
EGY TANKÖNYVFELELŐS PANASZA 

„Király, te tetted ezt?” 

 

 Néhány napja végre fel tudtuk tenni a KELLÓ felületére a jövő évi tankönyvrendelést. Már 23 

éve csinálom, de ennyi dohogással még nem találkoztam, mint az idén. Pedig több jelzést is kaptunk 

(főleg a TANOSZ-tól), hogy kellemetlen meglepetésben lesz részünk, ha majd április elsején (?) 

kinyitjuk a tankönyvjegyzéket. Hát lett is. 

 

 Csendben mérgelődtek az alsósok: miért nincs rajta a Hajdu-matek? Hangosabban dühöngtek a 

felsősök: hová tűntek a Mozaik-tankönyvek, mert így nem tudom folytatni velük, ha csak pár 

munkafüzetüket látom elszórtan?! Még Mária is, aki köztudottan szimpatizál a Fidesszel, nyíltan 

háborgott azon, hogy levették a listáról azt az angol nyelvkönyvet, amivel évek óta jól tudott 

haladni. Szerencsére könyvtárunk jó előre „bespájzolt” Kartográfia-atlaszokból, így azokat még egy 

darabig használni tudjuk. Ami végképp érthetetlen: ha jövőre ugyanaz marad a kerettanterv, miért 

nem engedik megrendelni azokat a tankönyveket, amik idén még jók voltak?! 

 

 A legtöbb kollégám beletörődni látszik abba, hogy ezentúl csak 1-2 állami tankönyvfajtából kell 

választaniuk. Főleg azóta félnek mással kísérletezni, mióta ott függ a tanáriban: nem engedélyezett 

kiadóktól (?) ne vásároljunk! Nem értjük: miért tehetik „taccsra” azokat a kiadókat, akik ha néhány 

könyvvel is, de rajta vannak a hivatalos jegyzéken?! A sok kérdő- és felkiáltójel (?!) azért van, mert 

ezek az iskolák számára érthetetlenek és károsak. 

 

 Azért jónéhányan vannak nálunk is, akik az osztály-szülőkkel megbeszélték: melyik 

„feketeseggűnek titulált” kiadótól szerzik be jövőre azt a 2-3 tankönyvet, amiből tanítani 

szeretnének. Mások azért ódzkodnak ettől az összebeszéléstől, mert tartanak attól, hogy akadhat 

egy-két szülő, aki feljelenti őket a partizánakcióért. („Fortélyos félelem igazgat minket.”) 

 

 Mi gyakorló pedagógusok és tankönyvfelelősök azt érzékeljük: a tankönyvrendeleteket gyártókat 

nem érdekli, mi jó az iskoláknak, mert eddig egyszer sem kérdeztek meg minket erről! Ezek a 

pedagógiai szakemberek(?) vagy nem ismerik az iskolai valóságot, vagy ha igen, akkor cinikusan 

elhallgatják az igazi döntéshozók elől. („Vétkesek közt cinkos, aki néma.”) 

 

 Végső soron ki dönt(ött) arról, hogy  

1. tantárgyanként legfeljebb két tankönyv lehessen a jegyzéken? 

2. a magánkiadók tankönyveinek engedélyét ne lehessen meghosszabbítani? 

 

 Megpróbáltam utána olvasni annak, ki találta ki azt, ami a mai áldatlan tankönyv-állapotokhoz 

vezetett. A legtöbb információt ehhez a TANOSZ honlapjáról tudtam összeszedni. Évek óta onnan 

lehet a legtöbb konkrét tankönyves tényt megtudni.  

1. Fültanú írja le, amit 2013 decemberében kormánypárti képviselők „kottyantottak” el: maga 

Orbán Viktor utasította Balog Zoltánt (aki ugyancsak vakarta a fejét, hogyan fogja ezt 

megmagyarázni) arra: olyan törvény kell, hogy tantárgyanként legfeljebb két tankönyvnek 

szabad maradni a tankönyvjegyzéken. Mivel az iskolák szerencséjére 2018-ig nem lehetett a 

korábban már engedélyt szerzett tankönyveket eltávolítani a rendelhető kiadványok közül, 

ezért ezt a korlátozást 2019-ig nem tudták végrehajtani. 

 



2. Most az oktatási kormány elérkezettnek látta az időt, hogy a tankönyvválasztás megmaradt 

szabadságát végleg megszüntesse: 2018 végén egy kormányrendeletben eldugva (Orbán 

Viktor aláírásával!) találhattuk azt a passzust, mely szerint 2019. január elsejétől a 

magánkiadók tankönyveinek engedélyét már nem engedik meghosszabbítani! Így a 

nyelvkönyveket kivéve alig maradt megrendelési lehetőség a nem állami tankönyvekből. 

 

 Régi motorosként sem tartom egészségesnek, hogy miniszterelnökünk kézi vezérléssel 

tankönyvügyekben is magára osztja az egyedül hozzáértő szerepét.  

 

 Egyik tehetséges verselő kollégám a fentieket megtudva két versszaknyi Arany-átirattal lepett 

meg, amihez annyit tett hozzá: a velszi bárdok szimbolikájához itt és most kérdő- és felkiáltójel 

egyaránt hozzágondolható. 

 

Magyar tankönyvek balladája (A walesi bárdok ritmusára) 

 

Betiltva könyvek ezrei,    Tanár, szülő se érti azt: 

Féljünk, mert fenyegetsz?!    Hiába jó, bevált, 

Magánt ne merj, csak államit:   Mért nem szabad tanítani?! 

Király, te tetted ezt?     Te tetted ezt, király! 

 

Kádár kori szóhasználattal élve: gondoljátok meg, proletárok! 

 

Készült 2019 májusának első napjaiban 

 

EGY keresztény konzervatív MAGYAR TANKÖNYV FELELŐS 

 

 Miért nem vállaltam névvel is a fenti írást? Bevallom, állami alkalmazottként magam is félnék 

attól, hogy személyem és nem a mondandóm lenne kitéve ki tudja, milyen lejáratásnak. Azért 

juttattam el gondolataimat a TANOSZ-hoz, mert eddigi tapasztalataim alapján bízom abban, hogy 

vannak eszközeik arra, hogy ezt az írást, ha egyetértenek vele, eljuttassák a nyilvánossághoz. 


