatformáló szereppel rendelkez-
nek" -, ezértaztán úgy is alakította

a tankönyvet, hogy a politikai kur-
zus kívánalmainak megfeleljen.

Normális időkben a történelem-
tankönyveket a szakmai konszen-
zus alapján szokták ír,ni. 1945 után
ez sokáig nem így volt, s 2010 óta
megint az ideológiai megfontolá-
sok az erőteljesebbek. Szabados
szerint a magyarság ős- és honfog-
lalás kori történetében nincs kon-
szenzus, ezérl azt a tankönyvön
sem lehet számonkérni , Az a cél,
hogy ,,szülessék forrásokon és
szakirodalmi eredményeken ala-
puló valószerű történeti rekonst-
rukció, az "így is történhetett< elv
jegyében", Ez az okoskodás azért
is sántít, mivel igenis vannak olyan,
a tudósok döntő többsége által
elfogadott történeti összefoglalók,
amelyeket használni lehetne, llyen
például a szegedi, középkorral fog-
lalkozó műhely - ahonnan Szabados
is indult - egykori proíesszorának,
Kristó Gyulának az Osiris tanköny-
vek sorozatában megjelent, a hon-
foglalás koráról szóló műve. Átata-
nos és középiskolás tankönyvben
eltérni ettől a konszenzustól és
az,,így is történhetett" elv nevében
fabrikálni valamit a politikai kon-
junktúra okán * ez sem a tudósnak,
sem a tankönyvszerzőnek nem válik
becsületére. szabados szakértő-
sége alatt ugyanis nem más történt,
mint Orbán hun-türk víziójának tan-
könyvbe emelése.

,,A nyelvészi dominanciájú őstör-
ténet-szemlélet alapos revízióra
szorul, és ennek meg kell jelennie
a közoktatásban is" - indokolta
szabados, miért szorították hát-
térbe a tankönyvben a magyarság
nyelvének finnugor eredetét. Ehe-
lyett az eredetmondákra és a hun
hagyományra helyezték a hang-
súlyt, Néha egészen trükkös módon,
Az ötödikesek B tankönyvének pél-
dául az elején leírják, hogy a leg-
fontosabb tudnivalók azért vannak
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Magyarorczág

vastag betűkkel kiugrasztva, mert
a lecke átismétléskor ezek segít-
ségével,,felidézhetitek a legfonto-
sabbakat". Aszövegben például van
egy mondat, amely úgy szól, hogy
,,az ősi magyar mondák szerint
a magyaroka hunoktól származnak,
vagy legalábbis rokonságban állnak
a hunokkal", Nem nehéz kitalálni,
mely szavakat emeltek ki vastag
betűkkel: ,,a magyarok a hunoktól
származnak". Az ilyen sunyi kis
trükkök teszik igazán láthatóvá,
hogy a cél nem a diákoktörténelmi
tudásának megalapozása, hanem
a manipulálásuk.

valami hasonló történik a László
Gyula régészprofesszor által
az,1960-as években megfogalma-
zott kettős honfoglalás kérdésének
tárgyalása kapcsán is. Az elmé-
letet a szakma döntő többsége
elutasítja, az mégis,,valószínűleg
helyes"-ként került a kilencedike-
sek A és B könyvébe is, Szabados
arra is hivatkozott, hogy korábban
egy monográfiát és több tanulmányt
szentelt a korai magyar államiság-
nak. Ez így is van, ám akkor is visz-
szatetsző, hogy a saját olvasatai
jelennek meg tankönyvi tételként
a különböző vélemények ismerte-
tése helyett, Etelközről például neki
az a véleménye, hogy ott megalakult
a Magyar Nagyfejedelemség, ám
egyelőre nem sokan osztjákSzaba-
dos álláspontját. Hasonlóan problé-
más, hogy elóre tervezett lépésnek
állítja be a honfoglalást, amelyhez
például a besenyők támadásának
közesem volt, pedig mestere, Kristó
Gyula is arra jutott, hogy a - sze-
rinte két szakaszban, mintegy fél
évtized alatt lezajlott - ,,honfoglalás
legtöbb eleme nélkülözte a terv-
szerűséget és tudatosságot". Sót
,,amagyar nép 895. évi bezúdulása
a Kárpát-medencébe kifejezetten
kényszerű, vereségek hatására
bekövetkezett szál lásváltás volt".
De hát a vereségekről ugyebár nem
beszélünk,

Már ezekből a példákból is látszik:
talán soha nem volt olyan aktuális
Engel Pál történész-akadémikus
egykori - nem csak az adott kér-
désre vonatkoztatható - axiómája,
amely szerint ,,a tudomány ott vég-
ződik, ahol a magyar nyelvfinnugor
eredetét elkezdik kétségbe vonni.
Ami ezen túl van, az a szellemi és
a politikai alvilág." r nlealstvÁN
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az eredet-
mondákra
és a hun
hagyo-
mányra
helyeztók
a hangsúlyt i

Az Erzsébet-
programról az

ötödikeseknek,
Tankönyvi
példa Lett
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