
Palkovics László a menthetetlent mentegeti  

Palkovics László államtitkár az Index által szervezett és augusztus 31-én megtartott online 

fogadóóráján elhangzott válaszai közül többel lehetne vitatkozni, én azonban csak az egyik állítására 

szeretném felhívni a figyelmet. 

Ezelőtt 6 évvel, az új oktatási kormányzat a tankönyvpiac átszervezésének legfontosabb okaként a túl 

nagy tankönyvkínálatot és az ebből következő, az iskolákban zajló piaci versenyt nevezte meg. Most 

azonban az államtitkár egyik válaszában a magánkiadók tankönyveinek az iskolákból való kiszorítását 

azok gyenge minőségére és a gyenge minőség melletti magas árra vezette vissza. 

Jó lenne, ha az oktatási kormányzat konkrét példákkal támasztaná alá a magánkiadók tankönyveinek 

gyenge minőségére vonatkozó állításait. Ismereteim szerint az elmúlt években nem merült fel ilyen 

kifogás, olyan mennyiségben pedig semmiképpen sem, mint amennyi a korábbi tankönyveket felváltó 

újgenerációs – leánykori nevükön kísérleti – tankönyvek kapcsán. Ám ha fel is merült volna, az nem a 

magánkiadók hibája lenne elsősorban, mivel az állam évtizedek óta nagyon komoly engedélyezési 

eljárás során kontrollálta az iskolákba kerülő tankönyvek minőségét. Mondhatnánk, tetszettek volna 

még komolyabban ellenőrizni. Ugyanez a kontroll az újgenerációs tankönyvek kapcsán kevésbé, 

gyakorlatilag szinte egyáltalán nem érvényesült, így az állam által gyártott tankönyvek hibáktól 

hemzsegve kerültek a diákok kezébe. Az államtitkár szerint azonban ezek a hibák nem számítanak, 

hiszen azért kísérleti a tankönyv, hogy lehessenek benne hibák. Ha később ezek javításra kerülnek, 

akkor minden rendben van. Ám nem szabad elfelejteni, hogy az állam ugyanakkor ezeket a 

tankönyveket tartós tankönyvnek szánta, azaz 5 évig az iskoláknál kell, hogy maradjanak. Tehát a 

hibák ez idő alatt nyugodtan összezavarhatják a „kísérleti” diákok fejét. 

Szimbolikus jelentősége van azonban az általa említett példának. Az államtitkár úgy véli, nem 

probléma, ha Visegrád a térképen átkerül a Duna másik oldalára, hiszen valószínűleg mindenki tudja, 

hogy hol van Visegrád, egy milliméter tévedés pedig belefér egy kísérleti tankönyv anyagába. Ennek a 

gondolatnak többféle vetülete is van. Egyrészt az oktatási államtitkár nincs tisztában azzal, hogy 

sajnos rengeteg diák nem tudja, hogy a térképen hol keresse Visegrádot, sokan pedig a tényleges 

helyével sincsenek tisztában. Másrészt ez a milliméter a valóságban több száz méter széles 

vízfelületet jelent, és egyáltalában nem mindegy, hogy a folyó melyik partján állunk. Továbbiakban 

felmerül a kérdés, hogy az egykor mérnök, egyetemi oktató, tanszékvezető, neves multinál fejlesztési 

igazgató egy ilyen valós vagy jelképes milliméteres tévedést hallgatói, kollégái, beosztottjai műszaki 

rajzán vagy úgy általában a munkájukban is ennyire félvállról vett volna? Hiszen ez a gondolkodás 

nem másra, mint hanyagságra ösztönöz, és bár nem a lexikális ismeretek az elsők, a tényeknek azért 

tényeknek kell maradniuk. A műszaki tudományokban sem mindegy a végeredmény, valószínűleg 

nem elfogadott a 2x2=kb. 4 vagy esetleg 5 állítás arra hivatkozva, hogy csak keveset tévedtünk, majd 

később kijavítjuk. Lehet, hogy a térképi hiba, a rosszul megtanult adat közvetlen kárt nem okoz, de 

ugyanez például az államtitkár eredeti szakmájában emberi életeket követelő balesethez, 

katasztrófához vezethet. Amúgy elképzelhető, hogy Palkovics László sem örülne, ha egy esetleges 

sürgős orvosi beavatkozás esetén ezen az egy milliméteren múlna, hogy Visegrád helyett 

Nagymarosra menne érte a mentő.  

Az államtitkár fenti érvelése mellett a minőségre hivatkozni több mint mulatságos. Nyugodt lélekkel 

kijelentem, hogy korábban a magánkiadók könyveiben ilyen durva hibát nem lehetett találni az új 

állami tankönyvekhez hasonlóan előforduló mennyiségben, legfőképp azért, mert ilyen hibák mellett 



engedélyt se kaptak volna. Az, hogy az államtitkár teljesen rendben valónak tartja, hogy az állami 

tankönyvek kísérleti változatának minősége csapnivaló, hiszen az a lényeges, hogy később ki legyenek 

javítva a hibák (ami amúgy csak hellyel-közzel történt meg), csak azt mutatja, hogy az államtitkár nem 

érti, hogy tankönyvi hibát bagatellizálni nem lehet. A kísérleti tankönyv kísérletezhet új 

módszerekkel, de konkrét, ténybeli hibákat nem tartalmazhat. Nagyon nagy kár, hogy egy más 

területen kiváló szakember olyan politika mellé állt, amely bevallottan, saját maga által is hirdetve 

mellőzi a szakmaiságot. A mundér becsületének védelme pedig egyenes út ahhoz, hogy a közoktatást 

átalakítás címen néhány év alatt, mindenféle stratégia és elképzelés nélkül, ötletszerű akciókkal és 

változtatásokkal, a közjó érdekének kikiáltott anyagi érdekek mentén tönkreverjék. 
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