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I. Bevezetés: 

A téma – és mintaválasztás dilemmái: a kutatás alanya és tárgya 

 

Mottó: „[…] a számos lehetséges és értelmes múltértelmezés egyik közös vonása éppen az a 

törekvés, hogy ne csak elvont sémák, absztrakt általánosságok szintjén szembesüljünk 

történelmünkkel, hanem abban emlékek, tradíciók, a személyes tapasztalatok és a közösségi 

emlékezet egymáshoz kötődő rétegei is megjelenjenek. Így válhat egy-egy közösség, 

társadalom egy-egy régió vagy akár állam történelme ismét hasonlatossá az emberek által 

megélt történetekhez, amelyekben a szabad akarattal rendelkező, cselekvő ember a főszereplő, 

nem pedig elvont ideológiáknak és külső kényszereknek engedelmeskedő arctalan tömegek.” 

(Bevezető. Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet (Szerkesztők Papp 

Richárd – Szarka László) Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Zenta, 2008) 

 

Ennek a dolgozatnak az a célja, hogy feltárja azoknak az impulzusoknak a természetét 

és működési módját, amelyek a kádárizmus „virágkorában” a középfokú oktatásban, ezen 

belül elsősorban a gimnáziumban a diákok történelmi tudatára hatottak. Ezek az impulzusok 

sokfélék – társadalmi, politikai, családi, ideológiai-kulturális és még ki tudja milyen 

eredetűek, éppen ezért teljes képet alkotni róluk lényegében nem lehet. Ha pedig ez nagy 

valószínűséggel így van, akkor meg kell fordítanunk a módszert: nem pedagógiai elméleteket 

kell újra citálnunk, hanem a kánon verbalizálható alapfogalmait, az oktatási folyamatban részt 

vevők kommunikációs gyakorlatában rögzült elemeket kell számba vennünk, magyarán meg 

kell vizsgálnunk azt a kódot, ahogy és amit a Kádár-kor beszélt a történelemről. Ennek a 

kommunikációnak a tanár és a diák egyaránt alanya és tárgya volt, olyan résztvevők, akiknek 

a történelemről folytatott diskurzusát a hatalom oktatáspolitikai elmélete és gyakorlata 

szabályozta. 

Az oktatási feladatokat a nevelésnek alárendelő Kádár-korszak oktatáspolitikája 

bizonyíthatóan tűzte ki célul maga elé a történelmi tudat indirekt eszközökkel történő 

formálását. S talán nem járunk messze az igazságtól, ha megkockáztatjuk: nem is a történelmi 

tudat elsődleges értelemben vette alakításáról, formálásáról volt itt szó, hanem a 

„hagyományos értelemben vett” történelmi tudat megsemmisítéséről.1 A történelmi tudat 

pedig ilyen értelemben az a nemzettudat, ami lehetővé tette a Rákosi-rendszer elleni 1956-os 
                                                           
1
 „A kialakuló Kádár-modell ideológiájának – a fétisként kezelt hatalmi egységen túl – a felejtetés, a történelmi 

tudat  szétzúzása, a részvételi illúzió megteremtése és a részvételi igénnyel szembeni társadalmi és nemzeti  
közömbösség együttes kialakítása volt a lényege.” N. PÁL József: Kádár, a modernizátor (Kalmár Melinda 
Ennivaló és hozomány című monográfiájának recenziója.) Kortárs, 1998. 7. szám, 4. 
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fellépést, s amelyet az új rezsim’56 emlékével együtt szisztematikusan igyekezett egy 

utópikus új világ reményében eltüntetni. Ezt a nemzettudatot, amit megtörtek a magyar 

történelem „sorsfordulói” – Trianon, Voronyezs, a Rákosi-korszak vagy éppen az 1956 utáni 

megtorlás -, a nemzettudatot, amit el kellett törölni, mert Kádár úgy vélte/vélhette, hogy a 

konszolidált szocialista társadalom víziójába nem fér bele a történelemre való „aktív” 

emlékezés. Eltörölni csak úgy lehetett, ha helyette új tudatot adott a hatalom, a szocialista 

ember tudatát, amit a régi lebontásával párhuzamosan igyekezett felépíteni. 

Éppen e kettős folyamat paradigmájának összetettsége, az „oldás és kötés” két 

komponensű, dialektikus világának bemutatása miatt érdemes a történelmi tudat 

áthagyományozásának kérdését, s ennek az áthagyományozásnak anyagát, a kánont és egyik 

színterét, a gimnáziumot vizsgálat tárgyává tenni. Azért azt, mert a Kádár-korszakbeli 

történelemoktatás sémáinak és absztrakcióinak hagyatéka generációk történelmi tudatán 

hagyott érzékelhető nyomot, s határozza meg ma is a rendszerváltásba belenőtt, 

gimnáziumban érettségizett, értelmiségivé lenni vágyó, s vágyait így vagy úgy már beteljesítő 

értelmiségi generáció történelmi tudatát, s szívósan tartott hadállásaiból néha meglepő 

intenzitással köszön vissza a 21. század „modern” történelemoktatási elképzeléseiben is. 

Mivel pedig a történelemről alkotott - jó esetben „konszenzusos” - képünk2 alapvetően 

befolyásolja az eljövendő Magyarország arculatának, sajátos „országimázsának” kialakítását, 

nem mindegy, hogy a magyar társadalomnak milyen képe van saját történelméről.3 

A történelmi tudat Magyarországon jellemzően a hatalom által közvetített világának4 

ilyen megjelenésében talán nem is utolsó, kádárista időszakát kívánjuk bemutatni, újra 

emlékezve arra, hogy nem feledkezhetünk meg arról, hogy a történelmi tudat elsődlegesen a 

regionális kisközösségekben manifesztálódik, s kialakulása, elemeinek rögzülése sok 

                                                           
2
 Lásd az 5. számú mellékletet a magyar történelem „legfényesebb” korszakairól. 

3
 „A legerősebb sztereotípiák a történelemhez kapcsolódnak - 'fényes múltú nagy történelmű ország" tartja a 

megkérdezettek 43 százaléka jellemzőnek további 42 százaléka nagyon jellemzőnek. Ennél is nagyobb az 
egyetértés abban hogy a miénk egy "sokat szenvedett ország" . Ezt 63 százalék tartja nagyon jellemzőnek és 
egy további 34% jellemzőnek. Gyakorlatilag tehát mindenki 100 megkérdezettből 97 egyetért ezzel a címkével 
Magyarországgal kapcsolatban. […]Felmérésünk során vizsgáltuk hogy milyen kép él az emberekben a magyar 
történelem régmúlt s közelmúlt korszakairól és ez hogyan kapcsolódik a jelenről s a jövő kilátásairól alkotott 
véleményekhez. Az eredmények alapján úgy látszik mintha a magyar társadalom még nem billent volna át a 
múltból a jövőbe. Legalábbis a múlt bizonyos korszakai még mindig fényesebben sugároznak mint a közelmúlt 
vagy a jelen. Az a típusú állítás hogy "A magyar különösen tehetséges nemzet de a történelem nagyon 
mostohán bánt velünk" ma is a megkérdezettek 78%-ának az egyetértésével találkozik.” Részlet a Gallup Intézet 
200-ben végzett vizsgálatából. In: SZÖLLŐSI Rita: Magyarország imázsa a külföldi sajtó tükrében. Budapest, 
2006. 21. 
4
  A témához lásd JAKAB György: Történelemkönyveink ideológiai hátteréről. Könyv és nevelés, 2009. 3. szám és 

ugyanő A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja. Iskolakultúra 2008/5-6. 3-28. o. 
című tanulmányokat 
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komponensű, bonyolult folyamat, melynek csak egyik szegmense a történelemtanítás.5 A 

kádárizmus történelemtanítása rajtunk maradt, megörököltük – tartalma ugyan sosem vált 

igazán elfogadottá, de paradigmájától, egyszerű világképétől nehezen szabadulunk. A víz 

lefelé folyik.  

 

Az áthagyományozás színtere, a Kádár-kor gimnáziuma 

 

Ha a történelmi tudat alakulását a középiskolák mintáján akarjuk vizsgálni, akkor a 

középfokú oktatás olyan intézményét érdemes megjelölnünk kutatásunk tárgyaként, amely 

önmagában is képes láttatni e bonyolult kérdéskör alapvető vonásait. Ez a szegmens pedig 

nem lehet más, mint a gimnázium. A klasszikus középiskola – a nálunk meggyökeresedő 

német kifejezéssel a gimnázium - a kontinentális oktatási rendszer legjellegzetesebb 

képviselője, mely az oktatás minden szereplője és valamennyi más iskolatípus számára mintát 

és modellt jelentett és jelent, és alapvetően határozta/határozza meg – ahogy a 20. század 

közepén a tömegessé válásából is látható - az egyes társadalmak értékorientációit. Kutatásunk 

keretéül azonban csak akkor szolgálhat, ha hazai és nemzetközi relációban is tisztában 

vagyunk általános jellemzőivel.  

A fővárosban vagy a vidéki városokban általában reprezentatív környezetben és 

épületben, mintegy az oktatási fókuszpontokban elhelyezkedő magyar gimnázium 

tulajdonképpen főiskolának számít/számított abban a tekintetben, hogy „nem a diákokat 

tanították benne, hanem a tantárgyakat. A tantárgyak a tudomány mindenkori állása szerinti 

osztályozást követték; a tantárgyak a kor tudományainak kicsinyített másai voltak.”6 Erre az 

alapra épülve az egész intézmény annak megfelelően szerveződött, hogy milyen osztályokban 

és mely évfolyamokon kellett az egyes tárgyakat a diákoknak megtanítani, hogy azután a 

fiatalok egy az egész kontinentális nagyrégióra jellemző koreográfiájú, a felsőoktatási 

„bizottságos” megmérettetéseket utánzó „érettségi vizsgán”7 maturáljanak, s nyerjenek kvázi 

                                                           
5
 „Több mint másfél évtizeddel a rendszer összeomlása után, még mindig nem igazán értjük, miben is éltünk 

valójában. Mindannyiunk számára hiányoznak a valódi széles sávú „történeti elbeszélések”, amely mai 
nyelven/mai nézőpontból, egy ma lehetséges modellező-tudattal közelítik meg a korszakot, és sem nem 
elsősorban apológiák, sem nem elsősorban viktimológiák, világszemléletükben tehát integránsak, mérlegelik a 
korábbi megközelítéseket, de nem azokból indulnak ki, vagyis a kommunizmus történetének szigorú 
módszerességgel elvégzett dekonstrukcióját adják.”  v.ö. KALMÁR Melinda: A történeti tudat sokszínűsége. 
Kádár víziója – a kádárizmus ideológiája www.xxszazadintezet.hu/index.php?011639&d=1 
6
 A témáról lásd részletesen: KOZMA Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai Új Mandátum Kiadó  

 Budapest 2006 különösen: 199-215. (A továbbiakban: KOZMA, 2006) 
7
 A téma részletes áttekintését adja: NAGY Pál: Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig. A Hajdú-Bihar 

megyei Levéltár közleményei 32. Sorozat szerkesztő Dr. Radics Kálmán, Debrecen, 2011 (A továbbiakban: 
NAGY, 2011) 
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belépőt a „felnőtt” társadalomba.8 A 19. században a gimnáziumból kikerülő diákok - és 

rajtuk keresztül pedig az őket kibocsájtó intézmények - később az értelmiségi rétegként, ezen 

belül pedig az államigazgatás kulcspozícióinak birtokosaiként lényegében a nemzeti identitás 

fő hordozóivá lettek, az általuk megtanult történelem pedig a nemzetállam történelmévé vált. 

A 20. század közepétől a lakosság vonatkozó korosztályának körülbelül 10 százalékát 

felvevő középiskola elkezdett tömegessé válni, mintegy a társadalmi mobilitás új csatornáját 

tárva szélesre az érettségiző nemzedékek számára, miáltal a klasszikus középiskola a 

történelmi tudatot befolyásoló és formáló, széles körben elfogadott olyan oktatási és immáron 

társadalmi intézménnyé vált, melyre a mindenkori hatalom oktatáspolitikájának is különös 

figyelmet kellett fordítania. Korszakunkban a „társadalmi intézménnyé” lett gimnázium 

„oktató iskola” helyett már a „szocialista nevelőiskola” egyik olyan bázisaként definiáltatott, 

mely részese volt egy idealisztikus elképzelésnek. Ennek alapvonalait Ilku Pál művelődésügyi 

miniszterhelyettes az alábbiakban rögzítette: „olyan ifjúságot akarunk, amely mélységesen 

meg van győződve a szocialista társadalom fölényéről, magasabbrendűségéről a kapitalista 

társadalommal szemben. Olyan ifjúságot, amely öntudatánál fogva képes ennek a szocialista 

társadalmi rendszernek az érdekében az élet bármilyen területén aktív munkát kifejteni.”9 

Mivel a Kádár-korszakban az enyhülés és a békés egymás mellett élés elkövetkeztével 

az „osztályharc” a politikáról a gazdaságra és az ideológiára tevődött át, s mivel ez utóbbinak 

része volt az oktatás, semmi sem változott. Az iskola (továbbra is) az „osztályharc 

színtere”maradt.10 Ahol persze nem direkt politizálás folyt, hanem olyan „szocialista 

nevelőmunka,” amellyel a rendszer, elődjével szemben egy látszat-lojalitás helyett valódi 

legitimációt igyekezett biztosítani magának.11 A gimnázium elé pedig némi dilemma után azt 

a kettős feladatot állította az oktatásirányítás, hogy „nyújtson a korszerű általános műveltség 

körébe tartozó ismereteket, alakítson jártasságokat és készségeket” valamint „alakítsa a 

                                                           
8
 Jól jelzi az esemény illetve a hozzá tartozó ballagás stb. beépülését a kulturális hagyományba, hogy az oktatási 

rendszer alacsonyabb szintjein, tulajdonképpen már az óvodától kezdve szerveznek/szerveztek búcsúztatókat, 
általános iskolában pedig különböző vizsgákat. 
9
 Az új típusú, szocialista iskoláért. Ilku Pál 5+1-es iskolák igazgatóinak tartott beszédének szerkesztett 

változata. Köznevelés, 1959. szeptember 16. 377. 
10

 „Mennél kulturáltabb volt a burzsoá állam, annál körmönfontabban hazudott, amikor azt állította, hogy az 
iskola kívül állhat a politikán és a társadalom egészét szolgálja. A valóságban az iskolát teljes egészében a 
burzsoá osztályuralom eszközévé változtatták, teljesen átitatta a burzsoá kasztszellem, célja az volt, hogy 
szolgálatkész cselédeket és értelmes munkásokat neveljen a kapitalisták számára. Mi megmondjuk, hogy a mi 
dolgunk az iskola terén is ez: a harc a burzsoázia megdöntéséért, mi nyíltan kijelentjük, hogy az életen, a 
politikán kívül álló iskola: hazugság és képmutatás.” idézte e tárgyban Lenint Kállai Gyula miniszter 1957-ben. 
KÁLLAI Gyula előadása az Országos Pedagógus Pártaktíván, 1957. május 5. Melléklet a Köznevelés 1957. május 
15-i számához. (A továbbiakban: KÁLLAI, 1957) 
11

 A legitimáció témájához lásd: SZABÓ Miklós: A legitimáció történelmi alakváltozásai: magyar legitimáció 
Medvetánc, 1988. 1. szám 139-170. (A továbbiakban: SZABÓ, 1988) 
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kommunista ember személyiségét, fejlessze és tudatosítsa a marxista-leninista világnézetet és 

erkölcsöt”.12 E kettős feladat, s annak disszonanciája tette lehetővé, hogy a középiskola, ezen 

belül is a gimnázium, tovább őrizze polgári hagyományait.13  

A tradicionális értékek és a marxizmus ideológiájának együttes képviselete óhatatlanul 

kikezdte a gimnáziumban megvalósítandó nevelési célok egységét, ami aztán a természeténél 

fogva amúgy is bizalmatlan hatalom hozzá való viszonyának ambivalenciáját hozta magával. 

Hasonlóképpen alakult a gimnázium társadalmi elfogadottsága is, az „elitista” hagyomány 

eleve lehetetlenné tette, hogy a politika által folyamatosan sürgetett „tömegesítés” – a 

munkás-paraszt fiatalok felvételével – megvalósuljon, a gimnázium továbbra is az értelmiség 

„újratermelődésének” bázisa maradt.14 

Vizsgálatunkat tehát a közoktatásnak ebben, a Kádár-korszakban tovább formálódó-

alakuló szegmensében fogjuk elvégezni, oly módon, hogy a történelemoktatás tudatformáló 

szerepére ható tényezőket – az oktatáspolitika és oktatásirányítás valamint a pedagógus 

szakma többi szereplőjének a történelemtanításról vallott nézetei alakulását, a tantervi 

elképzeléseket, a tankönyveket és a tankönyvkészítést, a tanítási gyakorlatot és a kimeneti 

szabályozást (érettségi) – a történelmi kánon jelenléte szempontjából elemezzük.15
 Jól tudván, 

hogy teljes képet adni már csak azért is szinte lehetetlen vállalkozás, mert a történelmi tudat 

                                                           
12

 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új /reformtanterv készítésének anyagai. 
Tájékoztató jelentés a gimnázium új tantervéről. 4. 
13

 „Sohasem érthetjük meg a humanisztikus gimnázium lényegét, ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy az már 
történeti eredetében elit iskola volt. Szellemi arisztokráciát akart nevelni. . . olyan ifjakat, akik hivatva vannak 
vezetni a társadalmat. . ." A humán műveltség tehát úgy, amint történetileg létrejött, nem az Ember, hanem az 
elit, a "vezetésre hivatottak" általános műveltsége. Nem általános, hanem kisebbségi műveltség. Nemcsak 
anyagi okokból az, hanem már koncepciójában is. Privilegizált jellegű; keveseknek van szánva. Egy olyan 
(arisztokratikus) társadalom- és történelemszemlélet szolgál tágabb elméleti hátteréül, amely általában is a 
kivételes egyéniségektől teszi függővé a történelmet, a társadalomban szükségszerűnek tartja a kevesek 
uralmát.” – idézte Pauler Ákost tanulmányában Faludi Szilárd. FALUDI Szilárd: Tantervelméleti tanulmányok. 
1975 In: Műveltség, iskola, munka. Válogatott pedagógiai tanulmányok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 172. 
(A továbbiakban: FALUDI, 1988) 
14

 „Továbbra is jellemző a gimnázium „társadalmi presztizsének” ingatagsága, […] „Megjegyezzük még, hogy 
továbbra is aggasztó a mezőgazdasági fizikai dolgozók és a fiúk gimnáziumi felvételének mutatója (10% körül)” 
MOL XIX – I – 4 y 18. d. 100. t. Közoktatási Revíziós Terület Főosztályvezetői Értekezleteinek Jegyzőkönyvei. 
Előterjesztés a közoktatási revíziós terület vezetői értekezlete számára tárgy: Az iskolai pályaválasztási 
tanácsadás helyzete. 1974. december 17 
15

 „Évek hosszú során sok olyan módszert fejlesztettek ki, amelyekkel leírhatók, mutatókba rendezhetők, 
mérhetők a pedagógiai folyamatok eredményei. A vizek tisztázódni látszottak, ám ez a nem tervezett, furcsa 
valami: a „rejtett tanterv” jelentősen megzavarja azok tisztaságát, s arra késztet, hogy ismét a régi Nagy 
Kérdéseket tegyük fel: Mit tanulnak a gyerekek az iskolában? Mit tudunk a legjobban tanítani? Milyen legyen az 
iskola és társadalom értékrendjének viszonya?” PAP Mária - PLÉH Csaba: A szociális helyzet és a beszéd 
összefüggései az iskoláskor kezdetén. Valóság, 1982/9. sz. 56. 
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közoktatási rendszeren belüli alakításáért más tényezők – például az iskolarendszer16 nem 

tárgyalt részei vagy éppen a „rejtett tanterv”17 - is felelősek. Nem beszélve arról, hogy a két 

„főszereplő” tanár és diák viszonyát, az „továbbhagyományozandó” történelmi tudat-

darabkákat jelentés mértékben meghatározta, hogy a nevelő mellett ott állt a szakfelügyelet, 

az igazgató vagy éppen az iskolai párttitkár. A vizsgálódás tárgyát képező iskolatípusba a 

kádárizmus oktatási periódusainak egyikében, az 1957 és 1972 közötti időszakba tekintünk 

be, mert akkor még lényegében maradéktalanul érvényesült az 1958 és 61 között kidolgozott 

monolitikus oktatási modell. 

Láthatjuk azt is, hogy a közoktatáson kívüli tényezők vizsgálata nélkül dolgozatunk 

nyilvánvalóan nem tud árnyalt képet adni a történelmi tudat alakításáról-alakulásáról, mert 

csak alig képes figyelembe venni olyan, meghatározó tényezőket, mint például a folklórt vagy 

a társadalmi „közbeszéd” ezernyi színterét. Pedig az ezekben manifesztálódó „kommunikatív 

emlékezet” darabjai tisztulnak néhány nemzedék alatt „kulturális emlékezetté”. E kulturális 

emlékezetre azonban nemcsak az a jellemző, hogy lassan szilárdul meg, hanem az is, hogy 

nem egyenlő mértékben.18 Vannak olyan történelmi események, melyeknek emléke egységes, 

de olyanok is, amelyek a hatalom minden igyekezete ellenére őrzik különbözőségüket, 

mondhatni, a kommunikatív emlékezet tartományában maradnak. Ezzel ellentétes folyamat is 

zajlik: a kollektív vagy kulturális emlékezet már kanonizált elemeinek is gyakorta történik 

meg „szociális újra-reprezentációja”, tehát lényegében a társadalmi szükségleteknek 

megfelelő átalakításuk után visszakerülnek a folklórba.19  

Az emlékezet-morzsák nagyban befolyásolják a közoktatásba bekerülő nemzedékek 

történelemszemléletét, s esetenként még a folklórral feldúsulva20 adják a történelmi tudat 

„képszerű magjait”. Hogy miként sikerül aztán a hivatalos oktatáspolitikának ezekből a 

                                                           
16

 Dolgozatunknál jóval tágabb időkeretekben és a középiskolák egészére vonatkoztatva készült el Unger 
Mátyás értekezése. UNGER Mátyás: A történelmi tudat alakulása középiskolai tankönyveinkben a 
századfordulótól a felszabadulásig. Tankönyvkiadó. Bp., 1976. 
17

 A témáról lásd: SZABÓ László Tamás: A „rejtett tanterv” (Adalékok az iskola tényleges 
hatásmechanizmusához). Valóság, 1982. évi 9. sz. 
18

 VOIGT Vilmos: Van -e kulturális emlékezete a népnek? 2000. 2008/1. 68-76. 
19

 „Az antropológusok feljegyeztek egy olyan gonja (afrikai nép) eredettörténetet, mely szerint egyszer volt, hol 
nem volt egy nagy és híres főnök, aki meghódította az országot, és hét fia között felosztotta azt. A 
későbbiekben a brit gyarmatigazgatási hivatal a területek számát ötre csökkentette. Pár évtized múlva a gonják 
változatlan büszkeséggel mesélték el ugyanazt a honfoglalás-történetet, azzal az apró különbséggel, hogy a 
hajdani nagyfőnöknek nem hét, hanem mindössze öt fia volt.” LÁSZLÓ János: Történelem, elbeszélés, identitás… 
Magyar Tudomány CVIII. kötet – Új folyam, XLVII. kötet, 2003/1. szám 55. 
20

 Voigt Vilmos idéz egy azóta eltűnt gyűjtésanyagból megmaradt szöveget, amely jól mutatja e képszerű magok 
heterogenitását, nemkülönben a problematika hihetetlen összetettségét: „Petőfi Sándor meghalt, és a felesége 
temette el. Nagyon szépen akarta eltemetni. Eltemette nap alá, hold alá, föld alá, víz alá. Betette négyes 
koporsóba. Aranykoporsóba, ezüstbe, vasba és fába tette õt. Mikor eltemették, ráengedték a vizet. Máig se 
tudja senki, hol fekszik.” U. o. 74. 
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különbségekből egységes történelmi tudatot kifejlesztenie, újabb, átfogó kutatás eredménye 

lehetne. Amit megkísérelünk bemutatni, az csupán az oktatáspolitika sokarcú, de mégis 

alapjaiban koherens kísérlete arra, hogy akár a világ realitásaival szemben is, de új, 

„szocialista embert” neveljen. 

 

A kádárizmus oktatáspolitikai korszakolásának kérdései 

 

A tudományos haladásra és a közösség együttműködésére építő szocializmus-víziók 

magyarországi változata világképének középpontjában, a kádárizmusban a szocializmus teljes 

és végső győzelmének olyan utópiája állott, mely a világ haladását csak a tudomány, az 

ideológia és a szocialista erkölcs egységével volt képes elképzelni.21 És mivel a haladáshoz 

nélkülözhetetlen szocialista erkölcs kialakítása az iskola feladata volt, rögtön érthetővé válik 

az oktatásügy politikai jelentősége és az erkölcsiséget nemzedékről nemzedékre átszármaztató 

intézményrendszer feletti szakmai-politikai ellenőrzésének megkérdőjelezhetetlen volta. Bár 

az alapelvek – Kádár szavaival élve „a haladás, az erkölcsi tisztaság, a szocialista haza 

szeretete” - a rendszer végelgyengüléséig lényegében változatlanok maradtak, az 

intézményesített áthagyományozásban mégis kimutathatók periodikus eltérések, melyek sok 

esetben összefüggést mutatnak a rendszert egyébként is jellemző „húzd meg, ereszd meg” 

politikai gyakorlattal. Ha a Kádár-korszak oktatáspolitikáját korszakolni kívánjuk, az 

oktatáspolitikai kutatások nyomvonalán haladva három jellegzetes, bár határaiban némiképp 

elmosódott periódust jelölhetünk ki.  

Az első, dolgozatunk tárgya és vizsgálatunk fő időszaka, az 1956–7222 közötti, 

melynek már szignifikáns - az SZKP XXI. és XXII. kongresszusain (1959, 1961) a nyugati 

                                                           
21

 GÉCZI János – DARVAI Tibor: A gyermek képe az 1960–1980-as évek magyar nevelésügyi szaksajtójában 
Iskolakultúra-könyvek 38. Iskolakultúra, Veszprém–Budapest, 2010 142. (A továbbiakban: GÉCZI-DARVAS, 
2010) 
22

 Természetesen nem kerülheti el a figyelmünket az a tény, hogy a közoktatásban is új korszak körvonalai csak 
Kádár hatalomra kerülése után négy hónappal lettek nyilvánvalóvá. Az útkeresésnek az oktatáspolitikai 
irányváltások és azok levéltári anyaga egyértelmű lenyomatai. Az események alakulását tekintve pedig: 
„Március 5-én megindult a leszámolás az egyházi ellenállással, hamarosan felszámolták az ifjúsági szervezetek 
közötti sokszínűség maradványait, lesöpörték az asztalról Fehér Lajos elképzelését egy alulról építkező 
szövetkezeti érdekvédelmi rendszer létrehozásáról. Március 7-én megjelent Révai József: Eszmei tisztaságot! 
című cikke. Áprilisban megindították a tudományos, humán és művészeti értelmiség és a pedagógusok közötti 
rendcsinálást. Visszaállították az általános és középiskolákban az orosz nyelv kötelező tanítását. Letartóztatták 
Déry Tibort, Tildy Zoltánt, Bibó Istvánt és másokat. Létrehozták a népbíróságok rendszerét. Nem engedélyezték 
még a húsvéti körmeneteket sem.” FEITL István: Kormánypolitika, 1956. november 4 -1957. július 1. História 
1995. 9-10. szám 13-14. 
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világ utoléréséről és a kommunista társadalom kiépítéséről23 megfogalmazottakat alapul vevő 

-, az ifjúság világnézeti-erkölcsi átnevelését már óvatosan, a fejlődés új perspektívájának 

illúziójával kecsegtető, lehetőleg a nyílt konfrontáció kerülésével érvényesítő ideológiai céljai 

voltak.24 Szűkebb értelemben az oktatáspolitika „irányba állását” jelző 1961 évi III. törvénytől 

az 1970-es V. Nevelésügyi Kongresszusig tartó periódus az, amely új tantárgyak és 

tankönyvek mellett módszertani újdonságokat is hozott, és már jelezte a „szakmaiság” 

erősödését. Kimondhatjuk, hogy az oktatáspolitika integrálódásának az alapja továbbra is a 

nevelés – ezen belül a folyamatosan zajló munkára nevelés - maradt, s ez a politika a Rákosi 

korhoz hasonlóan nagy súlyt tulajdonított a társadalmi tudat alakításának vagy átalakításának, 

s ennek megfelelő állami kultúrpolitika kialakítására törekedett.25 A társadalom tudati 

átformálását célul kitűző szocialista politika egyértelművé tette, hogy az erkölcsi-világnézeti 

nevelés azért meghatározó jelentőségű kormányzati feladat, mert a szocialista 

Magyarországon csak egy erkölcsi-tudati norma létezik/létezhet, melynek közvetítése viszont 

társadalmi feladat is volt, mely alól elméletileg senki sem vonhatta ki magát.26 Ennek a 

normának minden eleme a közösségben élő, öntudatos szocialista ember államilag 

megfogalmazott eszményének volt alárendelve. Így aztán Magyarországon e normát nem 

képviselhették a politikán kívüli elsődleges közösségek, ezért nem válhattak az oktatáspolitika 

valódi szervező elveivé olyan elemek, mint a tanterv, a tankönyv, a vizsga és egyéb 

                                                           
23

 Az osztálynélküli, kommunista társadalom belátható elérését remélő szovjet rendszer az állam elhalásáról 
szóló tanításokkal remélte, hogy a erősödni fog a desztalinizációval megingott legitimációs bázisa. „Ez a 
legitimációs bázis sugalmazó erőt remélt a folytonos haladás, a legitimáló erejű végcél fokról fokra történő 
megközelítésének képéből.” SZABÓ, 1988. 155. 
24

Jellegzetes ideológiája a világon szintén ebben az időszakban élte virágkorát. Mégpedig az, hogy az emberi 
tanulás gyors, biztosan megtérülő vállalkozás, a jövőbeli gazdasági prosperitás forrása, tehát érdemes áldozni 
rá. Ez a szovjet zóna országaiban és Magyarországon is összekapcsolódott a szocialista kultúrforradalom új 
szakaszának megindulásával, amelynek feladata továbbra is a társadalom, különösen az ifjúság világnézeti-
erkölcsi átnevelése maradt, de ezúttal óvatosan, nyílt konfliktus nélküli reformokkal, lehetőleg a durva 
érdekütközések elkerülésével.” in:KOVÁCS Éva: Oktatáspolitika Magyarországon, 1945-2000  A 
Történettudományi Intézet rendezvényei. Kovács Éva, a legújabbkori osztály főmunkatársa 2006. december 5-
én intézeti műhelybeszélgetés keretében foglalta össze a magyar oktatáspolitika 1945 utáni történetét.  2006. 
December 5. 11.00 óra 1.(A továbbiakban: KOVÁCS, 2006) 
25

 A témáról lásd részletesen: KOZMA Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai Új Mandátum Kiadó  
 Budapest 2006 (A továbbiakban: KOZMA, 2006) 
26

 „A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága legutóbb 1957-ben foglalkozott átfogóan az ifjúság 
helyzetével, az ifjúsági szövetség feladataival. „[…] Hazánkban az ifjúság döntő többsége magáénak vallja a 
szocialista célkitűzéseket, vállalja a társadalom törekvéseit, helyesli és támogatja a párt politikáját. Ennek 
ellenére fel kell figyelnünk a tapasztalható ellentmondásokra, s foglalkoznunk kell megoldásukkal.[…] Az ifjúság 
nevelése a társadalom egészének ügye: ez azonban még nem mindenki előtt világos.” Az MSZMP KB 
állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben 1970. február 18-19., In: Az MSZMP határozatai és dokumentumai. 
Budapest, Kossuth Kiadó, 1974. 488. 
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teljesítménymérések (akár be- és kimeneti szabályozás) sem.27 Az egységes norma 

megfogalmazásának hátterében az az illúzió állt, hogy létezhet olyan egységes, munkára 

épülő szocialista társadalom, amelyre „egységes oktatási modellt” képes alkalmazni a 

hatalom.28 Ebben olyannyira hitt, hogy sikerét lényegében már a lényegi reformfolyamat 

megindulás előtt kész tényként kezelte a legfelső politikai vezetés. „Örömmel látjuk, hogy 

iskoláinkba végleg bevonult és pedagógiai tényezővé vált társadalmunk éltető eleme, a 

munka. Az iskolai nevelőmunka hatására előnyösen változott ifjúságunk erkölcsi és politikai 

arculata. Szilárdult a tanulmányi fegyelem, megnőtt a politikai érdeklődés, nagyobb lett a 

fizikai munka becsülete. Ifjúságunk becsületes, dolgos, egészséges szellemű, szocialista 

hazájához hű.” – jelentette ki maga Kádár János,29 elfedvén szólamaival az elmélet és a 

mindennapok pedagógiai (és társadalmi) valósága közti egyre feloldhatatlanabbá váló, a 

rendszert bukásáig kísérő ellentmondást. 

A fentiekből fakadóan a társadalmi tudatformálás célját megvalósítani akaró Kádár-

rendszer oktatáspolitikája fő vonalakban továbbra is a „totális állam” oktatáspolitikai 

gyakorlatát és a már említett kontinentális oktatási rendszer hagyományait követve őrizte azt, 

amiben még hinni tudott, a „romlatlan marxizmus-leninizmust”. A „párt és a kormány” 

túlsúlyával élve az oktatásügy irányításában és kivitelezésében a minisztérium/ok és a sokszor 

„pártmunkás” hivatalnokok részesei lettek a centralizált oktatásügyi döntéseknek, és 

fokozatosan kisajátították az oktatásügyi “politikacsinálást”.30 Az oktatáspolitika, az oktatási 

kormányzat (a mögötte álló politikai erőtől „sugalmazva”) a mindenkori hazai és nemzetközi 

viszonyok alakulásával párhuzamosan, azok hatására hozta meg döntéseit, melyeket azután a 

centralizált állami oktatásügyi intézmények többnyire kritika nélkül elfogadtak és 

végrehajtottak. E rugalmatlan működési modell ellehetetlenítette a többnyire a szakmaiságot 

képviselő alternatív pedagógiai irányzatokat, és a párbeszédet csak imitálva halasztotta el az 

„alulról jövő kezdeményezéseket”. Mivel a rendszer természetéből fakadóan az oktatásügy az 

ideológia szócsöve volt, a korszak ideológusai azokat az oktatáspolitikai és pedagógiai 

irányzatokat választották ki a koruk és elődeik (a 19. század) nevelésfilozófiai koncepcióiból, 

amelyek az iskola, az intézményi közösségnevelő, a személyiséget a kívánt, megjelölt 
                                                           
27

 Az oktatáspolitika integráló elemivel részletesen foglalkozik HALÁSZ Gábor: Az ifjúság nevelése és az 
oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején: Történeti-politikai elemzés Oktatáskutató Intézet 
1988. (A továbbiakban HALÁSZ, 1988) 
28

 Ez az illúzió a hetvenes évek végéig eltartott, mikor aztán „megszabadultunk attól az illúziótól, hogy a 
szocialista társadalom egyetlen homogén közösséggé válhat.” (Nyers Rezső). A közoktatás fejlesztésének 
néhány kérdése. Szerk.: MIHÁLY Ottó, SZEBENYI Péter, VAJÓ Péter, Budapest, 1984. 44. 
29

 KÁDÁR János: Az új ember formálásában a pedagógusok a párt legjobb harcostársai. Részletek a Központi 
Bizottság kongresszusi beszámolójából. Köznevelés, 1962. december 4. 705. 
30

 KOZMA, 2006, 159. 
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irányban átalakító szerepét hangsúlyozták. Emellett viszont az ötvenes évek második felének 

optimista oktatáspolitikai hangulatában azt is kiemelték, hogy az oktatási intézmények 

szellemiségében változásokra van szükség, mert ahogyan Kálmán György (MM 

főosztályvezető) megfogalmazta: „a nevelés-oktatás szilárd világnézeti, erkölcsi-politikai 

tartalma nem ellentétes a derűvel, az életörömmel. A szocializmus eszméi nem a komor, új 

aszkétizmust jelentik, hanem a felszabadult ember győzelmes örömét, a nagy lehetőségek 

távlatait.”31 E derűs, új iskolai közösség szerepe a hatalom által megfogalmazott és a hatalom 

tekintélyével alátámasztott nevelési célok - az „új”, hazafias, ideológiailag elkötelezett, 

osztálytudattal rendelkező „szocialista ember” kinevelése és a termelő munkába való 

bevezetés – végrehajtása volt. 

A bennünket témánk szempontjából már csak másodlagosan foglalkoztató második 

időszak az e koncepció bukása utáni ’70-es évek, mely „a kormányzati oktatáspolitikákból 

való kiábrándulásról, az oktatás világméretű válságérzetéről tanúskodott”.32 A Kádár és a 

szovjet pártvezetés közötti, a reformokkal kapcsolatosan kialakult nézeteltérés aláásta a 

Szovjetunióhoz fűződő feltétel nélküli lojalitást, a korábban meghatározó jövőkép, a fejlett 

szocializmus víziója egyre többször vált zavarossá. A mind pragmatikusabbá váló rendszer a 

„reformokat támogatom is meg nem is, a nyugathoz vonzódok meg nem is” kettősségében 

vergődve már képtelen volt hitelesen képviselni a hatvanas évek eszmei monolitikusságát.33 E 

skizofrénia láthatóan nyomta rá bélyegét az oktatáspolitikára, s mutatkozott meg annak 

gyakori irányváltásaiban.  

A harmadik korszak, a nyolcvanas évek, a korábbi nevelési célok látványosabb 

erodálódását – sőt, tulajdonképpen a Kádár-kor egész oktatáspolitikáját tekinthetjük a 

sztálinista oktatáspolitika erodálódási folyamatának34 - hozta, melyet az oktatásban és a 

társadalomban megjelenő értékválságot erősítő, az oktatási kiadások szűkebbre szabását 

eredményező gazdaságszerkezeti válság kísért. E folyamat látványosan erősítette fel azt a 

mindig is létező jelenséget, hogy a hatalom által képviselt kulturális emlékezet és az 

egyénileg megélt történelemhez kapcsolódó kommunikatív emlékezet egyre kevésbé fedte 

egymást,35 vagy úgy is mondhatnánk, hogy a hatalmi elit egyre kevésbé volt képes uralni a 

múltat. 

                                                           
31

 Köznevelés, 1958. szeptember 3. 372. 
32

HALÁSZ, 1988, 1. 
33

 KALMÁR Melinda: A történeti tudat sokszínűsége. In: Mit kezdjünk vele? – Kádár János (1912–1989) XX. 
Század Intézet, Budapest, 2007. 100–108 
34

 SÁSKA Géza: A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 
2005. 20. (A továbbiakban: SÁSKA, 2005.) 
35

 KARÁCSONY András: Elfelejtett emlékezés. Századvég, Új Folyam 16. sz. 111-114. 
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A társadalmi-gazdasági folyamatokat érzékelő oktatáspolitika és a pedagógus szakma 

az 1970 szeptemberére összehívott Ötödik Nevelésügyi Kongresszuson36 fejezte ki javítási 

szándékait. Ám a résztvevők, amint ezt a kongresszus határozatai tanúsítják, nem 

változtathattak az oktatás ideológiai-politikai tartalmának elvont eszményekhez és központi 

követelményekhez igazodó meghatározásán,37 a nevelésügynek a „fejlett szocializmus” 

elképzelt viszonyaihoz igazodó fejlesztési stratégiáján, de új diskurzust indíthattak el a 

módszertan terén, amely hozzájárulhatott a történelem tananyagainak, tankönyvszövegeinek 

lassú, inkább csak a hangsúlyokban tetten érhető módosulásához.38 

Bár az oktatás gazdasági és társadalmi környezete, ha lassan is, de átalakult, 

elmondhatjuk, hogy a politikai környezet mozdulatlansága miatt a fent jelzett mindhárom 

korszakban a történelemtanításnak (ezen belül természetesen értékhordozó 

dokumentumainak) a feladata központi tantervek és tankönyvek felhasználásával, - egyre 

lazább39 - de mindvégig kontrollált didaxissal a rendszer ideológiai legitimálása volt.40 Így 

aztán a korszakok tankönyvei kiváló tükörképét adják nemcsak az aktuális 

történetírásnak/történeti gondolkodásnak (igaz, ennek némi késéssel), hanem a hatalom 

történelemről41 való monolitikus gondolkodásának (vagy éppen nem gondolkodásának) 

valamint a történelmi tudat formálására tett politikai-hatalmi kísérleteknek is.  

                                                           
36

 BAKONYI Pál: Krónika az V. Nevelésügyi Kongresszusról. In.: Pedagógiai Szemle, 1970/12 1061-1071.l. A 
témához bőséges forrásokat találunk még az Ötödik Nevelésügyi Kongresszus, I-II. Budapest, 1971 (szerk.: KISS 
Árpás) köteteiben 
37

 „Ötödik Nevelésügyi Kongresszus (1970. szeptember 28-30.) Az 1967-ben újjáalakult Magyar Pedagógiai 
Társaság kezdeményezésére összehívott kongresszus előkészületeit az új gazdasági mechanizmus indukálta 
társadalmi aktivitás, a magyar közoktatás elkendőzött problémáinak feltárására és orvoslására irányuló 
reformszándék jellemezte. Maga a kongresszus azonban az aczéli politikai manipulációnak, a palackból 
kiszabaduló szellem – részben sikertelen – visszaszorításának a kísérleti terepévé vált. A kongresszus a 70-es 
évek elején bekövetkező baloldali politikai fordulat erőterében az MSZMP KB 1972-es határozatához vezető út 
egyik jellegzetes – ellentmondásos – állomása volt.” KELEMEN Elemér: A magyar nevelésügyi kongresszusok 
története. Új Pedagógiai Szemle, 2008/2. 76-85. 
38

 HERBER Attila: A tankönyvszövegekben megnyilvánuló kanonizációs tendenciák a hetvenes-nyolcvanas évek 
Magyarországán In: Fejezetek a tegnap világából. Főszerk. Gergely Jenő, ELTE BTK, Budapest, 2009. 5-6. (A 
továbbiakban: HERBER, 2009)  
39

„A kádári konszolidáló politika mögötti hatalmi koncentráció azonban soha nem érte el az 1947 és 1953 
között tapasztalt mértéket. Mindennek egyenes következménye, hogy tágult a párt, a bürokratikus és a belügyi 
igazgatás által ellenőrzés alatt nem tartott terület: nagyobb tér keletkezett a helyi, intézményi érdekek 
számára, s ezek mentén formálódhattak az események. Voltaképpen ezt jelentette a társadalmi béke.” SÁSKA 
Géza: A társadalmi egyenlőség megteremtésének kísérlete az ötvenes évek felsőoktatásában Az Andorka Rudolf 
Társadalomtudományi Társaság és a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézete 
2006. október 9-10-én az Andorka Rudolf születésének 75. évfordulója alkalmából a BCE épületében "Migráció - 
társadalmi összefüggések" címmel rendezett konferencia előadásanyaga. 3. (A továbbiakban SÁSKA, 2006) 
40

 KAPOSI József: Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról. Új Pedagógiai Szemle, 2010. 3-
4. 70. 
41

 A modern korban e gondolkodás alapvetően erkölcsi dimenziójú, amit a kádárizmus történelemoktatása is 
kihasznált.: „A történelemnek az erkölcsi tudattal való összefonódása a badeni német filozófiai iskola elveiből 
született, mely az értékelméletet kultiválta. Wilhelm Windelband, a badeni iskola egyik ismert képviselője így 
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Az „emlékezet helyei” 

 

A kollektív, általában regionális színterekhez kötődő emlékezettel szemben42 a 

„nemzeti történelemtanítás” a tudat formálása mellett figyelemre méltó eszköze a történelmi 

emlékezetnek is, hisz az „emlékezetre méltó” eseményeket tantervben jelöli ki, és többnyire 

kronológiai sorrendbe állítva tárgyalja. E két mozzanat mindig a szakszerűség látszatát kelti, 

de ne felejtsük el, ha a hatalom ott áll a háttérben, akkor a történelemtanítás kontextusa 

mindig – bár sokszor szakszerűnek látszó - politikai marad.43 Mint ahogy az maradt a 

történetírásé is, melynek le kellett számolnia „túlságosan is múltba forduló”, „objektivista” 

vagy éppen pozitivista tendenciáival, hogy a „jelentudományává” válva hozzá tudjon járulni a 

„szocialista társadalmi tudat” formálásához.44 Tette pedig ezt úgy, hogy a 

történettudománynak, mint diszciplínának a jellegét alakította át.  Annyira, hogy „a 

történetírás esetében úgyszólván egyfajta deskriptív törvényalkotó tudományról kellene 

beszélni, melynek célja nem elvi iránymutatás, hanem a történeti és társadalmi valóság 

ideológiai szempontú szelekciójának konkrét kidolgozása: vagyis a társadalmilag haladó és 

elmaradott, a progresszív és reakciós, a szükségszerű és esetleges, az objektív és szubjektív, a 

történetileg értékes és káros tényezők elkülönítésének és szisztematikus kifejtésének 

tudományos gyakorlata a történelemre való tekintettel.”45 

A „történelmi tudat” (Geschichtsbewußtsein, illetve a 80-as évektől a „történelmi 

kultúra”, Geschichtskultur) fogalmát Jörn Rüsen, a német történelemdidaktika teoretikusa úgy 

                                                                                                                                                                                     
vélekedett: „A történelmi megismerés értékítéletekből áll, vagyis az emberi cselekedetekről mondott ítéletekből 
— a történelmi gondolkodás alapjában véve etikai gondolkodás, s a történelem — végső soron — az erkölcs egy 
ága.” (Apud R. G. Collingwood: The Idea of History. Reprint. 1972. 168.) In.: MURESANU, Camil: Történelem és 
tudat. Korunk 1997. július 67-72. 
42

 Dolgozatunk tárgyával összefüggene, de lehetőségeinken messze túlmutat annak az elemzése, hogy miként 
függ össze a folklórban rögzült „történelmi tudat” és a hatalom által több-kevesebb eredményességgel már a 
dualizmus óta „közös történelem”. Hogyan kerülnek át, s lesznek ott autentikussá a történelem helyett gondolt 
történetek. A témáról lásd: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet, Zenta, 2008 
43

 PEJIN Attila: Lokális vagy nemzeti? Történelmi tudathasadásaink és emlékezéseink. In: Bennünk élő múltjaink. 
Történelmi tudat – kulturális emlékezet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2008 112. 
44

 „[…] a történelmet osztályharcként értelmezve a magyar történelmi hagyományoknak a közgondolkodásban, 
a közvélekedésben, a társadalmi értékválasztásokban, a nemzeti és társadalmi elkötelezettségben játszott 
szerepét vizsgálja, és ezek szükséges ideológiai korrekcióját hajtsa végre. Minderre pedig azért van szükség – 
mint arra a korszak ideológiai szövegei visszatérően rámutatnak –, mert a történelemhez való viszony 
Magyarországon hagyományosan igen fontos funkciót tölt be a társadalmi gondolkodás és a politikai 
közvélekedés alakításában.” TAKÁCS Ádám: A történetírás ideológiai funkciói Magyarországon az 1960-as és az 
1970-es években. in.: (szerk. ERŐS Vilmos, TAKÁCS Ádám) Tudomány és ideológia közt. Talentum sorozat 13. k, 
93-94. 
45

 u. o. 93. 
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definiálta, hogy „a történelemdidaktika a történeti tanulás tudománya”, amely valamiféle 

sajátos tudatformájú mentális cselekvésben, a „történeti elbeszélésben” ölt testet.46 A történeti 

elbeszélés a történeti tanulás legfőbb formája. „A történeti elbeszélést az emberi tudat 

konstituálja, és mint ilyen, szakadatlan tanulási folyamat eredménye, amely által az egyén 

olyan kompetenciákra tesz szert, amelyekkel a történelmet, mint az emberi kulturális 

emlékezet orientációs tényezőjét élheti meg teljes élete során.”47  A narratív kompetencia azt 

jelenti, hogy az ember az idők során szerzett történelmi tudását képes rendszerezni és 

önmagát a jövő felé orientálni valamint rendelkezik egy olyan kóddal, amely segítségével a 

történeti múltra vonatkozó információkat megérti.48 E szempontból tekintve tehát a történelem 

nem a múlt „visszatükröződése”, fő1eg nem a múlt maga, hanem szakadatlan újragondolása 

annak, hogy elmúlt korok emberei hogyan élték a történelembe beágyazott életüket. E 

történelmi gondolkodás egyre újabb és újabb múltértelmezéseket eredményez,49 ami a 

történetírásra is visszahat. A pedagógusoknak tehát akkor, ha „modern”, szakmailag hiteles 

történelemszemléletet akarnak tanítani, nem „kánonokra”, hanem „újragondolásra” kell 

nevelniük diákjaikat. Ha pedig ez így van, akkor az egyén múltértelmezése – és a tanár 

szakmai hitelessége –egy idő után óhatatlanul szembe kell, hogy kerüljön a hatalom által 

sugallt „egy történelem van” képzettel. A Kádár-korszak oktatáspolitikai gyakorlatában, azon 

belül a történelemoktatásban is így volt: a szakmailag vállalható nézetek és a politikai-

ideológiai hatások kettősségének szorításában alakították az információhordozók és az ezeket 

használó nevelők a rájuk bízott ifjú generációk történelmi tudatát, de könnyen belátható hogy 

a hatvanas évek végére az „egyetlen”, ráadásul „igaz” múlt képét sugalló történelemtanítás 

már tarthatatlanná vált. 

Jan Assmann elhíresült, s témánk központi eleméhez, a történelmi tudathoz illeszkedő 

értelmezésében50 megfogalmazottakat követve az emlékezetnek négy formája ismert. Az 

utánzás révén született mimetikus, a tárgyi, a beszédből és a vele együtt járó 

kommunikációból létrejövő kommunikatív és a kulturális emlékezet. A kulturális emlékezet 

abban más, hogy a múlt értelmezését is áthagyományozza, alapvetően úgy, hogy a kollektív 

                                                           
46

 DÁRDAI Ágnes: Történelemdidaktika és a kontroverzív történelemtanítás. In: Történelemtanítás módszertan : 
Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk.: NAGY Péter Tibor, VARGYAI Gyula, Bp. Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2002. 34-43. 
47

 F. DÁRDAI Ágnes: Történelmi megismerés – történelmi gondolkodás. In.: A történelemtanári továbbképzés 
kiskönyvtára. Bp., 2006. 17. 
48

 HERBER, 2009. 2. 
49

 SZABOLCS Ottó: A történelemtanulás - tanítás hasznáról. In: Történelempedagógiai írások. II. Válogatás 
Szabolcs Ottó munkáiból. Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára XXVII. Bp., 2002. 21-34. 
50

 ASSMANN, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. 
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2004. 
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emlékezetben a múltból csak „az marad meg”, amit a társadalom fontosnak tart - akkor már 

átalakítva – megőrizni. Ezzel az emlékezet átalakítja és rekonstruálja a múltat, ezt azonban 

nem öncélúan teszi, hanem azért, hogy a jövőre hatva valamilyen mértékben megszervezze 

azt.  

Pierre Nora francia történész tanulmánykötetében51 ennél tovább jutva, már múlt 

felgyorsulásáról, azaz arról beszél, hogy ami elmúlt, azt az emlékezet egyre rövidebb ideig 

tartja meg, tehát minden korábbinál gyorsabban válik történelemmé. Emlékezet és történelem 

tehát együtt járnak, de útjuk el-elválik egymástól és ezáltal az emlékezetnek „helyei” lesznek, 

de nem a tudatban, hanem az azon kívüli tárgyakban, rituálékban. A történelem ezekhez a 

„helyekhez” viszonyul úgy, hogy újraértelmezve „szedi darabokra” azokat. A történelem és 

emlékezet közti alapvető eltérés az, hogy előbbi folyamatokat, törvényszerűségeket lát és 

láttat az objektív történetírás eszközeivel, de élettelenül,52 míg utóbbi „átéli” a múltat. A 

hatalomnak mindig is megvoltak az eszközei arra, hogy politikumának 

nyomásgyakorlásával53 egyesítse az emlékezetet és a történelmet, tehát hogy a múltból 

történelmet „csinálva” írja elő „egy történelemben,”54 hogy a társadalom miként is kezelje ezt 

a múltat. Bár ezzel minden hatalom kísérletezik, a témánkhoz kötődő nemzeti történelem, 

illetve a kádárizmus azt a „szocialista hazafisággal és proletár internacionalizmussal” 

helyettesíteni kívánó szándéka az utolsó ilyen nagy egyesítési kísérlet.55  

                                                           
51

 NORA, Pierre: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok. (Szerk., elő- és utószó: K. Horváth 
Zsolt.) Atelier Könyvtár, Napvilág Kiadó, Budapest, 2009 
52

 „A történelem mindig problematikus és tökéletlen rekonstrukciója annak, ami már nincs.” NORA, Pierre 
(1999): Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. (Ford.: K. Horváth Zsolt) Aetas, 14. évf. 3. sz. 
(A továbbiakban: NORA, Pierre, 1999) 108. 
53

 Ezzel kapcsolatosan érdekes gondolatot vetett fel Vajda Kornél, aki úgy látta, hogy a modern tankönyvírás is a 
politikum nyomása alatt áll: „Elkezdve […]az idegen nyelv tanítására szolgáló (akár közép- vagy felsőfokú) 
tankönyvek „édesgetéseitől”, a tanulót minden erőfeszítéstől megfosztani igyekvő jellegétől, el egészen a már 
említett tabukig: a fajra, nemre, képzettségre, szexuális beállítottságra, vallásra (stb.) tett, tehető minden 
megkülönböztetés, sőt minden utalás kínos kerüléséig, amelyek olyannyira megváltoztatták a nyugati 
tankönyvek hanghordozását is. Nos, ez tipikusan a politikum hatására, kényszerére, egyáltalán nem gyöngéd 
nyomására utal.” VAJDA Kornél: Tankönyv és politika Könyv és nevelés X. évfolyam 2008/1. sz. 29. (A 
továbbiakban: VAJDA, 2008) 
54

 Az egy történelemnek pedig egy alapműve van (kellene legyen), így aztán a nemzeti történetírás minden 
korszaka megalkotja a magáét – gondoljunk csak Szilágyi „A magyar nemzet története” című millenniumi 
kiadására vagy a „Hóman-Szekfű”-re. „A magyar történettudomány egyik adóssága, hogy a teljes XX. századot 
átfogó összefoglaló munka eddig csak néhány készült. 1990 előtt az ideológiai elvárások is akadályozták a 
tárgyilagos értékelést, a Kádár-korszak legnagyobb vállalkozása, a „tízkötetes" Magyarország története sorozat 
torzóban maradt, éppen az 1945 utáni fejezetek nem születtek meg.” VARGA Péter: A tagadás százada. Élet és 
irodalom 2013. október 31. 
55

 Mai történelmünk már nem a nemzet, hanem a társadalom története, mely alternatív történelmeket írva 
opponál a main-stream történetírással, illetve nagy szintéziseivel. 
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A történelmi tudat „emlékezeti helyeinek” (lieux de mémoire),56 a képekben élő tudati 

elemeknek, tehát a kánonnak legkézenfekvőbb forrását a történelemkönyvek jelentik, amelyek 

kánon-jellegük, állandóságuk ellenére valamiképpen mindig folyamatos mozgásban vannak. 

A tankönyvszövegek hatását pedig azért sem szabad alábecsülnünk, mert a tankönyveket 

minden politikai környezetben az adott ország politikai57 és oktatási struktúrájához, 

oktatáspolitikájához igazodó tantervek szerint írják, így még egy „puha” diktatórikus 

rendszer, mint a kádárizmus is, a tantárgyak (köztük a történelemoktatás) ügyében mindent 

szigorúan előírt, végrehajtatott és ellenőriztetett.58 A tantárgyaknak általában egy-két központi 

tankönyve volt, amit a tanulónak tudnia kellett, csak azt volt szabad tudnia, amit ezek a 

tankönyvek tartalmaztak.59 „Az elmúlt évtizedekben nálunk az ilyen tankönyv volt a 

gyakorlókönyv és a tanári kézikönyv is egyben; módszerében közlő vagy egyenesen kioktató; 

az induktív rávezetéssel, a bizonyítással, az önálló felfedeztetéssel, a munkáltatással, a tanulói 

kreativitás ösztönzésével nem sokat törődött.”60  

A vizsgálatunk tárgyát képező kánonra ható korszakváltások mellett a 

történelemtanításban fokozottan jelentkezett az az időnként bal, időnként pedig jobboldali 

ideológiákkal összekötődő, a kontroverzitást61 és multiperspektivitást62 nélkülöző szakmai 

áramlat – ez a  Kádár-korszakban a hetvenes években erősödött föl -, mely többszöri 
                                                           
56

   „Az emlékezet maga az élet, melyet élő csoportok hordoznak, s ekképpen folyamatos fejlődésben áll, kitéve 
az emlékezés és a felejtés dialektikájának, nem törődve szükségszerű deformációjával, védtelen minden 
használat és manipuláció ellen, hajlamos hosszú rejtőzködésre és hirtelen új életre kelésre.” NORA, Pierre, 1999, 
108. 
57

 „[…] a totalitarizmus és állami semlegesség (róla később bővebben) közt számtalan átmenet található. Az 
egyik legmarkánsabb „átmeneti” formáció nyilvánvalóan az autokratív rendszer. Mint mondjuk nálunk a 
Horthy- és Kádár korszaké. Talán ezek az iskolapéldái a politika és a tankönyvek közötti viszony normál 
formáinak. Két dolgot jelent ez mindenekelőtt. A tabusítást egyfelől, azt, hogy bizonyos dolgokról nem lehet, 
semmiképp sem lehet szó a tankönyvekben, a mozgósítási jelleget másfelől, vagyis azt, hogy bizonyos dolgok 
iránt lelkesülést, helyeslést, elfogadást (stb.) kell tanúsítani. A magyar példákat mindenki ismeri, és ha nem, 
elég felütni – mondjuk – a Betűbokréta Horthy-korszakbeli elemi iskolás olvasókönyvek, vagy az ennek 
megfelelő hatvanas évekbeli művek bármelyik kötetét.” VAJDA, 2008. 28. 
58

 HERBER Attila: A történelemi tudat formálásának eszköztára a rendszerváltás előtti tankönyvekben. In.: 
Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Tanulmányok. ELTE. Történelemtudományok Doktori Iskola, 
2010. 256. (A továbbiakban: HERBER, 2010) 
59

 Ugyanakkor e rendszer – mint minden központosított oktatási rendszer - jellemzője az is, hogy e tudás 
elegendő minden vizsgára, s a hatalom szerint (a kimeneti szabályozás is ezt igazolja vissza) az „tudja a 
történelmet”, aki ezt tudja. 
60

 PÉNTEK János: A tankönyvírás csapdái és dilemmái. In: Korunk, 1998. Szeptember, 5. (A továbbiakban: 
PÉNTEK, 1998) 
61

A controversy, illetve a controversial szó magyarítása, legalábbis egy szóval való lefordítása nehéz. A német, a 
francia, az orosz és az olasz történelemdidaktika egyébként a latin verziót használja, nem fordítják le. A 
Cambridge Dictionaries online szerint a controversy: erős egyet nem értés, vita valamiről, különösen 
olyasvalamiről, ami fontos, befolyással van sok ember számára. A kontroverzív ezek szerint az olyan 
történelemtanítás, amely a társadalmi, gazdasági, kulturális stb. ellentétek sokoldalú, több szempontú 
bemutatásán alapul. 
62

Ebben az esetben értsük alatta a történelmi jelenség több dimenziójú, egymással ütköztethető források 
alapján történő megközelítésének lehetőségét. 
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nekirugaszkodással csökkenteni akarta a megtanulandó lexikai elemek számát,63 helyettesítve 

a személyekhez kötődő történelmet a tömegek és az életmód történelmével. Miáltal pedig 

csökkenteni kívánta az „emlékezet helyeit” és „központosította” magát az emlékezést, 

óhatatlanul elszegényítette azt. E szegényesség pedig paradox módon nem jelezhetett mást, 

mint a rendszer történelemellenességét.64 Ugyanakkor a kádárizmus nem tudott és talán nem 

is akart szakítani azzal, hogy a történelemtanítás szűkülő ismeretanyagát és ismerethordozóit 

„tudáskánonnak” fogja fel, s hagyományait (hőseit) szinte változtatás nélkül származtassa át a 

következő nemzedékekre.65 Némi elmozdulás pusztán a tankönyvek beszédmódjában történt – 

az alapok változatlanul hagyása mellett lassan ugyan, de folyamatosan koptak ki a 

szövegekből a marxizmus frázisai.66 A beszédmód megváltozása azonban nem hitelesítette az 

információhordozókat, hisz a kádárizmus mindennapjaiban élők megszokhatták, hogy a 

hivatalos szövegeknek vagy éppen a politikusok megnyilatkozásainak is több olvasata létezik. 

Az oktatás általunk vizsgált szakaszának egységességét és oszthatatlan voltát jelentős 

mértékben ásta alá a tananyag az 1978-as tantervekben67 megjelenő törzs- és kiegészítő 

anyagra bontása, majd az 1985-ös közoktatási törvény 41. paragrafusa,68 amely „a nevelési és 

oktatási tervek keretein belül” lehetővé tette, hogy a nevelő maga válassza meg a tanítandó 

tananyagot és az ehhez szükséges módszert. Valójában tehát a pártállami oktatáspolitikán 

csak az 1985. évi közoktatási törvény ütött rést, melynek megjelenése után elszaporodtak az 

iskolai kísérletek, tantervi kezdeményezések és „[…] a nyolcvanas évek végére, sorra 

                                                           
63

 A „maximalizmus” már az ötvenes évek végétől pejoratív jelentést hordozott, s a minisztérium és az OPI 
munkatársai egyforma hevességgel támadták. 
64

 Az emlékezés felejtésének, s az emlékezésre való „emlékezésnek” problematikáját lásd: KARÁCSONY András: 
Elfelejtett emlékezés. Századvég / (1996). 16. 2000. 111-121. 
65

 „Minthogy azonban ezek a tudáskánon mellett a nemzeti függetlenségi-politikai kánon s identitás 
letéteményesei, a „nemzeti kánonban” szerepet játszó „hősök” kihullási valószínűsége sokkal kisebb, mint pl. a 
tudósoké. Változik a tankönyv szerepének felfogása: azon korok és áramlatok, melyek a kötelezően 
megtanulandó/számon kérhető tudáskánon tárának tekintik a tankönyvet, bizonyosan kevesebb személynevet 
sorolnak fel, mint amely áramlatok fakultatív és kötelező tankönyvi anyagról beszélnek, melyek olvasókönyvnek 
vagy elemzendő forrásnak tekintik azt.” NAGY Péter Tibor: Társadalmilag kanonizált elitek a 19-20 században 
(egy elitkutatás rekrutációs dilemmái), Iskolakultura 2007 augusztus 13 
66

 Ez pedig már csak azért is lényeges kérdés, mert John Lukacs szerint a történelem megértése elsősorban a 
nyelv kérdése, ahol a „szavak nyitnak utat a megismeréshez”. A témáról való esszéket lásd: LUKACS, John: A 
történelmi tudat (avagy a múlt emlékezete). (Fordította Komáromy Rudolf.) Európa Könyvkiadó, Budapest, 
2004. 
67

 Ugyanakkor az ezzel párhuzamos gimnáziumi tanterv még deklarálta: „A gimnáziumi történelemtanítás célja, 
hogy (…) megértesse azt a folyamatot, amely az emberek gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális 
tevékenysége által – a fejlődés különböző lépcsőfokain és ellentmondásain keresztül – szükségszerűen vezet el a 
szocializmus és a kommunizmus győzelméhez. (…) Az alternatívákat a társadalmi küzdelmek alakulása 
határozza meg, ezért különösen fontos a társadalmi mozgástörvények megismerésének tudományos útja: a 
marxista-leninista szemlélet.” 
68

 „41. § (1) A pedagógus és az oktató joga, hogy a) megválassza - a nevelési és oktatási tervek, illetőleg a 
tantervi irányelvek keretein belül - a tananyagot és az alkalmazott módszereket…” az 1985. évi I. törvény 
http://www.1000 ev.hu/ 

http://www.1000/
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megjelentek a kísérleti iskolák, alternatív pedagógiai műhelyek szakmai munkájának 

dokumentumai, műfajukat tekintve pedagógiai programok, tanítási programok, tantervek, 

követelményrendszerek. A továbbiakban ezek a fejlesztési produktumok mintaként szolgáltak – 

nemcsak a kísérletek holdudvarába tartozó ún. követő iskoláknak, hanem az egyéni utakat 

választóknak is – kvázi pedagógiai programjaik, helyi tanterveik elkészítéséhez. Mivel az így 

készült helyi tantervi dokumentumoknak csak töredékét publikálták, ezek kidolgozottságáról, 

szakszerűségéről, a műfaji követelményeknek való megfeleléséről nincsenek ismereteink.”69 A 

történelmi tudat formálásának ettől kezdve nemcsak eszköztára és a mindenki számára 

érzékelhető tartalmai és beszédmódja70 váltak bizonytalanná, hanem új, szakmai és politikai 

vitákat egyaránt felkavaró értelmet kapott maga a fogalom is. Ugyanakkor a változások nem, 

vagy csak alig érintették a történelem tantárgyi koncepcióját, úgyhogy annak nem lassú 

erodációja, hanem – témánk keretein már túlmutató - leomlása volt várható.71 

 

II. „A múltat végképp eltörölni…”72 

 

Az újrakezdés esélyei – helyzetjelentés a középiskoláról 

 

A forradalom leverését követően a Kádár-rendszernek újra kellett gondolnia a 

közoktatással, ezen belül pedig – mert az is része volt a társadalom már Révai József által is 

megfogalmazott, a szocializmus építéséhez elkerülhetetlen átnevelési programjának - a 

történelemtanítással kapcsolatos elképzeléseit. Újra kellett fogalmaznia, hisz a Rákosi-kor a - 

hatalom által ellenőrzött nevelési elvek szerinti - lényegében a személyiség korlátlan 

átalakíthatóságát feltételező, „szocialista embert” létrehozni kívánó közösségi nevelési 
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 VÁGÓ Irén:Tartalmi változások a közoktatásban. A „rejtett” helyi tantervektől a valóságos helyi tantervekig. 
In.: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó. Budapest, 1999. 17.  
70

 „[…] az egyre puhuló diktatúra körülményei között sok olyan történelmi tény (pl. a személyi kultusz rémtettei, 
ukrajnai éhínségek, szovjet-német megnemtámadási szerződés titkos záradéka, 1956 elferdített, elhallgatott 
dolgai stb.) került napvilágra, melyek közel sem voltak összhangban a tankönyvekben leírtakkal, hivatalos 
„tudásunkkal”. […] Az pedig kissé a történelemtanítás karikatúrájaként hatott, hogy 1956-ot 
1988-ban ellenforradalomként, 1989-ben népfelkelésként, 1990-ben forradalomként, 1991-ben pedig 
forradalom és szabadságharcként „kellett” értékelni.” KATONA András: Kitekintés a Kádár-korszak 
történelemtanítására (1957-1989) Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából VII. 
Történelem: tanári kincsestár 2007. 28. szám I. 1. 7 26.(A továbbiakban: KATONA, 2007) 
71

 Az összeomlás fontos okának vélhetjük a „hivatalos” történelem és a közbeszéd távolságának növekedését, a 
tabuk egy részének ledőlését és a szakma alternatív konferenciáinak a történelemoktatás radikális megújítását 
követelő végkicsengéseit.  
72

 Nem érdektelen végiggondolni, hogy az Internacionálé sora milyen konnotációkat ébreszt a 
történelemoktatás létével kapcsolatban. Bár minden autoriter rendszer inkább „uralni” akarja a múltat, 
mintsem eltörölni azt. 
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kísérlete kudarcba fulladt, vagy ahogyan Révai József73 a Társadalmi Szemle 1957 évi 1. 

számában megjelentetett cikkében keresetlen egyszerűséggel kimondta: „A Közoktatásügyi 

Minisztérium ideológiai nevelőmunkája évek óta nemcsak az egyetemeken, hanem már a 

középiskolákban is csődbe jutott.”74 Az „ideológiai nevelőmunka eredménytelenségét” 

tetézték azok az október-novemberi időszakban a Minisztérium által ’56 árnyékában 

meghozott intézkedések is, melyeket a miniszterhelyettes szerint megnehezítették 

„apparátusban és az iskolákban kemény harcot és munkát folytató kommunista és velük 

egyetértő pártonkívüli pedagógusok munkáját.”75 Az ebből is fakadó „eszmei-politikai 

rombolást” az anyagi károknál – pedig voltak azok is -, jóval komolyabbnak minősítették, 

hisz „sok ezer olyan pedagógus, aki 12 esztendeje becsületesen dolgozik, s aki október-

novemberben sem fordult szembe szocialista rendszerünkkel, tele van téves, veszélyessé 

válható, tudatos ellenségeink által saját céljaikra felhasználható nézetekkel.76 

A kudarc összetevőinek és okainak elemzési kísérletei a politikai rendszer válságával 

párhuzamosan kezdődtek és messzire vezettek. Az oktatáspolitika számára a kísérlet 

ellentmondása már az 1950-es évek elején világossá vált: nem lehet az embert tudatosan 

átalakítani úgy, hogy az erre hivatott intézményrendszert – s ez már a népi kollégiumok 

rendszerén is látszott - a politika változatlanul hagyja. A „szabadság és/vagy rend” óhatatlanul 

ellentmondásba került, s a „Mit is válasszak?” dilemmájából, a rendszer természetének 

megfelelően, akkor az utóbbi került ki győztesen. A „rend” pedig hamarosan megmutatta 

igazi arcát: a politika a lehető legtöbb téren avatkozott be a közoktatásba, hogy annak kereteit 

és tartartalmait - de úgy, hogy a pedagógia e tartamok mögött lényegében sokadrangúvá 

silányult77 - radikálisan átalakítsa. Az átalakítás természetesen olyan durva átpolitizálást 
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 Hogy ő egyébként komolyan aggódott az oktatás színvonalának esése miatt, azt jól mutatja, hogy már az 
MDP II. kongresszusán, 1951-ben riadóztatott, mondván: „Meg kell javítanunk az iskolai oktatás színvonalát az 
általános iskolától a főiskoláig... A középiskolákban túl kevés tárgyi ismeretet tanítanak, és túl sok... az 
általános politikai frázis.” 
74

 RÉVAI József: Az októberi ellenforradalom és az ifjúság. Társadalmi Szemle, 1957/1, 56. 
75

 JÓBORU Magda: Szocialista közoktatásunk helyzetéről. A megyei művelődésügyi osztályvezetők értekezletén 
1957. július 29-én elhangzott referátum. Köznevelés, 1957. augusztus 15. 277. ( A továbbiakban: JÓBORU, 1957 
Szocialista…) 
76

 Ezek: „a különféle nacionalista nézetek, szovjetellenesség, a polgári demokratikus ábrándok, a párt 
szükségességét és vezető szerepét, a proletárdiktatúra létjogosultságát kétségbevonó gondolatok.” u. a. 
77

 „1955-ben is azt olvastuk a Pedagógiai Szemlében egy vezető ideológus tollából, hogy „… a szocialista 
pedagógia lényege nem ennek módszertanában, hanem eszmei, világnézeti és erkölcsi tartalmában van”. Az idő 
rövidsége miatt csak ennyit arról, hogy a neveléselméleti kutatásban az elmúlt tíz évben nem juthattunk el 
olyan problémák megoldásához, amelyek révén valóban megvalósult volna az egyéni és a közösségi érdek 
dialektikus egysége. A neveléselméleti kutatások nem irányultak sem az egyénre, sem a közösségre, hanem 
papíros-lehetőségek, idealizált valóság eszményei között lebegtek valahol.” – jelentette ki Felkai László az 1956. 
októberi füredi konferencián a Rákosi-kor pedagógiai csődjének összetevőit elemezve. Balatonfüredi 
pedagógus konferencia 1956. október 1-6. (rövidített jegyzőkönyv) PTI, 1957. 46. 
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jelentett, amit mi sem fejezhetne ki jobban, mint az 1950-es módszertani levél: „A 

történelmet, mint a politikai nevelés eszközét, úgy tudjuk valóban jól felhasználni, ha 

tanításunk gyakorlati eredményét, részint a munkásosztály harcainak eddigi eredményein, 

részint a most folyó harc szakaszain mutatjuk be. A történelmet akkor tanítjuk pártosan, ha 

minden alkalmat helyesen használunk fel arra, hogy a Pártnak és a munkásosztálynak a 

társadalom megváltoztatásáért vívott harcát támogassuk.”78 

A keretek a kapkodó és átgondolatlan reformok miatt rövid idő alatt kétszer is 

változtak. Az „egységes gimnáziumi modell”-ből 1951-re mezőgazdasági és ipari 

technikumok, közgazdasági és tanítóképző szakközépiskolák valamint a később tárgyalandó 

humán és reálgimnáziumok jöttek létre. A tartalmak pedig az értékeket megőrizni akaró 

pedagógusok minden erőfeszítése ellenére elvesztek a „vulgármarxista” tankönyvszövegek, a 

módszertanba és a tanítandó anyagokba történő közvetlen minisztériumi beavatkozások, az 

ún. tanári „eligazítások”,79 a mindent mennyiségi szemlélettel megközelítő oktatásirányítás 

állandó számonkérése és az osztályzással80 és a buktatással kapcsolatos - folyamatos politikai 

kontextust felvevő81 - diskurzusok útvesztőjében. A Rákosi-kor direktívákkal, kézi vezérléssel 

működtetett bürokratikus oktatási modelljében minden erőszakos kísérlet ellenére éppen a cél 

veszett el, mert ezen keretek között elképzelhetetlenné vált a „kollektív értékeket valló, 

áldozatvállalásra hajlandó és a kétkezi munkát szerető embertípus” kinevelése.82 A cél 

mellett pedig elveszett a pedagógustársadalom és a tanulóifjúság közti kapcsolat is, vagy 

ahogy Kádár János gyakorta emlegette, az ifjúság hosszú időn keresztül „magára volt 

hagyva”, s a krízis időszakában a felnőttektől, illetve a pedagógusoktól nem kapta meg a 

megfelelő segítséget. 
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 Idézi: SZABOLCS Ottó A történelemtanítás tegnap és ma. A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XXVII 
Történelempedagógiai írások II. Budapest, 2002. 44. (A továbbiakban: SZABOLCS, 2002) 
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 A jelenségről bőséges forrásanyagot találhatunk a Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéből, 
1945–1972. I–II. kötet. (1990) Összeállította Kardos József és Kornidesz Mihály. Tankönyvkiadó, Budapest. 
(Továbbiakban: Dokumentumok…) I. kötetében. 
80

 Az 1948/49-es és az 1949/50-es tanévben még alkalmazták a hétjegyű osztályzatot az alsó- és a középfokú 
oktatásban, de az 1950/51-es tanévtől kezdve az osztályzásnál használt jegyek megváltoztak: a legjobb 
eredményt az 5-ös szám, míg a leggyengébbet az 1-es jelezte. 
81

„Ha mélyebben megnézzük a liberális osztályzás kérdését, olyan következtetésre is eljutunk, hogy e mögött 
több esetben az ellenség keze is meghúzódik.” Példaként említi, hogy Sümegen a diákotthoni átlag 3,44-ről 
4,08-ra emelkedett egy év alatt, pedig valóságos javulás nem volt. „Világos lesz a kép – írja a jelentés 
(feljelentés) –, ha megvizsgáljuk, kikből áll az érdemtelenül jó jegyet osztogató, külszínre dolgozó tanári 
testület. Az iskolaigazgató a járási vitézi szék kapitánya volt, a fizikatanár meg egy volt premontrei pap, aki még 
ma is hajnali miséket tart.” Idézi: KARDOS József: Fordulat a magyar iskolák életében: a Rákosi-időszak 
oktatáspolitikája. Iskolakultúra, 2003. (13. évf.) 6-7. sz. 77. old. (A továbbiakban: KARDOS, 2003) 
82

 A témáról részletesebben lásd: HALÁSZ Gábor: Az ifjúság nevelése és az oktatáspolitika Magyarországon a 
hatvanas évek elején. Kézirat, Oktatáskutató Intézet, 1988. december 2. (HALÁSZ, 1988) 
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A kudarc beismerését halogató hosszú csendet először a KPTI (Központi Pedagógus 

Továbbképző Intézet, 1952) szervezésében lezajlott ankétok törték meg, melyeken a 

felszólalók a hagyományos pedagógia elvesztett eszközeinek (akár a „nádpálca” is ilyen 

lehetett) pótlására az irányított gyermekközösségek létrehozását javasolták. Az elképzelés 

hátterében az a felismerés állott, hogy az ötvenes évek öntudatos, szocialista kollektíváról 

hangoztatott szólamaiból az iskolai közösségi nevelés színterein semmi sem volt igaz.83 A 

közösségszervezés megvalósításának koncepcióját a PTI (Pedagógiai Tudományos Intézet, 

1954)84 munkacsoportja dolgozta ki, de megvalósítására 1956 előtt már nem, csak a 

forradalom után jelentősen megváltozott politikai és intézményi keretek közt, a „radikálisok” 

és „mérsékeltek” hosszas vitája után nyílt lehetőség. Hasonlóképpen alakult a helyzet az 

Oktatásügyi Minisztérium 1956/57-es tanévre készített munkatervével is, mely hiába 

tartalmazta a hibák kijavításának programját, az események alakulása miatt már nem 

kerülhetett sor annak megvalósítására.85 Így aztán nem is lehetett kétséges, hogy a nevelés új 

koncepcióját az MSZMP fogalmazza meg, mint ahogy az a „Művelődéspolitikai irányelvek”-

ben86 meg is történt. A dokumentum a Népszabadság 1958. augusztus 20-i számában 

részletekben, a Társadalmi Szemlében teljes terjedelmében, a Művelődésügyi Minisztérium 

lapjában, a Köznevelésben87 pedig kivonatolva, az oktatásügy kérdéseit fókuszpontba állítva 

jelent meg.  

A lapban megjelent cikk a világnézeti nevelőmunka középpontjába a „szocialista 

szellemű fejlődésében” az „ellenforradalmi zűrzavar nacionalizmusa, sovinizmusa, 

irredentizmusa és antiszemitizmusa” által visszavetett ifjúság88 olyan marxista szellemű 
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„Ha azt akarjuk, hogy iskoláinkban a közösségi nevelés gyakorlattá váljék, és általánosan elfogadott legyen az 
az elv, hogy a szocialista ember előiskolája az iskolai közösségben való nevelés, akkor nagyon őszintén fel kell 
tárnunk azt is, hogy ilyen közösségeink az ellenforradalom előtt nem voltak…”- fogalmazta meg a minisztérium 
egyik munkatársa. BÓLYAI Imréné: Iskolaközösségeink mai problémái. Köznevelés, 1958. évi 14. szám 327. 
84

 Az intézet szerkesztette a korszak jelentős neveléstudományi havilapját, a Pedagógiai Szemlét. 
85

„Az Oktatásügyi Minisztérium 1956/57. tanévi munkaterve (20) is azt hangsúlyozta, hogy „az új tanév 
legfontosabb feladata, hogy átültesse az iskolákba, egyetemekre is azt a munkát, amelyet elsősorban a KV 
júliusi határozata alapján, egész népünk folytat az elkövetett hibák kijavításáért, hazánk felemelkedéséért” 
KARDOS, 2003., 73. 
86

 A dokumentum a párt értelmezésében természetesen nem javaslat, hanem „vezérfonal” volt, mely alapján az 
alrendszereknek ki kellett dolgozniuk a végrehajtáshoz szükséges gyakorlati intézkedéseik terveit. 
87

 A Köznevelés politikai, oktatáspolitikai funkciót betöltő, erősen propagandisztikus és internacionalista 
szemléletet érvényesítő periodika. Ezt igazolja alcíme is: Oktatáspolitikai hetilap. A lap felelős szerkesztője1960-
tól Petró András, de a szerkesztőbizottságban található Ilku Pál, későbbi miniszter, az Országos Ifjúságpolitikai 
és Oktatási Tanács elnökeke is. Balázs Mihály 1967 -től lesz felelős szerkesztő, majd 1971-től főszerkesztő. 
A lap hatvanas-hetvenes évekbeli működésének „kulisszatitkairól” olvashatunk Kozma Tamás életrajzában. 
KOZMA Tamás: Kutató leszek. http://nevtudphd.unideb.hu/ kozmatamas/doc/oneletrajz/ 1969_81_ 
Kutato_leszek. pdf 
88

„ Minden gyermek érdeke azt kívánja, hogy szocialista szellemben neveljék.” Köznevelés, 1958. szeptember 3. 
372. 
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nevelését helyezte, melynek eredménye a „szocialista erkölcs” kiformálása kellett, hogy 

legyen. Ennek feltétele a párt és a pedagógusok egysége, pontosabban a „bizalom légkörének” 

kialakítása, illetve a nem marxista szemléletű pedagógia (és pedagógusok) hatásainak 

megszüntetése volt. A szaktárgyak – melyek esetében az általános műveltség hagyományos 

tartalmainak revíziójára szólított fel a dokumentum - oktatásában ugyanúgy érvényesíteni 

kellett a marxista szellemiséget, mint ahogy a szülőkkel is meg kellett értetni, hogy azért kell 

gyermeküket szocialista szellemben nevelni, mert „felnőttként szocialista társadalomban fog 

élni”.89  

A Művelődéspolitikai irányelveket követő látszólagos „viták”-ban90 résztvevők mind 

„egyetértettek” abban, hogy a „burzsoá, kispolgári és revizionista” eszmék jelentette veszély 

ugyanolyan fontos ellenfél, mint a vulgármarxizmus, tehát elfogadták a párt „kétfrontos 

harc”-ról szóló tanítását, az erkölcsi és a világnézeti nevelés elválaszthatatlanságát. A PTI 

„vitájában” azért az – a később oly sok valós vitát indukáló és bajt keverő - nézet is teret 

kapott, hogy „a világnézeti nevelés alapkövetelményei a […] szilárd alapismeretek, a 

lényeges tények, összefüggések módszeres feldolgozása, tudományos gondolkodásmód 

fejlesztése”.91 A pedagógiai intézet igen óvatosan azt is sejteni engedte, hogy „a direkt 

világnézeti vonatkozásoknak” csak akkor lehet szerepe az oktatásban, ha „szervesen 

ráépülnek az oktatás egész tudományos tartalmára”, sőt akár ki is léphetnének a szaktárgy 

keretei közül, s átkerülhetnének a filozófia tárgykörébe.92 Az MSZMP VII. kongresszusán 

felszólaló Kállai Gyula még 1959-ben is arról beszélt, hogy „a társadalomra a világnézeti 

kettősség a jellemző”, amit rendszeres világnézeti neveléssel kellene megszüntetni. Ezt aztán 

számosan „tűrhetetlen hiányosságnak” minősítették és a rendszeres filozófiaoktatás erősítését, 

tantárgyként történő bevezetését sürgették.93  

A kérdéskört boncolgató felszólalók között olyan is akadt, aki egyenesen arról beszélt, 

hogy pl. a történelem anyagának nyomasztó zsúfoltsága miatt a világnézeti nevelésre a 

minimális feltételek sincsenek biztosítva.94 A probléma orvoslására az erkölcstan mellett 
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 A szocialista szellemben történő nevelési folyamat elnyújtását szolgálta volna az az elképzelés, amely a 
kötelező középiskola oktatás általánossá tételében öltött volna testet. u. o. 373. 
90

 FALUDI Szilárd: A művelődéspolitikai irányelvek vitája a Pedagógiai Tudományos Intézetben. Köznevelés, 
1958. október 1. 423. (A továbbiakban: FALUDI, 1958) 
91

 U. o. 424. 
92

 A gondolat indoklásául az hangzott el, hogy a Horthy-kor tanterveiben rendkívül nagy óraszámot kaptak az 
ideológiai stúdiumok, s például egy végzős gimnáziumi osztályban a levente-oktatással együtt heti 10 óra volt 
az ilyen jellegű képzésre fordított idő. Ennek következménye pedig „szilárd, idealista világnézet” kialakulása 
volt. 
93

 FORGÁCS Józsefné, FÖLDÉNYI László: A filozófia oktatás jövője a középiskolában. Köznevelés, 1960. február 
10. 81-82. (A továbbiakban: FORGÁCS, FÖLDÉNYI, 1960) 
94

 FALUDI, 1958, 424. 
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lehetőséget adott volna a lélektan és logika is, de az előbbi bevezetése a tankönyvek 

nehézsége és az óraszámok megnövekedése miatt végül is lekerült a napirendről.95 Mivel az 

erkölcstan lett volna a „summázó” tantárgy, illetve megkerülhetetlen volt a „szocialista 

nevelés” folyamatában, mellette azért több érv is elhangzott. Ezek közül a legfontosabb talán 

az volt, hogy „a társadalom nevelő hatása” 1956 után főleg a „szocialista tulajdon” kapcsán 

„nem egyértelmű”, amiért aztán a minisztérium egyik osztályvezetője üzenetében - a korszak 

nagy félreértésébe esve - a „kapitalista erkölcs maradványait” tette felelőssé.96 Az ideológiai 

tantárgyak bevezetésével kapcsolatos dilemmákat talán érthetővé teszi az, hogy az akkori 

oktatáspolitikai szakemberek szerint a szocialista rendszernek még nem volt ideje kialakítani 

a marxista nevelés kereteit - ezt az ő nemzedéküknek kell megtennie.97 Az ilyen tárgyak bár 

elméleti jellegük révén ellentmondtak a hatalom azon szándékának, amely a gyakorlati képzés 

erősítését tűzte ki célul maga elé, a közismereti tárgyak anyagának „megrostálása” után 

beilleszthetőeknek tűntek az oktatás kereteibe. Az egyértelműen ideológiai tantárgy (filozófia) 

oktatási keretekbe illesztésére irányuló törekvését a hatalom és a vele szövetséges 

oktatásirányítás a kádárizmus második korszakáig nem adta fel, s a hetvenes évekre végre 

sikerült is elérnie a „világnézetünk alapjai” tantárgy bevezetését. 

A kapitalista erkölcsről szólván nem mellékes az irányelvek megfogalmazóinak az az 

elképzelése sem, hogy a kérdéskört történeti kontextusba helyezve egyértelműnek látták, hogy 

a „haladóbb” társadalmak kultúrája is haladóbb, tehát a szocialista művelődéspolitika 

irányelvei egy kulturálisan magasabb fokon álló ember kinevelését alapozzák meg. A 

kapitalizmussal szemben, amely „a nagy tömegeknek […] csak az úgynevezett 

„kommerszkultúrát” akarja nyújtani”, a szocialista kultúra „százezrekhez juttatja el a magyar 

és világkultúra értékeit”. A kapitalizmus „kulturális szabadsága” pedig csak álca, és „igazán 

szánalmas dolog néhány értelmiséginek az a szabadsága, hogy két vasdarabot egymáshoz 

illeszthet és kikiálthat absztrakt szobornak, vagy néhány „mecénása” segítségével kiadhat 

értelmetlen írásokat, esetleg egypár fiatal előtt beszélhet olyan ködös filozófiai nézetekről, 

amelyek igazán nem sértik a fennálló rendet.”98 
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 VARSÁNYI László: A lélektan és logika bevezetése a gimnáziumokban. Köznevelés, 1957. december 15. 491-
493. 
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 „A szocialista termelési viszonyok egyik legfőbb erkölcsi parancsa: a szocialista tulajdon megbecsülése és 
védelme. sajnos, aránylag sokan nem tartják meg ezt a törvényt. Jónéhány ember, aki a világért nem 
tulajdonítaná el egy másik társának 2 fillér értékű személyi tulajdonát sem, lelkiismeretfurdalás nélkül lopja, 
vagy herdálja a közösség vagyonát.” PUTSERA Tibor: Gondolatok az erkölcsi ismeretek tanításáról. Köznevelés, 
1957. december 15. 496. 
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 FORGÁCS, FÖLDÉNYI, 1960, 81. 
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 Meglepően hangozhat, de ezt a szöveget az a Köpeczi Béla írta, aki 1982 és 88 között művelődési miniszter 
volt. KÖPECZI Béla: Művelődéspolitikai elvek egykor és ma. Köznevelés, 1958. december 17. 537. 
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A keretek átgondolása és a maximalizmus csökkentése mellett természetesen arra a 

sürgető kérdésre is választ vártak a közoktatás szerepelői, hogy a sztálinista korszak nemzeti 

jelleget felhasználó, de azt eltorzító kulturális „internacionalizmusa” helyett érvényesíthető-e 

a már az 1954-es erre vonatkozó MDP KV határozatban megfogalmazott irányelv, mely 

szerint a közoktatásban biztosítani kell a nemzeti kulturális értékek99 „fokozottabb 

megbecsülését”. Hasonlóképpen foglalt állást az MTA Pedagógiai Főbizottsága még 1956 

júniusában, mikor is „a szocialista ember új műveltségi arculatának” megfogalmazását és 

kialakítását sürgette. Persze radikális változás azért ebben a kérdésben nem volt várható, főleg 

azért, mert a közösségi nevelés és a nemzeti kultúra érvényesítése mellett a megújuló 

közoktatásban hasonló súllyal kellett, hogy szerepeljenek a szigorúan „világnézeti” 

szempontból újrarendezett tananyag megalkotásának, esetleg ennek „törzsanyagát” kiegészítő 

új világnézeti jellegű tárgyak (pl. az említett erkölcstan)100 bevezetésének, valamint a 

pedagógusok „átnevelését” szolgáló egyéb lehetőségek kihasználásának kérdései is.  

Mégoly csekély változtatást is azonban csak akkor lehetett végrehajtani, hogyha az 

iskolákban ehhez két feltétel megteremtődik: az első a nyugodt légkör, a második pedig „a 

politikai és pedagógiai alap ingatagságának megszüntetése”, azaz az ’56-os nézetekkel való 

szakítás.101 Ez azonban nem ígérkezett könnyűnek olyan pedagógusok számára, akiknek 

„sosem volt még ilyen nehéz tanítani és az ifjúságot nevelni, mint ma” olyan diákok körében, 

akikben „sok fojtott érzelem és indulat kavarog”. Így aztán a minisztérium „tűzoltásképpen” 

azt javasolta, hogy „a napi politikai kérdések iránti érdeklődést” ne a tanítási, hanem a 
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 „A pártközponti jelentések nyomán 1954. február 15-én jelent meg az MDP Központi Vezetőségének 
határozata a közoktatás helyzetéről és feladatairól. (15) Ez a határozat az oktatás tartalmára, ennek 
korrigálására fektette a hangsúlyt. Szólt arról, hogy a szovjet pedagógia eredményeit gyakran elemző 
feldolgozás nélkül, a magyar viszonyok figyelmen kívül hagyásával vették át iskoláink. „Ugyanakkor –
olvashatjuk a határozatban – közoktatásunkban nem kapott megfelelő helyet a magyar nyelv, helyesírás, helyes 
beszéd, irodalmunk, történelmünk, nemzeti kultúránk értékeinek megfelelő oktatása és megszerettetése, 
ifjúságunk hazafias nevelése.” „Forradalmi költőink, Petőfi, Ady, József Attila és az olyan regényírók mellett, 
mint Mikszáth és Móricz, biztosítanunk kell egész haladó irodalmi örökségünk: például Balassi, Csokonai, 
Berzsenyi, Vörösmarty, Arany, Jókai, Gárdonyi, Móra és mások megfelelő oktatását, valamint népköltészetünk 
ismertetését.” Majd ezt olvashatjuk a határozatban: „A forradalmi hagyományok mellett támaszkodni kell 
történelmünk minden fontos haladó tényezőjére: például Kossuth mellett Széchenyire is.” A határozat által 
előírt feladatokban szerepel az erőszakolt aktualizálás megszüntetésének igénye, tartós tankönyvek kiadása, az 
egyetemeken a kisiskolás módszerek (csoportos tanulás, kötelező konzultáció, tanulópár-rendszer) 
felszámolása.” KARDOS, 2003., 78. 
100

 Amit aztán végül nem vezettek be. 
101

 „Mi a helyzet ma az iskoláinkban? Véleményünk szerint az iskolák többségében feszült, nyugtalan légkör 
uralkodik. Ennek fő okát abban látjuk, hogy még sok pedagógus és diák van, aki az október 23-a utáni 
eseményeket nem értékeli helyesen, nem látja ellenforradalmi jellegét, a munkások, fiatalok részvételére 
hivatkozva forradalomnak, szabadságharcnak tartja.” JÓBORU Magda: Az oktatásügy időszerű kérdései. 
Köznevelés, 1957. február 15. 2. (A továbbiakban: JÓBORU, 1957 Az oktatásügy…) 
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közösségi nevelés kiemelt színtereként deklarált osztályfőnöki órákon102 elégítsék ki, vagy 

még szerencsésebb, ha a tanítási időn kívül szerveznek beszélgetéseket, esetleg meghívott 

előadókkal. Az oktatáspolitikai vezetés általában is azt sugallta, hogy a pedagógusok minél 

többet beszélgessenek diákjaikkal ebben az időszakban, hogy „őszinte, határozott válaszokat 

tudjanak adni” 103 a bennük felmerülő kérdésekre, és főleg, hogy megértessék a „hazafiság” 

és a „nacionalizmus” különbségeit. Ez a pedagógus-szerep még egy minisztériumi elvárással 

bővült: „ma minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a tanárok sokat legyenek 

együtt a diákjaikkal az órákon kívül is. Részben azért, hogy ellenőrizzék őket, 

megakadályozzák azokat a kisebb-nagyobb provokációkat, atrocitásokat, melyek külső 

beavatkozásra vagy egy-egy rossz családi vagy baráti körben élő diák kezdeményezésére ma 

még könnyen felüthetik fejüket az iskolákban.”104 Részben e kevéssé hálás feladatért cserébe 

az oktatáspolitikai kormányzat megszellőztette a – később tárgyalandó - nagyobb tanári 

(pedagógiai) szabadság lehetőségét,105 de csak annyiban, hogy az „nem vezethet el a kötelező 

óra- és tantervek felforgatásához, a szocialista pedagógia alapelveivel ellentétes nevelési 

módszerek alkalmazásához, módszerbeli spontaneitáshoz, az iskolai élet anarchiájához.”106 

Még jóval az itt tárgyalt időszak után – az 1978-as reformot megelőző viták során - is akadtak 

olyan, e felfogás alkalmazását továbbra is szükségesnek tartó olyan vélemények, melyek 

szerint a „módszertani szabadság” nem más, mint a történelemoktatás - tágabb kontextusban 

az oktatáspolitikai - céljaival való azonosulás.107 

Az „októberi események”-et követő bizonytalanság miatt az újonnan szervezett 

Művelődésügyi Minisztérium108 éves miniszteri utasításban volt kénytelen szabályozni az 

1957/58-as, az „események” miatt meghosszabbítani szánt tanév oktatási rendjét. A miniszter 
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 Az osztályfőnökök által követendő magatartásmodellről részletes cikket közölt a Köznevelés 1957. márciusi 
száma. NÉMETH Emil: Az osztályfőnöki nevelőmunkáról a középiskolák első osztályaiban. Köznevelés, 1957. 
március 15. 65. Az ilyen órák tervezését pedig a minisztérium a kádárizmus korának végéig kiemelt figyelemmel 
követte. 
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 Országos középiskolai igazgatói értekezlet. Köznevelés, 1957. március 15. 55-56. 
104

 u. o. 56. 
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 És egy átlagosan 200 forintos fizetésemelést. 
106

 u. a. 
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 „Szóljunk erről a sokat emlegetett, régóta hirdetett módszertani szabadságról? A módszertani szabadság, 
úgy vélem, a történelemtanítás céljaival való azonosulást jelenti.” […] Az új tantervekre való felkészülés a 
történelemtanítás céljainak tudatos vállalását, mindennapi munkánk egészét kell, hogy áthassa. Sajnos, ma 
még tapasztalható gyakorlat, hogy a részfeladatok, az egyes metodikai célok megvalósítása a lényeget, a 
marxista-leninista történelemszemléletet gyengíti, csonkítja.” BÍRÓ Ferencné: A tanterv korszerűsítése és a 
tanár. In.: Történelemtanítás - személyiségfejlesztés. A III. Országos Történelemtanítási Konferencia 1977. 
december 14-15. (Szerk.: Szabolcs Ottó) Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. 113-115. 
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 A tárca vezetője eleinte Kónya Albert oktatásügyi kormánybiztos volt, akit Kállai Gyula váltott a poszton, őt 
1958. január 28-án Benke Valéria követte már a miniszteri poszton 1961. szeptember 13-ig. Ekkor 
Ilku Pál vette át a tárca irányítását, egészen 1973-ig. 
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munkáját az Oktatásügyi Kollégium mintájára szervezett Művelődésügyi Minisztérium 

Kollégiuma109 vette át, melynek jegyzőkönyvei hűen tükrözik az „újrakezdés” nehézségeit, de 

az oktatáspolitika 1957 optimizmusában deklarált céljainak lényegi változatlanságát is, vagy 

ahogyan Benke Valéria a forradalom utáni első választásokat elemezve kifejtette: „Nagyon 

sok ingadozó ember is ránk szavazott. A közhangulat általános jó voltát, a tömegekre 

gyakorolt jó hatását bizonyítja. ismétlem mindennek tömegszempontból pozitív jelentősége 

van, a tudatformáló munka azonban feltétlenül megköveteli, hogy nagyon reálisan értékeljük 

az eredményeket és az igenek minősége különbségtételéről ne feledkezzünk meg. A párt 

politikai értékelése ebben a tekintetben nekünk különösen szól, hiszen a feladatunk minden 

területen a tudatformálás.”110 A „minden területen történő tudatformálás” természetesen azt 

feltételezte, hogy a kérdéskörrel nem pusztán a közoktatás foglalkozik majd, hanem az annak 

diszciplináris hátterét megteremtő magyar történettudomány is. 111 Nem véletlen, hogy az 

MSZMP KB két állásfoglalása is kiemelten kezelte a kérdést, illetve 1964-ben és 1976-ban az 

MTA majd az ELTE több tucat kutatója dolgozott a tudatformáláshoz valamilyen módon 

kapcsolódó „projekteken”.  

 

A diákok nevelésének ideológiai koncepciója, avagy a forradalmiság 

metamorfózisa 
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 A művelődésügyi területen elsőként 1957 februárjában ült össze újabb Kollégium, és még a korábbi minta 
alapján kezdte újra működését. Hamarosan azonban a kollégiumi munkát is új jogszabály alapján rendezték. 
1957. szeptemberben adták ki a 1077/1957. (IX. 18.) számú, „a minisztériumok kollégiumairól”című 
kormányhatározatot. Az 1968-ig fennálló Kollégium működését szabályozó tervezet kéthetenkénti ülésezést írt 
elő, és az előterjesztés elkészítési mintáját is tartalmazta. A munkatervet a vezetésben felmerülő, valamint a 
párt és kormányhatározatokból adódó feladatok és a minisztériumi munka elvi kérdések alapján kellett 
kidolgozni. Ezen kívül tematikusan a Minisztérium éves és féléves munkaterveit és azok végrehajtását, a 
pénzügyi és fejlesztési kérdéseket, az egyes művészeti ágak, a könyvkiadás, az oktatásügy, a népművelés, a 
sportmozgalom, az egyházpolitika főbb elvi és szervezeti kérdéseit, a tanácsapparátus munkájának, az egyes 
intézmények működésének vizsgálatát és a káderfejlesztést nevezték meg. Részletesebben lásd: Az oktatást és 
művelődést irányító minisztériumok vezető testületeinek napirendi jegyzékei I. Kollégiumi értekezletek 1949-
1983. 14. 
110

MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. MM kollégiumi értekezletek.  Benke Valéria beszámolója az MSZMP PB a választás 
értékeléséről hozott határozatáról.1958. dec. 30. 5. 
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 „Magyarországon a szocialista korszakban visszatérően fogalmazódhat meg a történetírás ideológiai 
funkciójának egy erőteljes meghatározása: a történettudomány ideológiai feladata nem más, mint hogy döntő 
módon járuljon hozzá – a Kádár-korszak egy emblematikus kulcsszavát idézve – a társadalmi tudat mint 
szocialista tudat formálásához. Ebben a feladatkijelölésben a történetírásra természetszerűleg a „történeti 
tudat” kérdésének kimunkálása hárult. Vagyis az, hogy a történelmet osztályharcként értelmezve a magyar 
történelmi hagyományoknak a közgondolkodásban, a közvélekedésben, a társadalmi értékválasztásokban, a 
nemzeti és társadalmi elkötelezettségben játszott szerepét vizsgálja, és ezek szükséges ideológiai korrekcióját 
hajtsa végre.” TAKÁCS Ádám: A történetírás ideológiai funkciói Magyarországon az 1960-as és az 1970-es 
években. In: Erős Vilmos, Takács Ádám (szerk.) Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni 
magyar történetírásról. Talentum sorozat, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 94. 
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Hol és miben hibázott a közoktatás? Sok minden múlt azon, hogy az oktatáspolitika 

irányítói milyen választ adnak erre a kérdésre. Amik a szakemberek számára vitathatatlanul 

eredményesnek tűntek, azok az 1945 óta elmúlt majd másfél évtized intézményi szintű 

reformjai – az általános iskola létrehozása, a középfokú oktatásban részesülők számának 

jelentős növekedése, a felsőoktatás „demokratizálódása” és a felnőttoktatás bevezetése voltak. 

Az oktatás „értékhordozóit” illetően jelentős sikernek tartották a diákok olcsó tankönyvekkel 

történő ellátását, az értékpreferenciák terén pedig az egységes nevelési elveket és a 

szekularizációt.112 A szervezeti eredmények mellett 1957-ben azonban már súlyos tartalmi 

hiányosságként nevezték meg a „valódi, hazafias szellem, a patriotizmus, a nemzeti önérzet 

hiányát, és azt, hogy az államvezetés […] a Szovjetunióval, hősi felszabadítónkkal és segítő 

barátunkkal való viszonyt megalázó hajbókolásban, értelmetlen felmagasztalásban és a 

szükségtelen felsőbbrendűség állandó hangoztatásában látta, és ezzel vonzás helyett 

eltávolodást idézett elő.  […] mindez tükröződött iskolai életünkben, tanterveinkben, 

tananyagainkban.”113 Az oktatás tartalmainak hiányosságai közt kiemelt helyen szerepelt 

még a nemzeti irodalom nem forradalmi részeinek elhagyása és a nyugati kulturális és nyelvi 

kapcsolatok szinte teljes felszámolása.114 Másik oldalon viszont elmarasztalták a közoktatás 

szereplőit azért, mert „az idealizmust kiűztük az iskola falai közül, pontosabban szólva: a 

világnézeti tartalmú tantárgyak rejtekeiből, de csak részben űztük ki a gyermekek 

tudatából.”115 

Az oktatáspolitikának - a várható nehézségek ellenére - a diákság 

megváltoztathatóságával kapcsolatos bizakodását az az illúzió adta, hogy a hatalom közkeletű 

álláspontja szerint ’56-ban a diákság ugyan „sodródott az árral”, de ez nem a rendszer 

ifjúságpolitikájának teljes csődje, hanem „pusztán” a nevelés ledolgozható hiányai miatt volt 

így. „A diákságnak – melyet tömegeiben nem lehet ellenforradalmárnak tekinteni –, mert 

szocialista szellemű iskolában nevelkedett, mert ilyen vagy olyan mértékben átitatódott a 

szocializmus, a történelmi materializmus eszméivel, […] ellenállásnak, de legalábbis 

gyanúnak, aggodalomnak kellett volna ébrednie a veszélyes és nyilvánvalóan ellenforradalmi 

jelenségekkel szemben. Így kellett volna történnie, de nem így történt.” Miért? „[…] mert 
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 GYALMOS János: Nevelésügyünkről. A Táncsics körben tartott vitaindító előadás, 1957. február 17. In: 
Köznevelés, 1957. március 1. 31-33. (A továbbiakban: GYALMOS, 1957) 
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 u. o.  
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 Figyelemre méltó, hogy a szerző a nyugattól történő elzárkózást egy szándékolt félremagyarázással azért is 
hibás döntésnek tartja, mert „a Szovjetuniós külpolitikája kezdettől fogva (sic!) a békés egymás mellett élés 
lenini elvére alapozódik” u. o.  
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 ZRINSZKY László: Ankét a világnézeti nevelésről. Köznevelés, 1959. december 16. 531. (A továbbiakban: 
ZRINSZKY, 1959) 
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diákjaink politikai nevelése sekélyes volt […] ebben a tragikus konfliktusban nem tudtak 

eligazodni, s úgy látták: most a magyart a szovjettel szemben kell védelmezni; ilyenkor az 

érzelem, az indulat a hegemon tényező s nem juthat kellő érvényre az értelem”116 

A „hol hibázott a közoktatás?”- kérdés ilyen kontextusban való föltevésekor azonnal 

az ideológiai nevelés fő súlyát hordozó, a szocialista tudat „előállításához” nélkülözhetetlen 

történelemoktatáshoz érünk. Az itt idézett cikk szerzője is rögtön készen áll a Révai József 

„téves analógia” elképzelésére épülő válaszával: 1956-ban az ellenforradalmárok ’48 

kisajátított örökségével, a forradalmiság szándékolt eltorzításával mozgósították a diákokat. 

Ebben pedig az volt az ellentmondás, hogy „a felszabadulás után éppen a kommunisták – 

helyesen – következetesen, erőteljesen hozzáláttak a 48-as forradalom és szabadságharc 

jelentőségének tudatosításához, emlékének ápolásához. […] 1848 éppen a kommunisták 

jóvoltából nyerte vissza igazi történelmi fényét. Diákjainknak azonban nemcsak ezt kellett 

volna megtanulni, hanem azt is, hogy ma, a XX. század közepén, pontosan 1956-ban ki a 

barát, ki az ellenség, mit jelent ma a nemzeti függetlenség, mit jelentenek ma a márciusi 

követelések. Mindezt azonban nem, vagy rosszul tanulta meg. Miért? Mert mi rosszul 

tanítottuk meg, mások meg elég ügyesen tanították őket.”117 Eltekintve a szövegnek az 1945 

utáni történelmet végtelenül kiforgató, a történelem tudat formálódását/alakítását bemutató 

témánkat konnotációiban mélyen érintő cinizmusától, az oktatáspolitika által nevesített teendő 

egyértelmű volt: ha valamit rosszul tanítottunk meg, akkor tanítsuk meg most jól.  

Ugyanezt a kérdést történelmi kontextusban megjelenítve exponálta a Köznevelés 

1957. évi március 1-én megjelent számának szerkesztőségi üzenete, melyben 1848 

tanulságának levonása már a Kádár-kor a diákságnak az ’56-ban való részvételről kialakított 

sztereotípiái szerint történt meg: „Azok a magyar fiatalok, diákok, akik 1956. október 23-án 

kimentek az utcára tüntetni, többségükben eredetileg e hibák és bűnök ellen kívántak fellépni 

és nem a szocializmust építő népi demokrácia ellen. […] 1848 márciusa azonban arra 

figyelmeztet, hogy nemzeti érdekekért síkra szállni csak a nemzetközi haladás frontján lehet; 

minden reakciós kaland csak a nemzet helyzetét súlyosbítja.”118 Szinte szó szerint egybe estek 

Kádár gondolataival Jóboru Magdának a megyei művelődésügyi osztályvezetők előtt tartott 

eligazításán 1957 januárjában elhangzottak: „Ezeknek (a fiataloknak H. A.) az eseményekben 

való tragikus szerepét meg kell különböztetni az ellenforradalmárok szerepétől. Erre szükség 
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SZARKA József: Középiskolásainkról gondolkozva. Pedagógiai szemle, 1957.évi 2. szám 42. (A továbbiakban: 
SZARKA, 1957) 
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 1848 tanulsága. Köznevelés, 1957. március 1. 26. 
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van az eseményekben ily módon résztvevők, s az egész nép igazságérzetének kielégítésére.”119 

E két megnyilatkozásból jól kivehető az a szándék, hogy a hatalom az átnevelni akart 

ifjúságot már „eleve” leválassza az „ellenforradalmárokról”, s „eszmei zavar”-nak minősített 

’56-os megnyilvánulásait inkább oktatáspolitikai, mintsem hatalmi eszközökkel kezelje. 

Ezekhez az 1957-ben körvonalazott oktatáspolitikai eszközökhöz rendelt tartalmak (pl. 

„szocialista hazafiság”) már a kádárizmus egészében jelen lévő „világnézeti nevelés” 

alapfogalmai voltak.  

A miniszterhelyettes elsőként a hazafiság és „álhazafiság” fogalmának tisztázását 

javasolta, majd annak megértetését, hogy a „szocialista rendszer a demokrácia és a nemzeti 

függetlenség egyedül lehetséges társadalmi alapja”.120 A fiatalság tudatállapotát az ötvenes 

évek végén egyébiránt általában is gyakorta az „eszmei zavar”121 (tágabb értelemben a 

kifejezés az értelmiség tudatállapotát is jellemezte a hatalom szerint) kifejezéssel illették, s a 

hatalom saját, hosszú távú feladataként éppen ennek az akkori „ifjúsági problémát” jelentő 

eszmei zavarnak a fenti tézisek elfogadtatásával való megszüntetését jelölte meg. Az 

oktatáspolitikára vonatkoztatva is tetten érhető irány maga elé kitűzött feladata úgy is 

megfogalmazható, hogy nem a „semmiből” akart történelmi tudatot kialakítani, hanem az 

általa „hamis”-nak vélt, nacionalista tudatot kívánta „igaz”-ra, szocialista tudatra cserélni122 

egy olyan hazai és nemzetközi környezetben, melynek paramétereit alapvetően állandónak 

tartotta. Ezzel az elképzelésével az oktatáspolitika némileg az önmaga által többször 

felemlegetett „hibái” egyikét, miszerint „súlyos nacionalista torzulások mutathatók ki pl. az 

oktatásügyi miniszter 1954-es utasításában a hazafias nevelés órán és iskolán kívüli 

lehetőségeinek felhasználásáról” is orvosolni akarta. A „cserélendő” „nacionalista tudat” 
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  JÓBORU, 1957 Az oktatásügy… 2. 
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 Kállai Gyula, a Központi Bizottság titkárából lett oktatásirányító minisztériumi bemutatkozásakor (1957. 
március 5.) így beszélt erről: „Az ellenforradalom a közelmúltban eszmei zavarkeltéssel, „ideológiájának” a 
tömegek közé juttatásával is előkészítette a népi hatalom elleni támadást. Ezek a zavartkeltő eszmék, torz 
jelszavak elég széles rétegek – köztük legnagyobb mértékben az értelmiségiek – tudatában még ma is élnek.” 
Kállai Gyula miniszter átvette hivatalát. Köznevelés, 1957. március 15. 
122

 „A pozitív példák mutatják, hogy az új, szocialista történelmi tudat kialakítására irányuló tevékenység nem 
volt sikertelen, a negatív példák viszont - amelyek eszmei-ideológiai síkon nagyjából és egészében a 
nacionalizmus fogalomkörébe tartoznak, arra figyelmeztetnek, hogy még eleven társadalmi hatóerő a hamis 
történelmi tudat is. Ebben az értelemben mindaz, amit az igaz, a múlt valóságát híven tükröző történelmi tudat 
kialakításáért, erősítéséért teszünk, - függetlenül a produkció műfajától - része az ideológiai, világnézeti 
harcnak. Ennek horderejét pedig a jelenlegi hazai és nemzetközi viszonyok között, a két világ sokoldalú 
érintkezése és ideológiai konfrontációja közepette nehéz volna túlbecsülni.” – állapította meg még az 1973-ban 
tartott történész vándorgyűlés is lényegében az elmúlt 10 év ideológiai átnevelési kísérlete kudarcának 
beismerésével egyenértékű módon. Történelemtudomány, történelemtanítás, tömegkommunikáció: Országos 
Történész Vándorgyűlés, 1973. évi: az 1973. évi Országos Történész Vándorgyűlés rövidített anyaga: Eger, 
[1973. július 2-4.] / [rend.] a Magyar Történelmi Társulat, Országos Pedagógiai Intézet, Magyar Rádió és 
Televízió Tömegkommunikációs Kutatóközpont; [szerk. Szabolcs Ottó] 14. 
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tartalmi és formai jellemzőjének az ’56-os időszakban egyaránt azt tartotta, hogy a hazafiság 

már jelző nélküli, megnyilatkozásai főként külsőségek.”123 

A „hol hibáztunk?”-ra adott ilyetén válasz azonban újabb kérdést indukált: Ha a 

mélyen és direkt módon átpolitizálva tanított történelem által nem volt kialakítható egy, a 

válság időszakában sem megingó „történelmi tudat”,124 miképp alakítható ki az most indirekt 

módszerekkel? A Szarka József - később az OPI (Országos Pedagógiai Intézet, 1961) 

igazgatója - által megfogalmazott elképzelésben már felsejlett a hatvanas években a 

történelem „életszerűvé” tételéről programmá fogalmazott, ám az 50-es évek ideológiai 

céljainak lényegi elemeit fel nem adó oktatási koncepció. „Az osztályharc igazságai, valósága 

tehát – részben a rossz, sematikus oktatás, részben az elkövetett, súlyosan demoralizáló hibák, 

részben az ellenséges propaganda kútmérgezése következtében – jó esetben vértelen, 

ideológia-szagú szentenciákká, rosszabb esetben olyan jelenséggé váltak diákjaink számára, 

melyektől igazságérzete, erkölcsi érzéke idegenkedett, visszariadt. Nem tanulta meg gyűlölni 

az ellenséget.”- írta idézett cikkében. 

A szerző három pontban összegezte a nevelők és oktatáspolitikusok előtt álló 

feladatokat: „Ifjúságunk helyes, szocialista nevelésének számtalan – elsősorban politikai-

társadalmi – feltétele van. A pedagógiai feltételek is eléggé szerteágazóak. Egynémely s a 

tárggyal szorosabb kapcsolatban lévő feladatra szeretnék végül rámutatni. 1. Nagyon fontos, 

hogy diákifjúságunkat helyes történelemszemléletre neveljük. A hamis történelmi analógiák – 

mint láttuk – igen nagy károkat okozhatnak. 2. Korunk mozgatóerőit, a világméretű és hazai 

osztályharcot konkrétabban, plasztikusabban, differenciáltabban és érzelmekre hatóbban kell 

bemutatnunk. 3. Ismételten szembe kell néznünk azzal a feladattal, hogy igaz hazafiság és 

nacionalizmus, sovinizmus elvi különbségeit diákfiatalságunk számára is meggyőző módon 

tisztázzuk, s a helyes elveket a gyakorlati nevelőmunkában érvényesítsük.”125  
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 VERESS Judit: A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. 
368. (A továbbiakban: VERESS, 1968) 
124

 A szerző nem hagy kétséget afelől, hogy ennek alappillére nem változott az 50-es évek óta: „Úgy vélem, 
diákjaink az 1956 őszét megelőző években és hónapokban éppen ezen a ponton kerültek nehéz helyzetbe. Az 
imperializmus vagy távoli, vértelen ellenségként ködlött szemük előtt, s ez a jobbik eset, talán gyakoribb volt az, 
hogy a nyugati kapitalista országok a mindent bőségesen nyújtó földi paradicsom gyanított birodalmává váltak 
számukra. (A diákdisszidensek viszonylag nagy száma ezt a feltevést igazolja.) Osztályellenség? – Konkrét 
megnyilatkozásaiban nehezen megfogható valami, de teljesen hitelét veszti a dolog, ha a törvénytelenségek 
kérdésessé teszik azt is, hogy vannak-e valódi bűnösök, s ha megingatják az erkölcsiséget: vajon ebben vagy 
abban az esetben igazságosan ítélnek-e? […] Diákságunk nem gondolta végig a dolgokat. Nem látta az 
összefüggéseket, az igazi mozgató erőket, az igazi célokat és a nyilvánvaló következményeket. Politikailag 
éretlenül viselkedett. Az oktatás és a nevelés formalizmusa, sekélyessége visszaütött.” SZARKA, 1957, 43-44. 
125

 u. o. 44. 
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A nevelés újrafogalmazott irányainak bemutatása előtt azonban nem mulaszthatjuk el 

annak kimondását, hogy az oktatáspolitika irányítói szerint az ifjúság csak úgy indulhatott 

neki „tiszta lappal” a rá megfogalmazott nevelési feladatok végrehajtásának, ha megszabadult 

a „soviniszta-nacionalista és a klerikális” nézeteitől. Persze ez nem mindenkire értendő. Az új 

rendszer csak azokat akarta „érveléssel, felvilágosítással” meggyőzni, akikről már eleve 

vélelmezte, hogy az „ügy hívei vagy annak megnyerhetők”.126 A diákok átnevelése 

szempontjából pedig különösen fontos volt a középiskolai korosztály, mely a 

„legérdeklődőbb, a legalakíthatóbb, a legfogékonyabb a világ nagy, átfogó kérdései iránt.” 

De az oktatáspolitika irányítói és szakemberei szerint éppen ezért nem volt szabad „a 

spontaneitásra bízni a gyerek ideál-életcél-világnézet-választást” e korosztályban. A 

„választás” szó ebben a kontextusban azt jelentette, hogy a nevelő „okos szóval, igaz 

eszmékkel” ragadja magával a gyerekeket az „egyedüli jövő, a szocializmus felé.”127 Az 

„okos szó” azonban csak akkor lehet hathatós, ha tervezett pedagógiai munka folyamán 

hangzott el, és semmi esetre sem jelenthette opcionális lehetőségként a meg nem hallgatását. 

tehát nem liberalizmusról, hanem a módszerek megváltoztatásáról volt szó.128 

A rendszer természetéből fakadóan az ideológiai átnevelés körmönfontabb 

módszereinek alkalmazása összetettebb eszköztárat követelt meg, hogy az elsődleges 

célkitűzést, a „szocialista tudat” kialakítását elvégezhessék. Ennek középpontjában a 

korábbiaknál lényegesen nagyobb súllyal állt a materialista, ateista, antiklerikális propaganda 

állt, ezt azonban igyekeztek differenciáltan és olykor indirekt módon, a Rákosi-kor brosúrái 

helyett inkább szépirodalmi, ifjúsági és (főként természettudományos) ismeretterjesztő 

könyvekben vagy akár szakmunkákban elrejteni, és ezáltal könnyebben, szinte észrevétlenül 

emészthetővé tenni.129 
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 „Végül szeretnék szólni vitamódszereinkről. Ez az MSZMP tapasztalatainak nagyon fontos része. Nekünk 
hallatlanul nagy munkát kellett végezni a megtévesztett emberek felvilágosításáért, megnyeréséért. S ennek a 
vitának az volt a főtanúsága, hogy a vitafeleket nem legyőzni, hanem meggyőzni akartuk. (…) Ezt pedig nem 
nagyképű legyőzési törekvésekkel, hanem érvelően, segítőkészséggel, a vitafeleket is segíteni akarással érhetjük 
el. Persze én nem az ellenséges elemekre gondolok, hanem azokra, akik a mi ügyünk hívei, vagy annak 
megnyerhetők. Az MSZMP tapasztalatainak ez is nagyon fontos része, és ezt sose felejtsük el.”  (Nemes Dezső 
felszólalása) HABUDA Miklós – URBÁN Károly (szerk.): Az MSZMP negyedszázada. Tudományos tanácskozás a 
párt 1957. júniusi országos értekezletének 25. évfordulója alkalmából. Budapest, Kossuth, 1982 250-251. A 
témára reflektál és Nemes Dezső ilyen tartalmú zárszavát bemutatja KENDE Tamás: A szükségszerűség 
felismerése. Kísérlet a párttörténet újraírására: a szovjet példa. Beszélő. 2002/12. 67.. 
127

 KARDOS Jánosné: Világnézeti nevelés és filozófia-oktatás a középiskolában. Köznevelés, 1961, február 7. 69. 
128

 „A pedagógiai liberalizmus légkörében a legtöbb esetben még a helyes ifjúsági kezdeményezések is 
elposványosodnak, az ifjúság önállóságának torz formái (ifjúsági avantgardizmus) burjánzanak el. A legtöbb 
esetben pedig egyáltalán nem fejlődik ki aktivitás […] Tespedés, egyhelyben topogás a leggyakoribb 
következménye a liberális "pedagógusvezetésnek"” SZOKOLSZKY István: Nevelők és növendékek. Pedagógiai 
Szemle, 1962. 11. sz. In: Pedagógiai tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. 300. 
129

 KALMÁR Melinda: A kora kádárista könyvkiadás paradoxonja. Beszélő, 1997. február 121-126.  
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III. A diákok ideológiai átnevelésének alapfogalmai 

 

1. Az ateizmus  

avagy: „meggyőződtem arról, hogy a materializmusnak van igaza” 

 

A tudatformálás kereti és tartalmi átalakításának kettős célját maga elé tűző hatalom 

előzőekben vázolt törekvéseinek megvalósítása nem ígérkezett könnyűnek, mert ez az 

erőszakkal pozícióba került, társadalmi legitimációjának kezdetén lévő hatalom a diákok és a 

„vallásos világnézetű családi hátterük”,130 valamint a pedagógus társadalom irányából még 

kettős ellenállásra számíthatott. Az előbbit illetően a Rákosi-korszak ideológiai átnevelő 

programjának kudarcát jól reprezentálta a minisztérium által végzett felmérés (Tájékoztató 

jelentés a pedagógusok hangulatáról és a hitoktatás kérdéséről), amely a korábbi ideológiai 

átnevelés hatástalanságát indikátorként mutató hitoktatás presztízsének visszatértét és a 

hitoktatást kérő tanulók számának drasztikus megugrását állapította meg: „Az októberi 

események és a minisztérium első utasítása után nagymértékben nőtt a hitoktatásra 

jelentkezők száma. Baranya megyében például a becslések szerint a szeptemberi 47%-kal 

szemben 80-85%-os lett a jelentkezés. A szekszárdi ált. gimnáziumban 6-ról 206-ra 

emelkedett, a móri gimnázium 145 tanulója közül 135, Sárbogárdon valamennyi tanuló 

jelentkezett hitoktatásra. A nagyarányú jelentkezés egyáltalán nem tekinthető reálisnak. 

komoly mértékben politikai állásfoglalást is tükröz. […] Sajnos a pedagógusok tétlenül, 

passzívan, sőt, bizonyos mértékben rokonszenvvel kísérték a tanulók túlkapásait.”131 A 

csalódást keltő számuk magukért beszéltek, de miközben a pártirányítás alatt álló 

minisztérium igyekezett a képet némiképp biztatóbbá kozmetikázni, azt is egyértelművé tette, 

hogy az állami iskolákban nem tűri meg a hittan oktatását.132 Kevéssé hihető az a 
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 MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. 1957. március 1. Kollégiumi értekezlet az általános iskola felső tagozatának 
tantervéről 16.  „Ábrányi elvtárs említette azt az eltérést, ami a világnézeti nevelésnél az iskola nevelése és a 
szülői ház között megvan. Ez ténylegesen így van. Ezt azonban kiküszöbölni semmiféle, számunkra elfogadható 
alapon nem lehet. Nem fogadhatjuk el az elmaradott szülői, családi körnek általában vallásos meggyőződésből 
kialakult világnézeti szemléletét. Iskoláinkban a materialista világnézeti nevelést tanítják. Természetesen a 
gyermekek ilyen irányú haladásával haladjon a felnőtt társadalom.” Kónya Albert hozzászólása a vitához. 
131

 MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. MM kollégiumi értekezletek jegyzőkönyvei. Tájékoztató jelentés a pedagógusok 
hangulatáról és a hitoktatás kérdéséről. 1957. február 20. 1. 
Ugyanerről: „[…] nem egy iskolában megtörtént, hogy egyes pedagógusok, helytelenül értelmezve a maguk 
lelkiismereti szabadságát, visszaélve nevelői tekintélyükkel, rábeszélték tanulóikat a hittanra jelentkezésre, vagy 
közömbösen mentek el a hittanra nem jelentkező tanulók elszigetelése, sőt, bántalmazása mellett.”. JÓBORU, 
1957, Az oktatásügy… 2. 
132

  u. a. 
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minisztériumi állítás, hogy a „tapasztalatok újból bizonyítják, hogy az októberi eseményeket 

követő hónapokban a hitoktatás területén kialakult helyzet ellenforradalmi támadás 

következménye volt, nem az elfojtott vallásos igény megnyilatkozása.”133 

A jelentést követően évekig zajlottak különböző felmérések, melyek célja a vallásos 

nézetek elterjedtségének vizsgálata volt, amit az ateista világnézetre nevelés erősítése követett 

volna. A felmérések egyértelműen tanúskodtak arról, hogy a gimnáziumi korosztály mintegy 

40-50%-a a korábbi évek dekrisztianizációs törekvései ellenére „még mindig hisz Istenben”, 

de a nem hívők jelentős része is azt írta egy kérdőív vonatkozó pontjára, hogy „nem hiszek 

semmit, de szeretnék, mert jó azt gondolni az embernek, hogy a halála után nem válik 

semmivé.”134 A következtetés pedig egyben feladat is volt: a tanulókat rá kell döbbenteni arra, 

hogy a modern egyház „elködösíti az ellentmondásokat a vallásos tanítások és a tudomány 

között, ezzel akarván bizonyítani az egyház haladó jellegét és jogos helyét a szocialista 

államban.”135 E rádöbbentés után pedig a tanórák mellett az osztályfőnöki órák és a KISZ-

ankétok dolga lenne/lett volna a Biblia136 „marxista” ismertetése illetve a tudomány és vallás 

összeegyeztethetőségének kérdéséről szóló viták lebonyolítása. Talán mondanunk sem kell, 

hogy a közoktatás és a vallásos világnézet viszonyáról, kapcsolatáról a kommunista hatalom 

álláspontja mindig is egyértelmű volt, de ez az álláspont 1956 tapasztalatai137 alapján még 

markánsabbá vált. 

A vallásos világnézet pozícióinak meggyengítése olyannyira sürgetőnek tűnt, hogy a 

Történelemtanítás című módszertani folyóirat külön cikksorozatot szentelt a világnézeti 

nevelés – ezen belül pedig a vallásos világnézet – kérdéskörének. A vallásos világnézet elleni 

harc eddigi sikertelenségének az egyik szerző szerint három oka volt: a rapszodikus, izolált 

elemekben megjelenő vallástörténet, tehát az összefüggések tanításának hiánya, a szaktanár 
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 Ugyan a minisztérium adatai azt mutatták, hogy Budapesten a tanulók 90%-a nem iratkozott be hittanra az 
1957-58-as tanévre, de az előző időszak eseményeit figyelembe véve aligha gondolhatnánk, hogy ez mindenütt 
a család szabad döntésén alapult. JÓBORU, 1957 Szocialista… 279. 
134

 Középiskolai tanulók nézetei a vallásról. Az MSZMP V. ker. középiskolai pedagógus alapszerve vezetőségének 
jelentése. Köznevelés, 1959. szeptember 2. 362. 
135

 Egy diák figyelemre méltóan színvonalas válaszából: „Ez a kérdés már régóta foglalkoztatja az emberiséget. 
Szerintem a vallás összeegyeztethető a tudománnyal, mert nincsenek olyan tanai, amelyek gátlóan hatnának a 
tudományok fejlődésére. […] Már csak azért is összeegyeztethető a vallás a tudománnyal, mert van sok mérnök 
ember, aki „tudománnyal foglalkozik” és amellett vallását is betartja. u. o. 362-363. 
136

 Valószínűleg a felmérések után megfogalmazott javaslatoknak is köszönhető, hogy az új tantervekben 
növekedett az Ókor szerepe, emellett kiemelt jelentőséget kapott a kereszténység marxista értelmezésének 
kérdésköre. 
137

 „Tudomásunk szerint egyes iskolákban október 23-a után felkerültek a falakra az egyházi iskolákban 
szokásos egyházi szimbólumok, s szokássá vált, hogy a tanulók különféle vallásos cselekményekben vesznek 
részt. Mindennek a mi állami iskoláinkban természetesen nincsen helye. Ugyanakkor világosan le kell szögezni, 
nem engedhető meg, hogy állami iskolák pedagógusai hittant tanítsanak vagy kántorizáljanak.” JÓBORU, 1957, 
Az oktatásügy… 2. 
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műveltségének hiányosságai valamint a tankönyvek nem megfelelő anyagai. A cikk alapvető 

ismereteket és meglehetősen színvonalas szakirodalmat (!) is közölt, hogy a kollégák 

továbbképzését segítse.138 Másik oldalon viszont ott volt a marxizmus ismeretének – vagy 

inkább az ismeretek sekélyességének, esetleg teljes hiányának – problémája. Emiatt az 

oktatáspolitika újjászervezőinek szembe kellett nézniük azzal a ténnyel, hogy ideológiai 

nevelő/átnevelő munkájukat „a materialisták azt hiszik el, amit látnak” szintű ideológiai 

ismeretek mélyéről kell kezdeniük, s ahogy írták, „nem lesz könnyű dolgunk”, ha az „oktató-

nevelőmunkánk során nem állítunk megfelelő célt a tanulók elé”. Az igen távolinak és 

illuzórikusnak tűnő cél pedig - „olyan kommunista meggyőződést kell nyújtanunk, ami a 

vallásos hitet pótolja”139 - még inkább indokolttá tette a tanításban a világnézeti nevelés 

súlyának a tananyag rovására történő növelését. Az erkölcstan, lélektan és logika tantárgyak 

éppen ezt a nevelési súlyt növelték volna, de már láttuk, hogy tartalmi, módszertani és 

szervezeti problémák miatt integrálhatatlannak bizonyultak a középiskolai oktatás keretei 

közé. 

Emiatt semmiképp sem képezhette vita tárgyát az, hogy a nevelés oroszlánrészét a 

történelem tantárgynak kell végeznie, mely amellett, hogy megismerteti a tanulókkal a 

fejlődés gazdasági és társadalmi törvényszerűségeit – tehát a természettudományos 

gondolkodás alapelemeit felhasználva formálja világnézetüket -, más szempontból is 

különleges szerepet kap. Ez volt az a tantárgy, melynek keretein belül „a legtöbb lehetőség 

nyílik a tanulók politikai állásfoglalásának kialakítására”, és ez mutatta be legteljesebben a 

„munkásosztály tudományos világnézetének, a marxizmusnak a történeti kialakulását, 

alapvető igazságait”. A tantárgy művelése mellett természetszerűleg az ideológiai nevelésben 

is a tanáré volt a kiemelt felelősség, hisz „a történelmi fejlődés pártos bemutatása. a 

személyes meggyőzés ereje ugyanis sohasem marad hatás nélkül a kialakulatlan 

világszemléletű tanulókra.”140 Mivel pedig a pedagógusok esetében – erre dolgozatunkban 

részletesebben is kitérünk – „szilárd marxista-leninista világnézetről” még nem lehetett 

beszélni, a szakfolyóiratok cikkeinek egy része a pedagógusok jövőképének erősítése mellett 

a szilárd világnézethez eleve szükségesnek ítélt fogalmak, mint például a „világnézet” és a 

„szocialista hazafiság” tisztázására is kísérletet tett.141 
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 Dr. NYAKAS László: A kereszténység eredete és a Jézus-probléma az ókori történelem tanításának keretében. 
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A világnézeti nevelésnek a vallással összefüggő komponense az MSZMP PB 

művelődéspolitikai irányelveit egy hónappal megelőző, 1958. júliusi, a „vallásos világnézet 

elleni harcról” szóló határozatának142 alapján az ateista nevelés lett.143 Az ateista nevelés 

kérdésével ez időtől kezdve kiemelten fogalakozott a szaksajtó; elméleti alapvetések mellett a 

folyóiratok szívesen közöltek „életszagú” történeteket, amelyekben a kollégák osztályuk 

ateista nevelésében elért sikereikről írtak. Volt olyan szerző, aki arról számolt be, hogy 

gimnáziumi osztályában tudatosan folytatott az ateista nevelés eredményeiről felmérést 

készített, s abban szignifikánsan – az ateisták száma háromszorosára (48%) emelkedett - 

mutatkoztak meg a nevelés kezdete és vége közti eltérések.144 Természetesen a „számszaki” 

eredményeknél fontosabbnak tűnt, hogy az eredményeket a tanulók ilyetén megjegyzéseivel 

„életszerűsítsék”: „[…] aki ma magát vallásosnak mondja, a középkorban azt is megégették 

volna eretnekként. A vallásosság kihalásra van ítélve.” [..] „Ha van isten, akkor az ember 

az.” „A pokolba kerülsz! Mégis vállaltam a „pokol” útját –és megérte!”145 Ezt már csak azért 

is időszerű volt megtenniük, mert 1956 után az egyházi oktatás a – a később persze 

elhibázottnak minősített minisztériumi rendeletek miatt - némileg szabadabbnak tűnő 

                                                                                                                                                                                     
nevelést! Helyesen alkalmazd az erkölcsi nevelést, a hazafias és internacionalista nevelés következményeit!” In.: 
VÉRTES Róbert: Adalékok a világnézet és a politika kérdéseihez. Történelemtanítás, 1958. évi 6. szám 9. (A 
továbbiakban: VÉRTES, 1958) 
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A Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Az 1960-as részletes terv „Világnézeti nevelés” c. pontja. 
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 A tanulóknak az alábbi kérdésekre kellett felelniük: „1, Miféle vallásos nézetekkel szakított, miben vannak 
még kétségei, hogyan ítéli meg önmagát? 2, Miféle hatásoknak (szülői ház, iskola, KISZ, önnevelés stb.) volt 
különösen fontos szerepe világnézetének alakulásában?” VÉGHELYI József: Az ateista nevelés eredményei 
osztályomban. Köznevelés, 1961. május 18. 294. (A továbbiakban: VÉGHELYI, 1961) 
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légkörben146 igyekezett megújulni, s e szándékát több, a diákok számára készített 

tankönyvével147 is jelezte.  

Az MSZMP művelődéspolitikai irányelveit alapul vevő, tehát a „tudományos 

materialista világnézet” mellett a Köznevelésben is többen lándzsát törtek. Véghelyi József 

több részes cikksorozatban érvelt amellett, hogy „Pártunk és államunk egész politikai 

tevékenysége előmozdítja a vallás társadalmi gyökereinek felszámolását. […] A vallási 

előítéletek megsemmisítése érdekében tudományosan megalapozott, türelmes felvilágosító 

munkát kell végeznünk.”148 A történelem oktatás konkrét feladatául pedig az „antiklerikális 

hatások kifejtését” és az egyház „szentségi nimbuszának” eloszlatását valamint a hit és a 

vallás, tehát a „társadalmi valóság torz tükröződése” közti különbség megmutatását jelölte ki. 

Ezt azonban csak úgy lehetett elérni, ha a történelemtanár nem a hagyományos, tehát „a 

tényanyaghoz hozzátesszük a világnézeti mondanivalót” módon, hanem a „korszerű 

tudományos eredmények birtokában, materialista alapon”149 tanított.  

A társadalmi valóságból kiinduló ateista nevelés céljául Véghelyi a „vallás történeti 

jellegének megértetését” állította, azzal a nem is titkolt céllal, hogy bemutassa a 

marxizmusnak a vallással kapcsolatos alapvetését: ami történetileg és osztályjelleggel 

keletkezik, az történetileg, az osztályjelleg eltűnésével meg is semmisülhet. Az oktatási 

folyamatban napvilágra kellett kerülnie annak, hogy a vallás történeti arcának folyamatos 

változása mögött nem „Isten fokozatos önmegismertetése”, hanem a vallási változások 

társadalmi alapjai állnak. A vallás történeti változásainak és történelemhez kötöttségének 

bemutatása mellett pedig fel kellett hívniuk a tanároknak a figyelmet arra is, hogy a „túlvilági 

élet hite […] az osztálytársadalom igazságtalanságának képzeletbeli korrekciója”,150 tehát 

lényegében véve az elnyomottak gyengeségét fejezi ki. Végezetül pedig a nevelő munka oda 
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 Nem árt azonban megjegyeznünk, hogy e „szabadabb légkör elsősorban azt jelentette, hogy a világnézeti 
nevelés indirektebb – azonban sokszor hatásosabb – eszközeit alkalmazó hatalom átmeneti időre „lazított” az 
egyházpolitikai kérdésben. 1960 után azonban visszarendeződés figyelhető meg. „A belső reakció elleni harc 
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kellett, hogy jusson, hogy a diák megértse: a vallás keletkezésének hiteles okát egyedül a 

tudományos szocializmus151 adta meg, mikor megmutatta annak társadalmi gyökereit. És 

persze az sem volt mellékes, hogy néhány, „gondosan megtervezett” tanóra után a 

tanítványaink úgy nyilatkozzanak meg, hogy „most győződtem meg arról, hogy a 

materializmusnak van igaza.”152  

Az említett idézet jól jelzi az iskolai nevelőmunka célját, egy olyan célt, amit Véghelyi 

Józsefen kívül számos pedagógus vallott magáénak. E cél megfogalmazására Véghelyi 

gimnáziumi keretek között, mint a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára és pártszervezetének 

vezetője, 1962 augusztusában, a tanévnyitó értekezleten is kísérletet tett. „Ha valóban fel 

akarjuk szabadítani a embert, nem elég legyőznünk a társadalmi és gazdasági elnyomást, 

hanem le kell győzni a szellemi, eszmei elnyomást is. Tehát emberszeretetből, humanizmusból 

is materialista embereket kell nevelnünk. […] Igénylik-e a fiatalok a materialista nevelést? 

Erre vonatkozólag sok igenlő feleletet kaptunk. A fiatalság le akarja győzni a kétségeit, 

egyértelmű választ akar kapni problémáira. […] Dialektikus gondolkodásra kell nevelnünk 

diákjainkat, de a dialektika önmagában még nem vezet el a materializmushoz (Hegel), amely 

többet jelent a puszta dialektikus gondolkodásnál. Nem elég, ha elfogadjuk az osztályharc 

elméletét alapnak, de közben idealista elveket is hirdetünk (mint Nasszer a 

mohamedániuzmust)”153- jelentette ki. Megjegyzéséből az „iskola, mint az osztályharc 

színtere” kifejezés is értelmet nyert, hisz nem másról volt itt szó, mint az iskolában zajló, a 

„szellemi elnyomás” elleni küzdelemről, mely a szocialista humanizmus jegyében történik. 

A vallás elleni küzdelem középiskolai intézményesítése megkívánta a diákság 

vallással kapcsolatos viszonyának felmérését, amit a középiskolák egy részében végre is 

hajtottak. Dolgozatunkban a Berzsenyi Gimnáziumban lezajlott felmérés eredményeit 

érdemes ismertetnünk, már csak azért is, mert ennek lebonyolítója a már ismert név, Véghelyi 

József volt. Eredményeit bíztatónak nevezte, amikor kijelentette, hogy a megkérdezett 130 

tanuló 15%-a „meggyőződése mellett imponáló határozottsággal és egyszerűséggel hitet tevő” 

ateista, míg 17%-a „fiatalság züllését” a vallásosság hanyatlásával magyarázó hívő, míg a 

többi olyan „ingadozó” tanuló, akik „az egyházak mindenféle összeegyeztetési taktikája 

ellenére” érzik, hogy „a tudomány és vallás között nincs középút”.154 A tanároknak ez utóbbi 
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kategóriával lehet dolga, hiszen őket lehet körültekintő beszélgetésekkel megismertetniük „az 

emberi társadalomban rejlő értékekkel” és e megismertetés után „válhatik szükségtelenné a 

természetfeletti értékekbe vetett hit”.155 

Az elméleti alapvetések egyikét a KPTI önmagát az időszakban sokszor exponáló 

szakértője, Veress Judit alkotta meg úgy, hogy – „az ész ítélőszéke elé idézve azokat” - 

lényegében véve bírálat alá vette az egyházi oktatásban használt tankönyveket. A 

Történelemtanításban megjelentett tézisei abból indultak ki, hogy az egyházakhoz hasonlóan a 

marxizmus is egységes világnézetre törekszik, de azokkal ellentétben világnézete 

tudományosan megalapozott. „E világnézet gerincét a természet és társadalom objektív 

törvényeinek ismerete alkotja. Éppen ezért az ateizmus nem csupán járuléka a materialista 

alapvetésű, tudományos, marxista világnézetnek, hanem annak olyan vetülete, amelyet ez a 

világnézet egészében magával hordoz.”156 Veress örömmel állapította meg, hogy a tantárgyak 

közötti együttműködés eredményeképp – már 1960-ban járunk - a „vallásos világkép 

megrendült”, s a katolikus egyház az említett tankönyvében már kénytelen vitába szállni a 

marxista eredményekkel, ha nem akarja a „hittanra járók egyre csökkenő csoportjait” teljesen 

kiengedni a kezéből. Jellemző példaként azt említette, hogy az egyházak tankönyvei például 

Jézus emberi mivoltáról, a bibliai tájak régészeti leleteiről vagy éppen művészettörténeti 

mozzanatokról stb. beszélve, a „historicizmus” és a „konkretizmus” módszereit próbálják 

kisajátítani idealista világszemléletük népszerűsítésére. Ebből logikusan fakadt a nevelő 

feladata: le kellett lepleznie az efféle ügyeskedéseket. Ugyanakkor a cikk óvott attól, hogy az 

ateista nevelést a „korábbi időszak” téves, egyoldalú antiklerikalizmusával azonosítsák. 

Különös történelmi példával, az idealista világnézet és a klerikális reakció szembenállásával 

élve világítja meg cikke a kettő érintkezési területének problematikáját. Nézete szerint 

Rákóczi és az 1945-ös földosztás „vallásos parasztsága” szemben állt a „klerikális 

reakcióval”, így tehát nem kellett szükségszerűen ateistának lennie az antiklerikalizmus 

képviselőinek, de ez jele, bíztató előzménye lehetett az ateizmusnak.  

A példák természetesen analógok voltak a formálódóban lévő nevelési gyakorlattal, 

mely a fokozatosság elvét érvényesítve, lényegében a történelemmel igazolva önmagát, tett 

kísérletet az ifjúság ateistává nevelésére. E felfogás szerint a történelem mintegy immanensen 

rejti magában a materializmust azáltal, hogy csak a társadalomfejlődés objektív törvényeit 

ismeri el (értsd: a materialista stúdium létével is materializmusra nevel), és a pedagógiának 
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csupán az a szerepe, hogy erre a jellegre „ráerősítve” gondosan, programszerűen, a 

tantervekben és a tankönyvekben érvényesítve157 válogassa össze az ateista nevelés sikerét 

elősegítő ismeretelemeket. Veress mintegy a Rákosi-kor reflexeit megjelentetve 

figyelmeztetett, hogy a történelemtanításnak arra is fel kell készülnie, hogy a „báránybőrbe 

bújt farkasként” megújuló, reakciós tudományszemléletüket pusztán kényszerből feladó 

egyházak - a publicisztika területén158 és a népszerűsítő történelemben egyaránt megjelenve - 

új frontokat nyitva próbálják a „lelkeket elhalászni”. Ez pedig szembe megy a történelem 

fejlődésével, melyben „a megváltozó lét a szocializmus talaján – olykor nagyobb 

lemaradásokkal -, de folyamatosan kiiktatja a valóság e torz tükrözését, mert az embereknek 

egyre kevésbé van szükségük arra, hogy vallással ámítsák, ámítassák magukat.”159 E 

nézőpontból pedig a múltba kapaszkodó egyházak puszta létükkel is akadályozzák a vallás és 

a vallási intézmények „elhalását”, ami által – annak ellenére, hogy bár már feladták a 

tudománnyal szembeni álláspontjukat (ezt azért, hogy ne legyenek híveik előtt 

„nevetségesek”) - a reakciót testesítik meg. 

Az eddigiekből is kisejlik, hogy az oktatásirányítás által újrakezdeményezett „vallás 

elleni tudományos, felvilágosító munka” egyrészt azzal állt összefüggésben, amit az 

oktatáspolitika szakértői az új oktatáspolitikai korszakban a tudományosság szerepéről 

gondoltak,160 másrészt alkalmat kínált arra, hogy a szerzők újra és újra nyomatékosítsák: az 

ideológiai munka csak a tantárgyak együttműködésével és koncentrációjával lehetséges. Az is 

az új idők jele volt, hogy a cikkek hangsúlyozták: meg kell találni a történelem azon 

„területeit, ahol erőszakoltság nélkül lehet az ateista propagandát szolgálni.”161 E 

propaganda egyik eszköze egybecsengett a történelemoktatás „korszerű” elképzelésével, 

miszerint a „lényeget” a jelenségekkel, eseményekkel kell szemléltetni, s a történelem egyes 

eseményei nemcsak a kommunista „üdvtörténet” folyamatának, hanem az ideológiai nevelés 
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 „A vallás elzárta a megismerés lehetőségeit. A tudomány és vallás viszonyában az alapvető ellentét a 
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részterületeinek is alárendelendők.162 A nevelés pedig - az előző korszakkal szemben - semmi 

esetre sem lehetett erőszakos, módszere a korábbi „esetleges” vallás elleni propaganda helyett 

„kizárólag a politikai és tudományos ismeretek tervszerű rendszeres terjesztése” volt. Ennek a 

tantervek és tankönyvek anyagára épülve kellett megjelennie úgy, hogy az adott órán a vallás 

osztályjellegét folyamatosan, de indirekt módon, a példákkal kellett hangsúlyoznia a 

nevelőnek.163 Elsődleges tartalmi célként pedig nem az ateizmus azonnali elérését 

fogalmazták meg, hanem a nevelőknek arra kellett törekedniük, hogy a „templomba járók, de 

mégsem valláserkölcsi alapokon állók” számára egyértelművé tegyék ennek „az 

ellentmondásnak az összebékíthetetlenségét.”164 

Mivel új középiskolai tanterv még nem létezett, többen és többször javasolták (pl. 

Veress Judit is idézett cikkében), hogy a középiskolákban a történelem munkaközösségek 

közösen készítsenek tervet az ateista nevelés négy éves programjáról, s a tanórák 

színvonalasabbá tétele és a „primitív hitviták” elkerülése érdekében fejlesszék a vallással 

kapcsolatos argumentációjukat. Ha ez megtörténik és „a marxista világnézet egészének 

fegyverzetével indulunk az ideológiai harcnak erre a békés eszközökkel folytatott területére 

(sic!), az ifjúság és a tömegek tudatának formálásában nem fogunk alulmaradni. Az iskolai 

tantárgyak együttvéve hivatottak és alkalmasak arra, hogy előbbre vigyék a marxista 

világnézet győzelmét, és alapjai legyenek azzal együtt a vallásos világnézet leküzdésének 

is.”165 A vallás elleni propaganda így illeszkedett tehát a kádárizmusnak abba az említett 

politikai vonulatába, amely az iskolát az osztályharc színterének tartotta.  

Mondanunk sem kell, hogy a vallásos világnézet elleni küzdelem nemcsak a tanórákon 

folyt, hanem az alapvetően vallásos ünnepeket ellensúlyozandó a hatalom újonnan kialakított 

„ceremóniákkal” igyekezett a diákok számára átélhetővé tenni a szekularizált, arctalan 

hatalomhoz fűződő kapcsolatot. Az ilyetén próbálkozások elsősorban abból a feltevésből 

indultak ki, hogy „a kereszteléstől a temetésig átfonta a vallás az életet, s nem kevesen 

vannak, akik bár tudva tudják, hogy egyfajta szellemi ópium rabjai, nem szívesen mondanak 
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 „VII. Kelemen pápa nyílt felhívást intézett V. Károly német-római császárhoz, hogy irtsa ki a tudósokat. 2el 
kell érnünk, hogy a népek örökké engedelmes alázatosságban éljenek a papok és királyok hatalma alatt. Elérése 
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le erről a kábulatról.”166 A törekvés – mint az oktatás keretein belüli is -, célját tekintve 

radikális, módszereiben azonban ugyan következetes és tervszerű, de óvatos volt.167 A cél 

egyértelműen a történelemoktatáshoz hasonlóan a konszolidáció érzésének erősítése és a 

történelmi folytonosság érzetének fenntartása volt. E célból jöttek létre az olyan ceremóniák, 

mint például a többnyire a személyi igazolvány átadásához kötött „ifjúsági avatások”, ahol 

elhangzottak a szocialista ember „jogai és kötelességei”, és a jelölt átvehette az ez alkalomra 

készült, a szocializmus értékeit diszkrét formában közvetítő Lányok vagy Fiúk évkönyvét. 

Vagy annak 1977-től megjelenő, már az új kor szellemét – meg azt, hogy az oktatásban 

teljesen teret nyert a koedukáció - tükröző, „koedukált” 168 változatát. Vagy éppen említhetjük 

a később tárgyalandó érettségik és ballagások sajátos liturgiáját, melyek a KISZ által 

szervezett, a hagyományos keresztény ünnepeket a szocialista közösség vidám együttléteivé 

varázsolni igyekvő „fenyőünnepekkel”, a húsvéti rendezvényekkel és a diákok számára is 

kötelező, kedélyes felvonulásokkal együtt mutatták a paternalista hatalom gondoskodó 

jelenlétét.169 

Részben ennek a jelenlétnek, részben pedig „a hatvanas évek fogyasztói 

szocializmusának szekularizációs hatására”, amely lényegében megfelelt a nyugati fogyasztói 

társadalomban lezajló folyamatnak, a hetvenes évekre a vallásos világnézet jelentős 

mértékben marginalizálódott.170 Az ateista nevelésben elért sikereket a szakemberek egy része 

is hajlandó volt azzal magyarázni, hogy „a gyors politikai stabilizálódás és a gazdasági 

fellendülés eredményeképpen a társadalom szociális és kulturális körülményei 

kézzelfoghatóan javultak, […] a társadalmat a szocializmus építésének sikere iránti bizalom 
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 „A Tudományos és Kulturális Osztály felhívta a rendezők figyelmét arra, hogy az egyházi ünnepekkel 
kapcsolatban még inkább a fokozatosság, a folyamatosság, a tapintat és a türelem elvét kell érvényesíteni, 
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fiatal iparművészek megújítani a házgyári konyhák felszerelési tárgyait.” -írta 1977-es beköszöntőjében az új 
életideált is sugalló évkönyv. 
169
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170

 NAGY Péter Tibor: Világnézeti nevelés az ötvenes évek Budapestjén. Educatio, 2006. 3. szám 566-592 



45 
 

hatja át.”171 A vallásosság „visszaszorulása” persze magyarázható azzal is, hogy a hatalom a 

deklarált vallásellenessége ellenére a „vallásüldözés” helyett megelégedett a felekezetek saját 

szolgálatába állításával, vagy legalább megkísérelte azokat saját szolgálatába álltani. Ez azon 

a hallgatólagos megegyezésen alapult, hogyha az egyházi iskolák tankönyveikben és 

tanterveikben nem támadják a „szocialista rendszert”, akkor a hatalom óvakodni fog saját 

ideológiájának azokra direkt módon való rákényszerítésétől.  

A mechanizmusnak az oktatáson belüli működését jól mutatja, hogy amikor 1973-ban 

a Katolikus Középiskolai Főhatóság által elkészíttetett Dogmatika tankönyv Állami 

Egyházügyi Hivatal általi engedélyezéséhez előzetesen kikérték az OPI szakértői véleményét, 

Szarka József főigazgató a következő feljegyzést küldte: „A jegyzetet elolvasva olyan állítást, 

kitételt, megfogalmazást nem fedeztünk fel, amely közvetlen politikai állásfoglalást tükrözne. 

éppen ezért politikai szempontból nem kifogásolható. A gyökeres ideológiai nézeteltérések 

természetesek. A kézirat kiadásához állami részről hozzájárulhatunk.” A feljegyzésen 

kézírással pedig az alábbi áll: „Vékony et! Láttam, elolvastam. Jónak tartom. Véleményem 

szerint korrekt módon, a miénket nem destruálva alapozza meg a vallásos világnézetet.” 

(1973. okt. 18. Fülöp Károly)” Így aztán nem is csodálható, hogy a kézirat azzal az egyetlen 

megjegyzéssel, hogy a „hitetlenek” helyett a szerzők a „nem hívők” kifejezést használják, 

zöld utat kapott.172 Más „engedmény” is történt. Miklós Imre, az Egyházügyi Hivatal elnöke 

az előzőekkel összefüggő kérdésről, a világnézetünk alapjai tantárgy bevezetéséről szigorúan 

titkos minősítésű levelet írt Gosztonyinak Jánosnak, melyben ez áll: „Az állam és a katolikus 

egyház között 1950. szeptember 7-én kötött megállapodásról felvett jegyzőkönyv 3. pontja 

szerint az egyházi iskolák az állami tanterveket és tankönyveket használják. Ebből következik, 

hogy a minisztériumi intézkedés az egyházi középiskolákra is vonatkozik. 

Ennek ellenére úgy ítélem meg, hogy a kérdés elvi és gyakorlati szempontból egyaránt 

gondos mérlegelésre szorul. Ezért azt javaslom, hogy a világnézetünk alapjai tantárgy 

1973/74-es tanévben az egyházi gimnáziumokban ne kerüljön bevezetésre. A tanév során a 

Művelődésügyi minisztérium és az Állami egyházügyi Hivatal közösen vizsgálja meg a 

tantárgy bevezetésének elvi és gyakorlati lehetőségeit, valamint a szükséges feltételeket. ennek 

alapján tegyünk közös javaslatot az MSZMP Tudományos, Közoktatási és Kulturális 
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Osztályának és az Agit. Prop. Osztálynak.”173 Az eredmény a tantárgy bevezetésének 

felfüggesztése lett, illetve egy olyan tervbe vett intézkedés, miszerint ha bevezetik is, csak a 

részvételüket kell igazolniuk, de a tanulók osztályzatot nem kapnak. 

 

2. A szocialista hazafiság 

 

A világnézeti nevelés súlyának növelését nemcsak a vallásos világnézet a hatalmat is 

meglepő, feltűnő jelenléte, hanem az 1956 után jóval aggasztóbbnak tűnő nacionalizmus 

felszínre bukkanása is indokolta. A kettő nem egymástól elválasztva jelent meg: a szocialista 

oktatáspolitika elkötelezett szakemberei nyilvánvalóvá tették, hogy a világnézeti nevelés 

erősítése csak a valláserkölcs „visszahúzó”, „retrográd” erőinek leküzdésével válhat 

eredményessé. A korszak szakzsargonjával élve az „ellenforradalom” idején megmutatkozott, 

hogy az ifjúság „még a nacionalista maradványok hordozója”, amit a nevelőknek kell 

felszámolniuk174 ahhoz, hogy a világnézeti nevelés/átnevelés újrakezdődjön. Ennek 

indoklásaként a szaksajtóban unos-untalan az MSZMP nacionalizmussal kapcsolatosan 

megfogalmazott és immáron meggyökeresedett sztereotípiái hangzottak el: „nem fordítottunk 

elég gondot a nacionalizmus elleni harcra”, a nacionalista nézeteket „nem irtottuk ki az 

emberek gondolkodás és érzelemvilágából”.175  

Ráadásul az ezen belüli „szocialista hazafiságra” való nevelést 1956 után az is 

indokolta, hogy az „ifjúság spontán hazafiságában nincsen köszönet”, s egyébként sem 

engedhető meg, hogy az „ellenséges ideológia” teret nyerjen az iskolákban. Ha az ifjúság „jó 

magyarrá” akar válni, akkor a szocializmus építése mellett kell állást foglalnia. De – egy, a 

„disszidenseknek” szánt, félre nem érthető utalással - nem akárhol, hanem a „lelki felépülés” 

periódusában lévő saját hazájában.176  

„Csak úgy” tehát nem lehetett hazafinak lenni a kádárizmus Magyarországán. 

Kerékgyártó Imre irodalomtörténész, szerkesztő a hazafias nevelésről megfogalmazott 

gondolataiban inkább a történelmi sztereotípiákat és cinizmust, mint a tudományos 
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eredményeket felhasználva állította, hogy a tanárnak kötelessége elgondolkodtatni 

tanítványait arról, „melyik volt az igazi hazaszeretet: Zápolyáé, aki felkoncolta a magyar 

jobbágyokat, majd seregével tétlenül nézi, hogy Mohácsnál katasztrófa érje a magyar király 

csapatait, csak azért, mert neki, a magyar földesúrnak még további hatalmi vágyai vannak, s 

ezeket csak a többi magyar pusztulása árán érheti el? – Vagy Dózsáé, aki néhány ezer magyar 

és nem magyar földesúr ellen vezeti seregét azért, hogy sok millió magyar és nem magyar 

kisemmizettnek megszerezze az emberi élet feltételeit, s ezzel az ország fejlődésének és 

védelmének biztosítékát?”177 Irodalmi-politikai párhuzamai, ahol Klebelsberg elitizmusát 

állította szembe Ady és József Attila „proletár internacionalizmusával”, értőbbek, de 

konklúziójukat tekintve az előzővel azonosak: a haza és haladás egymástól 

elválaszthatatlanok, így csak a haladó ifjúság hazaszeretete lehet valóban hiteles. Az 

alapigazság fordítva is áll: csak a hazaszeretet (a szocialista rendszer szeretete) esetében 

képzelhető el a haladás, tehát a nacionalizmus mellett a „kozmopolitizmus” is káros. A 

kozmopolitizmus esetünkben az olyan nyugati kulturális hatásokat jelentette, melyek ellen 

később, a hetvenes években próbálta nagy igyekezettel felvenni a harcot az akkorra már 

némileg „felpuhult” diktatúra. Külső és belső jeleit azonban már ekkor is látni vélték: „Külső 

jelentkezési formáját a jampeckedésben, a csőnadrágban és egyéb kellékekben szokták 

megjelölni. Veszélyesebb azonban a tartalma: a blazírtság, a cinizmus és az amoralitás.”178 

A haladást gátló kozmopolitizmusnál azért a mégis csak veszélyesebbnek tűnő 

nacionalizmus elleni küzdelem kettős front nyitását feltételezte. Az első a nacionalizmussal és 

sovinizmussal való szakítás és azok intranzigens elítélése, azért, mert „társadalmi rendünk 

elleni ellenséges támadások mindig nacionalista jelszavakkal toboroznak híveket.”179 

Ráadásul a „népi demokratikus országok” létrejöttével és „baráti szövetségével” okafogyottá 

is vált a nemzetek/nemzetiségek gyűlölködése, mert „ezekben az országokban a 

munkásosztályé a vezető szerep, amely nincs érdekelve más népek elnyomásában, sőt, 

elsőrendű érdeke a proletárnemzetköziség szellemében kialakuló együttműködés.”180 A másik, 

a küzdelmesebbnek ígérkező front, annak az abszurditásnak az elfogadtatása volt, hogy „a 

Szovjetunió november 4-én a szocialista rendszer fennmaradását segített biztosítani, mely a 

demokrácia és a nemzeti függetlenség egyedül lehetséges társadalmi alapja.”181 Magyarán 
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szólva, nemzeti függetlenség csak egy bizonyos társadalmi alapon képzelhető el, ennek 

következtében a kapitalista államok látszólagos szuverenitásuk mellett sem lehetnek 

„ténylegesen” szabadok. Mivel pedig a hazafiság összekapcsolódik a nemzeti 

függetlenséggel, valós tartalmú hazafiság is csak a szocialista társadalom keretei között 

tételezhető. E társadalomért, pontosabban a néphatalomért pedig küzdeni kell, s mivel a 

politika nem más, mint „küzdelem a hatalomért”, amelyik pedagógus nem politizál, az nem 

küzd a nép hatalmáért.182 

A „szocialista hazafiságot” erősítendő „hazafias nevelés” alapelveinek és az ezt 

követő, a tantervekben és a tankönyvekben is testet öltő cselekvési programjának kidolgozása 

természetesen megkívánta a Kádár-rendszer nacionalizmushoz fűződő viszonyának 

részletesebb tisztázását. A „burzsoá nacionalizmust” a nemzeti érzéseket/eszmét és a 

kommunista tanítást a tradíciók óvatos áthangolásával összhangba hozni igyekvő „szocialista 

hazafisággal” kiváltó kádárizmus hazafiság-definíciója önmagában is rávilágított a rendszer e 

tekintetben (is) meglévő ideológiai zűrzavarára.183 A „szocialista hazafiság” csak a „proletár 

internacionalizmussal” szorosan összefonódva nyert értelmet és tartalmat. E tartalom pedig 

nem volt más, mint a munkásosztály és a Szovjetunió vezette szocialista tábor érdekeinek 

szolgálata, a szovjetellenes, a népek közti gyűlölködést előidéző, burzsoá nacionalizmus elleni 

küzdelemben való áldozatos részvétel. Az előzőekben megfogalmazott paradoxon 

elfogadtatása a hatalom számára létfontosságú volt, ugyanakkor annak véghezvitelében nem 

alkalmazhatta az erőszak jól bevált eszközeit. A módszer a szovjet-magyar kapcsolat 

„tisztázása” helyett a „barátság” valódi természetének sajátos szómágiával előadott 

„ködösítése” volt.  

A Köznevelés 1957. évi áprilisi száma, a felszabadulás közelgő ünnepe miatt 

alkalmasnak látszott ennek az új beszédmódnak a bevezetésére. A már jól ismert Szarka 

József a Szovjetunió népünkért hozott áldozatait méltató ünnepi cikkébe rejtette a diákságnak 

szóló igazi mondanivalót: „Tanulóifjúságunk egy része, - az is amelyik a fegyveres harcokban 

netalán részt vett, az is, amelyik csak szimpatizált a „felkelőkkel”, - nem az ellenforradalom 

és a szocializmus ellentétpárjában gondolkozott (hisz meg volt győződve arról – helytelenül és 

naív módon – hogy a szocialista vívmányokat senki sem veszélyezteti, vagy ha igen, a nép 

azokat nem adja fel, mintha a szándékon s nem a hatalmon múlnék a dolog), egyszóval nem 

ebben az antagonisztikus ellentétpárban gondolkozott, hanem a „mieink” és az „ellenség” 
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(mindegy, hogy ki az ellenség) ellentétpárjában. Tragikus helyzet tragikus következménye! Ez 

a szemlélet meglehetősen mélyen, határozottan – mert érzelmileg rendkívüli intenzitású 

események közepette – ivódott tudatába. A ködöt szétoszlatni nem lehet csupán 

nyilatkozatokkal, elátkozó deklarációkkal, hanem jó szóval, türelmes felvilágosító munkával, 

meggyőző vitával, józan tanári érveléssel, a tettek és a tények erejével.”184 Ha a lapot 

böngésző pedagógus talán nem is értette meg a szó szerinti tartalmat, a szerző küzdelmét a 

korábban még így nem beszélt, „ködöt szétoszlató” nyelvvel és az üzenetet bizonnyal 

megérezte – a Szovjetunióval való viszony értékelésének csak az előadásmódja változott, a 

tartalma nem. Előbbi többszörösen is, hisz a vulgármarxista, agitatív megközelítést a 

meggyőzés korszerűbb és áttételesebb eszköztárára cserélő kádárizmusnak a hetvenes évek 

második felére már egyértelműen szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy van egy, a 

rejtett tantervhez köthető, „harmadik beszédmód” is. A Szovjetunió centrális szerepéről szóló 

ideológiai értékrend oly mértékben erodálódott, hogy „egy hetvenes évek végi vizsgálatból 

például kiderült, hogy az ideológiát és a gyakorlatot, a deklarált célokat és a rejtett célokat - 

igaz, többnyire látens módon - a pedagógusok elválasztották egymástól. E kettő közti viszony 

a kanonizált szövegek és a közbeszéd közti távolságon is látszott - a „szovjet csapatok 

felszabadították hazánkat” illetve a „bejöttek az oroszok” közti eltérés nem pusztán 

stilisztikai.”185 

A szocialista hazafiságot csak egy olyan társadalomban lehetett kialakítani, amelynek 

többsége már magáévá tette a „szocialista értékrendet”. Ezt az ötvenes évek 

megnyilvánulásaiból jól kivehető módon még csak a munkásosztály és a „dolgozó 

parasztság”186 képviselte, de az oktatáspolitika szakemberei szilárdan hitték, hogy a 

mindenoldalúan fejlett szocialista ember közösségi kinevelésével ennek az embernek, minden 

embernek tulajdonsága lesz a szocialista hazafiság. Mint ahogy azt is szilárdan hitte a korabeli 

oktatáspolitika, hogy a hazafiság tartalmának változása egyfajta organikus fejlődést feltételez, 

melynek végpontján áll ez a bizonyos, minőségileg a korábbi fölé növő „szocialista 

hazafiság”. E minőségi különbség azt jelentette, hogy a történelem során vívott függetlenségi 

harcok a vezetők osztályérdekei miatt –itt volt csorba” az ő hazafiságuk - nélkülözték a 

progressziót, így a mozgalmak bukásában mindig az osztályellentétek játszották a fő 
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szerepet.187 A szocializmus idején azonban a proletár internacionalizmus és az 

osztályellentétek megszűnése a hazafiságnak új minőséget, új jelentést, teljességet ad. 

Maga a szocialista hazafiság, s jelentésének tisztázása a kádárizmus egyik komoly 

erőfeszítést kívánó kísérlete volt arra, hogy az ebben a diskurzusban folyamatosan felmerülő, 

a fogalmat újraértelmező, egymásnak lényegében ellentmondó elemek, intellektuális 

szintetizálását végbevigye. Olyannyira komoly, hogy joggal gyanakodhatunk arra, a fogalom 

lényegi tartalma tulajdonképpen inkább a róla szóló viták, mint valóságos tartalommal 

megtöltött mozzanatok együttese volt; s a politikai elit és a hozzá kötődő csoportok 

(értelmiségi káderek) kivételével kevéssé mozgatta meg a szélesnek gondolt „társadalmi 

bázis” fantáziáját. A KISZ és a párt megnyilvánulásaiból csak olyan, homályos körvonalak 

tételezhetőek, mint a „haladás mellett” való elkötelezettség és az ehhez a haladáshoz 

kapcsolódó történelmi hagyományok megőrzése, továbbvitele. Ez utóbbi annyiban mégis 

valós tartalmakat mutatott fel, hogy a „haladó hagyományokat” olyan személyekhez kötötte, 

mint Dózsa, Petőfi, Táncsics vagy éppen József Attila, akik a történelem oktatásában és a 

történelmi hagyományok kialakításában már az ötvenes években is megkerülhetetlenek 

voltak, s a kádárizmus évtizedeiben is azok lettek.188 Nem kétséges, hogy egy kérdésben, s ez 

1956, a társadalom számára egyértelmű volt, hogy mit jelentett a hazafiság. De ezt a biztos 

támpontot az 56-ot elhallgatni igyekvő rendszer nem állíthatta reflektorfénybe, inkább a 

szocialista társadalomkép elfogadásával, mint viszonyítási ponttal (elfelejtve azt, hogy 56 

résztvevőinek többsége is még ebben gondolkodott) helyettesítette azt. 

Vértes Róbert a szocialista hazafiság fogalmát organikusan értelmezve189 azt állította, 

hogy a szocialista hazafiság az erkölccsel függ össze, s mivel az erkölcs a világnézet konkrét, 

a társadalom tagjainak mindennapi kapcsolatrendszerében testet öltő „politikai nézetével” 

függ össze, az erkölcsi nevelésbe tartoznak olyan politikai kategóriák is, mint a szocialista 

hazafiság, vagy éppen az ezzel mindig párban járó „proletár internacionalizmus”.190 

Holisztikusabban gondolkodva tehát, nem pusztán hazafiságról vagy internacionalizmusról 

volt itt szó, hanem arról, hogy a tanároknak olyan erkölcsi nevelést kellett végezniük, 
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amelynek immanens elemei a hazafiság és az internacionalizmus. Vagy megfordítva a dolgok 

logikáját: nem lehet erkölcsös az, aki nem internacionalista és „szocialista hazafi”. A 

„szocialista erkölcs nevelése” (sic!) a pedagógus legfontosabb feladatává vált e 

gondolatrendszerben, s egyben „kettős feladattá” is, mert nem elég pusztán védelmezni a 

„szocialista alapot, kialakítani az új normákat és szokásokat, és tudományos eszközökkel 

leküzdeni a különböző valláserkölcs visszahúzó szerepét. Világosan kell látni, hogy azoknak a 

szülőknek egy része, akik gyermekeiket vallástanításra íratják be, ettől éppen az erkölcsi 

normáik kialakítását várják, amit úgy éreznek, hogy a mi iskolarendszerünk nem tud 

megadni.”191  

A szocialista hazafiság erkölcsi kontextusban történő tisztázása is homályban hagyta 

azonban azt, hogy mit is akar érteni a kádárizmus a haza fogalmán. A cikkíró megoldása 

szerint „hazán” a marxizmus-leninizmus „az adott politikai, kulturális és társadalmi 

környezetet érti”, amely a történelem folyamán először teremtette meg az összhangot az 

„állami és a társadalmi rend jellege és a néptömegek alapvető érdekei között” és 

természetesen, a nemzeti érzést a korábbi időszakkal ellentétben nem sértő módon foglalja 

magába a múlt „haladó hagyományait”. E hazafogalomnak „különleges jegyei a nemzeti 

egységen belül a munkásosztály és pártjának vezető szerepe, a hazafiság és a proletár 

internacionalizmus egysége, a hazafiság szubjektív értelmezésével szemben a marxista 

ideológia alapján álló tudatos hazafiság, a haladás tartalmát tekintve pedig a szocializmus 

építése.”192  

A szocialista hazafiság fogalmának tisztázatlanságát mutatja, hogy Farkas Sándor még 

egy évtizeddel az oktatási törvényt követően is szükségét érezte, hogy módszertani 

kiadványban mintegy enciklopédikus módszerrel definiálja újra a fogalmat. Farkas – 

szemérmesen még mindig „a jelen (közelmúlt) mély hatású tárgyalása nehézséggel jár”193 

körülírással emlékeztetve ’56-ra – úgy vélte, hogy a szocialista hazafiság meghatározása azért 

nehéz nálunk, mert a Szovjetunióban, amely a fasizmus ellen küzdve vívta ki szabadságát 

más, jóval egyszerűbb didaktikai megközelítést kíván egy ilyen kérdés, mint a „fasizmus 

utolsó csatlósának” esetében. Vagy ahogy a szerző megfogalmazta, nálunk „áttételesebb az 

emocionális pálya”, mivel a múltbeli hazafiság-képünket közvetlenül nem használhatjuk fel. 

A fogalom tartalmi jegyeiről szólva olyan gyakorlati és tudati elemek komponensének tartotta 

a szocialista hazafiságot, melyek gyakorlati eleme az „alkotó munka”, míg tudati része a 
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szocialista elméleti ismeretek magas fokát feltételezné. A kettő közti viszonyt a szerző nem 

látta problematikusnak, viszont annál inkább annak tartotta az általa sajátos magyar 

jelenségnek nevezett elválását a „múlt hazafias tényeinek” és a szocializmusnak - magyarán 

azt a hazaszeretetet hiányolta, ami csak a szocializmus igenlésével lehet teljes. Szerinte a 

kettő összekapcsolása az iskolai történelemoktatásban kell, hogy megtörténjék, s felelőse 

természetesen a tanár, akinek fel kell ismernie, hogy mint ahogy „demokrácia” sincs előjel 

nélkül (tehát van antik, polgári, szocialista típusa), úgy hazafiság sem lehet „csak úgy”. E 

gondolatmenet alapján fejlődéstörténetileg pedig abba a vonulatban kell értelmeznünk a 

szocialista hazafiság fogalmát, melynek nézőpontja az, hogy mennél több társadalmi 

csoportot/osztályt emel be a történelem a nemzetbe, annál teljesebb lesz a hazafiság és a haza, 

hogy aztán ebből különös logikával következzen az a hazafiság lényegét annuláló kijelentés, 

hogy „a szocializmusban tágul egyetemessé a haza befogadóképessége”.194 

A haza fogalmának a „szocialista társadalmi rendhez való hűség”-re történő 

devalválása szükségképpen kihatással volt a nemzetiségekhez, illetve a határokon túli 

magyarsághoz való viszony megfogalmazására is, konkrétabban szólva: a Kádár-korszakban 

elhallgatott nemzetiségi probléma igazi természetét a tankönyvi diskurzusban a hazafiság 

osztályjelleghez kötésével fedték el.195 A hetvenes évek kiélezett magyar-román viszonyának 

és a helsinki folyamatnak a hátterében nem volt mindegy, hogy az oktatáspolitika képes-e 

„hasznot húzni”a hazafiság „nemzetietlenítéséből”. Az aktuális politikai gyakorlat jó példája 

az alábbi eset. A később sokszor „tűzbe került” „világnézetünk alapjai” tantárgy 

tankönyvének vitája alkalmával a tankönyvhöz készült „A nemzetiségi kérdés 

Magyarországon” című kiegészítő brossura kéziratának minden mondatát gondos szemek 

nézték át. E tárgyban Szarka József, akkor éppen az OPI főigazgatója, levélben fordult 

Welker Ottóhoz, a minisztérium Gimnáziumi Független Osztályának vezetőjéhez, s a 

nacionalizmus vádját kerülendő olyan „apróságokat” is javítani kívánt a kézirat szövegén, 

mint „magyar népi kultúra” vagy „magyar nép”, melyek helyett „Magyarország népi 

kultúrája” és „Magyarország lakossága” kifejezések használatát javasolta.196 Egy másik 

dokumentum szerzője a cím átírását - A Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikájára - is 

szükségesnek vélte, mert a szocialista hazafiság politikai rendszerhez és osztályhoz 
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kötöttségének tudatát tovább kell erősíteni „az osztály, réteg fogalmának felelevenítésével és 

annak a gondolatnak hangsúlyozásával, hogy a történelem tanúsága szerint az emberek 

közötti alapvető különbség osztályhelyzetükből, s nem nemzeti, illetve nemzetiségi 

hovatartozásukból következik. Erre természetesen a történelemből szükséges példákat hozni, 

szembeállítva azzal, hogy a nemzetiségek szembeállítása egyformán sújtotta a dolgozó 

osztályokat tekintet nélkül nemzetiségükre.”197 Természetesen a tankönyv szerzőinek a bíráló 

szerint arra is fel kell hívniuk a tanulók figyelmét, hogy a nemzetiségi kérdésben érvényesül 

„a MNK nemzetiségi politikájának elvi jellege, a lenini nemzetiségi politika következetes 

megvalósítása”. Igaz, arról nem sok diáknak lehetett tudomása, hogy Lenin mit is vallott a 

nemzetiségi kérdésről.198 

Nem kell hozzá különösebb képzelőerő, hogy lássuk a világnézeti nevelésnek 

alárendelt kádárista történelemoktatás kötelező alapvonalait: a tananyagok a marxista 

„üdvtörténetnek”, illetve a szocialista jövőbe vetett hitnek történő alávetését és az ezen az 

alapon végrehajtott szelektálását, a társadalmi mozgásoknak és hajtóerejének, a 

munkásmozgalomnak a kitüntetett figyelmet biztosító megjelenítését és az adott politikai 

struktúra megkérdőjelezhetetlen referenciapontként történő elfogadását. A nevelési célok 

fókuszpontjában álló, fejezetünkben tárgyalt két elem, a szocialista hazafiság és a 

„tudományos” gondolkodás egymástól elválaszthatatlanul jelent meg az oktatási 

gyakorlatban. A materialista nevelést „igénylő” ifjúság „kétségeinek elgyőzése” s a 

„problémáira való válaszok megfogalmazása” lényegében azt a célt szolgálta, hogy a 

pedagógus társadalomban meghirdetett „egység”-et az internacionalista és ateista neveléssel a 

társadalom felnövekvő nemzedékeiben is megalapozzák.199 A szocialista hazafiságra tanító, 
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Középfokú Oktatási Főosztály iratai 50. d. 1. cs. Dr Welker Ottó igazgató tanévnyitó beszéde. Véghelyi József 
hozzászólása. Berzsenyi Dániel Gimnázium, 1962. augusztus 31. 
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elkötelezett pedagógus200 ebben a rendszerben szükségképpen materialista, a munkásosztály 

és pártja vezetését elfogadó, a „proletárdiktatúra talaján álló” kell, hogy legyen, mert ezt a 

hazafiságot csak ő képviselheti az idealista meggyőződésűek – s itt mindjárt a választóvonal is 

meghúzatott - „demokratikus hazafiságával” szemben.  

A szocialista hazafiság azonban nemcsak az ún. demokratikus hazafisággal állt 

szemben, hanem a Horthy-korszaknak a pedagógust a nacionalista törekvésekre és a „más 

népek elnyomására” nevelő nacionalizmusával is. Tartalma azonban a definíciók sokasága 

ellenére is enigmatikus maradt, s leginkább a párthoz és politikájához való politikai hűséget 

jelentette a hatvanas-hetvenes években, hogy aztán a rendszer hanyatlásával együtt kopjon ki 

a használatból.201 Ezt persze a hatalom nehezen vette tudomásul, s a „megváltozott 

körülmények” között is ragaszkodott a „párthoz és politikájához” való hűség etikai elvként 

történő definiálásához, de ahhoz is, hogy ezt az elvet a valóságban „aprópénzre váltsa.” 

Jellegzetes tünete ennek az általános és középiskolás korosztályok ideológiai nevelésének 

színtereként megjelenő osztályfőnöki órák tanterveinek különböző hatalmi tényezők általi 

direkt befolyásolása.  

Még az 1978-as reformtantervhez kapcsolódó diskurzusban is találkozhatunk olyan 

belügyminisztériumi javaslatokkal, melyek a „szocialista hazafiság” témakörébe 

felveendőnek minősítik az „imperialista erkölcsi fellazítás” elleni küzdelemben a diákságra 

háruló gyakorlati teendőket, illetve az „államellenes” tevékenység jogi környezetének 

megismertetését. A téma osztályfőnöki óra keretébe történő beillesztését a 

belügyminisztérium azzal is kiegészítette, hogy a „IV. osztályban /1967-től/ Védjük államunk 

biztonságát címmel rendőrtisztek tartanak osztályfőnöki foglalkozást. A tanterv-tervezet ezt 

nem tartalmazza. A következő tartalmi összefoglalással javasoljuk felvenni: A nemzetközi 

enyhülés feltartóztathatatlan. Az imperialista hírszerző szervek a változott körülmények között 

is ellenséges tevékenységet folytatnak hazánk ellen. napjainkban is előfordulnak állam elleni 

bűncselekmények.” A gimnázium IV. osztályában olyan témákról illett szót ejteni, mint „a  

kémkedés fogalma és módszerei, a kémszervezetek milyen értesülések szerzésére törekednek, 

az állam elleni bűncselekmények a kémkedésen kívül /izgatás stb./, hogyan intézkedik a Btk. az 

ilyen jellegű bűncselekmények bejelentési kötelezettségéről, mentesítés a hátrányos 

                                                           
200

 „A szocialista társadalomban a nevelőknek éppen ezért lelkiismereti kötelezettségük, hogy politikai nézeteik 
alakításában és a tudomány síkján eljussanak a materialista világnézethez, a szocialista erkölcshöz, a szocialista 
hazafisághoz és internacionalizmushoz, s ezek belső meggyőződéstől fűtött propagálóivá váljanak.” u. o. 12. 
201

 PAP, 2013, 70. 
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jogkövetelmények alól, az államtitok, szolgálati titok fogalma, hogyan sértik meg és a mit kell 

tenni az állam elleni bűncselekmények megelőzése érdekében.”202  

A tanulók hazafias érzelmeinek ilyen irányú felhasználása nyilvánvalóvá tette a 

rendszer voluntarista értékrendjének azt a sajátosságát, hogy politikai céljai érdekében a rá 

bízott diákságot sem habozik csatasorba állítani. Ez pedig elgondolkodásra késztethet 

bennünket a hazafisághoz kapcsolódó „szocialista erkölcs” természetéről is. Meg arról is, 

hogy ilyen oktatás napjainkra is kiható módon és alapvetően bizonytalanította el a 

hazafisághoz kötődő személyes és társadalmi szintű konnotációkat.203  

 

3. A szocialista erkölcs  

 

A korábbiakban jeleztük, hogy a kádárizmus korában egymástól elválaszthatatlan volt 

a szocialista hazafiság és a szocialista erkölcs fogalma, melyek mintegy alárendelődtek egy 

utópikus társadalomkép kialakításának, sőt annak feltételeivé lettek. A szocialista erkölcs 

fogalma is azok közé az érzékeny kategóriák közé tartozott, amelyek a kádárizmus 

„tudományos szocializmus”-ról vallott nézetei szerint tudománnyal magyarázhatóak, 

„tudományosíthatóak”, tehát a közoktatásban tantárgyszerűen taníthatóak voltak.204 Az 

önmagát a tudománnyal igazoló kommunista rendszer végcéljaként nem csupán egy homogén 

társadalmat, hanem egy olyan emberképet is megfogalmazott, melynek erkölcsi tulajdonságai 

egyetlen, de mindig áttételesen kimondott tételben öltöttek testet: aki elfogadja és védelmezi a 

rendszert, az erkölcsileg jó, aki nem, az pedig rossz.205 Ezt az egyszerű erkölcsi világképet 

participálta aztán tovább a közoktatás a rendszer újfajta taktikája szerint, „szocialista 

erkölcsnek” álcázva azt az alapszabályt, hogy a kapitalizmussal szemben a szocializmus a 

haladó, s erkölcsös csak a haladó lehet.206 Túl azon, hogy a két fogalom párba állítása 

szemléletbeli hibáról tanúskodik, az az érdekes eset is előállt, hogy a négy polgárit végzett 
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 MOL XIX – i – 8 – U 53. d 12.t. 1977 19456/1977.V.sz Középfokú képzési célú tantervek véleményezése. 
Mándi Sándor rendőr ezredes csoportfőnök 
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 „Itt is kérdőíves mérésekkel kerestek választ arra, hogy „Milyen történelmi formáit ismeri a hazafiságnak?”. 
A válaszokat összegző és elemző szakember lehangoltan állapította meg, hogy „a megkérdezett 254 általános 
iskolai (közötte 168 nyolcadik osztályos) tanuló közül 75 egyáltalán nem válaszolt, 178 pedig hibás vagy nem 
egyértelmű választ adott.” SZABOLCS Ottó: A nemzeti tudat alakulása és az iskolai történelemtanítás. A 
történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XXVII Történelempedagógiai írások II. Budapest, 2002. 106. 
204

 A probléma árnyalt kifejtését lásd: LÁNCZI András: Haladás és tiszta erkölcs. A XX. század Intézetben tartott 
előadása.http://www.xxszazadintezet.hu/rendezvenyek/mit_kezdjunk_vele_kadar_janos/lanczi_andras_eloada
sa.html (A továbbiakban:LÁNCZI, 2013) 
205

 KOVÁCS Éva: Szocialista embertípus - szocialista erkölcs. História, 2006. 6-7. szám 38. 
206

 Látni fogjuk majd, hogy ennek ellentmondásába az eszménykép-keresésnél beleütközött a szocialista 
pedagógia. Lásd a 172. jegyzetet. 
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Kádár magasabb erkölcsi normát képviselt, mint a „nem haladó” magyar kulturális és 

tudományos élet számos marginalizálódott képviselője. Erkölcsös és haladó azonosítása 

fordítva is igaz volt: a haladás szolgálata igazolta az egyetemes erkölcsi normán kívüli 

cselekvéseket is, ha azok „jó ügyet” szolgáltak. Ennek következtében a hazugság és igazság 

fogalmai is relativizálódtak, bár „a kommunista haladó erkölcsben valószínűleg őszinte az a 

mozzanat, hogy ha hazudnak, ebben nem erkölcsi problémát látnak, hanem tudásbeli 

hiányosságot: amikor a haladást szolgálja valaki, akkor senki sem hazudhat, legfeljebb 

rosszul mérte fel a valóságot, túl gyorsan akart haladni, vagy valami hasonló gondolat 

igazolja a hazugságot, […] az utópikus gondolkodásban nincs erkölcs, mert nincs rá szükség, 

funkciótlan.”207  

Csakhogy az ifjúság „forradalmi tapasztalatok” nélkül nőtt fel, így az „új erkölcsi 

normák”208-ról, az abszolút igazságról sem szerezhetett máshol tudomást, mint abban az 

oktatási folyamatban, ahol ezekről, mint „szocialista erkölcs”-ről tanulhatott. A szocialista 

erkölcs azt az – egy tizennyolc éves diáklány által leírt - axiómát feltételezte, hogy „vallás 

nélkül is lehet erkölcsös valaki, sőt, hogy igazán erkölcsös csak a vallástalan ember lehet.” 209 

A homogenizált igazság azonban csak részben feltételezte a valóságot, mert a kádárizmus 

kompromisszumának megfelelően – aki nincs ellenünk, az velünk van – látensen ugyan, de 

mégis el kellett fogadni a sokat szidott értelmiségi és burzsoá, kispolgári „másik” erkölcs 

maradványait.210 Ezáltal az úgynevezett „szocialista erkölcs” egyrészről nem volt más, mint e 

két jelenség sajátos keveredésének terméke, másrészt pedig folyamatos küzdelem volt az 

utópikus álomnak ellentmondó társadalmi és gazdasági folyamatok ezen utópiát kikezdő, a 

valóságra ráébresztő erkölcsi hatásaival.211 Ennek következtében a megfogalmazott erkölcsi 

normák és a valóság egyre távolabb kerültek egymástól, olyannyira, hogy a korszak végére a 
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 LÁNCZI, 2013. 3. 
208

 Kádár János így fogalmazta meg szocialista erkölcsi normát: „a munka megbecsülése és a dolgozó emberek 
tisztelete, a közösségi magatartás és felelősségvállalás, a köztulajdon védelme és a takarékos gazdálkodás, az 
önként vállalt fegyelem, az új iránti fogékonyság és a kezdeményezőkészség, a szocialista haza szeretete, más 
népek megbecsülése, a proletár internacionalizmus.” KÁDÁR János: A békéért, népünk boldogulásáért. 
Beszédek, cikkek 1981-1985. Budapest: Kossuth Könyvkiadó. 1985. 204. 
209

 VÉGHELYI, 1961, 297. 
210

 „Kádár nem abban hozott újat a sztálinista-rákosista felfogáshoz képest, hogy föladta volna az osztályalapú 
történelem- és társadalomszemléletet, hanem hogy a fölszámolás helyett a megegyezésre törekedett, ez volt a 
leninizmus kádárista felvilágosult formája.” LÁNCZI, 2013. 2. 
211

 „Például, hogy a hirdetett társadalmi egyenlőség és társadalmi igazságosság nem érvényesül, hogy az 
érdekérvényesítés leghatékonyabb módjai informálisak, hogy a mindennapi élet nem olyan, mint amilyennek a 
tankönyvek rajzolják stb. Azt is megtanulták, hogyan kell a hatalmat a lehető legkevésbé irritálva, a 
játékszabályok látszólagos betartásával, adott esetben politikai eszközöket is igénybe véve kiépíteni egyéni 
érdekérvényesítő stratégiáikat. Ez utóbbi stratégiák megtanulásában azonban nem támaszkodhattak nyilvános 
és intézményes segítségre.” SZABÓ Ildikó - FALUS Katalin: Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar 
sajátosságok. Magyar Pedagógia, 100. évf. 4. szám 383�400. (2000) 384. 
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változások fokozatosan és lassan, de erodálták a túlnyomórészt ideologikus eredetű, 

voluntarista iskolai-pedagógiai értékrendet is. De nemcsak azok. Egy tradicionális 

tartalmakkal megtöltött és egy „üres értékrend imitáció” tanterv általi együttes oktatása 

óhatatlanul ellentmondásokhoz vezetett. Annak kimondása, hogy „az általános erkölcs olyan 

vonásaira is nevelnünk kell, mint a becsületesség, az őszinteség, a kérdések egyenes felvetése 

és nevén nevezése, az ígéret megtartása, a másik fél véleményének tiszteletben tartása, 

anélkül, hogy a magunk véleményét véka alá rejtenénk, a feltétlen tisztelet, a szeretet és 

megbecsülés a szülők iránt, akik nekünk életet adtak, akik bennünket felneveltek, az iskola 

iránt, a pedagógusok iránt, akik életünk útját egyengetik,”212 minden igyekezet ellenére 

világossá tette, hogy a szocialista ember erkölcsisége sem állhat radikálisan megújított 

alapokon.  

A nem oldódó ellentmondások következtében egyre nehezebbé vált olyan ideológiai 

alapvetések, mint a szocialista hazafiság vagy a proletár internacionalizmus tartalommal való 

kitöltése vagy akár az osztályharcos történelemszemlélet tanítása. Ennek ellenére az 

ideológiai irányelveket a párt- és az oktatáspolitika nem volt képes módosítani,213 aminek 

következménye a valóság és az eszmények közti távolság, vele együtt a hiteltelenség további 

növekedése volt. A valláserkölccsel szemben megfogalmazott utópikus szocialista erkölcs214 

valóságtartalmának hiánya a hetvenes évek végére vált érzékelhetővé, amikor is közvélemény 

kutatások mutatták ki, hogy a megkérdezett diákok és pedagógusok között csak kevesen 
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 FALUDI, 1988. 143. 
213

 „Minden szocialista ország saját múltjának ismerete, különös tekintettel a múlt forradalmi korszakaira, 
csoportjaira, osztályaira, és kiemelkedő forradalmárai a szocialista hazafiság erősítésének fontos forrása. […] A 
néptömegek alkotó, forradalmi tevékenységének sokszínű, igaz bemutatása nélkül nem lehet eleven 
történelemoktatás, igazi nevelés. A szocialista hazafiságra és az internacionalizmusra való nevelésben különös 
szerepet játszik a hibás és téves nézetek elleni harc.” MOLNÁR János: A szocialista hazafiságra és az 
internacionalizmusra nevelés a történelemtanításban in. Szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre 
nevelés a történelemtanításban, (Szerk: Szabolcs Ottó, Unger Mátyás) Tankönyvkiadó, 1971. 19 
214

 ZRINSZKY, 1959, 533. 
A valláserkölccsel szemben megfogalmazott „új erkölcstant” a kisdiákok számára a kisdobosok 6 és az úttörők 
12 pontja jelentette 
 A kisdobosok 6 pontja: 
1. A kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. 2. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, nevelőit, pajtásait. 
3. A kisdobos szorgalmasan tanul és dolgozik, segíti társait. 4. A kisdobos igazat mond és igazságosan 
cselekszik. 5. A kisdobos edzi testét és óvja egészségét. 6. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörők vörös 
nyakkendőjére. 
Az úttörők 12 pontja: 1. Az úttörő hű gyermeke hazánknak, a Magyar Népköztársaságnak, felelősséggel 
dolgozik érte. 2. Az úttörő erősíti a népek barátságát, védi a vörös nyakkendő becsületét.(Eredetileg „Az úttörő 
szereti hazáját, népét, és harcol érte.”) 3. Az úttörő szorgalmasan tanul, a világ és önmaga megismerésére 
törekszik.4. Az úttörő gyarapítja és védi a szocialista társadalom értékeit. 5. Az úttörő ahol tud, segít, és önként 
szolgálja a közösséget. 6. Az úttörő igazat mond, és igazságosan cselekszik. 7. Az úttörő szereti, tiszteli szüleit, 
nevelőit és az idősebbeket. 8. Az úttörő igaz hű barát. 9. Az úttörő bátor és fegyelmezett. (Eredetileg:„Az úttörő 
mindig bátor és önfegyelmezett.”) 10. Az úttörő szereti és védi a természetet. 11. Az úttörő edzi testét, és óvja 
egészségét. 12. Az úttörő úgy él, hogy méltó legyen a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség tagságára. 
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akadtak, akiknek erkölcsi értékrendjében nem az „egyetemes erkölcsi norma” fogalmai 

domináltak.  

Ugyanez érhető tetten a „tanulói szabályzatok és házirendek” vizsgálatakor is. a 

hatvanas ével közepéről származó dokumentumok bevezetője még arról írt, hogy „minden 

diák kötelessége szorgalmasan és kitartóan tanulni, ismereteit bővíteni, hogy tudásával 

önmagát gazdagítsa, a közösséget szolgálja, szüleinek örömet szerezzen, szocialista 

hazánknak hasznára lehessen. Iskolai közösségünk tagjainak magatartását- mind az 

iskolában, mind az iskolán kívül – a kommunista erkölcs követelményei szabályozzák.”215 

Ugyanakkor többi részükben már olyan értékekről, szabályokról beszélnek, mint kulturált 

öltözködés és viselkedés, egészséges életmód, a tanárok tisztelete (akár a hetes 

„vigyázzállásával” is), a nyilvános helyeken történő megjelenés szabályai vagy éppen a 

KRESZ betartása. A hetvenes évek elejéről származó házirendek pedig már a bevezető 

hangzatos szólamai többségének elhagyásával tűntettek, sőt, egyenesen arról beszéltek, hogy 

„a Házirend akkor töltheti be hivatását, ha elősegíti a Rendtartás előírásainak 

megvalósítását, hozzájárul az iskolai élet demokratizmusának továbbfejlesztéséhez és segíti a 

szocialista tanár-diák viszony elmélyülését.” És „csupán” a tanulók kötelességei között 

szerepelt, hogy mindegyiküknek arra kell törekednie, hogy „a szocialista társadalom hasznos 

tagjává váljék, megfelelő általános műveltséget szerezzen, olyan tulajdonságokat alakítson ki 

magában, melyek társadalmunk erkölcsi követelményeinek megfelelnek.” 216 Hogy ezek az 

„erkölcsi követelmények” milyen tartalmakat hordoztak, ugyanúgy enigmatikus maradt, mint 

a „szocialista erkölcs és humanizmus” valós természete.  

Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az erkölcsi-politikai nevelés sikerét jelentős 

mértékben segíthette elő vagy éppen áshatta alá a tanulók családi háttere illetve a tágabb 

értelemben vett társadalmi környezet. E problémára sok szakember is felfigyelt s a változóban 

lévő gazdasági-társadalmi környezet új kihívásaira történő válaszok mielőbbi 

megfogalmazását sürgette. „Erkölcsi-politikai nevelésünk tágabb környezete a társadalom. S 

vajon rendjén mennek-e itt a dolgok?” – tette fel a kérdést a Magyar Pedagógia cikkírója. S a 

válasz, bizony elkeserítő volt: „A csúcsforgalomban iskolába sietők nemritkán részesei "a 

felnőttek" reggeli - sokszor ízléstelen - vitáinak. Ezek az első impulzusok, amelyek útravalóul 

szolgálnak az iskoláig. Ott, az iskolai makro- és mikroklímától függően, az előbbi élmények 

háttérbe kerülnek, esetleg felerősödnek. Este jön - ha jön - a családi „élménybeszámoló", 
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 A Tóth Árpád Gimnázium tanulói szabályzata és házirendje, 1966. In: NAGY Pál: Az oskolai bizonyságtól az 
érettségi vizsgáig. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 32. Debrecen, 2011. 282. (A továbbiakban: 
NAGY Pál, 2011) 
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 A Vörösmarty Gimnázium tanulói házirendje, 1973/74. U. o. 285. 
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amely nem minden esetben erősíti a szocialista öntudatot, vagy jön ~ mindenféle családi 

beszélgetést kizáró, egyre inkább a krimi felé orientálódó tv-műsor, amely nem formálja, 

hanem deformálja a fiatalok lelkét. Sajnos, a tanterv nemes gondolatokkal telített "tevékeny 

közösség élete" egy-egy esetben értelmetlen nyüzsgéssé, ímmel-ámmal letudott", "kipipált" 

programmá silányul a mindennapok gyakorlatában.”217 

Az értékrend-változások bemutatásának végére érve érdemes fordulópontot is 

kijelölnünk. Ez a nyolcvanas évek elejére datálható, amikor egy „új dolgozói eszmény” 

megfogalmazására tett kísérlet keretein belül az OPI közoktatás fejlesztéséről szóló 

koncepciója (1983) is már olyan emberi „önértékről” beszélt, mint az önállóság, az 

önellenőrzés, a kezdeményezőkészség, a rizikó- és felelősségvállalás, a kreativitás. A 

pedagógusok nagy része pedig valószínűleg sohasem tévesztette össze a politikai-ideológiai 

célok és a humanista célok két rétegét: a deklarált célokat és a rejtett célokat.218 Egy hetvenes 

évek végi vizsgálatból például kiderült, hogy az ideológiát és a gyakorlatot, igaz, többnyire 

látens módon, a pedagógusok elválasztották egymástól. Így lehetett a munkaszeretet, a 

becsületesség, a közösségi érzés, az őszinteség, a humanizmus, a segítőkészség, a műveltség 

és a lelkiismeretesség - s nem pedig a szocialista embertípusra jellemző vonások - az a nyolc 

tulajdonság, melyeket a megkérdezett pedagógusok a leggyakrabban említettek.219 És 

mindennél többet mond, hogy a még a hetvenes évek közepén is többen sürgették, hogy „a 

filozófusok és más szakemberek dolgozzák ki végre a szocialista etikát”.220 

 

4. A szocialista humanizmus 

 

Az egyetemes erkölcsi értékek egyik eleme a kádárizmus által szintén új, társadalmi-

politikai kontextusba helyezett humanizmus volt, pontosabban a pedagógus társadalom 

többsége által a rendszer bukásáig enigmatikusnak tűnő fogalom, a „szocialista humanizmus” 

és az arra nevelés. Erről annyit lehetett tudni, hogy alapja ennek is az a szemlélet, amely az 

erkölcsi normákat a világnézettől teszi függővé, tehát elveti azok egyetemességét. Szemléletes 
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példával élve a korszak szakírói szerint a szocialista humanizmust a polgári humanizmustól az 

különböztette meg, ami az erkölcsiség belső lényegét a magatartás külső formáival 

konzisztens módon kifejező szocialista erkölcsöt a valláserkölcstől: a „valláserkölcs 

szeretetre buzdítja a kizsákmányolt munkást, parasztot kizsákmányolói iránt, mondván, hogy 

mindnyájan isten gyermekei, embertestvérek vagyunk. […]  A marxista humanista […] 

gyűlölettel fordul szembe a kizsákmányolás védelmezőivel, a társadalmi fejlődés 

akadályozóival, harcol ellenük.”221 A valláserkölcs egyetemes kategóriáival történő birkózás 

eredménye tehát szükségszerűen az abban meglévő humanitás, igazságosság és az elesettek 

gyámolítása meghaladhatatlan voltának történeti szempontból megvalósított relativizálása volt 

arra hivatkozva, hogy „az osztálytársadalmakban nem lehet örökérvényű, korok és 

társadalmak, osztályok felett álló erkölcs.” Mint ahogy nem valósítható meg a szeretet 

parancsa sem, mert „a történelem arról tanúskodik, hogy az „ellenségszeretés” csak a 

burzsoázia számára jelenthet diadalt, viszont az ellenséggel szembeni kérlelhetetlen harc az 

elnyomottak diadalát hozza meg elnyomóik felett.”222 Az osztálytársadalmak individualista 

erkölcsének elvetése persze ebben a gondolkodásban nem az erkölcs tagadását, hanem a 

társadalmi terméknek tartott erkölcsi kategóriák „új, az individualizmussal szembeni 

tartalommal” való megtöltését jelentette. Ennek megfelelően a kommunista erkölcsi eszmény 

középpontjában a „közösségi ember és annak a kommunizmus megszilárdításáért és 

betetőzéséért folytatott harc” állt.223 

A szocialista humanizmus fogalma sokszor mintegy a csak a válságkorszakokban 

megjelenő, a „fasiszta jogtiprással, nyílt agresszióval” szavát felemelő, de egyébként babitsi 

„szigetembert” állító, „múltba vágyó, absztrakt, polgári humanizmus” ellentételezéseként 

fogalmazódott meg.224 A „pártos” humanizmus „szocialista közösségi embert” akart formálni, 

mely szemben állt a hagyományos humanista értékrendet képviselő emberrel, aki „nem 

esküdhet fel egyetlen ideológia mellé sem, mert akaratánál fogva mindegyik egyeduralomra 

tör, és nem csatlakozhat egyetlen párthoz sem, mert a pártember kötelessége, hogy elfogultan 

lásson, érezzen és gondolkozzék.”225 A nevelés nyelvére lefordítva, a szembeállítás lényege 

az, hogy a polgári humanista nevelés az értékrendek tolerálása miatt lényegében önmagát 

megszüntető liberális neveléssé lesz, míg a szocialista humanizmus nevelése megtalálja a 
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modus vivendit a „szabadság és engedelmesség” rousseau-i dilemmája közt. S épp itt a 

lényeg: a szocialista nevelés nem individualista, hanem „közösségi” nevelés, amely találja 

meg az összhangot szabadság és engedelmesség között, mert szabadsága – Makarenko 

gondolata szerint – az engedelmességben valósul meg. A szocializmus tehát olyan 

humanizáció, mely az iskolában, nevelőotthonban a közösség és az egyéniség dialektikus 

egységében ölt testet és része a kommunista embereszmény erkölcsiségének. Tehát ebben az 

értelmezésben a szocialista humanizmus egyetemes, az ember „nembeliségét”, önmagára 

találását kifejező embereszményt feltételezett,226 s ennek megfelelően ezt az embereszményt a 

kultúrában saját, „államszocialista édenében” idealizálva ábrázolták az aczéli kultúrpolitika 

emblematikus alkotói.227 Milyen messze került a humanizmus fogalma attól az 

egyszerűségtől, ahogy Déry Tibor kifejezte: „írói feladatom ma is az embernek ember által 

való szenvedtetését csillapítani.” 

A szocialista humanizmus összetevőit a Pedagógiai Szemlében a szerkesztőség 

vitaindító felhívására Borbély András, a szegedi egyetem docense vázolta fel hozzászólásában 

egy erről a kérdéskörről szóló cikksorozat részeként, az által inspirálva, hogy egy maga által 

végzett vizsgálaton a megkérdezett igazgatók háromnegyede nem tudott vagy nem akart arra a 

kérdésre válaszolni, hogy „mi is az a szocialista humanizmus?”.228 Borbély definíciója így 

hangzott: „A szocialista humanizmus, mint a kommunista erkölcs alapvető része társadalmi 

tudatforma és magatartás, a dolgozó embertársakhoz való viszony, a társadalmi haladást 

szolgáló ember szeretete és megbecsülése. Aktív jellemzője a segíteni akarás, a valóra váltott 

segítés ténye. Pártos és kritikus a hibák elleni harcban, a munka és munka termékeinek 

megbecsülésében. rendkívül bonyolult és sokrétű dialektikus ötvözete a szocialista 

magatartást szabályozó ilyen irányú normáknak.” 229 

A már érintett Zrinszky-cikk nyomvonalán haladva a marxizmus klasszikusait hívva 

segítségül, a szerző abból indult ki, hogy mint minden tudatforma a marxizmus szerint, az 

erkölcs is társadalmi jelenség, tehát létezik „kapitalista” és „szocialista” erkölcs. Sőt, 

kapitalista erkölcsről tulajdonképpen nem is lehet beszélni, hisz a kapitalizmus a 

kizsákmányolásra épít, a kizsákmányolás pedig a „munka elidegenedése”, az elidegenedés 
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pedig egyben embertelenséget is jelent – tehát hogyan lehetne emberség (humanizmus) az 

embertelenségben? Az „igazi” humanizmus a maga társadalmi méretűre fejlesztett 

humanizmusával a tőkés társadalom tagadását jelenti, világméretű, s „ideálja a totális, 

minden lényegszerű képességét és erejét kibontakoztató ember”.230 A szocialista humanizmus 

és a kollektivizmus az a két alappillér, amelyeken a kommunista erkölcs nyugszik, sőt a 

marxizmus sem más, mint „konkretizált humanizmus”. Ezen a logikai soron továbbhaladva, 

megfordítva is áll az axiomatikus igazság: aki marxizmusra nevel, az humanizmusra nevel. A 

korai kádárizmus optimizmusára vonatkoztatva még konkrétabb analógiához jutunk: az igazi 

humanizmus csak a szocializmusban lehet, mert itt vannak meg a „legemberségesebb élet 

feltételei” és a „határtalan fejlődés” lehetőségei.231  

Nyilvánvaló, hogy ez az elméleti fejtegetés nem képezhetett a tanártársadalmat 

humanizmus ügyben cselekvésre sarkalló programot, így a szerző a „mindennapok 

humanitásának” példáival igyekezett a fogalmat plasztikussá tenni. Részben az oktatásban a 

diáktól és tanártól elvárt normákat jelenítette meg – fegyelem és önfegyelem, tisztelet stb. -, 

részben pedig e humanizmus irányát jelölte ki azzal, hogy elkülönítve az „álhumanizmustól”, 

a liberalizmustól, hangsúlyozta a humanizmus közösségellenes magatartás és az 

embertelenség elleni gyűlöletét. Az iskolai gyakorlat mindennapjaiban a tanár ás a tanuló 

kapcsolatában a humanizmus a közösség szeretetében és a kötelességek betartásában 

realizálódik. A tanár tanít, és nem teheti, hogy nem büntet, ha kell, a tanuló pedig tanulással 

teljesíti kötelességét. E kapcsolatban mindkét fél kritikus és önkritikus magatartást kell, hogy 

tanúsítson.  

A szocialista humanizmus tanítható, normáinak elsajátítása pedig tudatformálást – 

ezen a szerző meggyőződés alakítást értett - igényel. Módszere elsősorban jó példákkal232 a 

„magatartás szokásainak kiformálása” volt, mely példákban mindig az aktivitást, 

kezdeményezőkészséget és a közösség szolgálatát hangsúlyozták. A fogalom kigondolói 

töretlen optimizmussal hittek abban a nevelési tervekben leírt tudományos alapokon, a 

fokozatosság elvét betartva haladnak, akkor a szocialista humanizmusra nevelés hozzájárul a 
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kádárizmus számos utópiája egyikének, a szocialista, majd a kommunista embernek a 

megvalósításához.  

A társadalmi valóságot azonban hamarosan rácáfolt az illuzórikus várakozásokra. Már 

a kádárista konszolidáció legsikeresebb éveiben is nyilvánvaló volt, hogy a nemzetközi és 

hazai társadalmi-politikai folyamatok a realitásokhoz közelebb álló oktatáspolitikai célok 

megfogalmazását igényelnék. Ennek látható jeleként a szocialista hazafiságra és 

humanizmusra való nevelés épp e fogalmak tartalomnélkülisége okán nem helyettesíthette a 

nevelés hagyományos értékeit is magába foglaló „szocialista embereszményhez” szükséges 

összetevők kialakítását, így a szakemberek számára már az évtized végére világossá vált, 

hogy „jelentős hiányosságok vannak a mindenoldalúan képzett szocialista embereszményéhez 

képest az érzelmi, az esztétikai, a testi nevelésben és a fizikai munkára való felkészítésben.”233 

 

IV. A történelmi tudatformálás alanya és tárgya, a diákság 

 

1. Helyzetjelentés a tanulói „túlkapások” utáni diákság eszményképeiről 

 

A tanulók „túlkapásaiból” 1956-ban bizony akadt elég, s ha az újonnan hatalomra 

került régi-új politikai garnitúra meg akarta tartani magának az ifjúságot, nemcsak a maga, 

korábban elkövetett hibáival kellett számot vetnie, hanem - hogy a múltban meglelje azokat a 

pontokat, melyek biztosítják a kibontakozást, esetünkben az ifjúság megnyerését a 

„szocializmus ügyének” - reálisan is kellett értékelnie a diákság ’56-os magatartását, s annak 

okait. Láttuk, hogy a számvetés azonban pontosan azért és úgy, amiért és ahogyan a Kádár-

rendszer „elhazudta” az ’56-os események valós dimenzióit, felemásra sikeredett. A 

Pedagógiai Szemle 1957. évi 2. számában Szarka József, a PTI (Pedagógiai Tudományos 

Intézet) igazgatója „Középiskolásainkról gondolkozva” címmel megjelent glosszája hűen 

tükrözi az oktatáspolitika irányításának második vonalát jelentő szakemberek dilemmáját, és 

egyben némiképp szorongó kísérletét arra, hogy megtalálják, majd kiszélesítsék a törésvonalat 

a forradalom (illetve az abban részt vállalók) és a középiskolai diákság között. A cikkíró úgy 

látta, hogy ’56 sokk volt a diákság számára, amelyből csak most „ocsúdik fel”, és még csak a 

„lelki egyensúly, hit, munkakedv és remény” visszanyerésének kezdetén – ezt számára a KISZ 

szervezetek számának növekedése jelenti - tart. Ezt követően a szöveg lényegében a diákság 

„ellenforradalomban” való részvételének okait és összetevőit kutatta, s a problémák 
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akkumállódásának kezdeteként az 1956. október 18-án összeült budapesti középiskolások 

parlamentjében elhangzottakat nevezte meg.234 Bár a követelések egy részét a szerző jogosnak 

vélte, az ottani demokratikus megnyilvánulási formákat azonban aggasztónak találta: „Világos 

azonban, hogy a reakciós törekvések közül elsősorban a nacionalizmus (Március 15. ünneppé 

nyilvánításának követelése235 áll a háttérben. H. A.) már erősen érezteti hatását. A tartalmilag 

kifogásolható mozzanatoknál azonban sokkal aggasztóbb volt az egész értekezlet stílusa, 

hangja, hangulata. Indokolatlan, demagóg követelődzés, nyegleség, a pedagógusokkal, a 

vezetőszervekkel szemben megütött tiszteletlen, cinikus hang sokakat rádöbbentett arra, hogy 

itt a helyessel, az érthetővel, az indokolttal együtt valami rossz és helytelen, valami 

beláthatatlan és nehezen jóvátehető is elkezdődött. Pontosan még nem lehetett 

megfogalmazni, hogy mi ez a rossz, de a levegőben volt.[…] S a konklúzió: Diákfiatalságunk 

nem ismeri a kapitalista viszonyokat, s így nem tudja kellően becsülni azt, amit számára a 

szocialista rendszer adott.”236  

A diákságról leírtak párhuzamba állíthatók azzal a kirohanással, amit Ágoston György 

(az ELTE Pedagógiai Tanszék docense) az általános iskolásokkal kapcsolatban korábban már 

korábban megtett: „Senki sem ügyel rájuk, senki sem szervezi az életüket. Magukra hagyva 

pedig eldurvulnak, kis csibészekké, vagányokká válnak.”237 A kép ennél azért 

ellentmondásosabb volt, mert például egy erkölcsi eszményekkel kapcsolatos vizsgálatot 

elvégző főiskolai tanár szerint „nincsen igazuk azoknak, akik unos-untalan arról beszélnek, 

hogy tanulóifjúságunk cinikus, perspektívátlan és nihilista.”238 Ugyanakkor azért azt is 

megjegyezte, hogy teendő van még bőven, mert „a fiataljaink előtt álló eszményeket és 

vágyakat nem fűti át a szocialista eszmény, egyéni távlatuk nem kapcsolódik harmónikusan a 

szocialista perspektívával.”239A szövegek azért is látlelet értékűek, mert reprezentálják az 

oktatáspolitika, s talán a tanártársadalom egy részének a „megtéveszthető” diáksággal 
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Jóboru Magda a megyei művelődésügyi osztályvezetők előtt tartott referátumában elrettentő példaként idézte, 
hogy a diákok „nemcsak azt követelték, hogy az ifjúság ünnepelje meg minden évben méltó módon március 15-
ét, hanem azt is, hogy ne ünnepelje meg november 7-ét.” JÓBORU, 1957, Szocialista… 277. 
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 Idézi: HALÁSZ, 1988, 3. 
238
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kapcsolatos félelmeit, sejtetik a Kádár-éra - elsősorban középiskolásokkal (főleg a 

gimnazistákkal) kapcsolatos - gyanakvását, emellett láthatóvá teszik azt a logikai sémát, 

amely mentén az oktatáspolitika céljai, módszerei és tartalmai majd megjelennek. De azt is, 

hogy a tudati nevelés célja nem pusztán egy elvont eszményhez való ragaszkodás, hanem az 

’56-ban már egyszer renitenssé lett diákság, és ez által az őket nevelő tanártársadalom 

„beszabályozása”lesz. 

A diáksággal kapcsolatos problémát többen nem a középiskolai oktatás hiányának, az 

intézmények és diákok események általi érintettségének tudták be, hanem tudati problémaként 

definiálták és úgy vélték, hogy már az őket megelőző, tehát a „csibésszé, vagánnyá” váló 

általános iskolás korosztály történelmi tudata, világnézete is „disszonáns” állapotban, 

magyarán válságban van. Az e véleményen lévők a következő esztendőkben egyéni 

kezdeményezésekkel igyekeztek vizsgálni a diákok tudati állapotát, s annak milyenségét 

például olyan kérdések feltevésével lemérni, hogy kiket választanak eszményképül a diákok 

és mennyiben tükrözi ez a választott embereszmény a kor társadalmi viszonyait.240  

Nem igazán adott okot a bizakodásra az a tény, hogy egy felmérés szerint a 14 éves 

tanulók eszménykép választásában a „világnézeti tulajdonságjegy” csak 1-2 százalékban 

játszott szerepet, és ezen belül „a materialista világnézet, mint eszménykép lényeges jegye” 

egyáltalán nem szerepelt. A felmérésről készült tanulmány szerzője szerint – „némi” 

ellentétben a minisztérium már említett jelentésével - pozitívumnak talán csak az volt 

nevezhető, hogy az a bizonyos 1-2 százalék jelezte: „a vallásosság mint tulajdonság ennyire 

elhalványult. […] Megállapítható tehát, hogy a 10-14 éves korosztályban, bár van már 

világnézeti probléma, mégis a világnézeti állásfoglalás, mint az eszménykép tudatos 

tulajdonságjegye, csak elenyésző nyomokban jelentkezik az eszménykép leírásánál”.241 A 

hiányosságok természetesen a feladatot is kijelölték: „(a tanárnak) Meg kell keresnie először a 

tanulókban élő eszménykép adott problémáit, és innen elindulva igyekezzen azt szocialista 

társadalmunk objektív igényeinek megfelelően fejleszteni, formálni, hatékonnyá tenni.”242 A 

cikkíró a közösségi nevelés szerepét hangsúlyozandó kiemelte, hogy a gimnáziumi tanulók 
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 A gondolat hátterében az a makarenkói nézet húzódik, hogy a tanulók eszményképe az adott társadalmi 
viszonyokat tükrözi, tehát ha azok szilárdak, akkor a társadalom által sugallt eszménykép a gyerekek ideáljában 
szubjektívvé válva jelenik meg. tehát mérhető, s következtetések levonására is alkalmas. 
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„Egy szélesebb körű, más irányú világnézeti felmérés során kiderült, hogy ugyanezen életkorú tanulók (313 
tanuló) közül következetesen idealista-vallásos nézeteket vall 21%; idealista és materialista nézetek keveredését 
mutatja (vagyis a kettősség problémájában vajúdik) 30%; viszont következetesen materialista állásfoglalás a 
lányoknál csak 43%. Itt is a 13-14 éves fiúk-lányok között van a legnagyobb különbség; a fiúk 62%-a 
materialista, a lányoknak csak 38%-a!” JAKUBOVITS Elek: Adatok a 10-14 évesek eszménykép és példakép 
problematikájához. Pedagógiai Szemle, 1960. 12. szám 621-622. 
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 u. o. 629. 
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bázisát adó korcsoportban nagyobb azok aránya, akik példaképeket, tehát ezen keresztül 

eszményképeket választanak, s ez mindenképpen a „szervezett és hatékony nevelési munka” 

eredménye. Ezek azonban ritka kivételként megmutatkozó tapasztalatok voltak; a többség 

esetében a „következetesen materialista nézeteket vallók” aránya nem érte el az 50%-ot.243  

A tanulságok levonása ugyanúgy nem késhetett, mint a vallásos világnézet felmérését 

követő csalódottság után. Ha nincsenek a diákságnak megfelelő példaképei, akkor a 

tanároknak a „tárgy lehetőségeit kiaknázva” a történelemtanításon keresztül kell azokat a 

diákokkal megismertetni és elfogadtatni. Ez ügyben pedig még igencsak sok tennivaló akadt, 

mint ahogy azt a végzős általános iskolások példaképeiről szóló vizsgálatok is 

alátámasztották. Vladár Ervin és Jakubovits Elek a Történelemtanítás című módszertani 

folyóiratban publikált tanulmánya lehangoló képet festett a tanulók történelmi példakép-

választásáról.244 Több mint ezer tanuló erre vonatkozó válaszaiból az derült ki, hogy ha 

bárhonnan választhattak példaképet, akkor a történelmi személyek a választásoknak csupán 

7%-át tették ki, s ezeknek is 60%-a az olyan „történelmi nagyságok”, mint Kossuth, IV. Béla, 

Rákóczi vagy Zrínyi Ilona közül került ki. A munkásmozgalom alakjaira csupán a diákok 11 

százalékának esett a választása, de közülük „fájón” hiányoztak a magyar munkásmozgalom 

jelentős személyiségei, s Lenin is csupán 6 szavazatot kapott.245 A szerzők a tényekből két 

következtetést vontak le. Az egyik a „történelmi eszményképzés elhanyagolt volta”, míg a 

másik az utolsó év tananyagának e célra történő nem megfelelő felhasználása volt. A szerzők 

cikküket azzal a javaslattal zárták, hogy a nevelő részletesen mutassa be a példaképül szánt 

történelmi személy magatartását és értékelje pozitívan annak a haladás és az erkölcsi 

követelményekkel szembeni helyes álláspontját.  

Hasonló témában szólat meg Köznevelésben az egri tanárképző főiskola egyik 

adjunktusa is, mikor a serdülők eszményképeiről lezajlott egri vizsgálat eredményeit 

publikálta.246 A 8. osztályos tanulóknak feltett kérdés itt az volt, hogy a tanulmányaikban 

megismert, főként irodalmi vagy történelmi személyiségek közül kihez szeretnének leginkább 

hasonlítani. A szerző a válaszok elemzése után 25%-ban állapította meg azoknak a 

példaképeknek az arányát, akik „politikai tartalmat” hordoztak. E 25% felét tették ki a 

„szocializmus hősei”, akik között messze az élen végzett a maga ezen belüli 50 százalékával 
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 A válaszokat a „Milyennek kell lennie a tökéletes embernek?” kérdésre adta több mint 300 tanuló egy XX. 
kerületi általános iskolában 
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 VLADÁR Ervin - JAKUBOVITS Elek: Az eszmény és példaképformálás a történelemtanításban. 
Történelemtanítás, 1960. 6. szám, 11-14. 
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 Dr. SOMOS Lajos: Eszményképek – példaképek. A serdülőkorúak erkölcsi-politikai nevelése. Köznevelés, 
1960. május 4. 261-263. 



67 
 

Zoja Koszmogyemjanszkaja, akit a magyar hősök közül Dobó István (Egerben vagyunk!) 

követett. Az eredmény a szerzőt nem keserítette el, mert úgy látta, a többi megnevezett 

személynél is szerepet kapott a politikai attitűdök közül legalább egy, a hazaszeretet.247 Egy 

eredeti gondolati konstrukcióval élve kovácsolt erényt e kettős választásból. Jól van ez így – 

úgymond -, hisz Dobó „mint haladó, nemzeti érdekeket dicsőséggel képviselő nemzeti hős, 

Zoja pedig mint a szovjet állam és nép legendás nemzetközi hőse él tanulóifjúságunk igen 

jelentős részének tudatában.” Így aztán az eszménykép-képzésben már megvalósul a proletár 

nemzetköziség és a szocialista hazafiság harmonikus együttléte. A cikkszerző emellett 

örömmel konstatálta, hogy az eszményképek közt „egyetlenegy sincs, amelyikben a régi káros 

nézetek, reakciós politikai és világnézeti eszmék tükröződését kellene látnunk,” valamint azt, 

hogy a diákok választásából egyértelműen kitűnik a „szovjet rend igenlése”. 248 A szovjet 

rend igenlése ez esetben a szovjet hősökkel való azonosulást jelenti, melynek kifejezésére a 

diákok az „ő az én példamutatóm, eszmei alakom. Régen láttam (ti. a filmjét), de még mindig, 

örökké él bennem az emléke. Én is biztos így cselekedtem volna.” (Zoja) esetleg az „Alakjába 

szerelmes vagyok. Nemcsak lángelméje, hanem bátorsága, hazaszeretete is példakép. A világ 

egyik legkiemelkedőbb alakja.” (Lenin) frázisokat használták.249 Hruscsov esetében a szerző 

segített a nagyság ismérveinek exponálásában: ő a „béke követe és katonája”.  

Azért nem árt hozzátennünk, hogy választások okainak összetevői közt nem csekély 

szerepet játszott az, hogy a városi tanács művelődési felügyelője az „iskolák figyelmét 

felhívta” a Zojáról szóló film megtekintésére.250 Cikkének végén a szerző arra a 

megállapításra jutott, hogy mégsem igazán megnyugtató a két hős kiemelkedő szerepe a 

választásokban, hisz Dobó irodalmi hős, Zoja pedig filmszereplő. A csak történelemórán 

tanított „hősöket” (Hámán Kató, Sallai Imre, Braun Éva, Ságvári Endre) szinte senki sem 

választotta, ami a „történelemtanítás erőtlenségét” mutatja. Illetőleg azt, hogy a 

törvényszerűségek, az élettelen „absztrakciók” tanítása nem ad lehetőséget a 
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 Ha máshogy nem is, de úgy igen, hogy például a sportolók közt elítélték az „anyagi előnyök miatt disszidáló, 
hűtlen” ’56-osokat. 
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 u. o. 261. Figyelemre méltó, hogy a Horthy és Haynau féle reakciósok közé sorolta Görgeyt és Adenauert is. 
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 Az amúgy kiváló film hatását jól mutatja az alábbi visszaemlékezés: „A film és a benne bemutatott hős leány 
alakja napokra, hetekre meghatározta hangulatomat, mindent hozzá mértem, elszenvedett sérelmeimet 
könnyebben viseltem, nem engedtem magamhoz a rosszkedvet, bánatot. Sőt, a hatás évekre, évtizedekre szólt. 
Minden kényszermunkát az ő neve kimondásával végeztem: utáltam vikszelni, beledugni a lábamat a 
papucsszerűen kiképzett kefébe, és előre-hátra haladó mozgással kifényesíteni a teljesen lekopott, beeresztés és 
lakkozás után kiáltó padlót. Zoja neve nélkül még az sem vigasztalt, hogy az erőteljes testi munka netán 
leolvaszt rólam néhány, mindig fölöslegesnek érzett kilót. Régebben öcsémmel egymásra mutogattunk, ha arról 
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Koszmogyemjanszkaja, Zoja Koszmogyemjanszkaja.” SZEPES Erika: Vakpali. dunatukor.fw.hu/sze26.htm 
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történelemalakító személyiségek „életszerű” megismertetésére. A választott személyiségek 

ezzel szemben pedig nem csupán életszerűek, hanem a maguk elé „nagy és szép dolgokat 

kitűző” és ezeket akarattal, bátorsággal és leleményességgel végrehajtó személyiségek, 

akiknek minden tulajdonsága megfelel a szocialista erkölcsi normáknak, sőt, szinte 

„természetes ideálját” adja a serdülőkorú ifjúságnak. 

Más felmérésekből - elsősorban persze a kérdésfeltevéstől és a mintavétel nagyságától 

függően - más kép bontakozott ki. Balázs Györgyné egy 1962-63-as felmérés tanulságait 

összegezve már természetesnek találta, hogy a „Kit tekintesz a társadalmi haladás 

szempontjából a legjelentősebbnek és miért?” kérdésre a tanulók döntő többsége Lenint251 

majd Hruscsovot, harmadikként Kennedyt jelölte meg. Azt viszont némileg meglepődve 

konstatálta, hogy „Az általános iskolai osztályokban az indoklás során a bátorság, az egyéni 

hősiesség igen nagy százalékban jelentkezett. A legújabb kor felé haladva és a tanulók 

életkorának és tapasztalatának fokozódásával, egyre inkább azok a vonások kerülnek 

előtérbe, amelyek az intellektuális képességeket, a tudományos megalapozottságot, a 

megfontoltságot, a higgadtságot értékelik.”252 Tehát a hatvanas évek elején már érzékelhető 

volt, hogy a diákság munkásmozgalom jeles alakjaihoz való viszonya változóban van, a 

„romantika” lassan kikopott az eszményképekhez fűződő kapcsolat összetevői közül. Ez 

pedig azzal a baljós lehetőséggel járt, hogy nem sikerül a munkásmozgalom hőseit 

„klasszicizálni”.  

A hetvenes évek változó belső és külső környezetében mind nehezebbé vált olyan 

„trükkök” megtalálása, amelyekkel mondjuk a Horthy-kor „ellenforradalmi dermedtségében” 

feltűnő hősök olyan romantikus magasságokba emelhetőek, mint Kossuth vagy Petőfi. Balázs 

Györgyné idézett monográfiájának egy másik fejezetében Schönherz Zoltán példáján 

igyekszik bizonyítani, hogy igenis van módszer e hősök aktualizáláson keresztül történő 

„naggyá tételére”. E didaktikai fogás kettős haszonnal járhat. A társadalmi normáknak 

megfelelő, modern embert sejtető életútja példát adhat a diákoknak, úgy, mint a kor 

munkásainak, akik „bizalommal fordultak a mindig vidám, az élet apró kérdéseiben is 

tanácsot adni tudó mérnökhöz”, akinek „egész egyéni élete végeredményben külső, belső 

adottságaiban és társadalmi helyzetében modern. és harmonikus volt”. A másik kiemelendő 

elem pedig letartóztatásának és börtönéletének romantikus bemutatása, melynek 

középpontjában a hitevesztett cellatársakkal szembeállított magatartása kerül, benne „immár 
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klasszikussá vált mondása a siralomházban, midőn azokra a búcsúszavakra, hogy a 

munkásosztály és a parasztság megőrzi emlékezetében, hozzáfűzi... "az értelmiségről se 

feledkezz meg" - egész jellemét adja. Ebben a szituációban e kijelentés nem mutathat mást, 

mint az önuralom olyan magas fokát, amelyben az egyéni sors nem motivál, s amely a közös 

ügy és az egyéni lét legnehezebb pillanatában is oly rendíthetetlen, hogy semmiféle lazaságot, 

így a pongyola megfogalmazást sem hagyhatja szó nélkül.”253 A kádárizmus konkrét politikai 

üzenetét közvetítő történet irodalmi tónusából, abból fakadó pátoszból és az önmagát 

meghaladó ember igazságának katarzisából állt össze a történelmi példaképeken keresztüli 

direkt élményközvetítés. Ez alkalmasint fontosabbnak tűnt, mint a történelem 

törvényszerűségeinek „metafizikus, elvont tárgyalása”, de nem állhatott anélkül – ez lett volna 

a korkép kialakításához szükséges szintézis. A hetvenes évek vizsgálataiból azonban kiderült, 

hogy a várakozások illuzórikusak voltak: az önmagát Kossuth és Petőfi örökösének, de az ő 

örökségüket maghaladónak tartó rendszer kétségbeesett erőfeszítéssel, de végeredményben 

sikertelenül igyekezett hőseit is a nagyokat meghaladóvá tenni. Ezzel pedig elvesztette a 

lehetőséget, hogy a tanuló „a sokoldalú hatás következtében aktivizálódjon, hogy lenyűgözze 

őt a tananyag és a tanár, hogy ne maradjon személyiségének olyan része, amely valami 

módon ne legyen érdekelt”.254 

A „történelmi eszményképzés” aktualitása és a vele kapcsolatos problémák más 

vizsgálódóknak is szemet szúrtak. Egy kecskeméti leánygimnázium tanulóinak körében 

végzett felmérés szerint a történelmi példaképek aránya az – az egri felmérésben ugyanő állt 

az élen - anya, mint példakép mögött a második helyen állt ugyan, de a felmérés összegzője 

szerint „ezeket a példaképeket 70 százalékban ki lehetett volna választani a kapitalista 

Magyarországon is. Mi a példaképek, eszmények kiválasztásában rejlő nevelő erőt eddig főleg 

csak az erkölcsi nevelés, az általános humanista szellem és morális normák megteremtése 

terén igyekeztünk kihasználni, - s az etikai kérdéseken túl nem tettünk eleget azért, hogy ezek a 

példaképek a világnézeti nevelés, politikai harc eszközei is legyenek.”255 Természetesen most 

sem maradhatott el az aktualizálás: a nevelőnek fel kell hívniuk tanítványaik figyelmét arra, 

hogy az ő tevékenységükben mi felel meg választott hőseik pozitív magatartásformáinak és 

cselekedeteinek. A Bölcs István cikkre reflektáló egyik szakértő szerint a tanulók elé 

„megközelíthető, reális embereszményt” kell állítani, akinek a kapitalista társadalom időhöz, 
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réteghez kötött embereszményével szemben az egész társadalom számára azonos üzenete 

van.256 

Már a példaképválasztásnál referenciapont volt, hogy e példakép történelmi 

magatartása mennyiben analóg a szocialista embertől elvárt magatartásformával, 

személyiségjegyekkel. A példaképek történeti kontextusból való kiragadása önmagában is 

aktualizálást eredményezett, az oktatáspolitika szakemberei és az e kérdésben megszólalók 

azonban ennél is tovább mentek, mikor azt vélelmezték, hogy az aktualizálást is „tanítani” 

kell. Az MSZMP művelődéspolitikai irányelveire való hivatkozással elvetették az ötvenes 

évek „átpolitizálási” gyakorlatát és a Horthy-korszak „durva aktualizálását”, helyette inkább a 

„világnézeti nevelés szolgálatába állított helyes gyakorlat”-ról beszéltek.257 Az aktualizálás e 

sajátos logikájú fő értelme a múltban „leplezett” történelmi tények, például az osztályharc 

bemutatása lett, de emellett a szocializmus építésének állomásait, azok „történelmi igazságát 

is lehetett demonstrálni a múlttal. Például a feudális nagybirtokon folyó termelő 

tevékenységet nem pusztán azért volt fontos tárgyalni a tanórán, hogy a diákokban felkeltsék 

a feudális elnyomás elleni érzelmeket, hanem – kvázi „két legyet ütve egy csapással” - azért 

is, hogy rádöbbentsék, a nagybirtok olcsóbban termel, mint a kisbirtok, tehát a 

szövetkezetesítés 1958-59-ben szükségszerűen mutat a fejlődés irányába.  

A szólamok ellenére természetesen ugyanilyen közvetlen aktuálpolitikai célja volt az 

ateista nevelésnek (itt az irredentizmus elemeit akarták visszaszorítani) vagy éppen az 

internacionalizmus példái oktatásának. A „helyes gyakorlat” célja tehát célja koherensen 

illeszkedett a kádárizmus oktatáspolitikai irányvonalának többi összetevőjében 

megfogalmazottakhoz: „Azt kell bizonyítani, hogy a történelmi igazság, a logikusan 

végigvezetett történelmi folyamat mindig, minden mozzanatában a mi társadalmunk, a 

szocializmus építése, a nép igazsága, érdeke mellett szól.” 258 Az aktualizálás 

problémakörének felvetése, mint témánk esetében oly sokszor, ismét messzire vezetett. A 
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 BÓLYAI Imréné: Eszményképek, példaképek szerepe a nevelőmunkában. Köznevelés, 1961. november 8. 655. 
257

 A helytelen és helyes aktualizálás szembeállítására többen, több példát is fel tudtak vonultatni, de álljon itt 
egy olyan, amit a cikkébe beemelő szerző is „elrettentőnek” tartott: „A Vas megyei szakfelügyelő jelentéséből 
idézem a következő részt: „A Szovjetunió felszabadító harcának jelentőségét, sajnos, csak a „Mit 
köszönhetünk?” szintű kérdések sablonossá vált ismételgetésével próbálják a tanulók előtt tudatosítani. Nem 
csoda, ha a legtöbb nevelő ezzel a céltalan módszerrel nem éri el a kívánt eredményt. V. I. nevelő még Mátyás 
király anyagának tanításakor is így fejezte be az órát: „Mit hallottatok a rádióban legutóbb Mátyás királyról? 
(Néma csend!) Pedig tudom, hogy hallottátok a kolozsvári bíróval történt esetet…. Hogyne hallottátok volna, 
hiszen már nagyon sok helyen van rádió. Kinek köszönhetjük azt, hogy rádiót hallgathatunk ebben a kis faluban 
is? (Csend!) Mintha megnémultatok volna! Pedig mondtam nektek, hogy a felszabadító Szovjetunió adott 
nekünk segítséget ahhoz, hogy a népi demokrácia a kicsi falvakba is be tudja vezetni a villanyt. Mivel tartozunk 
ezért a Szovjetuniónak?” SERES József: Aktualizálás a történelemórán. Történelemtanítás, 1959. 2. szám, 22. 
258

 u. a. 21 
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közoktatás 1959-ben háború utáni történetének egyik legnagyobb didaktikai vállalkozása, az 

új oktatási törvény illetve tantervkészítés előtt állt. Ha pedig a tananyag szervezésének 

szempontja az lett, hogy mennyire aktualizálható egy-egy történelmi esemény, akkor a „mit 

tanítsunk és mit nem?” kérdésére nem a múlt, hanem a jelen értelmezésének szempontjából 

kellett a tantervkészítőknek megadniuk a választ.259  

A pozitív hősökkel illetve a velük kapcsolatos eseményekkel való érzelmi azonosulás 

az eszménykép választás alternatívájára is ráirányította a figyelmet. A haladás melletti 

elkötelezett kiállás egyik feltétele az érzelmi azonosulás, ami nem szükségszerűen a példakép 

választása, hanem lehet egy adott történelmi helyzetben az egyik, természetesen a „haladó” 

oldallal való együttérzés is.260 Az ilyen együttérzések viszont csak akkor „működnek”, ha e 

diákok nevelésében nem feledkeznek meg a tanárok az érzelmekre hatás jelentőségéről, tehát 

az „életszerűség” jegyében s a „hazaszeretetre és internacionalizmusra nevelés” céljából 

egyeztetik a tudományosságot az érzelmekkel.261 Az eseményekkel való érzelmi azonosulás 

azonban számos esetben nem volt, s a nyolcvanas évekig262 nem is lehetett „fakultatív”. 

Lényegében kötelezőek voltak a munkásmozgalom történetéhez köthető osztályharc-

mozzanatok, a forradalmi hagyományok valamint a kiemelt helyen szereplő, a rendszer 

legitimitását és identitását263 megkérdőjelezhetetlen módon megadó, „a demokratikus és 
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 A magyar közoktatásban oly sokszor felmelegített vitában, hogy kell-e ókori történelmet tanítani az általános 
iskolákban, e szempontból egyértelmű volt a válasz „Miután tisztázódott, hogy az általános iskolai történelem 
tanításának központjába a világnézeti nevelést, ezen belül a társadalmi fejlődést, az osztályharcot és 
internacionalizmusra nevelést kell tenni, eldőlt a kérdés. […] Hogy mi az aktualitás az ókori történelemben?  A 
munkaeszközök, a termelés fejlődése, az osztályharc és a vele kapcsolatos kérdések, a vallás szerepe vagy – 
hogy kiemelt konkrét mozzanatot, eseményt is említsek – a Spartacus-féle rabszolgafelkelés stb.” u. a. 22. 
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 Az együttérzés és a haladás párhuzamba állítása néhol olyan abszurd nevelési mozzanatokat eredményezett, 
mint amilyenek egyikéről GAZDAG István: Érzelmekre hatás a történelemtanításban. című cikkében a 
Történelemtanítás, 1959. évi 3. számának 28-29. oldalain beszámolt. Jellemző, hogy a szerző a történelmi 
hitelességgel összeférőnek, s publikálásra méltónak ítélte a gimnáziumi órán elhangzottakat: „Elítélték 
(mármint a diákok) Rómát, mert Karthágó és sok más nép szabadsága árán jutott el a világbirodalomig; mert 
mindenáron provokálta az újra felépített Karthágót […]; mert a rómaiak nagyon kegyetlenek voltak[…]; s mert 
ezzel a tettével talán hozzájárult ahhoz, hogy Afrika olyan sokáig sötét, ismeretlen, fejletlen maradt. Pedig 
nemcsak Rómának kellett volna fejlődnie, Karthágóra különösen szükség lett volna, hiszen mint kereskedő nép 
sokat tehetett volna Afrika fejlődéséért. Az ellentéteket éppen ezért békésen kellett volna megoldania.” 
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 GAZDAG István: Érzelmekre hatás a történelemtanításban. Történelemtanítás, 1959. évi 3. szám 28-29. 
262

 „[…] a válság peremére sodródó magyar társadalom ifjúságának a nyolcvanas években progressziót és 
forradalmi hagyományt kellett volna tanítani az ehhez módszertanilag alkalmazkodó tankönyvekből. „Ezért is 
jogos, hogy kiemelkedő szerepet szánjunk a történelem ünnepnapjainak, azoknak a korszakoknak, amelyekben 
az ember kiteljesedése a társadalmi forradalmak és a praxis terén végbement, ezért szimbolizálják az emberiség 
szabadságvágyát a rabszolga- és parasztfelkelések, a forradalmak. […] Azt is érdemes megvizsgálni: vajon nem 
vagyunk-e szűkkeblűek a történelem progresszív, de nem forradalmi hagyományai megítélése tekintetében.” - 
írta Balázs Györgyné, majd úgy folytatta, hogy a tananyag szerkezeti átgondolásával plasztikusabbá kellene 
tenni a progresszív és a forradalmi erők bemutatását. Csakhogy ehhez a fogalom riasztó kiüresedését kellett 
volna meggátolni.” HERBER, 2010. 11-12. 
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 Ezt jól jelzi, hogy a szakzsargonban „első tanácsköztársaság”-nak nevezték az 1919-es rendszert, 
érzékeltetvén, hogy Kádár diktatúrája már a harmadik „proletárdiktatúra”. 
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szocialista hazaszeretet, a patriotizmus és a proletár internacionalizmus összefonódását” 

megmutató tanácsköztársaság is. 1919 a történelemoktatás paradigmarendszerében a Kádár-

korszak identitásának origója és referenciapontja volt, ami indokolttá teszi a történelmi 

eszményképek kialakításában betöltött szerepének külön kiemelését. 

 

2. A történelmi eszményképalkotás totalitása a „nagy eseményben”: A 

Tanácsköztársaság apoteózisa 

 

Az időszak újabb tanácshatalom-apoteózisának kísérlete nem véletlenül esett egybe a 

szakfolyóiratok hasábjain a történelmi példaképadásról kezdődő cikksorozat időpontjával, 

hogy aztán a témával kapcsolatos diskurzus az 1959-es évfordulóra csúcsosodjon ki. A 

negyvenedik évfordulóhoz közeledve az ünnepségek előkészítésének a szakórákra időzítését 

javasolta egy módszertani kérdésekkel foglalkozó cikk. 264 Külön előny volt – s talán nem is 

véletlenül -, hogy a tantervekben márciusra esett az „őszirózsás forradalom” és a 

tanácsköztársaság tanítása, mely utóbbira négy órában (tehát másfél, két hétig tartó 

időszakban) került sor. A tanár számára e témánál különös jelentőséget kapott az a 

feladatelem, amit az egyik cikk szerzője – jellemzően első személyben - így fogalmazott meg: 

„Első feltétel, hogy meggyőződésem erejével hirdessem: a történelem egyik legkiemelkedőbb 

szakasza a Horthy-fasizmus által agyonrágalmazott, sárral bemocskolt Magyar 

Tanácsköztársaság. Ha szakmai biztonságom mellett hit és meggyőződés hangja irányítja 

szavaimat, jó munkát fogok végezni, s hatalmas lépést teszek előre tanítványaim szocialista 

világnézetének kialakításában.”265 A négy óra kitöltésére készített tervezet nemcsak 

módszertani problematikája miatt figyelemre méltó, hanem azért is, mert a szerző által 

összegyűjtött, szerinte a világnézeti nevelés lehetőségeit megadó mozzanatok jó példái annak, 

hogy milyen elképzelések körvonalazódtak az egyes történelmi események lehetséges 

aktualizálásáról. Az itt megjelenő gondolatok toposszá rögzülve, lényegében a hetvenes évek 

végéig részét képezték az oktatásnak, azon belül a tankönyvi szövegeknek.266 Mivel sokuk 

még ennél is tovább megtalálható volt az oktatás információhordozóinak anyagaiban és a 

közgondolkodásban, érdemes néhányukat nevesítenünk: a, „A Szociáldemokrata Párt a 
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 Dr. VÖRÖS István: Szempontok a Magyar Tanácsköztársaság tanításához. Történelemtanítás, 1959. 1. szám 
17-23. (A továbbiakban: VÖRÖS, 1959) 
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 Az eset példájaként lásd ALMÁSI János - BORSÁNYI Károly - PAMLÉNYI Ervin - RÁNKI György: Történelem a 
gimnáziumok IV. osztálya számára. Budapest, 1967. Tankönyvkiadó és BALOGH Endre: Történelem a 
gimnáziumok IV. osztálya számára. Budapest, 1974. Tankönyvkiadó munkája tanácsköztársaságról szóló 
fejezeteinek ilyen irányú összevetését. HERBER, 2010, 15-17. 
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burzsoázia ügynöke a munkásmozgalmon belül.”, b, „A KMP megalakulása történelmi 

szükségszerűség.”, c, „Árulásuk (a szociáldemokratákról van szó) megfelel a II. 

Internacionálé kommunistaellenes politikájának.”, d, „A munkásosztály öntudatos tömegei a 

KMP mellett vannak.” e, A KMP vállalja a forradalmi honvédelem harcát,” s végül, de a 

tézisek sorában a legfontosabbként azt, hogy a tanácsköztársaság honvédő harcával egy ideig 

fel tudta tartóztatni a bolsevik Oroszország elleni intervenciót, megmentve annak 

forradalmát.267 Ez a népszerű nézet egy „csak úgy általában” megtanítandó témánál jóval 

nagyobb jelentőséggel bírt, ugyanis ennek kellett érzékeltetnie a kádárizmus másik 

paradoxonát, a lehetetlent; egy világhatalom és egy kis közép-európai ország történelmi 

egymásra utaltságát, kapcsolatának kölcsönösségét és kvázi egyenrangúságát. 

Bár a tervezet szólt a tanácsköztársaság által elkövetett hibákról is, óva intette a 

tanárokat azok túlhangsúlyozásától: „Vigyáznunk kell azonban, hogy bármennyire is 

közrejátszottak a bukásban az egyesülés hibái, a Tanácsköztársaság létrejötte 

történelmünknek egyik legnagyobb és legdicsőségesebb ténye volt.”268 S végül a legfontosabb 

mozzanat, ahova a négy órának „ki kell futnia”, az nem más volt, mint a Vörös Hadsereg 

megszületése és harcai. A történelmi tudat alakításának legfontosabb tartalmi elemei ebben az 

eseménysorban öltöttek leginkább testet, oly módon, hogy a hadsereg létrejötte és működése 

„ifjúságunk elé hősi eszményeket, magasztos példaképeket állít, de elsősorban a proletariátus 

szocialista hazaszeretetére ad világos, megdönthetetlen bizonyítékokat. Éppen ezért különös 

gonddal kell felkészülni erre az órára, hiszen nevelési örök értékeink közül majd mindegyiket 

itt bizonyítjuk. Különösen fontos ez az 1956-os ellenforradalom leverése után.”269 

Az ünnepi megemlékezések és évfordulók felhasználása a világnézeti nevelés céljára a 

kádárizmus egészének oktatáspolitikai gyakorlatához hozzá tartozott, s ennek következtében 

didaktikai rendszere is meglehetős állandóságot mutat. A történelmi tanulságok levonása, 

majd aktualizálásuk valamint az eszménykép-képzés a rendszer végéig hasonló tartalmakra 

irányult, ami jól látható a fenti cikket több mint tíz esztendővel követő módszertani íráson,270 

mely a párizsi kommün évfordulójának „ünnepien hangulatossá tett órával” történő 

megünneplését készítette elő. A szerző Lenin vonatkozó útmutatása alapján az óra célját az itt 

következő „tézisekben” határozta meg: „a proletár hazafiság és a proletár nemzetköziség” 

elválaszthatatlan, „a proletariátus a fő hatóereje a kommunista forradalomnak”, az ellenséges 
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 Dr. NAGY Erzsébet: Hogyan tanítsuk a Párizsi Kommün történelmét? Történelemtanítás, 1971. 1. szám 17-
19. (A továbbiakban: Dr. NAGY, 1971) 
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burzsoáziák is készek összefogni a proletariátus ellen, „az elbukott forradalmak nem 

hiábavalók, mert (tanulságaik által) elősegítik a győztes forradalmakat”.271 A harmadikos 

gimnazisták számára „programozott” óravázlat - melynek deduktív jellege a tanulói 

munkáltatás ellenére (vagy éppen ezért) is szembeszökő - lényegében csak a marxizmus 

klasszikusainak forrásait citáltatva, szinte mondatról-mondatra előírva272 a történelemtanár és 

a diák feladatát,273 juttatta el a diákokat arra a felismerésre, hogy a kommün az „első 

proletárforradalom” mintaállama volt, mely berendezkedésével, nemzetköziségével mintát 

adott a későbbi proletárforradalmak számára is. Az órát „hangulatossá” a megfelelő pontokon 

elénekelt Marseillaise és Internacionálé valamint a „kommünárok fala” képének bemutatása 

tette. A liturgikus elemek állandósága egyként mutatja a hatvanas-hetvenes évek 

történelemoktatásában megvalósuló ideológiai nevelés elemeinek állandóságát és ugyanakkor 

az ilyen órák tartalmi kiüresedését, de a megújításukra tett újabb és újabb erőfeszítéseket is.274  

A tanácsköztársaság illetve megítélése a Kádár-kori közoktatás tartalmi 

vonatkozásainak alappillére volt. A hatalom által róla sugallt kép elfogadása alkalmat kínált a 
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 Ez a kísérlet jellemző volt a hatvanas évek közepének iskolájára is, amit az alábbi felvétel írott változata is 
alátámaszt: „Megkötötték a békét, amelynek tartalma Elzász és Lotharingia Németországhoz csatolása és a 
hadisarc. Ekkor Párizsban a nép felkelt. Nem volt hajlandó átadni a fegyvert. Felkelt és kikiáltotta a kommünt: 
Párizsban a munkásosztály kezébe került a hatalom. Megalakult a világ első proletárállama. Vegyétek elő a 
füzeteket, felírjuk a vázlatot. 
 T:  1870-ben milyen háború tört ki? Jelentkezünk és nem kiabálunk! Edit!  
 tu:  A porosz-francia.  
 T.:  A porosz-francia háború. Poroszország részéről milyen háború volt ez? Tessék!  
 tn:  Honvédő.  
 T.:  Honvédő, helyes, védelmi jellegű. Franciaország részéről milyen jellegű?  
 t12:  Hódító.  
 T.:  Hódító: Mi ellen harcoltak a franciák?  
 t7:  Németország egyesítése ellen.  
 T.:  Tehát Németország egyesítése ellen. Mi történt, hogyan zajlott le a háború?  
 t18:  Franciaország döntő vereséget szenvedett. És a ...  
 T.:  Vereség. Írjuk fel: "Sedani vereség". És utána?  
 tI8  A porosz ....  
 T.:  Várjál még. Mi történt a vereség hírére?” (Egy 1967-es tanóra magnófelvétele alapján) In: 
SZEBENYI Péter: Történelemtanításunk a korszerűsítés útján. Tankönyvkiadó, Bp. 1978. 166. 
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 Ennek illusztrálására: „Ezután rá kell térnünk a Párizsi Kommün bukása történetére. Ez a rész ismét a tanulók 
munkája lehet. […] Az ezen munkát vállaló tanuló vagy tanulók figyelmét hívjuk fel arra: úgy készüljenek fel, 
hogy kidomborodjék, a Kommün védelmében és a Kommün munkájában nemcsak a franciák vettek részt; 
másrészt a német és francia burzsoázia összefogása, valamint, hogy felfedhető legyen, melyek a kommün 
bukásának okai.” Dr. NAGY, 1971. 19. 
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 „[…] jogos, hogy kiemelkedő szerepet szánjunk a történelem ünnepnapjainak, azoknak a korszakoknak, 
amelyekben az ember kiteljesedése a társadalmi forradalmak és a praxis terén végbement, ezért szimbolizálják 
az emberiség szabadságvágyát a rabszolga- és parasztfelkelések, a forradalmak. […] Azt is érdemes 
megvizsgálni: vajon nem vagyunk-e szűkkeblűek a történelem progresszív, de nem forradalmi hagyományai 
megítélése tekintetében.” – írta- bizonyítván az eddigi erőfeszítések csekély eredményességét - 1980-ban 
Balázs Györgyné. BALÁZS Györgyné: A történelemtanítás és a tankönyvek kapcsolatáról. In: Az integrált 
történelemtanítás útja (szerk.. BALÁZS Györgyné) Segédkönyv Bp. 1980. 149 
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történelemórai nevelési tevékenység és a módszertani fogások sikerességének lemérésére. A 

hatvanas évek végén több kísérletet végeztek gimnáziumi programozott oktatásban részt vevő 

ún. „kísérleti osztályok” és a kontroll osztályok „történelmi tudatosságának” kérdéskörében, 

hogy bizonyítsák, nem szólamokkal, hanem szigorúan megtervezett oktatással lehet 

produkálni az elvárt ideológiai eredményeket. A felmérés fő kérdése az volt, hogy a tanulók 

miért büszkék a magyar tanácsköztársaságra? A válaszokból természetesen az derült ki, hogy 

„a kísérleti osztályok tanulóiban tudatosabb, hogy a Tanácsköztársaság a kapitalizmus 

megdöntésére tört, és az is tudatosabb, hogy a Magyar Tanácsköztársaság forradalmi 

hagyományaink - között az első helyen áll.”275 A sablonos kérdésekre – pl. a kommunista párt 

szerepe Magyarországon - adott sablonos válaszok - A szovjet hatalom után a világon 

másodszor nálunk alakult proletárdiktatúra. A dolgozók érdekeit szolgálta, szociális 

intézkedései miatt. Megdöntötte a tőkések uralmát, a kapitalizmust, meg szüntette a 

kizsákmányolást. Legnagyobb forradalmi hagyományunk. Példát mutatott a világnak, a világ 

minden proletárjának. Kivívta a szabadságot, a szabadságért harcolt (így, ebben a tág 

értelemben).276 – azt az illúziót keltették, hogy a jó diákok jól megtanulták a leckét, tehát a 

történelmi tudat fejlesztésének folyamata rendben zajlik. És a helyzet a későbbiekben sem 

változott. A hetvenes évek átalakulóban, „lazuló”-ban lévő magyar és nemzetközi társadalmi, 

kulturális és ideológiai környezetében – mivel a tananyagcsökkentési kísérletekben éppen a 

marxista modulokat nem hagyhatták el277 - mind inkább hiteltelenné, reflexszerűvé lettek 

ugyan, de továbbra is megmaradtak az oktatáspolitika hagyományos keretekben zajló ilyetén 

„átnevelési kísérletei”.  

 

3. A hatalom által sugalmazott eszményképek 

 

A történelmi személyiségek megjelenése az oktatásban nemcsak a hazafias nevelés 

erősítése miatt keltette fel a történelemtanári szakma figyelmét, hanem azért is, mert 

életművük bemutatása jól illeszkedett a szovjet oktatáspolitika újdonságához, az „életszerű 

oktatás”-ról vallott nézetekhez. A személyiségek jelentősége a Lenin szerint abban állt, hogy 

„mi újat adtak az elődeikhez képest,” másképpen mondva, a történelmi személyiségek 

„mértékegysége” a „haladásért végzett munkából” vállalt rész, aminek látható jele, hogy az 

adott személyiség milyen mértékben ismeri fel a haladást akadályozó tényezőket, s hogyan 
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küzd azok ellen.278
 E mértékegység alapján pedig jól meghatározható egy történelmi 

személyiség értéke, így az oktatásban betöltött és betöltendő pozíciója is. A haladáshoz 

kötődő, küldetésüket felismerő, s arra életüket feltevő és mindig a közösség érdekében 

cselekvő, s e közösséggel azonosulni tudó történelmi alakok is képesek tehát kijelölni a 

történelemtanítás gerincét.  

E történelmi nagyságok jellemvonásaikban tehát az utókor elvárásának kellett, hogy 

megfeleljenek, s jellemzésükből sokszor nem is lehet nem kihallani az aktuális 

oktatáspolitikai direktívákra való utalásokat.279 A sok, felsorolt vonás közt persze létezett a 

személyek „hasznosíthatóságát” kijelölő értékhierarchia, melynek alapja a „néppel való 

azonosulás mértéke” volt. Ez utóbbi mennyiségi mutató a feladat felismerésének minőségi 

mutatójával együtt különös koordinátatengelyeken belül rajzolja ki a történelmi alakok „igaz 

hazafiságának” mértékét, tehát a szereplő „nagyságát” és felhasználhatóságát.280 Mivel pedig 

az igaz hazafiság nem lehet meg a proletár internacionalizmus – ezt a középkorban 

helyettesíthette a más népek érdekének felismerése és e népek Budai Nagy Antal módjára 

történő összefogása is – nélkül, a cikk szerzője merész fordulattal oda jutott, hogy a 

„nemzetiségi korlátok ledöntése, a haladó elemeknek a nemzeti egyenjogúság alapján való 

összefogása alapfeladataként, határozottan és tudatos és tudományos formában legelőször 

Marxnál és Engelsnél jelentkezett a „Világ proletárjai egyesüljetek!” célkitűzésben úgy, mint 

a nemzeti kizsákmányolás felszámolásának, végeredményben mint a nemzeteket egymástól 

elhatároló, sőt szembeállító válaszfalak ledöntésének igénye.”281 Tehát e logikai menetet 

követve, a nemzeti hősöket megillető „emlékezeti helyek” közé különösebb fenntartások 

nélkül iktathatjuk be a marxizmus klasszikusainak szántakat.  

Az új hősök megjelenése elképzelhetetlen lett volna a munkásmozgalom 

hagyományainak újrafogalmazása nélkül. Ez esetben a problémát az jelentette, hogy 

„munkásmozgalmi hagyományokat” jelentősen kiüresítették a Rákosi-korszakban, úgyhogy 

megújításukhoz „életszerű” tartalommal való megtöltésükre volt szükség. Az életszerűség 

követelményeinek messzemenőkig megfelelt a magyar partizánmozgalom történetének 
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újragondolása. Dr. Szántó Rezső, a Magyar Partizán Szövetség akkori alelnöke a 

Történelemtanítás hasábjain a „magyar munkásosztály harcos hagyományait” szinte kizárólag 

a partizánmozgalommal azonosítva lényegében a romantikus hatásoktól sem mentes 

partizántevékenységre „felfűzve” készített vázlatot, hogy ezzel is segítse „feltörekvő 

ifjúságunk harcos szellemben”282 való nevelődését. A téma jelentőségét növelte, hogy az 

oktatásba történő integrációja alkalmat kínált a szovjet-magyar kapcsolatok gyökereiről szóló 

elmélkedésre és a kommunista párt üdvtörténetének ismételt reflektorfénybe állítására.  

Ugyanez volt a helyzet a munkásmozgalom történelmi évfordulóinak a kommunista 

nevelés szolgálatába állításával is. A jeles eseményeknek az oktatásban történő megjelenítését 

sürgetők szerint az évfordulóknak hármas haszna is lehet a diákok számára: a tankönyvek 

által nem részletezett események köztudatba hozása, a mennyiségi változások minőségibe 

való „átcsapása” marxi elvének kiváló szemléltetési lehetősége és nem utolsó sorban az igazi 

(megtörtént!) történet „varázsereje”, hitelessége. Ahogy az egyik szerző írja: „Az 

évfordulómegemlékezésekkor a tanuló tudja, hogy a tanár minden szava igaz (sic!), a 

megismert esemény megtörtént, a benne szereplő személyek valóban éltek, és olyanok voltak, 

sorsuk úgy alakult, ahogy a tanár meséli. A tragédia, a szereplők jó és rossz tulajdonságainak 

ismertetése tehát elemi erővel hat, az igazság erejével és varázsával és maradandó 

tanulságokat vés a gyerekek fogékony lelkébe.”283  

A munkásmozgalom hőseinek és tetteik reflektorfénybe állításának módszertani 

problémái általában véve megterhelték a szocialista tábor történelemoktatását, így nem 

véletlen, hogy e kérdéskör nemzetközi tanácskozásoknak is témát adott. A munkásmozgalom 

tanításának témakörét az 1971-es IV. Nemzetközi Történelemtanítási Szimpózium bulgáriai 

ülésén vették napirendre, s jutottak arra a kompromisszumos álláspontra, hogy a 

munkásmozgalom harcosainak nem szabad „elérhetetlen bálványokká” válniuk, hanem meg 

kell maradniuk „küzdő embereknek”, s tevékenységük bemutatása mellett „legalább ennyire 

fontos azonban éppen a nevelés szempontjából a tömegek, a harc közkatonái szerepének, 

jelentőségének hangsúlyozása.”284 Sőt, abszolutizálása is, hisz a munkásosztály a szocialista 

oktatás minden megtanítandó fogalmát a legmagasabb szinten jelenítette meg. A 

munkásosztály történelmi „színre lépésével” minden társadalmi cselekedetben, melyhez 
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ennek az osztálynak köze volt, magasabb rendű cselekvési formákat látott a „hivatalos” 

történelemoktatás. Például a hazafiság fogalmához hasonlóan figyelhető meg a „minőségi 

fejlődés” a honvédelem értelmezésében is, hisz itt a „munkásosztály harca a nép tudatos 

önvédelme, a „legmagasabb rendű haladás, a szocializmus védelme”, míg az „ezt megelőző 

harcok magukon hordják a régi osztályok korlátait.”285  

Elmondhatjuk tehát, hogy a történelemtanítás folyamatában felhasznált példaképek – 

legyenek azok személyek vagy hozzájuk hasonlóan kezelt események - beilleszthetőek voltak 

a rendszer „fejlődéstanába.” Ott azonban nem élhettek autonóm életet, hanem 

tulajdonságaikkal nagyságuktól függően kisebb-nagyobb vagy éppen teljes mértékben típussá 

válva286 kellett reprezentálniuk a szocialista hazaszeretet ekkor megfogalmazott összetevőit: a 

nép szeretetét, az elnyomók, az ellenségek gyűlöletét, a nép szabadságáért, a szabad munkáért 

folytatott harcot, az egyéni érdekeknek közösségi érdekeknek történő alárendelését, az 

elvhűséget, a humanitást, az áldozatkészséget és a többi, ebben a kontextusban újra és újra 

megfogalmazott erényt. Sematizált megjelenésükkel tulajdonképpen nem a történelem 

életszerűségének érzetét, hanem csupán a megtanulandó lexikai elemek számát növelték, így 

válva egy évtized múltán a Szabolcs Ottó287 által „tényfetisizmusnak” nevezett jelenség 

áldozataivá. Szabolcs Ottó szerint egyenesen arról volt szó, hogy az ötvenes évek 

„tényszegénységű realizmusának” helyére „ténypanelek” épültek, ami „tényfetisizmushoz” 

vezetett, bár a történelmi megértés hiányában véleménye szerint a tények bemagoltatása 

éppoly felesleges, mint a következtetéseké.288  

Az eszményképek marxista történelemoktatásban való megtalálásának nehézségét 

nemcsak az adta, hogy életszerűségük az adott didaktikai paradigmában látványosan 

halványult, hanem az is, hogy e történelemszemlélet a haladás tényezőjeként szinte kizárólag 

a tömegeket tételezve óhatatlanul került önellentmondásba akkor, mikor a személyiség 
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szerepét hangsúlyozta. Ennek az ellentmondásnak a feloldására alakult ki az a logikai 

konstrukció, miszerint a nagy személyiség csak akkor lehet példaadó, ha felismeri a tömegek 

történelemalakító szerepét, s együttműködik velük. Legjobb, ha maga is népi származású, 

mint Esze Tamás vagy Vak Bottyán,289 mert általa a nép lesz a történelem igazi alakítója.  

De mi van akkor, amikor a történelmi személyiség nem ilyen, mert mondjuk erkölcsi 

nagyság nélkül képviseli a progressziót vagy éppen fordítva? Szabó Károly a 

Történelemtanítás hasábjain szellemes példával mutatta be a példaképalkotás paradigmájának 

ellentmondásait, s a probléma hetvenes évekbeli aktualitását. VIII. Henrik és Thomas Morus 

példáján ütköztette a „haladó” és az „erkölcsös” fogalmát, majd megállapította, hogy az 

abszolutizmus történelmi szükségszerűségét a király teljesíti be, Morust pedig meg nem 

alkuvásáért és lelki nagyságáért a „szívünkbe zárjuk”.290 A cikkből polémia bontakozott ki, 

mely jól mutatta, hogy a történelemtanítás eszménykép-képzésével két komoly baj is van: 

Elsőként az, hogy a „hősjelöltek” tevékenysége nem mindig egyeztethető a marxizmus 

progresszív vagy retrográd figuráinak291 tipológiájával. Másodsorban pedig az, hogy „a 

sokrétű történelmi személyiséget adott korából kiragadva nem állíthatjuk egyetlen dimenziót 

megmutató erkölcsi példaképül, ezért a legmarkánsabb vonás mellett meg kell mutatnunk 

korába ágyazottan is” – ahogy azt Szabolcs Ottó javasolta.292 

Mivel a történeti elbeszélés látható eleme egy képszerű mag, amely köré a narratív 

séma szerveződhetne, a történelemtanítás szakemberei már a hatvanas és hetvenes években 

tisztában voltak a példaképadás, illetőleg a példakép szabad választásának jelentőségével. 

Enyhítendő az előzőekben említett példakép-tanulás szigorán, a minden személyhez azonosan 

kötődő vonások elsajátításának, tehát a szabálytanulásnak a drilljén, megpróbálták a 
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személyiségeket immár „valóban” életszerűen „közel hozni” a diákokhoz.293 Egy évtizeddel 

később, az eredményekben bizakodva, a hatvanas évek elejének vizsgálataihoz hasonlóan 

megint egyszerre próbálta a tanulóifjúság viszonyát a múlthoz befolyásolni és lemérni a 

kurzus. A példaképekkel kapcsolatosan csupán egy kérdést tettek fel: Milyen személyiségek 

és miért állnak közel a hetvenes évek tanulóihoz?294 A válaszok összességében csalódást 

keltőek voltak. A diákok válaszai a vizsgálatot analizálók örömére azt mutatták, hogy a 

„hősök” rangsorában élre tört Lenin – igaz, e felmérés esetében a XX. század nagy alakjai 

közül kellett választaniuk a diákoknak. Ezzel együtt viszont elszomorító volt, hogy a 

történelmünk 20. századának más nagyjai - az oktatáspolitika szándékával ellentétesen - 

eddigre elvesztették „életszerűségüket”. Unger Mátyás már 1979-ben felhívta a figyelmet 

arra, hogy „a nemzeti történelem horizontja erősen szűkülő. A reformkor előtti nemzeti 

történelemből már csak egy-egy esemény, egy-egy történeti személyiség maradt, az is történeti 

fejlődésünkből kiszakítottan, tehát eleve sorvadásra ítélve.”295 De ez történt a 19. század 

eddigi „klasszikusaival” is. 

Az 1980-as évek elején már másban látta a történelmi példakép-alkotás problémáját 

Szabolcs Ottó, aki a fogalmat a nemzeti identitás nyolcvanas években népszerű témájával 

kapcsolta össze. Nem értett egyet azzal, hogy „egyes publicisták a nemzeti tudat zavarainak, 

az identitás elégtelenségének okait elsősorban a történelemtanítás hibájául róják fel”, sőt, 

egyenesen azt állította, hogy a történelmi tudatra ható tényezők közül az állami oktatás csupán 
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 A „történelmi kép” alkotásáról lásd. LÁSZLÓ János: Történelem, elbeszélés, identitás, Szociális emlékezet: A 
történelem szociálpszichológiája. In: Magyar Tudomány, 2003/1. 48-57. Idézett tanulmányában a László János 
az EHMANN, IMRE, 2002 vizsgálatra hivatkozva állítja, hogy a jeles események képszerű mag nélkül elveszítik 
vonzerejüket a középiskola diákjai számára: „Ilyen centrális képek a magyar történelemben például Árpád vezér 
fehér lovon, a megkoronázott István király, a törökre forró szurkot öntő egri nők, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 
szavaló Petőfi, az ezer sebből vérző csonka nemzettest, a Don-kanyarban fagyoskodó magyar katona, a szovjet 
tankra benzines palackot dobó pesti srác, stb.)” A történész Pierre Nora (1999) szavaival, a rendszerváltásnak 
nincsenek "emlékezeti helyei" U. o. 56. 
294

 „A kérdőíves felmérés során feltettük - többek között - a már idézett kérdést: „Kit tekintesz a XX. század 
legkiemelkedőbb személyiségének és miért?” A tanulók 52 százaléka Lenint választotta. (Meg kell jegyeznünk, 
hogy maximálisan igyekeztünk biztosítani a válaszok tárgyilagosságát. A felmérést úgy bonyolítottuk le, hogy a 
tanulók név nélkül válaszoltak az írásban feltett kérdésekre, s előre hangsúlyoztuk, hogy őszinte választ várunk, 
mert a valóságos helyzetet szeretnénk megismerni.) Az eredmény nem volt meglepő. A bátorságot, a 
hősiességet is becsülik, de java részük igenis elutasítja a hősök és a történelem elavult, romantikus felfogását. A 
szavak pátoszát elvetik, de a tények pátoszának hatása alól nemigen tudják kivonni magukat. így érthető, hogy 
Kossuth híresen szép szegedi beszéde: "Szegednek népe, nemzetem büszkesége, mélyen megrendülve állok itt 
előtted ... " egyesekből azt a megjegyzést váltja ki, hogy "Kossuth a könnyzacskókra akart hatni". Ez akkor is 
elgondolkoztató jelenség, ha figyelembe vesszük a történeti szemlélet hiányát az ilyen megjegyzésben.” BALÁZS 
Györgyné: A történelemtanítás és a tankönyvek kapcsolatáról. In.: Az integrált történelemtanítás útja (szerk.. 
BALÁZS Györgyné) Segédkönyv Bp. 1980. 194-195. 
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 UNGER Mátyás hozzászólása In: Az ELTE Tanárképző Bizottság Az MTA állásfoglalásai és ajánlásai a távlati 
műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére témakör ELTE vonatkozásai. Szerk.: SZÉKELY 
György, 1979. május, 14-15. 
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– a közvetlen tapasztalat, a környezeti nézetek, a generációs hatás és a hírközlés után - csak az 

ötödik. Ennek ellenére fontosnak tartotta a nemzeti identitás kialakításában, aminek viszont 

véleménye szerint a stúdium nem felelt meg. Ennek okait kutatva arra a megállapításra jutott, 

hogy az „1960-70-es években a közoktatás politika és ettől közel sem függetlenül a 

közvélemény egyes csoportjai nem kis nyomást gyakoroltak a történelem oktatásra. A 

lexikalizmus, enciklopédizmus vádjával követelték ennek a ,,19. századi jellegű" stúdiumnak 

az iskola minden fokán való hátrábbszorítását, azt állítva, hogy a technika csodáival tele 20. 

század fiataljait nem érdekli az, ami évszázadokkal ezelőtt történt, hiszen miért is érdekelné. 

Különben is annál értéktelenebb a múlt, minél régebb történt, a konkrét adatok megtanulása 

pedig fölösleges, csak túlterheli a tanulókat.”296 Ez szemlélet egyenesen vezetett a 

tananyagcsökkentési kísérletekhez, a tényismeret csökkenéséhez, az összefüggések és 

absztrakciók arányának növekedéséhez, ami tovább erősítette az „életszerűség” hiányát. Az 

eredmény a példaképeket firtató kérdésekre adott sablonválaszok tömeg lett,297 ugyanakkor 

egy másik kérdésre adott válaszokban világosan fogalmazódott meg a kádárizmus 

történelemoktatásának másik nagy hiányossága is, a nemzeti öntudat „szocialista hazafiság”-

gal történő fölcserélésének következménye. Arra kérdésre, hogy „Volt-e olyan alkalom az 

életében, amikor különösen büszke volt arra, hogy magyar?” […] a megkérdezett tanulók 

közel egynegyede nem tudott válaszolni, vagy saját bevallása szerint sohasem érzett nemzeti 

büszkeséget.”298 
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 SZABOLCS Ottó: A nemzeti tudat alakulása és az iskolai történelemtanítás Nemzeti-nemzetiségi tudat. 
Szigetvári konferenciák. 1984-1986. Pécs, 1987. szerkesztett anyaga. In: A történelemtanári továbbképzés 
kiskönyvtára XXVII Történelempedagógiai írások II. Budapest, 2002. 104.(A továbbiakban: SZABOLCS, 2002) 
297 „A magyar történelmi személyiségek közül minden iskola típusban Széchenyi, Kossuth, Petőfi és II. Rákóczi 

Ferenc szerepel az első négy helyen. A különbség csak annyi, hogy amíg az általános iskolában Széchenyi, a 

gimnáziumban Kossuth a legnépszerűbb. A ma is élő személyiségek közül csak Kádár János, a 20. századiak 

közül Kun Béla, Ságvári Endre és József Attila szerepel legalább tíz szavazattal (Kádár 131-gyel) a nagy hazafiak 

listáján. Érdekes a nagy hazafinak tartott egyetemes történeti személyiségek rangsora. Lenin 595, Marx 411, 

Engels 375, Fidel Castro 141, Garibaldi 132, Lincoln 120 szavazatot kapott. Ezzel szemben Napóleon 5, Kennedy 

5, Sztálin 15 szavazattal áll a lista végén. Ezeket a népszerűségi mutatókat volt alkalmunk összehasonlítani egy 

hasonló 1959. évi és 1975. évi felmérés adataival. 1959-ben és 1975-ben egyaránt Kossuth Lajos volt a 

legnépszerűbb, de amíg az 1959-es rangsoron a következő helyekre IV. Béla, I. László, I. István. állt, s csak ezt 

követte Széchenyi, Zrínyi Ilona, Ill. Rákóczi Ferenc, majd Petőfi, addig az 1975. évi rangsor elejére Mátyás király, 

Széchenyi, Petőfi és Dózsa került. Az 1983. évi vizsgálatban Dózsa már a sor végső negyedébe került. I. László, I. 

István, Zrínyi Ilona már nem is szerepel a legalább 5 szavazatot kapottak között. Amíg az első négy név 

tekintetében elég biztonságosnak látszik a tanulók tényismerete és értékítélete, feltűnő, hogy a többi választott 

nevekben mennyi a találgatás, a váratlan tényező.” u. o. 106. 
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 A szerző még egy riasztó tényt közöl: a szakmunkástanulók 86%-a egyáltalán nem tudott olyan kérdésre 
válaszolni, ami a hazafiság jelentését firtatta, holott az általános iskolások többsége erre kielégítő választ adott. 
A következtetés egyértelmű: az oktatás e tekintetben egyáltalán nem termelt „hozzáadott értéket”. u. a. 
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4. A történelmi fogalmak alakulásának és alakításának kérdései – a sztereotípiák 

világa és a „korkép” 

 

A történelmi tudat alakulásának vizsgálatakor a diákok eszményképeinek megjelölése 

mellett legalább olyan fontosságú történelmi fogalmaik feltérképezése.299 Az OPI 

irányításával már 1965-től kezdődően több, mint 7000 tanuló bevonásával reprezentatív 

vizsgálatok zajlottak, melyek célja annak meghatározása volt, hogy milyen mélységben és 

körben képesek a tanulók a történelem fogalmait elsajátítani. Ezen tanulók közül munkánk 

szempontjából különös jelentőséggel bírnak annak a 85 végzős osztálynak a diákjai, akiknek 

arról kellett számot adniuk, hogy hogyan fejlődtek az osztályharccal kapcsolatos fogalmaik, 

illetve milyen a viszonyuk a kizsákmányolt osztályokhoz.300  

A vizsgálatot végző két szerző általános és középiskolásoknak ugyanazt a kérdést tette 

fel: „Az elnyomók mind a rabszolgatartó társadalomban, mind a feudális társadalomban 

sokkal kevesebben voltak, mint az elnyomottak. Miért tudtak mégis uralkodni az 

elnyomottakon?”301 A válaszok csoportosítása és hierarchizálása – tudatos vagy kevésbé 

tudatos történelmi fogalomhasználat – sem tudta elfedni azt a tényt, hogy a feleletekben 

marxizmus-leninizmus történelemoktatásának a tudatot formáló/deformáló eredményei 

öltöttek testet. A diákoknak szerzők által rögzített történelmi értékítéleteiben és tényekben 

vagy azok sérelmezett hiányában a mai napig ható sztereotípiák körvonalait fedezhetjük fel: 

„az átlagosnál gyengébb tanulók egyenlőségjelet tesznek a vallás és a manipuláció között”302, 

„a gyenge dolgozatokban nem vagy csak kivételesen utalnak a szocializmusra, az elnyomottak 

és elnyomók közti ellentéteknek a kommunizmusban való megszűnésére”, „a tanulók túlnyomó 

része viszont úgy érzi, hogy igenis hozzá tartozik a kérdéshez, […] hogy rámutasson, az 

elnyomás nem örök érvényű, […] ezt az aktualitást jelentős pozitívumnak kell tekintenünk”.303 

A szerzők szerint bíztató jel volt, hogy a diákok a dolgozataikba az „üdvtörténeti anticipációt” 

nem csak azért írják be, mert „illik beírni”, hanem mert „őszintén érzik, hogy mindez nagyon 
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 Ennek a munkának eredménye: EPERJESSY Géza – SZEBENYI Péter: A tanulók történelmi fogalmainak 
fejlődése (Az általános iskola 5. osztályától a gimnázium IV. osztályáig) Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. (A 
továbbiakban: EPERJESSY – SZEBENYI, 1976) Munkájukról beszámoltak a Történelemtanítás 1972/1. számában 
is. 
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 Mondanunk sem kell, hogy ilyen paraméterek ma már a vizsgálat tartalmi aspektusát relativizálják, s csupán 
a diákok marxizmus - kliséinek betanulási mértékét látjuk bennük, semmint jól kidolgozott pedagógiai 
projektet. 
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 EPERJESSY – SZEBENYI, 1976. 190. 
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 Hányszor kísért még a 21. századi iskolában is: csak „az elnyomottak voltak vallásosak […] mert az urak és a 
papok becsapták őket.” 
303

 U. o. 202-206. 
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is hozzátartozik a kérdéshez”. És azt is megelégedéssel nyugtázták, hogy a tanulók jelentős 

része „marxista-leninista módon próbál gondolkodni”.304 

A marxista-leninista módon történő gondolkodásban azonban nem volt mindegy, hogy 

a tanuló induktívan vagy deduktívan teszi mindezt. A dolgozatok többségének vizsgálatakor 

kiderült, hogy túlnyomó részben voltak ez utóbbiak, s ezeken belül is azok, akik „a problémát 

igyekeztek leegyszerűsíteni”. Ha azt kívánta volna lemérni az oktatáspolitika, hogy milyen 

mértékben sikerült kondicionálni a marxizmus-leninizmus történelemszemléletének paneljeit, 

akkor a vizsgálatok bizonnyal a sikerről számoltak volna be. Esetünkben azonban a vizsgálat 

célja az volt, hogy a „tudatos” fogalomhasználat szintjét határozzák meg, itt pedig több 

kívánnivaló is akadt. 

A dolgozatok szemléletmódját ugyan jelentősen határozta meg alkotójuk szociális és 

kulturális háttere, mégis elmondható, hogy közösek voltak sematizmusukban, melyről a 

vizsgálatot végzők sem tudták bizonyossággal eldönteni, hogy a tanulók véleményét vagy „a 

tankönyvek és a tanári interpretációk sugallt álláspontot tükrözik-e”.305 A „színvonalas” 

teljesítmények mércéje időszakunkban az árnyalt, dialektikus gondolkodás és a „sematizmus 

elkerülése” volt. Ezek alapján például az állam szerepét azok értékelték helyesen, akik a az 

állam szervezeteinek és az elnyomóknak a viszonyáról a marxi definícióból kiindulva 

állították, hogy „nagy segítséget nyújtottak az elnyomóknak az erőszakszervezetek. […] Ha 

kellett, erőszakkal leverték a lázadókat, akik nem nyugodtak bele helyzetükbe.” Az egyház 

szerepének „tudományos és dialektikus” értékelése pedig abból állt, hogy a diákok logikusan 

megfogalmazták, hogy „az elnyomók szolgálatában állt az egyház, amely igen nagy befolyást 

tudott gyakorolni a vallásos emberekre, főleg a régi korokban, sőt, bizonyos országokban még 

ma is.” A tudományos szocializmussal felvértezett párt szerepét pedig hogyan is lehetett 

volna történeti kontextusban „helyesebben” kifejezni egy jó diák szavaival, mint úgy, hogy „a 

tömegek, amíg nem volt … tudományosan megalapozott ideológiájuk és forradalmi 

élgárdájuk, mindig csak egy másik osztály kizsákmányolóit juttatták hatalomra”.  306  

A kötet szerzői azzal a megállapítással zárták munkájukat, hogy a fogalmi 

gondolkodás további konkretizálásának a korszerű, a diákok életkorához illeszkedő tanári 

munka a kulcsa, a fogalmi gondolkodás fejlődése pedig a „korszerű történelemszemlélet” 

alapja, a munka más tanulságokkal is járt. Eperjessy Géza és Szebenyi Péter: A tanulók 

történelmi fogalmainak fejlődése (Az általános iskola 5. osztályától a gimnázium IV. 
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osztályáig) című műve talán alkotóinak szándéka ellenére a konszolidált kádárizmus 

történelmi sztereotípiáinak kimeríthetetlen tárháza és „a túlvilági szemlélet gúzsba kötötte a 

népet” féle egyenigazságok továbbhagyományozója lett.307 Amivel aztán – az oktatáspolitika 

szakembereinek szándékával szemben - ellent is mondott a tantervkészítés újabb 

törekvéseinek, melyek középpontjában a tananyagfelsorolás és a kész értékek átszármaztatása 

helyett a követelmények meghatározása állt.308 

A tanulók történelmi fogalmainak kialakítása szorosan összefüggött azzal, hogy 

milyen képük van az őket körülvevő világról. E képet pedig még a hetvenes években is két 

tényező befolyásolta: a család és a „tankönyv”. Az e kettő sugallta történelmi preferenciák és 

értékítéletek általában nem voltak egymással összhangban, s különösen igaz volt az a 

kádárizmus kényes témáinak – Horthy-kor, II. világháború – esetében. Hunyadi György 

érdekes vizsgálattal világított rá arra, hogy „az intézményes-szakszerű forrásba vetett hit nem 

annyira a múlthoz, mint a jelenhez fűződő viszony ismérve,”309 tehát a múlthoz való viszonyt 

jobban reprezentálta a kommunikációs tudat, mint a kulturális. Előbbit azért hivatalos 

fórumokon takargatni illett, s a kérdőíves iskolai felmérések is ennek számítottak. Nem csoda, 

ha e felmérések készítői és elemzői többnyire sablonválaszokkal – amit hallani akartak – 

találkoztak. 

A tanulók korképének első, átfogó vizsgálatát Balázs Györgyné310 végezte el. 

Monográfiája látlelete a történelmi tudatformálás hatvanas évek végén megmutatkozó 

„eredményeinek”. Az oktatáspolitikai irányítás a hetvenes évek elejére szembesült azzal, hogy 

a tanulók már nem fogadják el fenntartások és kérdések nélkül az átadott „tananyagot,”311 
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 Természetesen kérdéses, hogy az elnyomók – elnyomottak dihotómikus világa meddig tarthatja magát a 
kollektív tudatban. E tekintetben érdekes felmérést közöl Runda Margit a fazekas Gimnázium tanára: „A 
forradalom elengedhetetlen ismérvei között, ahogy ez várható volt, a diákok 37,6 %-a számára a forradalom 
legfontosabb ismérve az, hogy fegyveres harcok folynak. A további jellemző tulajdonságok közül (28,1 %) a 
második helyen a tömegek részvétele szerepel, majd ezt követi, hogy a forradalom általában egy rendszert 
szüntet meg (20,8%). Én úgy vártam, hogy az elnyomók és elnyomottak harca sokkal nagyobb arányt fog 
képviselni a sajátosságok között, de úgy látszik hamar sikerült túljutnia a történelemoktatásnak az 
osztályharcos frazeológián. (A vidéki tizenegyedikesek közül a válaszolók 10,6%-a azért fontosnak tartotta ezt 
az elemet)” RUNDA Margit: Sztereotípiák a történelem tanításában - forradalmak és forradalmárok 
http://tortenelem.fazekas.hu/kutatomunkak 
308 SZEBENYI Péter szerk.:Történelemtanításunk a korszerűsítés útján. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 55. 
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 HUNYADI György: Vizsgálatok a lakosság történeti ismereteiről és értékeléséről.  In: Történelemtudomány, 

történelemtanítás, tömegkommunikáció: Országos Történész Vándorgyűlés, 1973. évi : az 1973. évi Országos 
Történész Vándorgyűlés rövidített anyaga: Eger, [1973. július 2-4.] / [rend.] a Magyar Történelmi Társulat, 
Országos Pedagógiai Intézet, Magyar Rádió és Televízió Tömegkommunikációs Kutatóközpont; [szerk. Szabolcs 
Ottó] 35. 
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 BALÁZS Györgyné: Korkép kialakítása a történelemoktatásban. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1970.  
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  „pl. "Az imperializmus kialakulása Magyarországon" című téma tanításakor, annak az igaz lenini 
megállapításnak egyoldalú deklarálása, hogy az imperializmus korhadó, rothadó .szakasza a kapitalizmusnak, a 
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hanem „választ várnak arra is, melyek azok az élet-, társadalmi és politikai tapasztalatok, 

amelyek a mi korosztályunkra is átszármaztak, amelyek ma is érvényesek”. Kérdéseikben 

benne rejlik a történelemoktatás azon ellentmondása, hogy „a század nagy újsága: a 

szocialista forradalom, a nagyapák világában történt, s az ezernyi romantikus szállal átszőtt 

illegális harc, az apák korosztályának küzdelme, a hivatalos ünnepségek szürkítésének van, 

alávetve”. A kiüresedő fogalmak tartalmát a diákok egyre nehezebben tudták „helyesen 

visszaadni” vagy ahogyan az idézett monográfia szerzője megállapította, „a hibás válaszok 

aránya a tervezés ellenére is jelentős”. Ezzel szemben az előző nemzedékek számára még 

elvont, jövőbeli fogalomként megjelenő elemek a „tervgazdaság, a mezőgazdaság szocialista 

átszervezése, a szocialista országok gazdasági együttműködése”,312 a hatvanas évek végének 

diáksága számára „már „élettel telítődtek”, s ezáltal el is vesztették történeti érdekességüket. 

Más baj is volt. Az ötvenes évek végén deklarált „az iskola, mint az osztályharc 

színtere” elképzelés eddigre elfogadhatatlanná vált, a kapitalizmussal való „leszámolás” már 

nem egy aktuális, „izgalmas probléma volt”, hanem, a „hivatalos” világnézettel való 

azonosulás. A diákság már nem látta a haladó erők győzelmének „drámaiságát”, a 

szocializmus neki „természetes”, vele való tudati azonosulásuk a mindennapok gyakorlatába 

vész. Jellemző és természetes módon ebből nem a paradigmaváltás szükségességének 

tanulságát vonta le a rendszer, hanem ellenkezőjét, a tudati „hőfok” növelését,313 a 

forradalmiság érzetének „felpörgetését” sürgette. Nem pusztán azért, hogy a történelem 

élményszerűségét növelje, hanem, mert úgy látta, hogy így jobban részévé válik az 

„individuális” tanulói tudatnak az „objektív társadalmi igazság”, aminek hatására „kitágul” az 

egyéni tudat, hogy aztán így váljon részévé a „szocialista” tudatnak. Ez lenne az oktatási 

folyamatban lévő tanuló célja, s ez oktatásának értelme. 

Az életszerűség helyett azonban továbbra is az a dogmatikus történelemtanítás nyert 

nagyobb teret, „amely a megismerésen keresztüli önálló ítéletalkotás készsége helyett végső 

igazságok "szent" gyűjteményeként a történelem szociológiai sémává merevített 

                                                                                                                                                                                     
tanulók számára kellő magyarázat nélkül egyértelműen a nevetség tárgya volt. Az imperializmus fogalmához a 
tanulók mai korosztályának tudatában hozzátartozik napjaink tapasztalataként, imperializmusának 
jellemzőjeként, az oktalan vérengzések, a háborús szellem, a munkanélküliség, de a legújabb autómárkák is.”  
BALÁZS, 1970. 215 
312

 U. o. 213-214. 
313

 „Az oktatásnak ezért - s itt az előző elemzésekkel azonos következtetésre jutunk - nem lehet más feladata, 
mint a közelmúlt drámai küzdelmét a maga teljes bonyolultságában és emberi, érzelmi valóságában 
bemutatni.” U. o. 215. 
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általánosításait akarja betanítani.”314 Az élettelen sémák erősödéséhez hozzájárult még az is, 

hogy a történelemoktatást akadémizmussal és enciklopédizmussal vádolták, majd újabb és 

újabb „tananyagcsökkentésekkel” kérdőjelezték meg lexikai elemeinek fontosságát. A 

tudatlanságot pedig már csak egy lépés választja el a hamis történelmi tudattól.  

Az élettelen sémák nem új keletűek történelemoktatásunkban. Unger Mátyás már a 

hetvenes évek közepén jelezte, hogy a történelmi tudathoz szorosan kapcsolódó nemzeti érzés 

elemei már szinte hiánytalanul megvoltak a Horthy-kor történelemkönyveiben,315 s a 

kádárizmus makrotörténelmén át onnan öröklődtek tovább napjainkig. Ezek az elemek „a 

romantikától átvett saját nemzetidegen nemzetek létminta, a "rosszak" és a "jók" sematikus 

panteonja, az ideológiai, hadtörténeti, politikai dimenziók kiemelt fontossága, a moralizáló-

pszichologizáló összefüggések egyoldalú kultivációja mind olyan vonás, mely hiánytalanul 

megtalálható a ma élő nemzedékek nemzeti érzés- és tudatvilágában is.316 Ezek a jelenségek a 

történelem államtörténeti megközelítésének, az államtörténeti nagy szintéziseknek a 

komponensei, mely szintéziseket ugyan elvetett a Kádár-kor, de a bennük lévő „jók-rosszak” 

ellentétet, a politikai és a kulturális közösség összemosását egyértelműen tetten érhetjük a 

történelem ekkor autentikusnak számító olvasatának (akár tankönyveinek) fogalomtárában. A 

kádárizmus fejlődéselvű (teleologikus) történelemszemléletű világának ezek jelezték a 

múlthoz való kötődését miközben kultikus világának szervezőelve a „jövőhöz tartozó”, a 

haladást képviselő eszme és az azt hordozó személyiség maradt. E szervezőelv még bővült a 

gazdaságtörténettel, illetve az azt művelő történészek (Pach Zsigmond Pál, Ránki György, 

Berend T. Iván) nézeteinek és – mint látni fogjuk – közvetlen, az oktatást érintő 

iránymutatásuknak elemeivel, hogy aztán a rendszerváltás gazdasági csődjével együtt szálljon 

sírba.317 

 

5. A szocializmus perspektívájába vetett hit megingásának első jelei – az „ifjúsági 

probléma” hatása a történelmi tudatra 
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 SZABOLCS Ottó A közgondolkodás alakítása az iskolai történelem oktatásban. Történelemtanítás, 1982/6. sz. 
(Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya és az MTI Történettudományi Intézete által 1982 júliusában 
Egerben rendezett Történelem és Közgazdálkodás Konferencián elhangzott előadás.) 5. 
315

 UNGER Mátyás: A történelmi tudat alakulása középiskolai történelem-tankönyveinkben a századfordulótói a 
felszabadulásig. Bp. Tankönyvkiadó 1974. 
316

 CSEPELI György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években. Múzsák Közművelődési 
Kiadó. 28. 
317 A gazdaságtörténet jelentőségéről a történetírásban és a történeti gondolkodásban lásd: GYÁNI Gábor: 
Relatív történelem. Typotex, Budapest, 2007. 
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Az előző fejezetben láthattuk, hogy a történelmi korkép egy szilárd fogalmi bázison 

építkező kialakítása már hamar mutatta első „gyermekbetegségeit”. A hatvanas évek közepén 

pedig már azt észlelte a hatalom, hogy az ifjúság jelentős része nem tudott a szocialista 

rendszerrel feltétlenül azonosulni, mint ahogy az oktatáspolitika gerincét adó „szocializmus 

építésének perspektívájában” sem tudott hinni. A Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-

leninizmus Oktatási Főosztály főosztályvezetője már 1965 májusában aggasztó jelenségekről 

számolt be a felsőoktatásban, amelyeket a marxizmus-leninizmus oktatásával, „a társadalmi 

és az emberi gondolkodás általános, közös törvényeinek, a szocialista társadalom 

megvalósításáért folyó küzdelem társadalmi-politikai törvényszerűségeinek 

megismertetésével” javasolt kezelni. E jelenségek megnevezései a kádárizmus későbbi 

évtizedeinek megszokott sztereotípiáit közvetítik, melyek szerint a diákokban a 

„szocializmusról elvont, ellentmondásoktól mentes kép él”, nem látják a valós problémákat, 

„széles rétegek passzívak, apolitikus magatartásúak, fellelhető bennük az individualista, 

kozmopolita felfogás, a mozgalmi-közösségi tevékenységtől való visszahúzódás, s nem kis 

rétegeknél a szkepszis a marxizmus igazával és életerejével szemben.” Emellett védtelenek a 

„hamis” és „demagóg” nézetekkel szemben és bár „formálisan túlnyomó részük KISZ-tag” a 

mozgalmi élet alig van hatással rájuk. A bizalmas jelentéstervezet abban is a hagyományos 

utat jelölte ki, hogy mindezen jelenségek okaként azt jelölte meg, hogy „az irodalmi, 

művészeti, filozófiai és szociológiai életünkben jelentkező revizionista irányzatok kisugárzásai 

hatnak negativan…[…].” Érdekes és jellemző felfogás, hogy a szerző „apolitikussággal” 

vádolta azt az ifjúságot, amelyről maga állította, hogy olyan alternatív utakat keres és 

fogalmaz meg, mint a „más „szocialista” alternatívák keresése, az eszmei és politikai 

pluralitás létjogosultságának bizonygatása, a generációs különbségek hangoztatása, a 

nemzeti érdekek és különbségek túlhangsúlyozása, az értelmiségi ifjúság avantgard 

szerepének élesztgetése.”318 

Hasonló problémák hamarosan a közoktatásban is felbukkantak. Az MSZMP 

Agitációs és Propaganda Bizottság elé a közoktatásügy 1965-70 közötti fejlődéséről a 

minisztérium által készített előterjesztés szavai még Lugossy miniszterhelyettesnek a szöveg 

„sarkos megfogalmazásait” enyhíteni igyekvő javításai ellenére is arról árulkodnak, hogy a 
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 MOL XIX - I- 4 jjj 42. d.  257. 7Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai Meruk Vilmos a Marxizmus-leninizmus 
Oktatási Főosztály főosztályvezetőjének levele Lugossy Jenőnek (bizalmas) – 1965. május 9. 



88 
 

láthatáron már feltűnt a szocialista nevelés kudarcának rémképe.319 Az oktatáspolitika 

szakembereinek a helyzetet „objektíven” látó és láttató jelentéstervezetét nagyobb 

terjedelemben is, Lugossy Jenő miniszterhelyettes kiegészítéseivel érdemes idéznünk: „A 

tanulók nagy többsége társadalmi rendszerünkkel egyetért (Lugossy javítása: rendszerünk 

híve), elítéli a kizsákmányolást, az imperialista háborúkat, kívánja a békét, rendszeresen 

tanul, dolgozik. […] De Ifjúságunk nevelésében számos problémával is küzdünk. Problémáink 

egyik legfőbb okának kell tekintenünk átmeneti társadalmunk ellentmondásainak hatását és a 

pedagógusok nevelőmunkájának azon hiányosságát, hogy az ifjúság jelentős (javítás: egy) 

része, bár elfogadja a jelent /ha egyik-másik esetben követelődzik is/ (kihúzva), nem látja 

világosan és nem érti a szocialista építés perspektíváját. A középiskolás ifjúság világképe 

mozaikszerű. […] Belpolitikai érdeklődésük minimális, jóllehet a honismereti mozgalom 

terjed, szívesen dolgoznak környezetük szépítéséért társadalmi munkában. Koránt sem arról 

van szó, hogy a tanulóifjúság rendszerünk ellensége (aláhúzva, kérdőjel) lenne, ellenkezőleg, 

szereti szocialista hazáját, de az átmeneti társadalomból fakadó problémákat felnagyítja, 

tanácstalanná válik, felül cinikus nézeteknek, a problémák megoldásáért való harcában nem 

támaszkodik egyértelmű társadalmi normákra, a jelen nehézségeit nem tudja a jövő 

perspektívájába beágyazva szemlélni. A káros hatásokat az iskola nem tudja egyedül kivédeni, 

bár sokkal többet tehetne ezért.320  

Mik voltak ezek a káros hatások? Elsősorban az értékrendi változások által kialakult 

társadalmi mentalitás és a hatalom által kínált ideológia közti ellentmondás. Ez az 

ellentmondás elsősorban azt jelentette, hogy a hatalom által közvetített „álértékrend” egy 

társadalmilag aktív, a közösségért felelősséget vállaló, autonóm embertípusról beszélt, 

ugyanakkor e hatalom a társadalom depolitizálásában321 volt érdekelt. Ennek hatására a 

közvetlen egyéni érdekeken túl lényegében minden érték relativizálódott, ami a „mindenki 

hazudik” cinkos összekacsintásához vezetett. Az értékek válságában különösen fontos volt, 

hogy a „szocializmus felépítésének” folyamatához képest a történelmi események 

viszonylagossá váltak, vagy amelyek nem, mint például 1956, azt a hatalom maga igyekezett 
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 Olyannyira, hogy az átstilizált jelentést is visszautasította a miniszter, s Fekete József főosztályvezetőt új 
jelentés megírására kötelezte. 
320

 MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 és 200-212/1970 208. t. 1970. április 14-i vezetői értekezlet Jelentés-
tervezet a főosztályvezetői értekezlet elé. Jelentés az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottság elé a 
közoktatásügy fejlődéséről 1965-70 között 
321

 „1971-ben egy felmérés során a fővárosban megkérdezetteknek mindössze 7%-a tudta, hogy ki a parlamenti 
képviselője; 1984-ben 12%-ra emelkedett ez az arány. A kisebb városokban és a falvakban értelemszerűen 
valamivel jobb volt az eredmény: 1971-ben 29, illetve 26 %”. 1972-ben pedig az ország felnőtt lakosságának 
mindössze 30 %-a tudott helyes választ adni arra a kérdésre, hogy ki az ország miniszterelnöke.” HANKISS 
Elemér 1989: Kelet-európai alternatívák. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 70. 



89 
 

relatívvá tenni. Ez túlzottan is jól sikerült: a rendszer által preferált, a tudatformálásban 

fontosnak tételezett „emlékezeti helyek” is áldozatul estek igyekezetének.322 A történelmi 

tudat formálása, építése így lett lényegében annak lerombolása. 

Az oktatáspolitika szakemberei azonban néhány kivételtől eltekintve úgy látták, hogy 

nem az új értékrend anomáliáival van a gond, hanem azzal, hogy a történelem tantárgy 

„eszmeérzékenysége” miatt rá rótt feladatait, a koherens történelemkép kialakítását és ezzel 

együtt a káros nyugati szellemi hatások kiszűrését nem képes teljesíteni. Egy az egyetemei 

oktatás nevében felszólaló szerző szerint az érettségiző diákok nem tudják az „osztályharc 

elméleti meghatározásait” és az eseménytörténetét összekapcsolni, aminek következtében 

„materialista történelemfelfogásuk” kialakulatlan, inkoherens, ezért az egyetemnek kell a 

hiányosságokat pótolnia.323 Ez pedig már csak azért is indokolt, mert a marxista 

történelemfelfogás „hézagaiba” behatolhat – 1968-ban vagyunk! – „a nyugatról importált” 

egzisztencializmus, az elidegenedés fogalmának […] hánytorgatása, a kiúttalanság sivár 

életérzésének - bizonyos esetekben a felesleges kiútkeresésnek - az előtérbe állítása”, tehát 

számos olyan jelenség, amely „elhomályosítja” a „helyes” történelemszemléletet.324 Mint 

ahogy „elhomályosítják” a „vallásos-egyházias” (sic!), neotomista társadalommagyarázatok 

is, melyek szerzőnk véleménye szerint ugyanolyan veszélyt jelentenek, mint jentettek 1956-

ban. A végkövetkeztetés pedig nem lehetett más, mint az, hogy az „új történelemszemlélet” – 

bár az oktatás jó úton jár elmélyítésében - még nem járta át oly mértékben a társadalmat, hogy 

egységes, „zavaroktól mentes” történelmi tudat alakuljon ki.  

1968-ra tehát a „kör bezárult”- a diákság tudatállapotáról325 az oktatási rendszer 

résztvevői többé-kevésbé megint azt állapították meg, mint 1956-ban. Ugyanakkor az ötvenes 

évek végének már kissé megkopott optimizmusát is visszahalljuk a patetikus kijelentésekben, 

melyekben újfent a jövőbe vetítve jelent meg az a korszak, mely lehetővé teszi majd, hogy „a 

történelem marxi-lenini koncepciója a maga teljes tisztaságában ragyogjon fel akár a 
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 „Súlyossá vált a Kádár-korszakban a nemzeti azonosságtudat zavara is. Egy másik országos vizsgálat szerint 
1974-ben az ország felnőtt lakosságának 31%-a nem tudta megmondani, mit ünneplünk március 15-én (!), s azt 
pedig mindössze 32% tudta, minek az emlékünnepe október 6-a. Munkaszüneti nap voltának, a munkahelyi és 
iskolai ünnepségeknek köszönhetően a legtöbben április 4-ével kapcsolatban adtak jó választ, a válaszolók 86% 
a. Március 21-ére vonatkozóan mindössze 31% adott helyes választ, jelezve, hogy ez a specifikusan mozgalmi, 
kommunista ünnep a társadalom nagyobb részének nem jelent semmit.” BELUSZKY Tamás: Értékek, értékrendi 
változások Magyarországon 1945 és 1990 között. Korall, 2000. Ősz. 150 
323

 ELEKES Lajos: Történelmi ismeret-szocialista tudat. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 185. 
324

 U. o. 200. 
325

 „[…] a régi nézetek maradványai sokakban és sokáig éltek tovább, sokak tudatában háttérbe szorulva az új 
ismeretek mellett, esetenként azokkal sajátosan ellentmondásos egyveleggé összefonódva. Az új 
történelemfelfogás nem hatolt eléggé mélyre ahhoz, hogy a régi nézetek maradványait gyökeresen felszámolja 
vagy újabb (azonos, illetőleg hasonló természetű) hatások beszüremkedését, ezek nyomán eklektikus jellegű 
tudati zavarok, átfedések lehetőségét kiküszöbölje.” U. o. 208. 
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szakemberek többsége előtt, másrészt egyre szélesebb rétegek tudatvilágában mind mélyebbre 

eresztvén gyökereit, tudatviláguk egészének valóban aktív, hatékony elemévé, világnézetüknek 

teljes értékű és hatóerejű, a marxi-lenini eszmeiség irányában fejlődő és fejlesztő-serkentő 

szerves részévé alakuljon.”326 Ha pedig a helyzetjelentés lényegi elemei nem változtak, akkor 

az iskolának, mely továbbra sem lehet „ideológiamentes, semleges” még nagyobb 

erőfeszítéseket kell tennie, hogy a marxizmus-leninizmus szellemében neveljen úgy, hogy az 

„eltérő tudatosságú” fiatalokban kinevelje a „cselekvést motiváló erőket”.327  

Azonban a nevelés valósága és a „sokoldalúan fejlett szocialista személyiség” újabb 

alapvető ellentmondása is megmutatkozott a hetvenes évek végére: a „közösségi nevelés” 328 

prioritása és a szigorúan megszabott normák közé kényszerített gyermekekből329 sehogy sem 

válhatott „sokoldalú” személyiség. Ezt az ellentmondást ugyan elfedni akarta, de mégis maga 

a politikai elit növelte tovább akkor, mikor belátta (?), hogy a merev tantervi követelmények 

és a korábbi nevelési terveknek az a megállapítása, hogy a „szocialista ember” 

tulajdonságaival csak a munkásosztály és a parasztság rendelkezik, a többiek pedig 

„kinevelhetőek”, nem fenntartható feltételei a „szocialista ember” létrehozásának. „Minden 

eddigi erőfeszítés ellenére sem növekedett megfelelő mértékben az intézményes iskolai nevelés 

hatékonysága. […] Marxista világnézeti és politikai nevelésünk gyengeségei jórészt a 

túlterhelő, sokszor megtaníthatatlan és a valóságtól elszakadt elméletieskedő tananyagból 

fakadnak.” – állapította meg az 1972-ben megjelent MSZMP oktatáspolitikai párthatározat.330 

Állásfoglalása azonban elfedte a lényeget: a diákság, főként az egyetemek hallgatói már 

elfordultak a párt irányította szervezetektől, s gyanakodva tekintettek az átpolitizált 

oktatásirányításra. 

MSZMP KB 1972. június 15-i határozata, majd az azt követő, az 1978-as reformban 

kicsúcsosodó, bár az igazi kérdésekre a rossz diagnózis miatt választ nem adó intézkedések 
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 U. a.  
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 BAKONYI Pál: A tanulók marxista–leninista világnézeti nevelése. Óvodai Nevelés, 1982. évf.1. sz. 1–3. 
328

 A „beszabályozott” oktatási folyamat érdekes aspektusát vizsgálja meg GÉCZI János – DARVAI Tibor A 
gyermek képe az 1960–1980-as évek magyar nevelésügyi szaksajtójában című tanulmányukban (GÉCZI-
DARVAS, 2010), ahol az ideologizált oktatás képi önreprezentációs kísérleteit elemzik. 
329

 „Az a gondolat, hogy az iskola nem játszótér, a hatvanas évek végéig jelenik meg az illusztrációkon. Oda 
tanulni kerültek a diákok, nem szórakozni. Az iskola szabályokkal meghatározott munkahely, dolgozói 
fegyelmezetten és figyelmesen összpontosítanak a feladatukra: felkészülnek a kommunista jövőre. A padok 
elrendezetten, mértani rendben állnak, a diákok fegyelmezetten a padokban ülnek, a tananyaggal foglalkoznak. 
A tantermek táblái, táblázatai, feliratai, képei, bútorai a tananyag felé irányítják a figyelmet.” U. o. 233. 
330

 KARDOS József: Iskola a politika sodrásában 1945-1993. Gondolat, Bp. 2007. 129. 
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által lehetővé tett részleges szakmai önállóság és a tananyag merev normatíváival történő 

szakítás végleg megingatták az egységes tudati nevelés tantárgypedagógiai alapjait.331  

 

V. A kánon hordozója, a pedagógus 

 

1. A pedagógustársadalom esélye – a közoktatás esélyei: 1957 

 

1957 tavaszának Magyarországán az értelmiség és azon belül a pedagógustársadalom 

presztízse a Művelődésügyi Minisztérium és néhány politikus megnyilatkozása ellenére 

mélyponton volt.332 Általános jelenség volt, hogy a tanulók „ellenforradalmi cselekményeiért” 

a pedagógusokat vádolták, illetve többségüket ellenforradalmárnak tartották,333 így aztán 

bármilyenek voltak is az oktatáspolitika szándékai, a történelmi tudat alakítása 

elképzelhetetlen volt a pedagógusok bizalma és kiegyensúlyozott légkörben történő 

együttműködése nélkül. Tehát a tanárok esetében kettős problémával kellett az oktatáspolitika 

irányítóinak szembenézniük: Az első az a bizalmatlanság,334 mely egyrészről az új hatalom 

képviselőinek gyanakvó magatartását jellemezte a pedagógustársadalommal szemben, a másik 

pedig a tanárok félelme és elbizonytalanodása, önbecsülésüknek hosszú évtizedekre szóló 

elvesztése volt. Ez utóbbi fő oka az volt, hogy a sztálinista rendszerben egyik oldalról azért 

támadták a pedagógusokat, mert az oktatás színvonalának megőrzéséért, a modern pedagógiai 

elvek megvalósításáért küzdöttek, másik oldalon – miután a szakmaiság előző összetevőit 

burzsoá jellegűnek minősítették – viszont folyamatosan ostorozták őket az oktatás 

eredményeinek elmaradása miatt.  

A hatalom és pedagógustársadalom viszonyának kérdése tágabb összefüggésben úgy 

is értelmezhető volt, mint a párt és az értelmiség viszonyának a Kádár-rendszer egészét 

jellemző összetett problematikája. Bár Kiss Árpád, a magyar pedagógia ekkori talán 

legnagyobb szaktekintélye 1956 októberében egyértelműen fogalmazott, amikor kijelentette: 
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 „[…] az 1972-es oktatáspolitikai határozat nem tükrözte megfelelő módon az oktatási rendszer és az iskolák 
meglévő problémáit, s hogy a deklarált politika a szélesebb szakmai és társadalmi nyilvánosságban olyan 
elvárásokat ébresztett (főleg a társadalmi mobilitás segítésével és a fiatalok erkölcsi nevelésével kapcsolatban), 
melyeknek az oktatási rendszer nem tud megfelelni.” HALÁSZ Gábor Az oktatáspolitika alakításának állami-
politikai mechanizmusai a hetvenes és a nyolcvanas évek elején. MSZMP KB TTI, 1988 (kézirat) 25. 
332

 „Az értelmiségellenes, pedagógusellenes hangulatokkal szemben az országos sajtó az utóbbi időben harcot 
folytat. Harcot folytat a Művelődésügyi Minisztérium és a Pedagógusok Szabad Szakszervezete is. […] Azon 
vagyunk, hogy teljesüljön a pedagógusoknak talán leggyakrabban elhangzó kérése: érezzék a kormány, a párt, 
és a nép bizalmát.” Országos középiskolai igazgatói értekezlet. Köznevelés, 1957. március 15. 57. 
333

 VARSÁNYI György: A nyugodt oktató-nevelő munkáért. Köznevelés. 1957. április 1. 87. (A továbbiakban: 
VARSÁNYI, 1957) 
334

 Kállai Gyula akkor még úgy látta, hogy az 1956-ban „megtévedt, megzavarodott” pedagógus a többség. 
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„A párt és az értelmiség viszonyában azonban a pártnak is el kell ismernie az értelmiséget, 

biztosítania kell feladatának teljesítéséhez a nélkülözhetetlen feltételeket. Ezt a 

pedagógusoknak meg kell kívánniuk, hiszen ők alkotják a modern társadalmak értelmiségének 

törzsét. Az értelmiség meghatározása szerint gondolkodó, alkotó és kritikát gyakorló réteg. 

Lehetetlen súlyos következmények nélkül megfosztani szerepe betöltésének lehetőségétől. 

Minthogy - bárhol is keressük egyébként a haladást kiváltó erőket - a haladás az 

értelmiségben fogalmazódik meg először, a haladást a legkövetkezetesebben megvalósítani 

hivatott párt csak szövetségest láthat az értelmiségben, ha nem tér el feladatától.”335, az új 

hatalom képviselői erről máshogy gondolkodtak. A már idézett,1957 elején készített jelentés 

ugyan némileg enigmatikus szövegben, de a lényeget jól érzékeltetve fest képet a 

tanártársadalom akkori állapotáról és az oktatáspolitika hozzájuk fűződő attitűdjéről: „A helyi 

párt- és tanácsszervek pedagógus-ellenessége is kezd felengedni és nem egyértelmű. Már több 

megyében /Szabolcs, Tolna, Hajdú, Somogy, Baranya, Bács megye/ kezd kialakulni egy helyes 

pozitív irányzat, amely bízik a pedagógusokban és tud disztingválni. […] Az a tapasztalat, 

hogy ahol az oktatási osztály kezdeményezi a hibák felszámolását, a karhatalom, vagy más 

szervek kevésbé avatkoznak bele az iskolák életébe. […] A pedagógusok általában világosabb, 

következetesebb vezetést kérnek mind a minisztériumtól, mind az oktatási osztályoktól.”336 Bár 

sokakat meghurcoltak, illetve néhány szélsőségesen „forradalmi” csoport tisztogatást 

követelt337 a tanártársadalomban, az oktatás újjászervezői hamar felismerték, hogy egy 

kulturális offenzíva („forradalom”)338 meghirdetésekor – valójában már egy 1948-ban 

elkezdődött folyamat folytatódásáról van azért szó - nem veszíthetik el valamiféle 

retorziókkal, megfélemlítéssel a pedagógusok támogatását.339 A Minisztérium álláspontja az 

elbocsátások kérdésében az volt, hogy „a párt és a kormány értelmiségi politikájával 
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 Balatonfüredi pedagógus konferencia 1956. október 1-6. (rövidített jegyzőkönyv) PTI, 1957. 91. 
336

MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. MM kollégiumi értekezletek jegyzőkönyvei. Tájékoztató jelentés a pedagógusok 
hangulatáról és a hitoktatás kérdéséről. 1957. február 20. 2. 
337

 Tegyük hozzá, 1957 áprilisában ennek mutatkoztak is a jelei. Lásd: FEITL István: Kormánypolitika, 1956. 
november 4 -1957. július 1. História 1995. 9-10. szám 13-14. 
338

 „Kulturálisforradalmunk lényeges eleme köznevelésünk továbbfejlesztése , oktatásügyünk mélyreható 
javítása . . . Köznevelésünk továbbfejlesztése gondosan előkészített iskolareformot tesz szükségessé. A reform 
legfőbb célkitűzése: közelebb hozni iskoláinkat az élethez , a termeléshez. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy 
minden fiatal befejezze a 8 osztályos általános iskolát . . . Középiskoláinkat úgy alakítjuk át, hogy a fiatalok  az 
általános műveltség mellett elsajátítsanak egy - egy szakmát is.”  Az MSZMP VII. kongresszusának 
határozatából, 1959 Idézi: INKEI Péter, KOZMA Tamás, NAGY József, RITOÓK Pálné: Az ezredforduló iskolája 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1979 14. (A továbbiakban INKEI-KOZMA-NAGY-RITOÓK, 1979) 
339

 „…nagyon helytelen volna külsőségekbe kapaszkodni, csak azért bírálni, elmarasztalni, elbocsátani őket, 
mert templomba járnak, mert a trianoni határok kérdését feszegetik… Hiába, a testvér az testvér, azt nem lehet 
fejbekólintani, hogy gyorsabban okosodjék, azt csak meggyőzni lehet…” – írta jóval később, de még mindig 
időszerűen Benczédy József Kádár egyik beszédét idézve. BENCZÉDY József: A tantestületek eszmei-politikai-
pedagógiai egységének elvi értelmezése és kialakítása I-II. Köznevelés, 1960. 3-4. szám 100. 
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ellentétes” eljárásokat340 meg kell szüntetni, s az osztályvezetőknek a párt és tanácsi szervek 

segítségével az igazságtalan eljárásokat elszenvedők esetén azok rehabilitálásán kell 

munkálkodniuk.341 Ezzel kapcsolatosan olyan „alulról jövő” igény is megfogalmazódott, hogy 

„az iskolákban előfordult visszásságok kivizsgálását és pedagógiai tapintattal való elintézését 

bízzák a pedagógusokra.”342 

Az oktatásirányítás szintjére is kiterjedő zavarodottságot azonban mi sem mutatta 

jobban, mint az, hogy ha nem is elsősorban a tanártársadalomban, de a közszférában azért 

lezajlott a tisztogatás; a jelentéssel szinte egy időben a megyei művelődési osztályok 

vezetőinek sorát mentették fel az ’56-os események idején mutatott „erélytelen magatartásuk” 

miatt.343 Viszont az ezek után politikai szempontok alapján hivatalba helyezett potentátokról 

sajnos gyakorta az derült ki, hogy a szakmai irányításra, de általában a szakmai tekintély 

kivívására is elégtelen a felkészültségük,344 és éppen ez lett az a minőségi probléma, amely 

lényegében konzerválta a művelődési osztályok, a szakfelügyelet és a pedagógusok közötti, a 

már az ötvenes évek elejétől létező bizalmatlanságot. Ráadásul a sajtóban megjelenő, az 

életben megtapasztalt és az oktatáspolitikusok szájából elhangzó szólamok is kettős beszédet 

mutattak az oktatásirányítás és a pedagógusok jövőbeni kapcsolatáról,345 ezáltal a tanároknak 
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 „Vegye le a kalapját, igazgató úr, és mondjon le! De írja be a lemondásába, hogy nem támaszt az állammal 
szemben semmiféle követelést! – valahogy így hangzott egy bizottság felszólítása februárban, amikor 
„leváltották” Bartos Nándor és Szűcs Tibor jászladányi igazgatókat. Hasonlóképpen történt Jászkiséren a 
Tánczos-házaspárral is. Jászárokszálláson pedig arra a kérdésre kellett volna válaszolnia az egyik igazgatónak, 
hogy ki legyen az a két pedagógus, akit az iskolából mint ellenforradalmárt el kell bocsátaniuk.” – írta a Szolnok 
megyei tapasztalatokról Varsányi György. VARSÁNYI, 1957. 87. 
341

 Csak Bács-Kiskun megyében 30 ilyen eljárásról szerzett tudomást a minisztérium. JÓBORU, 1957 Szocialista… 
279. 
342

 Értekezlet a Művelődésügyi Minisztériumban. Köznevelés, 1957. február 15. 14. 
343

 MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. Előterjesztés megyei oktatási, illetve művelődésügyi osztályvezetők leváltásáról és 
megbízásáról.  
344

 Különös, az oral history világába illő eseteket jegyzett meg Bölcs István: „Emlékezetes: a megyei művelődési 
osztály vezetője ellátogatott iskolánkba, s az irodalomoktatásról szólván Balzacot is szóba hozta, de 
fonetikusan, c-vel ejtve. Sokan kapirgáltuk akkor szégyenlős, lesunyt fejjel a tanári asztal kopott lapját. 1958-at 
írtunk... 
Amikor a megyei tanács vásárolt néhány festményt közcélra, beviharzott az osztozkodásra Miska Elek, a másik 
gimnázium igazgatója, s azt mondta: a tanácselnök-helyettes elvtárs üzeni, hogy "a legnagyobb kép az 
enyém”... 
Szakfelügyelő összehívta a város magyartanárait egy általános iskolai osztályterembe. Maga fent a katedrán 
terpeszkedett, mi az alsó tagozat szűkre szabott padjaiban feszengtünk. Kijelentette: „Mai összejövetelünknek 
nincs külön napirendje, csak beszélgessünk, mint ha egyenrangúak volnánk...” BÖLCS István: Édes összeesküvés. 
Így éltünk.168 óra Csütörtök, 2012. december 27. 09. 09. 
345

 Ennek jó példája a szakfelügyelettel kapcsolatos, az előzőekkel szembemenő minisztériumi elképzelés, amit 
Jóboru Magda fogalmazott meg. „Az oktatásügyi miniszterhelyettes a „Köznevelés” 1957-es első számában ily 
módon vázolta fel a nevelők és irányítók viszonyában szükséges változásokat: „…a múlt hibás gyakorlatával 
szemben az igazgatóknak, felügyelőknek, valamennyi ellenőrző szervnek tudomásul kell vennie a pedagógusok 
világnézeti különbségeit, s ennek tanításukban való elkerülhetetlen jelentkezését. Ha egy pedagógus, aki nem 
áll világnézetileg a tudományos materializmus alapján, tanítási óráin igyekszik hűen visszaadni a tantervileg 
előirt anyagot […], abból más következtetés nem vonható le, mint hogy igyekezni kell megismertetni a 
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nehéz volt felismerniük a bonyolult viszonyok közötti orientációs pontokat, és elhinniük azt, 

hogy inkább a pártvezetés és a minisztérium megbékélést kereső szavaira, nem pedig az 

egyéb csatornákból előtörő tanárellenes kirohanásokra érdemes figyelniük. 

 Az MSZMP K. V. kommunista pedagógusaktíváján ugyan az a nézet 

körvonalazódott, hogy csak a „rendszer ellenségeit” kell eltávolítani, az „átmenetileg téves, 

zavaros nézetek alá kerülteket” pedig jó szóval kell megnyerni a szocializmus ügyének, de az 

1956/57-es tanév végén még nehezen volt hihető és kihallható e békülékeny hang. Olyannyira 

nem, hogy bár Kállai Gyula miniszter az Országos Pedagógus Pártaktíván 1957 májusában 

tartott beszédében elhárította azt a vádat, hogy ’56-ért különös felelősség terheli a 

pedagógusokat és hangsúlyozta, hogy az MDP-vel szemben az MSZMP nem börtönöztet be 

„ártatlan embereket”, mégis, mintha még az ötvenes évek tónusát ütötte volna meg, mikor 

kijelentette: „a pedagógusoknak egy része - az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy 

elenyésző kisebbsége – sárba tiporta a pedagógus, a népnevelő magasztos hivatását, maga is 

a tudatos ellenforradalmárok oldalára állt, és fegyverrel, röpcédulával, izgatással, uszítással 

harcolt a dolgozó nép hatalma ellen.”346 Beszédének többi részében érintette az 

oktatásirányítás azon nézetét is, hogy 1957 elején „az iskola vált a fő fronttá abban a 

harcban, melyet a forradalom és az ellenforradalom erői vívtak”, itt támadta az 

ellenforradalom a vallásoktatás és az idegen nyelv oktatásának eddigi rendszerét, s ezen a 

„fronton” követte el liberalizmusával az Oktatásügyi Minisztérium és a pedagógus 

szakszervezet a legtöbb hibát.347 Emellett síkra szállt a tantestületek ideológiai egysége 

mellett, melynek létrehozóit a kommunista pedagógusokban jelölte meg. A tantestületek 

„ideológiai egysége” néhány „alapvető kérdésben történő egyetértést” jelentett. Az első a 

szocializmus építésének szükségszerűsége, a második a proletárdiktatúra elfogadása, a 

harmadik a szocialista táborhoz való tartozás,348 negyedik pedig a béke védelme volt. Az 

                                                                                                                                                                                     
tudományos materializmussal […] A pedagógusok munkájának a megítélése, értékelése, melyet elsősorban az 
igazgatók és felügyelők folytatnak, a jövőben másképpen kell, hogy történjen, mint eddig. Az értékelés alapja az 
kell, hogy legyen: hogyan sikerült a pedagógusnak a kötelezően előirt anyagot megfelelő nevelő hatással 
átadnia a tanulóknak. Hogy milyen módszerrel érik el, az másodrendű kérdés, módot kell adni a pedagógusnak 
arra, hogy a pedagógiai irodalomból ismert módszerek közül maga válassza ki azt a módszert, amelyet a 
legcélravezetőbbnek tart, s ezt a módszert pedagógiai kultúrájának, tapasztaltságának, egyéniségének 
megfelelően alkalmazza és színezze.” JÓBORU, 1957, Az oktatásügy… 4-5. 
346

 KÁLLAI Gyula előadása az Országos Pedagógus Pártaktíván, 1957. május 5. Melléklet a Köznevelés 1957. 
május 15-i számához. 8 (A továbbiakban: KÁLLAI, 1957) 
347

 u. a.  
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 „Különösen a pedagógusoknak kell világosan látniok, hogy a Szovjetunióhoz és a baráti országokhoz 
tartozásunk a magyar munkásosztály, parasztság és értelmiség legfontosabb érdeke. ezért veszélyesek az 
ellenforradalom által újra felvetett, s még ma is ható káros nézetek, („Kis nép vagyunk”, „társtalan, rokontalan 
nemzet vagyunk”, „hídnak kell lennünk Kelt- és Nyugat között” stb.) Egész történelmünk, de különösen a 



95 
 

ideológiai egység ezen alapelemei lényegében a marxizmus-leninizmus elfogadását 

jelentették, ami estében a hatalom meg volt győződve arról, hogy továbbképzéssel néhány 

esztendő alatt „a fejlődésében megzavart, megakasztott, összekuszált nézetű” pedagógus 

társadalom többségében megtörténik.349 

A miniszter – igaz, a már idézett hangulatjelentés után majd egy, igen sok változást 

hozó, nehéz esztendővel - az 1958. január 10-én tartott kollégiumi értekezleten tette 

egyértelművé a pártvezetés pedagógusokkal kapcsolatos, már azért jócskán finomodott 

álláspontját: „A múlt héten Kádár elvtárssal Pesterzsébeten voltunk s elbeszélgettünk az ottani 

KISZ-titkárral. Elmondotta, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik kijelentik, hogy 

nem híve és nem is lesz híve a népi demokráciának. ha ilyen emberek vannak a pedagógusok 

között, feltétlenül el kell távolítani őket. Az átfésülési javaslatot el kell vetni mindenképpen, de 

el kell vetni azért is, mert semmiféle mértéket nem tudnánk szabni. Ki állapítaná meg, hogy 

milyen mérce szerint lehet minősíteni, kiket kell eltávolítani, kiket nem. – Nagyon komolyan 

kell foglalkozni a pedagógusokkal, világnézeti nevelésükkel, hogy zavartalanul végezhessék a 

rendszer érdekében a nevelői, oktatói munkájukat. Sokat kell fogalakozni velük politikailag, 

eszmei nevelésükről gondoskodni. És ha ilyen nevelő-meggyőző-segítő munka során kiderül 

egyesekről, hogy rajtuk már nem lehet segíteni – nem akarnak változtatni magatartásukon, 

annyira a régi világrendszer rabjai – el kell távolítani őket.”350 Ennél is fontosabb volt 

azonban Kádár János nagy nyilvánosságot kapott nyílt levele,351 melyből több részletet is 

közöltek a szakmai és politikai folyóiratok, külön kiemelve a megbékélést sugalló alábbi 

sorokat: „Annak tudata, hogy országgyűlési beszámolóm és zárszavam keretében valamit 

segíthettem a magyar pedagógusok egyáltalán nem könnyű, de pártunk, kormányunk és 

népünk által nagyra értékelt munkájában – végtelenül jóleső érzés.”352 

 

2. A hatalom és a pedagógustársadalom viszonyának konszolidációja 

                                                                                                                                                                                     
felszabadulás utáni életünk követeli tőlünk, hogy kiirtsuk ezeket a veszedelmes nézeteket.” A fordulatról és a 
tantestületi egységről. Köznevelés, 1958. október 15. 441. 
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A pedagógusokat lényegében csak ez a nagy nyilvánosságot kapott cikk nyugtatta/nyugtathatta meg, amit a 
Köznevelés 1958. évi 3. számában közölt „hálálkodó” levelek sokasága is bizonyít pl.: „Kádár elvtárs 
országgyűlési beszámolójából s a Köznevelésben megjelent leveléből sugárzó bizalom munkánk iránt nagy 
örömünkre szolgált. Amit Ön elmondott, az a párt álláspontja. Köszönjük, hogy gyorsan reagált a pedagógusok 
ellen felhozott vádakra és gyors, határozott mellénkállásával növelte bizalmunkat, munkakedvünket. Kicsendült 
szavaiból, hogy valóban megbecsült tagjai vagyunk társadalmunknak, s ez jóleső, további munkánkban 
felemelő, ösztönző tudatot ad nekünk. A Zrínyi Ilona Leánygimnázium tanári kara levele, Nyíregyháza” 
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Ugyan 1961-től már a kádárizmus közismert jelszava volt az „aki nincs ellenünk, az 

velünk van”, láthatólag azonban a társadalmi békének ebben a politikai sablonban való 

megjelenítése a későbbiekben, a kádári konszolidáció időszakában sem volt alkalmazható a 

tanártársadalomra. Hiszen hogyan is taníthatták volna a rendszer iránti lojalitást azok, akik e 

rendszerrel szemben jelentős számban nemcsak közömbösnek mutatkoztak, de ahogy ez 

időben többen megbotránkozva megjegyezték, sokszor „marxisták sem voltak”.353 „Nyíltan 

kell megmondani, hogy a nevelői hivatásban nem elégedhetünk meg az úgynevezett lojális 

magatartással. A lojalitás azt jelenti, hogy elvégzem a magam dolgát, a rendszernek nem 

ártok, nem teszek ellene semmit, de nem is lelkesedem érte … A lojalitás nem lehet nevelői 

magatartás, ezzel csak árthatunk, kételyt, bizonytalanságot hintünk, el az ifjúság lelkében.”354- 

fogalmazta meg egy a Köznevelésben megjelent cikk. 355  

Ezek a tanárok és a politikai hatalom viszonyát is a diáksággal kapcsolatosan már 

említett „beszabályozás”-ként értelmező aspektusok a minisztérium pedagógusokkal 

kapcsolatos nézetei közül sem hiányoztak. Jóboru Magda miniszterhelyettes tévesnek 

minősítette azokat a nézeteket és azt a gyakorlatot, hogy „egyes helyeken békülékenység, 

megbocsájtás mutatkozott olyan pedagógusokkal szemben, akik nemcsak októberben fordultak 

szembe szocialista rendszerünkkel, hanem még február-márciusban is nacionalista, 

kommunistaellenes gondolatokkal mérgezték a tantestületek légkörét, az ifjúság lelkét, a 

kommunista pedagógusokat, a kommunista szülők gyermekeit igyekeztek munkájukban 

izolálni, sőt olykor megrágalmazni.”356 Ugyanakkor a csak októberben „megtévedteknek” 

üzent, amikor kijelentette, hogy a minisztérium változtatni akar az oktatásirányítás és a 

„világnézetileg esetenként különböző” tanárok eddigi kapcsolatain. A hangsúlyt már máshova 

helyezve írta: „Nem értünk egyet tehát azokkal, például egyes tanácsok 

végrehajtóbizottságainak vezetőivel, akik úgy vélik, hogy a pedagógusokat komoly felelősség 

terheli az ellenforradalomért, s ennek megfelelő bizalmatlansággal tekintenek a pedagógusok 

egészére. [...].a múlt hibás gyakorlatával szemben az igazgatóknak, felügyelőknek, valamint 

minden ellenőrző szervnek tudomásul kell vennie a pedagógusok közti világnézeti 

különbségeket, s ennek tanításukban való elkerülhetetlen jelentkezését.”357 Másfelől viszont 
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az oktatásirányítás egyértelműen megszabta az ideológiai szabadság korlátait: „Semmi esetre 

sem engedhető meg az, amit ma hangoztatnak és igényelnek, hogy a pedagógusnak legyen 

joga a tananyagot a maga világnézete szempontjából bírálat alá venni,s a tanítási órákat a 

maga világnézetének hirdetésére felhasználni, hasonlóképpen nem lehet megengedni azt sem, 

hogy nevelői tekintélyét arra használja fel, hogy a maga idealista világnézetét propagálja a 

tanulók közt a tanítási órákon kívül[…].”358 A két megnyilatkozás annyiban nyilvánvalóan 

problematikus viszonyban volt egymással, hogy a bennük foglaltak együttes érvényesülése 

veszélyeztetette a tanulók ideológiai nevelésének eredményességét. Mivel a kulcsfontosságú 

„ideológiai” tantárgyakban – ilyennek a az irodalmat és a történelmet tartották – a csak 

lojalitással rendelkező pedagógus eredményessége a világnézeti nevelés tekintetében jóval 

alulmúlja az „elkötelezettekét”, a hatalom szándéka szerint szigorúan önkéntes alapon meg 

kellett ismertetni az ingadozó pedagógusokkal a „tudományos materializmust”. 

Ezek a megnyilvánulások az 1945 utáni oktatáspolitika múlthoz való ragaszkodása 

mellett a megújulásának a lehetőségét engedték megsejtetni; esetenként talán a szakmai 

önállóság terének bővítését is, amihez a direkt politikai ellenőrzés mérséklése társult volna. A 

politikai ellenőrzésé talán igen, de nem az ennek a szerepét részben átvenni igyekvő 

szakmaié. A három évenként kötelező minősítés - melynek „alapja a pedagógus oktató-

nevelő munkája, melyben visszatükröződik politikai magatartása, állásfoglalása is”359 - 

rendszere megmaradt, s ez 1957-ben azoknak a pedagógusoknak a számára, akik „az 

ellenforradalom eszmei zűrzavarában elvesztették helyes politikai látásukat” természetesen 

különös jelentőséggel bírt. Az „ellenforradalom erkölcsi és anyagi rombolásának 

megfékezése” 360 a politikai után a nevelés színterein kellett, hogy folytatódjon. Ez pedig „az 

oktató-nevelő munka és az élet kapcsolatának” olyan mértékű erősítését jelentette, ami 

azonnal ugyanúgy illuzórikussá tette a politikamentes iskoláról alkotott elképzeléseket, mint 

Kállai Gyula már idézett kijelentése: „Nincs politikamentes iskola!” 361  

Első lépésként egy a KPTI által összeállított anyag alapján megvalósuló pedagógus 

ideológiai továbbképzést jelöltek meg, melynek témái „A társadalom fejlődésének mai 

problémái”, „Dogmatizmus és revizionizmus”, „Világnézeti nevelés és a pedagógusok 
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iskola? Köznevelés, 1957. június 15. VII-VIII. 



98 
 

világnézete” valamint „Társadalom és nevelés” voltak.362 A képzés a tervek szerint az 

intézményvezetők kivételével önkéntes alapon történt volna,363 majd ezt követte volna a 

közoktatásban az erkölcsi ismeretek tanítása, igaz, bevezetésként csak néhány osztályfőnöki 

óra anyagában. Elkerülhetetlenek tűnt az úttörő mozgalom és a KISZ, mint az „ifjúságot 

kommunizmusra nevelő szervezet” intenzív bevonása a közösségi nevelésbe.364 Bár a 

Művelődésügyi Minisztérium 1958-ban határozatot hozott arról, hogy az iskolai közösség 

kialakításának az ifjúsági szervezeteken keresztül kell megtörténnie, helyüket több 

alkalommal az iskolai Vöröskereszt vagy éppen az önképzőkörök töltötték be.365 

Egyes nézetek szerint a tanulók ideológiai nevelését csak két tényező együttes 

meglétekor lehetett volna sikerre vinni, az egyik a már bemutatott nevelőtestületi ideológiai-

politikai egység, a másik pedig az erős KISZ szervezet megléte.366 A KISZ 1960-ban 

megtartott I. kongresszusának „Munkával és tanulással a szocializmusért!” jelmondatával 

tette egyértelművé, hogy a Párt „meghosszabbított karjaként” az iskolákban és táboraival 

azokon kívül is a „szocialista munkára nevelés” eszméjét képviseli.  

Az elképzelések szerint a közösségi nevelés színtereivé váltak volna a diákotthonok is, 

amelyekben a NÉKOSZ megszűnése óta nem folyt nevelési tevékenység. A diákotthonok 

jelentőségét külön aláhúzta, hogy a középiskolai tanulók harmada élt bennük, s körükben a 

munkás és paraszt származásúak aránya elérte a 70%-ot. Jóboru Magda, aki láthatólag az 

oktatási kormányzat „arca” volt 1957-58-ban, a diákotthonok vezetői előtt tartott 

referátumában arra emlékeztette a megjelenteket, amit a Rákosi-kor elsorvasztani igyekezett, 

a magyar kollégiumi mozgalom, főleg a NÉKOSZ progresszív hagyományaira. A 
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kollégiumoknak szerinte a politikai nevelésben és a társadalommal való mindennapi 

kapcsolattartásban (életszerűség!) is nélkülözhetetlen szerepe van, hogy felkészítsen az 

„öntudatos társadalmi tevékenységre is, a haladás erőinek minden körülmények közti 

támogatására.”367 

Az oktatás és a nevelés kereteinek változását értelemszerűen követte a tantervek és a 

tankönyvek átalakításának terve. A sok tantervi változtatás és a hozzájuk kapcsolódó újabb és 

újabb tankönyvkiadványok rendszerét egységes, de még átmeneti tanterv és – magyar, 

történelem és földrajz tantárgyakból - tankönyvek váltották, azzal az ígérettel, hogy általuk 

nagyobb lesz a régen vágyott módszertani szabadság. Természetesen az oktatáspolitikai 

elképzelésekben kiemelt szerepet kapott az „életszerűség” jegyében már 1956 végén 

elindított, s most általánosan kiterjeszteni kívánt politechnikai oktatás. Ezzel összefüggésben 

vetődött fel a szakközépiskolák és gimnáziumok problémája. Az oktatáspolitika irányítóinak 

véleménye szerint a szakközépiskolák népszerűsége indokolttá tette a gimnáziumok 

szerepének átgondolását, ezen belül (tagadhatatlanul a rendszer értelmiségellenes 

„beállítódása” miatt) a gimnáziumi diákság munkás-paraszt származású fiatalokkal való 

„feldúsítását”. A változások nagy száma és minőségi jellege egyértelműsítette, hogy az új 

tanévben sokrétű feladatok várnak az oktatás legfontosabb szereplőire, a pedagógusokra. 

A nevelők tehát azt a politikai feladatot kapták, hogy – s ez egyértelműen a rendszer 

illúzióktól azért nem mentes, de mindenképpen figyelemre méltó bizakodását és akkor még 

meglévő jövőképét mutatja – neveljenek olyan ifjúságot, amely bensőből fakadó 

meggyőződéssel hisz a szocializmus kapitalizmussal szembeni fölényéről.368 A vélelmezett 

fölényből fakadt az a „felismerés”, hogy a „szocialista világnézet korunk világnézeti 

szükségszerűsége. A legfejlettebb és legigazabb világnézet.” E világnézetet pedig őszintén, 

dogmatikus sallangok, vulgarizálás nélkül, „hittel” lesz képes képviselni a 

pedagógustársadalom.369 De csak akkor, ha maga is őszintén bizonyos lesz majd a 
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kommunista erkölcs „elvi tisztánlátásában”, s megszabadul a „kispolgári individualizmus”, az 

„általános humanizmus”, a „valláserkölcsi gátlások” és az „örök erkölcsi normákba vetett hit” 

béklyóiból.370 És megszabadul az értelmileg már belátott, de érzelmileg még erősen hozzá 

kötődő nacionalista maradványoktól, attól a „hamis tudattól”, hogy a nacionalizmus csupán 

„túlfűtött hazafiság”, nem pedig burzsoá osztályérdek. 371 Az őszinte hit pedig a nevelés 

őszinteségében is meg kellett, hogy jelenjen, hisz „a legfejlettebb és legigazibb világnézet 

nem kíván túlzást,”372 nem szabad, hogy megjelenítése dogmává váljon. 

 De előtte a tanárokat is nevelni kellett, mert a „pedagógus nem látja a szocialista 

jövőt s benne a kollektív társadalom új emberét”.373 Elsősorban az „élcsapatnak”, a 

kommunista meggyőződésű tanártársaknak kellett volna elérniük, hogy mindenki „egy 

nyelvet beszéljen”, s a kollégáik nem menjenek el szó nélkül „táblára írt jelszavak” és „a 

szokástól eltérő nagyságú és a ruhán hordott jelvények” mellett.374 A tanártársak ideológiai 

fejlődésének záloga viszont nem lehetett más, mint az ehhez szükséges „hatalmi eszközöket” 

a saját kezébe összpontosító proletariátus, illetve e proletariátusnak a szocializmus építésében 

megszerzett tapasztalata. A virágnyelvről lefordítva ez annyit jelentett, hogy a marxistává 

válás útja a munkásosztályhoz, pontosabban annak „élcsapatához” való csatlakozáson át 

vezet. Az értelmiségnek tehát a marxizmus elméleti megismerése mellett, „becsatlakozva”, 

aktívan részt kellett vállalnia a „munkásosztály harcaiban”, mert ilyetén „beolvadásuk” után 

tudták csak hitelesen végrehajtani a marxista ideológiai nevelőmunkát.375 Természetesen a 

marxizmus alapvetéseinek (újra) elsajátítását sem tartotta mellékesnek az oktatásirányítás; a 

pedagógusok ilyen irányú képzésére többlépcsős tervek születtek, melyek alapvetően három, 

egymásra épülő faktorból álltak össze: a saját szaktárgyakon belüli világnézeti kérdések 

tisztázásából, a tudományos filozófiába való bevezetésből és végül a marxizmus-leninizmus 

elsajátításából.376 A terv gyakorlati része vidéki pedagógusokból képzett propagandistákra és 

általuk tartott szemináriumokra bízta volna a tanártársadalom marxizmus-leninizmusra 

történő oktatását, de nem tartotta mellékesnek a pedagógusok önképzését sem. Mindezt persze 

szigorú igazgatói ellenőrzés alatt, hogy „a megtévesztő nyüzsgés és hangoskodás ne takarja el 

[…] az igazi értéket, a szerényen és eredményesen alkotó embert.”377 
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A már aktív pedagógusok továbbképzése mellett másodsorban pedig a tanárképzés 

tartalmait és módszereit kellett újragondolniuk a szakembereknek, hisz nyilvánvaló volt, hogy 

a tanári gárda képzettségét még alapvetően az előző rendszer közoktatása alapozta meg. 

Gyors, ideológiai alapon történt „átnevelésük” ahelyett, hogy marxista meggyőződésűvé tette 

volna őket, éppen oktatómunkájuk hitelességét ásta alá. A hatvanas évekre viszont lehetővé 

vált egy új tanár/tanító nemzedék kinevelése, de előtte fel kellett térképezni a közoktatás – 

tanárképzés esetében elsősorban a gimnáziumokról van szó - eddigi hiányosságait, amelyek 

az ötvenes évek végére „értek fel” a felsőoktatásba. A látlelet egyáltalán nem volt 

megnyugtató.378 A gyakorló gimnáziumok 1949-ben történt megszüntetése leginkább a 

történelem és magyar szakos tanárokat érintette hátrányosan, mivel elveszett a közép- és 

felsőoktatás közti kapcsolat.  

Mire pedig 1952-ben megtörtént visszaállításuk már jelentősen visszaesett a 

tanárjelöltek módszertani képzettségének színvonala, de a tanári pálya iránt érzett 

elhivatottsága is. A vezetőtanárok és intézményvezetők legjellemzőbb problémaként az egyes 

korszakok ismeretének – elsősorban az ókorról volt/van szó - hiányosságait, a szakirodalom 

szinte teljes nem ismeretét, az egyetemi jegyzetek közoktatásban történő „szolgai” 

felhasználását, az alapfogalmak, lexikai ismeretek, összefüggések nem tudását és a 

módszertani felkészülés szinte teljes elhanyagolását nevezték meg.379 A történelemoktatás 

színvonalát tovább gyengítette az ekkor bevezetett kétszakosság, illetve az, hogy a második 

szakot sokszor kijelölték, s ha az véletlenül a történelem volt, nemigen számíthattak az 

iskolák jól képzett tanárjelöltekre. Bírálat tárgyát képezte a gyakorlótanítás időtartama is; 

ennek rövidsége ugyanis nem tette lehetővé a „pillanatonként történő állásfoglalás és a 

marxista szellemű világnézet” hosszú gyakorlást igénylő380 kialakítását. A javaslat a 

tanárképzés megújítása volt. Ennek szervezeti keretei és didaktikai céljai többször is 

módosultak a Kádár-rendszer alatt, de talán nem vagyunk nagyon óvatlanok, ha kimondjuk, 

hogy az ötvenes évek végén felvetett problémákra sem a korszakban, sem a rendszerváltás óta 

tudott az oktatásirányítás adekvát válaszokat megfogalmazni.381 
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Harmadjára pedig nevelniük kellett az oktatáspolitika irányítóinak is, hogy a 

nevelőtestületekben létrehozzák azt az „egységet,”382 amely nélkülözhetetlen feltétele annak, 

hogy e nevelők indirekt eszközök felhasználásával el tudják juttatni diákjaikat a felismerésre, 

hogy „az egész emberi társadalom és ebben a mi magyar társadalmunk fejlődésének 

perspektívája a szocializmus. E tézis határozott képviseletének érdekében pedig „a lehető 

leghamarabb szilárd politikai egységnek kell létrejönnie a nevelőtestületekben, mert különben 

nem képesek a szocialista nevelés feladatainak megoldására.”383 Az egység a gyakorlatban 

persze nem pusztán a világnézeti közösséget jelentette, hanem „közös nevezőre jutást” az 

„alapvető” politikai kérdésekben is, értsd ezek alatt „a szocializmus építésének társadalmi-

politikai rendszerét, ezen belül a munkásosztály és kommunista pártjának vezető és irányító 

szerepét a proletárdiktatúra rendszerében, a munkás-paraszt szövetség szerepét a 

proletárdiktatúra megszilárdításában, a szocializmus felépítésében, a szocialista táborhoz 

való tartozást és a béke védelmének kérdését. Ezekben az alapvető politikai kérdésekben való 

azonos álláspont egyben feltétele is annak, hogy népi demokratikus rendszerünkben a jövő 

szocialista ifjúságát a pedagógus taníthassa.”384 Egyértelmű tehát: a jövő nemzedékeit az 

tanítsa, aki a rendszer elkötelezett híve.  

A nevelőtestületi egység létrehozása nemcsak amiatt volt fontos, hogy demonstrálja a 

tantestületek hatalom melletti kiállását, hanem azért is, mert „a tanuló csakhamar észreveszi a 

rést, a felnőttek társadalmában fejét felütő zűrzavart látja nevelőiben is. Nem hisz nekik, nem 

bízik bennük, pedig minden nevelési eredmény kiindulópontja a nevelő és neveltje közti 

bizalom.”385 És hogy nem pusztán valami elméleti állásfoglalásról volt szó, hanem arról a 

hatalmi szándékról, hogy a lojális, meggyőzött vagy éppen megfélemlített közszféra tagjai 

által teremtsenek/tartsanak rendet a társadalom minden csoportjában. Ezt mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy a pedagógus tekintélyének helyreállítása is azért volt ekkor a 

hatalomnak ilyen fontos, mert „a tanítási órának példaszerűen kell lefolynia, a tanulókat az 

előírt tananyaggal le kell kötnünk, és az egész tanítási órán foglalkoztatnunk kell őket, mert 

különben tág teret adunk a pusmogásnak, a szervezkedésnek magán az órán.”386 A 

pedagógusok tekintélyének kérdése más relációban is megjelent. Az 1960-as tanévnyitó 
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utasítás, amely már újrarendezett tananyagokat és szabályozott követelményeket tartalmazott, 

komoly visszhangot váltott ki a pedagógusok körében, s e visszhang nem mindig volt pozitív. 

A napilapokban is megjelenő kivonatokat többen az oktatáspolitika a pedagógusokat „végre 

rendbe szedő”regulációs kísérleteinek tekintették. E vádakat határozottan utasította el a 

minisztérium azzal, hogy „ne a társadalom széles nyilvánossága előtt szedjék ráncba a 

pedagógusokat, mert ez nagyon megnehezíti majd a tanári munkát, tönkreteszi a tanári 

tekintélyt, és a szülők részéről irreális követelményeket támaszt a tanárokkal szemben.”387 

És végül meg kell állapítanunk, hogy a tanári tekintély visszaállításának kísérlete a 

hatalom részéről nem volt öncél. A nevelőtestületi egység fogalmát – a kádárizmus „húzd 

meg, ereszd meg” gyakorlatát a közoktatásban is követve, annullálva a pedagógusok 

didaktikai szabadságáról meg-megszellőztetett elképzeléseket388 – kiterjesztették a 

tankönyvek és tananyag egységességére, ami a pedagógust továbbra is az oktatáspolitika által 

meghatározott tantervek és tananyagok egyszerű, de a hatalom tekintélyét is közvetítő 

végrehajtójává degradálta. Habár ettől a „beszabályozástól” a rendszer nyilvánvalóan azt 

várta, hogy a közoktatásból bekerülő diákság „egyetlen, tudományosan megalapozott 

világnézeten nyugvó nevelésen megy át”, inkább a „rejtett tanterv” és a „kettős nevelés” 

előfeltételeit teremtették meg. A talán túlzottan is optimista módon anticipált nevelési 

eredményeknek kettős hatását vélelmezték: egyrészt az így szocializált diákok megnövelték 

volna a szocialista világ erejét,389 másrészt, ha öntudatos, a szocializmus építésében részt 

vállalni akaró diáksággal kellett volna a tanároknak dolgozniuk, megoldották volna a nevelési 

gondjaik jó részét is. Az öntudatos diákokat azonban nem nevelhették mások, mint öntudatos, 

nyitott, szabad szellemű pedagógusok, akik az oktatáspolitikai feladatok végrehajtását kritikai 

szellemben végzik. E szellem megteremtése azonban a rendszer felelőssége és restanciája 

maradt.  

Az oktatáspolitika irányítói talán nem tévedtek nagyot, amikor azt vélelmezték, hogy a 

pedagógus társadalom konszolidációval elindított átalakulása az intézményvezetők miatt 

halad oly nehezen. Csakhogy a felelősség a teljes oktatáspolitikára hárult. A rendszer 
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egészéből fakadó probléma a hatalom felelősségét jelezte, e hatalom pedig – megint csak 

jellegéből fakadó módon – a felelősséget az általa kinevezett iskolaigazgatókra hárította. 

Hiába riadóztattak már a hatvanas évek végén a Művelődésügyi Minisztérium illetékesei, 

hogy „lényeges problémák vannak a demokratizmussal a pedagógus társadalmon belül is. Az 

antidemokratikus vezetői magatartás a brutalitástól a finom mellőzésig, a „csendes”, 

korrumpálásig igen széles skálán jelentkezik. Az igazgató „klan”-jába nem tartozó 

pedagógusok nemcsak anyagilag kerülnek hátrányos helyzetbe, hanem morálisan és 

szellemileg is. Egy részük eltompul, hiszen véleményükre senki sem kíváncsi. Másokból 

„öncélú” lázadók lesznek. S mindez azért rettenetes következmény, mivel nekik is felszabadult, 

önálló, demokratikus fiatalokat kellene nevelniük.”390 Az itt feltárt önellentmondásra a 

rendszer legjobb szándéka ellenére sem találhatott gyógyírt. 

Egy másik jellemző példával élve: mikor már 1974-ben a minisztérium 

Közoktatáspolitikai Főosztályának vezetői értekezletére Barek István osztályvezető olyan 

előterjesztést391 készített, amely a jövő feladatai közé sorolta a „tantestületekben a nyílt, bíráló 

közvélemény” erősítését szorgalmazó mondatát, egy józan kéz ezt azonnal kihúzta. Ennek 

tükrében is kimondhatjuk, hogy a jól hangzó programnyilatkozatok sem feledtethették azt a 

tényt, hogy a jó szándékokat csak a gyakorlat és a hatalom akarata válthatja valóra. De azért 

nem volt mindegy, milyen korábbi hiányosságokat tárnak fel, s azok orvoslására az új 

oktatáspolitikai kurzusban mennyire választanak szakszerű megoldásokat az illetékesek. 

Ezek alkalmazására egyébként a politika szorításában is meg lett volna az esély, ha az 

Akadémia szocialista pedagógiával kapcsolatos állásfoglalásának előremutató elemei a 

gyakorlatban is érvényesültek volna. Az 1957 májusában kelt elemzés alapvonalaiban a 

„demokratikus és egységes közoktatás eredményességét” és az „osztálykorlátok nélküli 

oktatás” sikerességét fogalmazta meg, emellett számos hiányosságot is feltárt, s tett azok 

orvoslására kivitelezhető javaslatokat. Ilyenek voltak a módszertani sokféleség bemutatása, a 

diákok oktatásban való érdekeltségének „egzisztenciális kényszer” (jegy!) nélkül is 

megtörténő megvalósulása, „az iskolai élet humánus formáinak” megismertetése, a „bő 

kiegészítési anyagot” tartalmazó, differenciált oktatást lehetővé tevő tankönyvek, az 

érdeklődést felkeltő ifjúsági művek kiadása, a pedagógusképzés és az ehhez kapcsolódó 

kritikai viták.392 A szólamok azonban, mint oly sokszor, most is elleplezték a valóságot: a 
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hatalom nem elsősorban a sokoldalúan képzett, demokratikus gondolkodású, kreatív 

diáknemzedékek kinevelésében volt érdekelt, hanem abban, hogy a szocialista rendszert 

immáron fenntartások nélkül, önként elfogadó, annak építésében érdekelt alattvalókat 

neveljen. 

 

VI. A történelemoktatás tartalmának és kereteinek újrarendezése 

 

1. A füredi konferencia és utóélete 

 

A korábbi nevelési gyakorlat eredménytelenségének okait már az 1956 októberében 

Balatonfüreden megtartott pedagógus konferencia393 is megfogalmazta, és a változtatásokra is 

javaslatot tett.394 A balatonfüredi konferenciáról, pontosabban annak értelmezéséről az 1958-

as év elején a Pedagógiai Szemlében lefolytatott vita nemcsak azt mutatta meg, hogy kik és 

hova teszik a közoktatási problémák súlypontjait, hanem az utólagos 

értékelések/visszaemlékezések395 plasztikus képet adnak arról is, hogy 1958-ban még 

egyáltalán nem volt szerencsés „rosszul emlékezni” az ott elmondottakra. Sőt, már az is vitát 

robbantott ki, hogy az eseményt beharangozó Köznevelés című folyóirat 1956, évi 20. 

számának címlapján „tartalmában és formájában magyar és tartalmában és formájában 

szocialista nevelésügy” megteremtésére invitálta a résztvevőket. A későbbi olvasói levelekből 

is egyértelmű kiolvasható a lelkesedés amiatt, hogy „a magyar szocialista neveléstudomány 

művelői egyszer s mindenkorra a magyar realitásra, a magyar iskolákra irányították 

figyelmüket”396 
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A Pedagógiai Szemlében megjelentetett, a konferenciához kapcsolódó cikkekben 

viszont már az önigazolás, a mentegetődzés, az elhatárolódás és a szakmai-politikai 

manifesztum műfajai egyaránt tetten érhetők. A megnyilatkozásokból alapvetően az derül ki, 

hogy a megszólalók azzal az érvvel igyekeztek elutasítani a revizionizmus vélelmezett vádját, 

hogy „a tábor egyöntetűen hitet tett szocialista jövőnk és az ifjúság szocialista nevelése 

mellett, - még akkor is, ha a szocializmus értelmezésében nem volt egységes és a marxista-

leninista elmélet alkalmazásában egyes felszólalók részéről történtek is bizonyos kisiklások, 

sőt, ha egyes állítások nem marxista megfogalmazásban hangzottak is el.”397 

 A deklarációk mellett persze más is történt: a vitában állást foglalók írásaikban 

összegyűjtve igyekeztek átmenteni Füred hasznos tapasztalatait, ám ezt csak úgy tehették, ha 

csak „szocialista neveléssel” és a marxizmus-leninizmussal nem opponáló nézeteket, köztük 

több, a történelem oktatását is jelentős mértékben érintőt vittek tovább.398 Ilyenek a 

következőek voltak: a „dogmatikus tudománypolitikával való szembenállás és a kutatás 

szabadsága”, mely esetében a szabadság399 különös definícióját olvashatjuk, miszerint (a 

szabadság) „a különféle álláspontok és irányzatok szabad vitáját jelentette, abban a szilárd 

meggyőződésben, hogy a szocializmus igazsága, a társadalmi haladás igazsága csak 

izmosabban, erőteljesebben emelkedik ki győztesként ezekből vitákból”,400 a haladó nemzeti 

hagyományok értékelése, az „ahistorizmussal”, tehát a történeti előzményeket figyelembe 

nem vevő kutatással való szakítás, a szovjet pedagógiához való helyes viszony, vagy az 

akkori szóhasználattal élve, a neveléstudomány „internacionalizmusát” el nem ismerő 

„provincializmus”401 elleni harc, a „ténytisztelet”, tehát a „tudományos kérdésekben 

tudományos alapokon döntő módszerek”használata valamint a tudományos közvélemény 

                                                           
397

 FARAGÓ László: Amiben Füreden megegyeztünk. Pedagógiai Szemle, 1958. 3. szám 212. (A továbbiakban: 
FARAGÓ, 1958) 
398

 „Ez (a dogmatizmus elleni küzdelem H. A.) a füredi konferencia maradandó értéke, és beletartozik abba a 
fejlődési vonalba, amely a XX. kongresszus eszméinek hatására megindult és mindmáig diadalmasan halad 
előre. Ennek a pozitív anyagnak a felhasználása természetesen annál hatékonyabb lehet, minél inkább sikerül 
„kigyomlálni” a füredi anyagból azokat a tételeket, amelyek a marxizmus-leninizmussal szemben állnak.” NAGY 
Sándor: Még egyszer a balatonfüredi pedagógiai konferenciáról. Pedagógiai Szemle, 1958. évi 5. szám 415.(A 
továbbiakban: NAGY, 1958) 
399

„Amikor szabadságról beszélek, akkor természetesen s felismert szükségszerűségről beszélek...” A 
balatonfüredi pedagógiai konferencia. Rövidített jegyzőkönyv, 59. (Nagy Sándor beszámolója) 
400

 „Szabadságon Füred nem a burzsoá szabadosságot, nem a polgári ész kötetlen csapongását értette, - vagy 
ha egyes megnyilatkozásokból valaki ezt vélné kiolvasni, akkor meg kell jegyezni, hogy ezek a megnyilvánulások 
semmi esetre sem voltak tipikusak.” FARAGÓ, 1958. 213. 
401

„Füred állást foglalt a provincializmusunk ellen, az ellen a sajátszerű, egyoldalú és torz helyzet ellen, melybe 
neveléstudományunk az 1950. évi márciusi párthatározat után jutott, amikor a tudományos állásfoglalásokat, 
szempontokat és nézeteket szinte egyedül csak az döntötte el, hogy a legfrissebb szovjet dokumentációs anyag 
hogyan nyilatkozott a kérdésről…” u. a. 214. 



107 
 

kialakításának igénye.402 A pedagógia és a pedagógusok szerepének megítélése kapcsán a 

polémiák elsősorban a „pedagógiai autonómia” kérdése köré csoportosultak. A témát ott 

elővezető Zibolen Endre, a PTI munkatársa utólagos mentegetődzésre kényszerült a 

konferencián mondottak403 miatt, s korrigált álláspontja már összecsengett a hatvanas évek 

oktatáspolitikájának az osztályharc színterének tekintett iskoláról és az ott tanító pedagógusról 

kanonizált nézeteivel: „Ezek szerint a pedagógia (elmélete és gyakorlata egyaránt) a 

szocializmus építésének területe, s nem pedig azzal szemben semleges, attól független 

terrénum. Más szóval: pedagógiánkat csak mint az osztályharc tényezőjét foghatjuk fel.”404 

Ugyanakkor Zibolen Endre utólag a Köznevelés hasábjain szembeszállt az ötvenes évek 

didaktikai gyakorlatával és azokkal a pedagógusokkal, akik „apróbb-nagyobb konjunkturális 

érdekek szolgálatában hajlandók akár a marxizmus-leninizmus klasszikusaival is 

visszaélni.”405 Mondandójának lényege az volt, hogy a valóságos viszonyokhoz 

alkalmazkodva is megvalósítható a szocialista embereszmény, de csak akkor, ha a 

nevelésében az oktatáspolitika a „teljes ember” kialakítására törekszik. Ez a teljes ember 

pedig elválaszthatatlan a múltjának kulturális örökségétől, történelmétől.406 

A vitát lezáró cikk lényegében az elhatárolódás hangját szólaltatta meg. Nagy Sándor, 

a PTI igazgatója vállalta magára azt a szerepet, hogy ideológiai-politikai dimenzióban 

„rendbe tegye Füred dolgát”,407 s volt is mit rendbe tennie, mert több referátum, köztük Mérei 

Ferenc408 tanácskozáson elhangzott hozzászólása semmiképpen nem illeszkedett 1958 

ideológiai keretei közé. Mérei Ferenc már előadásának bevezetőjében egyértelművé tette, 

                                                           
402

 Ennek értelmezésében a szöveg a korábbiaknál sarkosabban fogalmaz: „(a füredi konferencia) Egyszer s 
mindenkorra elítélte a felületes tájékozódást, a „stempliző” pedagógiát, amely elmélyült kutatómunka helyett 
megelégszik azzal, hogy bizonyos irányzatokra ráüsse a „klerikális”, „reakciós”, „burzsoá” vagy „pedológiai” 
bélyegzőt, amivel olyan rövidzárlatos tudományt teremt, amelyben szükségtelenné válik a tudományos 
gondolat áramát végigkövetni, az abban rejlő esetleg egészséges vagy felhasználható gondolatcsírákat 
kihámozni.” u. a. 215. 
403

 Felszólalásában egyértelműen pozitívabbnak értékelte az 1948 előtti, mint az azt követő időszakot. 
404

 ZIBOLEN Endre: Balatonfüredről – feladatainkról. Pedagógiai Szemle, 1958. évi 4. szám 317. 
405

 ZIBOLEN Endre: Füred tanulsága. Köznevelés, 1957. február 15. 13. (A továbbiakban: ZIBOLEN, 1957) 
406

 „Egy tanítványunk sem nőhet igazán szocialistává, ha nem testestül-lelkestől folytatása népének – 
nemzetének. ugyanakkor számunkra nem mának való magyar, s főképpen nem holnapba nézően magyar az, aki 
nem szocialista.” ZIBOLEN, 1957. 14. 
407

„Balatonfüreden azonban ugyanakkor egy nem is nagyon titkolt őrségváltásra való törekvés és a konferencia 
programjának már a konferencia kezdetén történő megváltoztatása – ami a kommunisták dezorganizáltsága 
miatt következett be – olyan következményekkel járt és olyan torzulásokat eredményezett, hogy még Füred 
pozitív törzsanyaga is sok esetben vitatható összefüggésekbe ágyazódott, esetenként pedig revizionista, 
antimarxista nézetekhez kapcsolódott.” NAGY, 1958. 407.  
408

Mérei már 1950 óta az oktatásügy „fekete bárányának” számított, mikor is az Országos Neveléstudományi 
Intézet vezetőjeként Ortutay Gyula miniszterrel együtt tankönyvpiaci szabotázzsal vádolták. A témáról lásd: 
KARDOS, 2003., 75. 
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hogy a Rákosi éra oktatáspolitikája koncepciótlansága miatt (is) lett teljes csőd,409 de ennek 

következményéről szólva szokatlan hangvételű kritikával sújtotta az eddig lényegi elemeiben 

mindig tabunak számító szovjet-magyar pedagógiai kapcsolatrendszert is: „Ilyen körülmények 

között nem volt szükség magyar művelődéspolitikára, hiszen a Szovjetunió közoktatásügyi 

intézkedéseit, rendeleteit éppen csak alkalmazni kellett a magyar viszonyokra. S ez az 

alkalmazás bizony gyakran nem is jelentett többet, mint nemzeti nyelvet és a nemzeti díszítő 

elemeket.”410 A Zibolen Endrénél a történelem oktatásának hiányosságairól jóval radikálisabb 

nézeteknek hangot adó Mérei szerint a Mód Aladár munkásságából levezetett függetlenségi 

gondolat és a sokszor hangoztatott „haladó hagyomány”, valamint a „nemzeti történelem” 

oppozícióba került az ötvenes években. Ennek következtében a nemzeti történelem 

lényegében kiszorult az oktatásból, azaz Mérei szavával élve „elvékonyodott”.411 Az előadó 

egyébként e ponton azt forradalmi nézetet is felvetette, hogy a tantárgyak presztízsének 

helyreállítása érdekében az ideológiai képzést a tudományokon (tantárgyakon) belül a 

diszciplína történetével kellene helyettesíteni.  

A „nemzeti történelem” eltűnése a Rákosi-kor történelemtanítási gyakorlatából 

magával hozta a történelemnek, illetve a történelem tanításának presztízsvesztését is, éppen 

ezért az ötvenes évek végének alapvető kérdése a történelemtanítás tekintélyének és a 

történelembe, mint tudományba vetett hitnek a visszaállítása volt. A tanácskozásról megjelent 

cikkek ezzel opponáló véleményével szemben megállapíthatjuk, hogy egy eredményeket 

megőrző/átmentő, viszont a dogmatikus korszak „torzulásaival” szakító, a sémák helyett 

végre a tényeket tanító új oktatáspolitikai kurzus körvonalazódott a füredi konferencián. A 

kérdés pusztán az volt, hogy a politika erőterében lesz- e lehetőség a nevelési célokat és a 

tartalmi elemeket egyensúlyban tartó oktatási rendszer kialakítására vagy a politikai akaratnak 

megfelelően a régi-új nevelési célok maguk alá gyűrik még a rendszerrel való hallgatólagos 
                                                           
409

„Nem kisebb dolgot szeretnék itt bizonyítani, mint azt, hogy oktatásügyi kormányzatunk munkájában az 
elmúlt hat esztendőben művelődéspolitikai koncepció szinte egyáltalán nem volt. […] mert minden 
kezdeményezést elnyelt az akkor még erőteljes és falánk dogmatizmus.” Részlet Mérei Ferenc referátumából, 
idézi: NAGY, 1958, 410. 
410

u. a. 411. 
411

 „Egy nemzet története, politikai, művelődési tudományos életének története mindenkor szerves egészet 
alkot. Egy-egy alakját, egy-egy irányát mindenkor úgy kell értékelnünk és elhelyeznünk, hogy ezzel felmérjük 
forradalmi jelentőségét és egyben megmutassuk hatását. Ezzel szemben a „haladó hagyományok” 
kiemelésének szempontja egyetlen kritériumot ismert: a propaganda értéket. Ez a szempont elvékonyította a 
nemzeti történelmet, művelődéstörténelmünket jól áttekinthető példatárrá változtatta, amelyből egy aktuális 
kampányhoz mindenkor kiválaszthatjuk a megfelelő „hagyományos” alakot. Ebben az elvékonyított 
történelemben magányos szirtként mered egy-egy alak - Apáczai Cseri vagy Bólyai - egymagukban harcolnak 
valami ellen, nem lehet tudni, hogy ki ellen, nem lehet tudni, hogy kik a szövetségeseik, nem lehet tudni, hogy 
honnan jöttek, mert a kor, az irány, amelyhez kapcsolódnak, esetleg nem került a haladó hagyományok címén 
kiválasztottak listájára.” Balatonfüredi pedagógus konferencia 1956. október 1-6. (rövidített jegyzőkönyv) PTI, 
1957. 12. 
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együttműködést is feltételező, Füreden megfogalmazott elképzeléseket. A füredi tanácskozást 

lezáró cikksorozat – főleg a Mérei nézeteit bíráló részek - vizsgálata után kérdésünkre 

megkaptuk a választ.412 

A Mérei Ferenc által kifejtett nézetek visszhangját mi sem mutatja jobban, mint hogy a 

már említett Kállai-beszéd413 egyik leginkább és szokatlanul nagy terjedelemben reflektált 

része volt. A miniszter annak a nemzeti kultúráról vallott nézetei miatt „pedagógiai 

revizionizmussal” vádolta a kutatót (de Füred egészét is), és helytelenítette azt a 

következtetését, hogy a csak „haladókkal” szemben múltunk minden hagyományának 

szerepelnie kell oktatásunkban.414 Mérei mindhárom téziséről elmondhatjuk, hogy a 

Pedagógiai Szemlében megjelent írások is revizionistának tartották és visszautasították 

azokat, s ebből láthatóvá vált a Kádár-rendszer oktatáspolitikájának az a végig magában 

hordozott, meghatározó ellentmondása, hogy közoktatásának kibontakozási útja nemcsak 

hogy nem az ideológiai bázis átalakításán, hanem még a Rákosi-éra nevelési gyakorlatának 

radikális megváltoztatásán keresztül sem vezetett, ami miatt aztán a rendszer végnapjaiig 

magával cipelte az ötvenes évek ideológiai örökségének tetemes részét. S nemcsak azt. A 

tartalmak tekintetében a rendszer a szocialista ideológia egyik történelmi/történelemtanítási 

alapjának tekintett internacionalizmus és a munkásmozgalom nemzetközi története mellett a 

számára bizonnyal nem mellékes magyar történelemről sem igazán tudott újat hozni.415 1956 

után.„a pártvezetés már nem tudott, s így nem is igen akart kialakítani koherens hivatalos 

képet a magyar történelmi múltról, kénytelen volt – nehezen -. belenyugodni az önállósodó 

szellemi-ideológiai irányzatok közötti „egyengető”, egyensúlyozó fél két- vagy többarcú 

szerepébe.”416 Tegyük hozzá, a politikai hatalomnak általában a történelemről a 

történelemoktatásról vagy éppen a történelemtankönyvekről sem alakult ki „koherens képe”, 

ami magyarázható persze érdektelenséggel vagy éppen hozzá nem értéssel is, de valószínűleg 

többről volt szó. „Annak, aki visszaemlékszik a Kádár-kor mindent elszürkítő, események és 

                                                           
412

 „A kultúra szocialista tartalmáról és nemzeti formájáról szóló formula tehát a marxizmus helyes álláspontját 
fogalmazza meg a kultúra kérdésében, alkalmazva egy adott jelenségkörben az általános és különös 
dialektikáját. Mérei szemfényvesztő módon a dogmatizmus ellen akart támadást intézni a dialektika oldaláról. 
De íme, valójában a dialektika ellen intéz támadást a dogmatizmus oldaláról. Szükségképpen jár így mindenki, 
akinek nem a dogmatizmus fáj igazán, hanem a marxizmus–leninizmus” ÁGOSTON György: Küzdjük le az 
ellenséges, revizionista nézeteket. Pedagógiai Szemle, 1958. évi 1. szám 7. 
413

 KÁLLAI Gyula előadása az Országos Pedagógus Pártaktíván, 1957. május 5. Melléklet a Köznevelés 1957. 
május 15-i számához. 
414

 „[…] hazánkban az oktató-nevelő munkának továbbra is a tudományos materializmus, a marxizmus-
leninizmus szellemében kell folynia.” KÁLLAI, 1957. 15. 
415

 Tegyük hozzá, nem is igazán akarhatott, hisz, hogyan lehetett volna árnyalt, életszerű történelemoktatása 
egy olyan rendszernek, amely mégiscsak a ”A múltat végképp eltörölni…” eszmeiségéből származtatta magát. 
416

 LACKÓ Miklós: Molnár Erik és a 60-as évek történész-vitája. Századok, 2008. 6. sz. 1515. 
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személyiségek helyett leginkább feltartóztathatatlan gazdasági-társadalmi folyamatokról 

értekező, túl elvont, nem érzékletes nyelvezetű történelemtankönyveire, ma már óhatatlanul az 

a gondolata támad, hogy a puha diktatúra hivatalos történelemoktatásának ez a siralmasan 

életidegen, érzelem- és gondolatszegény jellege nem pusztán a kötelező marxista 

történelemfelfogás számlájára írandó. A hatalmi elit érdeke volt, hogy az alattvalók ne 

nyerjenek emlékezetes, továbbgondolásra késztető képet a nemzeti múlt és a világtörténelem 

eseményeiről.” – állapította meg a szocialista társadalom értékrendjét elemző tanulmányában 

Beluszky Tamás.417 Mondhatni a Kádár-rendszer politikai elitje, ha látens módon is, de 

érzékelhette azt, hogy a történeti „emlékezet helyeinek”418 betöltetlenül hagyásával, a múlt 

átstilizálásával és elszürkítésével egy egész társadalomnak a saját múltjához való viszonyát 

közömbösítheti el, s teheti ennek a társadalomnak a tagjait a magánéletbe visszahúzódó, 

„depolitizált alattvalóvá”. 

A Füreddel történt elszámolást követően a Pedagógiai Tudományos Intézet (PTI) egy 

vitaanyagában már a Rákosi-kor oktatási/nevelési elmélete és gyakorlata közti különbséget 

jelölte meg az elmúlt időszak fő hibájaként, így ennek csökkentését tűzte ki célul azzal a 

gyakorlatias indokkal, hogy a pedagógustársadalomban „ellenhatást váltanak ki” a meg nem 

értett vagy a nem helyeselt feladatok.419 Az ötvenes évek nevelési gyakorlata, az ott 

meghatározott célok és a korszak valósága közti szakadékban gyökeredző ’56-os 

neveléspolitikai válság ékesen bizonyította az intézményesített, túlideologizált nevelésnek, 

azon belül pedig az ideológiai nevelés kulcsának tekintett történelemoktatásának a 

hatástalanságát (is).420 A füredi elképzelésekkel vitatkozó „hivatalos” pedagógia is 
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 BELUSZKY Tamás: Értékek, értékrendi változások Magyarországon 1945 és 1990 között. Korall, 1 szám // 
2000. Nyár 3. 
418

 A fogalmat Pierre Nora értelmezésében használom. 
419

 „Konkrétan a következő kompromisszumos megoldások fogalmazódtak meg:  
a)      az iskolákban kerüljék el a Rákosi időszak és az 1956-os események tárgyalását;  
b)     az erkölcsi nevelésben a szocialista erkölcsnek az általános emberi vonásait helyezzék előtérbe;  
c)      a nemzeti tudatot ne próbálják meg erőszakosan elfojtani;  
d)     a Szovjetunióhoz való viszony kapcsán az érzelmi elemek helyett a történeti és geopolitikai adottságok 
pragmatikusabb szempontjaira helyezzék a hangsúlyt;” In: HALÁSZ, 1988, 7. 
e)      a nevelők kapjanak nagyobb szakmai önállóságot s kapják meg az ehhez szükséges bizalmat. 
420

 Hasonlóképpen elemezte a kialakult nevelési helyzetet Jóboru Magda abban a beszédében, melyet 
középiskolai igazgatók előtt tartott 1957 elején: „...évek óta látjuk, hogy ifjúságunk erkölcsi-politikai 
fejlődésében komoly bajok vannak. Alig volt olyan pedagógus-tanácskozás az elmúlt évben, ahol ne esett volna 
szó az ifjúság egy részének bizonyos cinizmusáról, felelőtlenségéről, s egyéb nyugtalanító jelenségekről /.../ 
Ifjúságunk nem ismeri az élet nehézségeit, el van kényeztetve / . . . / az iskolában az oktatómunka mellett 
elhanyagoltuk a nevelőmunkát /.../ sok szülő nem érez felelősséget a serdülő gyermekéért /.../. A pedagógusok 
gyakran mondják mostanában, hogy sohasem volt még ilyen nehéz tanítani és az ifjúságot nevelni, mint ma.” 
Jóboru Magda beszéde a középiskolai igazgatók országos értekezletén, Köznevelés, 1957/3, 55 . 
A korábbi gyakorlat csődjét állapította meg Révai József is az ifjúság 1956-os szerepét elemző cikkében: „A 
közoktatásügyi Minisztérium ideológiai nevelőmunkája évek óta nemcsak az egyetemeken, hanem már a 
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összegyűjtötte a „pedagógia adósságának” elnevezett, az oktatás csődjéhez vezető olyan okok 

és hiányosságok kollekcióját,421 amelyek megnevezése alapot nyújthatott valamiféle 

diagnózishoz, majd a problémák kezelésére. Azaz nyújthatott volna, ha az elemzést 

tárgyszerűen, ideológiától mentesebben végzik el. De nem ez történt. Az elemzések a fő 

problémaként a „határozott világnézeti alap és meggyőződés” hiányát, a „pedagógiai tételek” 

dogmatikus vagy revizionista voltát, a pedagógusok ideológiai felkészületlenségét („a 

gyakorlat emberei csak elszórtan kaptak hatékony elvi-pedagógiai megalapozást”), a 

gyakorlat elszakadását „az elvi útmutatóktól” és „a gyakorlat gondos megfigyelésének” 

elmaradását nevezték meg.422 A várt fordulat így azonban nem következhetett be: 1958-ra 

világossá vált, hogy ahogy a politikában, úgy az oktatásban sem kaphat teret a pluralizmus, s 

bár az oktatáspolitika irányítóinak fogalomhasználatában – a már áttekintett MSZMP 

művelődéspolitikai irányelveinek megfelelően - 1958 lett a „fordulat éve”. Ez nem jelentett 

mást, mint a politikai hatalom az ifjúság átnevelését indirekt eszközökkel megvalósítani akaró 

kulturális offenzívájának folytatását, vagy ha úgy tetszik, a már korábban jelzett „kulturális 

forradalom” új szakaszát. 

A hatalom és a pedagógus viszonyáról lefolyt diskurzust summázva kimondhatjuk, 

hogy - a korábbival ellentétben - a rendszer saját radikálisainak véleményével is opponálva, 

mintegy „kétfrontos harcot”423 nyitva, nem várta el a tanároktól a közvetlen ideológiai 

azonosulást, azonban a kádárizmus sok más térére is jellemzően, indirekt módon mégis 

megkövetelte tőlük az „oktatáspolitikai (ideológiai) üzenet"424 közvetítését. A Pedagógiai 

                                                                                                                                                                                     
középiskolában is csőbe jutott.” RÉVAI József: Az októberi ellenforradalom és az ifjúság, Társadalmi Szemle, 
1957/1, 56.  
421

„A kérdés tehát így módosul: melyek voltak azok az alapvető hiányosságai a pedagógiai elméletnek, amelyek 
megnehezítették, késleltették, sőt sok esetben illuzórikussá tették a nevelés szocialista célkitűzéseinek 
megvalósítását az iskolák oktató-nevelő munkájában?” JUHÁSZ Ferenc: A pedagógia adóssága. Pedagógiai 
Szemle, 1958. 4. szám 298. (A továbbiakban: JUHÁSZ, 1958) 
422

 JUHÁSZ, 1958. 299-300. 
423

„Az 1956 őszi ellenforradalom s azt megelőző és követő eszmei kavargás elég mélyen behatolt a pedagógiai 
elmélet és gyakorlat területére is. Ez a pedagógiai elmélet munkásait az oktató-nevelőmunka gyakorlatában és 
a pedagógiai elméletben még mindig fellelhető dogmatizmus és az újabb keletű revizionizmus elleni kétfrontos 
harc nagyfokú lelkiismeretességet és eszmei éberséget igénylő nehéz feladat elé állította. A rendkívül értékes 
szovjet pedagógiai segítséggel és hazai erőfeszítésekkel elért szocialista pedagógiai eredményeink megvédését 
és azok továbbfejlesztését össze kell tehát kapcsolnunk a dogmatizmus és a személyi kultusz légkörében 
elkövetett hibák következetes kijavításával.”  JUHÁSZ, 1958. 298. 
424

 „[…] az  üzenet sajátos iskolai "rejtett tanterve" abban nyilvánult meg, hogy a történelem-tananyag egyre 
személytelenebbé, determinisztikusabbá, politikacentrikusabbá vált, a társadalmi aktivitás, illetve az egyéni 
döntések jelentősége viszont teljes mértékben elhalványodott. Ennek az üzenetnek az igazi kárvallottjai - a 
nagymértékben összezavart diákokon túl - a (történelem)tanárok voltak, akik rossz érzéssel, akarva-akaratlanul 
közvetítették ezt az indirekt ideológiát: az elhallgatásokat, a hazugságokat, csúsztatásokat, miközben sem 
hősnek, sem áldozatnak nem tarthatták magukat.” JAKAB György: A történelem tanítása az ezredfordulón II. 
rész. Új Pedagógiai Szemle 2000. július-augusztus 2009. június 17 (A továbbiakban: JAKAB, 2009) 
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Szemle425 1957-es 2. számának beköszöntőjében a lap szerkesztősége a párt politikai 

állásfoglalását a pedagógiára leképezve tette egyértelművé, hogy „nem lehet a szocialista 

pedagógia művelésében elkövetett hibákat úgy megszüntetni, hogy magát a szocialista 

pedagógiát tagadjuk. Vagy: ha voltak hibák a Szovjetunió tapasztalatainak átvételében, 

felhasználásában, akkor az e téren elkövetett hibák megszüntetését kell kívánnunk, nem pedig 

ócsárolni magukat a szovjet tapasztalatokat,426 kétségbe vonni e tapasztalatok 

jelentőségét.”427 Ugyanez az iránymutatás a tartalmi kérdésekben még konzekvensebb volt: 

„A pedagógiai tudomány munkásainak előbb-utóbb szót kell érteni ezekben a fontosabb 

kérdésekben, mert az a véleményünk, hogy a nevelés ügyét csak úgy tudjuk hathatósan 

szolgálni, ha a párt irányításával, bármilyen irányú torzítás428 nélkül őszintén képesek leszünk 

rendezni dolgainkat.”429 Bárhogy is volt, a „közös dolgok” rendezését, a beharangozott 

reformok megvalósulását kivárni nem lehetett, hisz az oktatást a közömbös esetleg illojális 

pedagógus társadalom megnyerésével430 vagy legalábbis ennek megkísérlésével, akár a 

pedagógussokkal szemben is, de folytatni kellett az 1957-es tanévben. 

 

2. Útkeresés – történettudomány és történetoktatás 

 

A pedagógusok tanácskozásai - elsősorban az 1957 júniusában, Egerben tartott – 

annak ellenére, hogy viták is zajlottak rajtuk, azzal értek véget, hogy a helyzetet felismerő, 

„felülről vezérelt” pedagógusok elítélték a Füreden megfogalmazottakat és már 

                                                           
425

 E „kétfrontos – a dogmatizmus és a revizionizmus elleni küzdelemről van szó -harc” leképeződése a 
pedagógiában tette szükségessé egy olyan folyóirat, a Pedagógia Szemle újraindítását, amely nemcsak 
megismertetett a modern pedagógiai nézetekkel, hanem hasábjain keresztül kordában is tarthatta a azokat. 
426

 A kijelentést tovább értelmezheti az a tény, hogy a szovjet pedagógiai iskolák tapasztalatainak átvételét 
1956 után nem tagadta meg a magyar oktatáspolitika, sőt, számos döntése - pl. a politechnika oktatása vagy a 
termelő munkában való diák részvétel - mögött a „szovjet tapasztalat” illetve iránymutatás átvételének igénye 
és gyakorlata mutatható ki. Ugyanakkor, mint dolgozatunkban jelezzük, módszertani kérdésekben a magyar 
oktatás a 70-es évekre sokszor elért a legkorszerűbb európai metodikai iskolák színvonalára. 
427

Kétfrontos harcot. In: Pedagógiai Szemle, 1957. 2. sz. 1. 
428

 „Torzítás”-on a szerzők azokat károkat értették, melyeket  a dogmatizmus és a revizionizmus okozott: „A 
dogmatizmus azzal, hogy a tudomány tudományos eszközökkel történő művelése helyett megelégedett a 
marxizmus terminológiájának ilyen vagy olyan interpretálásával, a revizionizmus pedig azzal, hogy – bár 
szólamokban a dogmatikus torzítások ellen lépett fel – a valóságban a marxizmus kispolgári, esetenként 
burzsoá elferdítéséhez vezetett és gyakorlatilag egyetlen lépéssel sem vitte előre égető kérdéseink megoldását.” 
u. o. 2. 
429

 u. o. 2. 
430

„A pedagógusok önképzésében és továbbképzésében határozott fordulatnak kell bekövetkeznie: egyetlen 
tanárnak, tanítónak vagy óvónőnek sem lehet magánügye, hogy akar-e szocialista nevelővé válni vagy sem.” 
VADÁSZ Ferencné: Új utakon a pedagógus továbbképzés. Köznevelés, 1958/18. 421.. 
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„osztályjellegű nevelésről”, „pártosságról”, „kommunista erkölcsről”,431 kapitalizmus-

elleneségről stb. beszéltek. E szólamok már jelezték, hogy a formálódóban lévő oktatás- és 

kultúrpolitika a kompromisszumkészség látszatát sem fenntartva, az 1956 előtti utat nagy 

részben folytatva kívánja kijelölni az oktatás fő nyomvonalát. Ennek következtében – bár 

1961-ig elsősorban a tananyag átpolitizálásának mértékében az oktatási elképzelésekben még 

létezett némi pluralizmus vagy legalábbis vélt lehetőség a diskurzusra – a hatalom, s vele az 

oktatáspolitika a sorokat összezárva „kitartott a forradalmi ideológia mellett”, viszont a 

kádárizmus újszerű elemeként, „egyben a nem forradalmi társadalom szolgálatában is 

elkötelezte magát”.432  

Az Egerben és az azt követő „vitákon” résztvevő felek abban is egyetértettek, hogy 

pedagógia megújulásának és az oktatás nemzeti tartalmainak kérdéseinél már említett, a még 

1954-ben, az MDP Központi Vezetősége által elfogadott oktatáspolitikai határozatban433 

foglaltak jelentik az új koncepció zsinórmértékét és talán a kibontakozás új irányát is. A 

határozatban szereplő, a már idézett Pedagógiai Szemlében is megjelenő fogalmak, a 

„tudományos világnézet” és az „ismeretanyag” innentől a hetvenes évek tananyagcsökkentési 

kísérleteiig oktatásügyünk „szent teheneivé” lettek, s jelenlétükkel csak az első időszakban 

perlekedtek az oktatás szereplői. Mint ahogy azt a kollégiumi jegyzőkönyvek februári 

anyagában Fogaras István még az ötvenes évek beidegződéseit is meg-megpendítő 

hozzászólásában olvashatjuk: „Évekig túlzott átpolitizálás nyomta rá bélyegét az iskolai 

oktatásunkra annak ismert hibáival. Most amennyire a tantervből és a kérdésemre 

vonatkozóan lehet következtetni egy ellenkező véglet előtt állunk. Az ismeretközlés elnyomja a 

politikai nevelést. Ha ezt mi nem vesszük tekintetbe és ha az iskolákban a rendelkezésre álló 

időnkben nem történik rendkívül komoly erőfeszítés arra, hogy ifjúságunknak világnézeti vagy 

társadalmi-politikai irányban irányt adjunk, akkor nem érdemes őket iskolába küldeni. A 

következménye annak nemcsak negatív, hanem rossz értelemben pozitív is lehet. Ha mi nem 

irányítjuk őket, van, aki irányítsa. A klerikális reakció minden erőfeszítést megtesz arra, hogy 

befolyást gyakoroljon az ifjúságra. Amint az eseményekből tudjuk sokkal nagyobb sikerrel, 
                                                           
431

„A kommunista ember, akinek jellegzetes vonása az eszme iránti hűség, az ellenség gyűlölete, a közösség 
szolgálata, erkölcsösség és humanitás, és legfőbb motivációja a munka, rendkívül vonzó nevelési helyzetet 
teremtett – legalábbis elméletben.” KOVÁCS, 2006, 2. 
432

 HALÁSZ, 1988. 15. 
433

„Az általános iskola tananyaga nyújtson egységes alapműveltséget . . . A tanterveknek alapos, szilárd és 
rendszerezett ismereteket kell nyújtaniok, biztosítva a megtanulandó tárgyi ismeretanyag , tények, szabályok, 
törvények pontos körülhatárolását , világos és jól rendszerezett kifejtését . .. 
Új tanterveink a természet és a társadalom törvényszerűségeit úgy fejtsék ki, hogy tanulóinkban megalapozzák 
a tudományos világnézet kialakulását . . . A humánus és természettudományos tárgyak oktatása mellett az 
eddigieknél fokozottabb mértékben biztosítani kell az esztétikai és testi nevelést.” Az MDP Központi 
Vezetőségének határozata a közoktatás helyzetéről. Idézi: INKEI-KOZMA-NAGY-RITOÓK, 1979. 13. 
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mint gondoltuk. Ebbe nem nyugodhatunk bele. […] Nem nyugodhatunk bele, hogy a 

középiskolai ifjúság abban a lelki állapotban maradjon, amiben van. Éretlen fiatalok, akiket 

irányítani és helyesen befolyásolni kell.”434 A vitában megszólaló kollégiumi tag még csak 

retorikailag, anticipálva állítja szembe egymással a nevelés és oktatás kérdését, de ez a 

probléma a hetvenes években, a csupán tényismeretet megkövetelő történelemtanítás435 

megkérdőjelezésekor már jóval markánsabban jelentkezett. 

Végeredményben megállapítható, hogy a Művelődésügyi Minisztérium az 

oktatásirányítás, s ezen belül a történelemtanítás egy olyan elmélete és gyakorlata mellett 

kötelezte el magát, amely kompromisszumot jelentett a szemléletes, „konkrét” történelmi 

anyag és a történelem „erkölcsi-politikai nevelőereje” között, s összességében csökkenteni 

kívánta a gazdasági-társadalmi törvényszerűségeket a történelemmel magával demonstráló, s 

a történelmet e törvényszerűségeknek alárendelő tanítás súlyát. A „történelmi anyag” és a 

nevelőerő” közti ellentmondást feloldandó a kettő közt kapcsolatot talált: a „történelmi leírást 

és jellemzést” a tanulók érzelmi-akarati életére történő hatásként definiálta, tehát azt 

állapította meg, hogy a történelem „életszerűvé tételével” önmagában is betöltheti a nevelési 

funkciót.436 Ez az elképzelés gyökeresen alakíthatta volna át437 a történelem tantárgy 

didaktikai rendszerét, hiszen implicite magában foglalta annak a lehetőségét, hogy az eddigi 

deduktív megközelítés helyébe az indukció lép, s ha fokozatosan is, de érvényesülni fog némi 

módszertani szabadság és a történeti megközelítés.438  

                                                           
434

 MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. MM kollégiumi értekezletek jegyzőkönyvei, 1957. február 20. 
435

„Csupán a történelem tényeinek tudása éppúgy nem elég, mint a nem tények ismeretén alapuló betanult 
összefüggések és ítéletek szajkózása.”, SZABOLCS Ottó: Tények, tudás, szemlélet. In: Történelemtanítás, 1983.5. 
sz. 3. (A továbbiakban: SZABOLCS, 1983) 
436

„A történelem eddigi elvontan ökonomista jellegű – túlontúl a gazdasági-társadalmi törvényszerűségeket 
demonstráló – anyaga helyett most valóban történelmet kívánunk nyújtani, vagyis mindenekelőtt szemléletes, 
konkrét anyagot. Az eseményesség, a történelmi tények előtérbe állítása szükséges a tanulók életkori 
sajátosságainak figyelembevétele, az ismeretszerzés útjának biztosítása érdekében, de alapvetően azért is, 
hogy a történelem erkölcsi-politikai nevelőerejét érvényesíteni lehessen. Népünk küzdelmeinek, a tömegek 
történelmet formáló szerepének, múltunk nagyjainak a tanulókhoz való közelhozása, érzelmi, akarati életüket is 
megmozgató feltárása csak úgy lehetséges, ha az elvont szociologizálás helyett visszaállítjuk jogaiba a 
történelmi leírást és jellemzést. Egyszersmind a nevelés érdekében is meg kell haladnunk a múlt hiperkritikus 
elbírálását, a fogyatékosságok, korabeli és osztály-korlátok túlhangsúlyozását – ami a történelmi valóság 
vulgarizálását jelentette és érdektelenséget eredményezett. Az ökonomista szemlélet miatt is kieső kulturális 
fejlődés főbb vonásait koronként szintén érzékeltetni kívánjuk.” (Nagy Sándor előterjesztése) MOL XIX – I – 4 – 
fff 1. d 
437

 „A megújulás három tartalmi tényezője: a világtörténeti látásmód, a történelem komplex értelmezése és a 
kor követelményei szerinti tudományos megalapozottsága mellett a módszerek tekintetében egy új koncepció 
kibontakozását indította el. A sikeres tanítást ".. . a történelem alapvető tényanyagán alapuló, élményszerű, 
gondolkodtató, a kort megelevenítő módszerben... látta." Ez a felfogás már magában rejtette nemcsak a 
módszertani, hanem a tematikai sémák elvetését, a tanulók felfogásbeli pluralizmusának a lehetőségét.” 
„SZABOLCS, 2002. 46. 
438

„A 60-as években, a történelemtanítás újabb reformhullámában az 50-es években lejátszódott folyamatok 
ellenhatása tükröződik. A küzdelem most már a történelmi megközelítés érvényesítéséért folyik az ún. 
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A történeti megközelítés tulajdonképpen annak a tudományosságnak, szakszerűségnek 

a helyreállítását is jelentette, amelyet a Rákosi-korban, bár tantárgyanként eltérő mértékben, 

többnyire a durva aktualizálásokkal,439 szisztematikusan ástak alá. A történelemtanár sokkal 

jelentősebb ideológiai szerepet kapott, mint a többi, ezáltal az önmagával történő 

meghasonlása, a hatalommal történő megalkuvása, morális bázisának csökkenése is nagyobb 

mértékű volt.440 Tehát a szakszerűség és tudományosság rekonstrukciójával a történelemtanár 

az oktatásban és a társadalomban betöltött szerepében általában is pozícionáltabb lett volna. 

Már ha a tudományosság helyreállítása megtörtént volna. Ez azonban a szakma 1956 

kutatásának vagy általában a róla való diskurzusnak a tabuvá válásából eredeztethető 

öncenzúrázó gyakorlata mellett még két tényező miatt is csak részlegesen sikerülhetett. Az 

egyik a történetírásban is megjelenő ún. „vörös farok”441 effektus (tehát az, hogy a szakmailag 

korrekt szöveg elé vagy az utószóba marxista frázisokat illesztve tegyenek eleget a „cenzor” 

vélt vagy valós elvárásainak) működésképtelensége volt a tankönyvekben, a másik pedig a 

szocialista történetírásnak az a sajátossága, hogy képviselői a „jelen tudományának” (is) 

tartották, amelyre jelentős mértékben hatottak az „osztálytársadalom küzdelmei”. Az 

osztályharcos szemléletű történelem pedig óhatatlanul eredményezte a történetírás és az ennek 

nyomvonalán haladó történelemtanítás ideológiai funkciójának felerősödését. Az ideológiai 

funkció hiteles képviselete azonban elválaszthatatlan volt attól, hogy a történésztársadalom 

tudata is „rendbe jöjjön”; erre viszont az 1956-ot követő hisztérikus légkörben, majd az azt 

követő három T „cenzúrázott” korszakában 442 csekély esély látszott.  

                                                                                                                                                                                     
szociológiai megközelítés ellenében. Ez a küzdelem szükségképpen vonja maga után a deduktív szellemmel 
szemben az induktív szellem, az elvont törvényszerűségek tanításával szemben a konkrét tények és események 
tanításának követelményét.” MÁTRAI Zsuzsa: Viták a társadalomtudományi képzésről. In: SZABOLCS Ottó – 
KATONA András: Történelem. Tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. Dokumentumok a történelemtanítás 
történetének és módszertanának tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006, 554. (A 
továbbiakban: SZABOLCS-KATONA, 2006) 
439

 „Meggyőző példát személyes iskolai gyakorlatomból hozhatok. 1950-ben a szakfelügyelő a történelemórám 
végén kifogásolta, hogy a falusi földközösségek (XII. sz.) tanításánál nem vont am párhuzamot a közösségi 
gazdálkodás feudális formái és a termelőszövetkezeti mozgalom között. "Nem azért tanítunk történelmet, hogy 
a tanulók a múlt dohos levegőjét szívják!" - mondta, megtoldva konkrét megjegyzését egy, a tantárgy egész 
funkciója számára, "irányt mutató" általánosítással.” VERESS, 1968. 96. 
440

 A témáról lásd: BORECZKY Ágnes: Egy letűnt világ árnyai 1 (A tanári szerep átalakulása) Pedagógiai Szemle 
1993/10.  
441

 A jelenség működésének analízisét adja VÖRÖS Boldizsár:„Ha az egészet még be is kellett vonni marxista 
mázzal”.Néhány sajátos eljárás a szakmai eredmények közreadásánál az 1949−1989 közötti magyar 
történettudományban. In.: Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról 
Szerk.: Erős VIlmos – Takács Ádám. Budapest, 2012, ELTE Eötvös Kiadó. /Tálentum 13./ 92–101 62-83. 
442

 „Pártunk számol azzal a ténnyel is, hogy társadalmunk világnézetileg még nem egységes. Az ideológiai élet, 
a közgondolkodás alapvetően kedvező irányú fejlődésével egy időben és azzal ellentétesen érvényesülnek a 
szocializmustól idegen jelenségek és folyamatok is. Időnként felerősödnek a polgári, kispolgári jelenségek, a 
szocializmus nagy történelmi távlatait szem elől tévesztő individualizmus, önzés legkülönbözőbb formái, 
egyrészt jobboldali, másrészt ultraradikális nézetek jelentkeznek. (...)  
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Az oktatás mechanizmusának működési szabályai és tartama – miszerint a történész 

szakma határozta meg a tudomány alapjait, s ezeket az alapokat tanították az iskolák – miatt a 

„történész viták” következtében éppen ez, a már több alkalommal megrendült hitelesség 

hiányzott. Ha a hatalom a szocializmus jelenének és a vélelmezett jövőjének megfelelő 

embertípust ki akarta nevelni, akkor a diákok múltról alkotott képét közvetlenül és ez 

irányban kellett befolyásolnia, vagy máshogyan fogalmazva (s a történelemoktatásnak hosszú 

évtizedekre munkát adva) a múlt haladó mozzanataiban gyökerező a „szocialista tudatot” 

kellett kialakítania. A történettudomány alkalmilag a szakszerűséget is háttérbe szorító 

ideológiai feladata tehát a szocialista tudathoz nélkülözhetetlen történelmi tudat kialakítása 

volt, amelynek a sikeres nevelés után a társadalmi gyakorlatban megjelenő elemei „a 

közvélekedésben, a társadalmi értékválasztásokban, a nemzeti és társadalmi 

elkötelezettségben”443 valorizálódtak. A történettudományra és az oktatásra is igaz volt, tehát, 

hogy sok úton keresheti az igazságot444 és juthat el a felismeréshez, de ez mindig csak egy 

lehet, az „egyetlen igaz, marxista megoldás”. 445  

E ponton azért feltétlenül érdemes megemlítenünk, hogy bár a történelemoktatás 

ideológiai bázisa alig-alig változott a Kádár-korszakban, az ideológiai sémákat szétfeszítő 

modern pedagógiai elképzelések szélesebb horizontú tájékozódási és kitörési lehetőséget 

adtak, melyeknek következménye egy olyan szembeszökő módszertani fejlődés446 lett, ami a 

hetvenes években már egyértelműen párhuzamba volt állítható a legmodernebb európai 

elképzelésekkel és eredményekkel.447 Ugyan a már elemzett füredi tanácskozáson attól való 

                                                                                                                                                                                     
Következetesen érvényesíteni kell azt az elvet, hogy ne kapjanak nyilvánosságot a szocializmussal ellenséges, 
népünk érdekeit veszélyeztető irányzatok, alkotások.” Közlemény az MSZMP KB üléséről, 1972. november 14-15. 
I. Az ideológiai helyzetről. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971-1975, 385-387 
443

 TAKÁCS Ádám: A történetírás ideológiai funkciói Magyarországon az 1960-as és az 1970-es években. In.: 
Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról Szerk.: Erős Vilmos – Takács 
Ádám. Budapest, 2012, ELTE Eötvös Kiadó. /Talentum 13./ 92–101 94. 
444

 A kutatások útjainál sem volt azért egyszerű a helyzet, hiszen éppen Pach Zsigmond Pál volt az aki a kutatás 
szabadsága mellett arról beszélt a hatvanas évek végén,, hogy a közlés viszont komoly felelősségvállalással jár. 
445

 „Vitatkozunk azokkal, hazánkban is, akik a marxizmus pluralizmusát hirdetik, azokkal, akik a marxizmust 
puszta gondolkodási módszertanná változtatják, elfeledkezve arról, hogy a marxizmus elmélet is. Egy adott 
konkrét kérdésnek végső soron csak egyetlen igaz, marxista megoldása van, még ha ehhez a megoldáshoz 
többféle tudományos, egyformán jogos úton lehet is eljutni.” ACZÉL György: Kulturális és ideológiai életünk 
néhány időszerű kérdése 18. 
446

 Nem felesleges megjegyeznünk, hogy ez a téma a már bemutatott füredi tanácskozáson is felvetődött, ahol 
a szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy vannak az oktatásnak olyan szegmensei, amelyek nem 
ideológiai rendszerhez kötöttek, tehát érdemes nyugati eredményeiket is tanulmányozni: „Már ebből is 
következik, hogy a nyugati polgári pedagógiával sokkal mélyrehatóbban és differenciáltabban kell 
foglalkoznunk, mint ahogyan a múltban történt. Azt hiszem, hogy a neveléstudomány kutatói semmi esetre sem 
intézhetik el pl. Dewey megismerését és értékelését azzal az „értékítélettel”, hogy Dewey az imperializmus 
lakája.”  FARAGÓ, 1958, 215. 
447

„Az általunk napirendre tűzött kérdések jelentős nemzetközi érdeklődést is kiváltottak. Az 1970-es évek 
elejétől szerepeltek a szocialista országok kétévenként ismétlődő nemzetközi szimpóziumain, majd 1978-tól már 
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félelmükben, hogy a revizionisták fel akarják számolni a „szocialista pedagógiát”, többen 

amellett érveltek, hogy a neveléselmélet a felépítmény része, tehát a múlt és jelen „burzsoá 

neveléstudományával” le lehet és le is kell számolni, a szakma mégis adoptálni volt képes a 

nyugati pedagógia eredményeinek egy részét. E ponton az az érdekes kettősség is 

megfigyelhető, hogy a módszertani újdonságok csak lassan kaptak teret a tantervekben, 

melyek jellemzője – a hetvenes évek közepén megindult tananyagcsökkentő támadások 

ellenére a mai napig - a lexikai telítettség, a maximalizmus, ugyanakkor a módszerek 

leírásának elnagyoltsága maradt.448 

Ez természetesen nem jelenthette azt, hogy valamiféle „polgári” történelemoktatás 

vette volna kezdetét (minthogy a történetírás sem volt az, vagy legalábbis nagyon nehezen 

szabadult meg az ideológiai és politikai béklyóiból), hisz a korszak szakzsargonjában talán 

leggyakrabban használt kifejezéssel élve a történelemtanítás feladata már az általános 

iskolában is a „korszerű marxista-leninista történelemszemlélet”449 alapjainak kialakítása volt, 

hogy az megalapozza a későbbi, az elsősorban a középiskolában kiteljesedő, a diákból a 

szocialista társadalom építése mellett elkötelezett és a gyakorlati élethez közel álló, 

„szocialista embert” alkotó politikai nevelést.450 Az ötvenes évek végétől a pártállami időszak 

                                                                                                                                                                                     
a Történelemdidaktikusok Nemzetközi Társasága nevű világszervezet évenkénti ülésein is. Merem állítani, hogy 
ezzel a magyar történelemdidaktika jelentős világtekintélyre tett szert, minden európai konferencián 
előadóként voltunk jelen. A Társulat Tanári Tagozata oly mértékben partnerré vált, hogy 1980-tól mi töltöttük 
be a világszervezet egyik alelnökének pozícióját – mind a mai napig.” In.: SZABOLCS Ottó:A Magyar Történelmi 
Társulat Tanári Tagozatáról. Magyar Tudomány 2009/02. 157. 
448

 Ennek példájaként említhető az 1978-es tantervek előkészítésekor megfogalmazott minisztériumi kritika: A 
tananyag meghatározása és követelményrendszer rendkívül gondos, alapos munka: valamennyi tanterv közül a 
legjobb. Problémája: maximalistának látszik. A törzs és kiegészítő anyag határozottabb szétválasztása, a 
minimum követelmények végiggondolása és jelzése, az elbíráláshoz adott útmutatások a szerkesztő számára 
világossá tehetik, hogy hol kell csökkenteni. Az eszközrendszer felsorolása azzal a tanulsággal szolgál, hogy a 
tanterv az iskolának, a szaktanárnak adjon megfogalmazásaival tájékoztatást ne pedig a központi szerveknek 
leckét. Erre a dokumentum minden részében ügyelni kell. A módszerek fejezet elnagyolt, átdolgozandó.” MOL 
XIX – i – 8 – U 53. d  12.t. 1977 18136/1977 A gimnáziumi tantervek (OPI) gimnáziumi Osztály általi bírálata 
1977. jan. 19. Hanga Mária  
449

 A történelemtanítás feladatát még az 1962-es tanterv is így határozta meg: "A gimnáziumi történelemtanítás 
feladata, hogy konkrét tényanyag alapján bemutassa és az alapvető törvényszerűségek feltárása útján 
megértesse azt a történelmi folyamatot, amely az egyetemes és a magyarországi fejlődés főbb lépcsőfokain 
keresztül szükségszerűen vezetett el a Jelenkorhoz es utat mutat a kommunista jövőbe”. In: SZABOLCS, 2002, 
46. 
450

„Ha nagyon egyszerűen akarnók azt megfogalmazni, miért tanítunk történelmet a szocialista iskolákban, erre 
azt kellene válaszolnunk, elsősorban azért, hogy a tanulók megértsék a szocialista jelent, a kommunista jövőt, 
amely "jövőből" szemük előtt válik "jelenné". Azért, hogy mindezt ne csak értsék, hanem cselekvőleg és 
meggyőződéssel mellette álljanak. A történelemtanítás anyaga, mint az általános műveltség része, végső soron 
ezt a társadalmi célt szolgálja. A szocialista embernek az őt körülvevő világhoz való viszonya tudatos és aktív 
viszony. A történelemtanításnak teljesítenie kell legfőbb társadalmi funkcióját: segítse a tanulóknak a 
szocialista jelenhez való tudatos és aktív viszonya kialakulását. […]  A VIlI. osztályos történelemtanítás 
tananyaga különösen alkalmas arra, hogy a történelemtanítás egyben a legidőszerűbb politikai nevelés eszköze 
lehessen.” VERESS Judit: Vezérfonal az általános iskolai történelemtanterv feldolgozásához. in: SZABOLCS-
KATONA, 2006 494-495. 
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megszűntéig voltak használatban a „szocialista ember”, a „szocialista humanizmus” és a 

„szocialista erkölcs” fogalmai, de már láttuk, hogy azokat a hatalomnak „sohasem sikerült 

valós tartalommal megtöltenie, így ezek nem egyszerűen hamis, hanem álértékrendek, üres 

értékrend-imitációk voltak.” 451 

A „gyakorlati élet”-hez való közelítés452 koncepciójában sem változott tehát meg az 

ideológiai cél: a szocialista ember, mint nevelési célt ebben a tágabb összefüggésben is a 

magyar közoktatás minden intézményének és résztvevőjének úgy kellett szem előtt tartania, 

ahogyan Benke Valéria miniszter a Kollégium előtt 1959-ben kifejtette: „A legdöntőbb a 

szocializmus építésének meggyorsítása. A kongresszus fő kérdése az lesz, hogyan lehetne 

meggyorsítani országunkban a szocializmus építését. Ez adja meg a kollégiumnak, a 

minisztériumnak a feladatát. Úgy kell dolgozni, hogy meggyorsítsuk a kulturális forradalom 

előrehaladását.”453 

 

3. A történelem tananyagával és a hozzá kapcsolódó ideológiai tárgyakkal 

összefüggő viták 

 

Az általános koncepcionális vitákkal párhuzamosan, de azoknál jóval sürgetőbb céllal, 

a minisztérium Kollégiumában hosszú és összetett vita zajlott a tananyag ütemezéséről, 

melyet a dokumentumok alapján csak részleteiben lehet rekonstruálni. 1957 februárjában 

(febr. 13, 20.) és márciusában (márc. 1.) az utasítást megelőzve két jelentősebb kollégiumi 

ülésre is sor került, amelyeken elsősorban az óraszámok és a tananyag korszakhatárai – főként 

a „hol fejezzük be?” – kérdései kerültek fókuszpontba.454 A Kollégium iratai között február 

                                                           
451

 „Pontosabb meghatározásuk erőlködő kísérletei nem hoztak létre többet, mint valamiféle elmosódott 
ideálképet egymásnak ellentmondó vonásokkal. Zavaros és mesterkélt egyvelege ez humanista értékeknek 
(emberközpontúság, önmegvalósító ember), értelmétől, a Krisztus-hittől megfosztott keresztény vonásoknak 
(önfeláldozó, a birtoklásról, személyes érdekeiről lemondó), a cinizmusnak és morális haszonelvűségnek (helyes 
cselekedet az, ami a társadalmi haladás ügyének használ). Ily módon a szocialista embertípus és a szocialista 
erkölcs fogalmai leginkább arra voltak alkalmasak, hogy minden erkölcsi értékrendnek mint olyannak a hitelét 
aláássák.” BELUSZKY Tamás: Értékek, értékrendi változások Magyarországon 1945 és 1990 között Korall, 1 szám 
// 2000. Ősz, 146. (A továbbiakban: BELUSZKY, 2000.) 
452

 „Biztosítanunk kell, hogy a termelőmunka, a gyakorlati élettel való kapcsolat ne ráadás legyen az egyes 
tantárgyak anyagában, illetve az egész iskolai oktatásban, hanem új szemlélet, az új típusú ember képzésének 
szerves része.”  Az Oktatásügyi Bizottság 1959. február 25-én kelt jelentése.  MM Irattár. Benke Valéria iratai. 
245/1959   
453

MOL XIX-I-4-fff- MM Kollégiumi iratok 1959. június 17. 
454

 Talán nem felesleges megjegyeznünk, hogy a rendszerváltás idején éppígy fog problémát jelenteni a ’45 
utáni magyar történelem tanítása: „A nyolcvanas évek második felében a Kádár-rendszer válsága a 
történettudományban kiélezte a szakmai vitákat, és egyre inkább az ideológiai ellentétek síkjára terelte azokat. 
Az ideológiai ellentétek mind nagyobb hatást gyakoroltak a közoktatásra is, és az addigi struktúra bomlani 
kezdett. A szakfelügyeleti rendszer szép csendben kimúlt, a pedagógiai intézetek egy részét megszüntették, más 
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13-iki dátummal szerepel egy „Átmeneti intézkedések a középiskolákban”455 című javaslat 

tervezet, mely már tükrözi a történelemoktatás kereteinek módosulását is. A tervezet szerint 

heti két tanórában ideológiai tárgyként – előtte 15-20 gimnáziumban kipróbálva - bevezetik a 

logika tantárgyat, s ennek óraszámnövelő hatását ellensúlyozandó, a gimnáziumok IV. 

osztályának addigi heti 5 óráját 4-re csökkentik. Ez – igaz csak a reáltagozaton – azt 

eredményezi, hogy az 1955-ös 3-3-3-5 óraszámok 1957-től 3-3-3-5/4-re módosulnak.456 A 

tervezet „tudományosság szempontjából” javasolta az I. osztály tankönyvének457 

átdolgozását, de e tekintetben többmás közismereti tárgy tankönyve is szóba került.458 A 

korábban már jelzett korszakhatárok kérdésében a történelemoktatás dilemmáit, de a korszak 

„kényes témákkal” kapcsolatos szorongásait is látványosan exponáló diskurzus bontakozott ki 

az általános iskola felső tagozatának tantervével kapcsolatos március 17-iki ülés résztvevői 

között.459 Mivel az új tanterv csak 1958-ban jelent meg, átmenetileg miniszteri utasításban 

kellett szabályozni az oktatás egészét. A történelmet tartalmilag ez annyiban érintette, hogy az 

általános iskola 6. osztályában elrendelték a könyvekben ugyan szereplő, de az órákon eddig 

mellőzött ókor460 – természetesen annak a marxi „formációelmélethez”, az osztályharcokhoz 

szorosan kapcsolódó „fő vonulatához” kapcsolódó elemeinek - tanítását, ami még zsúfoltabbá 

tette a tananyagot. Ez később oda vezetett, hogy 1964-ben az 5. osztályban is tantárgy lett a – 

az ott elsősorban ókorral foglalkozó – történelem.461 Témánk szempontjából elsősorban a 

                                                                                                                                                                                     
részüket pedig jelenősen átszervezték. Ez a történelemtanításra nézve azzal járt, hogy a tanárok többsége 
ideológiamentesen, a tényekre támaszkodva igyekezett tanítani, a legvitatottabb eseményeket – így az 1945 
utáni magyar történelmet – pedig egyszerűen meg sem tanították.” PIVÁRCSI István: A történelemtanítás 
aktuális problémái. Iskolakultúra, 1998, 11. 48. (A továbbiakban: PIVÁRCSI, 1998) 
455

MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. 
456

 Természetesen nem mindegy, hogy egy közismereti tantárgy heti óraszáma mennyi. Gondoljunk arra, hogy a 
19. század oktatásának historizáló, nemzetépítő jellegét milyen egyértelműen demonstrálta a hat éven át heti 3 
órában zajló történelemoktatás. Így minden csökkenés a „tanulók túlterhelésének megakadályozása” mellett a 
prioritások változásáról is tudósít. 
457

 A vonatkozó mű Hahn István - Harmatta János - Szabó Árpád -Telegdi Zsigmond: Egyetemes történelem I. 
rész (Ideiglenes tankönyv). 1951 és az ehhez kiegészítésként készült Kulcsár Zsuzsa – Székely György: Egyetemes 
történelem I. A korai feudalizmus az általános gimnáziumok I. osztálya számára (1954) volt. 
458

A következő tanévben néhány tantárgyból a tankönyvek hihetetlenül rossz politikai és pedagógiai volta miatt 
muszály(sic!) cserét végrehajtani. Magyarból, történelemből, földrajzból és nyelvtanból kell ilyet tennünk.” MOL 
XIX – I – 4 – fff 1. d. MM kollégiumi értekezletek jegyzőkönyvei, 1957. március 1. 
459

 Hogy az ügy nem nagyon tűr halasztást, azt egy sajátos aspektusból érzékeltette az egyik hozzászóló:„A mi 
tantestületünkben a pedagógusok átlagos életkora 25 év, mind fiatalok alig van idős pedagógus és 
képzettségük nem megfelelő. Ezelőtt soha nem lehetett olyant látni, hogy a tantestület valamely tagja órája 
előtt a tankönyvet olvassa, ma pedig ez sajnos általános.” (Gyalmos János) u. a. 129. 
460

 Szerepének növekedése hosszú, napjainkig elhúzó vita tárgya lett, a rá szánt óraszámtól egészen a tanegység 
tartalmáig. Első kritika már a gimnáziumi tantervek vitájánál jelentkezett, ahol javasolták óraszámának 
csökkentését. A gimnáziumi tantervek országos vitája. Köznevelés, 1962. december 4. 710. 
461

 A tanegység bevezetésének következményei között mindenhogyan kuriózum, hogy ugyan a várt eredmény 
elmaradt, de „Ronggyá olvasott példányai forognak közkézen a görög-római világ erotikus elbeszélése- vagy 
költeményköteteinek, de nem ismerik a nagy görög tragédiákat, vígjátékokat, nem hatott emberségükre az az 
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„meddig tanítsunk?”-kal kapcsolatos diskurzusban elhangzott érvelések bemutatása miatt 

érdemes összefoglalni a beszélgetés néhány egyéb, a 8. osztályosokra vonatkozó elemét.  

Jóboru Magda miniszterhelyettes nem elsősorban a korszakhatárok kijelölését, hanem 

sajátságos, de a Kádár korszak oktatáspolitikájának egy visszatérő problémáját észrevételezve 

a feladat végrehajtásának tempóját462 kritizálta: „Megint oda jutunk, mint 50-ben. Három 

hónap alatt készül tanterv, két hónap alatt készül tankönyv. Azért következett be a csőd, mert 

50-ben lemásoltuk a mérhetetlen nagy szovjet tantervet és tankönyveket. Egyáltalán nem a 

koncepció ellen vagyok, lehet, hogy jó, de félek, nem tudjuk bebizonyítani csak az 

ellenkezőjét.”463 A jegyzőkönyv szövegéből kiolvasható, és a minisztérium vezetése is 

világosan látta, hogy az ötvenes évek történelemoktatását nemcsak a sietség és az át nem 

gondolt tantervek-tankönyvek sújtották, hanem a – az ’56-ban már ugyan rendszertelenül, de 

azért meg-megjelenő tankönyvkritikáknál tárgyalandó - szovjet-rendszer kritikátlan átvétele 

is.  

A többi hozzászóló a 8. osztályos tananyag korszakhatárainak beosztásával 

kapcsolatosan kérdezett vagy foglalt állást. A korszakhatárokkal kapcsolatos megbeszélés 

súlyát alapvetően az adta, hogy a 8. osztályban a XX. század történelmét tartották a 

legalkalmasabbnak a politikai nevelés előkészítésére, már csak azért is, mert ide be lehetett 

iktatni az „alkotmánytant”. Ugyanakkor éppen e „rövid század” története tartogatta a legtöbb - 

főleg a Horthy-korszak megítélésével összefüggő - „kényes kérdést” 464 és a kádárizmus két 

nagy tabuját, a Rákosi-kort és 1956-ot.465 A vita összefoglalásaként elkészült jegyzőkönyvben 

                                                                                                                                                                                     
antik humánum, amely mai műveltségünknek is egyik alapja.” A gimnáziumi érettségi vizsgák tapasztalatai 
Budapesten. 1965. MOL XIX – I – 4 – tt 34.d. 
462

 Ebbe a hibába az 1972. évi párthatározat után már nem estek az oktatás szereplői. Az akkor kibontakozó 
reformra Báthory Zoltán, mikor egy jellemző részletet idéz, csak egy jelzőt használ: maratoni. „Közel egy 
évtizede, 1972-ben, a Központi Bizottság a századfordulóig meghatározta a közoktatási rendszer szervezeti és 
tartalmi fejlesztésének tennivalóit. Az akkor megfogalmazott feladatok végrehajtásában félúthoz érkeztünk.”- 
jelenti majd ki Polinszky Károly oktatási miniszter 1980-ban In: BÁTHORY Zoltán: A maratoni reform. 
Iskolakultúra, 2000/10 45. (A továbbiakban: BÁTHORY, 2000) 
463

MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. MM kollégiumi értekezletek jegyzőkönyvei, 1957. március 1. 113. 
464

MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. MM kollégiumi értekezletek jegyzőkönyvei, 1957. március 1. 15. „Azt a részét az 
anyagnak, ami változásnak van kitéve, ne vezessük be annak tanítását. Annak idején így kellett határt vonni, 
ugyanakkor nevelési-oktatási szempontból nagyon jelentős lesz az újabb időszakokra való bontás. 
Nyilvánvalóan helyet kell adni a fő forradalmi rendszernek és a népi demokráciák kérdései is bele kell, hogy 
kerüljenek az anyagba. […] Persze a 19 utáni időszak tartalmaz egy néhány kényes kérdést, de attól ez az 
időszak tanítható, kidolgozható olyan anyaga, amely nem fog kellemetlen következményekkel járni. Az egész 
időszak alapvető értékelése nem bizonytalan olyan mértékig, hogy ne taníthassuk az iskolában.” Kónya Albert 
hozzászólása a vitához.  
465

„A hatalom sikeresen számolja fel a társadalom nagy részének még létező történelmi tudatát. 1956 - ha 
megemlítése elkerülhetetlen - ellenforradalom, de leginkább nem volt, jelentősége eltörpül a szocializmus 
építésének gigantikus folyamatához képest. Szabó Miklós szavaival: "Eltűnik tehát a tudatból az a politikai 
csomópont, mely az utána következő 25-30 évet minden tekintetben meghatározza. Aki tudatában 56 nem 
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végül a korszak kezdeteként 1900, míg végeként 1945/46 szerepel,466 amiből nyilvánvaló, 

hogy a – politika és a történettudomány értékelését várva - Rákosi kor és (ami talán azért 

érthetőbb)’56467 tanításának deficitjével kezdett az 1957/58-as tanévbe a magyar 

történelemoktatás. 

A korábbiakban említett, az oktatás rendjét meghatározó miniszteri utasításból468 a 

történelemoktatással foglalkozó részek érintik leginkább témánkat. A kérdéskör több, 

egymással összefüggő problémát vetett fel, amelyek közül első helyen a tananyag 

ütemezésének sürgető feladata állt, s csak ezek után kerülhetett sor a tantervkészítésre és az új 

tankönyvek megalkotására. Bár az MDP KV határozata469 alapján logikusnak tűnhetett volna, 

mégsem az új tantervekkel, hanem a régi – a határozatot követő minisztériumi rendelet ekkor 

még csak a negyedikes átdolgozását írta elő - tankönyvek, ezen belül a történelemkönyvek 

lecserélésével kapcsolatosan kezdődtek meg a viták, melyek közül a legjelentősebbet azért is 

                                                                                                                                                                                     
létezik, annak erről a harminc évről politikai tudata nem lehet. Az csak más szempont szerint artikulálhatja ezt a 
korszakot, mint a politikai nézőpont. Ez azonban lehetetlen" BELUSZKY 2000. 147. 
466

MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. MM kollégiumi értekezletek jegyzőkönyvei, 1957. március 1. 
„Kónya Albert: Eddig az volt a javaslat, hogy 1919-ig maradjon a történelemoktatás. Később az ált. iskolai 
főosztály 1945-öt javasol. Most viszont olyan anyagmegosztást javasol, hogy a századfordulóig tanítsák, a VIII-
ban pedig onnan. Megindokoltnak tartják ezt az elvtársak? 
Kálmán György: „Az 1919-es záróhatár mindenesetre gyönge pontja javaslatunknak. Abból a megfontolásból 
indultunk ki, hogy 1899-ig feltehetőleg nem tudunk eléggé stabil anyagot nyújtani. […] A 49-es határidő a 
történettudományt illetően rosszabb, semmi akadálya az 1900-as záró határnak. ezt nem vétóznák meg, az 
érzésem szerint a történettudomány szempontjából elfogadható.” 
Miklósvári Sándor: „Elöljáróban a történelemre vonatkozóan azt akarom mondani, hogy 1946-ig gondoltuk a 
történelmi események tanítását, befejezve az alkotmánnyal. Itt elkezdve 10-12 órában az alkotmánytan 
tanítását és ezzel kiteljesedne a VIII. osztályos anyag. 
Kiss Gyula: „A történelemmel kapcsolatban a történészek felől jött olyan javaslat, hogy külön tanítsuk a XX. 
századot, itt elesik a véleménykülönbség, az Intézet egyetért azzal, hogy 1900-1948-ig, az Alkotmányig elég két 
óra, ami azt jelenti, hogy történelemből 48-50 óra jut az anyag megtanulására.” 
Kónya: „Azzal értek egyet, hogy a történelem oktatása 45-ig, ill. 46-ig fusson ki. […] Ami kétséges, a 
századfordulónak mint metszetnek a kérdése. Önmagában az, hogy nyolcszáz helyett akkor kezdtek kilencszázat 
írni, nem megnyugtató. Miért kell itt meghúzni a határt? 
Miklósvári: „Azért, mert a VIII. osztály anyaga túlzsúfolttá válik.”  
Jóboru: „A VIII. osztályban a legújabb kor történelmét illő jól megtanulni.” 
Miklósvári: „Most nagyon bőségesen foglalkozunk a VIII. osztályban a századforduló utáni történelemmel.” 
467

 A Peter Burke által „szovjet enciklopédia szindrómának” nevezett jelenség nem a szocializmus találmánya. 
Több politikai rendszerről tudunk, amely hatalmi szóval radírozta ki történelméből a nem kívánatos (többnyire 
szégyellt) eseményeket. 
468

 A művelődésügyi miniszter 48/1957. (M. K. 8.) MM számú utasításáról van szó, melynek mellékleteként 
jelentek meg az általános iskolai 6—8. illetve a középiskolai 1-4. évfolyam tananyagbeosztásáról és a tanév 
rendjéről szóló dokumentumok. 
469

„…A tanterv kidolgozásánál és bevezetésének üteménél azt a célt kell kitűzni, hogy az új tanterv helyezze 
szilárd alapra alsó- és középfokú oktatásunkat. Az új és helyesen felépített tantervek alapján szükségessé váló 
egyes tankönyvek elkészítésénél a legnagyobb alaposságot kell fordítani arra, hogy a tankönyvek állandó 
jellegűek legyenek. Véget kell vetni a tankönyvek kicserélgetésének, mert ez bizonytalanná teszi az oktatást és 
felesleges áldozatokkal jár. Biztosítani kell, hogy hosszú évekre szóló, magas színvonalú tankönyvek kerüljenek 
kiadásra, mindenekelőtt az alapvető tantárgyakból (magyar, történelem, mennyiségtan, földrajz).” – a 
határozatot idézi: Pedagógiai Szemle, 1954. évi 1. száma 5. 
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érdemes követnünk, mert lezajlása alatt váltak láthatóvá a tankönyvírással kapcsolatos 

diskurzus jövőbeli paraméterei. Emellett ekkor kerültek használatba az e diskurzus és az egész 

történelemoktatás arculatát kijelölő olyan fogalmak, mint az „életszerűség”, a 

„maximalizmus”, a „vulgármarxizmus”, a „hazafias nevelés” és az „osztályharcos szemlélet”. 

 

 

VII. A régi-új tartalmak intézményi és ideológiai hátterének rögzítése 

 

1. Intézményi változások a gyakorlati életre nevelés jegyében 

 

Az oktatáspolitika átalakulásának/átalakításának bemutatásakor feltétlenül figyelembe 

kell vennünk azt a tényt, hogy az ötvenes évek végén nem csupán az adott belpolitikai 

körülmények befolyásolták azt, hanem nemzetközi folyamatok, trendek is, elsősorban az a 

jelenség, hogy világszinten is erősödött az oktatás gazdasági funkciója. E tendencia 

felismerése, illetve a kádárizmusnak az ezzel részben egybehangzó gazdaságélénkítési 

programja komoly hatást gyakorolt a hatalom oktatáspolitikai elképzeléseire. Az 1958-ban 

beindított gazdaságnövekedési program első sikerei azt az illúziót keltették, hogy lehetőség 

nyílik a közoktatás kiszélesítésére, másrészt viszont – ennek részben ellentmondva – tömegek 

kerülhetnek be megfelelő szakképzés után a termelésbe. E két elképzelés közt úgy próbált 

modus vivendi-t találni az oktatáspolitika, hogy – mint korábban már jeleztük – közelítette a 

gyakorlati képzést az elmélethez. E felemás állapot (is) idézte elő az oktatáspolitika 

középiskolával kapcsolatos bizonytalanságát, s e kérdésben az egyenes vonalvezetés 

hiányát.470  

Az „eltömegesítés”471 kísérlete mellett általában is elmondható, hogy a középiskolai 

oktatással nem volt minden rendben; a középiskolai oktatásügy irányítását a kapkodás és 

                                                           
470

 „Az 1945-ben megkezdett iskolareform folytatásaként nem lehetett kitérni a középfokú oktatás 
fejlesztésének kényszere elől. A politika viszont akarta is meg nem is a változást. Ezt a felemás állapotot tükrözi 
és az 1961-es reform „pszeudo” jellegét látszik alátámasztani az általános és kötelező középfokú oktatás 
megvalósításának a törvényben demonstratív módon kinyilvánított, ám valójában feltételek nélküli, utópista és 
voluntarista programja.” KELEMEN Elemér: Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század 
második felében (1945–1990) A korszak „oktatási reformjainak” természetéről. Új Pedagógiai Szemle, 9. 25–32. 
27. 
471

„A tanulás népmozgalommá vált hazánkban. A különböző iskolatípusokban tanulók száma meghaladja a 
kétmillió-kétszázezer főt. Ezt az eredményt joggal tekinthetjük a szocialista építőmunka egyik nagy 
győzelmének. 
Míg 1938-ban a fiataloknak csak 20%-a, addig 1959-1960-ban már 77, jelenleg pedig mintegy 89 százaléka 
eredményesen fejezi be az általános iskolai tanulmányait. A végzetteknek több mint 80 százaléka 
középiskolában, szakmunkástanuló-intézetekben tovább tanul. 
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átgondolatlanság, illetve a – Halász Gábor terminusával élve - szakmai-pedagógiai 

érdekcsoport pozícionálatlansága jellemezte. A kapkodásnak persze oka volt az, a magyar 

közoktatást mindig is jellemző gyakorlat, hogy minőségi kihívásokra szinte mindig 

mennyiségi válaszokat próbált adni. Emellett a Kádár-korszak általános jellemzője volt 

oktatás területén többször válságos helyzetet teremető demográfiai hullámhegyek és 

hullámvölgyek megjelenésével - melyek hatásait az oktatáspolitika, főként az „első 

alkorszakban”, nem mindig kezelte okszerűen – kapcsolatos irányváltások és improvizatív 

döntések sora.472 Ekkor, 1959 és 1964 között a Ratkó-generáció özönlötte el az általános 

iskolát „(a csúcspont 1960-ban volt 200 ezer főt meghaladó létszámmal), eközben az 

oktatáspolitika a középiskoláztatás fejlesztését473 szorgalmazta”- fogalmazta meg Kovács Éva 

a szociológiai jelenségek és a politika döntései közti ellentmondást.474 A diáktömegeket, a 

demográfiai hullámot levezetve, a szakképzés felé próbálta a rendszer irányítani,475 így lett a 

magyar középfokú oktatás „zászlóshajója” a szakmunkásképző, s a középiskola által 

kinevelhető legideálisabb embertípusa a „művelt szakmunkás”.476 

Az itt megfogalmazott célok sajátos visszacsatolódásaként jelentkeztek az iskola (ezen 

belül a középiskola) életszerűbbé tételében, illetve a mindennapok társadalmi gyakorlatához 

                                                                                                                                                                                     
A felsőfokú tanintézetekben a nappali tagozatok hallgatóinak száma megközelíti az 50 000 főt. Még 
gyorsabban fejlődtek a dolgozók általános és középiskolái. Tanulólétszámuk másfélszeresére nőtt az öt év 
előttinek. (A létszám 187 000ről 278000-re emelkedett.) A felsőfokú intézményekbe járó dolgozók száma 
ugyanezen időszakban több mint háromszorosára (14000-ről 43000-re) nőtt.” - állapította meg az 1972-es 
párthatározat. Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéből 1945-1972. (A továbbiakban 
Dokumentumok …) I-II. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. Szerkesztő: KARDOS József, KORNIDESZ Mihály. 
II kötet. 507. 
472

 Ennek jellemző eleme, hogy a Köznevelés egyik 1980. decemberi számában is úgy vélekedtek, hogy „a 
demográfiai hullámot, amelyet az 1953-56 között születettek alkottak, a hatvanas évek második felében a 
szakmunkásképző iskolákon „vezettük” keresztül. […] Mert akkor úgy látszott, hogy ez a legolcsóbb 
iskolatípus…” Középfokú oktatásunk a nyolcvanas években. Köznevelés, 1980. december 17. 7. 
473

„Az általános és középfokú oktatásban mielőbb felül kell vizsgálni és a követelményeknek megfelelően 
átalakítani, kiegészíteni az általános műveltség hagyományos tartalmát . . . Biztosítani kell, hogy a 
törvényelőírásainak megfelelően minden tanköteles gyermek elvégezze az általános iskola nyolc osztályát, és 
lehetőség szerint minél előbb szakrendszerű oktatásban részesüljön . . . Már most gondolnunk kell arra , hogy 
később bevezetjük a kötelező középiskolai oktatást Ezért szükségessé válik középiskolai  rendszerünk 
szerkezetének felülvizsgálása.” Az MSZMP művelődéspolitikájának irányelvei, 1958 idézi INKEI-KOZMA-NAGY-
RITOÓK, 1979. 13-14 
474

 KOVÁCS, 2006. 2. 
475

 Bár munkánk kereteit meghaladja, ennek ellenére érdemes megemlíteni, hogy a hatvanas évek közepén 
felmerült 10 évfolyamos iskolai modell mellett éppen az volt az egyik érv, hogy az nagyobb arányban tereli a 
termelőmunka felé a diákokat, mint a 8 osztályos, hisz ez utóbbi befejeztével középiskolába kerül a diákok 
többsége, s onnan sokan felvételiznek. 
476

 HALÁSZ Gábor: Felügyelet és oktatásirányítás: történeti - szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. 
Oktatáskutató Intézet, Tervezéshez kapcsolódó kutatások 93, 1984 (A továbbiakban: HALÁSZ, 1984) 
82. 
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való közelítésében.477 Mivel a gazdasági racionalitások és az ideológiai értékek nem (vagy 

nem mindig) álltak összhangban, az eddigi „elvont” ideologizált nevelést/oktatást a 

gyakorlathoz új iskolatípussal illetve tantárggyal, a - kezdetben, ha párhuzamos osztályok 

voltak csak az egyikben bevezetett – politechnikával,478 az 1958-tól létező gyakorlati 

foglalkozással és tanórabeosztással igyekeztek közelíteni.479 A politechnika oktatása az 

„életre nevelés” mellett természetesen tudatformáló szereppel is bírt annyiban, hogy a kreatív 

diákok energiáit próbálta a történelem „gazdasági alapjaihoz” kapcsolódó eszközök 

megismerésére és újraalkotására irányítani. Az új követelmények szerint átdolgozott Makkai-

féle gimnáziumi tankönyv eleve több lehetőséget is kínált a középkori gazdaság eszközeinek, 

épületeinek vizsgálatára, modellek, makettek alkotására. A politechnika és a történelem 

programszerű összekapcsolása abból a felismerésből származott, hogy módszertani útmutatók 

és segédletek hiányában „a történelemtanáraink jelentős része mit sem tudott kezdeni a 

tankönyv technikatörténeti részeivel”,480 így az „anyagot” házi olvasmányként adta fel. Ennek 

elkerülésére olyan javaslat született, hogy a technikatörténeti részek épüljenek be 

szervesebben a tankönyvi szövegekbe, mert csak a „termelőeszközök történetéből” lehet 

eljutni a „termelési viszonyok” megértéséhez, összességében pedig a „történelmi 

materializmus elméletének helyes megértéséhez”.481 A politechnika az „elméleti ismeretek” 

fejlesztése mellett azzal a gyakorlati haszonnal is járt, hogy pl. a történelmi maketteket készítő 

diákok a szakköri keretben részesülhettek a „közösségi nevelés” lehetőségében, emellett az 

ilyen diákcsoport tevékenysége általában is azonosult az oktatásirányítás által elfogadott, sőt, 

sugalmazott „önszerveződés” normáival, és jótékonyan hatott az „osztály kollektívájára.482 A 
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„A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1014/1958.sz. határozata értelmében általánosan képző 
iskolákban a műszaki-gyakorlati (politechnikai) nevelés fokozottabb fejlesztéséről kell gondoskodnunk. A cél az, 
hogy a tanulókat megismertessük- életkoruknak megfelelő szinten- azokkal a természeti törvényekkel és 
jelenségekkel, amelyek a termelés alapjait alkotják, valamint azoknak a gyakorlati alkalmazásával.”A 
művelődésügyi miniszter 146/1958. M. M. számú utasítása a műszaki gyakorlati nevelés bevezetésről az 
általános iskolákban és a gimnáziumokban 
478

 MOL XIX – I – 4 – fff -1959. január 10. Kollégiumi értekezletek jegyzőkönyvei. Az ötvenes évek végének két 
oktatásügyi érdekcsoportja, a szakmai-politikai és a gazdasági közül az előző képviselője volt Jóboru Magda 
miniszterhelyettes (őt Ilku Pál váltotta a következő évben), aki a korabeli európai trendeket és a Nyugat-
Európában lezajló tudományos-technikai fejlődést látva tett javaslatot a politechnikai képzésre, illetve 
felvetette a 18 évig tartó iskolakötelezettség kérdését is. 
479

 Az érdekcsoportok analízisét elvégzi: HALÁSZ Gábor: Az oktatáspolitika szerkezete a hatvanas-hetvenes 
években. Medvetánc 1984/2-3. 73-95.(A továbbiakban: HALÁSZ, 1984) 
480

 LUKÁCS Lajos: A történelemoktatás és a politechnikai képzés. Történelemtanítás, 1958. 5. szám 20. (A 
továbbiakban: LUKÁCS, 1958) 
481

 u. o. 22. 
482

 A politechnika oktatásának vágyott céljait jól jellemzi, hogy az. I. László gimnázium történelemtanára arról 
számolt be, hogy egyik osztályának diákjai „bizottságot” hoztak létre egy technikatörténeti kiállítás 
megszervezésére, melynek csak egyik célja volt a fent nevezett, egyébként a tanulmányi eredmények javítása 
és a termelőmunka iránti megbecsülés erősítése állt e bizottság céljainak homlokterében. 
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fő gyakorlati haszon a „termelőmunka iránti készség” és e „termelőmunka megértésének” 

olyan sajátos együttesében manifesztálódott, amely megfelelt a Párt szocialista emberrel 

szemben megfogalmazott elvárásainak. Nem mellékesen pedig az életszerűség effajta 

értelmezése, a „reális”, a tárgyi valóság megjelentetésével „kézzelfoghatóvá” lett ábrázolás 

tanár és diák számára egyaránt segített a marxista történelmi szövegek megingott 

hitelességének helyreállításában.  

Még 1949-ben valamennyi középiskolát gimnáziummá szervezték át. Megalakultak az 

általános gimnáziumok humán és „reális” tagozattal,483 valamint a szakgimnáziumok, 

amelyek ipari, mezőgazdasági, közgazdasági és pedagógiai irányúak voltak.484 Újabb 

oktatásrendszerbeli változásként, hogy az általános és a szakgimnáziumokat közelítsék 

egymáshoz, s hogy a diákságot megismertessék a munka világával, 1958-ban döntés 

született485 a politechnika oktatásáról, majd a szakközépiskolai rendszer486 létrehozásával 

(1960) párhuzamosan „1961-ben a legtöbb gimnázium áttért az ún. 5+1-es képzésre, ami azt 

jelentette, hogy a tanulók heti egy napot gyakorlati termelőmunkával töltöttek el egy üzemben 

vagy az iskolai műhelyben.487  

A szovjet példákat követő „reform” ideológiai töltettel is bírt annyiban, hogy a 

hatalom az 1956-ban „megtévedt” diákokat a munka eszközeivel szerette volna a „helyes 

irányba” terelni. A párt vezetői és az oktatáspolitika irányítói felmérték, „hogy 1956 milyen 
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 Az 1951. évi 14. törvényerejű rendelet az általános gimnáziumokról rendelkezett. Ennek értelmében az 
általános gimnáziumot a tantervi anyag iránya szerint két tagozattal, a természettudományos (reális) és nyelvi 
történeti (humánus) tagozattal kell megszervezni. Az általános gimnázium négy évfolyamos középiskola lett. Az 
általános gimnáziumokban a fiúk és a leányok részére külön osztályokat kellett szervezni. A vallás - és 
közoktatásügyi miniszter a szükséghez képest átmenetileg a fiúk és leányok együttes oktatását is 
engedélyezhette. 
484

 Ezek helyére jöttek létre 1955-56-ban az ipari, a mezőgazdasági és a közgazdasági technikumok. 
485

 „Az általános gimnáziumok közül a jelenlegi kísérleti gimnáziumokat is beleértve kell bevezetni a gyakorlati 
foglalkozásokat. A kijelölt gimnáziumokban a párhuzamos osztályok közül csak egy osztályba kell a gyakorlati 
foglalkozásokat bevezetni. Az 1958-59-es tanévben általában csak az egyik osztályban kezdjék el a bevezetést. 
Ahol a feltételek biztosítottak, illetve a már működő kísérleti iskolákban a II-IV. osztályba is be lehet vezetni a 
gyakorlati foglalkozásokat. A heti 2 órás gyakorlati foglalkozás keretében a tanulók vagy az iskola műhelyében, 
vagy valamely technikus, ipari tanulóképző intézet, üzem, tan- és kísérleti gazdaság, állami gazdaság, stb. 
műhelyeiben, illetve földjén végezhetnek fa, fém munkát, motorszerelési, elektrotechnikai vagy mezőgazdasági 
gyakorlatot. Lányiskolákban megengedett a szabás-varrás vagy egyéb háztartási munka gyakorlati oktatása is, 
de még ezekben az esetekben is célszerű, ha műhelymunkára az elektrotechnikai ismeretek gyakorlati 
szélesítésére és mezőgazdasági gyakorlatokra is biztosítunk lehetőségeket. A gyakorlati foglalkozásokat 
hozzáértő tantestületi tag, illetve ilyen hiányában pedagógiai érdeklődésű külső szakember vezesse.” A 
művelődésügyi miniszter 146/1958. M. M. számú utasítása a műszaki gyakorlati nevelés bevezetésről 
486

 Ezek lényegében az 1950 óta létező technikumok (melyek 1972-re halnak el végképp) konkurenciáját 
jelentették, de inkább a szakmunkásképzőhöz álltak közelebb, hisz célkitűzésük kezdetben csak a „művelt 
szakmunkások” képzése volt. Ezt 1965-ben törölték feladatai közül, így aztán a rendszerváltásig „lebegett” a 
középfokú oktatás rendszerében. 
487

 FEHÉR Katalin (1996-2000) Oktatásügy. In: Kollega Tarsoly István (főszerk.): Magyarország a XX. században. 
Babits, Szekszárd. 455-483.l. (A továbbiakban: FEHÉR, 2000) 
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tapasztalatot jelentett a fiatalok számára. A „csellengő”, a „múlt káros befolyása alatt álló 

ifjúság” átnevelése érdekében a fizikai munka példája is ideológiai fegyverként jöhetett 

számba.”488 A döntés hátterében nem pusztán a rendszer humán értelmiséggel szembeni 

gyanakvása húzódott meg, hanem az a kommunista eszméből fakadó, rendszerspecifikus489 

homogenizációs szándék is, hogy a fiatalságot a munkásosztályhoz „fizikai” értelemben is 

közelítsék, illetőleg a munkásosztály műveltségét e közvetlen kapcsolaton keresztül is 

emeljék. Ez utóbbi egyáltalán nem volt mellékes kérdés, hisz a rendszer meggyőződése 

szerint a szocialista erkölcsöt legmagasabb szinten a munkásosztály képviselte. Így „hozzájuk 

kellett nevelni” a többi osztályt vagy réteget is.  

Természetesen az szempont sem hanyagolható el, hogy a magyar közoktatásnak 

változatlanul példaként szolgáló Szovjetunió közoktatása is válságba került az ötvenes évek 

közepére, s számos problémájának egyike éppen a középiskola közoktatásban betöltött 

szerepének bizonytalansága490 volt. Pontosabban az, hogy a szovjet felsőoktatás nem tudta 

felszívni a középiskolákból kibocsájtott érettségizők hatalmas tömegét (a kb. 800 000 

érettségiző közel fele nem került be), így azok kénytelenes voltak a termelésben 

elhelyezkedni. Ám „a társadalomnak gondot okozott” az „élettől és a termeléstől elszakadt” 

fiatalok foglalkoztatása, illetve a fizikai munka presztízsének ezáltal bekövetkező 

csökkenése.491 A helyzet kezeléseként a szovjet oktatáspolitika, s ennek következtében a 

magyar is a gyermekeket „pszichológiailag” igyekezett előkészíteni arra, hogy a 

társadalomban egyedüli hasznos tevékenységnek számító termelőmunkában odaadóan vegyen 
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 „Összekapcsolták mindezt egy nevelő-továbbképzési kampánnyal is 1957–58-ban. 1958-ban 553 általános és 
68 középiskolában vezették be kísérletképpen a gyakorlati oktatást. Az 1959/60. tanévben 161 középiskola kb. 
600 osztálya vett részt a politechnikai reform kíséretében az ötnapi iskolai tanulás és egynapi gyári-üzemi-
mezőgazdasági munka rendszerében (ez az ún. 5+1 rendszere).” KOVÁCS Éva: Öt nap tanulás � egy nap munka. 
Munkaoktatás a Kádár-korszak elején. História, 1995. 9-10. szám 45. 
489

 Jellemző, hogy a kérdéskör interpretálásakor a pedagógiai folyóiratokban olyan cikkek jelentek meg, 
amelyek a legújabb kínai „kulturális forradalom” vagy akár lengyel átalakítás „tapasztalatait”, elképzeléseit 
használták referenciaként, hogy igazolják a diákság termelésbe való bevonásának szükségességét. A Pedagógiai 
Szemle 1958/12 száma kivonatokat közölt Gomulka és LuTing-ji a kérdéshez kötődő megszólalásaiból, s 
előbbinél megjegyzi, hogy Gomulka szerint „Az iskola magasztos feladata az ifjúság szocialista szellemű 
nevelése, az ifjúság tudatátalakítása folyamatának meggyorsítása. Az iskolai nevelésnek arra kell irányulnia, 
hogy kialakítsa a fiatalokban azt az ésszerű meggyőződést, hogy a régi világ menthetetlenül hanyatlásra van 
ítélve.” ÁBENT Ferenc: Új elgondolások az iskolarendszer megreformálására. Pedagógiai Szemle, 1958. 12. szám 
1202. 
490

 Hruscsov a Pravda 1958. szeptember 21.-iki számában tette közzé ezzel kapcsolatos elképzeléseit, melyeket 
idézi: ÁBENT, 1958, 1194-96. 
491

 „A családokban is találkozunk még a fizikai munkának ilyen úrhatnám, lenéző, helytelen felfogásával. Ezért 
megy a középiskolát végzett fiatal kedvetlenül üzembe vagy kolhozba dolgozni, mások pedig egyenesen sértve 
érzik magukat. Ez a felfogás – hangsúlyozza (Hruscsov) – gyökerében helytelen, ellentétben áll a szocialista 
társadalom elveivel és törekvéseivel. Nem tűrhetjük tovább – mondja Hruscsov elvtárs -, hogy a mi 
társadalmunkban olyan emberek nevelkedjenek, akik nem becsülik a fizikai munkát, elszakadtak az élettől.” In: 
ÁBENT, 1958., 1194-1195. 
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részt.492 Így aztán nem is volt kérdés, hogy egy „átlagos gimnázium” jobban jár, ha 

szakközépiskolává alakul, mint ahogy például egy ferencvárosi iskolával is megesett.493 A 

kérdés természetesen nemcsak amiatt bír jelentőséggel, hogy miként alakította át az oktatás 

profilját, hanem az ezt övező diskurzus jól láttatja a kommunizmusnak értelmiséggel és annak  

tevékenységével kapcsolatos nézeteit, s ezen belül a szellemi elit munkájának 

„haszontalanságával” kapcsolatosan rögzült beidegződéseit. Ennek nyomán a Kádár-rendszer 

oktatásügyének irányítói csak nehezen tudták máshogy elképzelni a jövő iskoláját, mit úgy, 

hogy „munkára készítse elő az ifjúságot, és a szocialista társadalom alapelveinek mély 

tiszteletére nevelje.” Az iskola „fő hivatása pedig az legyen, hogy sokoldalúan képzett 

embereket neveljen, akik jól ismerik a tudományok alapjait, egyúttal pedig képesek fizikai 

munkára.”494 Az ügy jelentőségének különös fontosságára utal, hogy a törvény megjelenése 

előtt „1960 szeptemberében az összes állami gimnázium 91,3%-ában már be is vezették a 

gyakorlati foglalkozást, és ez a híres „5+1” valami csoda folytán rögtön 249 (!) szakmában 

kezdődött el. Három év múlva már 88 azoknak a szakmáknak a száma, amelyeket az egész 

országban, mind a négy évfolyamot figyelembe véve ötvennél kevesebb gyerek tanult.”495  

A társadalmi realitásokat jellemzően figyelembe nem vevő elképzelésből kialakított 

rendszer hamarosan megmutatta korlátait. A törvény szakmailag átgondolatlan volt, számos a 

munkavégzéssel kapcsolatos körülményről nem rendelkezett, a diákok a heti egy-egy 

alkalommal történő munkavégzés alatt nem szereztek megfelelő rutint, selejtet pedig egyik 

üzem sem szívesen termelt. Így aztán a diákokat igyekeztek elkülöníteni, vagy „megalázó” 

álmunkákat bíztak rájuk, amelyeket ők unottan, kedvetlenül „végeztek”, s ez egyáltalán nem 

erősítette a „szocialista munkaerkölcsöt”. Ez fordítva is igaz volt: a diákok a termelésben 

ilyen „élet közeli” tapasztalatokat szerezhettek a „szocialista munkaerkölcsről”: „Egy 
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 „Következetesen rá kell nevelnünk ifjúságunkat annak tudatára, hogy a társadalom számára az a fődolog, 
amiből a társadalom él, vagyis a termelőmunka, mivel csak az hoz létre anyagi értékeket.”u. o. 1195. 
493

 „Abban, hogy a budapesti gimnáziumok közül elsőként éppen itt indult meg a szakmai képzés, a véletlennek 
is szerepe volt. Az iskolában énektanárként, a kórus vezetőjeként és párttitkárként is dolgozó Lugossy Jenőné 
férje ekkor a Művelődésügyi Minisztériumban miniszterhelyettesként dolgozott, Lugossy Jenő ezen kívül az 
MSZMP Központi Bizottságának is tagja volt. Ez a "felsőbb kapcsolat" megkönnyítette az átállást. 
Akkoriban még 6 napos volt az oktatás, így a szakképzés először 5+1-es, majd 4+2-es rendszerben indult meg. 
Nem minden osztály vett ebben részt, megmaradt a "sima" gimnáziumi képzés is. Az új rendszer heti egy, majd 
heti két nap szakmai gyakorlat bevezetését jelentette. A szakmai képzés hat területen indult meg: a lányoknak 
textilipari, a fiúknak szerszámlakatos, rádiós, asztalos, motorszerelő és autóvillamossági szakmákban. A 
szerszámlakatos szakmát tanuló diákok az érettségivel egyidejűleg szakmunkás bizonyítványt is kaptak, a 
többieknek érettségi után rövidebb idő alatt volt módjuk a szakképesítés megszerzésére.” A Fáy András Műszaki 
Szakközépiskola történetéből http://www.fayamszki.hu/tortenelmunk/90-a-gimnaziumtol-a-szakkoezepiskolaig 
494

 ÁBENT, 1958, 1194-95. 
495

 ANDOR Mihály: Dolgozat az iskoláról. Mozgó Világ, 1980/12., 1981/1. sz. In.: (Szerk.: Meleg Csilla) Iskola és 
társadalom II. Szöveggyűjtemény Kiadja a JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke Pécs, 1999. 99. (A 
továbbiakban: ANDOR, 1980) 
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alkalommal - három nagy csarnokot látogatva végig - az elsőbe éppen akkor értünk, amikor a 

dolgozók 1/4 9-től 9-ig reggeliztek, a másodikba, amikor cigarettaszünetet tartottak, a 

harmadikba pedig, amikor a büfét "ostromolták". Láttuk az üzem egyik csarnokának dolgozóit 

munkavégzés közben is. A tempó a következő volt: 3 "slukk", egy munkamozzanat, mégpedig 

olyan, ahol a művelet eredményét a cigaretta füst előnytelenül befolyásolta.”496  

Annak ellenére, hogy a középiskolás korosztály megnyerése a munka ügyének kevéssé 

bizonyult sikeresnek, a rendszer nem hagyott fel ez irányú erőfeszítéseivel, s minden 

lehetőséget megragadott, hogy már a szocializációs folyamat kezdetén érzékeltesse: a 

szocializmusban való létezés önmagában is munka. Háber Judit és H. Sas Judit e szempontból 

is figyelemre méltó tanulmánykötetében a kisdiákok tankönyveinek, olvasókönyveinek 

szövegeit elemezve arra a megállapításra jutott, hogy „már maguk a témák olyannak mutatják 

a világot, ahol dolgozni kell! Harcolni kell a társadalom előrehaladásáért! Teljesítményeket 

kell elérni, ez jelenti a társadalom és az egyén felemelkedésének biztosítékát, és szinte 

kizárólag ezt honorálja a társadalom. Erkölcsösnek is kell lenni, de ha az olvasmány az 

embert mint erkölcsi lényt ábrázolja, ez az erkölcs a témák 60%-ában munkára, tanulásra, az 

ezen a téren való gond nélküli, nehézség és konfliktus nélküli helytállásra, szorgalomra, 

kitartásra vonatkozik.”497 Az így prezentált „előre elrendelt kapcsolatokat jelentő, szürke, 

monoton” világ pedig hogy is lehetne vonzó a fejlett szocialista társadalomba belenövő 

gyerekeknek?498 

És ahogy a szimplifikált történelemképet sugárzó oktatás – mely „az emberiség 

történetét alapvetően a kizsákmányolók és kizsákmányoltak, vagyis az elosztás kárvallottjai és 

haszonélvezői közötti folyamatos küzdelemként láttatja”499 – a politikai tudat lerombolásával 

általában véve a történelmi tudatot taszította válságba, úgy ásta alá a munkaerkölcs hanyatlása 

az összes erkölcsi normát. A termelőmunkába bekapcsolódó diákok döntő többségükben nem 

végeztek „társadalmilag hasznos munkát”, ugyanakkor az őket fogadó üzemeknek ez a 

„munka” plusz terheket és „kiesést” jelentett. Végeredményben a rendszer a hatvanas évek 

közepére kifulladt,500 s néhány éven belül, újabb kérdéseket hagyva maga után, a 

politechnikai oktatással együtt, feltűnés nélkül – hisz e kudarcot nehezen vallotta volna be az 
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 KOTTAY, 1980, 4. 
497

 HÁBER Judit – H. SAS Judit: Tankönyvszagú világ. Akadémiai Kiadó, 1980. 82. 
498

 Mindezt összekapcsolva a továbbgondolásra érdektelen történelemképpel, nem kell csodálkoznunk, hogy a 
diákok jelentős részének az érettségi idején már semmilyen perspektivikus jövőképe nem volt. 
499

 SZŐKE András: Az apostolok jogán? In: Albert B. Gábor: Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Füzetek 
IX., Kölcsey Intézet, Budapest, 2004. 76. 
500

„Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy az általános képzés keretében nem lehet szakképzési feladatokat is 
megvalósítani. A gimnazisták termelőmunkája gyakorlatilag értéktelen volt. Az 5+1-es képzés az 1965/66-os 
tanévtől kezdve a gimnáziumok túlnyomó többségében megszűnt” FEHÉR, 2000, 483. 



129 
 

oktatáspolitika - megszűnt.501 Megszűnése inkább egy pártpolitikai döntést követő lassú 

elhalás, mintsem hirtelen „leállítás” volt, hisz a rendszer, még ha látta is, hogy elhamarkodott 

döntéseihez „nincsenek meg a reális feltételek”, nehezen ismerte be az ilyen természetű 

oktatáspolitikai kudarcait.502 

 

Mivel a gimnáziumokban nem sikerült a „tudományok alapjainak” oktatását és a 

termelőmunkát összehangolni,503 a rendszer számára még „haszontalanabbakká” lettek, ami a 

hatalom szemében lényegesen felértékelte a szakmunkásképzőket.504 A szakmunkásképző – 

                                                           
501

 A gyakorlati életre nevelés még a hetvenes évek elején is téma volt, s a politika némi huzavona után csak 
annyit engedett, hogy a gimnáziumokról szóló tervezetekben átfogalmazták a szakmai előképzésről szóló részt 
és törölték a nyári gyakorlatot – ez az 1961/III. törvény változása, de az alapokat nem változtatják meg: „a 
gimnázium […] továbbfejleszti a tanulók műveltségét, szocialista világnézeti, erkölcsi és testi nevelését…” 
Ugyanezt mondja az Elnöki Tanács 1965. évi 24. törvény erejű rendelete: „ A gimnázium […] növendékeit 
szocialista szellemben, sokoldalúan fejlett emberré neveli…”  MOL XIX – I – 4 y 14. d. 51.t. a Közoktatási 
Revíziós Terület Főosztályvezetői Értekezleteinek Jegyzőkönyvei 202/73.6.0. 
502

 Részlet az MSZMP PB 1965. június 8-i határozatából: „A munkára nevelést továbbra is oktatásunk fontos 
alapelvének tekintjük, de mivel a gimnáziumba bevezetett szakmai előképzéshez a pedagógusok és az üzemek 
egy részének jelentős erőfeszítése ellenére nincsenek meg a reális feltételek, azt nem tehetjük kötelezővé” Idézi: 
KOVÁCS Éva: Öt nap tanulás � egy nap munka. Munkaoktatás a Kádár-korszak elején. História, 1995. 9-10. 
szám 44–46. 
503

 „A gimnáziumi gyakorlati oktatás története alapján felvetődik a kérdés: hogyan lehetne kiszámítani azt az 
anyagi és erkölcsi kárt, amely abból fakadt, hogy a gyakorlati oktatást bizonyított kudarca után nem rögtön, 
hanem csak nyolc év múlva szüntették meg, és hogy ez alatt a nyolc év alatt majdnem egymillió gyerek 
(964.501) idejét vették el értelmesebb tevékenységektől, hatékonyabb tanulási lehetőségektől, hogy majdnem 
egymillió gyerek kapott erkölcsi leckét munkahelyen való téblábolásból és fölöslegességből, hogy gyerekek 
tömegei zavarták a termelés menetét és szervezetét puszta ottlétükkel az erre a feladatra fel nem készült és azt 
vállalni nem is tudó üzemekben, hogy a gyakorlati foglalkozással valamilyen kapcsolatba kerülő 
pedagógusokkal és gyári dolgozókkal évekig olyan munkát végeztettek, amiről minden résztvevő tudta, hogy 
körülbelül annyi értelme van, mint ősszel lerázni a fákról a száraz leveleket?” ANDOR, 1980, 100 
504

„A munkásosztály utánpótlását termelő szakképzés túlsúlya egyértelműen a gimnázium háttérbe szorítását 
célozta, s erre mutat a gyakorlati képzést szolgáló 5 + 1-es rendszer beleerőltetése a hagyományos középiskola, 

Az oktatáspolitika új dimenzióját és progresszív elképzeléseit jellemző karikatúra - Köznevelés 1960. október 26. 
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sokan ezért is bírálták az 1961-es oktatási törvény 1965-ös összeomlása utáni időszakban 

megerősödő, magasabb műveltséget nyújtó technikumi rendszert – politikai funkciót is 

betöltött. Nem véletlen, hogy az új gazdasági mechanizmus leállítását követő 

visszarendeződéskor, mikor is ismét fontossá vált a kádárizmus bázisát adó nagyüzemi 

munkásság és politikai kérdéssé lett utánpótlásának biztosítása, a rendszer védelmezői nem 

haboztak exponálni az oktatás és munka kapcsolatának/kérdésének a szakmunkásképzéshez 

kötődő ideológiai vetületét. E szerint a munkás neveléssel „annak az osztálynak az 

utánpótlását neveljük, amelyiknek politikai öntudatára, elkötelezettségére, világnézetére, 

szervezettségére, fegyelmére jellemző vonásokat fokozatosan az egész társadalomban 

szeretnénk uralkodóvá tenni, vagyis mert munkáskarakterű társadalmat akarunk 

teremteni.”505 Az öntudatos munkásosztály létrehozásának pedagógiai erőfeszítése közepette 

azonban hamar ellentmondásba került egymással a történelmi tudat „színvonalas” 

alakításának szakmai elképzelése és az osztályöntudatos munkásréteg kinevelésének feladata. 

A felmérések amellett, hogy fokozatos tantárgyi eredményjavulásról számoltak be, 

egyértelműen tanúskodtak arról, hogy a szaktárgyi oktatásnak az ipari tanulók körében 

komoly hiányosságai vannak. Egy majd 12 ezer tanulóra vonatkozó történelem ellenőrző 

dolgozat506 kilenc kérdéséből bizonyos intézetekben 80-90%-os volt a hibás válaszokat adók 

aránya, amit az elemzés készítői azzal magyaráztak, hogy az elmúlt időszak maximalizmusa 

miatt a diákok „nem tanulták meg a lényeget”.507  

A modellből „kilógó”, de mégiscsak az értelmiségi elitet képző gimnáziumokkal az 

oktatáspolitika a politechnika vagy az 5+1-es rendszer kontextusában is csak nehezen tudott 

mit kezdeni. Az 5+1-es oktatás vagy éppen a politechnika bevezetése és az ezzel kapcsolatos 

oktatási kísérletek nem igazán változtattak a gimnáziumok „értelmiségi elitképző” jellegén. A 

fával, fémmel, erőgépekkel és elektromos szerelvényekkel való foglalkozás nem tette 

                                                                                                                                                                                     
a gimnázium tanulmányi rendjébe. Ennek egyik lehetséges magyarázatát aligha túlzás a rendszer alapvetően 
értelmiségellenes beállítódásában, illetve a „munkás-paraszt” jelleg görcsös igazolásának – a felsőoktatási 
felvételi rendszerrel is alátámasztható – kényszerképzetében és mindennapi gyakorlatában keresnünk.” 
KELEMEN Elemér: Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében (1945–1990) 
A korszak „oktatási reformjainak” természetéről. Új Pedagógiai Szemle,9. 27. 
505

 PÁPAI Béla: Munkásnevelés, munkásképzés, munkástovábbképzés. MÜM, 1974, 8. 
506

 Ebben az alábbi – máshogyan is elgondolkodtató - kérdéseket tették fel: Mikor volt a honfoglalás? Sorold fel 
a társadalmi formákat! Mit tudsz Dózsa Györgyről? Mikor következett be Magyarország három részre 
szakadása? Sorold fel az általad ismert nemzeti szabadságharcosokat! Melyek voltak az 1848-as forradalom 
legfontosabb feladatai? Kik voltak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjai? Mettől 
meddig tartott a XVIII. század? Mikor volt a Tanácsköztársaság?  
507

 CSELÖTEI Sándor, FEHÉR Imre, SZAMOS József: Felmérés az iparitanuló-iskolákban. Köznevelés, 1958. 
október 1. 429. 
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lehetővé, hogy „a tanulók átéljék a munkasiker örömét”.508 Így aztán a már mondott 

„gyanakvás” mellett a gimnáziumok termelőmunkához „idomíthatatlan” léte egy igencsak 

gyakorlati kérdést is felvetett: Mi legyen a nagyszámú érettségizettel, akiknek csupán kb. 

25%-át tudta „elnyelni” az akkori felsőoktatás? A többiek a társadalom számára a csak az 

általános iskolát elvégzetteknél semmivel sem voltak hasznosabbak. 509 Sőt, az oral history 

hagyományaiban a mai napig is él az az értékítélet, hogy a szakmunkásképző szemben a 

szakközépiskolával „legalább ért valamit”.510 A korszerű művelődés anyagát vizsgáló 

minisztériumi albizottság e problémát a társadalmi tudat, vagyis inkább a társadalom mentális 

egészsége szempontjából is mérlegelte, s aggasztónak találta, hogy „azok közt azután, akik így 

mindenünnen kívül maradtak, sok a kiábrándult, cinikus, perspektivátlan fiú és leány”511 

Így vagy úgy, de már az első évek után jól látszott, hogy az 5+1- es képzési modell 

hosszabb távon el fog halni.  A gyakorlati élethez való közelítés - talán túlságosan is – lelkes 

visszhangjai és a dologról megmaradt emlékek512 nem feledtethették azt a tényt, hogy 
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 KOVÁCS Loránt: Gimnazisták a műhelyben. Köznevelés, 1958. április 18. 154. 
509

 „Bár a felszabadulás után iskolarendszerünk igen fontos változásokon esett át, számos tekintetben még 
mindig magán viseli a burzsoá rendszer bizonyos maradványait, az oktatásban túlteng az elméletieskedés, 
hiányzik belőle a mindennapi gyakorlattal való kapcsolat, középiskolát végzett tanulóink többsége irtózik a 
fizikai munkától, és csak az egyetemeken való továbbtanulás formájában tudja jövőjét elképzelni. 
Mivel a gimnáziumot végzettek 22-25%-a kerülhet csak egyetemekre és főiskolákra, a tovább nem tanulók 
gyakorlati vonatkozásban a társadalom szempontjából alig értékesebb emberek mint azok, akik az általános 
iskola után helyezkedtek el a termelésben. (A helyzet illusztrálásául szolgáljon az is, hogy az 1958-ban 
érettségizetteknek csupán 12%-a akart fizikai munkát vállalni.)” MM Irattár. Ilku Pál iratai. 175/1960Korszerű 
művelődés anyagát vizsgáló albizottság jelentése. 1960. február 17. In: Dokumentumok… 370. 
510

 „A szakközépiskola az furcsa terméke a hatvanas-hetvenes éveknek, amely a gimnáziumi műveltséget nem 
adja meg, viszont megfelelő szakmunkás sem lesz abból, aki a szakközépiskolában végez. Tehát a munka már 
többnyire büdös, viszont az itt szerzett képzettség messze van a humán képzettségtől. Nem tartom jó 
iskolatípusnak, nincs szükség rá. Az a véleményem, hogy egy jó szakmunkás többet ér, mint egy 
szakközépiskolás.” (Pelcz József, 2003) A „hatvanas évek” emlékezete Az Oral History Archívum 
Gyűjteményéből Válogatta és összeállította: Molnár Adrienne, Budapest, 1956-os Intézet, 2004 131. 
511

MM Irattár. Ilku Pál iratai. 175/1960Korszerű művelődés anyagát vizsgáló albizottság jelentése. 1960. február 
In: Dokumentumok … 370. 
512

 MOL XIX – I- 4 –tt34. d. Jegyzőkönyv a Fáy András Gimnázium és Szakközépiskola IV: D osztályának 
/szerszámkészítő tagozat/ érettségi vizsgájáról 1964. június 22. „Varga István elvtárs, a lámpagyár igazgatója 
visszaemlékszik az 1960-as évre, amikor az iskola igazgatójával együtt tervezték és aláírták a közös szerződést, 
melynek értelmében a Fáy András Gimnázium szakközépiskolai osztálya a Lámpagyárban szakmai képzést kap 
és négy év után szerszámkészítő szakmában segédlevelet.  – Mint említi a Lámpagyár vezetőségét az a cél 
vezette, hogy ebben a fontos szakmában jól képzett, magasabb műveltséggel rendelkező fiatal szakmunkások 
legyenek az üzemnek, s közülük a legkiválóbbaknak segítséget adnak társadalmi ösztöndíjjal, hogy egyetemi 
tanulmányokat folytathassanak. 
Az elmúlt évben érettségizett első szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők közül 13 fő dolgozik a 
Lámpagyárban, 4 fő sikerrel végzi a Műsz. Egyetem első évfolyamát. Csak két végzett tanuló van, aki nem a 
szakmában helyezkedett el. 
Ez az eredmény megnyugtató és remélni lehet, hogy a képzettebb szakmunkások még finomabb munkát adnak 
ki kezükből. – Az üzem dolgozóira is jó hatással vannak az érettségizett fiatalok. Többen a régi szakmunkások 
közül is igénylik már a továbbtanulási lehetőséget és beiratkoztak technikumba, hogy az általános 
műveltségben is lépést tudjanak tartani a szakközépiskolát végzett fiatalokkal. Így a kölcsönös segítés, 
serkentés előbbre viszi az üzem fejlődését, jobb munkát, magasabb szintű műveltséget biztosít.” 
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mégiscsak a közismereti tantárgyak oktatása lenne a középfokú intézmények fő profilja, azaz 

lett volna, de a gimnáziumok lényegében használható tanterv és tankönyvek513 nélkül 

dolgoznak, mely hiányosságok pótlásával az oktatási kormányzatnak szembe kell néznie. 

 

2. A világnézeti nevelés és a közismereti tantárgyak viszonya 

 

Elsőként olyan közművelődési tantervi munkálatoknak514 kellett megindulniuk, 

melyek részben a korábbi időszak „torzulásait” kezelik, részben pedig megvalósítják a 

kapcsolatot „mindennapok gyakorlatával”.515 E kétfrontos küzdelem összetettségét tovább 

árnyalta, hogy az új tervezetek megálmodóinak szembe kellett nézniük azzal, hogy az egyes 

tantárgyak „ismeretmennyiségének az egyes szaktudományok nyomása alatt végbemenő 

állandó növekedése” a tananyagot „szétforgácsolttá” tette, miáltal háttérbe szorultak az iskola 

„sajátos képző és nevelő feladatai”. Ez pedig a szocialista oktatáspolitika centrumát, a 

nemcsak a történelem, hanem minden tantárgy által közvetített világnézeti nevelés 

egységességét kezdte/kezdhette ki. Éppen ezért született meg az a koncepció, hogy a tantárgyi 

anyagok kiválasztásában és felépítésében, ezáltal a később tárgyalandó tantervekben is a 

világnézeti nevelés legyen az elsődleges szempont,516 „a tantárgyi anyagok kiválasztását a 

                                                           
513

 „ A középfokú iskolák tananyagát és tankönyveit (ezek történelemből időszakunkban Hahn István: 
Történelem az általános gimnáziumok I. osztálya számára. 1959., Makkai László: Történelem az általános 
gimnázium II. osztálya számára., 1957.Unger Mátyás: Történelem a gimnázium III. osztálya számára. 1957. és az 
Almási János – Szamuely Tibor – Ránki György: Történelem a gimnáziumok IV. osztálya számára. 1960.voltak) 
felül kell vizsgálnunk és a gyakorlati élet követelményeinek és a korszerű tudományosság színvonalának 
biztosítása érdekében át kell alakítanunk.. […] Megjegyezni kívánjuk, hogy a reform végrehajtása - csakúgy, 
mint közoktatásunk bármiféle korszerűsítése - jelentős költségkihatással jár, melyet népgazdaságunknak a 
fejlődés érdekében vállalnia kell. 
Ezen költségek kisebb része fokozatosan 1960-61-es évtől jelentkezik, de teljes egészében 1968-69-es évtől 
mutatkozik meg. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a reform megvalósításától függetlenül is az általános 
iskola jelenlegi helyzetének megjavítása érdekében tetemes költségek merülnek fel az 1960-70-es évek között.” 
– olvasható az Oktatásügyi Bizottság 1959. február 25-én kelt, már idézett jelentésében.  MM Irattár. Benke 
Valéria iratai. 245/1959  
514

 A közművelődési anyag tervezetének kidolgozására 1959 októberében alakult meg a tantervi bizottság. (A 
bizottság tagjai: Arató Ferenc, Bencédy József, Faludy Szilárd, Jutas Titusz főmérnök, Kelen Jolán, Kontra 
György, Kornidesz Mihály, Lugossy Jenő, Nagy Sándor, Öveges József, Prohászka Lajos, Pelikán József, Telegdy 
Zsigmond, Temesi Alfréd.) A tantervi bizottság foglalkozott az alapelvek megszövegezésével, az általános- és 
gimnáziumi tantervtervezetek nagy vonásokban való összehangolásával. 
515

 „Iskolarendszerünk a felszabadulás előtt lényegében a burzsoázia érdekeit tükrözte. Bár a felszabadulás után 
iskolarendszerünk igen fontos változásokon esett át, számos tekintetben még mindig magán viseli a burzsoá 
rendszer bizonyos maradványait, az oktatásban túlteng az elméletieskedés, hiányzik belőle a mindennapi 
gyakorlattal való kapcsolat, középiskolát végzett tanulóink többsége irtózik a fizikai munkától, és csak az 
egyetemeken való továbbtanulás formájában tudja jövőjét elképzelni.” - írja a Korszerű művelődés anyagát 
vizsgáló albizottság jelentése, 1960. február 17. MM Irattár. Ilku Pál iratai. 175/1960 
516

 „A történelemtanítás módszertana számára a legnagyobb feladat az, hogy megmutassa, hogyan válhatnak 
az objektív jellegű ismeretek szubjektív nézetekké, meggyőződésekké, egyszóval olyan tudattartalmakká, 
amelyek az egyéniség egészét áthatják és a magatartást helyes irányba motiválják.” VERESS Judit: A 
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szaktudomány eredeti rendszere vagy az egyetemre történő előkészítés csak másodlagosan 

határozhatja meg.”517  

A világnézeti nevelés fontosságát elsősorban a középiskolákba nagy számban 

beiskolázott munkás-paraszt gyermekek esetében hangsúlyozták, hisz az ő „osztályhűségre, 

öntudatra” nevelésük mintegy katalizálhatta volna az értelmiségi szülők gyermekeinek 

világnézeti fejlődését.518 De erősíthette volna a hazafias nevelés hatásait, hisz – mint korábban 

már láthattuk – a kádárizmus oktatáspolitikai elméletében nem létezett az osztálybázis nélküli 

hazafiság. Hogy a tudati átalakítást áttételesen ugyan, de részben a munkásgyermekeknek 

kellett volna megvalósítani, mi sem bizonyítja jobban, mint egy olyan vizsgálat, amely 

szomorúan állapította meg, hogy a gimnáziumi osztályokban – függetlenül az öntudatos, 

munkás-paraszt származású diákok százalékos arányától – „még mindig a „jópofák”, a 

„helyes srácok”, a felvilágosult nők”, akik a többiek előtt „példaképül” szerepelnek”519 a 

hangadók. Ezt a jelenséget sajátságos logikával úgy magyarázták, hogy a proletárdiktatúrától 

oly sok támogatást megkapó munkásosztályt a „kispolgári csökevények hordozói” gyengének 

tartják és lenézik, emiatt azokban kisebbségi érzés alakul ki, és visszahúzódnak. Egyetlen 

örvendetes tényezőként azt említették, hogy a parasztgyerekek legalább elismerik „a 

munkásosztály vezető szerepét”.520 A helyzet kezelésére az említett pécsi középiskolákban 

még azt sem tartották lehetetlennek, hogy a kommunista szülők aktíváját „vetik be”. 

A világnézeti nevelés egységességének és prioritásának elfogadása újra aktuálissá tette 

a pedagógus társadalom átnevelésének (továbbképzésének) kérdését, hisz nyilvánvaló volt, 

hogy egységes, „szocialista tudatú” tanári gárda nélkül édeskevés remény lehetett a sikerre. 

Az intézményvezetők számára nem lehetett kétséges, hogy a rájuk bízott tantestületek 

ideológiai egységéért és a nevelés egységéért egyaránt felelősek. Az időszakból számos olyan 

megnyilvánulást találunk, mely ezt dokumentálja. A tantestületek egységét és a nevelési célok 

koordinálását általában a tanévnyitó és záró értekezletek voltak hivatva megteremteni, 

amelyeken az igazgatók nemcsak a tanév koreográfiáját megadó „szocialista” ünnepek521 

                                                                                                                                                                                     
középiskolai történelemtanítás keretében folyó világnézeti nevelés mint a szocialista pedagógia része. 
Történelemtanítás, 1959. évi 3. szám 6. 
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 Korszerű művelődés anyagát vizsgáló albizottság MM Irattár. Ilku Pál iratai. 175/1960 
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 Az osztályöntudat megtartása, erősítése olyan fontosnak tűnt, hogy pl. Pécs több középiskolájában 
vizsgálatokat végeztek abból a célból, hogy az egyes középiskolai osztályokban érvényesül-e ez az öntudat. 
FEHÉR István: A munkás-paraszt tanulók osztályöntudata. Köznevelés, 1960. február 10. 79-80. 
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 U. o. 80. 
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 U. a. 
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 Ilyenek voltak: 1, tanévnyitó 2, NOSZF 3, Felszabadulás 4, Évzáró mint ünnepségek és  okt.2. Nemzetközi 
békenap, nov. 20. KMP, Március 21. Tanácsköztársaság., ápr. 22. Lenin születésnapja, május 1. Munka Ünnepe 
mint megemlékezések. 
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méltóságteljes megünneplésére hívták fel kollégáik figyelmét, hanem a nevelés történelmi 

szemléletet kialakító jelentőségére is.522 

Már láttuk, hogy a feladat sürgető voltára való tekintettel a Központi Pedagógus 

Továbbképző Intézet (KPTI) előadásanyagot dolgozott ki, hogy az 1957/58-as tanévre ennek 

segítségével tanfolyamokon készítsék fel a pedagógusokat.523 Mivel az MSZMP 

irányelveinek megfelelően az oktatáspolitika a szocialista nevelést társadalmi ügyként 

deklarálta, arra a megállapításra jutott, hogy mivel „felszámolódtak azok a téves nézetek, 

amelyek az iskolának valamiféle „társadalmon felüli” vagy „osztályon kívüli” funkciót 

tulajdonítottak”524 a „tudatos” nevelő nem lehet meg a társadalom hatékony támogatása 

nélkül. Ezért a vonatkozó dokumentumok elsődlegesen a társadalom és nevelés kapcsolatát 

kívánták tisztázni.525 A kapcsolat alapja az a már ismertetett axióma volt, hogy „az iskola az 

osztályharc526 eszköze, ami nálunk azt jelenti, hogy iskolai munkában elért minden siker 

fontos hozzájárulás a szocializmus sikeréhez.”527 Ebből következőleg a nevelés céljait a 

„szocialista társadalom igényei”, illetve az ezekből összeálló szocialista „eszmény” szabják 

meg. Ez az ideális, nem individualista szocialista embert jellemző több komponensű eszmény 

semmiképp sem lehet valláserkölcsi, hisz abból „hiányzik a közösségi aktivitás, valóságra 

irányultság”, s ebből sajátos logikával az következik, hogy az ilyen alapon nevelő tanárok 

tanítványai nem állják meg helyüket az életben. De nem lehet polgári humanista sem, mert az 

„jól megfért a tőkés kizsákmányolással és az imperializmussal”, tehát sehogy nem illeszkedik 

az iskola, mint az osztályharc színtere koncepcióba.528  
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 „Törekedjünk történelmi szemlélet kialakítására minden egyes órán, legyen nyelvtudományi vagy akár fizika 
óra is! A történelmi szemlélet, látásmód kialakítása nem lehet egyedül a történelemtanár feladata. Minden 
vonatkozásban érzékeltessük a fejlődés tényét! Módszerünkbe is vigyük be ezt, az ismeret átadásának 
módjában is domborodjék ki, hogy ehhez az ismerethez a fejlődés útján jutottunk el!.” . MOL XIX-J-4-n 
Középfokú Oktatási Főosztály iratai 50. d. 1. cs. Dr Welker Ottó igazgató tanévnyitó beszéde. Berzsenyi Dániel 
Gimnázium, 1962. augusztus 31. 
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 Az eseménysorozatról illetve anyagáról részletesen beszámolt a Pedagógiai Szemle 1958. évi 12. száma azzal 
a megjegyzéssel, hogy „az előadásanyagot minden vidéki oktatásügyi funkcionárius és igazgató meghallgatta 
és megvitatta.” 1338. 
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 BAKONYI Pál – FEHÉRVÁRI Gyula: Társadalom és nevelés. Pedagógiai Szemle 1958/12. szám 1138. (A 
továbbiakban: BAKONYI – FÉHÉRVÁRI, 1958) 
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 Lásd: BAKONYI Pál – FEHÉRVÁRI Gyula: Társadalom és nevelés. KPTI, 1958 sokszorosított anyagát illetve a 
Pedagógiai Szemle 1958/12. számában 1138-1147. azonos címmel megjelent cikket. 
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 A politika és az oktatás effajta kapcsolatának radikális értelmezése nem volt új keletű. Kállai Gyula akkori 
művelődésügyi miniszter a Köznevelés 1957. májusi számának mellékletében egyenesen arról beszélt, hogy „az 
iskola vált az egyik fő fronttá abban a harcban, melyet a forradalom és ellenforradalom vívtak.” 
527

 BAKONYI – FEHÉRVÁRI, 1958, 1139. 
528

„A humanizmus nevelőmunkánk legnemesebb eszményei közé tartozik, de vigyázunk arra, hogy ez ne 
válhassék éppen álhumanista jelszavak leplezőjévé. A humanizmus címén ugyanis időnként eljutnak az 
általános megbocsátáshoz, a haladás ellenségeivel szembeni fegyverletételhez, az osztályharc tagadásához.” 
u.o. 1141. 
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Ezzel szemben eszmény a nevelési eszköznek és célnak is tekintett szocialista 

humanizmus, mert „nem kegyes, érzelgős, karitatív, passzív, általános emberszeretet – 

humanizmusunkat az ember iránti optimista bizalom és az emberért való tevékeny munka 

jellemzi.”529 Végül az egyes pedagógusok fejében élő „elvont és időtlen nemzeteszmény”-ben 

megjelenített „jó magyar és derék hazafi” az új nevelési elképzelésekben már 

„szocializmusért küzdő, internacionalista” emberként jelent meg. Hruscsov nézeteivel 

egyetértve ez után a cikk szerzői azt fejtegették, hogy hamisak azok a nézetek, amelyek 

szerint a gazdasági-társadalmi fejlődés kitermeli majd a szocialista embert, sőt ellenkezőleg: a 

nevelőknek nem a mai, hanem az elképzelt jövőbeli viszonyokból kiindulva valami 

élcsapatként kell a jövő társadalmának emberét kinevelniük, magyarán a szocialista ember 

nem következménye a fejlődésnek, hanem feltétele. Ha pedig így van, akkor személyisége 

kialakításának módszerei nem képezhetőek le egyértelműen a társadalmi valóságból, erre a 

kérdésre csak a szocialista pedagógia adhat választ. Ennek alapja pedig a „világnézeti 

szilárdság”, melynek kialakítása a pedagógusokban, hogy majd tovább adhassák azt 

tanítványaiknak, az oktatáspolitika feladata. A világnézet szilárdsága a helyes 

társadalomszemléleten nyugszik vagy ahogy a KPTI meglepő nyíltságú, áthallásoktól sem 

mentes politikai tartalmat hordozó anyagában olvashatjuk: „Úgy gondoljuk, hogy a helyes 

társadalomszemlélet első lépése, hogy minden pedagógus számoljon le azzal a törekvéssel 

vagy illúzióval, hogy népünk valamilyen „különleges” magyar úton530 haladhat, hogy 

hazánkat ki lehet szakítani a nemzetközi történelmi fejlődésből. Az ifjúság neveléséből 

száműzni kell azokat a vonásokat – mint az „örök magyar” sors-problémákkal való viaskodás 

-, amelyek nem a szocializmus melletti szilárd állásfoglalásra készítenek elő.”531 Az oktatási 

törvény 27. paragrafusában pedig már becikkelyezve, a hatalom hierarchizált elvárásait 

megfellebbezhetetlenül érzékeltetve állt: „Az oktatási intézményekben olyan megfelelő 

képesítésű oktató működhet, aki világnézeti, erkölcsi, politikai, pedagógiai és szakmai 

szempontból egyaránt alkalmas arra, hogy az ifjúságot szocialista szellemben nevelje és 

előkészítse a gyakorlati életre.”532 
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 u. o. 1140. 
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 Itt jól felismerhetően fogalmazódik meg a Hajnal István, Szabó István majd Szűcs Jenő történeti 
narratíváiban fokozatosan artikulálódó „harmadik utasság” gondolatával vagy éppen az ötvenes évek végén 
felerősödő „népi” ideológiával való oppozíció. 
531

 U. o. 1145. 
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 1961. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről 
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8436 
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3. Az új Ratio Educationis533 felé – oktatóiskolából nevelőiskola 

 

Mint láttuk a közoktatás 1957-es esztendejének fő kérdése az volt, hogy lehet-e a 

szocialista nevelést a korábbi egyértelműen politikairól tudományos alapra helyezve egy 

eszmeileg egységes, a „tökéletes társadalom” létrehozásának illuzórikus célja által 

mozgósítható, optimista pedagógustársadalom, távolabbi összefüggésben a teljes rendszerhű 

értelmiség ügyévé tenni.534 Az oktatáspolitika bizakodó résztvevői számára egyértelmű volt, 

hogy ha kidolgozzák a nevelés tudományos alapjait, rendszerszerűvé téve azt, akkor az ezekre 

az alapokra épülő új tantervek és - ami a tanulási folyamatot jóval közvetlenebbül képes 

szabályozni – ismerethordozók segítségével belátható perspektíván belül lehetőséggé válik a 

„szocialista, majd kommunista ember” kinevelése.535 Ehhez az optimizmushoz csatlakozott 

Kádár János is, aki az országgyűlés 1961. október 12-i ülésszakán az alábbiakat mondta: 

„Most 1961-et írunk, akkor 2001-et fogunk írni. Hát mi lesz akkor Magyarországon? 

Kommunizmus lesz, kommunista társadalom lesz!”536 A szocialista, majd kommunista 

társadalom belátható jövőn belül történő felépítésének víziója jelentősen változtatta meg a 

középfokú oktatásról vallott korábbi nézeteket. Kállai Gyula országgyűlési beszédében 

egyenesen azt állította, hogy az oktatáspolitikai elképzelések és az intézményrendszer között a 

legnagyobb feszültség éppen a „középiskolák frontján” jelentkezik. Ennek a feszültség a 

kezelési módjának a szakközépiskolai rendszert, a „kulturális forradalom vívmányaként” 

számon tartott technikumok továbbfejlesztését, összességében a kommunista 

szakemberképzés még az egyetemen is folytatódó folyamatának szabályozását tekintette.537 
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 Straub Gyula, az országgyűlés kulturális bizottságának akkori elnöke minősítette így az 1961-es oktatási 
törvényt. Köznevelés, 1961. október 24. 613. 
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 „Az értelmiségről szólva meg kell még azt is mondani: füstbe ment az imperialistáknak az a reménye, hogy a 
társadalmi rétegek közül az értelmiséget a szocializmus ellen tudják fordítani.[…] a magyar intelligencia […] én 
kijelenthetem, hogy 98 százalékban a szocializmus mellett szavazna…” – vélekedett az értelmiség világnézeti 
nevelésének eredményeiről Kádár. KÁDÁR János: A kulturális forradalom teljes győzelméért. Köznevelés, 1961. 
október 24. 609. (A továbbiakban: KÁDÁR, 1961) 
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 „Kongresszusunk úgy kerül be a történelembe, mint a kommunizmus építőinek kongresszusa, amely 
megvitatja és elfogadja az emberiség történetében az első kommunista társadalom létrehozásának hatalmas 
programját. Fordítsuk, elvtársak, minden erőnket, minden energiánkat arra, hogy mielőbb eljöjjön az a nap, 
amikor a kommunizmus napja ragyog Földünk felett.” […] „a boldog kommunista társadalom képe tárul elénk. 
Az új társadalom egyik nagyszerű sajátossága a legmagasabb erkölcsi színvonal lesz.” Hruscsov beszéde az SZKP 
XXII kongresszusán. az SZKP XXII. kongresszusa, Kossuth, Budapest, 1962. 180. A programot olvashatjuk: 
FENCSIK László (szerk.): A nemzetközi kommunista mozgalom dokumentumai 1945–1976. Kossuth, Budapest, 
1977. 314–322. 
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 KÁDÁR, 1961, 608. 
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 KÁLLAI Gyula: Iskolareformunk alapgondolata:a munka és a tanulás összekapcsolása. Köznevelés, 1961. 
október 24. 616-617. 
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Tehát a politikai és a szakmai feladat elválaszthatatlanul egymáshoz kapcsolódva 

jelent meg; a politikai feladat a fejlett szocialista majd kommunista társadalom felépítését, a 

szakmai pedig az ebben megjelenő „új ember” tudati és erkölcsi kinevelését jelentette. Ez 

utóbbi programja a tudományos világnézetre nevelést és a korábban már említett „társadalmi 

gyakorlatra” történő felkészítést tartalmazta.538 Hogy a Kádár-korszak közoktatásában az 

oktatáspolitika végül is a – az elképzelést később a legteljesebben kidolgozó Gáspár László 

féle - „nevelő iskola”539 mellett tette le voksát, az azt a témánk miatt fontos alapvetést is 

jelentette, hogy az 1956-ból téves következtetést levonó hatalom nagy súlyt tulajdonított a 

társadalmi tudat alakításának vagy átalakításának. Az erkölcsi-tudati átformálását célul kitűző 

kádárizmus hatékony, a „puha” diktatúrára jellemző szocialista-kommunista politika és ezzel 

párhuzamos kultúrpolitika kialakítására törekedett. Összességében már a párt 1958-as 

művelődéspolitikai irányelvei540 sem hagytak kétséget afelől, hogy a „balratolódás” az 

irányelveket „társadalmi vitán” elfogadó társadalom számára az ideológiai egységesítés 

törekvéseiként jelenik majd meg, melynek a nevelés mindennapjaiban valorizálódó eszközei a 

korábbiakhoz képest indirektebbek lesznek ugyan majd, de jelenlétük áthatja az oktatás egész 

struktúráját. A művelődéspolitikai irányelvek megjelenését követően zajlott le az MSZMP 

VII. kongresszusa, melyen a szocializmus építésének feladatai között az ötéves tervvel együtt 

ismét előkerült az ifjúság nevelésének kérdése.  

A Történelemtanítás című módszertani folyóirat szerkesztőségi cikkében szintén a 

kongresszus után, mintegy summázva az ott elhangzott ifjúságpolitikai elképzeléseket, 

közölte az oktatási törvény alapvonalait, s egyszersmind fel is sorakozott azok mellett. A 

„nagy gonddal, körültekintéssel, alapossággal készülő iskolareform” feladataként a folyóirat 

az „ifjúságunknak szocialistává, kommunistává nevelését” fogalmazta meg.541 Ennek 

összetevőiként már a későbbi nevelési stratégia lényegi elemeit, a szaktárgy nacionalizmus 

                                                           
538

 BALLÉR Endre: Tantervelméleti paradigmaváltások a magyar neveléstörténetben. Educatio, 1994. 3. szám 
355-366. (A továbbiakban: BALLÉR, 1994) 
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 „ Az oktatóiskola egyoldalú intellektualizmusát meghaladva a személyiség egészét akarja sokoldalúan 
fejleszteni. És munkaiskola: munkára munkával nevel. A tanulás is munka, de a konkrét termelőmunkát is 
beépíti magába, nem egyszerűen szakoktatási princípiumként, hanem az embernevelés teljessége érdekében. A 
„teljes ember” Gáspár mondanivalójának másik kulcsfogalma. Vagyis megváltoznak az arányok; nem a tanítási 
óra az egyedül idvezítő, nem az oktatás a mindenható, beletagolódik a nevelés rendszerébe. Az új ember 
nevelése: oktatás + termelőmunka + gondolkodás + közéletiség (autonómia-demokratizmusra nevelés) + a 
szabadidő értelmes és hasznos eltöltése). S mindez: az össztársadalmi gyakorlat pedagógiai reprodukciója (az 
egyik kedvelt, sok mindent magába tömörítő alapgondolata: specifikusan gáspári paradigma). A nevelés – 
mondja – rendszerépítés.” FALUDI Szilárd: Utópia és valóság dialógusa Gáspár László életművében Új 
pedagógiai szemle, 2000. évi 9. szám 13. 
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 Ezt már előlegezte az MSZMP KB 1957. márciusi határozata az ifjúság ideológiai neveléséről és a KISZ 
megalakításáról. Lásd a 235. jegyzetet. 
541

 Pártunk VII. kongresszusa után. Történelemtanítás, 1959. évi 6. szám 1. 
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elleni küzdelmét, a proletár internacionalizmusra való nevelést, az ateista nevelés elősegítését 

és a szaktárgyi maximalizmus leküzdését jelölte meg. A korábbi engedékenyebb hangokkal 

szemben itt már egyértelmű volt, hogy „az iskolában a világnézeti nevelés nem magánügy”, s 

a történelemtanárra „fokozott mértékben áll”, hogy világnézetre kell nevelnie. Végezetül a 

cikk szerzői az irányelveket mintegy társadalmi elvárásként fogalmazták meg, amikor – 

lényegében a minisztérium nevében - kijelentették: „Ma joggal megkövetelhetjük 

pedagógusainktól, népünk joggal várja el iskoláinktól, hogy az igazságot tanítsák, az igazság 

szeretetére, az igazsághoz való hűségre neveljenek.”542  

Az idealisztikus célok megfogalmazása a nevelőtestületek már említett egységén kívül 

az „oktató-nevelő munka” egészének „oszthatatlan egységét” feltételezte, mely egységnek 

része volt a korszerű műveltséganyag közös kiválasztása. Ennek ideológiai alapelve az volt, 

hogy „minden tantárgy világnézeti tantárgy, de minden tantárgynak többé-kevésbé 

másképpen kell szolgálnia a világnézeti nevelést.”543 Természetesen a világnézeti nevelés 

súlypontja továbbra is a történelemoktatásra hárult, s ez azonnal felvetette az ismeretanyag 

maximalizálásának kérdését, s ezzel párhuzamosan az „enciklopédikus műveltségű” 

embereszményről való lemondást. Ez utóbbit már csak azért is, mert a köznevelés 

továbbfejlesztésének céljaként a „szocialista erkölcsi normáknak megfelelő szokások, 

habitus” kialakítását fogalmazták meg, mely nemcsak az enciklopédikus 

műveltségeszménnyel, hanem az ahhoz társuló „antiszociális iskolával” való szakítást is 

jelentette.544 A világnézeti nevelés a párt szerint a „fejlett szocializmus” elérkeztével új, 

„magasabb” igényeket támasztott, amelyek újabb feladatokat indukáltak. Ezek közül a 

legfontosabb egy régi-új feladat volt „az emberek szocialista gondolkodásának, tudatának, 

erkölcsének formálása és a következetes eszmei harc a polgári-kispolgári ideológia 

megnyilvánulásai ellen.”545 

Az új nevelési stratégia hátterében, annak kifejlesztéséhez jelentős lökést adva, 

nemzetközi folyamatok is álltak. Az SZKP XXI. kongresszusán, 1959 elején a tudományos, 

technikai és külpolitikai sikerei miatt bizakodó vált szovjet politikai vezetés546 döntést hozott 
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 SZOKOLSZKY István: A tantárgy feladat- és követelményrendszerek kialakításának néhány problémája és 
tapasztalata – Pedagógiai Tudományos Intézet. Kéziratos dokumentáció. Pedagógiai tanulmányok. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. 386. 
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 Kulturális fejlődésünk eredményei és feladatai (részletek az MSZMP kongresszusi irányelveiből) Köznevelés, 
1962. szeptember 4. 513. 
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 „A Szovjet Kommunista Párt 1959-ben tartott XXI. rendkívüli kongresszusán az 1956-os XX. kongresszuson 
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szputnyik fellövése, az „űrkorszak" nyitánya. A Szovjetunió a termonukleáris és a rakétaipar területén megelőzte 
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a kommunizmushoz vezető út meggyorsításáról, aminek részletes programját az SZKP XXII. 

kongresszusán 1961-ben el is fogadták. Ezt a nézetet és az 1959-es, a már jelezett hruscsovi 

kijelentéseken alapuló, a való életet és az oktatást közelíteni akaró szovjet iskolareformot a 

Szovjetunió „szatellit államainak” is illett - annak alapvetéseit magukévá téve - követniük. Az 

MSZMP KB művelődéspolitikai irányelveiben említett „burzsoá életszemlélettel és 

gondolkodásmóddal” szemben meghirdetett kommunista társadalom és az abban a 

„legmagasabb erkölcsi színvonalon élő”547 kommunista ember jellemzői adták azt a 

normakódexet, amelyet az iskolai követelményrendszerben, alapvetően a nevelési tervekben, 

áttételesen pedig a tantervekben és talán a tankönyvekben, mint prioritást élvező nevelési célt, 

újra lehetett és kellett fogalmazni. Ráadásul ezt mielőbb, mert az oktatáspolitika irányítói 

joggal tarthattak attól, hogy ha nem adnak az egyértelmű célokhoz egyértelmű iránymutatást, 

a már tárgyalt, a pedagógusokkal szemben engedékenységet tükröző hatalmi reflexiók és az 

optimista nevelési célok együttese új módszerekkel és esetleg tartamokkal való kísérletezésre 

bátoríthatják a pedagógustársadalmat.548 Az 1961-es iskolareform éppen ennek a - „engedjük 

szabadjára az oktatásban eddig elfojtott energiákat, de politikailag kontrolláljuk is az 

iskolákat549 és a pedagógusokat” – kettősségnek a koncepció korai bukással fenyegető 

lenyomatát hordozta magán. Az, hogy a koncepció kidolgozása csak 1961-ben fejeződött 

be,550 nyilvánvalóan mutatta, hogy elődjével szemben ennek elkészítési módját látszólag 

tudományos igényű megalapozottság és tervezés jellemezte olyannyira, hogy többen már azt 

sürgették, hogy a szülők és pedagógusok egy újabb „országos vitában” segítsék a nagy feladat 

mielőbbi végrehajtását.  
                                                                                                                                                                                     
a nála kétszer nagyobb gazdasági potenciállal rendelkező Egyesült Államokat. A Szovjetunió vezetői úgy 
gondolták, hogy ha a KGST nyújtotta integrációt jobban kihasználják, a szocialista országok gazdasági–
tudományos–műszaki erőit jobban összpontosítják, a növekedés üteme fokozható, akkor pedig 1980-ra, tehát 
egy emberöltő alatt elérhető a kommunizmus. Az SZKP 1961-ben tartott XXII. rendkívüli kongresszusán 
megfogalmazták: a szovjet állam össznépi állam, és a cél 1980-ig a kommunizmus anyagi-műszaki alapjának 
megteremtése. A húszéves programban olvasható, hogy 1980-ban a Szovjetunió ipari termelése lényegesen 
több lesz, mint 1960-ban a világ ipari termelése, a mezőgazdaság három és félszeres növekedése pedig az 
élelemellátás bőségét eredményezi.” GAGYI József. „Pártosított”értelmiség (A szakértelmiség integrálása a 
pártelitbe a hatvanas években). Látó, 2006. január 
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 „Neveljük a kommunista társadalom új emberét”, fordítás a Narodnoe Obrazovanie 1962/1. számából, PTI 
sokszorosított, 1962. /Sáska Géza magángyűjteményében/ In.: HALÁSZ, 1988, 19. 
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 Ennek veszélyeitől azért a Köznevelés és a Pedagógiai Szemle több, 1959 és 1962 közt megjelent cikke óvott. 
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  „Az iskolának olyan tartalommal, olyan keretek kőzött kell dolgoznia, hogy kielégítse a szocialista 
társadalom igényeit.” – jelentette ki Ilku Pál az 5+1-es gimnáziumok igazgatóinak értekezletén 1959-ben. ILKU 
Pál: Az új típusú szocialista iskoláért, beszéd a kísérleti 5 plusz l-es gimnáziumok igazgatóinak értekezletén, in: 
Korszerű műveltség szocialista ember /válogatott beszédek és cikkek/, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977, 24.o. 
idézi: HALÁSZ, 1988, 48. 
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Elemér: Az 1961. évi III. (oktatási) törvény. Budapesti nevelő, A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVII. évfolyam 3–4. szám 2011. év 3–4. szám, 20-33. (A 
továbbiakban: KELEMEN, 2011) 
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A törvénnyel kapcsolatos vélt vagy valós társadalmi várakozásokat a Pedagógiai 

Szemle551 gyűjtötte össze és rangsorolta. A megoldandó kérdések közül elsőnek a tanulók 

túlterheltségét nevezte552 meg, ami logikusnak is tűnt, már csak a – később tárgyalandó - 

forgalomban lévő történelemkönyveket és az ezekhez kapcsolódó tanterveket és az 

elharapódzó, később Unger Mátyás által „tényfetisizmus”-nak nevezett felfogást figyelembe 

véve is. Másodjára – s ez már jóval vitathatóbb és statisztikai adatokkal nem alátámasztható - 

a „miért kell őket (mármint a gyermekeket) a számukra ma még perspektívátlan 

gimnáziumokba íratni,”553 miért nem kínál az oktatásirányítás szakmát adó középiskolát? 

kérdését tették fel, amire az 5+1-es képzés és a szakközépiskolák rendszere adott választ. A 

szerzők harmadik megoldandó feladatként pedig az ideológiai nevelés prioritásából fakadó 

egységes oktatásirányítás igényét fogalmazták meg. 

A célokat a gyakorlatra lebontva ez három kidolgozandó, megoldandó problémakört 

jelentett a törvény és a tantervek készítőinek: „a korszerű műveltséganyag összeállítását a 

korszerűtlen elhagyásával, az ifjúság előkészítését a termelésre és a kommunista ember 

kialakítását a nagyüzem, a munkásosztály és a parasztság nevelő hatásának 

felhasználásával”.554  

Logikusnak tűnhet, hogy egy színvonalas reformkoncepció555 elfogadása után 

szülessenek meg a konkrét tantervek, majd ezeket kövessék a tankönyvek. Bár e 

reformkoncepció érkezését, főleg a „szocialista munkaiskola” majd ezer általános iskolai és 

gimnáziumi osztályban történő sikeres kipróbálását látványosan harangozták be az 

oktatáspolitika (és nemcsak az) illetékesei és a szaksajtó, ugyanakkor az új modell 

megjelenéséig a közismereti tárgyakat is csak tanítani kellett valahogy. Célszerűnek látszott, 

hogy az új gimnáziumi tanterv bevezetéséig ne kerüljön sor új tankönyvek kiadására, de a 
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 Lásd e témáról a Pedagógiai Szemle szerkesztőségi üzenetét. Gyorsítsuk meg oktatásügyünk fejlődését! 
Pedagógiai Szemle, 1960. 9. szám 733-737. 
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nevelést és felkészítést a társadalmi gyakorlatra. Ez a paradigma alapozta meg az 1963-as általános iskolai és 
az 1965-ös középiskolai tanterveket is.” BALLÉR, 1994, 358. 
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történelem esetében – mivel „a meglévők igen nehéz helyzetbe hozzák a tanárokat” – 

szükséges volt új, ideiglenes művek kiadása.556 A történelem esetében a Tankönyvkiadó 

Vállalat terve az volt, hogy a gimnáziumi könyvek közül a II. és a III. osztályéit teljesen 

átíratják, úgy, hogy egy kötetbe kerüljön a magyar és az egyetemes történelem, a IV. 

osztályban pedig a magyar történelemről szóló, már átdolgozott rész változatlanul hagyása 

mellett új, egyetemes történeti rész megíratására kerüljön sor.557 Mint ahogy várható volt, az 

időtényező – hisz nem lehetett a Rákosi-kor tankönyvei és tantervei alapján tanítani az 1958-

61-es tanévekben – arra sarkallta az oktatás szereplőit, hogy általában is - ideiglenesnek szánt, 

de több évig megmaradó - tananyag átrendezésekkel és tankönyvekkel558 „húzzák ki” a 

reformtantervek és a reformtankönyvek elkészültéig. E reformtantervek is az oktatási törvény 

előtt születtek meg ugyan, de alkotóik már abban a tudatban készíthették el azokat, hogy a 

minisztérium ígéretet tett, hogy „nem fogjuk a tanterveket, tankönyveket, a szaktudományok 

megállapításaiba mesterségesen beiktatott politikai szólamokkal, téves aktualizálásokkal 

teleaggatni.”559 

 

4. Mi legyen a történelem tantervével? 

 

Semmi esetre sem állíthatjuk, hogy történelemtanítás szempontjából az 1956 és 61 

között eltelt idő „üresjárat” lett volna. Az oktatási törvény kimunkálásának kezdetére már 

készen álltak az általános iskolai tantervek. Az 1956-ban életbe is lépett alsó és az 1958-ban 

kiadott felső tagozati új, általános iskolai tantervek mutatván az új irány jellemzőit és 

korlátait, már szakítottak a személyi kultusz sematizmusával és frazeológiájával, de még 

„nem támaszkodtak az általános műveltség korszerű tartalmának mélyebb elemzésére, éppen 

ezért jelentőségük a politikai kérdésekhez való viszonyukban mutatható ki.”560 A 

gimnáziumok esetében, mivel csak az 1950-es tanterv állt rendelkezésre, ennél bonyolultabb, 

de bizonyos szempontból egyszerűbb is volt a helyzet, amit jól mutat a történelem „tanterve” 

(valójában „tananyagbeosztásról” volt szó).561 Ennek esetében az történt, hogy az 1950-es 
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tantervnek a nevelési célokat megfogalmazó, tirádákkal zsúfolt bevezetőjét562 elhagyták az 

1957-es tananyag-átrendezéskor, illetve az új „tervben” részletesebben és óraszámokra 

lebontva határozták meg az egyes tanítandó és megtanulandó témákat.563 A nevelési célokat 

pedig úgy állapították meg, hogy a már megjelent általános iskolai történelemtantervek 

irányelveit – „A történelem tantárgy […] a művelődési anyagnak a marxizmus-leninizmus 

szellemében történő megtanításában nyújtson korszerű történelem-szemléletet és politikai 

alapismereteket, s ezzel járuljon hozzá a tanulók dialektikus és történelmi materialista 

világnézetének megalapozásához, valamint ahhoz, hogy a tanulók a szocialista jelent és a 

kommunista jövőt a történelmi fejlődés törvényszerű, természetes eredményének tekintsék, s 

érzelmileg mellé álljanak. Segítse a tanulók kommunista erkölcsi, továbbá esztétikai 

ismereteinek és ennek megfelelő érzelemvilágának és magatartásának megalapozását”564 - 

vették alapul. Lugossy Jenő miniszterhelyettes nemes egyszerűséggel jegyezte fel: „Ezek az 

elvek értelemszerűen alkalmazandók a középiskolai történelemtanításban is”.565 

A történelem ekkori tervéről elkülönítve nem volna szerencsés beszélnünk, mert a 

világnézeti alapú tantervi integráció nem elszigetelt tantárgyakban gondolkozott, hanem 

ezeket alárendelve az egységes ideológiai céloknak, azon igyekezett, hogy a tudományosság 

az iskolában ne azt jelentse, hogy a tantárgyak az egyes szaktudományok - Faludi Szilárd 

megfogalmazásával élve - „tematikai-rendszertani alapjait reprodukálják”, hanem azt, hogy a 

világnézeti szempontból lényeges összefüggéseket közvetítsék.566 Ebből a felfogásból 
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 A Cél: „A magyar nép történetének és az egyetemes történelemnek alapos ismerete, – a történelmi 
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jelenkori történelmünk szerves kapcsolatának megmutatása, a munkásosztály nemzetközi harcának 
megismerése és jelentőségének tudatosítása az elnyomott osztályok és népek felszabadításáért vívott harcban. 
A nemzeti függetlenségi mozgalmak szerepének megismerése és értékelése az egyetemes emberi haladás 
előbbre vitelében. A gyarmati elnyomás alatt sínylődő, felszabadulásért küzdő népek harcának ismertetése, 
jelentőségének értékelése a szocializmus győzelme szempontjából. A proletár nemzetköziség érzésének 
kifejlesztése és erősítése, a harc a sovinizmus ellen. A Bolsevik Párt történetének alapos megismerése, az ifjúság 
szeretetének elmélyítése a békéért folyó harc vezetője, a Szovjetunió iránt. A dolgozó nép ügye iránti hűségre, a 
nép ellenségei iránti gyűlöletre való nevelés, – a szocialista hazafiság érzésének ápolása.” 
563

 Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a nevelési folyamatot középpontba helyező szocialista tanterv (1950) 
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kiindulva a történelem tanterv, mint a többi is, a korábbi időszak aktuális politikai igényeit a 

pedagógia nyelvére lefordító, központosított, mindent előíró és „adagoló”, deklarált, egy 

tantárgyi tantervet és hozzá egy könyvet használó helyett talán némi társadalmi konszenzust is 

magában rejtő, curriculum567 típusú, de azért még mindig „egy tanterv - egy tankönyv” 

tervezetnek ígérkezett.  

A társadalmi konszenzus nem jelentette a történelemszemlélet árnyalatainak vagy 

alternatíváinak érvényesülését – a controverzitás és a multiperspektivitás még egy eljövendő 

pedagógiai korszak vívmánya. A tantervkészítés abból a műveltségkánonra vonatkozó 

alapelvből indult ki, hogy nem lehet „egy ország, egy kor műveltségét elszakítani ugyanannak 

az országnak, ugyanannak a kornak a társadalmi viszonyaitól, gazdasági és politikai 

berendezkedésétől. Ilyen operáció csak a fantázia világában sikerülhet.”568 A társadalmi 

rendszerhez kötöttség óhatatlanul hozta magával, hogy az új műveltségeszmény 

megfogalmazása valamivel szemben történt, ami a rendszer sajátosságaiból adódóan nem 

lehetett más, mint a Horthy-kor műveltség (és történelem) eszménye.569 Ennek az eszménynek 

nemcsak a történeti elemeit utasította el a Kádár-korszak oktatáspolitikája, hanem az azt 

kiszolgáló „liberális pedagógiát” is, amely, „mint hivatalos irányzat, értett hozzá, hogy a 

'különös” érdekeket általános érdekeknek, a társadalom konzerválását történelmi 

szükségszerűségnek, a folytonoshoz való ragaszkodást morális kötelezettségnek, az 

alkalmazkodást erénynek, egyszóval, hogy az adott politikai rendszer szolgálatát "a kultúra" 

kérdésének tüntesse fel.570 E műveltségeszménnyel szemben a szocialista pedagógia a kultúra 

osztályjellegét hangsúlyozta, ami a vezető osztálynak tartott munkásosztályra571 

                                                           
567

 A curriculum – azaz a folyamatterv vagy program – a tanítási, tanulási folyamat (meghatározott tartalmi 
egységeihez hozzárendelhető) tervezését és leírását jelenti a céloktól az értékelésig. A témáról részletesebben 
lásd: HORÁNSZKY Nándor: Tanterv és curriculum. Magyar Pedagógia, 1992. 3. sz. 
568

 FALUDI, 1988. 122. 
569

 „De hát éppen ez az, amiről beszélünk. A valóságban soha sehol sem volt szó "a" kultúráról, hanem mindig 
csak egy bizonyos meghatározott, társadalmilag, történelmileg konkrét, osztály jellegű kultúráról. […] Világos 
dolog, hogy a millennium fényeinek nem a hárommillió koldus rongyait, nem a másfél millió. kivándorló 
hitevesztését, nem a demokratikus eszmék és mozgalmak ellen brutális terrorral fellépő Magyarország csendőr-
szennyesét, hanem azt a "keresztény-nemzeti" állameszmét kellett megvilágítania, amely jó volt mindannak 
ideológiai alátámasztására, ami Magyarországon rossz volt. Az akkori Magyarországon csak e keresztény-
nemzeti kultúra megőrzéséről és továbbplántálásáról lehetett szó és nem akármiféle kultúráról. Ebbe a feudális 
nagybirtokrendszerrel, félabszolút kormányzással determinált, nemzetiségeket elnyomó és az osztrák 
elnyomóktól lekorrumpált rendszerbe, ennek egyén feletti, objektív struktúráiba ("keresztény" nacionalista 
kultúrájába) kellett "beletagolni" a felnövekvő egyéneket, s nem példának okáért a francia forradalom 
eszmekörébe. Ebbe az újnak szívósan ellenálló, a régihez görcsösen ragaszkodó magyar ancien régime-be!” – 
írja Faludi, nem számolván azzal, hogy a kádárizmus oktatáspolitikai alapelveit fogalmazza meg a Horthy-korra 
vetítve. U. o. 
570

 U. o. 
571

 „Mi - akik a kultúra fogalmát nem ismerjük el magában való pedagógiai célkategóriának - nem abban 
különbözünk ettől a polgári irányzattól, hogy nem törődünk a műveltséggel vagy lebecsüljük azt, hanem abban, 
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vonatkoztatva különös paradoxonnal, annak kimondásával járt, hogy „a szocializmus 

szempontjából műveltség általában - nem létezik. A benne rejlő progresszió és regresszió az, 

ami elsősorban számításba jön. Az előbbi azért, hogy támaszkodjunk rá, az utóbbi azért, hogy 

harcoljunk ellene. Mindebben a társadalom forradalmi átalakítása jut kifejezésre, amely 

másként teszi fel a pedagógia "alapkérdését", mint a társadalom konzerválása. […]Ebben az 

értelemben a múlt produktumait alávetjük a jelen és a jövő szelekciójának. A tantervben nem 

azt fogjuk elsősorban számon kérni, hogy benne van-e a múlt…”572
 

A kultúra abszolút voltát szintén tagadó Kádár-kor és a Rákosi-éra oktatáspolitikai 

gyakorlatához képesti eltérés mégis jelentős volt abból a szempontból, hogy előbbi idején a 

„nagy egész” felől közelítve, tudományos alapokon először indult tantervfejlesztés, melynek 

középpontjában a szocialista nevelőmunka tartalmának kifejtése valamint az iskolarendszer – 

ezen belül különösen a témánk vizsgálódási területét képező középiskola – differenciálása 

állt. A PTI egy tantervi bizottság keretein belül hat munkabizottságot állított fel, amelyek az 

elkészült anyagokat a minisztérium közoktatási koncepcióját kidolgozó bizottsággal573 

együttműködve dolgozott. Terveik szerint egy három évig tartó kutatómunkával, melynek 

első részében történt a társadalmi igények felmérése, az általános pedagógiai álláspontok 

vizsgálata, az egyes tantárgyak történeti kutatása, az oktatási gyakorlatban problematikus 

anyagrészek feltérképezése, második részében pedig a műveltségi anyag „leosztására”, 

melyhez a személyiség formálásához szükséges elemek kapcsolódnak került sor egy 

alapdokumentum kidolgozására. A három év után a bizottság nem tantervet, hanem olyan 

„alapvetést”574 tett az oktatáspolitika vezetőinek asztalára, melynek elemei majd az 1963. évi 

általános és az 1965. évi középiskolai tantervekben jelentek meg.575 

Az előzőekből következőleg tehát az oktatási törvény előkészítésének munkálataival 

párhuzamosan, de azoktól nem elválasztva zajlott a középiskolai történelem tantervek 

kidolgozásának előkészítése, s hamarosan megszülettek azok az alapelvek, melyekre építve a 

lehetőség nyílt történelemoktatás tartalmi és szemléleti átalakítására. A Magyar Történelmi 

Társulat 1959 májusában tartott szombathelyi országos vándorgyűlésén megfogalmazott 

                                                                                                                                                                                     
hogy nyíltan valljuk a műveltség történelmileg meghatározott osztályjellegét, társadalmi-politikai funkcióit, 
másrészt: ezeket a funkciókat egy valóban jó ügy szolgálatába állítjuk: "alárendeljük" a szocializmus 
érdekeinek.” U. o. 126. 
572

 U. o. 127. 
573

  Az első bizottságot még az MSZMP KB állította fel, majd a feladatot hamarosan átadta a Benke Valéria által 
vezetett Művelődési Minisztériumnak. A nevelési-oktatási bizottság tagjaihoz lásd a 214. sz. jegyzetet. 
574

 FALUDI Szilárd: A „Tantervi bizottság” terveiről. Pedagógiai szemle 1958. évi 11. szám, 1128-1130. 
575

 Hogy aztán a szakemberek többszöri sürgetése ellenére a tantervelmélet hosszú időre változatlan maradjon, 
annak ellenére, hogy 1965-ben már nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatási törvényben megfogalmazottak 
végrehajthatatlansága miatt részben a tantervek is felelősek. 
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alapelveket576 Szabolcs Ottó a Történelemtanítás című lapban összefoglalva tárta a 

pedagógusok szakmai nyilvánossága elé.577 Az idealisztikus célok oktatáspolitika általi 

megfogalmazása a nevelőtestületek már említett egységén kívül az „oktató-nevelő munka” 

egészének „oszthatatlan egységét” feltételezte, mely egységnek része volt a korszerű 

műveltséganyag közös kiválasztása.578 Természetesen a világnézeti nevelés súlypontja 

továbbra is a történelemoktatásra hárult, s ez azonnal felvetette a történelmi ismeretanyag 

maximalizálásának kérdését, s ezzel együtt az „enciklopédikus műveltségű” embereszményről 

való lemondást, s egyéb újdonságok - többek közt a történelem tantárgy megszerettetésének 

kérdései, a gyors haladás helyett a tudás elmélyítése, korszerű segédeszközök, források 

használata stb. - megfogalmazását.579 Az oktatás sikerének feltételei ezzel párhuzamosan 

módosultak, és a soproni vándorgyűlésen már arról beszéltek, hogy a tanuló számára a 

történelem már nem csupán „tanulandó anyag”, hanem „érzelmi élmény” is lesz, tehát a diák 

az oktatás folyamata alatt „bele tudja magát élni a történésbe.” Ez azt sugallta, hogyha a 

történelemoktatásban a kádárizmus monolitikus oktatási rendszerében valaha is számottevő 

változás lesz, azt a módszertani megújulás fogja indukálni.580 

Ezek az alapelvek – korszerű műveltségi anyag kiválasztása, a lexikális anyag 

csökkentése, a tanulók önálló gondolkodásra való nevelése, a történelem tudományos 

anyagának sűrített, leegyszerűsített formában történő adoptációjával való szakítás a 

tankönyvekben és a tanórákon, történelmi szemlélet adása stb. – már azt feltételezték, hogy az 

alapelvekből olyan tantárgyi koncepciónak kell végre születnie, mely az alapelvekből 

következő irányelveket veszi alapul. Az első, s talán ez a legfontosabb, a kettős értelemben 

                                                           
576

 „A reform előmunkálatai során a következő irányelvek alakultak ki:  
1. A történelem komplexfelfogása, művelődési anyagának komplex értelmezése szakítást jelentett az egyoldalú 
politikatörténeti szemlélettel. E felfogás a történelemnek a gazdaság, társadalom, politika, kultúra és civilizáció 
egységében való tárgyalását jelentette.  
2. A világtörténelmi látásmód az ötvenes évek "magyarglóbuszos, a 400 év küzdelmei alapján nemzeti leg 
glorifikált" történelemtanítása helyére a világra való fokozottabb nyitást s reálisabb nemzeti önismeretre való 
nevelést kínálta.  
3. A történelemtanítás időszerűsége az adott jelent kívánta szolgálni, de nem a Rákosi-korszakban tapasztalt 
felületes aktualizálás és frázisos deklarálás módszereivel.” KATONA András: Törekvések a történelmi tudat 
alakítására a Kádár-korszak történelemtanterveiben és – tanításában. Történelempedagógiai füzetek 2008. 27. 
87. (A továbbiakban: KATONA, 2008.) 
577

 SZABOLCS Ottó: A Marxista-leninista történelemszemlélet kialakításáért. Történelemtanításunk időszerű 
kérdései. Történelemtanítás, 1959. 4. sz. 3-5. l. 
578

 u. o. 3. 
579

 A vándorgyűlés előtt jelent meg Unger Mátyás műve- Történelmi forrásfeldolgozó órák a gimnázium III. 
osztályában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1958. -, amely a történelem életszerűségének növeléséhez 
elengedhetetlennek tartotta a megismerés módszertanának megváltoztatását és ebben lényegében 
ellentmondott a deklarált marxista céloknak. 
580

 SZABOLCS Ottó: A történelemtanítás tegnap és ma. A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XXVII 
Történelempedagógiai írások II. Budapest, 2002 (A továbbiakban: SZABOLCS, 2002 A történelemtanítás…) 45. 
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használt komplexitással581 jelzett volt. Komplexitáson egyrészt azt értette a korabeli szakma, 

hogy a tantárgy a politikatörténet mellett szerves összefüggésben582 kell, hogy tanítsa a 

társadalom, gazdaság és a kultúrtörténetet, hogy ez által valósuljon meg „a történelem 

mindenoldalú összetevőiben, valóságos belső sokoldalú kapcsolatrendszerében való 

feltárásának és tanításának az igénye” (Szabolcs Ottó). Másrészt viszont a történelem része 

kellett, hogy legyen az egy közös nevelési célt maga elé tűző oktatáspolitika anyagának, tehát 

az ideológiai nevelésben a többi stúdiummal is koherens egységet kellett alkotnia.583 Ez után 

következett a „világtörténeti látásmód”, mely a Szabolcs Ottó által „hungarocentrikus 

szűklátókörűségnek” nevezett, nemzeti hagyományokat abszolutizáló szemléletből a tanulók 

figyelmét Európára majd az egész világra kívánta emelni, emellett e látásmódnak kellett 

megalapoznia az „integrált történelmet, tehát azt, ami a társadalmi mozgást egységben kívánta 

szemléltetni. Harmadik irányelv az „életközeliség” volt, aminek nehézségét az jelentette, hogy 

a történelemoktatás a „dogmatizmus” időszakában túlságosan is „életközelivé” vált, éppen 

ezért az életközeliség Szabolcs Ottó értelmezésében a dogmákkal történő „valós” szakítást és 

egy történelmi módon megvalósuló történelemtanítást értett.584 A tantárgyi koncepció 

alapelveit a szakmai közönség számára Veress Judit a Pedagógiai Szemlében megjelentetett 

cikkben585 „fordította le”.  

 

5. A tantárgyi koncepció kialakítása 

 

Mivel a tantárgyi koncepciót Veress Judit az iskolareform részének tekintette, az 

iskolareform funkcióját pedig szovjet mintára „a dolgozó nép gazdasági, társadalmi és 
                                                           
581

 „Az 1960-as évek elején vetődött fel egyre erőteljesebben a történelem mindenoldalú összetevőiben, 
valóságos belső sokoldalú kapcsolatrendszerében való feltárásának és tanításának az igénye. Ahogy akkor 
fogalmaztuk az alaptól a felépítményig, a gazdasági alapoktól az ideológiákig és intézményekig. Ez a 
történelem értelmezésének egy másik oldalú totalitása a világtörténelmi látásmód mellett.” SZABOLCS Ottó: 
Tények, tudás, szemlélet. In: Történelemtanítás, 1983.5. sz. 3. 
582

 Erre már Lakatos János is felhívta a figyelmet a tankönyvekről szóló, nagy vitát kiváltó cikkében. 
583

 „Amikor a tananyag kiválasztásának meghatározó szempontjai közül az elsőt, a nevelési célt és annak 
lebontását elemeztük, illetve az operacionalizált célokról beszéltünk, rámutattunk arra, hogy a régi 
tantervkészítési módot, amely a célrendszertől függetlenített és elszigetelt tantárgyak egymásmellettiségében 
tekintett tananyagokból próbálta mintegy "összeadni" az alapműveltség tartalmát, szükségképpen túl kell 
haladni. A lebontott célrendszerrel kapcsolatban említettük, hogy nem az egymástól elszigetelt és empirikus 
módon kialakult tantárgyi "tananyagok" mellé kell mintegy utólag odakapcsolni a feladat- és 
követelményrendszert, hanem az elvszerűen meghatározott célrendszerből kiindulva s a társadalmi kultúra 
totalitását tekintetbe véve kell meghatározni a lényeges összefüggéseket (struktúrákat) tartalmazó 
tananyagot.” NAGY Sándor: Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 121. 
584

 A témáról részletesebben lásd: SZABOLCS Ottó: A történelemtanítás továbbfejlesztése és a tanárképzés (Az 
MTA állásfoglalásai…) 16-36. 
585

 VERESS Judit: Tantárgykoncepció történelemből (Az iskolareformmal kapcsolatos tantervi munkálatokhoz). 
Pedagógiai Szemle, 1960. 9. sz. 738-755. (A továbbiakban: VERESS, 1960) 
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művelődési szükségleteivel” magyarázta, a tantárgyi reform fő üzenetét az „élet”-hez való 

alkalmazkodásban találta meg. Ebből logikusan fakadt az igény, hogy a tantervben 

fogalmazódjon meg, hogy miként tudna a történelem tantárgy a „szocialista társadalom” által 

megfogalmazott, korábban már bemutatott elvárásoknak megfelelni. Veress definíciója szerint 

„a történelem, mint iskolai tantárgy az ifjúság ideológiai-politikai és hazafias nevelésének 

egyik eszköze”, amit viszont csak akkor tud teljesíteni, ha marxista társadalom és 

történelemszemléletet ad illetve „szocialista hazafiságra”586 (ami alatt természetesen a 

„proletár internacionalizmust” kell értenünk) nevel.587 A fenti tézissel megadta a tantárgy 

egyik funkcióját is, melyhez egy másik is járult, a tömegek politikai tudatába a Horthy-korban 

mélyen rögzült eszmei hatások – ilyenek a nacionalizmus, sovinizmus, „vallásos és klerikális 

hatások” – elleni, az antinacionalista és antiklerikális ideológia nevében vívott küzdelem, 

mely által a történelem politikai nevelést végezve tudja betölteni „társadalmi szerepét”. A 

politikai nevelés lényege pedig nem volt más, mint az ismert központi tétel - a szocializmus 

majd kommunizmus szükségszerű győzelme a tőkés rend felett – bizonyítása.588 Ha pedig ez 

volt a „lényeg”, akkor megkerülhetetlen volt az „utolsó száz év” történetének részletesebb 

oktatása, már csak azért is, mert a szocialista országok tanterveiben is kiemelt helyen 

szerepelt a „szocialista világrendszer kialakulása, mint visszafordíthatatlan történelmi tény”, 

ráadásul ez az anyag a kor felfogása szerint különösen alkalmas volt arra, hogy az „időszerű 

politikai nevelés” eszköze legyen. A szerző véleménye szerint egyébként a 20. század 

történetének felértékelődése általános tendencia; a „jelenismeret” (ő a „legújabb kor” 

történetéről beszél) a nyugati oktatásban is egyre nagyobb figyelmet kap, sőt, e ponton Veress 

Judit lényegesnek tartott idézni (és félreidézni) egy svájci tantervi vitában elhangzott olyan 

megszólalást, amely szerint az egyetemes történelmet a népek saját szemszögéből kellene 

bemutatnia a történelemoktatásnak. E nézetet – valószínű, hogy a svájci kollégák annak is 

szánták – már szinte a multiperspektivikus oktatás előfutárának is tekinthetnénk, ha nem 

                                                           
586

 „Mindaz, ami nemzeti múltunkban és kultúránkban haladó, az internacionális haladás része és emeltyűje. 
Nem megkerülésével, hanem vele segíthetjük igazán a további haladást. S mindez: nem a marxizmus háttérbe 
szorítása, hanem alkalmazása, amennyiben a szocialista kultúra nem formájában kell, hogy szocialista legyen, 
hanem tartalmában! . 
A világnézeti nevelés konkrét formája olyan hagyományos tárgyakban, mint a magyar irodalom, a magyar 
történelem" a magyar földrajz, ezek anyagának pártos, szocialista szellemű, szocialista hazafiságra nevelő 
bemutatása.” FALUDI Szilárd: Tantervelméleti tanulmányok, 1975 Műveltség, iskola, munka /Válogatott 
pedagógiai tanulmányok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 149. (A továbbiakban: FALUDI, 1988) 
587

 VERESS, 1960, 748. 
588

 (A történelem) „akkor vált a politikai nevelés eszközévé, ha ki tudta alakítani azt a meggyőződést, hogy az 
emberi társadalom az osztályharcok történetén át szükségképpen jutott el a jelenkor legnagyobb kérdéséhez, a 
két tábor – a szocialista és a kapitalista tábor – küzdelméhez, s ha elvezet ahhoz a meggyőződéshez, hogy a két 
tábor harca fokozatosan a szocializmus, a kommunizmus teljes győzelméhez vezet.” u. a. 749. 
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gyanakodnánk arra, hogy ebből a szemléletből szerzőnket az érdekli, hogy az elnyomott 

gyarmati népek oldaláról hogyan lehetne jobban bemutatni az imperializmus igazi 

természetét. Végezetül, ha a fentebb megnevezett politikai-ideológiai funkciók mellé tesszük 

a történelem társadalmi szerepét is, ami a „politechnizáció elvéhez” való felzárkózást jelenti, 

akkor lényegében megkapjuk azokat a pontokat, ahol a történelem, mint iskolai tantárgy „a 

kultúrforradalom eredményeihez és a nemzetközi méretekben folyó ideológiai harchoz 

kapcsolódik”.589 

A koncepció elkészítése után következő fázis a „tantárggyá szervezés”, amely a 

történelem, mint stúdium definiálásának kérdését is felvetette, jelesül azt, hogy miképp 

viszonyuljon a tantárgy a tudományhoz, illetve tartható-e az a nézet, hogy a tantárgy 

lényegében a tudomány egyszerűsített, az iskolák számára „lebutított” változata. Veres Judit 

és a szakma más képviselői szerint nem, mert „az iskolában nem egyszerűen, nem pusztán a 

tudományos eredmények továbbszármaztatásáról és továbbfejlesztésének biztosításáról van 

szó, hanem nevelésről, kommunista embernevelésről és a tudomány kérdései ezen belül 

jelentkeznek.”590 Az erre az alapra épülő történelem tantárgyszervezés fő feladata (és egyben 

gondja is) az egyes részterületek – gazdaság-, társadalom-, kultúrtörténet stb. – arányainak 

megtalálása és szerves egységgé dolgozásuk volt.591 E ponton érdekes ellenmondáshoz 

érkeztünk. A történelemtanítás számos elemében változni készült az 1958 után, és önmagát 

mint egy gyökeresen megújuló, a hagyományos „nemzeti” történelemmel szakító stúdiumot 

definiálta. Ugyanakkor ideológiai bázisának és referenciapontjainak állandósága - ugyanazok 

maradtak, mint 1956 előtt voltak – ráadásul a forradalom előtt elkezdett, az előző időszakkal 

való kontinuitást és ezáltal a lényegi változatlanságot biztosító tantárgyi módosítások eleve 

kétségessé tették a vállalkozás sikerét. Hiába jelentette ki az új koncepcióval kapcsolatosan 

Veress Judit teátrálisan: „A történelmet, közelebbről a „nemzeti történelmet”, mint iskolai 

tárgyat, a modern humán tárgyak között a nacionalizmus, a felfelé törekvő burzsoázia 

kulturális szükségletei hívták életre. A tantárgy tradicionális konstrukciója betöltötte 

„történelmi hivatását”, egy merőben új, minőségileg megváltozott társadalmi rend talaján 

egész „karakterének” szükségképpen meg kell változnia. Sem a tradicionális „egyetemes 
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 VERESS, 1960, 750. 
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 FALUDI Szilárd: Időszerű tantervelméleti kérdések. Tanulmányok a neveléstudomány köréből (1959), 
Akadémiai Kiadó, 1960. 83. 
591

 Ezzel kapcsolatban a Pedagógiai Szemle több korábbi helytelen példát is felsorol: a „tömény történelmi 
materializmusért” és a Marx, Engels, Lenin, Sztálin citátumok sokaságáért Karácsony Béla I. osztályos 
gimnáziumi (1952), a technikatörténet sikertelen integrációjáért a gimnázium II. osztályának Makkal László által 
írt, az egyetemes és magyar történelem párhuzamainak nem kellő kialakításáért pedig –a Lakatos János által is 
bírált – gimnáziumi IV. osztályos tankönyvei kaptak bírálatot. 



149 
 

történelem” sem a tradicionális „nemzeti történelem” nem megfelelő keret a szocialista 

tartalommal való telítésre. Az új bornak új serleg kell…”592 A kérdés valójában nem az volt, 

hogy „a serleg” új-e, hanem az, hogy a régi „bor” (nevezzük talán így a tananyagot) 

megtanítása nem lesz-e eleve kétséges még a szintén beharangozott – a tanár „leadja az 

anyagot”, a diák meg megtanulja gyakorlatát felváltó - módszertani megújulás esetén is. Hogy 

módszertani megújulásra is szükség lesz, illetve annak a felismeréséről, hogy a 

„gondolkodásra nevelés” kérdéseiben azért minden a tanórákon dől el, többen 

megfogalmazták észrevételeiket az oktatási törvényt megelőző vitában. Javaslataikkal - 

melyek a tanórákra és a tankönyvekre is kiterjedtek593 – azt sürgették, hogy szakítson az 

oktatás a „leckereprodukáltatás” gyakorlatával, bízzanak több önálló feladatot a tanulókra, a 

kérdéskultúra594 legyen változatosabb és a tankönyvekbe a „tanulók munkakedvének 

fokozására” kerüljenek név- és tárgymutatók. 

Mivel az általános iskolai tervek már készen álltak (fontos, hogy már ’56 előtt 

megkezdődött átalakításuk!), folyamatban gondolkodva logikusnak tűnt, hogy egyik 

referenciapontként szemléletüket, elrendezettségüket kövesse a középiskolai is.595 Ez már 

csak azért is célszerű illetve kötelező volt, mert az elképzelések a történelemtanítást a 

„szocialista nevelés” egyik olyan letéteményesének tekintették, mely a tanulók iskolai ottlétét 

10-től 18 éves korukig koherensen (itt egy bizonyos szemlélet kompromisszum nélküli 

továbbviteléről van szó) kíséri végig, vagy ahogy a tanterv feldolgozását segíteni igyekvő 

tanulmány kifejtette: „A történelemtanítás központi feladata a korszerű marxista-leninista 

történelemszemlélet megalapozása, a politikai nevelés alapjaihoz való hozzájárulás. A 

történelemtanítás a világnézeti nevelés egyik fő területét öleli fel, megalapozza a 

világnézetnek a társadalomra vonatkozó részét. […] A társadalom mozgástörvényeinek 

megismerését a történelemtanítás alapozza meg. Ezért a történelemtanítás a 

társadalomtudományi tantárgyak között centrális helyet foglal el. A marxista 

történettudomány és a marxista történelemtanítás a dialektikus és történelmi materializmus 
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 VERESS, 1960, 753. 
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 MAKAY László: Gondolkodásra nevelés a történelemtanításban. Pedagógiai Szemle, 1960. 7-8. szám, 680-
685. 
594

 E tárgykörben érdekes kísérletet végzetek a budapesti Batthyány Utcai Általános Iskola felső tagozatának 
tanárai akkor, amikor az összes tanórán elhangzott kérdést rögzítették és kategorizálták. Figyelemre méltó, 
hogy a kérdéstípusok-módszerek közül a szerzők határozottan elutasították a „kérdve kifejtőt” azzal, hogy a 
tanulókat nem serkenti az ismeretanyag megértésére, illetve a „heurisztikusat” azzal, hogy a tanulók a tudósok 
sok energiával megalkotott téziseit úgysem tudják maguk „kitalálni”. BARABÁS Klára és LÉNÁRD Ferenc: A 
tanárok kérdései. Pedagógiai Szemle 1957. évi 2. szám 12-24. 
595

 Lásd 257. sz. jegyzet 
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módszerein és eszméin alapul. A konkrét múlt megismertetése közben a történelemtanítás a 

társadalmi mozgás fő törvényszerűségeit tárja fel.”596  

Másik referenciapontot – mint még sokáig – a szocialista országok tantervfejlesztése 

és tankönyveinek szövegei, valamint a meglévő „nevelési tervek” képezték. Ezek alapján – 

mint láttuk - a tantárgy helye elsősorban a „szocialista nevelésben” volt, de úgy, hogy 

megtalálja az egyensúlyt az ideológiai és a tudományos szféra között. Anyagát marxista 

módon, tehát kronologikusan597 kellett feldolgozni oly módon, hogy a „fejlődés objektív 

törvényeit” mutassa be vagy másként az anyag részeinek „az objektív érvényű, 

törvényszerűen jelentkező társadalmi igazságokat kellett kifejezniük”,598 a tartalom pedig e 

célnak kellett, hogy alárendelődjön.599 Ennek a nézetnek a hátterében az állt, hogy a korban 

általános felfogás szerint a „kultúra osztály jellegű”, tehát (Pierre Nora-hoz visszatérve) joga 

volt a történeti emlékezetet a maga politikai hitvallása szerint értelmezni, s szelekciós 

eszközeit a neki tetsző történelem érdekében latba vetni. Faludi Szilárd tárgyalt korszakunk 

után több, mint 15 esztendővel írt tanulmányában még mindig ezt, a rendszerváltásig 

lényegében alig-alig módosuló nézetet vallotta, amikor az alábbiakat megfogalmazta: 

„Akármilyen szemérmesen is hallgatunk róla, tudomásul kell vennünk, hogy a tananyag 

tartalma, orientációja, belső arányai nem egyszerűen az általában vett kultúrát tükrözik, 

hanem ha akarják, ha nem annak értékelését is, azt a tendenciát is, amely a nevelés 

lényegéhez tartozik (valamivé, valamilyenné formálni !), amely minden iskolában ott van, 

amely kifejezésre jut a nevelés cél- és feladatrendszerében, s melyben kifejezésre jut kultúra- 

és kultúrpolitika.”600 E tartalmak azonban nem állhatnak a többi tantárgytól elszigetelten, 
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 VERESS Judit Vezérfonal az általános iskolai történelemtanterv feldolgozásához. (1964) In: SZABOLCS Ottó – 
katona András: Történelem. Tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. Dokumentumok a történelemtanítás 
történetének és módszertanának tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006, 494. (A 
továbbiakban: VERESS, 1964) 
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 „A mi iskoláinkban a valóságot a materialista dialektika módszereivel vizsgáljuk. Az általános iskolai 
történelemtanításban vázlatosan lepereg a tanulók szeme előtt az egész történelmi múlt a legrégibb időktől 
napjainkig, az új megvívja a régivel a harcát, a régi elhal, az új győzedelmeskedik, az új forradalmi 
változásokban ölt testet, és így tovább. […]Az általános iskolai történelemtanítás a VIII. osztályban az 
imperializmus kialakulásával foglalkozó 6 óra kivételével teljes egészében a kapitalizmusról a szocializmusra 
való átmenet, tehát korunk fő kérdéseivel foglalkozik. A VIII. osztályban az előző évfolyamok tananyagához 
képest kiszélesedik, és mélyebbre hatol az általános iskolai történelemtanítás éppen abból a sajátos nevelési 
feladatból kiindulva, hogy eszmeileg és elvileg meg kell alapoznia a tanulók tudatos és aktív részvételét a 
kapitalizmusból a szocializmusba, kommunizmusba való átmenet harcában, a szocializmusból a kommunizmus 
y felé tartó modern, osztály nélküli társadalom felépítésében.” VERESS, 1964, 495. 
598

 VERESS, 1960, 745. 
599

 Jellemzően cinikus példával él a szerző, amikor azt állítja, hogy ennek ellenkezője is ugyanazt a célt szolgálja, 
pl. mikor Nyugat-Európában „denacionalizálni” akarták a történelemkönyveket, ezzel valójában a NATO 
ideológiájának szolgálatába állították azokat. u.o.  
600

 A kérdést jellemző példázattal világította meg: „Világos dolog, hogy a múlt század végén 1000 éves 
fennállását ünneplő Magyarország nem Dózsát, nem Martinovicot és nem Kossuthot ünnepelte - pedig nehéz 
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hanem azokkal érintkezniük kell, olyannyira, hogy a szerző a „tantárgyi koncentráció” hosszú 

és lényegében eredménytelen történetét elindító diskurzust kezdeményezve a „korszerű 

műveltség” jegyében kívánta azokat összehangolni. Ismét szovjet példát említve felvetette 

annak a lehetőségét is, hogy a különböző stúdiumok ideológiai egységét egy summázó 

tantárggyal, ami a Szovjetunióban a „tudományos kommunizmus alapjai” névre hallgatott – 

nálunk ez lett volna az erkölcstan,601 majd valóban lett is a „világnézetünk alapjai” – kellene 

megteremteni.  

Természetesen illuzórikusnak tűnt, hogy a tudati nevelést az iskola maga el tudná 

látni, ezért, mivel a politikai hatalom és az oktatásirányítás – semmit sem bízván a véletlenre - 

úgy vélte, hogy a korábban már „megszondázott” szülői háttér nem tudna hathatósan 

hozzájárulni a szocialista neveléshez.602  Így a hatalom jelentős szerepet hárított a közösségi 

nevelés feladatait az iskolától részben átvenni hivatott, de valamilyen mértékben a nevelőknek 

alárendelt ifjúsági szervezetekre (pl. KISZ),603 az 1957-ben újraélesztett, de a NÉKOSZ 

radikalizmusát már nélkülöző, a Makarenko-féle kommunát mintául vevő kollégiumi 

mozgalomra,604 vagy éppen az olyan kezdeményezésekre, amelyek az iskolában elkezdett 

politikai integrációt iskolán kívüli „önkéntes tevékenységgel”605 segítették. 

                                                                                                                                                                                     
volna ezeket a nagyjainkat egy "igazában" vett művelődéstörténetből kirekeszteni -, hanem a tízezer holdak 
(vagyis Dózsát tüzes trónra ültetők) országát, az Ausztriával "vegyes házasságban" élő (Kossuthra nem 
hallgató) császári és királyi (Martinovicsokat lenyakazó) Magyarországot.” FALUDI, 1988, 122. 
601

 Mint korábban említettük, bevezetése lemaradt, de ez nem jelentette/jelenti azt, hogy a mindenkori 
kultuszkormányzatok felhagytak volna ez irányú próbálkozásaikkal. 
602

 Érdemes megjegyeznünk, hogy akkoriban a média és az akadémiai történetírás alatt még nem igazán 
tevékenykedett történelmi szubkultúra, Kosáry Domokos szellemes megjegyzésével élve „történeti alvilág”, így 
aztán ilyen hatások jóval kevésbé stimulálták a történelmi tudatot, mint manapság. Ugyanakkor a média 
előretörésével a Kádár-korszak érzékelte a veszélyt, de a lehetőséget is, így a történelmi műsorok adásba 
tételét szigorúan irányította és ellenőrizte. A témáról lásd: GYÁNI Gábor: Nemzet, kollektív emlékezet és public 
history. Történelmi Szemle, 2012. 3. szám 357-375. 
603

 „A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség fő feladata: a szocialista társadalom építésének szolgálata, 
harcoljon a párt célkitűzéseiért az ifjúság között, és nevelje az ifjúságot kommunista szellemben.[…] A magyar 
ifjúság hazafias szellemű, szocializmushoz hű állampolgárokká nevelése egész népünk és államunk ügye. Ezért 
az MSzMP Központi Bizottsága felhív minden szülőt, pedagógust, idősebb munkást, felkéri a munkásmozgalom 
régi, kipróbált harcosait: a mulasztásokat pótolva, segítsék tanácsaikkal, személyes példamutatásukkal a KISZ 
munkáját. […] Csak pártunk és az egész társadalom együttes, sokoldalú erőfeszítése útján nevelhetünk a 
néphez, a szocializmus ügyéhez hűséges, öntudatos magyar fiatalságot.” Az MSZMP Ideiglenes Központi 
Bizottságának határozata az ifjúság helyzetéről és a KISZ megalakításáról. Budapest, 1957. március 11. 
604

 A népi kollégiumok „diákszállóvá” történő átalakításának, majd mikor a kollégiumi kérdésben eddig élő 
merevszovjet irányvonal megváltozott, visszaalakításának problémájára már Mérei Ferenc is felhívta a 
figyelmet a füredi konferencián: „S most ismét következik a kómikus fordulat: a XX. kongresszuson elhangzik az 
a kívánság, hogy bennlakásos iskolákat és kollégiumokat kell szervezni. S így, miután hat év alatt szétszórtuk 
kollégiumi nevelőinket, visszafejlesztettük kollégiumainkat és átvettük az „élenjáró” diákszállók [28] módszerét, 
megint felelevenítjük elfelejtett és elhallgatott kollégiumi hagyományainkat. Amíg csak magyar volt, addig nem 
kellett! Addig nem volt szocialista. Csak a szovjet határozat fémjelezhette szocialistává.” Balatonfüredi 
pedagógus konferencia 1956. október 1-6. (rövidített jegyzőkönyv) PTI, 1957. 10. 
605

 Ilyen volt az „Ifjúság a szocializmusért” elnevezésű, korán elhalt mozgalom, lényege „egy ötfokozatú 
próbarendszer " volt. Minden fokozat eléréséért megfelelő és fokozatonként emelkedő követelmények 
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 A KISZ Központi Bizottságának középiskolai irányelvei nem hagynak kétséget afelől, 

hogy az ifjúsági szervezet nem szimbolikus szerepet tulajdonított magának a közoktatásban, 

hanem nagyon is érvényesíteni igyekezett a „szocialista tanár-diák viszonyról” alkotott 

nézeteit. Egyrészt bírálták a „régi tanári munkastílust”, mely nem enged bensőségesebb 

kapcsolatokat, erősíti a diák félelmét, másrészt igyekeztek önálló munkára serkenteni a 

tanulókat, hogy maguk ismerjék fel: „a szocialista társadalom felépítéséért folyó harc döntő 

fegyvere […] a nagyobb tudás.”606 

A KISZ elképzeléseivel párhuzamokat mutató elvek szerint, 1963-tól az általános 

iskolákban szovjet mintára elkezdődött, majd a hatvanas évek közepére már kudarcot is 

vallott, a PTI által kidolgozott „tervszerű nevelés” programjának607 végrehajtása, amely egy 

részletes útmutatással szolgált a nevelőknek arról, hogy melyik életkorban milyen normákat 

kell elvárniuk és megkövetelniük a diákoktól. A tervszerű nevelés kérdései egy 

„liberalizálódó”, az új gazdasági mechanizmus felé haladó gazdasági és társadalmi 

környezetben visszarendeződésnek hatottak, s ellenérzést szültek.608 A közösségi nevelés arra 

lett volna hivatott, hogy a közoktatás a tanítási folyamattól az ünnepségeken609 keresztül a 

szabadidő „kulturált” eltöltéséig610 a nevelési folyamat minden alkotóelemében iskolai és 

mozgalmi színtereken egyaránt biztosítsa az ideológia jelenlétét.611  

                                                                                                                                                                                     
teljesítését kellett vállalnia a fiataloknak, --munkában, tanulásban, a kultúra és a sport területén. A mozgalom 
érdekessége volt, hogy a követelményeket nemcsak a KISZ -tagok teljesíthették, illetve olyan fiatalok, akik a 
KISZ tagjai akartak lenni, hanem szervezeten kívüli fiatalok is. A mozgalom fő célja az volt, hogy elősegítse az 
ifjúság sokoldalú nevelését, a fiatalokat felsorakoztassa a második ötéves terv megvalósítására, 
kibontakoztassa társadalmi cselekvőképességüket.” – emlékszik vissza egy résztvevő. 
http://www.hotdog.hu/blog/tengerszem_blogja 
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 BERECZ János egyetemi és középiskolai osztályvezető, KISZ KB): A KISZ Központi Bizottságának középiskolai 
irányelvei és a pedagógusok. Köznevelés, 1962. február 20. 108. 
607

 Az elképzelés rövid történeti vázlatát adja: HUNYADI Györgyné: Tervezés és eredményvizsgálat. Majzik 
Lászlóné emlékére Új pedagógiai szemle 2009. évi 8-9. szám 181-187. 
608

 „E liberalizálódási tendenciákkal egy időben történt a szocialista nevelés elveit és módszereit egységbe 
foglaló nevelési terv kibocsátása, amely a tantervekhez hasonló állami dokumentumként kívánta szabályozni a 
nevelői tevékenységet. Az állami irányítás így egy korábban formálisan nem szabályozott, jellegéből fakadóan 
nehezen szabályozható és a nevelők egyéni értékeit, beállítottságát közvetlenül érintő területre avatkozott be, 
ami konfliktusok sorozatát indította el.” HALÁSZ, 1984. 62. 
609

 Ilyen volt például a „három tavasz” (március 15., március 21. és április 4.) ünnepe 
610

 „A mozgalomnak kell vállalnia a nevelési folyamat teljes lefutásához szükséges tevékenységrendszer 
megformálását.[…] Hozzuk a gyermeket olyan helyzetbe, hogy önállóan azt válassza, amit a mozgalom felkínál 
neki. Akkor a pedagógiai intézmény kedves környezet lesz számára.” KOVÁCS Sándor: Milyen legyen a hetvenes 
évek úttörőprogramja? Úttörővezető, 25. 1971 1. sz., 1–2. 
611

 Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a korabeli pedagógiai szaksajtó (Köznevelés, Pedagógiai Szemle) vagy 
éppen a szervezett ifjúsághoz kötődő „mozgalmi” lapok, mint pl. az Úttörővezető, a szocialista nevelés 
sikereiről vagy éppen az idealizált közösségi életről szóló beszámolóikkal jelentős szerepet kaptak ebben. 
Emellett külön kutatás tárgya lenne, hogy mennyiben befolyásolta a tanulók tudati fejlődését az oktatási tér 
szimbolikája, a falakon, tárolókban, folyosókon stb. elhelyezett, sokszor a tankönyvekkel analógiákat mutató 
redundáns „ikonok” sokasága. 
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A közösségi nevelés intézményi háttereként definiált kollégiumi hálózatot a politikai 

vezetés különös figyelemmel kísérte, már csak azért is, mert a kollégisták döntő része 

munkás-paraszt származású, a rendszer által a jövő – többnyire – gazdasági szakembereként 

számon tartott fiatal volt. Közoktatásban betöltött súlyukat mi sem jelezte jobban, mint hogy 

Kádár János maga is meglátogatta a kollégiumok egyikét, s ott jelentős sajtónyilvánosságot 

kapott beszédet mondott. Beszédében félreérthetetlenül mutatkozott meg a rendszer utópikus 

jövőképe, amikor kijelentette, hogy „a mai fiatalokat úgy kell faragni, csiszolni, igazgatni, 

hogy megfeleljenek majd az akkori idők szükségleteinek. Azért mondjuk, hogy kommunista 

szakembereket kell nevelni, mert akkor már kommunista társadalom lesz, és kommunista 

társadalomban kell dolgozniok.”612 Fő – és lényegében egyetlen - feladatukul pedig a tanulást 

jelölte ki. Ennek kereteit az iskolának kellett biztosítania, a kollégium pedig az iskolát segítő 

háttérintézménnyé lett, ahol a diák „megtanul szolgálni”. És semmi esetre sem válhatott újra 

NÉKOSZ-szá „az állam jövendő vezéreit nevelő”, avantgarde jelleget továbbvivő 

autonómiává. 

 

VIII. Az 1961-es oktatási törvény és hatása a történelemoktatásra avagy „A 

feladatok hosszabb időre adva vannak, újabbakat keresni nem kell.”613 

 

1. Az „új Ratio Educationis” 

 

Természetesen a közösségi nevelés és a szocialista ember kiformálásának hatalmi 

igénye az oktatásirányítás centralizálását is megkövetelte, aminek jegyében a Művelődési 

Minisztérium 1959-61 között kidolgozott és a társadalmi nyilvánosság politikailag aktív 

részével, de többnyire véleményük mellőzése mellett – pedig kb. 400 ezren mondhattak róla 

„szervezett formában”614 véleményt - elfogadtatott oktatási reformkoncepciója egységes 

irányítás alatt álló rendszert vázolt fel.615 Ennek lényege az általános és a szakképzés 

                                                           
612

 KÁDÁR János: Társadalmunk fontos feladata az oktatás korszerűsítése. A Kulich Gyula kollégium ifjúsági 
gyűlésén elhangzott beszédéből. Köznevelés, 1962. május 15. 290. 
613

 A művelődésügyi miniszter142/1962 (M.K.12) M. utasítása az 1962/63. tanév főfeladatairól a középfokú 
oktatási intézményekben. (Melléklet a Művelődésügyi közlöny 192. évi 12. számához) 
614

 E formának jellemző, problémafelvető  forrása a Köznevelés által megkérdezettek egyikének beszámolója 
arról, hogy hogyan készítették elő a koncepció vitáját saját intézményükben: „Többen megjegyezték, kár, hogy 
nem szól a tervezet az érettségiről; jó lenne, ha az ország minden részéből érkező feljegyzések nem egy előre 
elkészített és lezárt tantervnek lennének az utóiratai, hanem azokat valóban meg is hallgatnák.” A gimnáziumi 
tantervek országos vitája. Köznevelés, 1962. december 4. 709. 
615

 Ez persze nem azt jelentette, hogy alternatív javaslatokat vártak volna, sőt Bencédy József még arra is 
felhívta a javító szándékúak figyelmét, hogy „lehetnek természetesen indokolt szakos javaslatok, 
ellenvélemények. Kérjük, mondják el ezeket is, érveljenek mellettük minél sokoldalúbban, alaposabban, csak azt 
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egységes „politechnizáló” kezelése, míg a törvényt követő tantervek616 és tankönyvek feladata 

az ötvenes évek oktatáspolitikai hibáinak a tantervekben és a tankönyvekben valorizálódó 

hatásainak kezelése lett volna.617  

Az 1961-es oktatási törvény végső soron annyiban tehát hatvanas évek politikusok és a 

tantervkészítőinek „ideológiai egysége” volt, hogy a szakértők a tudásanyag-válogatás 

meghatározó szempontjainak a marxista-leninista világnézeti nevelést, és a szocialista 

társadalmi gyakorlatra való felkészítést tekintették.618 Az ideológiai egység szimbólumává 

előlépett koncepció egyrészt a hatalom által nyújtott mozgásteret érzékeltette, másrészt 

egyértelművé tette a pedagógustársadalom számára, hogy e normák elfogadása vízválasztó 

lesz, vagy ahogy az országgyűlési tanácskozás egyik résztvevője fogalmazott: „Most újra 

meggyőződtem arról, hogy nekünk, pedagógusoknak szakítanunk kell a régivel, az élettől 

elszakadt, skolasztikus jellegű oktatással. […] Most csak annyit említenék meg, hogy milyen 

nagy szeretettel beszéltek rólunk, pedagógusokról. Különösen Kádár és Kállai elvtárs szavai 

sugározták a bizalmat, a megbecsülést, az elvtársi-baráti szeretetet. Bizonyos vagyok benne, 

hogy erre a szeretetre, bizalomra méltók leszünk.”619  

Arra, hogy ideológiai szempontok alapján szerint rendezzék el a tananyagokat, ami 

elvileg már rövidtávon is korlátozhatta volna a szaktudományt, a tudományok 

                                                                                                                                                                                     
ne feledjék el, hogyan illeszkednek az egészbe, milyen változtatást igényelnek az arányokban.” BENCÉDY József: 
A gimnáziumi tantervek vitája elé. Köznevelés, 1962/15-16. 453. 
616

 Ezek a tantervek, szemben az ötvenes évek elejéig divatban volt szillabusokkal, már úgynevezett „nevelés és 
oktatás tervei” voltak. „Ezek a tantervek rögzítették az intézmények általános céljain, feladatain túl az egyes 
tantárgyak céljait, feladatait, órakeretét, a tanítandó tartalom struktúráját, a követelményeket, a módszertani 
utasításokat, majd alapelveket, valamint a taneszközöket, s később a tanórán és iskolán kívüli nevelés szerepét 
is. Az oktatás terve típusú tanterv fogalma a következőképpen körvonalazódott. A tanterv egy adott iskolatípus 
célrendszerének figyelembevételével kiválogatott és a tanulók életkori sajátosságainak, lehetőségeinek 
megfelelően elrendezett művelődési anyag, amely a személyiség sokoldalú formálása, a képességek optimális 
fejlesztése érdekében reális oktatási folyamattá szervezhető, korszerű módszerekkel és eszközökkel 
eredményesen feldolgozható. Más megközelítésben a tanterv az oktatás és képzés tartalmát meghatározó 
dokumentum; az oktatás és képzés tartalma pedig a korszerű műveltségnek az a törzsanyaga, amely szükséges 
ahhoz, hogy a személyiségnek a nevelési célban megjelölt műveltségi szintjét elérjük.” - definiálja őket Bárdossy 
Ildikó. BÁRDOSSY Ildikó: A Curriculumfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. In: Tananyagok a pedagógia 
szakos alapképzéshez. Szerk. Bárdossy Ildikó, Forray R. Katalin, Kéri Katalin, Pécs: Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara Neveléstudományi Intézete Kiadó, 2006. 114. 
617

 „Az 1959-62 között kidolgozott tanterveknek és a rájuk épülő tankönyveknek az előző évtized hibáit kellett 
korrigálniuk. Többféle hibát egyszerre: felszámolni a tananyag merev, szürkítő sematizmusát, durva 
egyszerűsítéseit, különböző egyoldalúságait. Mindezt nagyon nehéz volt a gyakorlatban megvalósítani, hiszen 
az illetékes szakemberek látókörén, tájékozottságán és erkölcsi bátorságán kívül sok egyéb tényezőtől függött 
az előrelépés sikere; nem utolsósorban a tudomány akkori helyzetétől, feltárt anyagaitól s kialakult szemléleti 
eredményeitől. Akik a tanterveket és a tankönyveket készítik, azok nem termelői, hanem fogyasztói a 
tudománynak; az oktatás tartalmi, szemléleti hibáiért a tudomány is felelős.” MÁTRAI László: Történelem és 
személyiség. Történelemtanítás, személyiségfejlesztés: III. Országos Történelemtanítási Konferencia [Budapest] 
1977. december 14-15. Tankönyvkiadó, 1978. 44. (A továbbiakban: MÁTRAI, 1978) 
618

 SZEBENYI Péter: Tantervkészítés egykor és most. Educatio 3. évf. 3. sz. / 1994 351. 
619

 CSETE József: Méltók leszünk a megbecsülésre. Köznevelés, 1961. október 24. 617. 
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hagyományosan erős jelenléte a magyar közoktatásban, illetve a sztálinista oktatást 

ellenpontozni kívánó, a tudomány megbecsülését erősíteni hivatott gyakorlat620, a tények (és 

események) tanításának egyre nagyobb térnyerése miatt nem kerülhetett sor. A szaktudomány 

és ideológia sokszor egymással is opponáló jelenlétének következménye a törvényből 

automatikusan ugyan nem fakadó, de a törvény gyakorlattá változtatásáról szóló heves viták 

eredményeként mégiscsak előálló marxista ideológiai felszín mögött megbúvó „maximalista 

produktumok” kettőssége lett. Maga a törvény egyértelműen annak az értelmiséggel szemben 

gyanakvó „munkás-paraszt kormányzat” által képviselt politikai szándéknak volt 

kodifikációja, amely a középfokú oktatás eltömegesítésének621 tendenciáját gyakorlattá 

változtatva a „középfokú végzettséggel rendelkező” munkásosztály utánpótlását kitermelő 

szakképzést, a szakközépiskola létrejöttét, nem pedig a gimnáziumot622 preferálta.  

A korábban tárgyalt alapprobléma ellenére a törvénynek voltak olyan koncepcionális 

elemei, melyek beépülve az átfogó iskolareform során keletkezett új általános (1963) és 

középiskolai tantervekben (1962, 1965) egy olyan „igazi, új marxista pedagógiával”623 

oktatandó műveltséganyagot körvonalaztak, melynek tudományos tartalma és az életkori 

                                                           
620

 „A voluntarista szemlélet felszámolása a történelemtanítás számára is jelentős feladat volt abban az időben. 
A történelemtanítás fő gondja azonban az volt, hogy visszaállítsa a történelem becsületét mint az objektív 
valóságot feltáró tudományba vetett hitet az iskolákban, a tanuló ifjúság, a tanulók szülei és bizonyos 
tekintetben az egész társadalom előtt. Ez ugyanis abban az időben a társadalom mozgástörvényeit megértő, 
azokban okosan eligazodni képes és a társadalomban céltudatosan tevékenykedni akaró ifjúság nevelésének 
nagy nemzeti feladatát jelentette. 
A történelem pedig azért vesztett becsületéből sokat az iskolákban, mert az élő valóság helyett szociológiai 
sémákat tanítottak, valamint azért is, mert a sok változtatás, heroizáció és deheroizáció sokat ártott a 
történelem törvény tudomány jellegébe vetett hitnek. Az iskolában tanultak és az életben tapasztaltak 
ütköztetése sem mindig használt a történelem tanítás tekintélyének.” MÁTRAI, 1978. 44. 
621

 „Ennek jegyében írta elő a törvény a tankötelezettség korhatárának felemelését, s hozta létre, illetve 
erősítette meg a nyolcosztályos általános iskolához kapcsolódó, arra épülő középfokú oktatás differenciálódó 
intézményrendszerét: a kétéves továbbképző iskolát, a hároméves szakmunkástanuló-képzést, valamint a 
négyéves középiskola három irányát, a gimnáziumot, a szakközépiskolát és a technikumot. […]Ennek egyik 
lehetséges magyarázatát aligha túlzás a rendszer alapvetően értelmiségellenes beállítódásában, illetve a 
„munkás-paraszt” jelleg görcsös igazolásának – a felsőoktatási felvételi rendszerrel is alátámasztható – 
kényszerképzetében és mindennapi gyakorlatában keresnünk.” KELEMEN Elemér Oktatáspolitikai 
irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében (1945–1990) Új Pedagógiai Szemle 53. évf. 9. 
szám 2003. 25-32 
622

 Ahol azért, igaz, inkább a kudarcot beismerni nem tudó és akaró hatalom reflexeként, mintsem 
koncepciózus döntésként, pozitívumot hozott, hogy az 1963/64-es tanévtől kezdve megszűnt a humán és reál 
tagozat illetve speciális képzést (nyelvi, matematikai stb.) nyújtó osztályokat hoztak létre. 
623

 „A pedológia ezek szerint továbbra is ellenséges nézetrendszer, s erre a politikai tényre figyelmeztet 
Balatonfüreden Szokolszky István és Székely Endréné, Tettamanti Béla, amikor óva intettek a burzsoá pedagógia 
rehabilitálásától. A későbbiekben ehhez tartotta is magát az antisztálinista, szocialista, néptanítói kultúrájú, a 
Kádár-rendszerrel együttműködő magyar pedagógiai elit, amelynek felajánlották, hogy vezető szakmai szerepet 
játszhatnak az 1961-es III., az oktatásról szóló törvény elkészítésében, s a maguk képére formálhatták 
valamennyi iskola világát.” SÁSKA Géza: Régi és új szólamok értelmezése az 1945 utáni pedagógiai kánonban Új 
Pedagógiai Szemle, 2008. 11-12. szám 183. 
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sajátosságokhoz való igazodása előrelépést jelentett az ötvenes évek hasonló anyagaihoz624 

képest. Ennek ellenére inkább politikai, mint oktatási/pedagógiai dokumentumok voltak. 

Azonban e keretek között is érvényesülni tudott a némi módszertani megújulás, a „létező 

szocializmus teljes felépítése"625 politikájának, ideológiájának valamelyest lazult béklyóiban 

egy viszonylag új rendszert képviselő, magas színvonalú hazai tantervelmélet jelent meg,”626 

melyben „a partikuláris személyiséget tárgyául választó oktatásban a minden oldalúan fejlett 

ember kialakítása s a közösségi célú nevelés kerül előtérbe.”627 A módszertani szabadság és 

megújulás korlátait alapvetően a minden helyzetben alkalmazandó alapelvek és az ezeknek 

„pedagógiai keretet” biztosító óratípusok - az új anyag feldolgozó, a vegyes típusú, a 

rendszerező és az ismétlő – jelentették, amelyeket a pedagógiai szituációktól függetlenül, 

tervszerűen kellett alkalmaznia a tanárnak. Ugyanúgy szabályozottak voltak módszerek – pl. 

az új anyag közlése, a számonkérés, a szemléltetés – és a tananyag is, melyet a szaktanár nem 

alakíthatott át. A tananyag egyik jellegzetessége nemcsak „érinthetetlensége”, hanem az 

„egységes tanterv – egységes műveltségkép – esélyegyenlőség” illúzió miatt kialakított 

egységes szerkezete és oszthatatlansága volt.628 Másik jellegzetessége pedig abból a regionális 

történeti hagyományokból fakadó szemléletből következett, hogy „nem a diákot, hanem a 

tantárgyat tanították”, miáltal az új tantárgyak bevezetésével az igazán korábban sem létező 

koncentráció eleve illuzórikussá lett.629 Ezek a korlátok alapjaiban határozták meg a hatvanas-

                                                           
624

 „A történelmet, mint a politikai nevelés eszközét, úgy tudjuk valóban jól felhasználni, ha tanításunk 
gyakorlati eredményét, részint a munkásosztály harcainak eddigi eredményein, részint a most folyó harc 
szakaszain mutatjuk be. A történelmet akkor tanítjuk pártos an, ha minden alkalmat helyesen használunk fel 
arra, hogy a Pártnak és a munkásosztálynak a társadalom megváltoztatásáért vívott harcát támogassuk.” írta 
az 1950-es módszertani levél. Idézi: SZABOLCS, 2002, A történelemtanítás… 44.  
625

 „a szocializmust építő országok többségében egy és ugyanazon a történelmi időszakban jutnak el a 
kommunizmusba, akkor ez a 20 éves perspektíva a mi számunkra is nagyon sokat mond. Azt jelenti, hogy az a 
gyermek, akit ma oktatunk, nevelünk a kommunista társadalom munkása lesz, tehát szocialista, kommunista 
emberré kell őt formálni (...) Hisz vagy ötven év múlva ennek a nemzedéknek a gyermekei vagy unokái szilárd, 
kikristályosodott társadalmi viszonyokba, ennek megfelelően szilárd, szélesen elterjedt, az egész társadalmat 
átitató világnézetbe születnek, s olyan természetesnek veszik ezt, mint ahogy tavasszal a fa rügyezik. Ezeket a 
viszonyokat kell megteremteni a számukra.” Kurucz Imre /MSZMP KB TKO aloszt.vez./ hozzászólása a megyei 
művelődésügyi osztályvezetők 1962 júniusában tartott értekezletén.  Köznevelés, 1962/13.  395. o. Idézi: 
HALÁSZ Gábor: Felügyelete és oktatásirányítás Magyarországon Történeti-szociológiai elemzés 1945-től 
napjainkig 1984 
626

 BALLÉR, 1994. 358 
627

 GÉCZI-DARVAS, 2010, 126. 
628

 BÁTHORY Zoltán: Műveltség, tananyag. Tanulók, iskolák, különbségek. In: Tantervelmélet (szerk.: Szabó 
László Tamás) Pallas Debrecina 5. Debrecen, 2006.35. 
629

 „Az 1960-as évek végétől kezdődően fokozatosan megváltozott a közoktatás Magyarországon. Továbbra is 
megmaradt ugyan az oktatási rendszer poroszos jellege, de a korábbiaknál jóval nagyobb önállóságot kaptak az 
iskolák, csökkent a tananyag ideologikus jellege. A társadalomtudományi oktatás fő jelszava – az előző korszak 
szemléletének ellenhatásaként – a tudományosság és a szakszerűség lett. Az ideológiai tartalmakat egy, a 
hatvanas évek második felében bevezetett tantárgy, a „világnézetünk alapjai” hordozta a legmarkánsabban. A 
középiskolák egy részében a történelem mellett, vagy abba beépítve megjelentek más tudományágak is: 
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hetvenes évek tanári lehetőségeit, amelyeken csak a fakultáció, majd a tananyag 1978-ban 

megvalósuló „törzsanyag és kiegészítő anyagra” való differenciálása változtatott,630 igaz, 

anélkül, hogy figyelemmel lett volna a felsőoktatási, „az apró betűt is kérő”, tehát a 

gimnáziumi oktatáson édeskeveset segítő követelményekre.631  

Az oktatási törvény meghozatala után kezdődtek meg a tantervi munkálatok azzal az 

elképzeléssel, hogy 1962 közepére elkészülnek a tantervi vitaanyagok, amelyeket a 

megküldik a megyei művelődésügyi osztályoknak, hogy azután azok minden pedagógusnak 

továbbítsák. Bár ez a megoldás szabad szakmai vitát sejtetett, sokat levont értékéből, hogy a 

minisztérium, az OPI és a Pedagógusok Szakszervezete megyei vezetőket készített fel arra, 

hogy ők az oktatási intézményekből kiválasszák azokat, akik az „irányított” vitákat 

lebonyolítják.632 A vitákat valamennyi középiskolában, azok szaktárgyi munkaközösségeiben, 

az általános iskolák esetében pedig a kijelöltekben le kellett folytatni, majd jegyzőkönyvet 

felvenni róluk. Ugyanez vonatkozott a felsőoktatásra is, ahol a karokon tartottak vitákat az 

elsőéves hallgatók bevonásával. A jegyzőkönyvekben foglaltakat a Pedagógiai Intézet, a 

szakszervezet és a minisztérium együttesen értékelte 1963 elején. Ezáltal az elkészült 

tantervek a minisztériumi koncepció és a pedagógus társadalom megszűrt javaslatainak 

lenyomatait egyaránt magukon viselték. A minisztérium által megnevezett megyékben vagy 

megyei jogú városokban egy-egy tárgy „központi vitáját” is megtartották633 A „hivatalos út” 

persze nem jelentette azt, hogy kizárták az egyéni javaslatok lehetőségét. A minisztérium 

vonatkozó levéltári anyagában számos feljegyzést – néhány ezek közül kézzel felfirkált 

                                                                                                                                                                                     
filozófiatörténet, szociológia, politológia stb. Ezek a nagymértékben leegyszerűsített tananyagok azonban 
meglehetősen élettelenek voltak. Többnyire az adott tudomány elvont fogalmi összegzését tartalmazták, s nem 
igazodtak a diákok társadalmi érdeklődéséhez: kis filozófiatörténészeket, szociológusokat, politológusokat 
kívántak az általános képzés keretében nevelni. Összességében azonban ez a szcientikus felfogás komoly 
előrelépést jelentett az előző időszak ideologikus szemléletéhez képest, még, ha a tényleges társadalmi 
igényeknek nem is felelt meg.” SZABÓ Ildikó - FALUS Katalin: Politikai szocializáció közép-európai módra. A 
magyar sajátosságok. Magyar Pedagógia, 100. évf. 4. szám (2000) 393-394.  
630

 SZABOLCS Ottó: A követelményrendszer és az oktatási folyamat irányítása. A történelemtanári továbbképzés 
kiskönyvtára XXVII Történelempedagógiai írások II. Budapest, 2002. 88. (Lásd. 4. melléklet) 
631

 „A gimnáziumi tanár tehát igyekszik a tankönyvek teljes tananyagát megtanítani. S hogy így teszi jól, ahhoz 
– csak bizonyítás és nem kritika gyanánt! – álljon itt például a magyar felsőoktatási intézmények felvételi 
tájékoztatója 1981-ből. Ebből – kiragadott példaként – a 403–406. oldalakon található „Történelem feladatlap 
a bölcsészettudományi karok és a tanárképző főiskolákra pályázók részére” 12 tesztkérdést tartalmaz. Nos, a 12 
kérdés közül kettőre (9., 12.) csak az ún. „kiegészítő anyag” ismeretében adhat helyes választ a felvételiző, 
egyre (11.) pedig csak akkor, ha tanára még külön is „kiegészítette” tudását. Az említett gimnáziumi tanár 
pedig elgondolkodik néha, hogy akkor minek a tanterv…” SZIRÁNYI Péter: Tankönyv és tanterv. Történelem az 
iskolában. História, 1983/4. 30. 
632

 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete II/1962./KR/VI. A gimnáziumi új reformtanterv 
készítésének anyagai. Javaslat a középiskolai tantervi tervezet országos vitájára. 1. 
633

 A történelem tantárgyé például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt. 
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„skicc” csupán, de mégis fontosnak tartották megőrizni őket  – találunk, amelyek sokszor 

markáns óraszámi634 vagy extrém tartalmi635 változtatásokat javallnak.  

 

2. A törvénnyel kapcsolatos, a történelemoktatást érintő tervezetek, viták és 

megoldások 

 

A „reformtantervekkel” és gimnázium szerepével kapcsolatos, 1965-ig elhúzódó viták 

is széles nyilvánosság előtt zajlottak, s a levéltári anyagok alapján úgy tűnik, nagyobb 

érdeklődés kísérte őket, mint az oktatási törvény előmunkálatait.636 A megmaradt anyagok 

közül a viták után továbbított jelentések arról tanúskodnak, hogy a pedagógusok körében a 

társadalmi ismeretek tantárggyal kapcsolatosan ugyanolyan ellenérzések ugyanúgy 

megfogalmazódtak, mint a „komplexitást” bíráló mondatok. De többen azt is szóvá tették, 

hogy a tervezet ugyanúgy nem szól mondjuk az érettségiről, mint a tantervek 

megvalósításához szükséges anyagi és tárgyi feltételekről.637 A minisztériumon belül 

lefolytatott viták anyagán jól látható a pragmatikus és a szocialista utópiákkal terhelt 

illuzórikus gondolkodás összecsapása, valami sajátos „közelharc”, ami a feladatok és célok 

megfogalmazásának a prioritásaiban öltött testet. A sajtónyilvánossággal kísért hosszú 

„társadalmi és szakmai vita” eredménye azért meglett, a minisztérium Közoktatási Főosztálya 

elégedetten nyugtázhatta, hogy a társadalom megfelelő lelkesedést, aktivitást (így értelmezték 

akkoriban a demokratizmust) „vitt bele” a munkába,638 emellett 1963-ra elkészülnek az új 

gimnáziumi tantervek, hogy aztán azokat az 1965-66-os tanévben be is vezessék.639  

A dolgozatunk vizsgálódásának színterét adó gimnázium közoktatásban betöltött 

szerepéről folyó minisztériumi diskurzusban részt vevők elsősorban azt hangsúlyozták, hogy a 

gimnáziumok célja az, hogy „az általános irányú középfokú iskolai végzettséghez kötött 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. 
Nagy János javaslata. 1962. szeptember 27. lásd. 6. melléklet 
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 Kovács János gimnáziumi tanár például kollégáival való beszélgetés után nép- és életismeret néven kívánt új 
tantárgyat elfogadtatni, mondván, hogy a munka után a nép és az élet a két legfontosabb dolog. A tárgy tanárai 
az osztályfőnökök lettek volna. U. o. Javaslat címen 
636

 Hozzátéve, hogy többen annak a félelmüknek adtak hangot, hogy „felesleges a vita, úgy sem hallgatnak meg 
minket”. MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv készítésének 
anyagai. A gimnáziumi tantervi viták tapasztalatai: a viták szervezése, lefolyása, fő kérdései. 3. 
637

 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A 
Pedagógusok Szakszervezete budapesti bizottságának összesítő jelentése. 1963. január 14. 
638

 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A 
gimnáziumi tantervi viták tapasztalatai: a viták szervezése, lefolyása, fő kérdései. 1. 
639

 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. 
Feljegyzés Bencédy József számára. 1962. július 20. Az agenda a közoktatás egészére kiterjedően rögzítette az 
ütemezés időhatárait. 
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munkakörök” betöltése mellett „korszerű általános műveltség körébe tartozó ismeretekkel 

rendelkező, művelt, közösségi, hazáját szerető, marxista-leninista világnézetű embereket 

neveljen.”640 Az elképzelések rangsorában kezdetben csak mindezek után kaphatott helyet az, 

hogy a felsőfokú tanulmányokra is ennek az intézménynek kell felkészítenie a diákságot. Ám 

a realitások figyelembe vételével, valamivel később a Közoktatási Főosztály már úgy 

fogalmazott, hogy a gimnázium célja az, hogy olyan „közösségi embereket neveljen, akik 

képesek felsőfokú továbbtanulásra és […] igénylik a művelt, egészséges és tevékeny 

életmódot, megtartják a szocialista együttélés szabályait.”641 Ezek a megközelítések is 

túlságosan általánosnak tűntek, ezért a minisztérium tantervi bizottsága szerint világosan 

kellett megfogalmazni a célokat, hogy a gimnázium „konkrét perspektívát”, „húzóerőt” 

jelentsen a szülők számára. A szakközépiskolák léte miatt pedig „perspektivikusan” más 

funkció nem jöhetett számba, mint a továbbtanulás segítő. E funkció viszont azt igényelte, 

hogy a tanulmányok alakítsanak ki „jártasságokat és készségeket a tudományágak és a 

művészetek terén:”642 

Az oktatáspolitikai kényszerek és a szakmai viták hatására a nevelési célok és a 

gyakorlati életre nevelés prioritása és a tudományok alapjainak tanítási igénye jelentős 

mértékben rendezte át a gimnáziumi tantervek arányait a reáliák javára, megszüntetve ezzel a 

humán és társadalomtudományi stúdiumok dominanciáját.643 Az arányok változását némileg 

ellensúlyozta volna, hogy az oktatásirányítás bifulkációs modellben gondolkozván egy 

társadalomtudományi és egy természettudományi tagozat óraterveit készítette el.644 

Hosszadalmas egyeztetések és ellenérvek645 után aztán, ha nem is úgy, ahogy azt tervezői 

megálmodták, mégiscsak győzedelmeskedett az „egységes gimnáziumi modell”.646 De az már 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A 
gimnáziumi tanterv. 1962. dec. 7. Ehhez még a minisztérium Szervezési Osztálya a „mélyítse el a szocialista 
hazaszeretet és a proletár nemzetköziség megbonthatatlan érzését, hogy a tanulók odaadással szolgálják 
hazájukat, népüket, a szocializmust, a békét, a népek testvériségének nagy gondolatát” kitételt javasolta 
hozzátenni. 
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 U. a.  
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A 
gimnázium céljai és funkciói. (A tantervi bizottság előterjesztése, 1963. október) 
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 BALLÉR Endre: Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. Században. OKI, 1996. A tantervelmélet forrásai 
17. 119. 
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 Előbbiben 3-3-3-3, utóbbiban 2-2-3-3 volt az óraszám. 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A 
Pedagógusok Szakszervezete budapesti bizottságának összesítő jelentése. 1963. január 14.: „Mind a 
pedagógusok, mind a vita többi résztvevői szinte kivétel nélkül helytelenítik a tervezett tagozati megoszlást.” 3. 
646

 A minisztérium illetékese azzal érvelt a kérdés „jegelése”, illetve később az egységes modell mellett, ha 
elfogadják, akkor a pedagógusok ennél fontosabb kérdésekben is felsorakoznak a minisztérium mögé. MOL XIX 
– I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A gimnáziumi 
tantervi viták tapasztalatai: a viták szervezése, lefolyása, fő kérdései. 4. 
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nem számított egységes modellnek, mikor az 1965-ös korrekció során az 5+1-es rendszert647 

megszüntették, a korábbi humán és reál tagozatok helyett nyelvi, természettudományos vagy 

ének-zenei osztályokat, „speciális tagozatokat” hoztak létre a gimnáziumokban. 

Az arányok módosulása és a maximalizmus elleni küzdelemnek648 a következtében, az 

országos vita eredményeit is figyelembe véve, a minisztérium tantárgyi bizottsága 

történelemből egy komplex – művelődési, politikai gazdaságtani, technika és kultúrtörténeti 

stb. – anyagot tartalmazó tervezetet tett a minisztérium asztalára. A komplexitást 

eredményezni hivatott összetevők közül azonban a politikai gazdaságtan fogalmai jelentős 

„húzáson” (főként a feudalizmus fogalmai „estek ki”) mentek keresztül, ami az ókor 

anyagának korábban jelzett némi növekedésével – itt is történt ilyesmi: az általános iskolában 

tanított Egyiptom mellett részletesebb Mezopotámia-ismereteket kapott a diák - együtt lassan 

kirajzolta tananyag-struktúra körvonalait,649 vagy másként a „felül többet tanítsunk” 

szemléletet. Ezzel párhuzamosan viszont növekedtek a technikatörténeti és kultúrtörténeti 

elemek, de az ismétlésre fordítható órák száma is. Ugyanígy a „növekményhez” sorolható az 

Európán kívüli világ és a szomszéd népek történetének nagyobb arányú bekerülése, aminek fő 

oka a „hungarocentrizmus és európacentrizmus felszámolása” volt.  

A bizottsági javaslat szerint, a világtörténeti látásmód érdekében változott meg az 

egyes évfolyamokon tanítandók periódushatára is: I. osztályban az őskor és az ókor 476-ig, a 

II. osztályban középkor és újkor 1789-ig, a III. osztályban 1789-től a 19. század utolsó 

évtizedéig, míg a IV. osztályban az „imperializmus kialakulásától napjainkig”, tehát az 

előzőekhez képest jóval bizonytalanabbak lettek ezek.650 A minisztériumi összefoglaló 

jelentés (1963. február) szerint ez a felosztás bizonyult a tanterv egyik leginkább neuralgikus 

pontjának azáltal, hogy a hozzászólók szerint a „2. osztály anyaga elvégezhetetlen”, 

ugyanakkor túl rövid a négy évtizednyi 20. századi történelem.651 A hozzászólók az 

„analitikus” történelemoktatás helyébe lépni kívánó „szintetikust” helyesléssel fogadták, de 
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 Már a tanterekről szóló viták során több, „szakmabeli” is ellenezte, mondván, hogy több évnyi politechnika 
szinte egy egész technikum anyagát felöleli. U. o. 3-4. 
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 Érdekes adalék, hogy a minisztérium megállapítása szerint szinte minden tantárgy súlyos problémának 
tartotta a maximalizmust, ugyanakkor mindegyik bővíteni szerette volna saját anyagát. MOL XIX – I – 4 – tt 
17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A gimnáziumi tantervi 
viták tapasztalatai: a viták szervezése, lefolyása, fő kérdései. 11. 
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 Amivel azért sokan nem értettek egyet, és az ókori keletről pusztán „átfogó kép” kialakítását sürgették. MOL 
XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A Veres 
Pálné Gimnázium jelentése 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A 
tantárgyi bizottságok jelentései a változásokról és a problémákról 4-5.  
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 Tegyük hozzá, mégis így maradt, hosszú időre lehetetlenné téve, hogy a történelemtanárok „befejezzék” a 
másodikos anyagot. MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv 
készítésének anyagai. A gimnáziumi tantervi viták tapasztalatai: a viták szervezése, lefolyása, fő kérdései. 4. 
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többen nem tudtak egyetérteni azzal a törekvéssel, hogy az egyetemes javára háttérbe 

szoruljon a magyar történelem. A minisztérium erre a felvetésre azzal válaszolt, hogy „az 

emberiség történeti fejlődésének útját kell bemutatnunk a tanulóknak”, ezáltal a napjaink 

történelmét sem lehet „átutalni” a társadalmi ismeretek körébe.652 

Öröm volt az ürömben, hogy a gimnáziumi történelem tantervben a nevelési célokhoz 

már a fokozatosság elve szerint, a tanulók életkorának megfelelően rendelték a pedagógiai 

eszközöket, úgy, hogy a tanterv előírta, hogy a tanár „az általános iskolai olvasmányos 

előadásról fokozatosan térjen át a történelmi korok valóságát sokoldalúan megelevenítő, a 

történelmi forrásokat elemző s a magasabb szintű általánosításokig eljutó módszerek 

alkalmazására."653
 A gimnáziumi tanterv utasításának módszertani részében már valóban egy 

fejlettebb didaxis körvonalait ismerhetjük fel: „Az oktatással és neveléssel összefonódó 

képzési folyamatnak mindenekelőtt azoknak a képességeknek kifejlesztése a feladata, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a megismert tények és összefüggések alapján maguk a tanulók is képesek 

legyenek következtetések és tanulságok levonására, az újabb ismeretek a korábbiakkal való 

összekapcsolására, az ellentmondások, az egyes történelmi jelenségek közötti hasonlóságok és 

különbségek felismerésére. A történelemtanításnak ezért a tanulók igazi aktivitásának 

kibontakoztatására kell törekednie, arra, hogy maguk is részt vegyenek a történelmi 

megismerés folyamatában.”654 

Ez a kompromisszum azt mutatta, hogy az addigra elfogadottá vált „ideológiai 

egység” alapján együttműködés és egyensúly jött létre a közoktatás politikusok és a tantervi 

szakértők között. „A tantervi szakértők elméletileg „igazolták”, hogy a tudásanyag 

válogatásának meghatározó szempontjai: a marxista-leninista világnézeti nevelés, és a 

felkészítés a szocialista társadalmi gyakorlatra.” Emellett viszont – az oktatáspolitika minden 

igyekezte ellenére - megmaradtak az iskolai oktatás bázisát adó tudományos alapok és tételek. 

„Ezért - éles belső viták után, melyekben általában a közvéleményre támaszkodó pragmatikus 

közoktatás-politikusok és a doktriner tantervfejlesztők kerültek szembe egymással – a 60-as 

évek tantervei vörös mázzal leöntött pozitivista (és általában maximalista) produktumokként 

láttak napvilágot.”655  

A hetvenes évek közepén aztán – természetesen a marxizmus alapvetéseinek, mint „fő 

tananyagnak” a megtartásával – olyannyira előretört a módszertan, hogy az 1978-as tanterv 
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 Az 1962-es gimnáziumi történelemtanterv. Életbe lépett a 150/1963./M. K. 12./M. M. sz. utasítással. In: 
SZABOLCS-KATONA, 2006. 28. 
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 Idézi: SZABOLCS, 2002. 46. 
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 SZEBENYI Péter: Tantervkészítés egykor és most. Educatio 3. évf. 3. sz. / 1994 351. 
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egyenesen a tanulók „ismeretszerzésének és feldolgozó képességének” fejlesztését állította 

elképzeléseinek fókuszába, bekerülvén ezzel az európai történelemdidaktika élvonalába. A 

„tananyag” azonban nem esett át jelentős változáson, mivel a „szemléletformálás” 

középpontjában még mindig az állt, hogy „a hungarocentrikus nézőpont helyébe a 

világtörténeti látásmód megerősítése, a történelmi folyamatok komplex értelmezése és 

feldolgozása” kell, hogy kerüljön.656 Mivel a hetvenes években a tanulók történelmi 

ismereteiknek már csak egy részét kapták a történelemoktatásból vagy a tankönyvekből, az 

egyéb csatornákon – televízió, rádió, népszerűsítő történelmi kiadványok – jövő 

„ismeretáradattal” kapcsolatosan e tekintetben is időszerűnek tűnt valamilyen új koncepciót 

kidolgozni. Ez pedig nem lehetett más, mint „a tanulók önálló történelmi megismerésre 

képzése”.657 Innen pedig már csak egy – de jó hosszú – lépés volt annak felismerése és főként 

kimondása, hogy ha „a marxizmus klasszikus útját követjük és a jelent a múltból, a világ egyik 

részét a másiktól csupán társadalmi forma alapján különböztetjük meg, akkor éppen a minket 

érdeklő kérdéseket hagyjuk figyelmen kívül,”658 - tehát a módszertani megújulással 

párhuzamosan ideje szakítani megkövült tanításaival is. A kérdésnek aktualitást nemcsak a 

történelem tantárgyon belüli változtatás igénye adott, hanem az is, hogy az iskolák jelentős 

részében „másodrendű” tárggyá lett, s „a „fogyasztói társadalom” kritikátlan kultuszával, 

mint valósan ható ténnyel” szemben elveszítette meggyőző erejét.659 

A változtatások természetes módon érintették a történelem tantervet is, melynek 

tervezetét az OPI készítette el még 1977-ben. Az új lehetőségeket - törzs- és kiegészítő anyag 

- is vázoló koncepciót a minisztérium jónak, de maximalistának is találta, illetve úgy látta, 

hogy módszertanilag nem kidolgozott.660 A tanterv 1978-ban megjelent és „új fejezetet 

nyitott” az akkor már hosszú ideje zajló „maratoni reform” történetében. 
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 MOL XIX – I – mm 21. d. 24. t. Hanga Mária iratai. Az új tantervek bevezetésének időszerű kérdései. 
/Tájékoztató előadás a megyei tanácsok művelődésügyi osztályvezetői számára/, Veszprém, 1978. január 27. 
13-14. 
657 „[…] a tanulók elsősorban a gimnáziumban lényegesen több eredeti történelmi forrással dolgoznak, mint a 

korábbi iskolai gyakorlatban az szokásos volt, - előbb tanári segítséggel, majd mind önállóbban fedezik fel a 
történelmet, miközben gyarapodnak ismereteik és önállósulnak, történelmi megismerő készségeik is 
gazdagodnak.”  SZABOLCS Ottó Történelemszemlélet és identitás. A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság 
1984 márciusában Tutzingben rendezett konferenciáján tartott előadás. Történelemtanítás, 1984/5. sz. 1-5. 
old. 
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 Walter Fürnrohr: International Gesellschaft für Geschichtsdidaktik und Ungarn c. 11 lapos előadása Idézi és 
fordította: SZABOLCS, 2002, 49. 
659

 MOL XIX – i – 8 – U 53. d. 12. t. Középiskolai Főosztály iratai. A Középiskolai Főosztály válasza Az FPI 
tájékoztatása az öt év szakfelügyeleti látogatásainak szaktárgyi elemzéséről című jelentésre.3. 
660

 „A tananyag meghatározása és követelményrendszer rendkívül gondos, alapos munka: valamennyi tanterv 
közül a legjobb. Problémája: maximalistának látszik. A törzs és kiegészítő anyag határozottabb szétválasztása, 
a minimum követelmények végiggondolása és jelzése, az elbíráláshoz adott útmutatások a szerkesztő számára 
világossá tehetik, hogy hol kell csökkenteni. 
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3. A tananyag és a követelmény az „európai dimenziójú tájékozódás” és a 

segédtantárgyak tükrében  

 

Történelem tantárgyból a tantervet jelentős mértékben befolyásolta egy olyan tényező, 

amely más stúdiumok arculatát kevésbé határozta meg: a világtörténeti látásmód 

érvényesítése. Az 1962-ben kiadott gimnáziumi tanterv azon alapvetése, hogy „a gimnáziumi 

történelemtanítás feladata, hogy konkrét tényanyag alapján bemutassa és az alapvető 

törvényszerűségek feltárása útján megértesse azt a történelmi folyamatot, amely az egyetemes 

és a magyarországi fejlődés főbb lépcsőfokain keresztül szükségszerűen vezetett el a 

Jelenkorhoz es utat mutat a kommunista jövőbe”661 már egyértelműen az egyetemes 

történelem súlyának növelését jelezte. 

Az 1959-től fokozatosan alakuló-formálódó történelemtanítási koncepció alapját adó 

marxista-leninista történelemszemlélet és a kommunista jövőt természetesnek és 

szükségszerűen bekövetkezőnek tartó világkép kialakításának célja mellett jelentősen 

befolyásolta a történelemtanítás arányait az a tantervekben megfogalmazott didaktikai 

elképzelés is, hogy „az emberiség egész fejlődéstörténetét végig kell tanítani azonban úgy, 

hogy […] az oktató-nevelő munka központjába a történelmi fejlődés alapvető tényeit és 

törvényszerűségeit kell állítani, és összefüggéseiben kell megértetni azt a történelmi 

folyamatot, amely a gazdasági-társadalmi fejlődés különböző lépcsőfokain keresztül 

szükségszerűen jut el a szocializmus és a kommunizmus győzelméhez.”662 A másik 

befolyásoló tényező/rendezőelv az volt, hogy minden korszakból csak azt tanítsák, ami a 

marxizmus törvényszerűségeinek megértéséhez szükséges, ami automatikusan hozta magával 

a történelemtanításban az „új- és legújabb kor” súlyának növekedését, illetve a régebbi korok 

tényanyagának csökkentését. E két jelenség pedig szükségszerűen indukálta a magyar és 

egyetemes történelem arányainak változását, illetve a periódushatárok elmozdulását.   

Az 1962-ben megjelent történelem tantervben továbbra is a politikatörténet kapott 

központi szerepet, de az ókori és a középkori anyagrészek komoly húzásokon estek át. A 

tanterv „elvi jelentőségének megfelelő súllyal” rendelte tanítani az osztályok és a 

                                                                                                                                                                                     
Az eszközrendszer felsorolása azzal a tanulsággal szolgál, hogy a tanterv az iskolának, a szaktanárnak adjon 
megfogalmazásaival tájékoztatást ne pedig a központi szerveknek leckét. Erre a dokumentum minden részében 
ügyelni kell. A módszerek fejezet elnagyolt, átdolgozandó.” MOL XIX – i – 8 – U 53. d. Középiskolai Főosztály 
iratai. 18136/1977. A gimnáziumi tantervek (OPI) gimnáziumi Osztály általi bírálata 1977.jan. 19. 
661

 A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Tankönyvkiadó Vállalat, é. n. 127-128. 
662

 MOL XIX-I – 4 jjj  32. d 188. t. Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai Jelentés a történelem tanterveinkről és 
tankönyveinkről 1967, április 25. 
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legfontosabb osztályharcok történetét, a termelőerők fejlődését, azon belül az egyes korok 

termelési folyamatainak, a termelés technikáira, az anyagi kultúra rajzára és a dolgozó 

emberek történetére is kiemelt figyelmet kellett a tanároknak fordítaniuk. Emellett 

kívánatosnak vélte politikai gazdaságtani ismeretek, a társadalmi tudat fejlődésének 

bemutatását, „a művészettörténet segítségével pedig az esztétikai nevelés megvalósítását”.663 

A tananyag felépítése a „koncentrizmus” elvén alapult, ami annyit jelentett, hogy az 

általános iskolában megtanultakat a középiskola még egyszer, „rendszerszerűen”, magasabb 

szinten „újratanította”.664 A koncentrizmus összefüggött a tantárgy koncentrációval is, hiszen 

lényegében az egy tantárgyon belüli összefüggésekre is ugyanazok az elvek voltak 

érvényesek, mint a tárgyak közöttiekre. Az 1964-ben életbe lépett minisztériumi érettségi 

rendelet a fogalmi szintű interdiszciplináris tájékozottságot ugyanúgy elvárta, mint az egy 

tárgyon belüli összefüggések ismeretét. Az új irányelvek hatásait több szakfelügyeleti 

vizsgálattal665 szondázták, melyek lényegében óralátogatások voltak, így tanulságaik az órák 

„életszagú” közegének rekonstruálására is jók. A vizsgált koncepció lényege az volt, - a 

koncentrikusan elrendezett tananyag pedig alkalmat is kínált erre -, hogy az általános 

iskolában tanult történelmi fogalmakat magasabb szinten, más példákkal illusztrálva 

mélyítsék el.666 Természetesen főleg a marxizmus klasszikusairól szóló órák töltötték el 

elégedettséggel a látogató szakfelügyelőket, hisz számos helyen és számos „bemutató” órán 

azt tapasztalhatták, hogy „pl. a Kommunista Kiáltvány szemelvények alapján való 

feldolgozása felkeltette a tanulók érdeklődését, sőt indítékot nyertek a tudományos 

szocializmus más munkáinak olvasására is.” A koncentráció legfontosabb üzenete és 

legmagasabb rendű példája a tanterv logikája szerint nem más volt, mint hogy a „Magyar 

Kommunista Párt történetének tanítása az általános iskolában érzékelteti a tanulókkal, hogy a 

proletariátus pártja a dolgozók országának megteremtéséért harcol. A középiskola feladata 

elmélyíteni a tanulók témára vonatkozó ismereteit és ahhoz tapadó érzéseit is.” 667 

A tantárgyak közötti koncentráció vizsgálata arra is jó alkalmat kínált, hogy az oktatás 

ellenőrzés helyzetelemzést készítsen arról, hogy a tantárgyak mennyiben támogatják egymás a 
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 KATONA, 2008. 91. 
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 Ezen a jelenségen aztán a rendszerváltás utáni NAT próbált, igaz, vitatható és vitatott módon segíteni. 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. Tantárgyi koncentráció a középiskolai történelemtanításban (A fővárosi 
szakfelügyelők munkaközösségének összeállítása az 1964/65. évi vizsgálatok alapján) 
666

 „[…] az 1437-es erdélyi parasztfelkelés tanításánál […] utaltak az általános iskola VI. osztályában tanult 
1514. évi törvényekre, ezzel érzékeltették a társadalmi fejlődés tendencia jellegét. Az ismertetett 
koncentrációval tehát egyrészt az események felidézését és az osztályharc fogalmának gazdagítását, másrészt a 
társadalmi fejlődés tendencia jellegének fogalmát (sic!) konkrét ismeretanyag alapján érzékeltették és ezzel is a 
világnézeti nevelést szolgálták.” U. o. 3.  
667

 U. o. 5-6. 
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szocialista tudat kialakítására irányuló és a fennálló társadalmi rendszerhez erős érzelmi 

kötődést kialakítani igyekvő nevelő tevékenységben. Az együttműködés a történelem 

esetében a földrajz és az irodalom segítő munkáját jelentette. Az előbbinek végeredményben a 

„kapitalista piac szétesését” és „a szocialista piac” kialakulását, „az európai szocialista 

államok egy tömbben való elhelyezkedésének előnyeit”, „a Szovjetunió technikai bázisának 

tényezőit” – tehát a haladó társadalmi rendszer egyértelmű fölényét - kellett prezentálnia. 

Emellett fontos feladatul kapta, hogy érzékeltesse a „geopolitikai irányzat 

mindenhatóságának” relativitásának bemutatását, tulajdonképpen azt, hogy a földrajz 

paradigmáját érvénytelenítheti a történelem. Aktuálpolitikai nyelvezetre lefordítva ezt úgy 

fejezték ki, hogy „az egyes államok földrajzi tényezői az adott történeti szakaszban, a 

társadalom fejlődésének adott fokán lehetnek ugyan kedvezőek vagy kedvezőtlenek, de a 

termelőerők fejlődésével, s főként a szocialista nemzetközi kapcsolatok térhódításával a 

hátrányos tényezők mind jobban leküzdhetők és megjavíthatók.”668 

A koncentrizmus elve mellett érvényesült a világtörténeti látásmód is, melynek 

jegyében átalakultak a magyar és az egyetemes történelem arányai. Az új tantervben az 

általános iskola osztályaiban az alábbi beosztást alkalmazták: 

5. osztály Egyetemes történelem /olvasmányszerű propedeutika/ 

6. osztály 30% egyetemes, 70% magyar történelem 

7. osztály 50% magyar, 50% egyetemes történelem 

8. osztály 505 magyar, 50% egyetemes történelem 

Ugyanez gimnáziumokra vonatkoztatva: 

I. osztály Egyetemes történelem 

II. osztály 50% magyar, 50% egyetemes történelem 

III. osztály 50% magyar, 50% egyetemes történelem 

IV. osztály 33% magyar, 66% egyetemes történelem669 
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 U. o. 11. 
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 Mindez a régi tantervekhez viszonyítva A régi tantervben: 
 Általános iskola 
5. osztályban nem volt történelem 
6. osztály Elsősorban magyar történelem /60%/ egyetemes történeti kitekintéssel /40%/. 
7. osztály Elsősorban magyar történelem /80%/, valamint a forradalmak és a munkásmozgalom 
története /20%/. 
8. osztály Egyetemes /kb. 35%/ és magyar történelem /kb. 65%/ a századfordulótól a második 
világháborúig. 
Gimnázium 
I. osztály Egyetemes történelem 
II. osztály Egyetemes /kb. 55%/ és magyar történelem /kb. 45%/, az angol forradalomig, ill. 1526-ig. 
III. osztály Egyetemes /kb. 15%/ és magyar történelem /kb. 85%/ 1849-ig, 
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A tananyag osztályonkénti beosztása pedig az alábbiak szerint történt: 

Általános iskola: 

5. osztály Egyetemes történelmi olvasmányok az ókori életről 

6. osztály Egyetemes és magyar történelem. A feudalizmus története. 

7. osztály Egyetemes és magyar történelem. A kapitalizmus története a századfordulóig. 

8. osztály Egyeteme és magyar történelem. A monopolkapitalizmus kialakulásától 

napjainkig. 

Gimnázium: 

I. osztály Egyetemes és magyar történelem. Az ókor története. 

II. osztály Egyetemes és magyar történelem. A feudalizmus kialakulásától az angol 

polgári forradalomig ill. 1711-ig. 

III. osztály Egyetemes és magyar történelem. A nagy francia forradalomtól a XX. 

századig. 

IV. Egyetemes történelem. A monopolkapitalizmus kialakulásától napjainkig.670  

A hozzájuk rendelt óraszámok felmenő rendszerben pedig az alábbiak: 2-3-3-3.671  

Az egyetemes történelem arányainak növekedéséhez közvetlenül az is hozzá járult 

volna, hogy az akkori tervek szerint a gimnázium IV. osztályában bevezetésre kerülő 

világnézetünk alapjai tantárggyal az óraszám az eddigi 3-ról 6-ra növekedett volna. E tantárgy 

mibenléte kitalálói számára is némileg enigmatikus volt, hiszen a róla szóló minisztériumi 

jelentés is csak annyit vázolt fel, hogy „ennek a tantárgynak nincs elődje, […] speciálisan 

felépített tantárgy […] felhasználja és szintetizálja a társadalom és természettudományos 

tárgyak legfőbb tanulságait.” 672 Az ismeretlen tantárgy bevezetése esetén attól is többen 

tartottak, hogy „a tényanyag és a rá vonatkozó általánosítások külön tárgyban való tanítása 

mindkét tárgy tanításánál nehézségeket fog okozni,”673 ezért az anyagnak a történelem 

tantárgyba történő „visszaillesztését” javasolták.  

A végeredmény egy a „társadalmi ismereteket” felváltó új tantárgy koncepciója lett. 

Ennek jellegzetes vonása az volt, hogy megalkotói a tantárgy anyagából kihagyták a „csak 

                                                                                                                                                                                     
IV. osztály Egyetemes /kb. 60%/ és magyar történelem /kb. 40% 1849-től 1956-ig. 
 MOL XIX-I – 4 jjj  32. d 188. t. Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai Jelentés a történelem tanterveinkről és 
tankönyveinkről 1967, április 25. 
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 U. a. 
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 A többi tervezett óraszámról lásd: 5. sz. melléklet 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új /reformtanterv készítésének anyagai. 
Tájékoztató jelentés a gimnázium új tantervéről. 2. 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. Feljegyzés Sebő elvtárs részére a Tudományegyetemi és 
Tanárképző Főiskolai Osztálynak a gimnáziumok reform tantervvel kapcsolatos problémáiról. 1963. szeptember 
28. 3. 
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praktikus” és a „nem igazolható” – ilyeneknek filozófiai kategóriák, tételek számítottak – 

ismereteket ugyanakkor az előzetes koncepcióval szemben a társadalmiak mellé beemelték a 

„természeti törvényeket” is. Emellett nagyobb súlyt kaptak a világnézet kérdései, a dialektika 

törvényei és az a törekvés, hogy a „politikai aktivitást egy viszonylag stabil, időtálló tanítási 

anyagon” mozdítsa elő. A változások következtében a tantárgy eredeti struktúrája – „I. a 

társadalom szerkezete és fejlődésének folyamata, II. Hazánk gazdasági és társadalmi rendje, 

III. A marxista-leninista világnézet, IV. korunk tartalma és jellemző vonásai” – oly módon 

alakult ál, hogy a világnézeti nevelést erősítő elemei lettek hangsúlyosakká. A tananyagot két 

részre osztották; az elsőben a marxista világnézet alapjainak tárgyalására került sor olyan 

haladási iránnyal, melynek a végpontjában a „marxista-leninista világnézet – korunk 

leghaladóbb világnézete” fejezet állt. A második, „A szocialista Magyarország és helye a 

világban” címűben pedig olyan tartalmú leckékben, mint a „szocializmus világméretű 

győzelmének okai” vagy a „kommunizmus az emberiség jövője” a hatalom teleologikus 

világképének egyszerűsített változatával ismerkedhettek meg a diákok.674 

A történelem tantárggyal nemcsak a világnézetünk alapjai érintkezett, átvéve és 

erősítve annak nevelési funkcióit, hanem az ötvenes évek után az osztályfőnöki órákat is 

ismét e cél szolgálatába állították. Ez utóbbiak tantervét az OPI pedagógiai tanszékének 

munkatársai készítették, így a marxista panelek mellett tükrözte az időközben elinduló 

tantárgy-pedagógiai és egyéb, szemléletbeli változásokat is. Bár a tervezet továbbra sem 

mondott le arról, hogy az osztályfőnöki óráknak „elvi, elméleti megalapozást kell nyújtaniok 

a 14-18 éves tanulók szocialista emberré formálásához”, szakított a korábbi „tantárgyak közti 

szintetizáló szereppel” és csökkentette a „kötött órák és témák” számát.675  

Fontosságára való tekintettel az osztályfőnöki órák tantervét és utasítását külön 

iktatták a minisztériumban. Ennek oka valószínűleg az volt, hogy a társadalmi ismeretek és a 

világnézetünk alapjai tantárgyak képlékeny állapotban léte alatt mégis csak ez a kötelező és 

hagyományosan létező óra maradt az ideológiai nevelés történelemoktatáson kívüli egyetlen 

hivatalos kerete, ahol „a tanulók erkölcsi fejlődése szempontjából lényeges erkölcsi 

fogalmakat, normákat, személyiségjegyeket” volt képes a nevelő megvilágítani.676 E 

kereteken belül különösen jelentősek voltak a „kötött órák” ahol a korosztálynak megfelelően 

igyekezett az oktatáspolitika a szocialista közösségi nevelés alapelveit érvényesíteni. Ezek 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. A 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv készítésének anyagai. 
Tanterv és utasítás a középiskolák számára. Osztályfőnöki órák. Bp. 1963. 1. 
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tartalmát, nemcsak azért érdemes nagy vonalakban bemutatnunk mivel jelentős szerepet 

kaptak a tudatformálásban, hanem azért is, mert a tantervben újrafogalmazott szocialista 

emberideált a burzsoá erkölcs – itt bemutatni vélt - megnyilvánulásaival párhuzamba állítva 

igyekeztek plasztikusabbá tenni. Emellett az osztályfőnöki órák tervezete, és maguk az órák is 

igyekeztek a történelemoktatásba beépített fogalmakat – szocialista humanizmus, szocialista 

erkölcs stb. – a történelem tantárgy tervezetével együtt haladva rögzíteni.677 

A direkt politikai nevelés eszköztárába az I. évfolyamon olyan témák felvetése, 

részletezése tartozott, hogy mit is jelent a KISZ neve vagy miért találó folyóiratának – Ifjú 

Kommunista – a címe. Ide tartoztak a „szocialista embereszmény” alapkomponenseinek 

ismertetése vagy éppen a családi, munkahelyi „demokratizmus” összetevői.678 A II. 

évfolyamtól már jutott idő az aktuális nemzetközi események megvitatására és olyan 

fogalmak bevezetésére is, mint szocialista humanizmus és a „közösségi ember”. A korosztály 

sajátosságai miatt nem volt kikerülhető a modernitás és a szocializmus kapcsolatba hozása, 

pontosabban annak a tételnek a megismertetése, hogy a „modernet, mint kifejezési formát” a 

szocialista rendszer nem tekinti „a mondanivalótól függetlenül a progresszió mércéjének.”679 

A történelemmel való érintkezés jegyében itt került sor az eszményképek kérdésének 

exponálására, a társadalmi haladás fogalmának elmélyítésére. A koncentrikusság tetten érhető 

a szocialista demokratizmus témájának visszatérésében. A téma kifejtésében rejlő direkt 

politikai üzenet – a kádárizmus egyik, a demokráciával kapcsolatosan elhíresült frázisa – 

egyértelmű: „Az ún. „polgári demokráciával” szemben a szocialista demokráciában és 

demokratizmusban nem a jogok hirdetése, hanem azok megvalósítása a lényeg.”680 A III. 

évfolyamon a Horthy-korszak és a szocializmus diákideáljának összevetésére került sor oly 

módon, hogy előbbihez a „stréberség, spicliség,” míg utóbbihoz a „konstruktív magatartás, 

engedelmesség és fegyelem” fogalmai kapcsolódtak. A történelmi oppozíció után zajlott a 

„szocialista embereszmény” létrejöttének azon magyarázata, hogy a társadalmi fejlődéssel az 

ember is fejlődik, tehát a kor legfejlettebb társadalma, a szocializmus rendelkezik a 

„legfejlettebb” emberrel/embereszménnyel. A IV. évfolyamon az előzőek nyomvonalán 

haladva, a demokrácia fogalmának magyarázatával analóg módon történt meg a fegyelem és 

szabadság viszonyának tisztázása, „a szabadság marxista filozófiai meghatározása; 
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 Ugyanerre szolgált az Ifjúság a Szocializmusért elnevezésű, korán elhalt kísérlet is, amely mintegy a 
gyakorlatba átültetve, a diákok elé próbákat állítva igyekezett rész vállalni a szocialista ember kineveléséből. 
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szembeállítás a szabadság idealista, - burzsoá értelmezésével.”681 E témakör alkalmat kínált a 

szabadság és szabadosság (már a hatvanas években vagyunk) eltérésének magyarázatára és a 

„nyugati értékek, értékrend” – egy tantervtől szokatlan nyelvi formában megfogalmazott - 

elutasítására is. „Milyen veszélyes erkölcsi vonások érvényesülnek a burzsoá 

társadalomban?”- teszi fel a kérdést a tanterv. S a válasz: „perspektívátlanság, „mának 

élés”, cinizmus, könnyű élet, pénzhajhászás, önzés, a nem szokványos individuum, 

személyiség-kultusz megnyilvánulási formái.” 682 Mivel pedig a szocialista társadalomban is 

megjelentek ezek a jelenségek, újabb osztályfőnöki témát kínált az ellenük folytatandó harc. 

A teleologizált osztályfőnöki tantervnek mi is lehetett volna más a summája, mint annak 

kijelentése, hogy az ember célja a boldogság, de a szocialista ember csak mindenki 

boldogságával együtt találhatja meg a sajátját. Ez pedig csak a kommunizmusban lehetséges, 

ami „az emberhez méltó boldog élet általánossá válásának távlata.”683 

 

4. A „végeredmény” és az abban kódolt újabb reform 

 

A történelem tantárgy szempontjából vizsgálva a tantervkészítésről szóló vitákat 

megállapíthatjuk, hogy a tananyag átstrukturálása és az egyetemes történelem javára történő 

módosítása sikerült, a szelekció azonban – annak ellenére, hogy a minisztérium Közoktatási 

Főosztálya arról számolt be, hogy „a történelemben sikeresen oldottuk meg a korábbi 

túlterhelés kérdéseit, a régebbi korok történelmét kevesebb adattal, szintetizáltabban 

tanítjuk”684 - elmaradt. A történelemtanárok tényanyagot és a fejlődés törvényszerűségeit 

egyaránt tanítva inkább túlterhelték685 a diákjaikat, mintsem okszerűbbé és hatékonyabbá 

tették volna a történelemoktatást. Az átstrukturálás tehát nem volt képes megoldani a 

történelemtanítás akkor legjelentősebbnek vélt – aztán a rendszerváltásig folyamatosan 

vissza-visszatérő - problémáját, a „maximalizmust”.686  
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A tankönyvszerzőként ismertté vált Eperjessy Géza már az oktatási törvény 

megjelenés előtt figyelmeztetett, hogy a tanulói túlterhelés egyértelmű oka a maximalizmus, 

„melyről megállapíthatjuk, hogy részben azokból a minőségi követelményekből származott, 

amelyeket a kultúrforradalom támasztott a történelemtanítással szemben.”687 A probléma 

megoldására azt javasolta, hogy váljanak le a tantárgyról az olyan ideológiai jellegű 

stúdiumok, mint a politikai gazdaságtan vagy a marxizmus-leninizmus. Ez ugyan nem 

mondott volna ellent az oktatásirányítás már vázolt, effajta törekvéseinek, de akik 

perspektivikusan gondolkodtak, tudták, hogy a mondott stúdiumok „melléktárgyként” 

életképtelenek. A történelem tantárgykoncepciójának kialakításában oroszlánrészt vállaló 

Veress Judit azonnal le kívánta zárni a kulturális forradalommal kapcsolatban álló bármilyen 

vita lehetőségét. Véleménye szerint „a jelenlegi középiskolai történelemtanítást nem 

világnézeti mondanivalója terheli túl. Inkább: világnézeti mondanivalója elől veszi el a helyet 

és levegőt a sok felesleges, pedagógiai szempontból teljesen improduktív tananyagrész.”688 

Eperjessy Géza és Veress Judit polémiájában a kádárizmus történelemoktatásának 

legsúlyosabb kérdése artikulálódott azzal, hogy a frontok világossá lettek: ideológiát tanítsunk 

vagy „történelmet”?689 Persze, mint oly sokszor a kurzus alatt, a kérdés a „húzd meg, ereszd 

meg” alkalmazása miatt sosem dőlt, mert nem is dőlhetett el.  

Ennek következtében a hatvanas évek végére már a szakma és a közvélemény 

egyaránt a diákok túlterheléséről és arról beszélt, hogy felül kell vizsgálni a tanterveket és a 

tankönyveket.690 A minisztériumi anyagok arról tanúskodnak, hogy a szakemberek 

aggodalommal figyelték, hogy a felsőfokú tanulmányokra készítő tanárok „elhanyagolják” a 

gyengébb tanulókat, a túlterhelést az (egyébként az ötvenes évek végétől reális problémaként 

létező) „tankönyvi maximalizmusra” fogják, holott saját, elavult módszereiken kellene 

változtatniuk. A minisztérium vezetése egyenesen arra utasította a művelődési osztályok 

                                                                                                                                                                                     
ügyelni kell. A módszerek fejezet elnagyolt, átdolgozandó.” – bírálta – elismerő szavai mellett - még az 1978-
ban megjelenő tantervet is ez okból az OPI. 
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 EPERJESSY Géza: A történelem tananyagcsökkentésének problémái. Köznevelés, 1961. április 18. 
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 A szerző az ilyen vitákat napjainkig meghatározó paradigmával és példákkal élt: „Szükséges-e az ókor 
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VERESS Judit: A korszerű műveltség kérdései a történelemtanításban. (Hozzászólás dr. Eperjessy Géza cikkéhez.) 
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 Figyelemre méltó, hogy a vitát maga a Köznevelés is „élénk”-nek, minősíti, bár végül a Veress-féle nézet 
mellett sorakozik fel. SZOBOSZLAY, 1962. 386. 
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 A Művelődésügyi Minisztériumban tartott vezetői értekezlet már a fizika és a történelem tankönyveinek 
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értekezlet anyaga. Fejlesztési irányelvek a tanácsok számára a IV. ötéves tervjavaslataik kidolgozásához 



171 
 

vezetőit és a tanácsok vb elnökhelyetteseit, hogy e tekintetben erélyesen lépjenek fel a 

„csökönyös tanárokkal szemben”.691  

Természetesen semmi garancia nem volt arra, hogy a tanulók a csökkentett 

követelményeket képesek lesznek teljesíteni vagy egyáltalán érdemesnek tartják ezeket 

teljesíteni. Az 1961-es oktatási reform kritikájaként a hetvenes évek elején már gyakorta 

hangzott el az a közoktatási vezetők panasza, hogy „az ipar valójában nem is igényli a nyolc 

általános iskolai osztályt”, lényegében tehát nincs szüksége a sokoldalúan képzett szocialista 

emberre! Ha pedig ez így van, át kell formálni a közoktatással kapcsolatos korábbi 

elképzeléseket. Egyes nézetek szerint strukturálisan, mások szerint pedig – ahogyan egy 

iskolaigazgató megfogalmazta - elegendő lenne az, hogy „először csinálunk egy nagyon jó 

oktatási törvényt, mely a törvény mellé rendeljünk oda legalább olyan követelményszinten jó 

tanterveket, jó tankönyveket, teremtsük meg hozzá az iskolák régi értelemben vett 

tekintélyét.”692  

A közoktatás modernizálásában érdekelt szakmai csoportok ez utóbbi megvalósítását 

sürgették, de kétséges volt, hogy a „politikai erőtérben” mozgó, a „szocialista ember” 

kialakítására átformált „nevelőiskola” megőrizheti korábbi arculatát egy ilyen volumenű 

„tartalmi” beavatkozás után. Azonban a kétségek ellenére is sürgető szükségnek tűnt a 

tantervek és a tankönyvek felülvizsgálata, olyannyira, hogy a minisztérium 1969-es 

munkatervében egyenesen 1969. novemberi határidőt tűztek ki arra, hogy „kidolgozzuk a 

bevezetett tantervek, tankönyvek megfigyelésének modelljét /tartalmát, módszereit/, ennek 

alapján megszervezzük a tantervek végrehajtása tapasztalatainak gyűjtését.”693 A 

korszakalkotó felvetés azonban egy főosztályvezetői javaslat hatására az oktatásügy kárára és 

mai napig tartó restanciaként, sosem vált valósággá.694 Maradt az immáron sokadik látlelet a 

magyar közoktatás – igaz, akkor még csak részlegesnek tartott és leküzdhetőnek vélt - 
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BALLÉR, 1996. 126. 
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eredménytelenségéről: „Munkánkban figyelembe kell venni, hogy a nemzetközi helyzet, 

hazánk fejlődése egyre fokozódó követelményeket támaszt az iskolával szemben a világnézeti-, 

erkölcsi-, politikai nevelés – különösen az internacionalista és hazafias nevelés – terén. […] 

Jelentős hiányosságok vannak a mindenoldalúan képzett szocialista embereszményéhez képest 

az érzelmi, az esztétikai, a testi nevelésben és a fizikai munkára való felkészítésben.”695 

A fentebb megfogalmazott munkatervi javaslat nemcsak a hiányosságokat nevezte 

meg; jövőképe is sokat sejtető. A Nyugat kihívására – ebbe értsük bele a tudományos-

technikai forradalom szükségleteit is - hivatkozva az oktatás fejlesztésével, ideológiai 

tartalmainak megerősítésével próbálta a párt és az oktatásirányítás orvosolni az ifjúság 

szocializációjának problémáit. 1968 társadalmi és diákmozgalmaiban igazolva látták 

félelmeiket, és az új gazdasági mechanizmus visszafogásával valamint az ideológiai kontroll 

erősítésével – ennek része az oktatás is – a visszalépés taktikáját választották. 

 

IX. A történelmi tudat és a tankönyv 

 

1. A kontinentális rendszer tankönyvmodellje 

 

A Kádár-korszak gimnáziumi tankönyveinek szövegelemzése olyan kutatás témája 

lehet, mely lényegében meghaladja dolgozatunk szorosan vett témáját és kereteit.696 

Ugyanakkor fontos, mert a történelmi rudat alakításának komponensei között kiemelt szerepet 

kapnak a leírt, továbbhagyományozott szövegek. A történelemkönyvek szövegét számtalan 

aspektusból – bizonyos korok, egyes események, személyek, közösségek stb. ábrázolását – 

megfigyelve végezték el oktatáspolitikai szakemberek, történészek, tanárok.697 Mi 
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dolgozatunkban a tudatot érő impulzusok összetevőit, típusait mutatjuk be, nem a tudományos 

tankönyvelemzés – elsősorban didaktikai kérdésekkel foglalkozó - módszereit használjuk.698 

Dolgozatunk bevezető részében a magyar közoktatás illetve a gimnázium helyét a 

kontinentális rendszeren belül jelöltük ki. E rendszer jellemzői analóg módon nyomták rá 

bélyegüket a tankönyvirodalomra és a tankönyvkiadásra. A dualizmus óta létező egységes 

központi tantervek – ennek „kádárista változatai” is - meghatározták a tankönyvek jellegét, 

természetét, sőt kiadását is. Mivel a történelem tankönyvek (is) tudományos kiadványnak 

számítottak, anyaguk tartalmazta a történettudomány által közvetített egzakt, kanonizált 

tényeket,699 és mert a hatalom adta ki őket, magukban rejtették az aktuális ideológiai 

konstrukciókat is. Ez utóbbi áttűnésének mértéke a mindenkori hatalom arculatától függött, a 

kádárizmusban inkább közvetve, mintsem deklaratív formában jelent meg.  

Az „egy történelem egy tankönyv” jellegnek megfelelően a korszak 

történelemtankönyvei a múltat lezártnak, tudományosan rendszerezett folyamatnak 

tekintették, amelyből a diákoknak csupán a „végeredményeket”, a többnyire ideológiai jellegű 

tanulságokat kellett megtanulniuk. Lényegében az felelt jól, aki a központilag meghatározott 

történelemszemléletet „reprodukálta” és annyit tudott, amennyit tudni kellett és lehetett.700 E 

rendszerben is igaz volt tehát, hogy a tanár a tantárgyat, nem pedig a diákot tanította, aminek 

logikus következménye lett a tanterv anyagát magába foglaló tankönyv - egyben a tanár 

„kézikönyve” – „a történelem”-nek való tekintése, a leírt szöveg mai napig ható szentsége.701  

A tankönyv korszakunkban (is) hivatalos jellegű kiadvány volt, az állam adta ki; 

központi kiadója, a Tankönyvkiadó Vállalat segítségével. És mivel a kiadványok egyaránt 

számítottak hivatalosnak és tudományosnak, „tudományosságukra” és ebből fakadó 

„objektivitásukra” hivatkozva száműzni lehetett a történelemkönyvekből az alternatív 

történelem-és társadalomszemléleteket, ezáltal megvalósítva a hatalom közvetlen politikai 

célját, a neki is létező „rejtett tantervét” az „alattvalóvá” nevelést. 
                                                                                                                                                                                     
történelemtankönyvekben) A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XXVII Történelempedagógiai írások 
II. Budapest, 2002,  
698

 Ennek alapjait lásd: FISCHERNÉ DÁRDAI Ágnes - KOJANITZ László: A tankönyvek változásai az 1970-es évektől 
napjainkig. Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 1. sz. / 2007 
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 NAGY Péter Tibor: Társadalmilag kanonizált elitek a 19-20 században (egy elitkutatás rekrutációs dilemmái). 
Iskolakultúra, 2007. augusztus 13. 
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 HERBER, 2010. 2. 
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 „A tantervben megkövetelt anyagot a tankönyvek fejtik ki. A tankönyv tehát azt a tudásanyagot 
tartalmazza, amelyet a tanulónak feltétlenül el kell sajátítania. A tankönyv a tanulók legfontosabb taneszköze.”  
Pedagógia a tanítóképzők II. osztálya számára. (Jeszipov-Goncsarov Pedagógiája alapján.) Tankönyvkiadó, Bp., 
1954. 4. kiadás 45-46. vagy „A tanítás anyagát - a tantervek alapján - a tankönyvek dolgozzák fel tanulható 
formában. A tankönyv elsősorban a tanuló segédeszköze, de természetszerűen a tanárnak is ismernie kell, és 
sok tekintetben alkalmazkodnia is kell hozzá.” MAKAY Gusztáv: A magyar irodalomtanítás módszertana. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1960. 49.  
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A Kádár-korszak tankönyveiről tehát elöljáróban is elmondható, hogy a megtanulandó 

és számon is kérendő tudáskánont többnyire magyarázó szövegükben tartalmazták. A 

tudáskánon megőrzése mellett a tankönyveken az is látható, hogy - történelemoktatásunk 

alapvetően 19. századi eredetének ideológiai meghatározottságait felmutató struktúrája és 

annak a szövegekben történő leképeződése miatt - őrizték a dualizmus nemzetépítő ún. „rejtett 

tantervét” is.702
 Ennek paradigmarendszerét alapvetően az egyolvasatú, nemzetközpontú 

(nemzetépítő, nemzetnevelő) történelemszemlélet, illetve a sematikus fogalmi rendszer 

használata határozta meg. Tudnunk kell, hogy e paradigmán mit sem változtatott az, hogy a 

szocializmus oktatáspolitikája a nemzetközpontúságot internacionalizmusra cserélte és 

megváltoztatta az értékorientációkat 703 

A kádárizmus világában sokáig elképzelhetetlen volt a fentebb említett tudáskánonnal 

való szakítás és a kontroverzív, multiperspektivikus alapokon való építkezés, hiszen az – a 

korabeli vélemények szerint - alapvetően értékelte volna le a fetisizált történelem, a totalitást 

sugárzó, „egy történelem van” tantárgy szentségét.704 A tankönyvírást meghatározó egyik 

alapelv tehát a történelem (ezen belül elhelyezve a magyar történelem) totalitásának 

ábrázolása volt, míg a másik az a feltételezés, hogy a sokat bírált „polgári világ”-gal szemben 

a szocialista pedagógia szerepe elsősorban nem az oktatás, hanem a nevelés.705 A szövegek 

elkészítésének fő problémáját szinte mindig a tudomány haladásának és a tankönyvben leírt 

szöveg „konzervativizmusának” ellentmondása adta, illetve egy idő után az a felismerés, hogy 

a korszerűsítés egy „modern tankönyv” esetében már nem az ideológiai bázis módosulásaihoz 

való alkalmazkodást jelenti.706 
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 Jakab György szerint a nemzeteszmének három fő komponense volt: közvetlen politikai befolyásolás; a 
félfeudális rendi elemek továbbélése, a historizálás és a mítoszépítés. JAKAB György: A magyar nemzeteszme 
változásai és a történelemtanítás kánonja. In: Iskolakultúra, 2008. (18. évf.) 5-6. sz. (JAKAB, 2008) 3. 
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 Jakab György két korszak szemléletes tankönyvpéldájával mutatja be a politikum közvetlen befolyásoló 
hatását: „A magyar nemzetnek azt a feladatot jelölte ki a Gondviselés, hogy a nyugati művelődésnek határőre 
legyen Kelet felé. Ezt magába szívja, megvédje és lehetőleg továbbterjessze. E hivatását már akkor kezdte 
betölteni, amikor honfoglalásával beékelődött a nyugat-keleti irányban Európa és saját barbár rokonai, észak-
déli irányban pedig az északi és déli szlávok közé.” (1931) és „A »szent-Istváni állameszmére« való hivatkozás 
hamis és hazug volt. Nagy államalapítónk, István király megdöntötte az idejétmúlt régi rendet, mely a további 
fejlődést akadályozta. Megvédelmezte az országot a legveszedelmesebb külső ellenséggel, a nyugati hódítókkal 
szemben,…” (1951) JAKAB, 2008 13. 
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 A témával kapcsolatos vitáról lásd: BEREND T. Iván: A történelem mint tudományos diszciplina és mint iskolai 
stúdium. In: Történelemtanítás - személyiségfejlesztés. A III. Országos Történelemtanítási Konferencia 1977. 
december 14-15. Szerk.: SZABOLCS Ottó, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. 194-195.  
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 HERBER, 2010. 4. 
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 „Az új tankönyvek szerzőinek szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy a jelenlegi korszerűsítés nem 
egyszerűen a meglevő történelmi anyag új elrendezését tűzte ki célul, hanem a történelemnek mint iskolai 
stúdiumnak a generális korszerűsítését tartalmában, felfogásában, pedagógiai törekvéseiben és megoldásaiban 
egyaránt.” SZABOLCS Ottó: A történelemtanítás korszerűsítése és az új tankönyvek. In: Az integrált 
történelemtanítás útja (Szerk. BALÁZS Györgyné), Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1980, 136-143. 
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2. Tankönyvírás, tankönyvkiadás a kádárizmusban 

 

A kádárizmus tankönyvkiadása az „engedélyezet” tankönyvek helyett „az iskolák 

számára kötelezően előírt tankönyvek” korszakának örökségét hordozta magán, aminek 

leglényegesebb eleme az volt, hogy a tankönyvek minisztériumi megrendelésre, kijelölt 

szerzőkkel készültek, s a Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat szerepe pusztán a minisztériumi 

óhajok végrehajtására korlátozódott.707 Ezzel megvalósult a teljes állami monopólium, 

melynek legfontosabb bázisa a főleg a közismereti tankönyvek megjelentetőjeként ismertté 

vált Tankönyvkiadó Vállalat lett.708 Az új tankönyvekben a történelem a „törvényszerűség 

rangjára emelt következtetések gyűjteményévé vált”. A tankönyvi szöveg sablonokká alakult, 

ami az oktatást is leegyszerűsített sémák alkalmazására késztette. 

Az 1959-ben kiadott tankönyvrendelet visszaállította az 1946-ban bevezetett 

tankönyvpályázati rendszert,709 és a minisztériumi saját munkatársai mellett Tankönyvkiadó 

illetékes szerkesztőiből álló Pályázati Bizottságot hozott létre, majd az 1962-ben 

megszervezett Országos Pedagógiai Intézet is szerepet kapott a tankönyvjóváhagyásban. Az 

első szinten az Oktatási Minisztérium, a Tankönyvkiadó és az Országos Pedagógiai Intézet 

egy-egy illetékes „tantárgygondozó” munkatársa tett javaslatot a pályázat útján kiválasztott – 

kizárólag a történelmi materializmus, a marxizmus-leninizmus eszmei alapján álló - tankönyv 

jóváhagyására, amit a minisztérium tett meg.710 Ezen túl viszont az 1962-es reform változást 

jelentett a tankönyvek szemléletében, mely már nem az „előre gyártott didakszist”, hanem a 

történelmi megismerést tekintette az iskola feladatának.711 Kezdetben még a régi szemlélet 

uralkodott, miszerint azoknak kell tankönyvet írniuk, akik a történelem legjobb „szakértői”. 

Ennek jegyében kapott például 1960-ban megbízást Szamuely Tibor ELTE docens, Ránki 

György ELTE tanársegéd és Pamlényi Ervin a Történettudományi Intézet munkatársa a 
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 SZEBENYI Péter: Fejezetek a tankönyvjóváhagyás történetéből. Educatio, 1994. 4. sz. 644. 
708

 A tankönyvírás 20. század második felében való történetéhez adalékokat szolgáltat MÉSZÁROS István A 
tankönyvkiadás története Magyarországon című könyve (Tankönyvkiadó, Budapest - Dabasi Nyomda, Dabas, 
1989) és KARLOVITZ János: Tankönyvügyünk - történeti és nemzetközi összehasonlítások tükrében. 
Iskolakultúra, 2001/1 93-101. című tanulmánya 
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 Ez igazán a hetvenes években nyert teret, de akkor sem tankönyvkiadás minden szegmensében. A 
történelem esetében többször azt látjuk, hogy „felkért” tankönyvírókról, illetve felkértről és pályázatosról 
egyszerre volt szó. Erről a tankönyvkiadó Vállalat terjedelmes, ilyen természetű iratanyaga tanúskodik. MOL 
XXIX – 1-2 9. d. 3. t. Tankönyvkiadó Vállalat iratai A Tankönyvkiadó Vállalat 1965-80-as távlati terve. 
710

 SZEBENYI Péter: A történelemtankönyvekre ható tényezők történeti változásai. Iskolakultúra 2001/9. 19. 
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 A témához lásd. SZABOLCS Ottó: A történelemtanítás-módszertan fejlődésének kérdéséhez. 
Történelemtanítás. 1987/4 
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gimnáziumi történelemkönyv IV. kötetére.712 A reformok jegyében az „életszerűséghez” talán 

közelebb álló gyakorló pedagógusok – Gyapay Gábor, Eperjessy Géza, Balogh Endre - 

részesültek abban a megtiszteltetésben, hogy tankönyveket írhattak.713 A kádárizmus ideális 

tankönyvről vallott nézeteit az ebben az időszakban készült művek reprezentálják, ezáltal 

vizsgálódásunk is rájuk terjed ki.714  

1967-ben ült össze a II. Országos Történelemtanítási Konferencia, amely több mint 

nyolc évtizeddel követte az elsőt. A tanácskozás – négy esztendővel annak meghirdetése után! 

- a reform gyakorlati megvalósítását volt hivatva előkészíteni. Jeles történészek és 

metodikusok (Szabolcs Ottó, Unger Mátyás, Vas Károly és Veress Judit) tartottak 

referátumokat a korszerű történelmi ismeretekről, a történelmi tudatformálás és a 

tankönyvírás kérdéseiről, s több mint tucatnyi hozzászólás hangzott el.715 A kérdéskör 

magyarországi aktualizálódása természetesen nem volt független a nemzetközi folyamatoktól, 

s az elkövetkező idők tankönyvvel kapcsolatos diskurzusaiból a nyugatról áthallatszó szakmai 

és ideológiai hatások is egyértelműen kiolvashatóak. 

A résztvevők javítási szándékai, amint ezt a kongresszus határozatai tanúsítják, nem 

változtathattak az oktatás ideológiai-politikai tartalmának elvont eszményekhez és központi 

követelményekhez igazodó meghatározásán, a nevelésügynek a „fejlett szocializmus” 

elképzelt viszonyaihoz igazodó fejlesztési stratégiáján, de új diskurzust indíthattak el a 

módszertan terén, amely hozzájárulhatott a történelem tananyagainak, tankönyvszövegeinek 

lassú, inkább csak a hangsúlyokban tetten érhető módosulásához.716 A tankönyvirodalomban 

ennek látható jelei elsősorban a könyvek megjelenésében és didaktikai apparátusuk 

változásában voltak, de a lényegi célkitűzésük nem változott, a kiadó arra törekedett, hogy a 
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 MOL XXIX – 1-2 9.d. 4. t. A Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Az 1960-as részletes terv. Történelem IV. 
713

 A változás kétarcú voltát azonban jól jelzi, hogy a hetvenes évek közepén a népszerűsítő, „jó szöveg” 
érdekében már olyan javaslatok is elhangoznak, melyek „írókat” állítanának csatasorba a tankönyv 
presztízsének megmentéséért: „Tankönyvet írnának-e az írók? Megkísérelné-e a Tankönyvkiadó, hogy ne csak 
pedagógiai szakembereket, gyakorló pedagógusokat kérjen fel tankönyv készítésére, hanem írókat is? 
Tankönyvet írni nehéz kenyér. De azok a felnőttek, akik szeretik, ismerik a gyerekeket, sok jó ötletet tudnának 
összehordani a tankönyvírók segítségére.” RÓNAKY Edit: Változatosabb tankönyveket! Köznevelés, 1976. 19. sz. 
714

 Maga Petró András, a tankönyvkiadó későbbi igazgatója is reprezentatívnak tartotta e korszakot, mikor így 
jellemezte: „A legkiegyensúlyozottabb időszak a tankönyvkiadásban is 1961 után következett. Ez a 
reformtankönyvek időszaka volt. Sok szép tankönyv született ebben az évtizedben, és a korábbinál jóval 
hosszabb ideig maradtak életben. És nem mulasztást, halasztást, hanyagságot, hozzá nem értést jelent az, ha 
meg kell állapítanunk, hogy e könyvek fölött is eljárt az idő, új tankönyveket kell megterveznünk, elkészítenünk 
a jövőben.” PETRÓ András: Huszonöt éves az állami tankönyvkiadás. Pedagógiai Szemle, 1974. 7-8. 755. 
715

 A történelemtanítás időszerű kérdései. Az 1967. augusztus 29-31. között tartott Országos Történelemtanítási 
Konferencia anyaga. Szerk.: SZABOLCS Ottó és UNGER Mátyás. Tankönyvkiadó, Bp., 1968. 
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 BAKONYI Pál: Krónika az V. Nevelésügyi Kongresszusról. Pedagógiai Szemle, 1970/12 1061-1071.l. A témához 
bőséges forrásokat találunk még az Ötödik Nevelésügyi Kongresszus, I-II. Szerk.: KISS Árpád. Budapest, 1971 
köteteiben 
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tankönyvek „a szocialista nevelő iskola tankönyvei legyenek. Ne jelszavakban, 

formalitásokban, hanem a tudományhoz való hűségben, nevelési-oktatási terveink 

megvalósításában, különös tekintettel a világnézeti nevelésre.”717  

Tíz esztendővel az első után, 1977-ben ülésezett a III. Országos Történelemtanítási 

Konferencia, melynek aktualitást a történelemoktatás akkor már többek által kimondható váló 

válsága adta.718 Történettudós előadók ((Mátrai László, Glatz Ferenc, Berend T. Iván, Kardos 

József) mellett ismét a történelem tanításának szakemberei (Balázs Györgyné, Bíró Ferencné, 

Szabolcs Ottó, Szebenyi Péter, Unger Mátyás, Veress Géza, VIadár Ervin) voltak többségben. 

A tanácskozás anyagát megjelentető kötet már a címében tükrözte a konferencia üzenetét a 

tanártársadalomnak: Történelemtanítás - személyiségfejlesztés.719 Ezenközben immár komoly 

módszertani változásokon mentek át a tankönyvek, de a tankönyvírókkal szemben is 

magasabb elvárások fogalmazódtak meg.720 Ez persze nem jelentette automatikusan a 

tankönyvíró szakmai és társadalmi presztízsének növekedését, sőt, Szabolcs Ottó már 

egyenesen a jó tankönyvírók hiányáról panaszkodott.721 

Hogy a javító, megújító szándék mennyiben volt sikeres, arra nézvést kevés bíztatót 

tudtak megfogalmazni, de legalább a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján már több, a 

társadalmi nyilvánosság elé is eljutó vita bontakozott ki a „tankönyvkérdésről” – kétséges 

eredménnyel.722 Még a maratoni reform elindulása után majd egy évtizeddel is arról 
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 PETRÓ András: Új tanév, új tankönyvek. Köznevelés, 1978. 30. sz. 40.  
718

 A vészharangot többen is megkongatták a történelemoktatás felett: A Történelemtanítás 1974/5. számában 
Unger Mátyás a bölcsészettudományi, míg a lap 1977/1. számában Leiner Péter a közgazdaságtudományi 
felvételikről állapította meg, hogy a felvételizők több, mint 50%-a elégtelenre teljesített. Igaz, a felvételi 
kérdések mai szemmel a minimális intellektuális izgalmat is nélkülözték (az OSZDMP II. kongresszusa, a céh 
szerepe, jobbágykérdés – csak néhány ízelítőnek). 
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 Történelemtanítás - személyiségfejlesztés. A III. Országos Történelemtanítási Konferencia (1977. dec. 14-15.) 
anyaga. Szerk. SZABOLCS Ottó. Tankönyvkiadó, Bp., 1979. 
720

 A tankönyvírókkal kapcsolatosan is változtak az elvárások: „A tankönyvírónak ismernie kell a tankönyvírás 
módszertanának legfrissebb eredményeit, a tankönyvkritikai irodalmat, sőt a gyakorló pedagógusok 
visszajelzéseit is. Egyre gyakoribb jelenség, hogy a 'tankönyveket néhány iskolában egy-két éven át kipróbálják. 
Az így összegyűlt tapasztalatokat, a gyakorló pedagógusok észrevételei t és javaslatait figyelembe véve készül el 
a tankönyv végleges változata. A tankönyvíró általában alaposan ismeri és hasznosítja az előző tankönyvek 
eredményeit, de az igényesebb szerzők a megfelelő külföldi tankönyveket is tanulmányozzák.” KARLOVITZ János 
(A Tankönyvkiadó igazgatója): Hogyan készül a tankönyv? Köznevelés 1978/12. 522. 
721

 „A tankönyvírás nem megbecsült műfaj a mi nem minden sznobságtól mentes tudományos világunkban. A 
tankönyvszerzőnek eleget kell tennie tucatnyi előírásnak, s elszenvednie egy ország közvéleményének sokoldalú 
kritikáját. Kétszer meggondolja ezért minden alkotó történész, hogy vállaljon-e tankönyvírást. 
Nemcsak ez az oka a tudósok tankönyvírói passzivitásának. Úgy tűnik, mintha a tankönyvírás önálló műfajjá 
nőtte volna ki magát, olyan műfajjá, aminek még nincsenek, vagy már nincsenek kiemelkedő művelői.” 
SZABOLCS Ottó: Mikor lesz a történelemtankönyv történelemkönyv? História, 1982. 3. sz. 33. 
722

 Ezek közül a legátfogóbb Tankönyv, kereszttűzben címmel a Köznevelés hasábjain lezajlott volt. Köznevelés 
1980/6 5-6. 
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panaszkodtak az egyre növekvő társadalmi igényt kielégítő723 népszerűsítő történelmi művek 

– mint például a Képes történelem sorozat - és a tankönyvek szövegkorpuszait elemzők, hogy 

a tankönyvi szöveg és a szakirodalom közti távolság egyre nő,724 maga a „tankönyv” szó is 

pejoratív értelmet nyert, és kifejezetten kellemetlen, ha egy történeti műre azt mondják, 

„tankönyv ízű”.725 

És bár a tankönyvkritikának jelentős hiányosságai voltak,726 sőt, többen a nemlétére 

panaszkodtak, illetve a tankönyvmetodika kialakulatlan volt vagy éppen nem ismerték a 

szabályait, és ha ismerték is, sokan kételkedtek benne,727 bizonyos mértékben mégis 

működött, hangoztatván, hogy a tankönyvírás „titokban” történik, s nem szerencsés, ha egy 

ilyen jelentőségű munka egy-két személy monopóliuma. Az aggodalmakat a Tankönyvkiadó 

Vállalat vezetése igyekezett eloszlatni azzal, hogy többször is részleteket közölt a 

tankönyvírás „boszorkánykonyhájában” zajló folyamatokról.728 Ezekkel nekünk is érdemes 

megismerkednünk. 

 

3. Magyar és európai történelemkönyvek dialektikájának hatása a történelmi 

tudatra 

 

A tanterv és tankönyvírás kérdései nemcsak az ötvenes évek végének „oktatási 

törvény-alkotó hangulata” miatt exponálódtak, hanem azért is, mert az 1958/59-as tanévben 

                                                           
723

 „És a történetírás sem zárkózhat el a társadalmi igény elől. Amikor felteszi keserűen a kérdést: vajon miért a 
szépirodalmi terméke, a szubjektív hangú visszaemlékezések formálják a történelemről való gondolkodást, 
akkor azt a kérdést is fel kell tennie, de magának: vajon tudunk-e olyan történelmi műveket írni, amelyekben a 
szereplők egyénileg gondolkodó, jövőjüket tervező, hibázó, mindennapi gondokkal küszködő emberek: tudjuk-e 
láttatni, hogy azok a nagy, évszázados érvényességgel felvázolt történelmi folyamatok és perspektívák mindig is 
az egyes emberek konfliktusainak megrázkódtatásaiban oldódnak fel, és csak mint azok összessége léteznek.” 
GLATZ Ferenc: Emberi sors a történelemben. História 1980/1. 35. 
724

 „És ha visszatekintünk ezen intézményrendszer fejlődésére az utóbbi évtizedekben, fel kell tennünk a kérdést: 
vajon nincs-e összefüggés azon tény között, hogy eltűntek történetíróink a tankönyvszerzők közül, és a között, 
hogy a szaktudomány gyakran mereven elválasztódott az oktatástól.” GLATZ Ferenc: Történelemkönyv – 
történelem tankönyv. História VII. 1981/1. 35. 
725

 BASSA Endre: Történelem több tízezer példányban. História VII. 1981/1. 28-29. Emellett a szerző azt is 
állította, hogy a változások ellenére „sokak egybehangzó véleménye szerint romlott az ifjúság történelmi 
tudásszintje.” 
726

 A kérdéskör a magyar tankönyvbírálat évszázados történetét figyelembe véve sosem volt problémamentes; 
a szakmai jellegű bírálatok mellett mindig nyomatékkal jelentek meg a politikai és személyes motivációk. 
„A pedagógiai kritikának sajnálatos módon gyér hagyományai vannak. Irodalmunkból hiányoznak az 
egyértelmű, elemző recenziók és a nyílt viták. Sajnos ugyanez vonatkozik a tankönyvkritikákra is. Nagyszámú – 
néha közel száz – pedagógiai folyóiratunk egy része egyáltalában nem foglalkozott tankönyvkritikával, más 
részük közölt ugyan ismertetéseket, de ezek valóban csak ismertetések voltak, elemző, értékelő bírálatok 
helyett.” – fogalmazta meg a téma kutatója. JÁKI László: Mozaikok a tankönyvkritika történetéből. Könyv és 
nevelés, 2002. (4. évf.) 4. sz. 51. 
727

 HARSÁNYI Zoltán: A tankönyvekről és a tankönyvkritikáról. Köznevelés, 1972. 17. sz. 26-28. 
728

 PETRÓ András: Hol tart a magyar tankönyvkiadás? Társadalmi szemle 1984/II. 77-79. 
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elkészült kötetek jelentős része „ideiglenes” volt,729 ezért cseréjük a részben megváltozott 

tantervek miatt hamarosan szükségessé vált. A törvény megjelenése után szinte azonnal 

megkezdődött/megkezdődhetett az átalakításuk, vagy az ezzel kapcsolatos előmunkálatok, 

igaz, az említett cserére csak majd egy évtizeddel később került sor.730 Mivel a történelem 

tantárgy a „társadalomra vonatkozó alapvető dialektikus és materialista nézetek kialakítása”, 

a „nemzetközi osztályharc ideológiai síkján betöltött szerepe” és a világnézet alakítása 

szempontjából kiemelt jelentőséget kapott,731 a hozzá kapcsolódó tantervek és tankönyvek 

elkészítésének előmunkálatai nemzetközi dimenziójú tájékozódást igényeltek. Ilyen 

vizsgálódás pedig újszerű jelenségként idézte elő a történelemoktatás európai trendjeinek 

elemzését. Ennek oka részben az volt, hogy az oktatáspolitika szakemberei szerint az 

osztályharc színhelyeként deklarált iskolában a fiatalság közvetlenül kapcsolódott a 

„nemzetközi osztályharc ideológiai frontjához”, tehát mindenképpen szüksége volt a nyugati 

történeti gondolkodás megismerését is magába foglaló „jelenismeretre”, részben pedig az, 

hogy az oktatáspolitika nyugati példákkal akarta bizonyítani, hogy a történelemoktatás ott is 

az ideológiai, de természetesen téves eszméken alapuló nevelés eszköze.  

A formálódóban lévő tankönyvrevízió és az „európai nevelés”732 (ez utóbbit a NATO 

„katonai felfogása pedagógiai vetületének” nevezte Veress Judit) terve a magyarországi 

történelemoktatás európai helyének kijelölését is indokolttá tette. Az ezzel kapcsolatos 

kérdések felvetésének oka egyértelmű volt: hogyan lehetne bizonyítani azt, hogy 

létjogosultsága van az osztályharcos nevelési koncepciónak, ezen belül az osztályharcos 

szemléletű történelemtanításnak egy olyan európai történelemoktatásban, amely Georg Eckert 

braunschweigi intézetében már azt a tényleg forradalmi gondolatot is megfogalmazta, hogy „a 

történelemtanítás - híd a népek között”? Hogyan lehetne megfogalmazni máshogy, mint 

annak kimondásával, hogy az UNESCO és Braunschweig nézetei az „európai nevelésről” 
                                                           
729

 Ezek az alábbiak:  
Hahn István: Történelem az általános gimnáziumok I. osztálya számára. 1959. 
Makkai László: Történelem az általános gimnázium II. osztálya számára. 1957. 
Unger Mátyás: Történelem a gimnázium III. osztálya számára. 1957. 
Almási János – Szamuely Tibor – Ránki György: Történelem a gimnáziumok IV. osztálya 
számára. 1957 majd 1960. 
730

  Az új tankönyvek:  
Gyapay Gábor – Ritoók Zsigmond: Történelem a gimnázium I. osztálya számára. Bp., 1965. 
Eperjessy Géza – Benczédi László: Történelem a gimnázium II. osztálya számára. Bp., 1966. 
Unger Mátyás: Történelem a gimnázium III. osztálya számára. Bp., 1967.  
Balogh Endre: Történelem a gimnázium IV. osztálya számára. Bp., 1967. 
731

 VERESS Judit: A középiskolai történelemtanítás szerepe a jelenkor megértésében. Történelemtanítás, 1959. 
évi 2. szám 16.(A továbbiakban: VERESS, 1959 A középiskolai…) 
732

 „A NATO-ban érdekelt nemzetek korábbi konfliktusait ki akarják iktatni a könyvekből, meghamisítva ezzel a 
múlt igazi arculatát, kiszolgáltatva a történelemtanítást olyan érdekeknek és olyan történelemhamisításoknak, 
amelyek a népek öntudatának elhomályosításához vezethetnek.” VERESS, 1959. A középiskolai… 18. 
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imperialista hazugságok.733 Az efféle minősítésekből pedig indirekten is kiderült, hogy a 

marxista-leninista történelemszemléletből kiindulók számára a szocialista tantervelmélet734 

lehet az egyetlen, melyre hiteles történelemtanítás építhető. Olyan történelemtanítás, mely 

„már elég magas szintű és történetileg igen megalapozott magyarázatát tudja adni – a 

burzsoá történetszemlélet indeterminista illúzióival szemben – a marxizmus által feltárt 

társadalmi törvényszerűségeknek, az osztályharc új történelmi perspektívát nyújtó sikereinek 

napjainkban.”735 E nézőpontból pedig a történelemtanítás lényegében „előtanulmánya” 

kellett, hogy legyen a „felnőttek politikai gondolkodásának”, annak, hogy a felnövekvő 

nemzedék megértse: a „jelenkor története” a „két tábor – a szocialista és a kapitalista tábor 

harca – a nemzetközi élet uralkodó realitása.” Tehát a középiskolai történelemoktatás célja 

nem volt más, mint megalapozása annak a lehetőségnek, hogy „tömegek társadalmi tudata 

nemzetközi politikai-ideológiai kérdésekben helyes, a világtörténelmi folyamatra 

tudományosan érvényes nézeteket”736 kapjon az iskolai (középiskolai) történelemtanításból. A 

„korunk alapvető jelenségeinek megértése”- cél óhatatlanul vonta magával a 

történelemoktatás tananyagai arányának az egyetemes történelem javára történő módosulását. 

Az európai dimenziókban való gondolkodás az UNESCO és Georg Eckert modern 

elképzeléseivel való kezdeti éles oppozíció után fenntarthatatlan volt úgy, hogy a magyar 

tankönyvmetodikának és általában a tankönyvírásnak egy idő után ne szélesedjen az európai 

látóköre. A határokon túlra való tekintés azonban két problémát is felvetett fel: a szocialista 

táboron belül a magyar és a szomszédos országok tankönyveiben megjelenő történelmi 

nézetek szinkronizálásának,737 lényegében a „tankönyvrevíziónak”,738 a nyugat tekintetében 
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 20 esztendőnek kellett eltelnie, míg valaki leírta: „Más népek jelenéről és múltjáról sok forrásból, sokféle 
információt kapnak a fiatalok. Nem mindegy tehát, hogy a tankönyvek mit és milyen szellemben írnak más 
országokról és népekről. Nem mindegy az, hogy valós és objektív, vagy téves és tendenciózus adatokat közölnek 
és képet festenek a másikról. […] Aki lebecsüli a másikat, szóra sem méltatja, vagy az erőszakos meg nem értés 
hangján tanítja a másik történetét, az ezzel saját fiatalságának árt a legtöbbet.” SZABOLCS Ottó: A tankönyv 
mint a nemzetközi egyetértés eszköze. Történelemtanítás, 1986/2. In: A történelemtanári továbbképzés 
kiskönyvtára XXVII Történelempedagógiai írások II. Budapest, 2002. 110. 
734

 Pierre Vilar: A tankönyvek revíziója, történészek nemzetközi találkozói és a népek kölcsönös megértése. 
Pedagogik, 1955. 10-26. alapján a cikk szerzője a létező tanterveket a nacionalizmusuk alapján csoportosította, 
s ilyen csoportot négyet határozott meg: a, „szűk, nacionalista nézőpontú”, mint a gyarmati sorból frissen 
felszabadult országok, b, univerzalisztikus, de a világ feletti vezetést sugárzó (pl. USA), c, mély nacionalista 
hagyomány és anacionalizmus ütközését mutatók (Olaszo., Franciao.), valamint az ezektől élesen eltérő d, a 
népi demokratikus országok csoportját. 
735

 VERESS, 1959. A középiskolai… 19. 
736

  u. a. 20. 
737

 Ez nem mindig a magyar félen múlott: 1980-ban Bukarestben Hahn Istvánnak sikerült román kollégáit vérig 
sértenie, mikor a dáko-román kontinuitás tarthatatlanságáról beszélt, Niederhauser Emil szerint pedig miután 
Györffy György több cikkében is kétségbe vonta a Nagymorva Birodalom kiterjedéséről vallott szlovák 
álláspontot „Ezek után Szlovákiában vele ijesztgették a gyerekeket, tehát szóba se jöhetett, hogy bármelyik 
ülésünkre meghívjuk őt".A tankönyv-revíziós gondolat színeváltozásai. HVG Itthon 2005. április 28. 
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pedig az ideológiai szembenállásnak illetve enyhítésének a kérdését.739 Előbbinek a szomszéd 

államok magyarságképe, utóbbinak pedig az osztályharc jelentőségének és a forradalmi 

mozgalmak megítélésének kérdése volt fő akadálya.  

A nehézségeket jól példázza a francia-magyar tankönyvrevíziós tanácskozás egy 

mozzanata. A közeledés ellenére - Magyarország az első volt e téren a szocialista országok 

közül - nem sikerült közös álláspontot kialakítani a Kommün, az igazságos háború és a 

Horthy-kor kérdésében, illetve a tárgyalásokat vezető osztályvezető kétségét fejezte ki a ’45 

utáni kérdések összességének revíziós lehetőségeivel kapcsolatban is. Viszont Lugossy Jenő 

miniszterhelyetteshez írt jelentését azzal a felettesét „megnyugtató” mondattal zárta, hogy „a 

magyar küldöttség nem tett ideológiai jellegű engedményt”.740 A revízió részleges sikere nem 

csak a magyar félen múlt. Benda Kálmán már a nyolcvanas évek elején felhívta a figyelmet 

arra, hogy sok, referenciaértéknek számító francia és német történelem (tan)könyv 

magyarságképe – némiképp túlozva - rendkívül hiányos és torz741 

Csak némileg volt más a helyzet a szomszédos országok esetében. Az osztrák-magyar 

tankönyvrevíziós bizottság ugyan ért el eredményeket – például a ’48-as magyar 

szerepvállalás átértékelésével -, de a sztereotípiák továbbra is megmaradtak szomszédos 

                                                                                                                                                                                     
738

 Ennek első jelei, a  történész-vegyesbizottságok a részes államok tudományos akadémiái égisze alatt 
működtek, olykor - főleg a '60-as években - a párttörténeti intézeteket is bevonták a szervezésbe. A 
bizottságokat közös tudományos ülésszakokra, kutatási programokra, a vendégkutatók segítésére, intézményi 
együttműködések megolajozására hozták létre, és hogy "ápolják a két ország népének a közös forradalmi 
múltból táplálkozó barátságát". Ilyenek voltak: Csehszlovák-magyar: 1959, Lengyel-magyar: 1961, Német 
(NDK)- magyar: 1961, Magyar-román: 1970. Az 1980-as években annyira elmérgesedett a helyzet a román 
történetírók és háromkötetes Erdély története miatt, hogy több ülése elmaradt, Jugoszláv-magyar: 1964, 
Szovjet-magyar: 1969.  
739

 Itt megemlítendő a francia-magyar (1965), kifejezetten a történelemkönyvek összehangolására létrejött 
bizottság, és a talán legnagyobb hatással bíró osztrák-magyar (1969). 
740

 MOL XIX – I – 4 jjj 26. d. 156. t. Csató István, a Kulturális Kapcsolatok Intézete osztályvezetőjének levele 
Lugossy Jenőhöz az 1966. szeptember 12 és 19 között lezajlott magyar-francia tankönyvrevízió eredményeiről. 
(1966. október 13.) 
741

 „Akadnak azonban olyan művek is, amelyek kimondva vagy kimondatlanul úgy vélik, a mohácsi csatával 
megszűnt a magyar történelem. A Pléiade sorozat már említett Világtörténete (amely több százezres 
példányban forgó kézikönyv) Európa keleti felét eleve két zónára bontja: a germán és a szláv világra. 
Magyarország hol itt jelenik meg, hol ott, 1526 után általában sehol. A kötet végén található kronológiai 
táblázatokban egyes magyar történeti események mégis említésre kerülnek. 1526-ban hírt ad a mohácsi 
csatáról és közli: „Magyarországot a török birodalomhoz csatolják”. 1566: „Török támadás. Szeged ostroma, 
Szulejmán halála”. Aztán majd nyolcvan évig nincs magyar történeti esemény. 1644: „Rákóczi rátör 
Magyarországra”. Utána néhány adat olvasható még Thökölyről. Ez minden. (III. k. 1893–1897. l.) Csehszlovákia 
címszó alatt viszont ilyeneket olvasunk: 1678: „Thököly elfoglalja Szlovákiát”. 1703: „Rákóczi Ferenc lázadása 
Szlovákiában”. (1912. l.) A Románia címszó alatt is akad néhány bennünket érintő adat: 1661: „Apaffy Mihály 
Erdély fejedelme”. 1686: „Apaffy Mihály a császár hűbéresévé lesz”. (1936. l.) Az életrajzi jegyzetekből tovább 
növelhetjük ismereteinket. Bethlen Gáborról ezt írja: „Bethlen István(!) Erdély fejedelme (1613) és 
Magyarország királya (1620), aki félreállította Batory Istvánt (!)” (2116. l.)”. BENDA Kálmán: Múltunk híre a 
világban. História, 1982/045. 66. 
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ország tankönyveiben.742 A volt béketábor országainak elvileg a proletár internacionalizmus 

alapján kellett volna rendezniük a "burzsoá történetírás keltette zavart", de ez kevéssé volt 

sikeres; a korábbi ellentétek változó intenzitással ugyan, de lényegében máig fennállnak.743 

Hogy az 1956 utáni újrakezdés sem volt e szempontból biztatóbb, azt bizonyítja a történelmi 

atlasz kálváriája, mikor is a szomszéd országok tiltakozása miatt az atlasz első változatát 

1960-ban be kellett zúzni.744 

A magyarországi történelemtankönyvek az 1945 utáni időszakban csak nagyon 

periférikusan vagy látensen tartalmaztak olyan tananyagrészleteket, amelyek magyar 

hagyományokból kiindulva, a nemzeti előítéletek, negatív sztereotípiák kialakulásához 

vezettek. A hatvanas-hetvenes évek tankönyveiben ezek az elemek négy téma köré 

csoportosíthatóak. Az első ezek közül az, amikor – szovjet tankönyvi hatásra - az osztályharc 

jegyében a jelzővel ellátott „ellenség” az adott térség vagy ország „uralkodó osztálya” (porosz 

junkerek, lengyel pánok, francia burzsoázia), vagy egy egész nemzet (angol gyarmatosítók, 

japán imperialisták, olasz koldus imperializmus) volt. A második a vélt vagy valós politikai 

érdekből történő felsorakozás a Szovjetunió mellett, ami az orosz-szovjet birodalomépítő 

tradíciók respektálásában – és természetesen a „hódító” németek és paradox módon a 

lengyelek elutasításában - nyilvánult meg. A harmadik a kisantant országok politikájának és 

legitimációs identitásképző történelemszemléletének értékelése. Ennek keretén belül kapott 

elismerést a „Szerbia történeti küldetéséről” vizionáló „jugoszlávizmus” valamint a „Vencel-

korona országaira” jogot formáló „csehszlovákizmus.745 A negyedik pedig az Európán kívüli 
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 „Mind a tudományos irodalomban, mind a tankönyvekben a magyarokat olyan negatív jelzőkkel látják el, 
mint pl. „lázadók , „felkelők”, „összeesküvők”, „magyar nacionalisták”, „magyar szélsőségesek” stb.”- írja 
Haseltseiner az osztrák gimnáziumi könyvek magyarokkal kapcsolatos sztereotípiáiról. HASELSTEINER, Horst: 
Osztrák közhelyek a magyarokról. História, 1994, 05/06. 11. 
743

 Szabolcs Ottó elrettentő példák sorát vonultatja fel, melyek közül elég csak egyet idéznünk egy romániai, 
magyar nyelven is kiadott tankönyvből: „A magyarok, mint finnugor eredetű nomádok, Pannonia síkján 
telepedtek le a Duna és a Tisza között. /896/ Sok rablóhadjáratot vezettek a Balkán-félszigetre és Nyugat-
Európába. Állandóan támadták és fosztogatták Németországot, amíg súlyos vereséget nem szenvedtek 955-
ben. Ettől kezdve beszüntették nyugati betöréseiket. Áttérek a megtelepült életmódra, ez a nemzetségi 
viszonyok felbomlására és a feudális termelési viszonyok kialakulására vezetett.” In.: Stefan Pascu - Lucia 
Georgian - Dr. Bodor András - Vasilicá Neagu: Az ókor és a középkor történetének alapvető kérdései. Tankönyv 
a XI. osztály számára. Editura Didactica si Pedagogica, Bukaresti. SZABOLCS Ottó: Külföldi tankönyvek 
magyarságképe. Budapest, 1992. 143. 
744

 „A románok követelték a IX–XIII. századi térképeken a romanizált népek (5. o.), a vlachok (6., 7., 8. o.) és a 
románok (9., 10. o.) népnevek feltüntetését a Balkánon, majd a Kárpátokban és Erdélyben. Hasonló követelés 
volt a szlávok feltüntetése a Felvidéken és Kárpátalján a XI. századi térképeken (8. o.), valamint a román, ruszin 
és szlovák népnevek megírása a XIX. századi Magyarország (26. o.) térképén. Több XIX. századi (22., 26. o.) 
térképről törölni kellett a Horvátország és Szlavónia feliratokat, ahol azok még a történelmi Magyarország 
részeként szerepeltek.” HIDAS Gábor: A bezúzástól a Hundidac díjig (Egy középiskolai történelmi atlasz 
története). Geodézia és Kartográfia 58. sz. 2006/5. 33. 
745

 „A kisantant érdekek csaknem kritikátlan érvényesülése a magyar történelemtankönyvekben a 
kontraszthatás révén alkalmasak igaztalan, előítéletes kép kialakítására más nemzetekről (lásd a lengyel példát, 
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népek civilizációinak túlértékelése, melynek hátterében egyértelműen az angol, francia, német 

és amerikai imperializmus (oroszról természetesen szó sem lehetett) elutasítása húzódott meg. 

A multiperspektivikus és kontroverzív történelemszemléletű történetírás és 

tankönyvkészítés hatvanas évekbeli hiánya ezzel járult hozzá a diákokban kialakuló 

sztereotípiák, a közbeszédbe bekerülő és ott továbbhagyományozódó nemzeti előítéletek 

erősítéséhez, a történelmi tudat „egydimenzióssá”, fekete-fehérré válásához. A köztudatban 

így erősödött meg és gyökeresedett meg mélységesen az a tankönyvek által hirdetett 

történelemszemlélet, amely „az emberiség történetét alapvetően a kizsákmányolók és 

kizsákmányoltak, vagyis az elosztás kárvallottjai és haszonélvezői közötti folyamatos 

küzdelemként láttatja”.746  Talán nem felesleges megemlítenünk, hogy az ilyen 

„egydimenziós”, a politikától lényegében újraelosztást váró történelemszemlélet ma is mélyen 

befolyásolja a politikai kultúránkat. 

 

4. Hogyan készült a történelem tankönyv? 

 

Bár pedagógus szakma számára a hatvanas években bizonytalan volt a kérdésre adható 

válasz,747 s használható forrás is igen csekély mértékben áll rendelkezésünkre,748 a 

tankönyvkiadás működési mechanizmusa elsősorban a hetvenes évekből származó levéltári 

anyag segítségével rekonstruálható. A Tankönyvkiadó 1960 nyarán bizottsági keretben kezdte 

el a tankönyvmetodikai problémák feldolgozását. 1961-ben a kiadó több vitát is szervezett, 

illetve ankétokat tartott Sárospatakon, Orosházán, Hódmezővásárhelyen és Szombathelyen. 

Részben ezeknek a munkálatoknak a hatására alakult ki az a működési modell, mely a 

rendszerváltásig meghatározta a tankönyvkészítés kereteit. A Tankönyvkiadó Vállalat 

legátfogóbb elképzelése, távlati terve egy 1965 és 69 között lezajló tankönyvcsere volt, amit 

az akkori elképzelés szerint 1980-ig nem követett volna nagyobb változás.749 

                                                                                                                                                                                     
a bolgárokat, a horvátokat). Másrészt a fordított optika révén nagy rombolást végeztek (vagy végezhetnek) a 
magyarság önismeretében és önértékelésében.” – írja a kérdésről szóló, figyelemre méltó tanulmányában 
Závodszky Géza. ZÁVODSZKY Géza: Nemzeti előítéletesség és internacionalizmus. Szetereotípiák, előítéletek a 
magyar történelemtankönyvekben (1949-1989) 191-204. 
746

 SZŐKE András: Az apostolok jogán? In: ALBERT B. GÁBOR: Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey 
Füzetek IX., Kölcsey Intézet, Budapest, 2004. 76. 
747

 „Még a pedagógus-közvélemény is keveset tud arról, hogyan készülnek a tankönyvek. Sokakban teljesen 
irreális elképzelések élnek; úgy vélik, hogy egyik évről a másikra is lehet új tankönyvet készíteni, például egy 
tankönyv hibáit már a következő évi kiadásban is meg lehet szüntetni. Vannak teljesíthetetlen igények a 
könyvek kiállítására vonatkozóan is.” PETRÓ András: Új tanév, új tankönyvek. Köznevelés, 1978. 30. sz. 3. 
748

 Az OPI iratállományának jelentős része az átszervezések során elkallódott, így a Tankönyvkiadó levéltárban 
fellelhető irataira, a korabeli sajtóra és az oral history által áthagyományozott történetekre támaszkodhatunk. 
749

 MOL – XXIX – 1-2. 9.d. 3.t. Tankönyvkiadó Vállalat iratai. A TKV 1965-80-as távlati terve 
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A tankönyvírás pályázat alapján,750 ha erre volt mód, ha nem, akkor megbízás alapján 

ment végbe. Stratégiai jelentőségű közismereti tárgyak esetében – és a történelem ilyen volt – 

gyakrabban találkozunk „felkért” tankönyvírókkal.751 A pályázónak (vagy a megbízottnak) 

rendelkezésére álltak a tanterv és a tankönyvre vonatkozó irányelvek.752 Ezeket bármely 

érdeklődő számára megküldte a kiadó. A pályázat – hivatalosan - egyfelől nyílt volt, tehát a 

nyilvános kiírás nyomán bárki pályázhatott, másfelől titkos volt, mert – a felkért szerzőnek is 

- jeligével kellett beküldeni a próbafejezeteket. A kiadó általában két fejezet címét adta meg 

(ha lehetett, az egyetemes és magyar történelemből), s ennek kidolgozott leckéit kellett 

visszaküldeniük a pályázóknak Ha nem érkezett be megfelelő pályamunka. a felkért 

(megbízott) tankönyvírók láttak munkához. A tankönyv kézirat a kiadóhoz érkezett, aki azt az 

OPI-nak és a minisztériumi Közoktatási Főosztálynak küldte tovább. Elméletileg létezett 

társadalmi bírálat is, de ez mellőzhető volt, s alapelvnek számított, hogy csak a tankönyv 

bírálható, a tanterv nem.753 

A tankönyvkiadás folyamata „operatív háló”-val működött, ami azt jelentette, hogy a 

gimnáziumi tankönyvek kiadását a következő rendben kellett megtervezni és végrehajtani: 

„tartalmi szerkesztés – jóváhagyás műszaki szerkesztő/közben folyik a használati engedély 

megszerzése – nyomdakész kézirat – nyomtatás – hatékonyság „bemérése”- tanterveknél: 

külső/belső véleményeztetés - jóváhagyás – kipróbálás”.754 A kipróbálás kijelölt iskolákban 

történt, s nem ment mindig zökkenőmentesen.  

Jellemző eset, ami Závodszky Géza új könyvével megtörtént az 1975-76-os 

kipróbáláson: Az újszerű – törzs és kiegészítő anyagot tartalmazó, kéthasábos, 

kétszínnyomásos, nagytükrű (A4-es méret), „indokolatlanul nagy képeket” tartalmazó – kötet 

a tanárok közt azt a látszatot keltette, hogy nem hajtották végre a tananyagcsökkentést.755 Bár 

ez nem volt igaz és a minisztérium kérése volt a didaktikai változatosság pl. aláhúzásos 

kiemelés stb., ami a nagyságot, de nem az anyagmennyiséget növelte, a felelősséget az OPI és 
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 A tankönyvpályázatok a hetvenes évektől hivatalosan a Művelődésügyi Közlönyben jelentek meg (1975-ben 
a Kulturális Minisztérium és az Oktatási Minisztérium hivatalos lapja) 
751

 Ők anyagi megbecsülés terén élveztek előnyt, mert pályadíjat – általában 8000 forint volt a hetvenes 
években – akkor is kaptak, ha nem az ő kéziratukat fogadta el a bizottság. 
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 KARLOVITZ János: Hogyan készül a tankönyv. Köznevelés 1978/12 521-522. 
753

 MOL – XXIX – 1-2. 13. d. 24. t Tankönyvkiadó Vállalat iratai 497/65 MM belső utasítás a tankönyvek, 
munkafüzetek jóváhagyásának menetére – 1965. jún. 
754

 Egy példával az 1978-as évből:  77. XII. – megbízás 78. III. – a kézirat egy része 78. IV. – 
bírálat/konzultáció (ápr. 10, 20) TKV, OPI  78. XI. – megírás 
 78. XII. – a TKV bírálata. MOL – XXIX – 1-2. 13. d. 22. t Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Az Irodalmi 
Főosztály javaslata az 1978-ban induló tankönyvprogram új tankönytípus terveinek kialakítására – 1976. július 
755

 MOL – XXIX – 1-2. 13. d. 22. t Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Összefoglaló jelentés a tananyagcsökkentés 
végrehajtásáról az 1975/76-os tanévben 
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– hiába tiltakozott joggal Hinora Sándor irodalmi szerkesztő - a kiadó kellett, hogy viselje.756 

Závodszky Géza szerzőként és főszerkesztőként is védte az új könyvet, mondván, hogy „a 

„vékony tankönyv” és a könnyen tanulható, hatékony, korszerű tankönyv tudniillik a jövőben 

is ellent fog mondani egymásnak”.757 

 A kéziratokkal szemben támasztott követelményeket a hatvanas évek elejére dolgozták 

ki, s lényegében a reformtankönyvekig iránymutatóak voltak. Ennek összetevői: 1, korszerű 

ismeretanyag 2, a diákok szintjéhez alkalmazkodó fogalomrendszer 3, olyan szöveg, amely 

„saját szaktárgyán belül maximálisan, de megfelelő keretek között (nem erőltetetten) 

kihasználja a marxista-leninista világnézetre való nevelés lehetőségeit.”758 Némileg 

ellentmondásos helyzetet eredményezett, hogy más prioritások is léteztek. A tankönyvkészítés 

„általános alapelvei” az alábbi sorrendet kellett, hogy kövessék: „a, a szocialista világrend 

megvilágítása b, minden fokon a leghaladóbb marxista-leninista világnézet c, a tananyag.”759 

A beérkezett kéziratokat is ezen szempontok alapján bírálták el, illetve külön figyelmet 

szenteltek még arra, hogy megfelel-e annak a nevelési célnak, hogy „a tankönyvrészlet 

világnézeti hatékonysága segíti-e a tanulók személyiségének, a szocialista embertípus(nak) a 

kialakítását és mennyire aknázza ki a nevelési lehetőségeket.?”760 

 A tankönyvkéziratokat ezután egy bizottság bírálta761 el, amely OPI és tudományos 

bírálót762 is soraiban tudhatott. A bizottság meghallgatván a lektori jelentéseket a pályaművek 

                                                           
756

 „A párttitkár kezdeményezésére mindenki fegyelmit kapott, az irodalmi vezető is, szegény Kislaki Károly, 
kiváló történelemtanár – ő volt a főszerkesztő – majdhogynem ebbe halt bele, azonnal kérte a nyugdíjazását. Az 
volt a bűnünk, hogy a könyvek ránézésre nagyobbnak tűntek, mint elődjeik, bár a szöveg bizonyíthatóan 
kevesebb lett. Én is komoly figyelmeztetést kaptam.” – emlékezett vissza az esetre Závodszky Géza. Kaposi 
József interjúja Závodszky Gézával tankönyvekről, tankönyvkiadásról egy tankönyvszerző történész szemével. 
Történelemtanítás. 2013. 1. Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/kaposi-jozsef-
interjuja-zavodszky-gezavaltankonyvekrol-tankonyvkiadasrol-egy-tankonyvszerzo-tortenesz-szemevel-04-01-
04/ 
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 MOL – XXIX – 1-2. 13. d. 22. t Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Závodszky Géza főszerkesztő jelentése a 
könyvekről – 1975. szept. 24. 
758

 MOL – XXIX – 1-2. 13. d. 24. t Tankönyvkiadó Vállalat iratai. A jó minőségű kézirattal szemben támasztott 
követelmények (1963.11.19.) (belső terjesztésű) 
759

 MOL – XXIX – 1-2. 13. d. 24. t Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Milyenek legyenek a tankönyvek? (Szabó Kálmán 
a TKV irodalmi vezetőjének összefoglalója) 
760

 MOL – XXIX – 1-2. 19. d. 53. t. Tankönyvkiadó Vállalat irata. Tankönyvpályázatokkal kapcsolatos teendők – 
1975. okt. 27-én kelt feljegyzés 
761

 Erről részletesen, de a kulisszatitkokat elhallgatva számolt be Petró András: „A tankönyvírók számára nagy 
segítséget adott az Oktatási Minisztérium azzal, hogy három-öt hónapra felmentette őket a tanítás alól. Erre az 
időszakra megkapták átlagjövedelmüket is. A szerzők többsége jól gazdálkodott a feltételekkel, és a kézirat 
színvonalán érződött a nyugodt munka lehetősége. 
Sokszor tették szóvá a nyilvánosság előtt is, hogy nem megfelelő a tankönyvírók anyagi elismerése. A pályázati 
díjjal, a tanítás alól való felmentéssel és a megemelt honoráriummal az anyagi megbecsülés jobb lett, de még 
mindig nem olyan, hogy kiemelkedő kereseti forrást 
„Tartalmi kérdésekben egy-egy tankönyvi bizottság is segíti a szerzőt. Minden bizottságban részt vesz az MTA-
OM Köznevelési Bizottsága által kijelölt szakember, aki általában szaktudományának kiemelkedő képviselője, 
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sorszáma alapján személyenként helyezési sorrendet állapított meg, s akinek a legalacsonyabb 

pontszáma volt, az nyert.763 Elmondható, hogy a történelem kéziratokat bíráló lektori 

jelentésekből készült összefoglalók az irodalommal szemben – különösen igaz ez az 1977-es 

év új könyvére! - szinte mindig rövid terjedelműek és egyetértésről tanúskodóak.764 A 

bírálatoknál érdekes kettősség tapasztalható, a kiadó szakemberei a kézirattal szemben elvárt 

minőségi követelményeket maximálisan érvényesítették még akkor is, ha ideológiailag a 

szöveg „rendben volt”, sőt, a „legjobb volt”. Éles hangú kritikákat kaptak például az 1978-as 

gimnáziumi IV. osztály tankönyvének pályázói. Pesti János szerkesztő szerint „primitív, 

szellemtelen, karakter nélküli az összes pályázat stílusa. Szerzőik hibátlanul még a leíró 

nyelvtant sem tudják, lévén gyanítható, nem tanulták meg soha.” Módszertani problémákat is 

talált: „képzésre fordítanak gondot, a bemutatásra nem”, a beküldött szövegekben „eltűnik az 

ember” pedig „nincs history story nélkül”.765 Ugyanez történt egy kevéssé szerencsés 

pályázóval, aki a világnézetünk alapjai tankönyvet kívánta megújítani. Pesti kíméletlenül 

„elintézte”: „A „Pantha rei” (Homonnay Szabolcs szakiskolai tanár, Nagykanizsa) készítője – 

gyanítom – vagy nagyon keveset tud (ez a nagyobb hiba) vagy nem volt ideje a tisztességes 

munkára; egy-egy részletből ugyan lehet látni, hogy nem tornatanár írta, egészében mégis 

primitív, tanulhatatlan, értéktelen, kár szót pazarolni rá. Szívem szerint a gépelési díjat sem 

fizetném ki érte, elég, hogy valamennyi lektor időt pazarolt az elolvasására. Jutalom helyett 

azt a büntetést szabnám ki rá, hogy tanulja meg, majd egy hónap múlva mondja el az anyagát. 

Talán megértené, miért nem lehet soha tankönyv a dolgozatából.”766 Pesti János javaslata – 

jelezvén a világnézetünk alapjai tantárgy lényegében össze problémáját, tkp. „nemlétét” - az 

volt, hogy egy szerzői kollektívát kell megbízni a feladattal. Tudományos munkatársak 
                                                                                                                                                                                     
közreműködik az Országos Pedagógiai Intézet illetékes munkatársa és két szakmailag jól felkészült gyakorló 
pedagógus is. Ott vannak természetesen a kiadó illetékes munkatársai, a felelős szerkesztő és a főszerkesztő is. 
Ez a bizottság mond véleményt az elkészült kéziratról, tagjai lektori véleményt adnak, se vélemények alapján 
kerül sor a kézirat végleges kidolgozására.” PETRÓ András: Új tanév, új tankönyvek. Köznevelés, 1978. 30. sz. 3-
4. 
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 1975-ben a tankönyvbírálók történelemből – Gimnázium I. osztálynál - a következők voltak: elnök: Papp 
Géza, titkár: Dürr Béla, OPI: Szabolcs Ottó tanszékvezető, Tud. bíráló: Hahn István tanszékvezető, gyakorló 
tanárok: Dr. Nagy Erzsébet gyakorló vezetőtanár és Hajdú István szakfelügyelő 
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 Lásd: 12. melléklet. 
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  Az V. osztályos irodalomkönyv bírálatáról 1977-ben készült jegyzőkönyv 31 oldalas, a történelemé általában 
4-4,5 oldalnyi. Az irodalom tankönyv bírálatán 10 fő volt jelen, a történelemén 4-5 fő. 
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 Utólag elgondolkoztató, hogy a győztes, igaz, csak II. díjjal,  a „Tempora” jeligéjű mű lett, amely Jóvérné 
Szirtes Ágota (Fazekas Gimnázium) és Kalmár Árpád (A csepeli Ho Si Minh főiskola) közös alkotása, megelőzve a 
„Radnót” jeligéjű művet  - dr. Balogh Endre (Berzsenyi Gimnázium), amely a bírálók szerint „ismeri ugyan a 
technikát, de nem jutott túl a korábbi könyvön” és a „Pécs” jeligéjű munkát, amely „túl sok önálló munkát” vár 
el a tanulótól, s ezzel „a tanár, tankönyv, iskola létét megkérdőjelezi”. MOL – XXIX – 1-2. 21. d. 53.t 
Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Az 1978-as pályázati anyagok a Történelem IV. kötetre 
766

 MOL – XXIX – 1-2. 21. d. 53.t Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Jelentés a világnézetünk alapjai 
tankönyvpályázatokról. 1978. november 3. Pesti János felelős főszerkesztő 
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dolgozzák ki a dialektikus és a történelmi materializmus anyagát, majd ezt a „nyersanyag”-ot 

egy pedagógus dolgozza át könyvvé. 

 De nemcsak a világnézeti tankönyvvel akadtak bajok. A hetvenes évekre telve volt a 

szakma a panaszokkal, hogy a tankönyvírás haldoklik, a szerzőket nem becsülik,767 egyszerre 

kevés és sok a szakmai önállóság, kevés, mert a szerző útja „tilalmi táblákkal kísért”, „a 

túlszabályozás, az alig táguló uniformizmus egész oktatásügyünket, s nem csupán a 

tankönyvírást köti gúzsba”768 és sok, mert szinte mindenben magára van hagyatva a 

tankönyvíró. És bizony nem mindenki tudott oly módon élni a „magára hagyatva” 

szabadságával, ahogy Závodszky Gézának sikerült.769 Tankönyve nemcsak kiállításában és 

didaktikai apparátusában hozott újat, hanem hosszú idő után először az azóta 

„újrakanonizálódott” „új nevekkel és eseményekkel”770 rést ütött a tankönyvi 

„szövegkanonizáció” falán. Témánk keretein túlmutató tevékenysége és – akkor még 

„antimarxizmusa” miatt több tanár betiltását követelte - tankönyvmodellje iránymutatóvá vált 

a rendszerváltást követő tankönyvírók nemzedéke számára. 

 

5. De milyenek legyenek az új tankönyvek? 

 

A minisztérium elképzelései szerint továbbra is „marxista világszemléletűek”, de 

megfelelő korrekciókkal,771 melyek mértékéről – ellenőrzött keretek között - 

megengedhetőnek tartották a szakmai vitát is. Egy történelemtanár, Lakatos János által hamar 

komoly, de még a marxista történelemtanítás keretein át nem lépő nézőpontú kritika alá 
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 „Kérdezzem, hogy a befektetéssel arányban ment-e vagy megy-e előrébb oktató-nevelőmunkánk? Jogosan 
csodálkoztunk-e, amikor egy-egy tankönyvpályázatra egyetlen pályamű sem érkezett? Elítéljük azt a sablontól 
irtózó szerzőt vagy lektort, aki inkognitóban kíván maradni, bár dolgozott egy adott, saját koncepciójától 
azonban távoli kéziraton?” PESTI JÁNOS: Lehet-e ma jó tankönyvet írni? História 1983/01 69. 
768

 U. a. 
769

 „A tankönyvíráshoz nélkülözhetetlen színvonalas, friss szellemű összefoglaló munkák, mind a magyar, mind 
az egyetemes történeti témakörökben jórészt hiányoztak, de Vörös Károly jóvoltából megkaptam a készülő ún. 
tízkötetes akadémiai szintézis megfelelő fejezeteinek kefelevonatát. Az egyetemes történeti részekhez angol 
nyelvű szakirodalmat is használtam.” Kaposi József interjúja Závodszky Gézával tankönyvekről, 
tankönyvkiadásról egy tankönyvszerző történész szemével. Történelemtanítás. 2013. 1. Forrás: 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/kaposi-jozsef-interjuja-zavodszky-gezavaltankonyvekrol-
tankonyvkiadasrol-egy-tankonyvszerzo-tortenesz-szemevel-04-01-04/ 
770

 „[…] az érdekesség kedvéért, tulajdonképpen ötletszerűen, tantervi háttér nélkül választottam ki és emeltem 
a tankönyvbe például Toussaint-Louverture, Mohamed Ali, Benito Juarez alakját. Érdekes megfigyelni, hogy 
mint kanonizált tananyagot, ezeket az adalékokat az újabb történelemtankönyvek is tartalmazzák.” U. a.  
771

 „A tudományos igazságnak, a nemzeti érzésnek a megsértése, a napi politikai eseményekhez tapadó hibás 
aktualizálás nem ritka jelenség tankönyveinkben. Ez azonban nem a marxista világszemlélet feladását, hanem 
csupán a tudomány eredményeinek megfelelő korrigálását és helyes alkalmazását teszi feladatunkká és 
kötelességünkké.” JÓBORU, 1957, Oktatásügyünk… 2. 
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kerületek772 az ötvenes évek tankönyvei a Pedagógiai Szemle 1956. évi 1-2 számában.773 

Lakatos az MDP Központi Vezetőségének 1954. évi határozata – melyben először hívták fel a 

figyelmet szovjet pedagógia „a mi viszonyainknak megfelelő, alapos, elemző feldolgozás 

nélküli” átvételének problémáira –alapján tekintette át a forgalomban lévő középiskolai 

történelemkönyveket, miközben azt kutatta, hogy azok megfelelnek-e a párthatározatban 

foglalt szemléletmódnak, illetőleg mennyiben léptek túl a sztálinista tankönyvek 

frazeológiáján, túlpolitizáltságán. Lakatos emellett abból az alapvetésből kiindulva - de nem 

elítélve azt -, hogy az ötvenes évek közepének tankönyvei a szovjet megfelelők 

átvételei/fordításai voltak, azt is vizsgálta, mi módosult szovjet eredeteihez képest az 1954-

ben forgalomban lévő, de már átdolgozott történelem tankönyvekben. Mivel az MDP 

Központi Vezetőségének korábban már említett határozatában már megjelentek a 

tantervkészítés későbbi fázisaiban figyelembe vett olyan alapelvek, mint például az ismeretek 

rendszerezésének szükségessége vagy hogy az „új tanterveink a természet és társadalom 

törvényszerűségeit úgy fejtsék ki, hogy tanulóinkban megalapozzák a tudományos világnézet 

kialakítását…”,774 a cikkszerző számára magától értetődő vizsgálati szempontul kínálkozott a 

könyvek tudományos világnézetének megléte, illetve e meglét foka. A tudományos világnézet 

a szerző, s talán az oktatáspolitika szereplőinek többsége szerint ebben a kontextusban azt 

jelentette, hogy a könyvek szemlélete meg kellett, hogy feleljen a Szovjetunió Kommunista 

(bolsevik) Pártjának története című kiadványban leírtaknak: „… a történettudomány, ha igazi 

tudomány akar lenni, […] elsősorban az anyagi javak termelőerőinek történetével, a dolgozó 

tömegek történetével, a népek történetével kell foglalkoznia….”775  

Összességében Lakatos János cikkéből is az derül ki, hogy a tankönyvek átírásának fő 

szempontja 1954 után nem egy általános európai normához való közelítés, esetünkben a 

„polgári történetírás” elemeinek újra adoptálása lenne, hanem a politikai irányvonal által 

meghatározott „új” korszerű marxista szellemű történelemszemlélethez való idomulás. 

Szerinte azonban – s ez bírálatának súlypontja – nem az ’54-es határozat szellemiségét követő 

koncepcionális átalakítás történt/történik, hanem egyszerűen, a tartalmakra nem figyelve 
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 LAKATOS János: Az új történelemtankönyvek megjelenése elé. Pedagógiai Szemle, 1956. évi 1-2. szám (A 
továbbiakban: LAKATOS, 1956) 
773

  Sokat elárul a tanártársadalomban felgyűlt szakmai feszültségről és elfojtott energiákról az, hogy a cikkből 
heves, szokatlanul kemény hangú vita kerekedett, melynek elhatalmasodását aztán a lap szerkesztőinek kellett 
egy zárszóval megakadályozniuk. 
774

 LAKATOS, 1956. 127. 
775

Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története, Szikra, 1952, 150. 
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„desztalinizálták” az ötvenes évek elejének szövegkorpuszait,776 ami által (mintegy a 

fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntve) megfosztották őket nevelési funkcióiktól. Ilyen 

szellemben továbbgondolva a tankönyvírás dolgát az sem látszott elképzelhetetlennek – és 

kritikai megjegyzései jó okot adnak az efféle aggodalomra -, hogy az új könyvek a sztálinista 

kliséktől ugyan mentesebbek, de ha Lakatoson múlik, akkor a korábbiaknál „szigorúbb” 

osztályharcos-szellemiségűek lettek volna. 

Cikke következő részeiben a szerző arra tett kísérletet, hogy az ötvenes évek közepére 

részben átdolgozott, de magyar és egyetemes történelmet külön kötetekben tanító tankönyvek 

szövegeinek tartalmi és illeszkedési problémáit megnevezze. A hiányosságok felsorolása és 

pótlásukra tett javaslatai előtt megállapította, hogy „Komoly haladás van a tananyag 

tekintetében is, mert igen nagy súllyal esnek latba a dolgozó nép forradalmai megmozdulásai 

és az uralkodó osztály tevékenységének helyes, marxista magyarázatát adja, kitér a dolgozó 

nép szerepére is.”777 A „Lakatos-vitát” az indukálta, hogy a korban szokatlan jelenség, hogy a 

szerző a tankönyvbírálat778 módszereit némiképp autodidakta módon alkalmazva ugyan, de a 

négy évfolyam történelemkönyveit részletesen bemutatva fogalmazta meg kritikai 

észrevételeit. Ezekkel ugyan több tankönyvszerző vitatkozott, mégis a felvetett problémákon 

elgondolkoztak az új szerzők, hisz a bajok indirekt módon történő orvoslásának jelei már 

egyértelműen kimutathatóak az 1957 utáni tankönyveken. Az első osztály tankönyvénél779 a 

cikkben megfogalmazott fő szempont az volt, hogy a szöveg mennyiben felel meg annak az 

elvárásnak, hogy interpretálnia és rögzítenie kell a „marxista történelemtanítás” később 
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 Rossz példaként azt az esetet hozza fel, mikor is egy szöveg értelmét - a Történelem IV., 1951 és az 
Egyetemes Történelem V., 1955 azonos részleteiről van szó - eltorzította a kihúzás: 
„A régi kiadás szövege így hangzott: „…Sztálin a Komszomol egyik kongresszusán mondotta. a munkásosztály 
nem lehet az ország igazi gazdája, ha nem tud megszabadulni a kulturálatlanságtól, ha nem tudja 
megteremteni saját értelmiségét, ha nem sajátítja el a tudományt, és ha nem képes a gazdaságot a tudomány 
alapján vezetni (38.) 
Ehelyett a következő szöveg került az új kiadásba: „…A szovjet nép tudja, hogy kultúra nélkül nem veheti 
birtokba az országot és ne vezetheti a tudomány ismeretei nélkül a gazdasági életet (38.) 
E változtatásnak az a jellemzője, hogy a Szovjetunió múltját másítja meg. Tudniillik a Szovjetunióban akkor a 
munkásosztály szerepének hangsúlyozása még sokkal szükségesebb volt, mint ma. Ilyen körülmények között 
kihagyni azt, hogy „a munkásosztály CSAK akkor lehet az ország IGAZI GAZDÁJA, ha … megteremti SAJÁT 
értelmiségét” súlyos hiba!”  
777

u. o. 129. 
778

 A kérdéskör a magyar tankönyvbírálat évszázados történetét figyelembe véve sosem volt problémamentes; 
a szakmai jellegű bírálatok mellett mindig nyomatékkal jelentek meg a politikai és személyes motivációk. 
„A pedagógiai kritikának sajnálatos módon gyér hagyományai vannak. Irodalmunkból hiányoznak az 
egyértelmű, elemző recenziók és a nyílt viták. Sajnos ugyanez vonatkozik a tankönyvkritikákra is. Nagyszámú – 
néha közel száz – pedagógiai folyóiratunk egy része egyáltalában nem foglalkozott tankönyvkritikával, más 
részük közölt ugyan ismertetéseket, de ezek valóban csak ismertetések voltak, elemző, értékelő bírálatok 
helyett.” – fogalmazza meg a téma kutatója. JÁKI László: Mozaikok a tankönyvkritika történetéből. In.: Könyv és 
nevelés, 2002. (4. évf.) 4. sz. 51. 
779

 A Történelem I. Tankönyvkiadó, 1950 című kiadványról van szó. 
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használandó alapfogalmait (társadalom, termelőeszköz, termelőerő, termelőmód, al- és 

felépítmény, állam, ideológia stb.)780 De sajnálattal állapította meg, hogy e kötet nem jelöli ki 

az „igazságos és a nem igazságos háborút”, a témák egy részénél elsikkad a társadalmi 

jelenségek „gazdasági alappal” történő magyarázata, a polis bemutatásánál nem kap 

megfelelő súlyt a társadalmi osztályoknak a gazdasági fejlődésben illetve a demokrácia 

kialakításában játszott szerepe. A fejlődés fő vonala bemutatásának jelzésére a szerző szerint 

már magukban is alkalmasak lennének a kibontott, „anticipáló” alfejezetcímek,781 melyeket az 

eseményleírások „színeznék megfelelő magyarázattal”. A Rómáról szóló leckéket 

rendezettebbnek, okszerűbbnek tartotta, de azzal az ironikus megjegyzéssel, hogy ugyan a 

szövegnek van logikai váza, de csak azért, mert a háborúk történetét meséli el. Összességében 

az egész kötetre vonatkozóan az alábbi hibákat rögzíti bírálatában: A tankönyv mozaikszerű, 

az osztályharcok nem képezik gerincét,782 a termelőeszközök és termelési módok 

bemutatásának részleges, az illusztrációknak pedig teljes hiánya a jellemző. 

A második évfolyam esetében az alapproblémát a két, csak részben párhuzamos kötet 

kompatibilitási nehézségei adják – az egyetemes kb. 1700-zal, míg a magyar Moháccsal és 

véget. Az „anyag”-ban a szerző szerint nincs szükség lényeges változtatásra, pusztán a 

könyveket kellene összevonni, s a magyar történelemről szólót a „gyászos” Mohács helyett a 

Thököly-felkelés győzelmével zárni. Ugyanakkor a revízió általa eddig még nem hangoztatott 

szempontját alkalmazva javasolja, hogy mérceként és a tananyag rendezési elveként a – 

korban egyébként általánosan használt, s korrekciók nélkül átvett – szovjet tantervi 

útmutatót783 használják. A tananyag rendezése a tantervi útmutatóban megadott három 

periódus alapján – a földesúr-jobbágy viszony kialakulása, a rendi monarchia létrejötte és az 

abszolutizmus kora – kell, hogy folyjon, hisz a tanulók csak így láthatják „tisztán” a fejlődést. 

A fejlődés bemutatása a „termelőerők és a termelési szervezet” felvázolásával kellene, hogy 
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„Ami e harcokból szerepel, az a könyvben nem alkot gerincet s nem e köré épül a többi anyag.” […] „A könyv 
(Történelem I.) e része azért rendezettebb, mert van gerince, amely köré csoportosulnak a többi események. ez 
a gerinc a háborús események menete. De ez nem lehet alap. Itt is az osztályharcok eseményeinek kell a 
gerincet alkotni és a háborúkat oly értelemben tárgyalni, hogy azoknak milyen társadalmi hatásuk volt.” 
LAKATOS, 1956., 132-133. 
781

  Ilyeneket javasol: „Az arisztokrácia uralma, Az arisztokrácia hegemóniájának megbomlása, a városi rétegek 
behatolása a hatalomba (Timokrácia), Az arisztokrácia és a városi rétegek egyensúlyi helyzete (Tyrannis), A 
városi rétegek hatalomra jutása (Demokrácia)” stb. 
782

  Külön felróva azt, hogy a többi anyag – irodalom, hitvilág, művészetek – kiválogatásának sem ez az alapja. 
783

 Az Oktatásügyi Minisztérium külön magyarázó jegyzetet közölt ezekhez a tantervekhez, mely egy-egy 
történelmi alkorszak tanításának fő irányát definitíve jelölte ki. Pl.: „A középkor története három szakaszra 
oszlik. Az első periódus – az európai feudalizmus – mint a felbomló antik rabszolgatársadalom és a barbárok 
ősközösségi rendszerének a szintézise, kialakulásának és formálódásának korszaka.” 15. 
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kezdődjön, kb. 8-10 órai terjedelemben, majd minden fejezetet az „ideológiai termékek” (sic) 

bemutatása zárna. 

A harmadik tankönyv784 vizsgálata az előzőeknél szorosabban kapcsolódott a 

történelemtanítás periodizációs kérdéseivel, és elsősorban a „legújabb kor” témáinak 

csoportosításával, válogatásával összefüggő minisztériumi vitákhoz. Abban általában 

egyetértettek a szakma képviselői, hogy a tankönyvsorozat legproblematikusabb darabja a 

harmadik, Lakatos János azonban ennél jóval tovább ment, mikor kijelentette, hogy 

„mondhatni igen rossz”. A kötet súlyát az oktatási folyamatban az adta, hogy itt kellett 

megtörténnie a marxista „üdvtörténet” megírásához nélkülözhetetlen munkásosztály 

történelmi kontextusba helyezésének valamint a marxista elmélet785 bemutatásának, illetve e 

kötetben kellett volna végigkövetni a munkásmozgalom létrejöttének s tevékenységének786 

főbb mozzanatait. Mivel ez a három elem adta volna a kötete gerincét, Lakatos szerint a cím – 

„Újkor” – esetleges és semmitmondó. Hasonlóan vélekedett – elsősorban a lezárást 

kritizálta787 - a kötet korszakhatárairól is, nem értvén egyet a Párizsi Kommün előtt történő 

befejezéssel. Azt inkább a „klasszikus kapitalizmus végére”, - amit Lenin a monopóliumok és 

finánctőke valamint a világ újrafelosztása korszakának nevezett,788 vagy másként szólva „a 

hanyatlás, a rothadás korszaka”789 utánra - a századvégre javasolta helyezni,790 hogy aztán ez 

a határvonal meg is gyökeresedjen a hatvanas évektől a kádárizmus tankönyveiben. 

A párhuzamos kötet791 fő problémája a történelemoktatásban a kapitalizmus 

magyarországi térnyeréséről illetve a Habsburgok (különösen II. József) 18. századi 

magyarországi szerepvállalásáról a rendszerváltásig vissza-visszatérő módon folyó diskurzus 

volt. Az ezzel kapcsolatos gondok felvetése túlmutatva a középfokú oktatás tartalmi-
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Bellér Béla és Hanák Péter (1951) Egyetemes történelem III. rész. Újkor című, az általános gimnáziumok 3. 
osztálya számára írt művéről van szó. 
785

 A szerző a kapitalizmus paradigmáját a tankönyvben a Tőke kapitalizmus történetének csomópontjai alapján 
rendezné újra. 
786

 Jellemző a bírálat aspektusára, hogy Lakatos János nemcsak a munkásmozgalom megfelelő súlyát hiányolja a 
tankönyvben, hanem azt is nehezményezi, hogy annak szövege az eseményekről „röviden, szárazon, kijelentő 
módban” beszél. LAKATOS, 1956, 136. 
787

„Kíséreljük meg a szóban forgó korszak határvonalának megállapítását. Mettől meddig tart a kapitalizmus, 
ennek egyes szakaszai? Az angol burzsoá forradalmat megelőző néhány évtől a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomig. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után már a kommunizmusban; éspedig a kommunizmus 
első szakaszában, a szocializmusban élünk, melynek lényege a proletárdiktatúra és államformája a szovjet-, 
illetve a tanácsköztársaság.” U. a. 137. 
788

 LENIN: Válogatott művek I., Szikra, 1948. 989. 
789

 Valószínűbb azonban, hogy ezt nem ő nevezi így, hanem a Hvosztov-Zubok: A legújabb kor története, Szikra, 
1949  című szovjet tankönyv vonatkozó részének és címének átvételéről van szó: „A kapitalizmus progresszív 
formájából az imperializmus korszakában reakciós, élősdi kapitalizmussá alakult át.” 197. 
790

 LAKATOS, 1956, 137. 
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Heckenast Gusztáv és Spira György (1950) A magyar nép története II. (1526-1849) című tankönyve 
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szemléletei vonatkozásain már jelezte a hatvanas években lezajló Molnár Erik vita néhány 

elemét, valamint kijelölte az Akadémia 1967-es, a tankönyveket érintő súlyos bírálatának 

egyik témáját. A Lakatos által jelzett szemléleti problémák abban a kérdésben voltak 

összefoglalhatók, hogy volt-e haladó jellegük II. József intézkedéseinek, vagy mindaz csupán 

az abszolutisztikus- feudális Habsburg kormányzat elnyomó jellegét erősítette.792 A szerző e 

ponton a „függetlenségi álláspont” korrekciójára tett javaslatot, annyiban, hogy a Habsburg-

dinasztia törekvéseit az osztályharc dimenziójából szemlélve a kapitalizmus magyarországi 

meghonosításának kísérleteként, az ezzel szemben kialakuló nemesi ellenállást pedig a 

konzervatív (retrográd) erők ellenállásaként értelmezve mondta ki, hogy a „Habsburg-

gyarmatosítás” – haladó elképzeléseitől függetlenül, de azokat fenntartva – a modernitás 

érdekében éppen e nemesi törekvések ellenhatásaként következett be. Mondanunk sem kell, 

hogy e tankönyv/ek lecke-struktúráját is a fent jelzett „osztályharcos folyamatológia”793 

analógiájára - a magyar történelem tárgyalásánál a szakaszokat a nemzetközi folyamatokba 

„beágyazva”794 - alakította át. 

Minekután az 1954. márciusi párthatározat majd az Oktatásügyi Minisztérium azt 

követő utasítása alapján, sőt, fő vonalaiban már az 1953/54-es tanévben az egyetemes 

történelmi és a munkásmozgalom-történeti részek némelyének kihagyásával már megtörtént a 

IV. osztályos magyar- és egyetemes történelemtankönyvek795 átdolgozása, ebben a kérdésben 

minden új megszólalás nagyobb jelentőséggel bírt. A korábbi tankönyvekkel kapcsolatos 

bírálatok sorában újszerűnek és igen figyelemre méltónak tűnik az a megjegyzés, hogy a 
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  Amit jól mutatnak az ilyen idézetek a tankönyv 89-91. oldalairól: „Az egységes monarchia létrehozására 
irányuló reakciós törekvései esetenként látszólag haladó cselekedetekre is vezettek”, „Úgynevezett türelmi 
rendeletében viszonylag szabad vallásgyakorlatot engedélyezett a protestánsoknak, hogy gyarmatosító 
törekvéseinek híveivé tegye őket.” 
793

 Engel Pál találó kifejezése arra, hogy az ’56 utáni tankönyvek mindent alárendeltek a „beágyazódottság” 
szempontjának, tehát a magyar történelmi eseményeket a nemzetközi osztályharcok hátterében és azokkal 
szerves egységben értékelték és tanították. HERBER, 2010, 14. 
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Figyelemre méltó, ahogy a magyar történelem eltűnik a Lakatos által adott címek (dőlten szedve a korábbi 
kötetből megtartottak) mögött: II. A Klasszikus kapitalizmus korszaka – Az ipari forradalom, Termelő 
berendezések szervezése a gyarmatokon, Periodikus termelési válságok, A kapitalizmus belső ellentmondásai, A 
francia polgári forradalom 1815-ig, A bécsi kongresszus, 1815-48. A munkásmozgalom kezdetei országonként, 
Marx-Engels élete, A marxizmus 3 forrása, A Kommunista Kiáltvány, A 48-as forradalmak országonként, 
Gyarmatosítás – gyarmati háborúk, A polgárosodás és a nemzeti államok megerősödése országonként (a 60-
asévekig), Az I. Internacionálé és a Párizsi Kommün (harc a marxi elmélet elfogadtatásáért), A XIX. század vége – 
országonként, A II. Internacionálé. A szervezett, tudatos munkásmozgalom tömegmozgalommá válása. 
LAKATOS, 1956, 140-141. 
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 A két idézett tankönyv: Hanák Péter: Egyetemes történelem IV. rész. A legújabbkor története. (1918-1950) 
Bp., 1951. (A könyvnek 1955-ben megjelent egy rövidített, de lényegében teljesen ugyanazt tartalmazó 
változata Egyetemes történelem V. rész címen) és Lukács Lajos: A magyar nép történte III. rész. 1849-től 
napjainkig. Bp. 1951. 



193 
 

negyedikes tankönyvön jól látszik, hogy alkotója egyetemi előadásait egyszerűsítette le,796 

ami emlékeztethet minket arra, hogy a Rákosi-kor tankönyveinek döntő részét a tudomány 

képviselői írták, s részben ez volt az oka annak, hogy azok - mivel mellőztek mindenfajta 

didaktikai apparátust - módszertanilag lényegében alkalmatlanok voltak egy korszerű oktatás 

céljaira.  

A Pedagógiai Szemle cikke egyébként egyetértett a tananyag csökkentésével, sőt - 

egyrészt arra hivatkozva, hogy az érettségi előtt álló diákok túlterheltségét csökkenteni kell, 

másrészt pedig azt állítva, hogy ezek a legfontosabb anyagrészek, annak - az anyagnak a 

századfordulóval történő kezdésével való - tovább folytatását javasolta. Emellett felvetette a 

középiskolákban a Rákosi-korban oktatott „alkotmánytan”797 tantárgyának a megszüntetését 

is azzal, hogy anyagát illesszék be a negyedikes tankönyvbe, amivel elkerülik a kétszer 

tanítást.798 Az ezzel a gondolattal zárt cikk szerzője utószavában - javaslatait még egyszer 

összefoglalva - erősítette meg: segítő és a pedagógusok hozzászólásait kiváltani igyekvő 

szándékkal teszi, „mikor felveti a tananyagnak évfolyamonkénti elosztását, rámutatva a 

kapitalizmus szakaszai közötti „természetes” határvonalra; amikor a periodizálás és az egyes 

korszakok tanításával foglakozva javasolja, hogy az egyes szakaszok előtt ismertetni kell a 

dolgozó nép életét, termelő munkáját, hogy a tudományt, művészetet, politikai-jogi 

intézményeket a kor problémáival szerves összefüggésben kell tanítani; mikor követeli az 

illusztrációk, olvasmányok és idézetek tömeges alkalmazását stb.”799 
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„Az a történet ti., hogy a szerző egyetemi előadásainak legjavát sommázzák itt egy középiskolai tankönyvbe, 
a későbbiekben pedig, ahogyan tovább dolgozott a szerző, úgy változott a tankönyv is. Jellemző, hogy az 
egyetemi hallgatók ebből a tankönyvből készültek kollokviumaikra és vizsgáikra.” LAKATOS, 1956. 141. 
797

 Ez lényegében az 1919-es tanácsköztársasági, az 1936-os szovjet és az 1949-es magyar alkotmányt 
magoltatta be. 1957-ig érvényben lévő tanterve szerint célja: „A Magyar Népköztársaság Alkotmányának 
megismerése és az Alkotmányban lefektetett elvek tudatosítása. Annak megmutatása, hogy Alkotmányunk 
népünk harcának és országépítő munkájának már megvalósult eredményei, országunk gazdasági és társadalmi 
szerkezetében végbement alapvető változásokat fejez ki és a további fejlődés útját jelöli meg. Szocializmust 
építő népi demokráciánk társadalmi rendjének, alapvető törvényeinek, az állampolgárok jogainak és 
kötelességeinek megismerése. Annak tudatosítása, hogy az állampolgári jogok gyakorlása megtisztelő feladat 
minden állampolgár számára, és az állampolgári kötelességek teljesítése a dolgozó nép ügye iránti hűség 
elsőrendű követelménye. A munkásosztály vezető szerepének, a munkás-paraszt szövetség jelentőségének, a 
proletárdiktatúra funkcióit betöltő népi demokrácia jellemző sajátosságainak tudatosítása. A sztálini Alkotmány 
alapos megismerésén keresztül a Szovjetunió, a megvalósult szocializmus országa és annak népei iránti szeretet 
elmélyítése. Az államról és a szocialista alkotmányról szóló tanítások megismerése a marxizmus-leninizmus 
klasszikus művei és a munkásosztály nagy vezetőinek tanítása alapján. A kifejlődő, új szocialista erkölcs 
alapfogalmainak megismerése. A munka szeretetére, a dolgozó ember megbecsülésére, a közösség 
tulajdonának védelmére, becsületességre, kötelességtudásra, bátorságra, a nép iránti hűségre, szocialista 
hazaszeretetre és proletár nemzetköziségre való nevelés. Harc a faji gyűlölködés ellen – a népek közötti testvéri 
együttműködés érzésének ápolása. Az egyéni érdeket a köz érdekeinek alárendelő, odaadó közösségi érzés 
kifejlesztése.”  
798

 LAKATOS, 1956, 141. 
799

 LAKATOS, 1956, 142. 



194 
 

A forgalomban lévő tankönyvekkel kapcsolatos, vitára ingerlő cikk ugyan nem 

mozgatta meg a „javító szándékú” történelemtanárok népes táborát, viszont azonnal felkeltette 

a kritikához nem igen szokott korábbi tankönyvszerzők néhányának figyelmét, akik már az 

1956. októberi lapszámban kommentálták Lakatos javaslatait. Ő visszaírt, így aztán a 

szaksajtón keresztül többszöri üzenetváltásra került sor köztük és a vita kirobbantója közt. 

Borsányi Károly a gimnázium első osztályának tankönyvét ért bírálatra válaszolva800 olyan 

kérdést exponált, amely a Kádár-korszak magyar tankönyvirodalmának súlyos hiányossága 

volt; a tankönyvbírálatot, illetőleg annak nem, vagy csak árnyalatokban létének 

gyermekbetegségeit és főleg módszertani hiányosságait. A problémák közül elsősorban azt 

emelte ki, hogy Lakatos kiragadott példákkal dolgozott, szakmaiatlan, s mivel „a történelmi 

tankönyv kérdése történelemtanításunk alapvető problémája, olyan fontos kérdés, hogy azt a 

bírálatnak ezzel a módszerével nem szabad megközelítenünk”.801 Emellett azt is szóvá tette, 

hogy Lakatos valótlant állít akkor, mikor azt írja, hogy az ókor esetében a „dolgozó nép” 

történetét kevéssé tanítják. Borsányi a Horthy-kor korszak vonatkozó tankönyveit egyenesen 

szemléleti zűrzavarral vádolta, s Lakatossal szemben erősen túlozva úgy vélte, hogy ez 

ügyben igenis történt előrelépés, olyannyira, hogy „a dolgozó nép történetének tanítása az 

ókorral kapcsolatban Magyarországon a jelenleg is használatban lévő gimnáziumi első 

osztályos tankönyvvel kezdődött el. […] E munka nem egyszerűen tankönyv, hanem jelentős 

tudományos teljesítmény, egészében és főbb részeiben ma is a legjobb történelemtankönyvek 

egyike.”802 

A tankönyvíró természetesen elismerte, hogy a forrásanyagban és az illusztrációkban 

komoly hiányosságok vannak, de azt az előző korszak rosszul értelmezett 

költségtakarékosságával és a maximalizmus elleni küzdelmével (át nem gondolt 

meghúzásokkal) magyarázta, illetve jellemzően azzal, hogy a szovjet tankönyvirodalom és az 

ezzel kapcsolatos tudományos anyag a megíráskor még nem állt olyan mennyiségben 

rendelkezésre, mint most. A pedagógia köznyelvére lefordítva ez körülbelül annyit jelentett, 

hogy minden tankönyv kiváló lehet, ha a szerzők követik a szovjet tankönyvirodalom 

eredményeit, pontosabban minél többet vesznek abból át, annál jobb lehet a végeredmény. S 

ez a nézet aligha sejtetett a magyar tankönyvkészítés számára szebb jövőt. Ugyanakkor a 

tankönyv kompozíciójának, az anyag logikai elrendezésének kérdésében Borsányi annyiban 

már modernebb szemléletet képviselt, hogy visszautasította azt a nézetet, amely az 
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 BORSÁNYI Károly: A gimnázium első osztálya történelmi tankönyvének kérdéséről. Pedagógiai Szemle, 1956. 
október. (A továbbiakban: BORSÁNYI, 1956) 
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  BORSÁNYI, 1956, 365. 
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u. a. 366. 
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általánosítás („fogalmi lényeg”)803 kedvéért háttérbe szorítaná a történelem „szemléletes 

megnyilvánulásait”, és összességében azt állapította meg, hogy a megismerő 

tevékenységeknek az induktív oktatás útján kell haladniuk. A fejezetek végén található 

összefoglalók kérdése a korszak tankönyvirodalmában gyakorta váltott ki vitát. Borsányi úgy 

vélte, hogy ezek feleslegesek, mert feleslegessé teszik az induktív tanulási folyamat egy 

részét, hisz itt készen kapja a diák a történelmi igazságokat. Az ötvenes évek második 

felének804 és a hatvanas évek második felének805 tankönyveit megvizsgálva viszont azt 

láthatjuk, hogy a fejezet végi „egyen igazságok” jelentőségét igenis felismerte az 

oktatáspolitika, s azokat – függetlenül módszertani szükségességüktől – integrálta806 a 

tankönyvszövegekbe. 

Hamar kiderült, hogy a „szemléletes megnyilvánulásokkal” kapcsolatosan artikulálódó 

vélemények adják a „Lakatos-vita” gerincét, pontosabban a polémia lehetőséget teremtett 

arra, hogy a szakmai közvélemény állást foglaljon a jövő tankönyvkészítésének a talán 

legfontosabb kérdésében: mire való a tankönyvben a történelmi esemény? Nagy Erzsébet 

vezetőtanár hozzászólásában - azon túl, hogy nem értette, miért éppen az egyetemes 

történelemről szóló második kötetet tartja Lakatos a legjobbnak, mikor az taníthatatlan, 

széteső stb. - teljesen világossá tette, hogy „nem példákat veszünk a magyar történelemből, 

hanem megtanítjuk a magyar történelmet és ebből állapítjuk meg, hogy milyen törvények 

érvényesülnek benne, miben különbözik vagy egyezik a magyar fejlődés más országok 

fejlődésével.”807 E fontos felvetés mellett szinte elsikkadt az, hogy Lakatos tematikai 

beosztását is, a felvetés minden pontján végighaladva, éppen azért utasította el Nagy Erzsébet, 

mert „nem politikai gazdaságtant, hanem történelmet tanítunk, egy-egy adott ország 
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  Ez esetben ellenérvként az is elhangzott, hogy a tanulók az alsóbb évfolyamokon életkori sajátosságaik 
miatt képtelenek efféle műveletek elvégzésére, így tehát a marxizmus alapfogalmainak tanítását gondosan el 
kell osztani a négy év egészére. 
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  Szemléletes példái: Hahn István: Történelem az általános gimnáziumok I. osztálya számára. 1959. 
                                          Makkai László: Történelem az általános gimnázium II. osztálya számára. 1957. 
                                          Unger Mátyás: Történelem a gimnázium III. osztálya számára. 1957. 

          Almási János – Szamuely Tibor – Ránki György: Történelem a gimnáziumok IV. osztálya 
számára. 1960. 
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  Vagy éppen: Gyapay Gábor – Ritoók Zsigmond: Történelem a gimnázium I. osztálya számára. Bp., 1965. 

Eperjessy Géza – Benczédi László: Történelem a gimnázium II. osztálya számára. Bp., 1966. 
                              Balogh Endre: Történelem a gimnázium IV. osztálya számára. Bp., 1967. 
                              Unger Mátyás: Történelem a gimnázium III. osztálya számára. Bp., 1967. 
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 Ezzel két legyet ütve egy csapással, ugyanis a számonkérések törzsét általában ezek a szövegrészek adták, 
tehát ezt (sokszor csak ezt) mindenki megtanulta, ami által még jobban érvényesült az „egy történelem van” 
elve. 
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 NAGY Erzsébet: Hozzászólás Lakatos János cikkéhez. Pedagógiai Szemle, 1956. október. 368. (A 
továbbiakban: NAGY, 1956) 
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történetéből kell kiindulni.”808 Végezetül pedig kíméletlenül hívta fel a figyelmet a Lakatos-

tervezet igazi mivoltára: „A terv legfőbb hibája sematikus (sic!), dogmatikus, nem a való élet 

tényeiből indul ki; a tervezet tudományos szempontból is hibákat tartalmaz. Politikai és 

társadalmi fogalmak keverednek zűrzavarosan. A terv azt mutatja, hogy a cikk szerzőjének 

elég tanítási gyakorlata nincs, nem tájékozott a történelemtanítás jelen helyzetében. 

Véleményem szerint a javaslat nem szolgálhat tanterv illetve tankönyv alapjául.”809 

A Lakatos ellen megnyílt fronthoz olyan szaktekintély is csatlakozott, mint Bellér 

Béla,810 aki egyenesen azt állította, hogy a harmadikos tankönyvet „minden bizonyíték 

nélkül” érte kritika, ráadásul a cikk Marxra hivatkozva akarja megdönteni a marxista 

történészek és maga Marx által is használt, általánosan elfogadott periodizációt. A gimnázium 

utolsó évfolyamának történelem tananyagát jelentősen befolyásoló korszakhatárok kérdésében 

megint csak Marxra és Leninre utalva811 Bellér persze megvédte az „angol polgári 

forradalmat”, mint kezdő és a párizsi kommünt, mint záró időpontot, de igazán fontos 

megnyilatkozása ezután következett. II József haladó intézkedéseinek értékelése 

„semmiképpen sem jelentheti azt, hogy most már visszatérünk a II. Józsefről szőtt liberális 

legendához, s tagadjuk a felvilágosult abszolutizmus feudális jellegét és – magyar 

vonatkozásban – nemzetellenes, gyarmatosító szerepét.”812 Majd úgy folytatta, hogy 

természetesen a 3. osztály tankönyvének vannak komoly hibái, de azok nem a Lakatos által 

említett 18. században keresendők, hanem a reformkorról szóló fejezetben,813 ahol helytelen a 

Széchenyi-, a Batthyány- vagy éppen a Görgey-értékelés, mellékes szempont a hazafias 

nevelés, s tankönyv egyáltalán nem adja meg az ország történetének „fejlődésrajzát”.814 Mivel 

Lakatos a 4. osztály tankönyveiről keveset mondott, Bellér maga tett javaslatokat e kötetek 

átdolgozására vagy újraírására.  

Bellér az SZKP XX. Kongresszusának megállapításai alapján átdolgozni gondolta az 

Egyetemes történelem IV., s teljesen újra íratta volna az Egyetemes történelem V. kötetét úgy, 

hogy az a Szovjetunió mellett valamennyi jelentős ország történetét taglalja, és anyagának 

rendszerezése ne ideológiai, hanem – s igazán ez számított „forradalmi nézetnek! - történeti 

szempontú legyen. Cikke zárszavában a szerző Nagy Erzsébethez hasonlóan, de inkább 
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 BELLÉR Béla: Megjegyzések egy bírálathoz. Pedagógiai Szemle, 1956. október (BELLÉR, 1956) 
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 Marx az angol eseményeket az első „európai forradalomnak”, Lenin a párizsi kommünt a kapitalizmust érő 
első csapásnak tekintette 
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 BELLÉR, 1956. 372. 
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 Meglepő módon a tankönyv - Heckenast Gusztáv és Spira György (1950) A magyar nép története II. (1526-
1849) – nem használja a „reformkor” fogalmát! 
814

 BELLÉR, 1956. 372. 
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didaktikai nézőpontból summázta véleményét Lakatos nézeteiről: „Tisztán a didaktika-

nevelés oldaláról nézve a vitát a Lakatos János által követett módszer azzal a veszéllyel járna, 

hogy ismét vulgarizálná a történelmet, holt, élettelen, szociológiai, politikai, gazdaságtani, 

ideológiai sémákat erőszakolna rá a történelem gazdag, sokszínű életanyagára. Ezzel 

megölné a történelem iránti érdeklődést s vele a hazafias nevelést is. Nem állítom, hogy 

Lakatos kétségkívül jó szándékú cikke ezt célozta volna, de - ha meg nem cáfoljuk helytelen 

nézeteit – erre vezethet.”815 

A vitáról szóló fejezetünk nem lehet teljes anélkül, hogy meg ne említenénk: Lakatos a 

kemény hangú kritikák hatására újra tollat ragadott, s osztályharcos álláspontját a szovjet 

tankönyvirodalommal való azonosulás és a marxizmus történelmi fogalmainak 

újradefiniálásának eszközeivel tovább védelmezte.816 Ezután a Pedagógiai Szemle 

szerkesztősége röviden összefoglalva az elhangzott érveket, s hozzátéve azt, hogy azért úgy 

tűnik, a kulturált szakmai vitának még meg kell teremteni a feltételeit, a vitát azzal a 

tanulsággal, hogy mégiscsak üdítő volt ez a szakmai diskurzus,817 lezártnak tekintette. 

Tankönyvfronton azonban a helyzet nem volt változatlan; a hatvanas évek végéig – 

elsősorban a pályázati rendszer jelentette újdonság hatására – egyre erősödtek azok a hangok, 

melyek a tankönyvírás folyamatának tudományosabb alapokra helyezését, átláthatóságát és 

általában véve is a tankönyvek modernizációját sürgették. 

Az ötvenes évek tankönyveiről folytatott polémia bemutatásával hitelesen ábrázolható, 

hogy a marxista történelemoktatás erőterében és keretei között miként zajlottak le a történelmi 

tudat alakításához nélkülözhetetlennek tartott tankönyvekről szóló viták. Megállapíthatjuk, 

hogy ezek még alapvetően a marxista történelemszemlélet „helyes”, tehát a 

„vulgármarxizmus” elutasításán alapuló értelmezéséről szóltak ugyan, de már fel-feltűnt 

közöttük az életszerűség, a megjelenítés – képi és szöveges források – plasztikusabbá 

tételének és a magyar történelem részaránya növelésének és annak az igénye, hogy a 

következő időszak tankönyvei logikai menetükben, rendszerességükben, esetlegesen 

módszertani megoldásaikban, didaktikai eszközeikben koherensebbek, újszerűbbek legyenek, 

mint elődeik voltak.818 

                                                           
815

u. a. 372. 
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 LAKATOS János: Vitatkozunk – vagy ferdítünk. Pedagógiai Szemle, 1957. 1. szám 
817

 „Mindenesetre le kell szögeznünk, hogy egy kevéssé sikerült vitát is többre értékelünk sok évi színvonalas és 
udvarias hallgatásnál, amiképpen a jelenlegi vitában felmerült zavaró mozzanatok nem utolsó sorban azzal 
függnek össze, hogy nem vagyunk eléggé felkészülve és hozzászokva a vitákhoz.”  A történelmkönyv-vitáról. 
Pedagógiai Szemle, 1957. 4. szám 57. 
818

 KOVÁCS Emőke: A gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és szemléleti változásai 1945 és 1962 között. 
Educatio, 2006. 3. szám 641-642. (A továbbiakban: KOVÁCS E, 2006) 



198 
 

 

6. A hatvanas évek tankönyvei 

 

A hatvanas évek történelem tankönyvei az1957/1958-ban, majd az 1965-ben 

kidolgozott az új gimnáziumi tanterveket követték, s eltéréseik is e tantervek változásával 

összefüggésben mutathatók be.819 Az első tanterv még mindig a marxista-leninista történelem- 

és társadalomszemlélet megalapozójaként tűntette fel a történelmet, ugyanakkor már 

hangsúlyozta a jelenkor fontosságát, életszerűségről és élményszerűségről beszélt. Ez utóbbi 

módszertani következménye a források – ha nem is nagyszámú – feltűnése, illetve Unger 

Mátyás történelmi források feldolgozásáról szóló segédkönyvének820 és a korszak tankönyvei 

első generációjának (1957-60) megjelenése lett.821 

A „második generációs” tankönyvekre822 már jelentős mértékben hatottak a 

Művelődésügyi Minisztérium Közoktatási Főosztályának irányelvei, melyek szerint „az 

ismeretanyag megfogalmazása a marxista-leninista tudományosság alapján történjék. A 

marxista-leninista világnézet a tankönyv egészét szője át. Helytelen a világnézeti 

következtetéseket a tankönyv anyagától különállóan megfogalmazni, kerüljük a dogmatikus, 

vulgáris megállapításokat. A marxista-leninista világnézetnek a tankönyvek szerves alkati 

elmévé (sic) kell válnia. Gondosan mérlegelni kell, hogy milyen érvelés és tényanyag 

alkalmas az adott fejlettségi fokon a világnézeti nevelésre.”823 

A kiadásra került gimnáziumi tankönyvek első, mai szemmel nézve bizony igénytelen 

kivitelű, történészek által írt generációja már – igaz, leginkább a tananyag átrendezésében - 

tükrözte a változásokat. Ennek jól látható jele volt az ókornak a már említett 

túlreprezentációja - 60 lecke foglalkozott vele! -, amely korszak sok lexikai elem 

felvonultatásával került bemutatásra Hahn István könyvében. A szövege lényegében 

megszabadult a felesleges Marx, Engels és Lenin idézetektől, de nem szabadult meg attól a 
                                                           
819

 Az ötvenes évek Gimnáziumi könyveit tartalmi-ideológiai szempontból elemzi: KOVÁCS Emőke: Gimnáziumi 
történelemtankönyveink 1948 és 1956 között. Educatio, 2006. okt. – 1956-os emlékszám 630-644. 
820

 UNGER Mátyás: A történelmi forrásfeldolgozó órák a gimnáziumok II. osztálya számára. 1958. 
821

 HAHN István: Történelem az általános gimnáziumok I. osztálya számára. 1959. (HAHN, 1959) MAKKAI László: 
Történelem az általános gimnázium II. osztálya számára. 1957. (MAKKAI, 1957) UNGER Mátyás: Történelem a 
gimnázium III. osztálya számára. 1957. (UNGER, 1957) ALMÁSI János – SZAMUELY Tibor – RÁNKI György: 
Történelem a gimnáziumok IV. osztálya számára. 1960. (ALMÁSI-SZAMUELY-RÁNKI, 1960) 
822

 GYAPAY Gábor – RITOÓK Zsigmond: Történelem a gimnázium I. osztálya számára. Bp., 1965. (GYAPAY–
RITOÓK, 1965) EPERJESSY Géza – BENCZÉDI László: Történelem a gimnázium II. osztálya számára. Bp., 1966. 
(EPERJESSY–BENCZÉDI, 1966) UNGER Mátyás: Történelem a gimnázium III. osztálya számára. Bp., 1967. 
(UNGER, 1967) BALOGH Endre: Történelem a gimnázium IV. osztálya számára. Bp., 1967. (BALOGH, 1967) 
823

 MOL – XXIX – 1-213.d 24. t Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Művelődésügyi Minisztérium Közoktatási 
Főosztályának kiadványa, 1964. október: Általános irányelvek a középiskolai tankönyvek készítéséhez. II. 
Tartalmi követelmények – 7. pont, melléklet 
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sémától, amely az ókor történetét alapvetően a rabszolgák és rabszolgatartóik antagonisztikus 

küzdelmének történeteként jelenítette meg. Ezt a képet a fejezetek végén megjelenő, a 

„lényeget” összefoglaló szövegek is erősítették.824 

Gyapay Gábor és Ritoók Zsigmond munkája annyiban már tudományos értelemben 

újszerűbb volt, hogy bevezető részében írt a segédtudományokról – kronológia, források -, a 

történettudomány működéséről és a történelemtanulás jelentőségéről.825 A maximalizálás 

jegyében és az óraszámoknak megfelelően, hogy ismétlésre is teljen, 40 alatt maradt a leckék 

száma. A szinkron táblázatok mellett itt is megjelenő összefoglaló részek elődjükhöz 

hasonlóan alapvetően a „gazdasági alap” aspektusából összegezték az adott korszakot, amin 

még a kultúrával kapcsolatos rövid rész sem segített. Formailag újszerűnek tűntek a fejezet 

végi összefoglaló feladatok és kérdések, irányítottságuk, tartalmuk miatt azonban az 

irányelvekben megfogalmazott ideológiai következtetés levonását tételezték.826 Jellemzően 

induktívnak látszó, de valójában deduktív kérdésfeltevésekről volt szó, mint például ebben az 

esetben: „Az emberiség története szempontjából melyik időszakot tartjuk (nem pedig 

„tartod”!) legjelentősebbnek a görög történelemben? Miért?”827 A válasz, különösebb 

tanulói erőfeszítés nélkül, szinte magától kínálkozik. Alaposabban szemügyre véve tehát a 

„lényeget” közlő szövegeket, az összefoglalások színes háttere sem vonhatja el a 

figyelmünket arról a tényről, hogy a történelemszemlélet828 mit sem változott, sőt, bizonyos 

esetekben az ötvenes évek sematizmusa irányába történő visszahátrálást tapasztalunk.829 
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 „[…]megteremtették [..] az arisztokrácia szétverésére hivatott türannisz rövid korszaka után az ókor 
legmagasabb rendű államformáját, a rabszolgatartó demokráciát.” vagy „[…] a szabad lakosság túlnyomó része 
szembefordult a (római) birodalommal, és a rabszolgákkal, benyomuló barbár törzsekkel együtt harcolt az 
elnyomó állam megsemmisítéséért.” (HAHN, 1959. 92. és 177.) 
825

 Ez utóbbinál természetesen az „új irányvonalban” lefektetett, a „törvényszerűségek” felismerésén és a 
„jelen megértésén” volt a hangsúly. GYAPAY–RITOÓK, 1965. 6.  
826

 „Az emberiség története szempontjából melyik időszakot tartjuk legjelentősebbnek a görög történelemben? 
Miért? 
827

 GYAPAY–RITOÓK, 1965. 102. 
828

 „[…]a végsőkig kizsákmányolt rétegek: rabszolgák, parasztok, colonusok és városi szegénység is fokozták 
osztályharcukat a földbirtokosok, illetve az államhatalom ellen. A termelőerők hanyatlása, a termelési 
viszonyokban bekövetkezett változások eredményezték a nyugatrómai császárság és a rabszolgatartó termelési 
mód bukását.” Többen szemléleti fejlődést tételeznek az 1960-as évek közepének tankönyveiben elődeikhez 
képest, de a vonatkozó szövegek ennek ellentmondanak, itt például inkább visszalépést érzékelhetünk a Hahn-
könyvhöz képest, amely legalább említi a népvándorlást, mint a birodalom összeomlásának egyik okát. 
GYAPAY–RITOÓK, 1965. 185. 
829

 Hasonló a helyzet, ha az „ateista nevelés” szempontjából kulcsfontosságú, a kereszténységgel kapcsolatos 
szövegváltozatokat vizsgáljuk: „A keresztény gyülekezetek, miután elnyerték a világi hatalom támogatását, az 
egész birodalomra kiterjedő �egyetemes� (katolikus) egyházzá szervezkedtek. A császár hívta össze ennek az 
egyháznak első egyetemes zsinatát 325-ben Nicea városában. Itt pecsételték meg azt a szövetséget, amely az 
egyházat az államhatalom támaszává és kiszolgálójává tette.” (Hahn) 
„A kereszténység rövidesen kiváltságos helyzetbe került, államvallássá lett, és átvette a tömegesen beolvadó 
gazdagok szemléletét. Megindult a püspökök – elsősorban a római püspök, a pápa – hatalmának növekedése.” 
(Gyapay-Ritoók) 
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Az új tankönyvek közt külön színfoltnak számított, a szinte leküzdhetetlenül hosszú 

(11 fejezetben 72 leckét tartalmazó) Makkai-féle könyv. Ennek újszerűsége abban állt, hogy a 

„világtörténeti nézőpontot” érvényesítve egy könyvben tárta a tanulók elé mind a magyar 

(kezdetektől 1526-ig), mind az egyetemes történelmet (koraközépkortól1640-ig), és igen sok 

fejezet foglalkozott kultúr- és technikatörténettel, illetve a Kelet-Közép-Európai népek 

históriájával. A korszakhatárokból is látszik, hogy a világtörténelemről jóval több leckében 

szólt, mint a magyarról.830 Súlypontja azonban a földesúr-jobbágy viszony alakulásának 

történeti bemutatása, a parasztság/jobbágyság osztályharcának – akár még az Árpád-koron 

belül is831 - ábrázolása maradt, ahogy ez a feudalizmus kialakulásáról szóló összegzésből (az 

összegzéseket Eperjessy Géza írta) is kitetszik.832 Az összegzéseknek árulkodóak, az arányai: 

az 1437-es erdélyi parasztmozgalom vagy Dózsa felkelése833 például annyi teret kapott, mint 

Nagy Lajos teljes uralkodása. A tankönyvszövegnek jellemzője még az orosz történelem 

taglalásának kiemelt szerepe, egész lecke szól az orosz nép lengyelek ellen vívott „honvédő 

harcáról” Mindenképpen dicsérendő viszont, hogy Kelet-Európa mellett több régióra való 

kitekintéssel és összehasonlító szemlélettel teszi megállapításait. 

Eperjessy Géza és Benczédi László munkája - a magyar történelmet 1711-ig, míg az 

„egyetemeset” 1776-ig mutatva be - a szerzők révén sajátos kontinuitásban áll az előző 

történelemkönyvvel. Összegző részeiben jellemző változást alig-alig mutat, a magyar 

középkor társadalmi szerkezetének bemutatásakor lényegében „az alapvető osztályellentétek 

kiéleződését” mutatja be, igaz, a folyamat és törvényszerűségek jobb megértetése okából 

egyben tárgyalva 1437 és 1514 eseményeit.834 Újszerű jelenség, hogy nagyobb figyelmet 

fordít egy-egy régió népeinek egymásra utaltságára, közös történelmére, ugyanakkor Makkai 

könyvével szemben Hunyadi Mátyás erős „dunai monarchiájáról” vizionál, amely a 

Habsburg-török szorításból kivezette volna az országot. A „folyamatológia” (Engel Pál 

műszava) jegyében a Rákóczi-mozgalmat a magyarországi polgári átalakulás csírájaként 

definiálja. Itt is tetten érhető az orosz történelem hangsúlyos jelenléte és Nagy Péter 

tevékenységének „reformfolyamat”-ként történő ábrázolása illetve a cár személyének - aki 
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 KOVÁCS E, 2006. 630-633. 
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 „A parasztság osztályharca összefonódott a királyi vármegye népeinek szabadságuk megtartásáért vívott 
küzdelmével” MAKKAI, 1957. 204. 
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 MAKKAI, 1957. 29. 
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 Természetesen itt is szerepel hosszú karriert befutott nézet arról, hogy a parasztság „lefegyverzése” vezetett 
el a mohácsi kudarchoz. U. o. 208. 
834

 EPERJESSY–BENCZÉDI, 1966. 151. 
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„halálakor fejlődő országot hagyott hátra utódainak” - abszolutizálása.835 Persze a következő 

kis fejezet mi is lehetne más, mint „Lengyelország anarchiája és felosztása”. 

Unger Mátyás a hatvanas évek végére megfellebbezhetetlen szaktekintélynek számított a 

történelem tankönyvírás műhelyében,836 így a megújult tankönyvet is ő jegyezte. A 1957-es 

tankönyv 1849-ig tekinti át a magyar és az egyetemes történelmet, több esetben jól 

megválogatott forrásanyagot felhasználva. A leckék többsége a magyar történelemmel 

foglalkozik, a legnagyobb fejezetet pedig – ez, figyelembe véve a szerző kutatási területét 

nem is csodálható - a „három részre szakadt ország” története kapta. A tankönyv évtizedekre 

ható jellegzetessége a Habsburg-ellenesség, mint ahogy a címek is mutatják: „A magyar nép 

harca a törökök és a Habsburgok ellen (1526-1711)”, „Magyarország osztrák gyarmat (1711-

1790)”. Ez a Habsburg-ellenesség részben a Mód Aladár történelemszemléletével való 

kontinuitása révén összekapcsolódik a függetlenségi gondolattal és az érdekegyesítés 

történelmietlen 17. századba helyezésével. Jellemző összegzése ennek több, súlyozott 

mondatokban is tetten érhető: „A függetlenségi harcok társadalmi bázisa a Habsburg-ellenes 

nemzeti összefogás volt. Ezt legtöbbször a parasztság kezdeményezte (Bocskai, Rákóczi), 

vezetése viszont a kor politikai viszonyainak megfelelően mindig a nemesség kezébe 

került.”837  

Ebben a kontextusban az antifeudális és egyben török és Habsburg-ellenes 

parasztfelkelések készítik elő a talajt a polgári demokratikus változások és az 1848-as 

forradalom számára. A szokásos összefoglalóban, ismét kiemelten hangzik el a legfontosabb 

tanulság, hogy „a XVIII. század legátfogóbb jelensége a Habsburgok gyarmatosító 

tevékenysége”, ami természetesen gátló, a polgárosodást akadályozó tényező volt a 

„gazdasági és társadalmi élet minden területén”838 A fejezet ezzel az alapvetéssel már 

anticipálja Kossuth „szükségszerűen függetlenségi politikáját” és a ’48-49-es 

szabadságharcot. 

A „megújult” újabb Unger-kötet tíz esztendővel később látott napvilágot. Benne már 

megtalálhatóak a „balra rendeződő” oktatáspolitikai elképzelések lenyomatai. 
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 „[…] rendkívüli egyéniség volt. Páratlan testi ereje kiváló szellemi képességekkel, nyughatatlan alkotóvággyal 
és nemegyszer vad szenvedélyekkel párosult”. U. o. 196-198. 
836

 Erről a Tankönyvkiadó Vállalat iratai tanúskodnak: Az 1976-os tankönyvpályázaton induló Závodszky Géza 
kéziratát Hanák Péter kitűnőnek minősítette, mégis azt javasolta, hogy a szerző a szerző konzultáljon Berend T. 
Ivánnal és tankönyvét Unger Mátyással együtt írja meg, mert utóbbi „a Tankönyvíró (sic!) régóta ő 
Magyarországon, és remélhetőleg még sokáig ő is marad”. MOL XXIX – 1-2 20. d. 53. t. Jegyzőkönyv a 
Pályázatokat Elbíráló Bizottság 1976. november 29-én tartott értekezletéről 
837

 Az aláhúzott részek az eredetiben kurzív szedéssel szerepeltek, hogy a diákok figyelmét felhívják a 
„lényegre”. UNGER, 1957. 119. 
838

 U. o. 141. 
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Leglátványosabb újdonsága a „Habsburg-gyarmat” tétel óvatos visszavonása volt. Bár a 

progresszió és a függetlenségi gondolat együttese még tetten érhető, de Magyarország már 

nem „gyarmat”, hanem a „Habsburg Birodalom része”, melynek fejlődését elsősorban a 

„gazdasági elmaradottság és a feudális viszonyok továbbélése” akadályozzák.839 A polgári 

átalakulásról szóló részek új fókuszpontot kaptak, a nacionalizmus kérdéskörét. A szerző 

hosszú részeket szentelt annak, hogy a nacionalizmus haladó és retrográd természetére 

felhívja a figyelmet.840  

A kötet másik fontos témája a „kapitalizmus győzelmének és ellentmondásainak”a 

bemutatása, pontosabban annak a tételnek a plasztikussá tétele, hogy „a szabadságeszmének 

valódi tartalma az önzés”,841 és hogy lényegében ez az egyik olyan ellentmondás, ami 

kiváltotta a munkásmozgalmat. A proletariátus „világtörténelmi tényezővé” válása – főleg 

miután kialakult saját világnézete, a tudományos szocializmus – teszi egyértelművé, hogy „a 

kapitalizmust […] szükségszerűen a szocializmus váltja majd fel”.842 A kapitalizmus-fejezet 

logikája szerint ezek után nem is következhet más, mint már a IV. évfolyam anyagát 

előkészítendő, a kapitalizmus „visszatérő” válságainak plasztikus bemutatása.843  

A gimnáziumok 4. osztályának történelemkönyve kalandos utat járt be: 1957-ben új, 

de ideiglenesnek nevezett tankönyvként jelent meg Szamuely Tibor, Kis Aladár és Urbán 

Aladár alkotása, melyet 1960-ban Szamuely Tibor és Ránki György könyve váltott fel. E 

kötet az egyetemes történelmet a hatvanas, míg a magyart 1948-ig tárgyalta. Mindkettőnek 

közös jellemzője volt, hogy – bár már megszabadultak a sztálinista frázisoktól - az egyetemes 

történelemben a nemzetközi munkásmozgalom és a forradalmak (NOSZF) – de a kínai 

forradalom is háromszor szerepel844 -, míg a magyarban a „történelmünk legragyogóbb 

fejezete”,845 tanácsköztársaság, annak szociáldemokrácia általi elárulása846 és a Horthy-

korszak árnyoldalainak bemutatása kapta a legnagyobb teret. A tankönyvszöveg 

legneuralgikusabb pontja nyilvánvalóan a sztálinizmus meg/elítélése volt. Az összefoglaló 

részben a szerzők a legegyszerűbb megoldást választották: a II. világháború megnyerője 

„generalissimus” helyett a „szovjet nép” lett, majd egy időugrást téve 1954-ben a Szovjetunió 
                                                           
839

 UNGER, 1967. 172. 
840

 E rész oly fontos, hogy ide már bekerül az amúgy csak szórványosan jelen lévő Lenin-idézetek egyike, amely 
a demokratizmust a nemzeti érzés elé helyezi. 
841

 U. o. 101. 
842

 U. a.  
843

 Érdekesség, hogy az amúgy még szegényes képanyagban mindig nagy méretben jelennek meg a válság 
képei. (pl. a 262. lapon az 1857-es tőzsdekrach-ról). 
844

 Sokatmondó, hogy a szerzők a forradalom eseményeit úgy fejezik be, hogy „1950 januárjára Taivan és Tibet 
kivételével Kína egész területe felszabadult”. ALMÁSI-SZAMUELY-RÁNKI, 1960. 267. 
845

. U. o. 164.  
846

 A téma arculatváltozásairól, illetve a hetvenes-nyolcvanas évekbeli továbbéléséről lásd: HERBER, 2010 
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a „világ haladásának élére” állt.847 Különös helyzetet teremtett a magyar történelem „idő előtti 

befejezése” is, mely esetben az előzőhöz hasonlóan oldották meg feladatukat a tankönyvírók: 

egyszerűen kontinuitást teremtettek a „fordulat éve” és saját koruk között, s a történelmi 

amnézia oly jól bevált848 módszerére építve a következő mondatokkal zárták könyvük magyar 

történeti részét: „Az MKP felszabadulás utáni politikája népünk nagy része előtt bizonyossá 

tette, hogy helyes úton járunk. Történelmünk e mélyreható fordulatát a dolgozó nép 

évszázados küzdelmei betetőzésének tekintették, és végrehajtását, a szocialista építőmunkát 

aktívan támogatják.”849 Az igeidő megváltozásához nem kell magyarázat. 

Balogh Endre IV. osztályos tankönyve elődjéhez képest sok szempontból változást 

hozott. Elsődlegesen a didaktikai elképzeléseiben tért el, mivel minden fejezethez 

„forrásfeldolgozó” órát illesztett és a szépszámú tankönyvi feladat közt atlaszhasználatot 

igénylőket is szerepeltetett, a másik pedig tematikai újdonság volt – már beszélt az „’56-os 

ellenforradalom”-ról. A könyvben kiemelt témaként szerepel az I. világháború esetében a 

„háborús felelősség” kérdése,850 amiért természetesen az imperializmust és a 

nacionalizmust851 teszi felelőssé. Nem kevésbé fontos a tanácsköztársaság, melynek 

értékelésénél már a parasztsággal való szövetség elmaradása szerepe a bukás fő okaként. A 

Horthy-rendszer természetesen itt is szélsőségesen negatív jelzőket kap, s a szerző „fasiszta 

tartalmúnak” bélyegzi. S végezetül talán az sem meglepő, hogy 1956 előzményeit mint a 

dogmatizmus és a revizionizmus küzdelmét tárgyalja, s  az eseményekért már 1953-as 

szereplése miatt – „megzavarta a szocializmus híveit”852 – is Nagy Imrét teszi felelőssé. Az 

1956-os események leírása pedig a kádárizmus ekkorra már kanonizált „ellenforradalom” 

képével teljes összhangban történik meg. A könyv utolsó fejezetei „jelenismeret” keretein 

belül a szocializmus alapjainak lerakásáról és a hruscsovi irányvonalról, a „békés egymás 

mellett élés” politikájáról közölnek az érettségi előtt álló diákok számára „hasznos 

információkat”. 

A hatvanas évek végétől kezdve a tankönyvek metodikájában, tanulhatóságában, 

kiállításában, a tanulói tevékenységre serkentő „munkatankönyv” jellegében jelentős 

                                                           
847

 Jellemzően csak Hruscsov neve szerepel ebben a részben. ALMÁSI-SZAMUELY-RÁNKI, 1960. 265. 
848

 Elég, ha a kiegyezési törvények bevezető részeire, a „koronázásunk elhaladt” kifejezés egyszerű 
zsenialitására gondolunk. 
849

 ALMÁSI-SZAMUELY-RÁNKI, 1960. 261. 
850

 BALOGH, 1967. 86. 
851

 És vele együtt a nacionalista sajtót, iskolát és egyházakat. 
852

 BALOGH, 1967. 299. 



204 
 

előrelépés történt, de felelős szakemberek a hetvenes évek elején már többször szóvá tették, 

hogy e könyvek felett „eljárt az idő”.853  

 A kérdésben a az MTA Történettudományi Intézete és a minisztérium között 1969-ben 

a korban szokatlanul szókimondó, részben az illetékességet is érintő vita zajlott le, mikor Pach 

Zsigmond Pál és munkatársai levélben854 foglalták össze a közismereti tankönyvekkel 

kapcsolatos észrevételeiket. Az elismerő hangú megjegyzések – az „iskolai 

történelemtanításunk egészében alkalmas arra, hogy a felnövekvő nemzedékek szocialista 

történetszemléletének világnézeti és tudományos megalapozását biztosítsa; a használatban 

lévő tankönyvek általában híven tükrözik a történettudomány mai, vagy legalábbis néhány 

évvel ezelőtti állását”855 - mondatai után kritikai észrevételek sora hangzott el. Ezek a 

„szemléleti egyenetlenségek, egységes történeti látásmód és a történeti gondolkodás hiánya, a 

környező országok és népek történelmének elhanyagolása, a kisebbségi kérdés 

kidolgozatlansága,856 a könyvek kis terjedelme miatt hiányos technika és kultúrtörténet, 

frázisos a munkásmozgalom bemutatása” – hogy csak a legfőbbeket említsük. A vélelmezett 

nehézségek leküzdésére az intézet az MSZMP IX. kongresszusára hivatkozva857 ideológiai, 

emellett konzultatív és lektori segítséget kínált. A levél írói azt is felvetették, hogy a 

tankönyvek szakmai felülbírálatát az Intézetnek kellene végeznie, sőt az Intézetnek vétójogot 

kellene biztosítani.  

A levelet az OPI is megkapta, s annak főigazgató helyettese Bakonyi Pál, bár javarészt 

respektálta a Történettudományi Intézet véleményét, elutasította a terjedelemre és a szomszéd 

országok történetének részletesebb tárgyalására tett javaslatokat. Jelentését végül ezzel zárta: 

„A legkisebb mértékben sem tudom elfogadni azt az igényt, hogy az Intézetnek vétójoga legyen 

a tankönyvek jóváhagyásában. Ez megengedhetetlen precedenst teremtene, hasonló vétójog 

                                                           
853

 „A legkiegyensúlyozottabb időszak a tankönyvkiadásban is 1961 után következett. Ez a reformtankönyvek 
időszaka volt. Sok szép tankönyv született ebben az évtizedben, és a korábbinál jóval hosszabb ideig maradtak 
életben. És nem mulasztást, halasztást, hanyagságot, hozzá nem értést jelent az, ha meg kell állapítanunk, hogy 
e könyvek fölött is eljárt az idő, új tankönyveket kell megterveznünk, elkészítenünk a jövőben.” – értékelte az 
elmúlt évtizedet Petró András a Tankönyvkiadó igazgatója. PETRÓ András: Huszonöt éves az állami 
tankönyvkiadás. Pedagógiai Szemle 1974. 7-8. sz.. 753. 
854

 A teljes irat megtalálható a 7. mellékletben 
855

 MOL XIX-I – 4 jjj  32. d 188. t. Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai. Az MTA Történettudományi Intézetének 
feladatai az általános és középiskolai történelemoktatás támogatásában. 
856

 Balogh Endre könyve kapcsán – holott még távol van Illyés Gyula Válasz Herdernek és Adynak cikke! - azt is 
megjegyzik, hogy „nemcsak a tankönyv, marxista történetírásunk is mind a mai napig tabunak tekinti az 
utódállamokba került magyar kisebbség kérdését, s róluk csak itt-ott találunk említést, rendszerint olyan 
beállításban, mint akiknek léte csupán ürügyet szolgáltatott az ellenforradalom revíziós politikájához.” U. a 
857

 A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1967-1970. 337. Társadalmi Szemle 1969/7-
8. sz. 
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már más vonatkozásban érvényesül és nem hiszem, hogy a közoktatásban haszon származik 

belőle. Természetesen a bírálatra, a konzultatív segítségre messzemenően igényt tartunk.”858 

Valóban szükség lett volna a gyökeres változásra, de a tartalom tekintetében – mivel 

az ideológia struktúra monolitikus jellegénél fogva lényegében lebonthatatlan volt - lényegi 

változásokra nem kerülhetett sor. 1972-ben „Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének 

feladatai”-ról szóló MSZMP Központi Bizottsága által hozott határozat ugyan elindította 

reformfolyamatot, de ez a tankönyvek legfontosabb összetevőjén, a tudatot befolyásoló 

ideológiai komponensen édeskeveset változtatott. 

 

X. A történelmi tudat állapotának referenciája – az érettségi vizsga 

 

1. A történelem érettségi és a felvételi vizsgák helye a Kádár-kori magyar 

közoktatásban 

 

A kontinentális oktatási rendszerek sajátos vonása a kitüntetett szerepű érettségi és 

felvételi vizsgák összekapcsolódása a közoktatásban. A német mintájú rendszerekben – és a 

miénk is ilyen – a felsőoktatási vizsgákat utánzó „Matura”-k ünnepélyességet sugárzó 

koreográfiája, a gimnáziumi léttől idegen szellemisége, egyetlen középfokú megmérettetésre 

sem hasonlító volta a felsőoktatásba történő belépés komolyságát sugallta és sugallja ma is. A 

„társadalmi mobilitás csatornájaként” 859 működve nemcsak egy adott elitbe történő bekerülés 

lehetőségét adják meg, hanem „e vizsgák révén kerülhet az egyén lejjebb vagy följebb a 

képzeletbeli társadalmi ranglétrán”,860 miáltal a vizsgáknak az oktatáspolitika tartalmait 

megmutató voltuk és szimbolikus szerepük mellett társadalmi szelekciós861 feladatuk is van. E 

szelekciós feladatot azonban a kádárizmus időszakának eltömegesítési kísérletei és az elitbe 

való bekerülés egyéb csatornái – pl. a politikai kedvezményezettek körének pártállami 

meghatározása a felvételinél - miatt nem tudta maradéktalanul betölteni, így az érettségi 

szimbólumból lassan szimbolikussá lett. Ennek belátására nem kellenek jobb példák, mint a 

„dicsérettel megfelelt- megfelelt – nem felelt meg” korszak, vagy az a három esztendő, 

amikor 1978 és 81 között megszüntették a történelem érettségit. Utóbbi kapcsán 
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 MOL XIX-I – 4 jjj  32. d 188. t. Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai. Feljegyzés Dr Szarka József főigazgató 
elvtárs részére. 1969. február 10. Bakonyi Pál főigazgatóhelyettes 
859

 KOZMA Tamás Az összehasonlító neveléstudomány alapjai Új Mandátum Kiadó Budapest 2006  
200-201. (A továbbiakban: KOZMA, 2006) 
860

 KOZMA, 2006. 209. 
861

 Itt elegendő utalnunk a kádárizmus évtizedeiben a Magyar Honvédség soraiban létező „előfelvételis 
alakulatok”-ra, illetve az azok megszüntetésével kapcsolatos komoly politikai vitákra a nyolcvanas évek elején. 
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megjegyzendő, hogy a történelem, mint vizsgatárgy eltörlése alkalmat adott a szakma 

önreprezentációjára, de arra is, hogy a kritikai hangok magával az érettségi tekintélyével 

összefüggésben is megnyilatkozzanak.862 Természetesen az az összefüggés sem mellékes, 

hogy a történelmi tudatformálás újabb és újabb nekibuzdulásai minden „szakmai” ellenkezés 

dacára863 éppen a történelmet, mint „stúdiumot” kezdték ki, olyannyira, hogy végül már nem 

is volt szükség a „történelemre”. Pedig a szakemberek többször is felhívták az illetékesek 

figyelmét arra, hogy történelemoktatás nélkül nem lehet tudatot formálni.864 Igaz, ezt az 

oktatásirányítás is felmérte, de ezidőtájt a szakma éppen attól volt hangos, hogy a diákok nem 

tudnak megfelelni az egymást szinte azonnal követő érettségi és felvételi kihívásainak, így 

terheiket csökkenteni kell.865 

Az 1956-os forradalom utáni első érettségi vizsgák még az 1951-ben kiadott 

törvényerejű rendelet alapján zajlottak, mely kimondta, hogy az általános gimnázium 

negyedik osztályának sikeres elvégzése után a tanuló érettségi vizsgát tesz, az érettségi vizsga 

sikeres letétele után a tanuló érettségi bizonyítványt kap, mely bizonyítvány az összes 

egyetemen és főiskolán tanulmányok folytatására jogosít.866 Az 1952-től létező, esetünkben 

az 1954-es miniszteri rendelettel szabályozott felsőoktatási felvételivel a „vízum típusúból” 

„útlevél típusúvá” vált a vizsga, ám ez értékét nem csökkentette, hiszen az eljáráskor 

eredményét már csak azért is nyugodtan figyelembe vehették, mert tartalmát a központilag, a 
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 „Szóvá szeretném tenni azt is – bár témánk kereteit ezzel kitágítom –, hogy magának az érettséginek a 
tekintélyével is baj van, így hát ennek függvényeként ingatag a tekintélye a történelemnek, mint érettségi 
tárgynak is. Mert ez is martaléka a könnyelmű tanügyigazgatási, oktatáspolitikai kapkodásnak, átgondolatlan 
intézkedéseknek. A felsőoktatási intézmények régóta leginkább azt a szerencsétlen intézkedést ostorozták, 
amelyik a felvételihez hozott pontszámok kialakítását két – a felvételin is előírt – tantárgyhoz kötötte. Tehát a 
hozott pontszám kialakításában az érettséginek semmi szerepet nem adtak. Ezzel meglehetősen sújtották a 
középiskolai tanulmányi fegyelmet, különösen az utolsó két évfolyamon, s devalválták az érettségit. Mindezt 
nevetséges, komolytalan indokok alapján tették.” HÁRSFALVI Péter: Történelemtanításunkról. A történelem 
mint kötelező érettségi tárgy. História, 1982/3. 70. 
863

 „A történelemről pedig még annyit: a történelmi érdeklődést és gondolkodást a társadalomból, az emberi 
művelődésből, tehát az iskolai oktatásból és nevelésből sem lehet kiiktatni. Mert annak ott már szinte élettani 
funkciója van.” HÁRSFALVI Péter: A történelem mint kötelező érettségi tárgy. História, 1982/3. szám 70. 
864

 „Az egész rendelkezés kárvallottja természetesen elsősorban a diák, akinek szemlélete beszűkült, továbbá a 
magyar történelmi tudat, mivel rohamosan csökkent a tárgyiasan megalapozott történelmi szemléletűek 
száma, aztán a felsőoktatási intézmények, amelyek egyre nehezebben megművelhető emberfőket kaptak, és 
végül a politikai nevelés, mert annak is elengedhetetlen feltétele a biztos történelmi tájékozódás. Közel egy fél 
nemzedék fejlődését hátráltatta ez a rendszer, és a közben kialakult tudati torzulások helyrehozatala sem megy 
máról holnapra.” GYAPAY Gábor (Budapest, Fazekas Gimnázium): Tanár? – diák? – érettségi. História, 1983/4. 
70. 
865

 „[…] nem a történelem érettségi megszüntetése volt a fő kérdés, hanem az érettségi értékének a 
devalválása. Nem arról volt tehát szó, hogy a közoktatásügy vezetői figyelmen kívül hagyták a történetiség, a 
nemzeti múlt megismerésének jelentőségét, hanem a túlterhelés csökkentéséhez nem jó oldalon kezdtek 
hozzá.” KARDOS József: Érettségi történelem érettségi. História 1982/6 34. 
866

 Az 1951. évi 14. törvényerejű rendelet az általános gimnáziumról IV. 11-12.§ 
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szakminisztérium által kibocsátott tételsorok - esetenként több évre állandósítva a témákat867 -

, míg szemléletmódját az 1950-ben megjelent új gimnáziumi tanterv868 szabályozták.  

Az érettségi követelményei nem a történelmi ismeretekkel korreláltak, hanem a 

rendszerrel való ideológiai azonosulás mértékét ellenőrizték. Persze ilyen „követelmények”, 

mint az 1953-as leírás esetén, ez nem is lehetett csoda: a vizsgálat tárgyát képezi, hogy a 

tanuló ,,[ ... ] 3. ismereteit áthatja-e marxista-leninista világ- nézet, az igaz hazafiság, a 

proletár nemzetköziség; [ ... ] 9. tisztában van-e a fejlődés fogalmával; 10. tisztában van-e a 

termelőerők történelemben betöltött szerepével; II. tisztában van-e a dolgozó tömegek 

történelemben betöltött szerepével; 12. tisztában van-e az osztályharc szerepével; 13. 

tisztában van-e az osztályharc mai állásával; 14. tisztában van-e a haladó és reakciós 

eszméknek a történelemben betöltött szerepévei; 15. tisztában van-e a marxizmus-leninizmus 

forradalmi jelentőségével; 16. feleletében érvényesül-e a harcos, pártos kiállás, nincs benne 

áltárgyilagosság”.869  

Az 1957 után folytatódó szabályozás legfontosabb eleme az 1961-es törvényt követő, 

az értékelés egységesítését elrendelő 117/1962. (M.K.6.) M.M miniszteri utasítás volt, amely 

jól mutatta, hogy a törvény adta látszólagos szabadság ellenére az oktatáspolitika irányítása 

még mindig kézi vezérléssel szabályozta az egyes tantárgyak tételekbe foglalt tartalmait. A 

tételek léte önmagában is érdekes kérdéseket vetett fel. Az 1962-es évben megjelenő új 

történelem tételek például nehéz helyzetbe hozták a felkészítő tanárokat, mert „akkor jelentek 

meg, amikor  tanárok a IV.-es anyag jelentős részét /ha nem az egészet/ már megtanították. A 

felettes hatóságokat ezzel nyilván az a tiszteletre méltó cél vezette, hogy a jelöltek ne szavakat, 

frázisokat tanuljanak, és hogy az is megvilágosodjon az érettségin, hol tart ifjúságunk a 

marxista-leninista világnézet területén.” – panaszkodott az új rendszert egyúttal méltatva is az 

egyik érettségi elnök.870  

A vizsgák értékelése 1962-től már általánosan az ötjegyű skála alapján történt, a 

bizonyítványba azonban nemcsak a vizsgaeredmények kerültek, hanem valamennyi oktatott 
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 Jól jellemzi a helyzetet, hogy történelemből az 1957/58-as tanévre ideiglenes jelleggel kiadott ún. 
„mintatételek” 1962-ig érvényben voltak, amikor is újak követték őket. 
868

„A hangsúly –a rendszerből következve- „a marxista-leninista világnézet érvényesítésére, a reakciós idealista 
szemlélet valamint a polgári nacionalista és kozmopolita nézetek megváltoztatására” került-az állami érdeknek 
megfelelően.” TÖTTÖSSY Istvánné dr.: Az érettségi vizsgák szerepe a magyar közoktatásban. 
http://www.magtudin.org/tottossyne.htm 13. 
869

 A sort még hosszan lehetne folytatni: [ ... l 18. tiszteli-e a forradalmi, haladó és honvédő hagyományokat; 19. 
alaposan ismeri-e népünk haladó hagyományait; 20. alaposan ismeri-e a népi demokrácia történetét; 21. 
alaposan ismeri-e a kommunista pártok, a Szovjetunió szerepét; 22. ismeri-e a jelen aktuális problémáit stb.” 
KATONA, 2008. 80-81 
870

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d 1. cs. A Steinmetz Miklós 
Általános Gimnázium IV. A humán osztályának érettségi jegyzőkönyve 1962. június 18-21. (Kottay Ferenc elnök)  
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tantárgyéi is. A korábbi többjegyű skálák érdemjegyei az 1962. évi bizonyítványokba 

átszámítva kerültek, ami az esetleges gyengébb teljesítményt „fölhúzta”.871 A miniszteri 

utasításhoz kapcsolódó GÉV (Gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat)872 1963-ban már az 

érettségi minden elemét igyekezett rendszerbe foglalni, azt sugallva, hogy a maturálás, tehát 

„az érettség általános fokának” - lehetett: jelesen megfelelt, jól megfelelt, közepesen megfelelt 

és megfelelt – megállapítására szolgáló szabályrendszere kizárólag szakmai alapokra épül.873 

A nyilvánvalóan korszerűtlenné vált korábbi érettségi vizsgaszabályzat további módosítását a 

minisztérium azzal indokolta, hogy „a legutóbbi teljes GÉV /1959./ megjelenése óta eltelt 5 

esztendő alatt olyan lényeges változások történtek a gimnázium nevelő-oktató munkájában, 

amely önmagában is indokolja, hogy az érettségi vizsgát a megváltozott helyzettel és 

törekvésekkel összehangoljuk.”874 

Az új helyzetben fontos volt megfogalmazni, hogy miért éppen a magyar nyelv- és 

irodalom, a történelem és a matematika a kötelező tárgyak? A válasz egyértelmű volt: a 

magyar és a történelem a világnézeti műveltség, míg a matematika a természettudományok 

nyelveként elengedhetetlen. Az orosz a kötelezően választható tárgyak közé került azzal az 

indoklással, hogy nem kell tartani attól, hogy a diákok „politikai okok” miatt nem fogják 

választani. A kötelező tárgyak tételeit a munkaközösségek dolgozták ki, és a vizsga előtt 

három hónappal közölték a tanulókkal, akiknek az új elképzelés szerint már nem 

„stencilezéssel”, hanem önálló munkával kellett volna felkészülniük a vizsgára.875 Az új GÉV 

életbe lépésével és a vélelmezett megváltozó tanulói felkészüléssel a minisztérium optimista 

elvárásai szerint növekednie kellett volna a vizsgák szakmai színvonalának és fegyelmének is.  
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 „Az érdemjegyek megállapítása: Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1). 
Az érettségi bizonyítványba az érettségi vizsga tantárgyain kívül a jelöltnek a gimnáziumi tantervben szereplő 
valamennyi olyan tárgyakból szerzett érdemjegyei is bekerülnek, amely nem tantárgy az érettségi vizsgán. Ha 
az érettségi bizonyítványban a korábbi négyjegyű vagy hétjegyű osztályzási rendszerek hatályba lépte idején 
szerzett érdemjegyeket kell átvenni, azt előbb az ötjegyű osztályzási rendszere érdemjegyeinek valamelyikére 
kell átértékelni oly módon, hogy a hétjegy� osztályzási rendszer szerint kitűnő (7) és jeles (6) érdemjegynek a 
jeles (5), a jó (5) érdemjegynek jó (4), a közepes (4) érdemjegynek közepes (3), az elégséges (3) érdemjegynek 
pedig elégséges (2) érdemjegynek felel meg. Amíg a négyjegyű osztályzási rendszer szerint jeles (1) érdemjegy 
helyett jeles (5), a jó (2) érdemjegy helyett jó (4), az elégséges (3) érdemjegye helyett pedig közepes (3) 
érdemjegyet kell alkalmazni.” A művelődésügyi miniszter 117/1962. (M.K.6.) M.M. számú utasítása a 
gimnáziumi vizsgaszabályzatról. In: NAGY Pál, 2011. 169. 
872

 A művelődésügyi miniszter 186/1963. (M.K.24.) M.M. számú utasítása a gimnáziumi érettségi 
vizsgaszabályzatról. 
873

 Ennek azért részben ellent mondott, hogy az 1963-as GÉV 45. paragrafusa szerint „hivatalból részt vehetnek 
rajta az iskola nem vizsgáztató tanárai, a párt megbízottja, az állami és tanácsi szervek illetékes tagjai”. 
874

 MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Dr Fekete József főosztályvezető helyettes előadói beszédének vázlata – az iskolai 
csoportvezetők 1964. január 23-i értekezletén 
875

 U. o. 9.  



209 
 

Az eredmények azonban nem igazolták a várakozásokat. Mintegy száz vizsga 

jegyzőkönyveinek áttanulmányozása után a minisztérium Közoktatási Főosztálya arra a 

megállapításra jutott, hogy „az érettségi vizsgák fegyelme országosan romlott”, „országos 

viszonylatban némi színvonalcsökkenés” következett be, s eredménynek pusztán azt lehetett 

tartani, hogy az intézmények munkájukban „legalább hivatkoznak az iskolareform alapvető 

célkitűzéseire”876 

A felvételi könnyítések ellenére az átlagszámítás1965-ben bekövetkezett pontosítása877 

a végzős tanulókat nem igazán tette érdekeltté a vizsga mennél jobb letételére, így hozzájárult 

az érettségi színvonalának romlásához. Mint ahogy az is, hogy 1968-tól a felvételi pontszám a 

felvételi vizsga osztályzataiból és az azokhoz tartozó tantárgyak középiskolai eredményeiből 

állt össze.878 1974-ben, a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat879 bevezetése 

eredményeként, a kötelező érettségi vizsgatárgyak száma kettőre (magyar, matematika) 

csökkent.880 Mint láttuk, ennek hatására megszüntették a kötelező történelem érettségit,881 

ahogy megszűnt az érettségi minősítésének - kitűnő, jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen - 

használata is.882 Ezzel párhuzamosan háromfokozatú lett az érettségi értékelése: dicséretesen 
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 MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Előterjesztés az 1965. május-júniusában lezajlott gimnáziumi és szakközépiskolai 
érettségi vizsgák tapasztalatairól. 3-4. 
877

 „Az érettségi általános fokát a kötelező és válaszhatóan kötelező tantárgyak osztályzatainak átlaga 
(számtani középarányosa) alapján kell megállapítani: A négy és az öt tantárgyakból álló vizsga esetén egyaránt 
jelesen megfelelt fokozat 4,7-5 átlagosztályzat jól megfelelt fokozat 3,7-4,6 átlagosztályzat közepesen megfelelt 
fokozat 2,7-3,6 átlagosztályzat megfelelt fokozat 2–2,6 átlagosztályzat” A művelődésügyi miniszter 119/1965. 
(M.K.7.) M.M. számú utasítása a gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat módosításáról A bizonyítványt lád: 8. 
melléklet 
878

 Lásd az MM 3/1968 (V. 26) számú rendeletét. 
879

 A vizsgaszabályzatok folyamatos változáson mentek át  /:119/1965.(M.K.7.)MM, 112/1970. (M.K.5.)MM, 
131/1972.(M.K.14.)MM, 113/1972.(M.K..7. MM, 180/1973 (M.K.23.)MM :/ 
880

 Ennek visszhangja – 99 gimnáziumban jártak és 1600 tanárt kérdeztek meg - hamar eljutott a 
minisztériumig: „Többen megkérdőjelezik a történelem kötelező jellegének megszüntetését a világnézeti 
nevelésre való hivatkozással. Egyesek helytelenítik, hogy a szakosított tárgyban nincsenek nagyobb 
követelmények. […] A legnagyobb ellenállás, egyet nem értés, ellenérzés a minősítés új rendszerével szemben 
tapasztalható.” 
A tanulmányi munka minősítésének fokozatai a következőek voltak:  kimagasló pl. verseny példás 
 a követelmény maximális teljesítése jó képessége szerint egyenletes erőfeszítés nélkül 
ingadozó felületes hanyag. MOL XIX – I – 4 y 14. d. 83.t. MM Gimnáziumi osztály Jelentés Az 1973-ban 
bevezetett intézkedések gimnáziumi végrehajtásáról 
881

 Eredetileg még csak az érettségi és felvételi közelítéséről lett volna szó, mikor is a történelem kötelezően 
választható tárgy, a tanuló pedig eldöntheti, hogy a vizsgát írásban vagy szóban kívánja letenni. MOL XIX - I – 4 
– y 13.d. 24-44/1972 36. t. Vezetői értekezlet jegyzőkönyve, 1972. szeptember 26. 
882

 „Az oktatáspolitikai párthatározat megjelenése után az addig viszonylag háttérbe szorított Művelődésügyi 
Minisztérium "lázas" munkába kezdett. Egymás után születtek a rendeletek, ami mégiscsak kapkodáshoz 
vezetett. Így például 1973-ban megszüntették az érettségi osztályozását (helyette a "kiválóan megfelelt", 
"megfelelt", "nem felelt meg" minősítést hozták be, ami az akkor már több mint 100 éves érettségi értékét 
rontotta), és a szocialista hazafiság és nemzettudat hangoztatása mellett eltörölték a történelem tárgyból a 
kötelező érettségit. A tiltakozás miatt ezek az intézkedések csak 1 évig éltek.” KARDOS, 2007. 131. 
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megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.883 A vizsgaszabályzatok folyamatos módosítása 

egyértelművé tette, hogy az az oktatáspolitikai koncepció, mely meghúzódott az 1961. évi III. 

törvény mögött, megtorpant. 1975-ben az írásbeli tantárgyak vizsganapjait napra, a szóbeliét 

15 napos határidővel szabta meg a 105/1975 (M.K.2.) OM rendelet, egyben az ötjegyű 

értékelést hozta vissza a háromfokozatú minősítés helyett. Ugyancsak módosította a vizsgán 

jelen lévő személyek számát. Az érettségi vizsgaszabályzatok jelezték, hogy milyen esetben 

szükséges társelnök az érettségi vizsgákon: az egyházi iskolákban az állami jelenlét, a 

szakközépiskolákban a szakma jelenléte indokolta a „társelnöki” megbízatást.884 

Az értékelési rendszer javítására tett kísérletek az 1978-as „maratoni reformba”885 

torkolló 1972-es oktatáspolitikai párthatározattal vették kezdetüket. Elsőként, még 1973-ban 

sor került a tanulmányi átlag eltörlésére, mert „az átlagosztályzat arra inspirálta a tanulókat, 

hogy igyekezzenek valamennyi tantárgy követelményeinek egyenletesen megfelelni, és így 

kevés lehetőségük adódott arra, hogy egy-egy területen igyekezzenek kiemelkedőt 

produkálni.”886 A nyolcvanas évek nagy változása az öt kötelező érettségi tárgy – ezek közül 

az egyik egy választott idegen nyelv – bevezetése. Ez a közös érettségi- felvételi írásbeli 

rendszerrel párhuzamosan új felvételi pontszámítást is indukált: létrejött a rendszerváltásig 

kitartó, 120 pontos általános értékelési rendszer. A történelem tantárgy érettségiben betöltött 

szerepének csökkenését részben ellensúlyozta a történelem érettségi 1980-as visszaállítása,887 

a „hozott pontok” beszámítása, az 1982-ben életbe lépő „közös érettségi-felvételi rendszer”888 

valamint tantárgyi szinten az OKTV889 első tíz helyezettje számára lehetővé tett 

vizsgamentesség. 
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 NAGY Pál, 2011. 212. 
884

 Az érettségi és egyetemi–főiskolai felvételi vizsgák korszerűsítésének tervei. Felsőoktatási Szemle,1979.4. 
sz.193-198. In :Látóhatár 1979. szept.181-192. 
885

 Báthory Zoltán államtitkár nevezte el így a lényegében a rendszerváltásig eltartó nagy oktatáspolitikai 
kísérletet. 
886

 DEMETER Katalin: Az iskolai tanulás értékelési rendszerének fejlesztése. Pedagógiai Szemle, 1985. 7–8. sz. 
677-678. 
887

 „Az új felvételi rend szerint 1983-tól a történelem – több más tárggyal együtt – valamennyi középiskolából 
minden felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés esetén pontszámot adó tárgy lesz. Ennek a változásnak 
serkentő, a történelemtanítást elősegítő, fejlesztő hatása várhatóan legalább akkora – ha nem nagyobb – lesz, 
mint a kötelező történelem érettségi visszaállításának.” VÖRÖS László: Általános műveltség - történelem 
érettségi. História, 1983/1. 34. 
888

 A művelődésügyi miniszter a 180/1973. OM számú valamint a 105/1975. (M.K.2.) OM számú utasítása a 
gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat módosításáról alapján történt. 
889

 A tanulmányi verseny jelentőségét a történelem tantárgy szempontjából az adta, hogy a történelem 
érettségi 1978-as eltörlése ellenére fennmaradt a stúdium iránti érdeklődés. A témáról lásd: SZABOLCS Ottó: 
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny negyed százada. História, 1980. 4. szám 
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A minősítési rendszer változásával párhuzamosan eltörölték „származási 

megkülönböztetést”,890 amely például 1958-ban a kitűnő érettségit szerzett tanulók 42%-ának 

felvételi kérelmét utasította el a származásuk miatt. A minisztérium rendeletben mondta ki, 

hogy felsőoktatási intézmény hallgatójául származására való tekintet nélkül, az adott felvételi 

létszámkereten belül a követelményeknek megfelelő jelentkező vehető fel.891 A belső 

„pártmegegyezések” – pl. hogy legalább legyen 30-35% fizikai dolgozó gyermeke a felvettek 

között – mellett egy mindenki számára nyilvános korlát azért maradt: a munkásmozgalom 

mártírjainak, a Szabadság Érdemrend valamint a Munkás-Paraszt Hatalomért érdemrend 

kitüntetettjeinek gyermekei sorrendtől függetlenül nyertek felvételt, ha a vizsgán az 50%-os 

követelménynek megfeleltek.892 Úgy tűnhetett, hogy a felvételi rendszer demokratizálás 

továbbfejleszthető, de az új gazdasági mechanizmus elleni támadások és a „munkáspolitika” 

visszarendező hatása és a munkásfiatalok számaránya növelésének szándéka következtében 

inkább szigorodott a felvételi eljárás.893 

Az állam érdekeltségét mutató, legfelsőbb politikai szinten megfogalmazott döntések 

meghozatalának módja és ezek tartalmai arról árulkodnak, hogy a hatalom jól érzékelte azt, 

hogy „a minden más társadalmi csoportnál aktívabb egyetemi hallgató réteg” kiválasztása 

politikailag sem mellékes kérdés, amit az „utolsó védvonalon”, az egyetemi felvételi vizsgán 

megjelenő KISZ vagy MSZMP képviselők, s azok „kvázi” vétójoga is jelzett.894 Ám a 

vizsgaszabályok szinte folyamatos módosulása hamarosan azt a gyanút kelthette, hogy a 

vizsgák „komolyságuk” ellenére sem tudják maradéktalanul teljesíteni az oktatási törvényben 

megfogalmazottakat, s a hatvanas évek végére körvonalazódott is a fő gond: az útmutatók 

alapján készített tanári tételek895 maximalizmusukkal gátolták az oktatási törvényben 
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 „nincs szükség többé tanulóifjúságunk származás szerinti kategorizálására. A tehetséges munkás- és 
parasztfiatalok továbbtanulását – ami művelődéspolitikánk változatlanul fontos része– nem a szociális 
korlátozások mechanikus alkalmazásával, hanem a szükséges politikai, anyagi, szociális és nevelési feltételek 
biztosításával, az alkotó és nevelőmunka fejlesztésével kell elérni” – áll az MSZMP VII. Kongresszusának 
határozatában. SÁSKA, 2006. 2. 
891

 A 3/1963.(V. 19.) számú MM rendeletről van szó. 
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 Erről az érdekelt felsőoktatási intézményeket bizalmasnak minősített levelekben értesítették. MOL XIX – I – 
4 – d. 114. d. visszaminősített TÜK iratok Az MM levele Pogány Frigyes rektornak (Magyar Iparművészeti 
Főiskola). 1973. július 9. 
893

 LADÁNYI Andor: A felsőoktatási felvételi rendszer történeti alakulása. Educatio 1995.évi 3. szám 498.. (A 
továbbiakban: LADÁNYI, 1995) 
894

 NAGY Péter Tibor: Érettségi és felvételi – oktatáspolitikai erőtérben. Educatio, 1995/3. 377-378. 
895

 MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 és 200-212/1970 198. t, 1969. december 17-i vezetői értekezlet 
Előterjesztés a főosztályvezetői értekezlet elé tárgya: A Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat módosítása. 
„A jelenlegi tételrendszer nem vált be. A tanárok által készített tételek többsége annyira terjedelmes, 
maximalista, hogy a jelöltnek éppen a gondolkodását nem lehet 10-15 perc alatt megvizsgálni. 
Javasoljuk, hogy előre, központilag megadott /tárgyanként max. 20/ témakör alapján felkészült tanulók csak a 
témakört húzzák a szóbeli vizsgán.  A témakörhöz tartozó, a minisztérium által 3-4 évenként kidolgozott és 
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kimondott nevelési célok kimeneti ellenőrzését. Másik oldalon pedig a kádárizmus 

„felpuhulásával” fokozatosan csökkent a felvételik ellenőrzésének lehetősége, hiszen „a 

felvettek tudás alapú szelekciójának foka voltaképpen az oktatói kar fölötti bürokratikus 

kontroll mértékétől függött.”896 

A történelem oktatásának és a felvételi rendszernek az érintkezési pontjait 

természetesen a történelem felvételi vizsga jelölte ki. Annak eredménye vagy 

eredménytelensége akaratlanul is felhívta a figyelmet a történelemoktatás hiányosságaira, 

közvetve pedig az oktatási reformok elégtelenségére. Az 1979-ban elindult História című 

történeti ismeretterjesztő, majd történetpolitikaivá váló folyóirat több éven keresztül adott 

teret a történelemoktatással kapcsolatos diskurzusoknak. A történelemtanítás gyakorlati 

problémáinak bemutatása mellett „a tényszerűség becsületét is helyre kívánta állítani a korban 

divatos „értelmezésekkel” szemben”.897 Ezért rendszeresen közöl kronológiákat (egy-egy cikk 

témájának kronologikus háttéranyagként) és forrásrészleteket, illetve olyan „modulokat” is 

megjelenített, mint a mindennapok történelme, az emberi társadalom hétköznapjai és az egyén 

szerepe a történelemben. A lapban a történelem „sematikussá egyszerűsödő” jellegét 

cikkeikben többen is – kezdetben a felvételivel összefüggésben - észrevételezték. Miközben 

az egyetem olyan alapvető ismereteket várt el, mint a „tájékozottság, képesség a történelmi 

munkák, szövegek megértésére (ami magában foglalja, föltételezi az ehhez szükséges alapvető 

módszertani felkészültséget), végül világnézetileg meghatározott kritikai (forráskritikai) 

érzéket,” a középiskola „előre gyártott összefüggést, általánosítást tanít ahelyett, hogy az 

összefüggések, történelmi értékítéletek alakításának, levonásának módját gyakoroltatná.”898  

Az 1979. évi felvételi vizsgákon kiderült, hogy baj van az ismeretekkel, összességében 

a történelmi kánonnal. A História 1979/2. számában a szerkesztők meglehetősen tág teret 

adtak a történelmi tudás/tudat állapotát bemutató, vitára serkentő cikkeknek, melyek 

végeredményben ösztönzőleg hatottak a tankönyvírás megújítását sürgető szakemberekre is. 

A szakmát olyan tények késztették közös gondolkodásra, mint például az, hogy a Bessenyei 

György Tanárképző Főiskolára jelentkezett 432 felvételiző közül 196, tehát több mint 45%-uk 

képtelen volt az elégséges szintet teljesíteni. A témáról szóló tanulmány szerzője úgy vélte, 

hogy a „bukásmentes iskola” liberális jelszava a „tudásmentes iskolához” vezetett, s a 

                                                                                                                                                                                     
megjelentetett kérdéssorból az érettségi vizsgabizottság elnöke és a szaktanár két konkrét feleletet igénylő 
kérdést tegyen fel a jelöltnek. Egy témakörhöz 10-50 kérdés tartozzék.” 
896

 SÁSKA, 2006. 4. 
897

 GLATZ Ferenc: História. www.glatzferenc.hu/content.php?id=historia 
898

 UNGER Mátyás: Mit vár az egyetem? História 1982/02 64. 
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történelem oktatása zsákutcába került azzal, hogy történelmi tények helyett a stúdium 

„szemléletet” tanít.899  

A történelmi ismeretek felvételiken megmutatkozó hiányosságaiból a hetvenes évekre 

már egész katalógust lehetett összeállítani: megfogyatkozott tényanyag-ismeret, kronológiai 

bizonytalanságok, a földrajzi alapismeretek szinte teljes hiánya – „A jelentkezők nem ismerik 

a mai Magyarország tájait, hogy ismerhetnék a történeti Magyarországot! (Aki nem tudja, hol 

az Őrség, a Hegyalja stb., hogy tudhatná, hol van a Szepesség, Szerémség stb.)”900 -, frázisok, 

sztereotípiák használata – s a végeredmény nem más, mint lényegében a sematizmushoz való 

visszatérés. Unger Mátyás cikkével nem pusztán a színvonalasabb történelemoktatásért emelt 

szót. Megjegyzései látleletnek is beillenek a hatvanas-hetvenes évek történelemtanításáról és 

annak itt megmutatkozó következményeiről, de a történelmi tudat formálásának „sikereiről” 

is: „A frázisalkotásnak megvan a maga nagyon egyszerű sémája. Valós történelmi fogalmak, 

cselekmények, tendenciák stb. szerepelnek benne, csak éppen konkrét tartalom nélkül. Mint 

módszer azért is olyan csábító, mivel nagyon szegényes történeti szókincs is elegendő hozzá és 

máris kész a minden alkalomra használható fordulat. (Alapja, vagy tárgya: a nép, a 

jobbágyság, a Habsburgok stb., akik elnyomnak, illetve akiket elnyomnak, akik 

kizsákmányolók, illetve akiket kizsákmányolnak stb.) Különösen a 20. század történelmével 

kapcsolatban gyakoriak az ilyen sztereotípiák. „A munkások elnyomása mélypontra jutott”, 

„A magyar munkásokat összefogta az elnyomás”. (A feudális korral kapcsolatban elég a 

munkásosztályt a jobbágysággal helyettesíteni. ) Azt pedig gondolom, nem kell részletezni, 

hogy a frázisosság súlyosan torzítja a történelemszemléletet.”901  

Mások az alacsony színvonalú vizsgákért az óraszámokat, a tankönyveket és a 

tanterveket okolták, mondván, hogy a frázisosságért a minden szempontból minimalista 

követelmények a felelősek.902 Szinte egyöntetű volt a vélemény, hogy az elmúlt évtized 

történelemoktatásának súlyos hiányossága a tényanyag minimalizálása,903 illetve az, hogy a 

tanár és diák – a közvélemény támogatása mellett - egyaránt lebecsüli annak jelentőségét. A 

dolog külön pikantériája, s erre az ellentmondásra több szakember is ráirányította a 
                                                           
899

 A jelentkezők közül 4-en jeles, 35-en jó, 80-an közepes, 119-en elégséges, míg 196-an elégtelen 
teljesítményt nyújtottak. HÁRSFALVI Péter: Oktatási rendszer és történelmi ismeretek. In: História IV. 1972/2. 
29-30. 
900

 UNGER Mátyás: Egyetemi felvételi történelemből. História, 1979/2 56.  
901

 U. a. 
902

 „És az a tény, hogy a sémák a legújabb korral kapcsolatosan uralkodnak el a tanításban, az sem véletlen. 
Nem is lehet rajta csodálkozni. Tessék elolvasni az általános iskolai 8. osztályos tankönyvet, vagy a gimnáziumi 
4. osztályos történelemkönyvet! Aki ezekből a tankönyvekből érzelemgazdagon, érdekfeszítően és gondolati 
tartalommal el tudja sajátítani napjaink történelmét – az valóban tehetséges fiatal.” BÍRÓ Ferencné: Óraszám 
és ismeretanyag. História, 1979/2 57. 
903

 Az 1973-as tananyagcsökkentés ehhez a problémához jelentős mértékben járult hozzá. 
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közvélemény figyelmét, hogy ez akkor következett be, amikor „a történelemtanítás 

szakirodalma megsokszorozódott, s állítom, sohasem állt még annyi és olyan korszerű 

taneszköz a tanárok rendelkezésére.”904 Persze volt, aki éppen ebben látta a diákok gyenge 

teljesítményének egyik okát. Szabolcs Ottó szerint a modern eszközök és módszerek 

használatának örve alatt „a tanulói aktivitás látható formái tolakodtak előtérbe, a 

kormegelevenítés sok helyen a látvánnyal, az audiovizualitás pedig a "minden él, mozog és 

táncot jár" show-műsorával tévesztődött össze. […] Ez a fajta felfogás a tananyagelemzésben 

a szóbeliség helyett a technikát, a tanulók munkájában az írásbeliséget, a tesztet helyezte 

előtérbe. Rövidesen megmutatkoztak ennek a következményei. A tanulók történelmi 

kifejezőképessége szegényedett, nemcsak azt nem tudták elmondani, amit nem tudtak, hanem 

azt sem, amit megismertek és megértettek a történelemből.”905  

A témánk szempontjából legjelentősebb, a történelem érettségi helyének változása a 

közoktatásban tehát jól mutatja a vizsgarendszer értékpreferenciáinak folyamatos mozgásban 

lététét. „A (történelem) világnézeti nevelés szempontjából igen lényeges tantárgy. A szilárd 

helytállás, a szocialista tudatosság szempontjából a legjobb nevelési eszköz.” – állt még a 

hatvanas elejének egyik elnöki jelentésében,906 hogy aztán a tantárgy választhatóvá tételével 

mindez megkérdőjeleződjön a hetvenes években.907 Az MSZMP KB 1972. június 15-én 

hozott határozata és az Agitációs és Propaganda Bizottság 1972. december 12-i állásfoglalása 

alapján a minisztérium kezdeményezte az érettségi vizsga felvételihez történő közelítését. 

Ennek következtében a történelem kötelezően választható tantárgy lett.908 Az sem növelte a 

tanulási vágyat illetve a tantárgy presztízsét, hogy a három fokozatból álló érettségi 

minősítések könnyű megszerzése fölöslegessé tette a kiemelkedő teljesítményt. Az első 

pozitív jelzések csak 1980 után tűntek fel, amikor a vizsga visszaállításával, és a vele 

szemben megfogalmazott, marxista frázisokat már itt-ott mellőző új elvárásokkal,909 az új 

                                                           
904

 MAUTNER Zsuzsa: A tanítás „eredményessége”. História, 1979/2 58-59. 
905

 SZABOLCS Ottó: A történelemtanítás-módszertan fejlődésének kérdéséhez. A történelemtanári továbbképzés 
kiskönyvtára XXVII Történelempedagógiai írások II. Budapest, 2002 72. 
906

 MOL XIX – J – 4 – n 50. d. Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések. A Leőwey Klára 
Közgazdasági Technikum érettségi vizsgájának jegyzőkönyve.1962. június 13.  
907

 „A jelöltek jelentős számban választották még a kémiát és a földrajzot is a természettudományos tárgyak 
közül, s aránylag igen mérsékelten választották a történelmet és az idegen nyelvet /főleg az oroszt mellőzték.” 
MOL XIX –I – 8 – u 12.d Az 1974. tanév érettségi jegyzőkönyvei. 27. tétel A Karcagi Gábor Áron Gimnázium IV. A 
osztálya érettségi vizsgájának jegyzőkönyve, 1974. június 17. 
908

 MOL XIX – I – 4 y 14. d. 83.t. MM Gimnáziumi osztály Előterjesztés az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs 
és Propaganda Bizottsága számára. 1973. július 24. 
909

 (A vizsgázók) „ismerjék az emberi társadalom, az egyetemes és a magyar történelem fejlődésének fő vonalát, 
törvényeit, fordulópontjait, lényeges eseményeit, az emberi kultúra, az együttélés, az intézményrendszerek 
megjelenését és szerepét, tudjanak történeti módon gondolkodni, ismerjék, honnan jöttünk és merre tartunk, 
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„tankönyv-generáció” megjelentével és a történelmet népszerűsítő kiadványok, filmek 

terjedésével a tárgy presztízse növekedni kezdett. 

A korszakban az érettségi tartalma és a vizsga lebonyolításának körülményei is 

változtak. A Rákosi-kor kezdetén a vizsgatételeket még az illetékes szaktanár állította össze a 

tanterv alapján, majd ennek jegyzékét az igazgató felterjesztette a „vizsgálóbizottság” 

elnökéhez. A kérdések közül aztán az elnök választott, s a vizsgán ő adta a tételt a jelöltnek. A 

vizsga jellemző vonása volt, hogy az elnök más, a tantervben megjelenő témára is kérdést 

tehetett fel,910 de az sem volt szokatlan, hogy aktuálpolitikai problémákkal „gyötörte” a 

megszeppent diákot.911 

Az ötvenes-hatvanas években tétel jegyzékekben állapította meg az oktatásirányítás, 

hogy „mit kell tudnia” a diáknak. A nyolcvanas évekre lényegében az ún. „anyagkijelölések” 

már – természetesen a marxista történelemszemlélet alapvetéseinek szigorú érvényesítése 

mellett - jóval nagyobb „teret” adtak a pedagógusok szakmai elképzeléseinek,912 s bár a 

témakörök a választás lehetőségét csak imitálták, mégis valamivel árnyaltabbá, az adott 

iskolára/kollégára jellemzőbbé tették a vizsgát. Ugyanakkor a szaktanárok által alkotott 

tételek – sokszor óvatosságból is – annyira nagyok voltak, hogy a diákok képtelenek voltak 

minden részletükre kitérni a 10-15 perces feleletek alatt.913 A későbbiekben részletesebben 

tárgyalandó „A” és „B” tételek tartalma is fokozatosan módosult, főleg ez utóbbiak esetében, 

a nyolcvanas évek elejének „szocialista humanista” szellemiségében már találkozni lehetett a 

marxizmus klasszikusainak szövegein túli források interpretációival is.  

                                                                                                                                                                                     
hol a helyünk, mi a szerepünk a világban.” KARDOS József: Érettségi – történelem érettségi. História IV. 1982/6.  
34. 
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 NAGY Pál, 2011. 166. 
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 Ez a szokás még a hatvanas években is járta. A Varga Katalin Általános Leánygimnázium érettségi 
jegyzőkönyvében (1962) marad fenn e tanulságos elnöki viselkedés: „Egy alkalommal Laoszról, a laoszi 
helyzetről tettem fel kérdést. A tanuló pontosan válaszolt, a neveket is tudta, ismerte az irányzatokat. Arra már 
alig-alig tudott válaszolni, jó-e a bekövetkezett megegyezés, hogy pedig miért jó, azt nem volt hajlandó 
megmagyarázni, pedig nyilvánvalóan látszott, hogy megvan az elgondolása a kérdéssel kapcsolatban. Kuba 
problémájához is bizonytalanul nyúltak. Ügyesen fejtegették a proletárdiktatúra lényegét. Tudtak arról az új 
értékelésről, amelyet Hruscsov nyújtott a diktatúra Szovjetunió-beli szakaszáról. Amikor megkérdeztem, vajon 
Jugoszláviában proletárdiktatúra van-e, nem mertek válaszolni. Féltek, hátha nem jót mondanak.” (dr. Herczeg 
Gyula elnök) MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d 1. csomag 
912

 TÖTTÖSSY Istvánné dr.: Az érettségi vizsgák szerepe a magyar közoktatásban. 
http://www.magtudin.org/tottossyne.htm 16. 
913

 „A jelenlegi tételrendszer nem vált be. A tanárok által készített tételek többsége annyira terjedelmes, 
maximalista, hogy a jelöltnek éppen a gondolkodását nem lehet 10-15 perc alatt megvizsgálni. Javasoljuk, hogy 
előre, központilag megadott /tárgyanként max. 20/ témakör alapján felkészült tanulók csak a témakört húzzák 
a szóbeli vizsgán.  A témakörhöz tartozó, a minisztérium által 3-4 évenként kidolgozott és megjelentetett 
kérdéssorból az érettségi vizsgabizottság elnöke és a szaktanár két konkrét feleletet igénylő kérdést tegyen fel a 
jelöltnek. Egy témakörhöz 10-50 kérdés tartozzék.” MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 198. t. Előterjesztés a 
főosztályvezetői értekezlet elé tárgya: A Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat módosítása 1969. december 
17-i vezetői értekezlet 
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2. A történelem érettségi 1957 és 72 között 

 

2/a Az első látlelet - a múlt rendszer örökségével megtartott érettségi és felvételi 

vizsgák 1957-ben 

 

Az 1957/58-as tanév lebonyolítása megelőzően még két feladat állt az oktatási 

kormányzat előtt: az érettségi és a felvételi vizsgák. Az 1957-es érettségi a már létező és 

begyakorlott szabályrendszer miatt automatizmusnak hathatott, azonban előzményei miatt 

több, sejthető, de megjelenésekor mégis meglepetést keltő anomáliát is mutatott. Irodalom 

tantárgyból például azt a gyakorlatot alkalmazták, hogy a szaktanárok által javasolt tételekből 

állítottak össze csoportokat, melyek közül az oktatási bizottságok választottak. Ez jó 

kezdeményezésnek tűnt, de ’56 tükrében egy tanulmányszerző aggodalommal állapította meg: 

„Feltűnően sok tétel foglalkozott az idegen elnyomás, a szabadságharcok kérdésével, köztük 

néhány igen tetszetős is. […] Nem arról van szó, mintha ifjúságunk nem látna tisztán ezekben 

a kérdésekben: mégis kérdés, hogy okos-e, tapintatos-e ismét fölkavarni nehezen 

visszaszerzett nyugalmunkat, pl. az ilyen (egyébként igen szép tétellel): „Neved ki diccsel 

ejtené, nem él oly welszi bárd…” (Költőink a nemzeti öntudat és ellenállás ébrentartói 1848 

(?) után.)”914 S valóban, ki gondolhatná ezek után, hogy az ifjúság nem látott tisztán 

„ezekben” a kérdésekben? 

Valószínűsíthető, hogy az új hatalom, de a mégis csak megfélemlített tanártársadalom 

is esetenként jogos aggodalommal915 figyelték az érettségiző, majd a felvételin megjelenő 

diákokat, és előbbi, legitimációs bázisát erősítendő, ekkor és ezen a ponton – függetlenül 

attól, hogy az érvényben lévő rendelet kizárólag a vizsga és a felvételi bizottság hatáskörébe 

utalta a döntést916 - igyekezett határozott kontrollt gyakorolni. E kontroll leglényegesebb 
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 MAKAY Gusztáv: Hogyan váltak be a tanárok javasolta érettségi írásbeli tételek? Köznevelés, 1957. október 
2. 378. 
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„Az 1956/57-es tanév érettségire készülő tanulói voltunk. 1956 októberében elszántságunkkal, kitartásunkkal 
kiálltunk az ’56-os magyarországi forradalom mellett. A kommunista párt fenyegetése ellenére sem szavaztuk 
meg azt a nyilatkozatot, amely elítélte a magyar forradalmat. 16-17 évesek voltunk, nem láttuk a jövőt, csak a 
pillanatnyi jelent. Hurrá, győztünk! Tanáraink aggódtak további sorsunkon. Komoly fenyegetések hangzottak el, 
mert szerintük: „a Szovjetuniónak és a kommunista pártnak köszönhetjük, hogy tanulhatunk, amit nem 
érdemlünk meg. Még az is megtörténhet, hogy nem érettségizhetünk, nem tanulhatunk tovább a főiskolákon és 
az egyetemeken.”- emlékezett vissza az akkor történtekre egy érettségiző J. SZABÓ Erzsébet: Hogyan indultunk 
az érettségire 1957-ben. Komáromi öregdiák. 2007, 5. 
916

 „7. §. 
(1) A felvételi vizsgák a vizsgabizottság előtt folynak. A felvételi vizsgán azt kell megállapítani, hogy a 
jelentkezők rendelkeznek-e a továbbtanuláshoz szükséges képességgel, megfelelő tárgyi ismeretekkel. A 
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elemei vagy az olyan minisztériumi utasítások voltak, melyekkel már a továbbtanulás 

kérelmezésénél meg lehetett szűrni a tanulókat917 vagy olyanok, amelyek a felvételi vizsga 

ideológiai-politikai részénél buktatták el a „nem megfelelő” jelöltet.918 

Az érettségi – főként a történelem - esetén a fő problémát az jelentette, hogy a 

diákságnak ezidőtájt az ötvenes évek elejének frázisoktól zsúfolt tankönyveiből kellett egy 

hosszúra nyúlt téli szünet után „rohamtempóban” felkészülniük919 a „tételjegyzékekben” 

megszabott megtanulandókból előállított nem éppen kreatív feladatokra, és – sokszor talán 

éppen ezért igen gyengén – felelniük is belőlük.920 De a jó „káderlap” híján lévők vagy az 

’56-os eseményekben való passzív részvétel („nézelődés”) miatt rendőri megfigyelés (REF) 

alá kerülők, esetleg azok a tanulók, akik csak éppen értelmiségi származásúak voltak, a 

tananyagból letett kitűnő vizsga esetén sem lehettek biztosak a felsőoktatásba való 

bekerülésben.921 Itt érdemes megjegyeznünk, hogy „ellenforradalmár szülők”922 gyermekei 

                                                                                                                                                                                     
jelentkezők tudását tantárgyanként az ötfokozatú osztályzati rendszerrel kell értékelni. A vizsga alapján a 
vizsgabizottság javaslatot tesz a felvételre.  
(2) A felvételek tárgyában a vizsgák lezárása után a vizsgabizottságok javaslata alapján a felvételi bizottság 
határoz.” Az oktatásügyi miniszter1/1954. (V.5.) O. M. számú rendelete az egyetemi és főiskolai felvételek 
szabályozásáról. 
917

 „a továbbtanulási kérelmeket az osztályfőnök és az igazgató vizsgálja meg, és a jelentkezési lapon bejegyzett 
adatok helyességéről győződjék meg. […] Azok kérelmét, akik az ellenforradalmi eseményekben vagy azóta 
politikailag komolyan kifogásolandó magatartást tanúsítottak, az igazgató utasítsa el. […] Fentiek 
megállapításához az igazgató kérje az illetékes MSZMP és tanácsszervek véleményét.” (25/1957 MM utasítás) 
„továbbtanulásra jelentkezőket fokozott gondossággal és alapossággal kell elbírálni, továbbá minősíteni” 
(134/1958 MM utasítás) A szigor csak az amnesztiát követő időszakban enyhült: „Azt, hogy a pályázó a 
választott egyetemi szak elvégzésére és gyakorlására alkalmas-e, és milyen mértékben, egyfelől 
rátermettségének, tehetségének és felkészültségének, másfelől magatartásának a megvizsgálása és értékelése 
alapján kell megállapítani.” (56.111/1963 MM) 
918

 A vizsgáztató tanárokon kívül ott volt a kari pártszervezettől és a kari KISZ-szervezettől valaki, és ők is tettek 
föl kérdéseket. 
919

 Jóboru Magda a középiskolai igazgatók előtt még arról beszélt, hogy a minisztérium tapasztalatai szerint 
„különösen szorgalmas munka folyik az érettségire készülő osztályokban”. Az eredmények azonban nem 
igazolták derűlátását. Országos középiskolai értekezlet. Köznevelés, 1957.március 15. 35. 
920

„… a gyermekek jelentős része pusztán igen hiányos, mélyebb tartalom nélküli, formális ismeretekkel…” 
rendelkezett; „a készségeknek, az elemi szemléletnek a nyomait is nehéz” volt felfedezni ismeretanyagukban. 
„Az események, tények ok-okozati összefüggése helyett – még a jobb tanulók feleletei alkalmával is – csak 
elbeszélést, az anyag konkrétumainak felsorolását halljuk.” GÁBOR Emil: Érettségi vizsga történelemből – ahogy 
az elnök látja. Történelemtanítás, 1959/4. 24.  
921

 „Mi ’56-os osztály voltunk, akkor azonnal kirúgták (az osztályfőnök történelemtanárt, Mohay Bélát H-A.) őt, 
majd a ’60-as években egyetemi tanárként ment nyugdíjba, az angol tanszék vezetője volt a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Hárman voltunk kitűnők az osztályból, mégis olyan finom káderlap ment utánunk, utánam is, hogy 
„magatartása és előmenetele folytán nem javasoljuk egyetemi felvételét”. Amikor én már régen felvételiztem a 
villamosmérnöki karra a példás magatartásommal és a kitűnő érettségimmel.” Prof. Dr. SZENDRŐ Péter 
megnyitóbeszéde a Tudományos Diákkörök XII. Országos Konferenciáján, 2012. április 13-14. 
922

 Ilyen esetekről természetesen írásos dokumentumok alig maradtak, ellenben az oral history megőrizte 
emléküket. Közülük tanulságosakat közöl KŐRÖSI Zsuzsanna: Az „ellenforradalmárok” gyermekeinek felvételi 
tapasztalatai a kádár-korszak első felében – visszaemlékezések tükrében. Az egyetemi felvételi rendszer 
változásai a 20. században Az MFLSZ 2010. évi vándorgyűlése Szerkesztette: Kissné Bognár Krisztina - Molnár 
László - Osváth Zsolt Budapest, 2010, 145-151. (A továbbiakban: KŐRÖSI, 2010) 
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számára a hatvanas évek elejéig még a középiskolába kerülés is lehetetlen volt, nemhogy az 

egyetemi felvételi.923  

Az MSZMP Országos Intézőbizottsága 1957. május 28-i határozatával az 

osztályhelyzet, a magatartás, valamint a tanulmányi eredmények – ebben a sorrendben! - 

együttes vizsgálatát és figyelembe vételét adta meg direktívaként a felvételi bizottságok 

számára, s a vizsgálatok lezajlása után tájékoztatást kért a Művelődésügyi Minisztériumtól 

azok tapasztalatairól, amit a minisztérium az alábbi, súlyozott megállapításokkal el is 

készített: „Arra is kötelezett bennünket (mármint AZ MSZMP Országos Intézőbizottsága 

H.A.), hogy a férőhelyek 50%-a erejéig munkás valamint dolgozóparaszt származású 

tanulókat vegyünk fel. […] A vizsgáztató bizottságokba a legmegbízhatóbb, legjobb oktatókat 

küldték az egyetemi vezetők, az MSZMP és KISZ szervezetek. A dolgozatok és feleletek 

osztályozásánál nem csökkentették a munkás, dolgozóparaszt, valamint párttag szülők 

gyermekeinek eredményeit /erről itt be kell számolni, mert terjedtek ennek ellentmondó 

vélekedések/. Ellenkezőleg; pl. az „általános” Mérnöki, a miskolci Gépészmérnöki továbbá a 

szegedi Bölcsészettudományi Karon a munkás valamint dolgozóparaszt származású tanulók 

eredményeit feljavították, illetve feleleteiket nem osztályozták olyan szigorúan, mint a többi 

vizsgázókét. […] /Nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a népi demokráciával szembenálló, 

ellenforradalmi elemek ne juthassanak be az egyetemekre, főiskolákra./ […] A 

párthatározatban kitűzött célokat tehát elértük. Hibák, tévedések csak igen kis mértékben 

fordultak elő a felvételiknél. /Ezek zöme is a helyi szervektől kapott téves információkra, 

illetve a helyes információ hiányára924 vezethető vissza./ 

A kedvező eredmények ellenére a közvéleményt – és egyéni sérelmekből fakadó 

panaszok nyomán a helyi és a központi szerveket is – erősen foglalkoztatják a felvételek. A 

panaszok fő oka az, hogy 10 000-nél több pályázót el kellett utasítani. Közülük kb. 2 000 

kitűnően vagy jelesen érettségizett /számottevő részüket a helyes politikai szempontok 

érvényesítése – egyes speciális szakokon a megfelelő készség hiánya-, többségüket azonban a 

                                                           
923

 Ritka kivételek azért akadtak: Kinga: „[…] a gimiben a történelem tanárom, aki az iskola párttitkára volt, 
amikor 56-ról volt szó, akkor azt mondta, hogy én menjek ki az osztályból, menjek el sétálni, mert 
mindkettőnknek jobb, ha ezt nem együtt csináljuk végig. Személy szerint ő például egy csomót vállalt azért, 
hogy az én személyi lapomon, amikor egyetemre kerültem, ne legyen rajta az apám börtönbüntetése. Mert 
nyilván egy pártitkárnak, hogyha ez kiderül, akkor minimum kellemetlenségei lesznek. És nagyon sok ilyen civil 
bátorság volt más emberek részéről is.” KŐRÖSI, 2010, 149. 
924

 Valószínű, hogy Szendrő Péter esetében is ez történt – talán későn küldték el a „káderlapot”. 
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nagymérvű túljelentkezés miatt nem vették fel/. […] A legelterjedtebb vélekedés, hogy a 

felvételihez protekció szükséges.”925 

A tájékoztató jelentésből témánkra nézve is hasznos megállapításokat tudunk tenni. 

Még az ötvenes évek elejéről származott az a beidegződés, hogy minél magasabb a 

felsőoktatásba felvett munkás-paraszt fiatalok arányszáma, annál nagyobb a politikai rendszer 

támogatóinak aránya. Éppen ezért megfigyelhető, hogy a hatalom a legitimációs 

szempontjából igen fontos 1957/58. tanév felvételi metódusában a spontán folyamatokat 

egyértelmű eszközökkel igyekezett befolyásolni,926 és bár az eredményt sikernek könyvelte el, 

nem lehetett tagadni, hogy a kitűnő és jeles érettségizetteknek a politikai nyomás ellenére 

nagyobb tér nyílott, mint közepes és a gyengébben végzetteknek (többségében munkás és 

„dolgozó” paraszti származásúakról van szó). Ahogy a rendszer minden igyekezete ellenére a 

középiskolákban is felülreprezentálta magát az értelmiség, úgy igaz volt ez a felvett 

hallgatókra is.927 Ezt látva az újjászerveződő hatalom az ötvenes évek eleji politikájának 

folytatását az egyszeri beavatkozás928 után egy konszolidáltabb társadalom- és 

oktatáspolitikával, „lassítással” igyekezett elérni, aminek következményei párthatározatok, 

                                                           
925

 MOL XIX – I – 4 – fff 1. d. Tájékoztató jelentés a Művelődésügyi Minisztérium Kollégiuma részére tárgy: 
Beszámoló a f. évi egyetemi, főiskolai felvételek tapasztalatairól. 1957. szeptember 20.  
926

 Ezt már csak azért is igyekezett megtenni, mert az 1956-os év felvételi vizsgái után, annak ellenére, hogy a 
kereteket emelték, a felvettek körében a munkás-paraszt származásúak aránya 53,6%-ra csökkent az 1955-ös 
64,4%-ról, ráadásul az előző évi 16,7%-ról 23,5-re nőtt az értelmiségi származású felvettek aránya. A képhez 
azért az is hozzátartozott, hogy a jeles vagy kitűnő eredményű értelmiségi származású vizsgázók 44,2%-a nem 
nyert felvételt. A statisztikai adatok hatására a minisztérium a származás szerinti kategorizálás eltörlésére tett 
javaslatot, azonban az MSZMP Intéző Bizottsága 1957. májusi ülésén úgy határozott, hogy a felvételinél a 
tanulmányi eredménynek kell ugyan döntőnek lennie, de a munkás-paraszt származásúak felvételi aránya el 
kell, hogy érje az 50-52%-ot. A kérdésről részletesebben lásd: LADÁNYI, 1995. 485-500.  
927

„1960-ban a középiskolai tanulóknak 15,6%-a paraszti, 35,1 %-a nem mezőgazdasági fizikai háttérrel érkezik. 
(1950-ben e két szám még 23,6% ill. 35,4 % volt) . (Magyar statisztikai zsebkönyv: 1961 164.o). A felsőfokon a 
munkások aránya noha 30-ról 33 %-ra nő ugyan, s a parasztszülőké 19-ről is csak 17-re csökken az 1950-es 
évtizedben, ez a tanítóképzők felsőfokú iskolává válásával magyarázható, melyben az átlaghoz képest 
szignifikánsan alacsonyabb az értelmiségi gyerekek aránya….” Létezik persze az iskolai statisztikánál egy sokkal 
megbízhatóbb adat, s ez az 1960-as népszámlálás eltartottsági statisztikája. …a mezőgazdasági fizikai szülők 
18-24 éves korú gyerekeinek 1,4 %-a, a nem mezőgazdasági fizikaiaknak 1,9%-a, a szellemieknek viszont 8,8%-a 
volt egyetemi főiskolai hallgató.” Közli: SÁSKA Géza: A társadalmi egyenlőség megteremtésének kísérlete az 
ötvenes évek felsőoktatásában. Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság és a Budapesti Corvinus 
Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézete 2006. október 9-10-én az Andorka Rudolf születésének 75. 
évfordulója alkalmából a BCE épületében "Migráció - társadalmi összefüggések" címmel rendezett konferencián 
elhangzott előadás írott változata. 6. (A továbbiakban: SÁSKA, 2006) 
928

„ A rendszer működésnek finomabb részleteire is fény derül. 1956 őszén a nappali tagozatos hallgatók közül 
2366-an hagyták el az országot, 851 hallgató nem jelentkezett, az intézmények jelzése szerint nagyobbik 
hányaduk szintén külföldre távozott. […] Kérdés, hogy melyik társadalmi rétegnek kedvezett a központi hatalom 
gyengülése? A következő évi statisztikai tájékoztatóból látható, hogy az elsőévesek pótfelvételijének egyértelmű 
kedvezményezettjei az értelmiségi származásúak, mellettük az alkalmazotti, az egyéb, de még az X 
származásúak is jobban jártak, mint az központi felvételik idején. Az egy évvel korábban (1955/56-os tanévben) 
az értelmiségiek aránya az első éves hallgatók között 16,7, egy évvel később, a pótfelvételiknek köszönhetően 
jóval magasabb, 23,5 százalék (lásd. a 3. sz. lábjegyzetet).” SÁSKA, 2006, 8. 
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oktatási törvény és – a témánkhoz leginkább kapcsolódó tankönyvkiadási munkálatok lettek. 

Ennek az oktatáspolitikának a következménye volt az, hogy a tudás jelentősége a 

továbbtanulás szabályozásában tudatosan visszaszorult és a munkás és paraszt származásúak 

továbbtanulási sikerében, egyben a társadalmi egyenlőség növekedésében929 jelentős szerepet 

kapott az érettségi súlyának - ez különösen igaz lett majd a történelem tantárgyra - s ezzel a 

középiskolában megszerezhető tudás szelekciós erejének csökkenése vagy csökkentésének 

megkísérlése.930 És mint láttuk, a minőségi változások kihívásaira folyamatosan mennyiségi 

válaszokat produkáló rendszer nem is habozott újabb felvételi „reformkoncepció” 

kidolgozásának igényével előállni a hatvanas évek közepén. 

 Ennek leglényegesebb eleme az volt, hogy az MSZMP VIII. Kongresszusának – mely 

szerint befejeződött a szocializmus alapjainak lerakása - határozata alapján megszüntették a 

tanulók „származás szerinti kategorizálását”. Jellemző módon az MM Közoktatási 

Főosztályának előterjesztésében nem minőségi problémákkal, hanem azzal indokolták a 

döntést, hogy a megkülönböztetés „helyes és igazságos volt fejlődésünk korábbi szakaszain”, 

most (1964) azonban „fenntartása nem használ, hanem egyenesen árt a szocializmus 

építésének”.931 Ennél konkrétabb okot is megnevezett a dokumentum, jelesül azt, hogy a 

következő évben felvételizők már „a felszabadulás után születtek”, így egyrészt igazságtalan 

lenne szüleik osztályhelyzete alapján megítélni őket, másrészt pedig kirekesztésükkel a – 

hatvanas évek közepének hivatalon politikai szlogenje - „szocialista nemzeti egység” 

csorbulna. Természetesen az oktatásirányítás jól tudta, hogy az új határozat is 

esélyegyenlőtlenséget eredményez, a termelésből érkező „hátrányos helyzetű” fiatalok 

esélyegyenlőtlenségét. E problémát úgy igyekezett kezelni, hogy a felzárkóztatás feladatát 

elsősorban a középiskolákra hárította.932 

 

2/b, Történelem érettségi a hatvanas-hetvenes években: tételek, útmutatók, 

felkészítők és elnökök 

 

1. A tételek 
                                                           
929

. A „bukásmentes iskola”, a „lemorzsolódás elleni küzdelem”, a rendűség és a tanulmányi átlag eltörlése, a 
felzárkóztatás stb. e politika sikerét szolgáló eszközök.” In: SÁSKA, 2006, 4. 
930

„A vizsgák színvonalára a további hanyatlás jellemző. Az iskolák ezt főként azzal magyarázzák, hogy most 
érettségiznek első ízben a gyenge általános iskolai tanulmányi eredmény alapján tömegesen beiskolázottak. […] 
hatványozottan mutatkozott a gyenge felkészültségű tanárok munkájának eredménytelensége is. […]” – 
állapította a minisztériumi összegzés. MOL XIX – I – 4 – tt 34.d. Az érettségi vizsgák tapasztalatai. 1966. július 7. 
931

 MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. A Közoktatási Főosztály iratai. Előterjesztés. A tanulmányi feltételekben különösen 
hátrányos helyzetben lévő tanulók segítésének problémái és megoldásuk útjai. (sic!) 1964. március 6. 1. 
932

 U. o. 2-13. 
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Nem kétséges, hogy az érettségi előtt álló korosztály történelmi tudatának állapotát 

abból a praktikus nézőpontból is vizsgálhatjuk, hogy az oktatásirányítás mit tartott fontosnak 

e tudatból „megkérdezni”. A vizsgáztatató szakemberek számára a feladat annyival 

összetettebb volt, hogy olyan „vizsgaterepet” kellett biztosítaniuk, melyet „a gondolkodás, az 

alkalmazásra kész tudás, a kommunista eszmeiség, az élet és elmélet gyakorlata”933 

jellemzett. E vizsgán aztán pedig azt kellett lemérniük, hogy a közoktatási folyamat 

lezárultával mennyire sikerült közel kerülnie a jelöltnek a vélelmezett „kommunista 

eszményhez”.  

Az érettségi vizsga célját a „korszerű általános műveltség tartalmi elemei” mellett 

elsősorban az adta, hogy a jelöltek ott bizonyítsák: „kifejlődött-e bennük az önálló 

gondolkodás, véleményalkotás és a tettrekész lelkesültség minden szép, jó és igaz, a Párttal és 

a Kormánnyal együtthaladó, a szocializmus megvalósítását célzó irányzat szolgálatára.” 

Milyen reális alapokat kaptak a korszerű dialektikus materialista világnézet kialakításához, a 

tiszta és nemes erkölcsű szocialista ember kibontakozásához? Mennyiben megalapozott 

bennük az igaz hazafiság érzése, minden nagy és szép dologért az alkotásra kész lendület? 

Mennyiben kapott az internacionalizmus a tanulók hazafiságában szilárd bázist?”934 Ennek 

értelmében a hatvanas évek vizsgáin az volt az ideális állapot, ha ott „az oktatási törvényben 

kitűzött feladatokat” hajtották végre, ami azt jelentette, hogy a „lexikális ismeretek 

számonkérését a minimális szintre csökkentették”, s az – úgy tűnik, ezzel össze nem függő – 

„marxista-leninista műveltség” szintjét vizsgálják.935  

Mivel ezt a pedagógiai szemléletet nemcsak gyakorlatra váltói/végrehajtói, hanem az 

oktatásirányítás vezetői is osztották, már a hatvanas években láthatóvá váltak annak a 

paradigmának az alapvonalai, hogy ha a kádárizmus rendszere a „hazai és nemzetközi 

kihívásokkal” szembe akar nézni, azt ideológiai kontroll erősítésével, közvetve az oktatás 

„újraideologizálásával” teszi. Ennek következtében az oktatás modernizációjának csupán a 

didaktika elméletében és az oktatási segédanyagok megújulásában (vagy egyáltalán a 

megjelenésében) láthatjuk a jeleit. A modernizálódás legfontosabb jeleinek számító 

iskolakísérletek a nyolcvanas évek közepéig csupán „szigetek” maradtak.936 

                                                           
933

 Dr Fekete József főosztályvezető helyettes előadói beszédének vázlata – az iskolai csoportvezetők 1964. 
január 23-i értekezletén. MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. 
934

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag. Az Állami 
Corvin Mátyás Általános Gimnázium 1962. június 12-16-én tartott érettségi vizsgájának jegyzőkönyve, IV. B 
935

 U. a. 
936

 TORGYIK Judit: Az alternatív pedagógia helyzete hazánkban 1945-től napjainkig. Neveléstörténet 2004. 1. 
80-91. 
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A kimeneti szabályozás tartalmi elemeit adó érettségi tételek súlyai és arányai a 

hatalom történeleminterpretációjának súlyaival és arányaival állnak párhuzamban, ezért a 

tételek kvantitatív és kvalitatív vizsgálata egyaránt eredményeket produkálhat. A közoktatást 

megújítani szándékozó új oktatási törvény érettségi vizsgálatokat befolyásoló hatásáról és 

szellemiségéről az 1961-ben megkezdődött munkálatok és az azokkal kapcsolatos szakmai 

diskurzus tanúskodnak. Már láttuk, hogy a törvénnyel és a tantervvel kapcsolatos társadalmi 

vitákon is többen felvetették, hogy e vitákban miért nincs szó az érettségiről. Ennek oka 

elsősorban az volt, hogy a kimeneti szabályozás kereteit – az oktatási törvény jellegéből 

fakadó „kézi vezérlés” lehetősége miatt - a széleskörű társadalmi vita ellenére is a 

minisztérium kívánta megszabni, emellett fontos alapelv volt, hogy az érettségi reformot 

fokozatosan vezetik be majd, és a tapasztalatok alapján formálják tovább; összességében tehát 

1962-ben az érettségi reform még csak „részleges” lesz. A reform fő célja „az érettségi vizsga 

fenyegető rémének” eloszlatása, csökkentése, a „biflázás, a lázas „körmölés-másolás”, 

sokszorosítás helyett tervszerű munka, az önálló ismeretanyaggal való bánás erősítése” lett 

volna.937 

Az átmeneti szabályozás a legérzékenyebb ponton, a tételeknél kellett, hogy 

kezdődjön, mert még mindig az 5 évvel korábbiak voltak „forgalomban”.938 A részleges 

reform első elemeként „az enciklopedizmus helyett történelemszemlélet és a maximalizmus 

csökkentése” jegyében az eddigi 40-50 tétel helyett a tervek szerint 32 A és ugyanannyi B 

tétel jelent meg, mely utóbbiak alkotóik véleménye szerint az általános műveltség és a 

„történelmi intelligencia” mérésére szolgáló kérdések voltak. Ahogy Szabolcs Ottó 

megfogalmazta: jó „ha a diák tudja, mi a kizsákmányolás, a nacionalizmus és sovinizmus, a 

fasizmus, a termelőerő és a termelési viszony…”.939 A változtatás óvatosságát valamint a 

tanítás és az érettségi reformfolyamatának vélelmezett párhuzamos haladását az is indokolta, 

hogy a diákok nem felmenő rendszerben találkoztak az új típusú tételekkel, hanem úgy, hogy 

még a „régi módon” tanították őket.940 

Az 1962-ben napvilágot látott utasítás egy három részből álló reformelképzelést 

tartalmazott: megszüntette a két A tételt, bevezette a B tételt, és a korábbiaktól eltérően a 

tételek „húzását”. Újabb, inkább szemléleti változás volt, hogy az A tételek összeállításában 

az azokat kiadó minisztérium szintézisre törekedett: pl. a többek által is megdicsért „Az 1848-

                                                           
937

 EPERJESSY Géza: Az érettségi „A” tételekről. Történelemtanítás, 1962/2. 1-3. 
938

 TÖTTÖSSY Istvánné dr.: Az érettségi vizsgák szerepe a magyar közoktatásban. 
http://www.magtudin.org/tottossyne.htm 14. 
939

 SZABOLCS Ottó: Követelmények az érettségi vizsgán. Történelem. Köznevelés, 1961. április 6. 199-200.  
940

 SZABOLCS Ottó: Az érettségi reformjának kérdéséhez. Történelemtanítás, 1961/3. 3. 
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49-es polgári forradalom és szabadságharc jelentősége az európai forradalmak sorában” című 

tétel átfogó gondolkodást feltételezett. Ugyanakkor aggodalomra adott okot, hogy az ilyen 

típusú tételeket 10 perc alatt941 kellett a vizsgázónak kifejtenie, ezért a tételcím alatt egy 

zárójeles részben a fő kifejtendő pontok is szerepeltek.942  

A tanárok által összeállított B tételek egy „Útmutató” alapján megfogalmazott 

politikai, gazdasági, filozófiai, kultúrtörténeti alapokról szóló, de valójában történelmi 

alapfogalmakat firtató kérdések voltak, a melyek bevezetése esetén többen attól tartottak, 

hogy azokat a tanárok „előre kiadják”, s az érettségi vizsgán elhangzó kérdésekre adott 

válaszok „bevágott” definíciók lesznek. Ezt elkerülendő a szakemberek olyan érettségi 

felkészítést, ismétlést javasoltak, amelyen szóba kerülnek az adott témához tartozó korábbi 

fogalmak is - pl. a Miért buktak el szükségszerűen a parasztfelkelések? című tételt az 

imperializmus kialakulásához passzította egy cikkíró, s örömmel nyugtázta, hogy így a 

tanulók „tudták a választ”.943 A válaszpanelek elkerülésének céljából Unger Mátyás maga is 

javasolt B tételeket, hogy „változatos formák legyenek és elkerüljék a definíciókat és a 

sematizmust”, de úgy, hogy a hozzájuk kapcsolódó esetet/eseményt a tételben jelezte. Az 

általa megfogalmazott B tételek jól jelzik a történelmi gondolkodás akkori horizontját és az 

oktatáspolitika tendenciózusságát és elvárásait: „Miért függ össze a háború az 

osztálytársadalmakkal? Mondjon példát az igazságos és az igazságtalan háborúra! Milyen 

következménye volt annak, hogy függetlenségi harcainknak a nemesség volt a vezetője? Miért 

a proletariátus az osztály nélküli társadalom megteremtője? Milyen elméleti és gyakorlati 

károkat okozott a munkásosztálynak a revizionizmus? Szükségszerű volt-e a személyi kultusz 

kialakulása? A szocialista gazdasági rendszer fölényének forrásai.”944 Az érettségiztető 

kollégák számára pedig egy „ideális” B tételből előadott felelet vázlatát is elkészítette, 

                                                           
941

 „Probléma – túl hosszúak: 12/A tétel: A tudományos szocializmus kialakulása, elterjedése a nemzetközi 
munkásmozgalomban. (Marx és Engels fellépése, a marxizmus tudományos elmélete a Kommunista Kiáltvány 
két fejezete alapján, az I. Internacionálé feladatai és jelentősége, a párizsi kommün főbb intézkedései, 
tanulságai és történelmi jelentősége.)” PARNICZKI András: Az érettségi részletes reformjáról. 
Történelemtanítás, 1962/3. 8-11. 
942

 A tudományos szocializmus tételnél például az I. Internacionálé, Kommunista kiáltvány alapján a marxizmus 
tudományos elmélete,  Marx és Engels tevékenysége és a Párizsi Kommün voltak ilyen pontok, amelyek 
önmagukban is kétségessé tették egy rövid, logikus felelet „összehozását”. 
 Ezt a megoldást a jóval hosszabb időtartamú feleletet lehetővé tevő „kétszintű érettségi is átvette 2005-től. 
943

 Ennek „hasznáról” elégedetten számolt be egy érettségi elnökként is: „Miután a jelölt kifejtette az 
értéktöbblet lényegét, megkérdeztem tőle, mi a véleménye arról: nálunk a munkás megkapja-e azt az értéket, 
amit munkájával élőállított? A válasz – nem. Akkor nálunk kizsákmányolás van?  - kérdeztem. A közepes tanuló 
rövid gondolkodás után helyesen magyarázta meg, hogy minálunk miért nincs ennek ellenére kizsákmányolás. 
[..] Ugyanezek a tanulók azt is meg tudták magyarázni, hogy hazánkban mi a néptömegek történelemformáló 
szerepe napjainkban.” PARNICZKI András: Az érettségi részletes reformjáról. Történelemtanítás, 1962/3. 10. 
944

 UNGER Mátyás: Érettségi előtt a „B” tételekről. Történelemtanítás, 1962/2 4-8. 
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reprezentálván, hogy a szűkös időkeretbe igenis belefér a kompakt feladatmegoldás. A B 

tételt és kidolgozását itt láthatjuk: 

Kérdés: „Mi a kizsákmányolás? 

Válasz: Kizsákmányolás a termelt javak kisajátítása, valamilyen formában való 

elvétele az elnyomott termelő osztályoktól az uralkodó nem termelő osztály által.  

Kizsákmányolás az osztálytársadalmakban van. A rabszolga mindössze szűkös élelmet 

kap munkájáért, amit viszont termel, az mind a rabszolgatartóé. A jobbágy pénzzel, 

termésének egy részével, munkájával (robottal) tartozik földesurának, amiért a jobbágytelket 

művelheti. A munkás bért kap a tőkéstől, de az csak egy része az általa termelt javak 

értékének. Az uralkodó osztályok tehát kisebb-nagyobb mértékben mindig elvették az 

elnyomottaktól munkájuk gyümölcsét.  

A kizsákmányolást az tette lehetővé, hogy az uralkodó osztályok birtokában voltak a 

termelőeszközök. Magántulajdonukban volt a föld és a kapitalizmusban a gyár.  

A hatalomra jutott proletariátus megszünteti a magántulajdont, s ezzel lehetetlenné 

teszi az ember ember általi kizsákmányolását. Íme, a jó felelet!”945  

A vázlatra tekintve nemcsak az nyilvánvaló, hogy telve van a marxista frazeológiával 

és az abból összerakott egyszerűsített világkép elemeivel, hanem az is, hogy az üdvtörténeti 

vonatkoztatás és aktualizálás a történelemoktatásnak, s ezzel együtt a kimeneti szabályozás 

tartalmi részének továbbra is szerves összetevőjét képezte. Ha fenntartásaink ellenére mégis 

ezt a feleletet kellene „etalonnak” elfogadnunk, sokat mondó összehasonlításra van módunk 

az elvárt történelemismeret és a diákok - sok esetben egymondatos - megnyilatkozásai 

között.946  

A tételek által elvárt minőségű felelet és a valóság közti egyre növekvő distancia947 

arra késztette a minisztériumot, hogy „tételfronton” új offenzívát nyisson. 1966-tól kezdődően 

egy útmutató alapján a szaktanár dönthette el, hogy milyen tételeket fogalmaz meg.948 Igaz, az 

útmutató a tananyagbeosztás és a tankönyvek figyelembe vételével ugyanúgy megszabta azt, 

hogy az emberiség történetének nagy korszakaiból hány tételt kell adni, mint ahogy azt is, 
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 U. a. 
946

 „A színvonalas válaszok először az érettségi tételekben merültek fel követelményként. Sok tanár korholta 
tanítványát azért, mert a b kérdést egyetlen tömör mondatban válaszolta meg, s nem volt hajlandó - mert nem 
tudott – arról többet is mondani.” Dr. FEKETE József (főosztályvezető MM): Az érettségi vizsgák tapasztalatai. 
Köznevelés, 1962. október 16.620. 
947

 „A tanulók kevésbé látták a történelmi összefüggéseket, következésképpen az eseményeket sem tudták a 
történelmi folyamatba ágyazottan vizsgálni, értékelni. Anyagtanulás folyik szemléletfejlesztés nélkül. Megfelelő 
tanulságokat a jelöltek csak a legritkább esetben állapítanak meg. A b/tételek ismeret formális és gyenge.” 
(Fekete József MM főosztályvezető) MOL XIX – I – 4 – tt 34.d Az 1964/65. év érettségi vizsgák tapasztalatai – 
1966 február 16. 
948

 A szakközépiskolákban nem volt B tétel. 
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hogy a korábbi tételek „a történelmi fejlődés fővonalainak legnagyobb összefüggéseit 

tartalmazzák, […] amíg az új és legújabb kor altételei a lehetőség szerint részletekbe is 

belemehetnek.” 949 Ezen túl az útmutató arra is felhívta a figyelmet, hogy a termelőerőkre, az 

osztályharcra és a politikai és kulturális fejlődésére vonatkozó fogalmaknak a tételekben 

szerepelniük kell.950 A megkötések ellenére azért maradt némi szabad mozgástér, s fennállt az 

a veszély, hogy a tételek szemléletükben nem lesznek egységesek. Mivel ez elsősorban akkor 

fordulhatott elő, ha a négy év során az osztály szaktanárt váltott, a minisztérium határozottan 

hívta fel a nevelők figyelmét arra, hogy „nagyon fontos, hogy történelem tanáraink a 

marxista-leninista történelemszemlélet és a szocialista pedagógia elvei alapján egységes 

tervek szerint tanítsák minden osztályban a tananyagot, függetlenül attól, hogy a következő 

évben esetleg át kell adniuk az osztályt. Az érettségire való felkészítés szempontjából minden 

osztály tananyaga egyformán fontos.”951 

Az útmutató II. sz. mellékletében 32 A tételre tett javaslatot oly módon, hogy minden 

esetben megjelölte, mit kell „áttekinteni” és mit „bemutatnia és elemeznie” a jelöltnek.952 A 

csak a gimnáziumokban adott B tételeknél az útmutató 23 tételjavaslatot adott, melyek egy 

része két kérdést tartalmazott. A B tételeknek tendenciózusak és figyelemre méltóak voltak az 

arányai. A 9. tételtől kezdődően lényegében a modern kor „történeti” fogalmaira „kérdeztek 

rá” az alábbi kiemelt példákkal: „9, Mi a marxizmus-leninizmus? Milyen összetevői vannak? 

10, Mi a revizionizmus és a dogmatizmus? Milyen szerepük van a kommunista és 
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 . „Az emberiség történelmének őskorából 1-2 „A” altételt kell megfogalmazni 
2. Az emberiség történelmének ókorából 2-3 „A” altételt kell megfogalmazni. 
3. Az emberiség történelmének középkorából 5-6 „A” altételt kell megfogalmazni. Ennek kb. 50%-a 
egyetemes és kb. 50%-a magyarországi történelem legyen. 
4. Az emberiség történelmének újkorából 13-14 „A” altételt kell megfogalmazni. Ennek kb. 60%-a 
egyetemes és kb. 40%-a magyarországi történelem legyen. 
5. Az emberiség történelmének legújabb korából 6-7 „A” altételt és a „B” altételeket kell megfogalmazni. 
Ennek kb. 605-a egyetemes és kb. 40%-a magyarországi történelem legyen. 
Vagyis a régebbi korokból kell összeállítani az „A” altételek kb. 1/3 részét, az új és legújabb korból pedig kb. 2/3 
részét. Az „A" altételek száma 30-32 lehet.” MOL XIX – I – 4 – tt 34.d. 12146 érettségi útmutatók: Útmutató a 
gimnáziumok és szakközépiskolák nappali tagozatainak szóbeli érettségi vizsgáihoz történelemből 1965/66. 
tanév – 1966. január 27. 
950

 „Nem maradhatnak ki azok a kérdések, amelyek az egyes történelmi korokban a termelőerők fejlődésére; 
/munkaeszközök, ember/ a termelési viszonyok alakulására, vagyis a gazdasági élet fejlődésére; /földművelés, 
ipar,kereskedelem, közlekedés/ és a társadalmi élet fejlődésére; /az emberek egymáshoz való viszony, az 
alapvető, egymással szembenálló társadalmi osztályok, ezen osztályok életének jellemzői, a kizsákmányolás 
alapvető formái, az osztályharc és annak legkiemelkedőbb eseményei, s ezek hatása a történelmi fejlődésre/ a 
politikai élet fejlődésére; /állam, osztályharc, háborúk - különösen / és a kulturális élet fejlődésére; 
/tudományok, művészetek, vallások/ vonatkoznak.” U. a. 
951

 U. a.  
952

 „A feudalizmus virágzásának korszakában” például a paraszti osztályharcok formáit kellett áttekintenie és az 
osztályharcok eredményeit és bukásuk okait kellett elemeznie. A római birodalom esetében pedig a bukás 
menetét kellett áttekintenie, míg a rabszolgatartó rendszer „szükségszerű bukásának” okait elemeznie stb. 
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munkásmozgalomban? 13, Mi a békés egymás mellett élés és a gazdasági verseny, valamint 

az ideológiai harc lényege? 17, A történelmi személyiség és a tömeg. Szerepük a 

történelemben. 23, Mi a szocializmus és a kommunizmus lényege? stb.”953 

A tételkészítés új rendszere azonban más téren is sok kívánnivalót hagyott maga után, 

többek közt a nem szűnő szaktanári „maximalizmust” és a B tételek „sematizmusát”.954 Ezért 

a minisztérium azt javasolta, „hogy előre, központilag megadott /tárgyanként max. 20/ 

témakör alapján felkészült tanulók csak a témakört húzzák a szóbeli vizsgán.  A témakörhöz 

tartozó, a minisztérium által 3-4 évenként kidolgozott és megjelentetett kérdéssorból az 

érettségi vizsgabizottság elnöke és a szaktanár két konkrét feleletet igénylő kérdést tegyen fel 

a jelöltnek. Egy témakörhöz 10-50 kérdés tartozzék.”955 A javaslat azonban végül nem kapott 

zöld utat, s maradt a régi szisztéma, azzal a megkötéssel, hogy az 1973-as 

tananyagcsökkentéssel együtt a GÉV és az Anyagkijelölés és útmutató előírásai szerint a 

tételek számát is csökkenteniük kellett a szaktanároknak.  

A lényegi, tartalmi problémákat azonban e változtatások nem hozhattak, esetleg a 

világnézetünk alapjai tantárgy segíthetett a továbbra is ideologizáló jellegű B tételek 

megoldásában. A bővebb kifejtést igénylő A tételek esetében a szaktanár egyénisége döntő 

jelentőségűvé lett, hisz neki lehetősége volt a tételeket némiképp érdekesebbé tenni. S ha csak 

esetileg is – ennek szórványos voltát az érettségi elnökök meglepett, lelkes hangú beszámolói 

bizonyítják – már fel-feltűntek a didaktikai újításokat hozó tételek is.956 Általában azonban azt 

láthatjuk, hogy a hetvenes évek második felében is olyan tételsorokat küldtek a felettes 

szervekhez minősítésre a szaktanárok, melyek mutatói lényegében megegyeztek a 15 évvel 

korábbiakkal.957 Ezek egyik jellegzetes darabján szembeötlőek a kimeneti szabályozás 

tartalmi elemeinek monolitikus vonásai és jellemző arányai: a 26 tételből 13 közvetlenül a 

nemzetközi és a magyar munkásmozgalomra vonatkozott – „Melyek a magyar 

munkásmozgalom fejlődésének legfontosabb állomásai a dualizmus korában? Ismertesse a II. 
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 .” MOL XIX – I – 4 – tt 34.d. 12146 érettségi útmutatók: Útmutató a gimnáziumok és szakközépiskolák 
nappali tagozatainak szóbeli érettségi vizsgáihoz történelemből 1965/66. tanév – 1966. január 27. 10. 
954

 „A jelenlegi tételrendszer nem vált be. A tanárok által készített tételek többsége annyira terjedelmes, 
maximalista, hogy a jelöltnek éppen a gondolkodását nem lehet 10-15 perc alatt megvizsgálni.” MOL XIX – I – 4 
– y 186-199/ 1969 198. t, 1969. december 17-i vezetői értekezlet.  Előterjesztés a főosztályvezetői értekezlet elé 
tárgya: A Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat módosítása 3. 
955

 U. a.  
956

 „A történelem tételek az MM által kiadott útmutatónak megfelelően készültek el. A tételekhez igen sok dia-, 
karto- és piktogram elemzése tartozik, ezeket nagyon ügyesen állította össze a szaktanár, szem előtt tartva, 
hogy különböző korokra vonatkozzanak és a magyar illetve az egyetemes történelem érettségi anyagából 
legyenek. A jelöltek felkészültsége képességüknek megfelelő. ismerik a legfontosabb történelmi eseményeket, 
alapvető fogalmakat, kronológiai és topográfiai ismereteik elfogadhatók.” MOL XIX –I – 8 – u 12.d Az 1974. 
tanév érettségi jegyzőkönyvei. Rétsági Gimnázium érettségi jegyzőkönyve, 1974. június 13-14. 
957

 Lásd a:10. sz. mellékletet. 
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Internacionálé tevékenységét a századfordulótól, a forradalom súlypontjának áttevődését 

Oroszországba! Ismertesse Lenin tanítását az imperializmus korában lejátszódó polgári 

demokratikus forradalomról! Hogyan igazolódtak Lenin tanításai 1917-ben Oroszországban? 

Mutassa be a NOSZF győzelmét és értékelje történelmi jelentőségét! Milyen körülmények 

között jött létre a kommunista Internacionálé? Ismertesse tevékenységét a forradalmi elmélet 

védelmében és továbbfejlesztésében, a kizsákmányolás és a fasizmus elleni harcban! Mutassa 

be a KMP megalakulásának történelmi körülményeit, és ismertesse harcának legfontosabb 

állomásait a szocialista forradalom győzelméig! Ismertesse a magyar munkásmozgalom 

helyzetét az ellenforradalom hatalomra jutásától hazánk felszabadulásáig! A nemzetközi 

kommunista és munkásmozgalom harca a békéért, a demokráciáért, a nemzeti függetlenségért 

és a szocializmusért! /Az 1969-es moszkvai és az 1976-os berlini értekezletek tükrében!/” -, 

míg a többi döntően forradalmi mozgalmakkal foglalatoskodott.958  

 

2. Az elnökök 

 

A részleges érettségi reform első eredményeit az 1962-es érettségin lehetett és tudták 

lemérni, ezért az illetékesek fokozottan ügyeltek arra, hogy az érettségi vizsgaelnökök 

jelentései eljussanak a minisztérium akkori Középfokú Oktatási Főosztályának kezébe.959 A 

hatvanas évek érettségi elnökei még a tradicionális modellt képviselve aktív szereplői voltak a 

vizsgáknak, részletesen kommentálták az írásbeli dolgozatokat, és szaktárgyuktól függetlenül 

szorgalmas kérdezők voltak a szóbeli vizsgán.960 Már akik komolyan vették a dolgukat. És 

hogy sokan nem, arról a minisztérium feljegyzései ugyanúgy tanúskodnak, mint a vizsgák 
                                                           
958

 Figyelemre méltó a szolgálati út is, ami a kézi vezérlés és a szaktanári kiszolgáltatottság egyértelmű 
bizonyítéka. MOL XIX – i – 8 – U 56. doboz 1977 Középiskolai Főosztály iratai. 1977. jan. 28. szóbeli tételek 
véleményezésének megküldése a Fejér Megyei VB Művelődésügyi Osztály vezetőjének a minisztériumból, ahova 
az iskola küldte. 
959

 Elég csak megtekinteni a MOL XIX-J-4-n 50. d. Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 
hatalmas anyagát. 
960

 A kérdezés általában az aktuálpolitikai kérdések firtatását jelentő, ma már tiltott magatartásban 
mutatkozott meg: „Egy alkalommal Laoszról, a laoszi helyzetről tettem fel kérdést. A tanuló pontosan válaszolt, 
a neveket is tudta, ismerte az irányzatokat. Arra már alig-alig tudott válaszolni, jó-e a bekövetkezett 
megegyezés, hogy pedig miért jó, azt nem volt hajlandó megmagyarázni, pedig nyilvánvalóan látszott, hogy 
megvan az elgondolása a kérdéssel kapcsolatban. Kuba problémájához is bizonytalanul nyúltak. Ügyesen 
fejtegették a proletárdiktatúra lényegét. Tudtak arról az új értékelésről, amelyet Hruscsov nyújtott a diktatúra 
Szovjetunió-beli szakaszáról. Amikor megkérdeztem, vajon Jugoszláviában proletárdiktatúra van-e, nem mertek 
válaszolni. Féltek, hátha nem jót mondanak. Azt hiszem, a lényeg itt az, hogy a politikai kérdések benne 
legyenek a mindennapi köztudatban, beszéljenek azokról, vitatkozzanak róluk. Kisebb baj az, ha egy-egy 
kérdésben nem egészen helyes álláspontot foglalnak el, mint az, ha hallgatnak, vagy félve közelednek a 
problémához.” (dr Herczeg Gyula) MOL XIX – J – 4 – n 50. d. Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki 
jelentések. Varga Katalin Általános Leánygimnázium IV. J 1962. június 11-13-án tartott érettségi vizsgájának 
jegyzőkönyve. 
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sikeréről vagy sikertelenségéről. De a túlságosan aktív elnökök lelkesedését is vissza kellett 

fognia az illetékeseknek, úgy, hogy ne „a formális, mechanisztikus, felszínes világnézeti, 

politikai kérdések halmozását” tekintsék feladatuknak, hanem inkább a jelöltek „világnézeti 

és politikai ismereteit” vizsgálják alaposabban.961 A hatvanas évek közepén már láthatóvá 

vált, hogy nem csak a tételek cseréjére lenne szükség, hanem az elnökökére is; még az is 

felmerült, hogy a „két” elnöki székbe egy „humán” és egy „reál” elnök – akkor még volt 

vizsgáztató szerepük is! – kerüljön. 

Emellett a minisztérium egyre határozottabban sürgette, hogy abba a bizonyos elnöki 

székbe középiskolai tanárok üljenek, ne pedig olyanok, akik szakmailag alkalmatlanok, de 

oktatáspolitikai potentátok, és akiket „a szülők tejbe-vajba igyekszenek füröszteni”.962 

Ugyanúgy feddték persze azokat is, akik a vizsgáztatáson nem tartották be a 

vizsgaszabályzatot, akik „álláshalmozók” voltak,963 ezért nem jut idejük a színvonalas elnöki 

munkára, esetleg vétettek a „tanárok és diákok közti szocialista viszony” ellen.964  

Az elnöki jelentésekkel ezért csínján kell bánnunk, hisz sajátos, kettős szűrőn 

keresztül mutatják meg a diákság és az elnök történelmi tudatának állapotát. Különösen igaz 

volt ez a humaniórák esetében, amelyekhez a közfelfogás szerint amúgy is „mindenki ért”.965 

Ráadásul az oktatáspolitika különösképpen érdeklődött is a magyar és történelem vizsgák 
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 MOL XIX – I – 4 – tt 34.d Az 1964/65. év érettségi vizsgák tapasztalatai – 1966 február 16. 
962

 MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Dr. Fekete József főosztályvezető feljegyzése az érettségi vizsgaszabályzatról, 1964. 
február 7. 
963

 A minisztériumnak persze tudnia kellett, hogy kik a több, néha szinte „párhuzamos elnökséget elvállalók, de 
ők magukat is „lebuktatták” szinte azonos szövegű elnöki értékeléseikkel.  Mint ahogy az itt következő példa is 
mutatja: 1, „ Ez az érettségi is bebizonyította, hogy helyes volt a minisztériumnak az a reformmunkálatokba 
beilleszkedő intézkedése, hogy a történelmi tételek összeállításakor az összefüggéseket, az elméleti 
következtetések levonását, a legfontosabb fogalmak tisztázását kéri számon. Említésre méltó mind a szaktanár, 
mind a jelöltek teljesítménye elsősorban azért a világnézeti biztonságért, ami feleletekből sugárzott. Úgy vélem, 
bebizonyosodott előttünk, hogy a jelöltek nemcsak megtanulták, hanem meggyőződésüket is kifejezték a 
marxizmus-leninizmus igazságáról. Jó volt hallgatni, hogy a jelöltek milyen szeretettel beszéltek a szocialista 
világrendszer kialakulásáról, a munkásosztály nemzetközi és hazai harcáról és eredményeiről.” (ELTE Apáczai 
Csere János Gyakorló Iskola IV. D 1962. június 14-16, Csukonyi István elnök) 2, „Az érettségi bebizonyította, 
hogy helyes volt a minisztériumnak az az intézkedése, hogy a lexikális anyag túlzott számonkérése helyett az 
összefüggéseket, az elméleti következtetések levonását, a legfontosabb fogalmak tisztázását igényli a 
jelöltektől. […] Dicséretre méltó mind a szaktanár, mind a jelöltek teljesítménye elsősorban azért a világnézeti 
biztonságért, amely több feleletből sugárzott. Bizonyossá vált előttem, hogy a jelöltek nem csak megtanulták, 
de meg is vannak győződve a marxizmus-leninizmus igazáról. Jó volt hallgatni, hogy a jelöltek milyen szeretettel 
beszéltek a szocialista világrendszer kialakulásáról, a munkásosztály nemzetközi és hazai harcairól, 
eredményeiről. Az iskola kibocsátott leányai világnézeti biztonsággal fognak tájékozódni az osztályharc, a 
nemzetközi politika szövevényes napi kérdései között.” (Móricz Zsigmond Általános Gimnázium IV. B 1962. 
június 8-12.Csukonyi István) MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai 50. d. Érettségi elnöki jelentések 
964

 MOL XIX – I- 4 –tt 34. d Az 1965/66. évi érettségi vizsgákkal kapcsolatos rendelkezések. 3. 
965

 „A jegyzőkönyvekből egyértelműen kitűnik, hogy a történelem tantárgyhoz látszólag mindenki ért, valójában 
a tantárgyra vonatkozó elemzések nagyfokú dilettantizmusról tanúskodnak. ez a tünet ideológiai 
továbbképzésünk hiányosságaira is utal.” MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Előterjesztés az 1965. május-júniusában 
lezajlott gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgák tapasztalatairól. 3. 
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iránt, hisz - ahogy vélték - „magyar és történelem kiválóan alkalmas a jelöltek világnézeti 

műveltségének megállapítására.”966 Ezért az ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat az elnökök a 

jelöltek ideológiai felkészültségét dicsérve gyakorta „túldimenzionálták”.967 Akadt közöttük, 

akinek szakmai hozzáértését – és tegyük hozzá, figyelmét – a szaktanárok komoly kritikával 

illették, mert értékítélete a vizsga írás- és szóbeli részének megítélése után nem volt 

koherens.968 Ez még a kisebb baj volt, mert találkozhatunk olyan elnöki értékeléssel is, mely a 

részleges érettségi reformot megfogalmazó minisztériumi szakembereket ennél jobban 

elkeseríthette: „A tanulók munkájával kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy rendszeresen, 

becsületesen készültek fel, a könyv szövegét szinte szóról-szóra ismételték.” (Csatári Mária 

vizsgaelnök)969  

Nemkülönben így állt a helyzet a szaktanárok értékelésével is, mert az elnököknek ez 

akkor is dolga volt, mint ahogy ma is az. Esetünkben az értékelési szempont egyértelmű volt: 

a szocialista ember kinevelésére irányuló nevelőmunka színvonala.970 Nemcsak értékelniük 

kellett, hanem elvárt és elvárható magatartás volt az elnökök részéről az is, ha a szaktanárt az 

elnöki útmutatókban leírtak alapján instruálták, illetve a későbbi tanítási gyakorlatukra nézve 

– általában a történelmi ismeretek aktualizálását sürgető - tanácsokat adtak neki.971 Ezek a 

tanácsok nemcsak a vizsgával kapcsolatos „esetiek” voltak, hanem módszertani elvárások, 
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 MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Dr. Fekete József főosztályvezető helyettes előadói beszédének vázlata – az iskolai 
csoportvezetők 1964. január 23-i értekezletén 
967

 „Kevesen gondolnak arra, hogy főleg az irodalomban és a történelemben kitűnő lehetőségek vannak a 
tanulók műveltségének megfigyelésére. Nem arra gondolok, mikor egyik-másik (szerencsére kevés) elnök tett, 
amikor is szinte kész kommunistának minősítette az egész osztályt. (Csupán azért nem egészen késznek, mert 
még csak 18 évesek!)” Dr. FEKETE József (főosztályvezető MM): Az érettségi vizsgák tapasztalatai. Köznevelés, 
1962. október 16. 622. 
968

 „Nagyon szeretem a kritikát, mert abból mindig tanulhatok. Egyetlen kérésem van ezzel kapcsolatban, az, 
hogy egyértelmű legyen. 
A kapott bírálat nem ilyen. Elején….”a tanulók bebizonyították, hogy a politikai tudatosság milyen fokán állnak, 
mennyire bizonyosan ismerik fel az irodalmi művek eszmei mondanivalóját…. hogy a jelöltek alapos tárgyi 
tudással, teljes marxista szemléletmóddal rendelkeznek.” 
Ugyanakkor a végén. „Meglepő, hogy a jelöltek a költemények politikai tartalmának kifejezésében mennyire 
gyengék …. többször téves következtetésre jutnak…” (dr. Kászonyi István a magyar nyelv és irodalom tanárának 
hozzászólása az elnöki bírálathoz) MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 
50. d. 1. csomag Pécsi Állami Nagy Lajos Gimnázium 1962. június 4-5. IV. A 
969

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag. A Steinmetz 
Miklós Gimnázium IV. E osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 11-13. 
970

 „A tanárnő igen helyesen nagy gondot fordított arra, hogy a tanulókat felvértezze a nacionalista eszmék 
hatása ellen.” vagy „A történelem feleletek nemcsak jó ismereteket, hanem mély politikai meggyőződést is 
tükröztek, ami lelkes tanári munka bizonyítéka” vagy „A szaktanár munkája igen alapos, segítőkészsége 
szeretetteljes, a jelöltek politikai felkészítésében nagyon pozitív.” MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály 
iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag 
971

 „A szaktanár figyelmét arra hívom fel, hogy a történelemben szereplő fogalmakat hozza közelebb a mához, a 
gyakorlathoz. Ilyen fogalmak, mint kozmopolitizmus, dogmatizmus, nemzetiségi kérdés – nem él eléggé a 
tanulókban, mai gyakorlati megnyilvánulásait nem ismerik.” MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai 
Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag A Zrínyi Ilona Leánygimnázium IV. A 1962. évi június 16-án tartott 
érettségi vizsgájának jegyzőkönyve. 
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praktikus didaktikai fogások is.972 A szaktárgy alapos, a felkészítő tanár és a diák munkáját 

egyaránt átlátó értékelésére azonban ritkán került sor; csak néhány, az oktatáspolitika 

szakemberei közül érkező elnök „értette meg”, hogy a milyen is lenne az a „hasznos” 

történelemtudás, amivel a diákoknak rendelkeznie kellene.973  

Az elnöki jelentésekből – a vizsgák jegyzőkönyveiből – így tehát nemcsak az elnökök 

személyiségjegyeit olvashatjuk ki, hanem az oktatásirányítás szerintük vélt vagy valós 

elvárásait, illetve az ezeknek való megfelelési hajlamot is. És számos jegyzőkönyvben meg is 

találhatóak az olyan elnöki megjegyzések, amelyek a szocialista nevelés eredményeiről, a 

világnézeti fejlődésről szólnak. Ámde a hatóságok kíváncsiságát ezek nem elégítették ki. 

Elsősorban azért nem, mert a hatalom az „aktuális” politikához, a „szocializmus építéséhez” 

való viszonyt firtatta, erről pedig a minisztériumi jelentések sajnálattal állapították meg, hogy 

a szocializmus építésének kérdéseiben tájékozatlan diákok hiányos politikai ismereteinek 

problémájára – „talán a politikai sapkától (sic!) való elhatárolódás céljából – az elnökök egy 

része […] nem is ügyel, a jegyzőkönyvekben ezek a problémák igen felületesen és elnagyoltan 

szerepelnek.”974  

A politikai ismeretek „megmérésének” hiányosságai mellett a felettes szervek azt is 

felhánytorgatták, hogy az elnöki munka az adminisztráció pontossága, korrektsége 

tekintetében sem kielégítő. „A jegyzőkönyvek többsége rosszul megszerkesztett írásmű. Az 

elnökök többsége szaktárgyuk – rendszerint a magyar nyelv- és irodalom – bőbeszédű 

elemzésével töltötte meg a jegyzőkönyvet, a többi tárgyat gyakran csak felszínesen érintette. 

[…] a jegyzőkönyveket az elnökök és az igazgatók minden megjegyzés nélkül aláírták.” – 

állapította meg a már idézett minisztériumi jelentés.975 A dokumentumot elkészítő 

Közoktatási Főosztály a módszertani hiányosságok feltárása mellett – igaz, e részt a későbbi, 

végleges szövegből törölték – arra az eredményre jutott, hogy „az iskolák tekintélyes részében 

uralkodó „objektív szellemiség” az érettségi vizsgákon, a jelöltek gondolatvilágában is hűen 
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 „Arra kértem a tanárt, szíveskedjék a jövőben kötetlen beszélgetésekben tisztázni a tanulókkal egyes 
fogalmakat, /pl. nacionalizmus, kozmopolitizmus, stb./ hogy a jelöltek a maguk szavaival is tudjanak a 
kapcsolatos kérdésekről beszélni. A szilárd történelmi és munkásmozgalmi ismeretekért csak dicséret illeti a 
tanárt, aki így is hősi munkát végzett a főként csak passzív tanuláshoz, a kevésbé az aktív véleményalkotáshoz 
szokott leánytanulók között. Arra kérem még, találjon több alkalmat arra, hogy növendékeit a forrongásban 
lévő világtörténelem „jelen” eseményeiben való érdeklődőbb szellemi tájékozódásra nevelje.” (Szathmári Lajos) 
MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag A Cinkotai 12 
évfolyamos Iskola és Nevelőintézet IV. B osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 7-9 
973

 Lásd Ágoston György elnöki értékelését, 11. melléklet. 
974

 MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Előterjesztés az 1965. május-júniusában lezajlott gimnáziumi és szakközépiskolai 
érettségi vizsgák tapasztalatairól. 8. 
975

 MOL XIX – I – 4 – tt 34.d Az 1964/65. év érettségi vizsgák tapasztalatai – 1966 február 16. 
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tükröződik.”976 E megállapítás nyilvánvalóan utal a „tantestületi egység” oly sokszor 

hangoztatott fontosságára, pontosabban az oktatásirányítás által értelmezett és szorgalmazott 

„ideológiai egység” megvalósulatlanságára. 

 

3. Tanárok és diákjaik minősítései  

 

 A korábbiakban bemutatott, a források értelmezésében tisztánlátásunkat befolyásoló 

olyan tényezők, mint az elnökök egy részének inkompetenciája vagy a tételeknek a 

szaktanárok szakmai-politikai nézeteit talán csak részben tükröző volta ellenére az érettségi 

jegyzőkönyvekben írásba foglaltak értékes információk a legfontosabb kérdésről: mit és 

hogyan fogalmaztak meg a történelemről a diákok. Még akkor is, ha a szereplők nem mindig 

álltak a helyzet magaslatán, ahogy ezek a jegyzőkönyvek is tanúsítják: „Még az érettségi 

vizsga elején voltunk, máris rendkívül érezhető volt a tanárok kedvezőtlen idegállapota.” 

vagy „Általános véleményként fogadható el, hogy az osztály tanulóinak többsége ideges 

/1944-es születésűek/.”977  

A jegyzőkönyvek témánkat érintő egyik jellegzetes vonása az, hogy történelem 

írásbeli híján az amúgy még mindig jelentősen átpolitizált irodalom tételek – még 1977-ben is 

ilyenek voltak: „A feudális maradványok gúzsbakötő erejével való viaskodás és a forradalmi 

útkeresés Ady költészetében, A Tanácsköztársaság köszöntése Tóth Árpád Az új isten című 

versében, A proletársors rajza és a szocializmus távlata József Attila költészetében” 978 - 

kidolgozásán mérték a „marxizmus módszerének” alkalmazási színvonalát. A másik feltűnő, 

de talán nem meglepő vonás a történelem érettségikről szóló szövegek redundanciájának 

rendkívül magas aránya. 

Az érettségi vizsgaelnökök értékeléseiben bizonyára jelentős szerepet játszott az 

elnöki tájékoztatókban megfogalmazott elvárás, miszerint a jelöltek „tárgyi tudását, marxista-

leninista történelemszemléletét valamint világnézeti és politikai fejlettségét”979 egyaránt mérni 

és minősíteniük kellett, tehát reflexióikat mindhárom területen meg kellett fogalmazniuk. A 

történelem érettségi minősítéseinek értékelése azért komplex feladat, mert a jegyzők által 
                                                           
976

 U. a. 
977

 MOL XIX – J – 4 – n 50. d. Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések. A II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium IV. D 1962. június 1-4-én tartott és a Landrer Jenő Általános Gimnázium IV. A június 1-6-án tartott 
érettségi vizsgájának jegyzőkönyve. 
978

 MOL XIX – i – 8 – U 56. doboz 1977 Középiskolai Főosztály iratai Ybl Miklós Szakközépiskola 
1977. jan. 28. szóbeli tételek véleményezésének megküldése a Fejér Megyei VB Művelődésügyi Osztály 
vezetőjének a minisztériumból, ahova az iskola küldte 
979

 MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Közoktatási Főosztály iratai. 10587/1965. Útmutató az érettségi elnökök részére az 
érettségi vizsgák elemzéséhez.  
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összefoglalt szövegek nem mindig tükrözik a valós állapotokat; az esetek jelentős részében 

sztereotípiákból állnak és a vélt elvárásoknak megfelelő nyelvhasználattal íródtak. Ha 

azonban kvantitatív elemzési módszerrel vesszük őket szemügyre, az értékelésekben szereplő 

panelek vizsgálata mégis használható eredményekre vezet.  

A leggyakrabban olvasható frázisok a történelemi események nézőpontjaival, 

vizsgálati módszereivel kapcsolatosak, ahol is örömmel állapították meg, hogy „A történelmi 

eseményeket a történelmi materializmus módszerével vizsgálják.” „[…] a történelem egyes 

eseményeit mindig a nép szemével nézték, hogy nem voltak érdektelenek, szenvtelenek az 

egymással küzdő felek megítélésében.” „A tanulók történelmi ismereteire a materialista 

szemlélet jellemző.” Tisztában vannak az osztályharcok jellegével és alakító erejével.” „A 

történelmi eseményeket a történelmi materializmus módszerével vizsgálták.” „Az osztály 

világnézeti felfogása pozitív, szilárd.”980 

Hasonlóan nagy számban fordulnak elő a marxista terminológiával, 

fogalomhasználattal kapcsolatos megjegyzések: „Elsajátították a történelmi materializmus 

nyelvezetét. Dicséretes, hogy frázis nem hangzik el a feleleteik során.” „A szocialista 

fogalmak (sic!) meghatározásában a tanulók ügyeseknek bizonyultak.” „[…] a szép 

eredményt még értékesebbé teszi, hogy a tanulók mindvégig dialektikus gondolkodásról tettek 

tanulságot, jó politikai látásuk helyes történelmi szemléleten alapszik.” „A politikai 

alapfogalmak teljesen tisztázottak minden jelöltnél.”981 A helyes fogalomhasználattal 

összefüggésben több helyen – alkalmilag az érettségi jegyzőkönyvek közé „keveredett”, s 

véletlenül megőrzött tantestületi értekezlet irataiban is – is szerepel olyan megjegyzés, hogy 

diákok „politikai nevelésében” az iskolai KISZ szervezet nyújtott hathatós támogatást. Egyes 

gyengébb feleleteknél fel is rótták a tanulónak és a felkészítőnek, hogy miért nem használta ki 

e lehetőséget.982 A „felkészítést” a KISZ alapszerv általában „szemináriumok” tartásával tette; 

                                                           
980

 Ilyenek még: „A modern világnézet a dialektikus materializmus – bár sokszor még ösztönösen – jellemző 
társadalmi szemléletükre.” „[…] a jelöltek a materializmus módszerével látják az összefüggéseket, tájékozottak, 
sok idézetet tudnak és érdeklődők.” „Történelmi materialista szemléletük megalapozott. A társadalmi 
viszonyokból indulnak ki. A jelenségeket az osztályharc fejlődésének tekintik.” „A történelmet osztályharcok 
történeteként kezelik, helyesen látják a nép szerepét a történelemben.” „” „A feleletek többségénél 
határozottan látszott a világnézeti nevelést segítő rendszeres marxista történelemszemléletre, 
irodalomszemléletre, társadalomszemléletre nevelés.” MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai 
Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag 
981

 Hasonlóképpen: „A B kérdések igen alkalmasak voltak arra, hogy megmutassák a jelöltek tájékozottságát a 
politikai-gazdaságtani, történelem-filozófiai és kultúrtörténeti fogalmakban. Különösen szép feleleteket 
hallottunk arra kérdésre, hogy mi a szocializmus, sovinizmus, irredentizmus […] a kapitalizmus ellentmondásai.” 
„A marxizmus és leninizmus alapelveit ismerik, eszmei, politikai, társadalmi fogalmakkal tisztában vannak. 
Szemléletük jó.” U. a. 
982

 „Bizony akadt olyan tanuló is, aki éppen napjaink politikájának ismeretéből teljes tudatlanságot illetve 
tájékozatlanságot árult el. Erre a tényre még erősebben kell, hogy felfigyeljen a KISZ szervezet, hiszen politikai 
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és – az elnökök véleménye szerint - a sikeres vizsga ennek volt következménye:983 Az 

érettségi elnökök többsége általában véve is fontosnak találta annak megemlítését, hogy a 

KISZ-tagok jobban érettségiztek a többieknél,984 mint ahogy több helyen azt is 

jegyzőkönyvezték, hogy a munkás-paraszt származású fiatalok milyen eredménnyel 

végeztek.985  

A fogalomhasználat „fetisizálásának” azonban hamarosan meglettek a 

következményei. Az 1964-es érettségi jelentései között már találunk olyat, amely aggodalmát 

fejezi ki a „tanult anyagban többszörösen jelentkezett ugyanaz a következtetés, ez tehát 

mélyebben rögzült a tanulókban, mint a tényanyag, sőt a tényanyag zöme idővel feledésbe 

merült.”986 Ennek okaként általában a „hatalmas tényanyag” elsajátításainak nehézségeit, és 

azt jelölték meg, hogy nincs elég idő rendszerezésre. Figyelemre méltó jelenség, hogy ez év 

jegyzőkönyveiben már a tényanyag és összefüggések kapcsolatának problematikája a 

legtöbbször megemlített gond, s a hatvanas évek elejének lelkesedése után számottevően 

csökkent a marxizmus terminológiájának használatával vagy éppen a világnézeti fejlődéssel 

foglalkozó szövegelemek száma.  

A jegyzőkönyvekben érdekes színfoltot képeznek azok a szövegrészek, amelyek az 

„igazi”, mélyről fakadó meggyőződést, tehát alapvetően – mai érettségi felfogásával 

radikálisan szembenálló módon – a „haladó” történelemhez való emocionális kötődést 

értékelték: „Helyesen méltatják a forradalmak szerepét az emberiség haladásában.” 

„Magától értetődően hangzott el a jelöltek többségének ajkáról a szocializmus építésébe 

vetett remény kétségtelen bizodalma.”987 „Ki kell emelnem azt, hogy a legújabb korral, a 

                                                                                                                                                                                     
tájékozottságot elsősorban a KISZ szervezetben szerezhette volna meg a kérdéses tanuló.” (Jeviczky József 
tanulmányi felügyelő, elnök) MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 
1. csomag. A Toldy Ferenc Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 8-11. 
983

 „Az érettségi feladatok értékelését átnézve megállapítható, hogy akik részt vettek a KISZ filozófiai 
szemináriumban, eredményesebben szerepeltek. Ezek a szemináriumok két hetenként működtek és jelentékeny 
segítséget nyújtottak abban, hogy a gyerekek a marxizmus-leninizmus definícióit úgy sajátíthassák el, ahogyan 
ez a gimnázium korlátozott adottságai mellett a szaktárgyi órákon nem lehetséges, és ahogyan ezt ma már az 
élet megköveteli.” MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. Jegyzőkönyv a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium év végi értekezletéről. 1962. június 18. (Berzsák Béla 
felszólalása) 
984

 „A KISZ tagok jól megállták a helyüket a vizsgán (pl. Pritz Pál). Sajnálattal említette meg, hogy éppen a két 
kitűnő tanuló nem tartozik a KISZ-tagok sorába. Az osztály létszámához viszonyítva általában is kevesli a KISZ-
tagok számát.” (Aradi Ottó elnök) MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 
50. d. 1. A Könyves Kálmán Gimnázium IV. A  osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 4-6.  
985

 Ez utóbbi gyakorlattal a nyilvánvalóvá váló, s sajnos rájuk nézve nem hízelgő különbség miatt hamar 
felhagytak. 
986

 MOL XIX – I – 4 – tt 34.d A Kanizsay Dorottya Általános Gimnázium IV. A osztályának érettségi jegyzőkönyve. 
1964. június 17. 
987

 Ennél az érettséginél a szaktanár külön - ha talán nem is a történelem stúdium magas szakmai színvonala 
miatt - dicséretet kapott: „Csak a legnagyobb elismerés hangján lehet nyilatkozni a fiatal szaktanár 
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munkásmozgalommal, valamint a szociálista társadalommal egyrészt, másrészt az 

imperiálizmussal,988 illetve a fasizmussal foglalkozó anyagrészeket – ahol bizonyos érzelmi 

aláfestettség, állásfoglalás elvárható – a tanulók a kívánalmaknak megfelelően tudták és 

mondták el.” „A történelem feleletek nemcsak jó ismereteket, hanem mély politikai 

meggyőződést is tükröztek, ami lelkes tanári munka bizonyítéka”989 Több esetben feltűnt 

azonban, s ez a történelemoktatás rendszerszerű problémáinak egyikét, az emlékezet helyei 

egy részének ürességét jelezte, hogy a tanulók „szubjektív átélése” még hagyott maga után 

némi kívánnivalót, mert „a 48-as szabadságharcról és a Rákóczi szabadságharcról 

lelkesebben beszéltek, mint a Tanácsköztársaság jelentőségéről.”990  

És végül az elmaradhatatlan, az előző bírálati szempontok összefoglaló, mondhatni 

azok summázott – a történelemtanításnak a hatalom számára talán egyetlen fontos értelmét 

jelentő - aktualizálása: „Ismerik korunk nagy történelmi és társadalmi problémáit, a 

munkásosztály, a párt vezető szerepét, a legtöbben rendszeresen olvassák a napi sajtót, az 

eseményeket kapcsolatba hozzák a nagy problémákkal.” „[…] a B-tételekben szereplő 

fogalmakat és ismereteket megértették és alkalmazni tudják a jelen időszak gazdasági és 

politikai eseményeire is.”991 „Igaz hazafiság, haladó gondolkodás jellemzi a tanulókat.”992 

Az érettségi vizsgára vonatkozó bírálatok is ebben a kontextusban jelentek meg; az 

elnökök hiányosságként elsősorban a „nem helyes történelemszemléletet”, a marxizmus 

alapfogalmainak használatában való „bizonytalanságot”,993 a jelenkor ismeretének hiányát 

                                                                                                                                                                                     
fáradozásairól, aki szinte minden tanítványát igyekezett megismerni, nevelni, szocialista világnézeti 
meggyőződés birtokába juttatni. A szaktanár elismert vezető tevékenységet folytat az ifjúsági mozgalomban.” 
MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag A budapesti 
József Attila Gimnázium IV. E osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 18-21. 
988

 A kissé avíttas, régimódi tanárembert/jegyzőt feltételező szóhasználat nem véletlenszerű: a jegyzőkönyv 
többi részében is szisztematikusan ismétlődik. 
989

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag 
990

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag A Steinmetz 
Miklós Gimnázium IV. D osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 5-8. 
991

 „Ezzel dr. Nagy Gyuláné kartársnő értékes politikai-ideológiai nevelő munkát végzett.” - fejeződött be az 
értékelés, jól mutatva, hogy milyen szerepet szánt az oktatáspolitikai a történelmet tanító szaktanároknak. 
MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag. A Kőrösi Csoma 
Sándor Tizenkét évfolyamos Iskola XII. B osztályának érettségi jegyzőkönyve, 1962. június 18-21. 
992

 Az ilyen tanulói megnyilatkozásokat esetenként külön is jegyzőkönyvbe vették: „Helyesen beszélt Lendvai a 
tervgazdálkodásról, Lőrinczi a forradalmak keletkezésének okairól, Nemeskéri a kapitalista és a szocialista 
iparosítás közi különbségről, a nehézipar fejlesztésének elsőrendű fontosságáról, Syposs a revizionizmusról.” 
MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag 
993

 „A jó felkészültségű szaktanártól ezen a területen a jövőben feltétlenül több igényességet kérnék. Több 
tanulónál tapasztalta ugyanis meg nem engedhető bizonytalanságot. /Pl. az osztályállamok és a 
proletárdiktatúra funkcióinak összekeverése, a tőke koncentráció formáinak és az imperializmus ismérveinek 
azonosítása, stb./” vagy „Többet kell foglalkozni a mai társadalmunkat érintő és megértéséhez szükséges 
fogalmak tiszta megtanításával, mint pl. munkásarisztokrácia, menedékjog, szocialista hazaszeretet, proletár 
internacionalizmus stb.” MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
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említették. De elmarasztalták a tanárokat akkor is, ha „a világos fejű jelöltek a legujabb kor 

történelmével, illetve a történelmi tények mélyebb, alaposabb értékelésével aránylag keveset 

foglalkoztak” vagy az ilyetén „politikai érdeklődése az osztálynak nem volt aktív”.994 

Többször találtak a felkészítésből eredő, a tananyag elmélyítését nehezítő módszertani 

hibákat, melyek következménye az lett, hogy a diákok bár „fontos fogalmakat bár fejtegettek, 

de alig értettek elég elmélyülten”, az „okok és okozatok közti kapcsolatok, a termelési 

viszonyok és termelő erők összhangjának lényegi ismeretéről” nem győzték meg az elnököt. 

Várták és elvárták az ideológiai meggyőződéssel előadott, átélt feleleteket, s ha ezek 

elmaradtak, sajnálkozva állapították meg, hogy aki „nincs meggyőződve szavairól, az 

belezavarodik a kérdések útvesztőiben (sic!) és nem lát tisztán és szava akarva nem akarva 

elárulja eszmei éretlenségét”.995 

Az oktatási törvényből eredeztetett új történelem tantárgyi koncepció lényeges eleme 

volt a világtörténeti látásmód kialakítása és a történelem törvényszerűségeinek felismertetése, 

ami a tényanyag racionalizálását és szükséges mértékűre csökkentését is jelentette. A 

vizsgákon ennek azonban nem igazán látták nyomait; általában a „lényeglátást” hiányolták. 

„A tanulók a tételeket, feleleteket elaprózták, nem vették kellően figyelembe a tétel címét, 

mindenáron többet akartak mondani. – Az érettségi szintetizáló jellegének jobban ki kellett 

volna domborodnia.” „[…] nehezen tudnak általánosításokat tenni…” A hazai eseményeket 

nem látják a világesemények következményeként.” „Nehezen tudják megfogalmazni az 

ideológiai összefüggéseket.”996 – sorolták a problémákat. 

A kádárizmus oktatáspolitikai gyakorlatából következő mérési módszerek 

aszimmetrikus voltát jól mutatja, hogy a bírálatokban többnyire elsikkadnak az igazán 

figyelemre méltó elemek, a vizsgákon tapasztalható érdektelenség – „megfelel az elégséges, 

egyetemre úgysem óhajtanak menni”997 -, a tanári szemhunyással történő „kegyes 

csalások,”998 és a válaszolatlanul maradt kérdések egyre növekvő száma. A tanárok minden 

                                                                                                                                                                                     
csomag. A Toldy Ferenc Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 18-20. és A Petőfi 
Sándor Általános Gimnázium  IV. B osztályának érettségi jegyzőkönyve,1962. június 4-7 
994

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
995

 U. a. 
996

 U. a.  
997

 „Így volt ez a történelem b/ tételeinél, mikor olyan problémákról, mint szocialista hazaszeretet, vagy proletár 
internacionalizmus – amivel osztályfőnöki órán két alkalommal, az Ifjúság a szocializmusért mozgalomban két 
órán keresztül foglalkoztak – a felelő egyszerűen hallgatott.” – kesergett a Petőfi Gimnázium történelemtanára. 
MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. A Petőfi Sándor Általános 
Gimnázium IV. B osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 4-7.  
998

 „A jól összeállított „B” tételekre a tanulók lexikon tömörséggel olvasták fel a gondolkozási idő alatt készített 
vázlataikból a választ, kínosan ügyeltek arra, hogy ne maradjon ki egy szó sem abból a definícióból, amit az 
érettségire megtanultak. Ezekből azt állapítottam meg, hogy az előzetes utasításoktól eltérően a tanulók 
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erőfeszítése ellenére az oktatáspolitikát igencsak érdeklő aktuálpolitikai kérdésekben a diákok 

nagyobb része az erőfeszítések ellenére tájékozatlan maradt. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a hatvanas évek érettségi elnökei a hiányosságok 

egyik okaként a nem megfelelő felkészítést – ezen belül azt, hogy az elnökök a tételkészítési 

szabadságot úgy értelmezték, hogy hatalmas méretű tételeket999 gyártottak – említették. Külön 

kitértek arra, hogy a felkészítő tanárok ismétlő, gyakoroltató órái lényegében nem állnak 

másból, mint a tételek diktálásából vagy a korábban megtanultak egyszerű 

„reprodukáltatásából”.1000 A diákok pedig alapvetően két hibába estek: vagy „absztrakciókat 

alkottak” tényanyag nélkül vagy a tényanyagot sorolták minden kronológián túli rendezőelv 

nélkül, miáltal elmaradt az oly nagyon várt „életszerűség”. Semmi nem mutatta, hogy a 

gyerekek „a történelemtanítás lírája, érzelmi túlfűtöttsége” hiányában egyáltalán képesek 

lennének szeretni a történelmet.1001  

Bár látszólag sok minden „a helyén volt”; a diákok ismertették „a dolgozó tömegek, az 

elnyomottak harcát a fejlődésért, a haladásért”. értelmezték és alkalmazták „a dialektikus és 

történelmi materializmus legáltalánosabb tételeit”, törvényszerűségeket mint „magától 

értetődő tényeket” el is fogadták, valami mégsem volt rendben. Hiányoztak a világnézeti 

meggyőződést erősítő „érzelmi élmények”1002 ugyanakkor hiába volt a „vallásokkal való 

                                                                                                                                                                                     
ezekről a tételekről tudtak, s ezekre előre fel is készültek.” MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai 
Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. A Teleki Blanka Gimnázium IV. A osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. 
június 4-7 
999

 Többször említették, hogy a tétel felolvasása elvette a feleletre szánt idő jelentős részét. Pedig már az 1962-
es érettségi előtti években  számos cikk jelent meg a szakfolyóiratokban, amelyek a tervezett felkészítés 
fontosságára hívták fel a figyelmet. Lásd: DÁNYI Károly: Az érettségi vizsgára való előkészítés módszere. 
Történelemtanítás, 1958. 1. sz. 20., amelyben a szerző már az első évfolyamtól kezdve tudatos tételkészítést 
ajánlott, vagy MÁRTON Imre: Az érettségi vizsgára való előkészítés kérdéséhez. Történelemtanítás, 1958. 3. sz. 
17-19., ahol is a szerző vitába szállván Dányival az utolsó évfolyamon felelési tervek és közös tételkidolgozás, a 
tétel „tudatból való felhozása” mellett érvelt. Hasonló megszólalást tett Dékán Károly is, aki a szorgalmi időszak 
órái közé beiktatott rendszeres ismétlő- tétel gyakoroltató órákról és a tantárgy koncentráció jelentőségéről 
beszélt: DÉKÁN Károly: Hogyan készítettem elő az érettségit? Történelemtanítás, 1959. 5. sz. 17-19. 
1000

 „A tanárok örülnek annak, hogy a szóbeli tételeket maguk készíthetik el, a tételek korszerűségéért azonban 
keveset tesznek. A tételek – főleg történelemből – igen terjedelmesek.” MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Előterjesztés az 
1965. május-júniusában lezajlott gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgák tapasztalatairól. 10. 
1001

 „A tárgyi anyag bevésése maradt még mindig a legtöbb tanár legfőbb gondja. […] Ez pedig igen sokszor 
iskolás, sablonos feleletekhez vezetett. A kérdező tanárok is eléggé következetesen ragaszkodtak ezekhez a 
vázlatokhoz és a kronológiai vagy logikai sorrend megtartása érdekében nem engedték meg a tételtől való 
„elkalandozást”. […] sok esetben elvész éppen a lényeg… a tényanyag objektív feltárásából a meggyőzés ereje, 
a feleletek erkölcsi és érzelmi „töltése”: a humanizmus, a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus 
mélyreható átélése. […] elmondják mindazt, amit erről megtanítottak nekik, de ez a tudás meglehetősen holt 
tőke marad. Nem járul hozzá a tudatos és aktív történelemszemlélethez, sem a mélyebb politikai 
tájékozottsághoz és cselekvéshez. Az elmélet tehát nem találja meg a gyakorlattal, a mával, a mai élettel a 
kapcsolatot.” MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. A gimnáziumi érettségi vizsgák tapasztalatai Budapesten. 15. 
1002

 „Közismert igazság, hogy a meggyőződés jellegű nézetek kialakításában a tudásnak és az értelemnek 
elsőrendű szerepe van. A világnézeti meggyőződés mélysége, ereje viszont az érzelmektől is függ. Az értelmi 
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foglakozás”, ha az nem futott ki oda, hogy a diákok tudatos ateisták legyenek.1003 Nem volt ez 

máshogy a példaképadással sem – a közoktatás nem tudta feloldani a diákokban azt az 

ellentmondást, ami „a kimagasló nagy egyéniség” és „az emberi vonások” között húzódott. 

Az újonnan adoptált példaképek „életszerűtlenségükkel”  – ahogy már korábban jeleztük – 

nemcsak az érettségi színvonalára, hanem a tradicionális nemzeti ikonokra is hatottak, 

elszürkítvén azokat.1004  

És hiába íródtak a művelődési osztályok optimista, az elnöki jelentésekhez hasonló, a 

feleletek „zömét átható marxista-leninista szemléletről” szóló frázisokkal dúsított 

összegzések,1005 talán relevánsabb helyzetelemzésről tanúskodnak Fekete Józsefnek az MM 

főosztályvezetőjének megállapításai: „A tanulók kevésbé látták a történelmi összefüggéseket, 

következésképpen az eseményeket sem tudták a történelmi folyamatba ágyazottan vizsgálni, 

értékelni. Anyagtanulás folyik szemléletfejlesztés nélkül. Megfelelő tanulságokat a jelöltek 

csak a legritkább esetben állapítanak meg. A b/tételek ismeret formális és gyenge.”1006 Persze 

megvolt a remény, hogy a részeleges reform következtében javulnak majd az eredmények, de 

későbbi évek dokumentumai is általában azt a megállapítást tették, hogy a „vizsgák 

színvonala tovább hanyatlott”.1007 

  

4. A történelmi kánon reprezentációja az irodalom tantárgyban 

 

                                                                                                                                                                                     
hatásokat erősítő érzelmi élményeknek azonban sok esetben nem nagyon látjuk nyomát sem (sic!).”  MOL XIX – 
I- 4 –tt 34. d. A gimnáziumi érettségi vizsgák tapasztalatai Budapesten. 13 
1003

 „A történelemtanítás keretében folyó világnézeti nevelésnek egyik fontos területe a tudományos ateista 
nevelés. Erre számtalan jó alkalmat ad az ókori vallásokkal és vallásos mitológiákkal való foglalkozás, valamint 
a ker. egyház reakciós magatartásának megismertetése. Ezek az ismeretek azonban eléggé rendezetlenül 
jelentkeznek a jelöltek tudásában: a végső következtetés rendszerint elmarad. talán a tanítási órákon nem 
gondolnak a szaktanárok eléggé a zárótételre: az ateizmus konzekvens tudatosítására.” U. o. 14. 
1004

 „A történelem kimagasló személyiségeit mintegy talapzaton látják, elvont, távoli fogalomként állanak 
előttük. Owen tette mögött például nem veszik észre a nemesen gondolkodó embert; nem látják meg Marx és 
Engels emberi felelősségtudatát és elvtársi barátságát, Lenin példás egyszerűségét; az osztályával is 
szembehelyezkedő Széchenyi, Batthyány (továbbgondolásra érdemes, hogy a nevet háromszor gépelték újra!), 
Wesselényi, Kossuth nemes emberségét, hazája, népe iránti szeretetét,  a magyarországi munkásmozgalom 
mártírjainak minden körülmények között való rettenthetetlen helytállását. Nem látják eléggé tudatosan 
életútjukat, emberi vívódásukat, vagy emberi tragédiájukat. […] Mindezek a jelenségek azt mutatják, hogy a 
történelemtanításunknak még mindig kevésbé sikerül a lélek emocionális mélységéig hatolni.” U.a.  
1005

 MOL XIX – I – 4 – tt 34.d A Veszprém megyei tanács VB Művelődési Osztályának összefoglaló jelentése az 
1963/64. oktatási évben a megye gimnáziumaiban lefolytatott érettségi vizsgálatok tapasztalatairól. 
1006

 MOL XIX – I – 4 – tt 34.d Az 1964/65. év érettségi vizsgák tapasztalatai – 1966 február 16. 
1007

 „A vizsgák színvonalára a további hanyatlás jellemző. Az iskolák ezt főként azzal magyarázzák, hogy most 
érettségiznek első ízben a gyenge általános iskolai tanulmányi eredmény alapján tömegesen beiskolázottak. […] 
hatványozottan mutatkozott a gyenge felkészültségű tanárok munkájának eredménytelensége is.” Lásd 
részletesen: MOL XIX – I – 4 – tt 34.d. Az érettségi vizsgák tapasztalatai. 1966. július 7. 
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A hatvanas évek érettségi útmutatói és elnöki tájékoztatói arról tanúskodnak, hogy a 

marxista-leninista világnézet kialakításának eredményességét, mintegy sajátos tantárgy-

koncentrációt végrehajtva, az irodalomoktatáson esetenként éppoly intenzíven mérte és kérte 

számon az oktatáspolitikai kurzus, mint a történelmen. Az érettségi jegyzőkönyvek intenzív 

elnöki érdeklődésről árulkodnak, s ennek oka csak részben az, hogy az elnökök között 

„túlreprezentáltak” voltak a „humán szakosok”. Inkább arról volt szó, hogy történelem 

írásbeli híján a sokszor célzottan túlpolitizált írásbeli tételekből született magyar dolgozatok 

kínálták a lehetőséget arra, hogy a deklarált célok teljesülésének utána nézzenek, a történelem 

után ideológiai csapdába ejtvén ezzel az irodalmat is. A „nem a tantárgyat, hanem az embert 

mérő” rendszer természetéből kiindulva ugyan érthető, de ma már különösen súlyosnak 

látszik az irodalmi elemzések értékmérőjeként a „pártosságot” tételezni, 1008 pedig ez elvárás 

volt, s hiányát az elnökök azonnal észrevételezték.1009 

Az elnökök által használt szempontrendszeren belül a történelemhez képest 

természetesen volt átrendeződés; az irodalom sajátosságai miatt rajta a „szocialista 

hazafiságot” lehetett számon kérni.1010 A diákok érettségire való felkészítése sikerességének 

mércéje pedig az volt, hogy ha „tanáruk sokat foglalkozott politikai nevelésükkel.” És ha a 

jelölt „megértette a vers mondanivalóját, politikai tartalmát,1011 művészi szépségét”, akkor 

elemzését jónak minősítették. Az ideológiai elemek elmaradása viszont egyértelmű hibának 

számított, és az elnökök szóvá is tették, mint ahogy egyikük megjegyezte: „a szaktanár a 

javításnál nem fordított elég gondot a marxizmus-leninizmus tartalmi vonatkozásaira. Az 

ideológiai vonatkozások megfogalmazások (sic!) egyes dolgozatokban nem elég egységesek, 

egyértelműek”.1012 Ki gondolná, hogy a szöveg végzős diákok versértelmezéseiről szól? 

                                                           
1008

 Ma már furcsán hatna, ha a magyar dolgozatok azok lennének a pozitívumok, hogy „mindegyik tanuló 
készített vázlatot; a dolgozatokból kitűnik, hogy kialakulóban van a tanulók marxista világnézete.” MOL XIX-J-4-
n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1 A Kossuth Zsuzsa Leánygimnázium IV. C 
osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 7-11. 
1009

 „Tulajdonképpen nem nagyon került sor az eszmei mondanivaló, a pártosság kifejtésére. Ma már nagyobb 
mértékben lehetne elvárni, hogy átfogóbb szemléletet tanúsítsanak a tanulók. A dolgozatokból úgy látszik, hogy 
a történelmi események, társadalmi mozgalmak gyökerükben még nem eléggé ismertek.” MOL XIX-J-4-n 
Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag. A pécsi Janus Pannonius 
Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 15-1 
1010

 „A cél az, hogy értelmileg tisztán lássák a hazafiság lényegét, kérdés, hogyan lehet ezt érzelmileg elérni. A 
proletár internacionalizmus kialakítására még nincs meg a megfelelő módszerük.” vagy „A dolgozatok 
tartalmával kapcsolatban most csak annyit, hogy általában helyesen, a szocialista ember szemével nézik a 
tanulók a hazafiság lényegét, és erre rá is mutatnak.” MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai 
Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag 
1011

 1962-ben a vers a Külvárosi éj volt. 
1012

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag. A pécsi Janus 
Pannonius Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 15-18. 
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Az általános megjegyzések mellett komikusan hatnak azok, amelyek a dolgok mélyére 

ásva és a történelem tantárgy analógiájára, a marxizmus terminológiáját igyekeztek számon 

kérni a jelöltön. A részletekbe menő terminológiai vita sok írásbeli dolgozat értékelését 

nehezítette, miként e jellemző polémia, melyben az elnök a tanárral szemben a diáknak „adott 

igazat” mutatja: „Teljesen egyetértek a szaktanár értékelésével, de azt nem írom alá, hogy a 

befejező megállapítás kissé sántít. Véleményem szerint nem sántít, igaza van a tanulónak 

amikor ezt írja: „Ady világosan látta, amit Móricz hiába keresett, hogy a megváltás csak a 

néptől jöhet, a nép tud csak forradalmat csinálni.” Így van. Ady eljutott a proletariátus 

történelmi szerepének felismeréséhez és ezt sok remek sorba öltötte (sic!). Móricz a 

Tanácsköztársaság idejében harcos, szép munkát végzett, de később már a proletariátus 

problémái nem foglalkoztatták. Már pedig a nép fogalmába – gondolom – nemcsak a 

parasztság, hanem proletariátus, a gyári munkásság is beletartozik.”1013 Újabb érdekesség, 

hogy a „nép” fogalma egy másik kontextusban már az elnök kritikáját váltotta ki, aki emiatt 

az érdemjegy megváltoztatását javasolta. Az inkriminált eset az alábbi volt: „Kósa Attila pl. 

„A Dunánál” c. költeménnyel kapcsolatban azt írja: a költő „…szomorúan nézi a roncsolt 

hazát és a szerencsétlen népet”, s ezért bíztat összefogásra. Tudott dolog, hogy a kommunista 

József Attilától a nacionálizmusnak (sic!) és a sovinizmusnak még az árnyéka is milyen távol 

állott.”1014 A marxizmus fogalmai „korrekt használatának” ellenőrzése olyan, szinte már 

hisztérikus szintig is eljutott, hogy az elnök azt is javította, ha egy tanuló „a munkásosztályt 

vezető társadalmi rétegnek tartja osztály helyett.”1015 

A józanság csak olyan esetekben kerekedett felül, mikor az elnök hivatása magaslatán 

állt, s irodalmi műveltsége vagy csak általában az irodalmi szöveggel kapcsolatos 

kompetenciája – mint a Tankönyvkiadó Vállalat főszerkesztője esetében is történt- miatt 

megálljt tudott parancsolni az irodalmiságtól egyre messzebb kerülő 

„versértelmezéseknek”.1016 

                                                           
1013

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag. A Jedlik 
Ányos Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. május 11. 
1014

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag. Az Állami 
Árpád Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 12-15. 
1015

 MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. csomag. A Budai Nagy 
Antal Általános Gimnázium IV. D osztályának érettségi jegyzőkönyve.1962. június 6-9. 
1016

 „[…] a tartalom elemzésénél sok az erőszakos belemagyarázás. /Pl. „a babonás éjjeli őr” a Kommunista 
Kiáltvány „kísértet járta (sic!) be Európát” c. mondatára utal vagy pl. majdnem minden tanuló kapcsolatba 
hozta a vers keletkezését Hitler hatalomra jutásával stb. /a belemagyarázások leginkább abból születnek, hogy 
a jelöltek nem a vers egész tartalmát, hangulatát nézik, hanem az egyes kifejezéseket /piros kisded stb./” Az 
elnök Paragh László, a tankönyvkiadó főszerkesztője volt. Eredetileg Szabolcs Ottót jelölték ki, de 
akadályoztatása miatt visszalépett. MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki 
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Zárszó 

 

A Kádár-korszak hatvanas-hetvenes éveiben megalkotott és továbbhagyományozásra szánt 

történelmi kánonjának alakulásáért magyar és nemzetközi tényezők sokasága volt felelős. E 

tényezők bonyolult együtthatása, sokszor az oktatáspolitikai irányvonallal, a társadalom 

jelentős része számára enigmatikus nevelési célokkal ellentétesen működött, s leküzdésük az 

önmagát meghaladni, reformálni képtelen rendszer egyre nagyobb energiáit emésztette fel. A 

szocialista közoktatást az európai trendek sem segítették; a motiválatlan, a megbecsülés 

hiányától szenvedő, kiszolgáltatott pedagógusok és a módszerek gyenge hatékonysága ugyan 

minden oktatási rendszernek tünetei voltak, de a regionális sajátosságok felerősítették e 

tüneteket. 

Az egyre üresebben kongó szólamokra hivatkozva az oktatás egésze felett kontrollt 

gyakorolni kívánó hatalomnak szembe kellett néznie azzal, hogy az ideológiai irányítás (is) 

fokozatosan kicsúszik a kezéből, a társadalomban élő kettős beszéd pedig lassan az iskola 

falai közé is bekúszik, s minden ellenkező igyekezet dacára „rejtett tantervvé” lesz. A 

sugalmazott kánon hitelességét pedig valójában hiteltelensége ásta alá, lényegében az a 

nyilvánvaló igazság, hogy még kiagyalóinak jelentős része sem hitt benne. Így, lényüket 

vesztve hulltak szét e történelmi kánon darabjai, hogy aztán mozaikszerűen, tartalom nélküli, 

a releváns tudást helyettesítő klisékként lepjék el a közoktatást. 

A hatalom rendszerszerűen a hetvenes évek elején elfogadott, reform-frazeológiát használó, 

ám konzervatív, balos fordulatot előkészíteni igyekvő 1972-es oktatáspolitikai párthatározattal 

és az ezt követő oktatási reformokkal próbálta az ideológiai erodációt megállítani, de 

tevékenységével csak a valós folyamatok és a monolitikus eszmeiségű hatalom oktatási 

víziója közti ellentmondásokat növelte. A következmény már 1980-ban riasztó látlelet 

formájában lett nyilvánvaló:  

„Az „1978-as” reformmal csak az folytatódott, ami a magyar közoktatást harmincöt éve 

jellemzi, és amit a magyar pedagógia harmincöt éve „nem vett észre”: számon kérik rajta a 

szocialista nevelésügyet, de az eszközöket nem bocsátják rendelkezésére az elvek 

megvalósításához. Az eredmény egyre jobban érzékelhető 

„Mintha minden mindegy volna nekik ... tökéletesen evidensnek tartják, hogy világnézeti 

politikai tárgykörben azt kell mondaniuk, amit várnak tőlük ... Az ügyesebbeknek már egészen 

jól begyakorolt mozgalmi szókincsük van.” 

                                                                                                                                                                                     
jelentések 50. d. 1. csomag. A Nagy Lajos Gimnázium IV. B osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. május 31- 
június 1. 
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 […] beszéljünk csak arról, hogy nemzetközi összehasonlító olvasásgyorsasági és olvasás 

megértési vizsgálatban Magyarország - a kulturális forradalom harmadik évtizedében - 

minden iskolafokon az utolsók között „végzett”. Újabb és újabb generációk kerülnek ki az 

általános és középiskolákból, sőt újabban az egyetemekről és főiskolákról is, akik nem tudnak 

helyesen írni és beszélni, akiknek történelmi szemhatára az előző napi uzsonnáig terjed, 

akiknek politikai gondolkodása a jó és rossz küzdelmének népmesei bonyolultságában mozog, 

akik a szakmatanító iskolákban a szakmát nem tanulják meg, akik egyre durvábbá teszik az 

emberek közötti érintkezési viszonyokat.”1017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1017 ANDOR Mihály: Dolgozat az iskoláról. Mozgó Világ, 1980/12. 1981/1. sz. In.: (Szerk.: Meleg Csilla) Iskola és 

társadalom II. Szöveggyűjtemény Kiadja a JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke Pécs, 1999.) 
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MELLÉKLETEK 

 

1, Az 1950-es gimnáziumi történelemtanterv 

Cél: A magyar nép történetének és az egyetemes történelemnek alapos ismerete, – a 
történelmi összefüggések helyes értékelése a történelmi materializmus módszerével. Haladó 
nemzeti hagyományaink és jelenkori történelmünk szerves kapcsolatának megmutatása, a 
munkásosztály nemzetközi harcának megismerése és jelentőségének tudatosítása az 
elnyomott osztályok és népek felszabadításáért vívott harcban. A nemzeti függetlenségi 
mozgalmak szerepének megismerése és értékelése az egyetemes emberi haladás előbbre 
vitelében. A gyarmati elnyomás alatt sínylődő, felszabadulásért küzdő népek harcának 
ismertetése, jelentőségének értékelése a szocializmus győzelme szempontjából. A proletár 
nemzetköziség érzésének kifejlesztése és erősítése, a harc a sovinizmus ellen. A Bolsevik Párt 
történetének alapos megismerése, az ifjúság szeretetének elmélyítése a békéért folyó harc 
vezetője, a Szovjetunió iránt. A dolgozó nép ügye iránti hűségre, a nép ellenségei iránti 
gyűlöletre való nevelés, – a szocialista hazafiság érzésének ápolása. 
 
Osztály Történelmi tananyag heti 

óraszám 
I. Egyetemes történelem a legrégibb időktől a római birodalom 

bukásáig. Történelemelőtti kor. Görög történelem. Római történelem. A 
római  világbirodalom kialakulása. A szicíliai és a pergamoni 
rabszolgafelkelés. A proletariátus és a római hadsereg problémái. A 
birodalom hanyatlása és bukása.  

2-3 

II. Magyarország története 1526-ig. I. Az őstársadalom és bomlása (a X. 
század végéig). II. A feudalizmus kezdetei. A magyar állam kialakulása 
és megszilárdulása (XI-XII. század). III. A feudalizmus teljes 
kibontakozása  Magyarországon. Kísérletek a központosított monarchia 
megteremtésére (1200 – 1526).   
Egyetemes történelem a feudalizmus kialakulásától az angol polgári 
forradalomig. 

1 
 
 

 
2 

III. Magyarország története 1526–1849. I. Függetlenségi harcok a török és 
a Habsburg hódítás korában (1526 – 1711). II. Magyarország teljes 
gyarmatosítása (1711 – 1790). III. A feudális viszonyok mélyreható 
válsága a gyarmati helyzetben levő Magyarországon (1790 – 1848). IV. 
Polgári forradalom és nemzeti szabadságharc (1848 – 1849). 
 Egyetemes történelem az angol polgári forradalomtól a párizsi 
kommünig. 1640. Polgári forradalom Angliában. A francia monarchia a 
17. sz. végén. Németország a 17–18. sz.-ban. Az Egyesült Államok 
megteremtése. A francia polgári forradalom. Franciaország 1794–1805-
ig. Európa a bécsi kongresszustól az 1848-as forradalmak végéig. A 19. 
század 50–60-as évei.  

2 
 
 
 
 
 

 
2 

IV. Magyarország története 1849–1950-ig. I. Az osztrák önkényuralom és 
a kiegyezés (1849 – 1867). II. A szabad versenyen alapuló kapitalizmus 
kora (1867 – 1900). III. Az imperializmus fejlődése Magyarországon és 
az első világháború (1900 – 1918). IV. Az 1918-as magyar polgári 
demokratikus forradalom. Az első proletárdiktatúra Magyarországon. A 
tanácsköztársaság (1918 – 1919). V. Ellenforradalom és fasizmus 

2 
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Magyarországon (1919 – 1945). VI. A magyar népi demokrácia és a 
szocializmus építése Magyarországon (1945-től).  
Egyetemes történelem a párizsi kommüntől napjainkig. I. A 
kapitalizmus hanyatlásának kora 1871–1918-ig. A kapitalizmus 
hanyatlásának kezdete, az imperializmus kialakulása 1871–1905. II. Az 
imperializmus, mint a kapitalizmus legfelső foka 1905–1918. III. A 
kapitalizmus általános válságának, a proletárforradalmaknak és a 
szocializmus győzelmének kora 1917-től napjainkig.  

 
 

 
2 

(A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1280 – 10/1250. számú rendelete) 
 

2, A gimnázium történelem tananyagának beosztása - 1957 

Osztály Történelem tananyag heti/évi 
óraszám 

I. Ókori egyetemes történet. A korai feudalizmus (V–XI. század). I. 
Bevezetés. Történeti alapismeretek (kb. 1 óra). II. Az ősközösség és az 
ókori Kelet története (kb. 14 óra). III. A görögök története (kb. 26 óra). 
IV. Római történet a királyság és a köztársaság korában (kb. 23 óra). V. 
A római birodalom a császárok idején (kb. 15 óra).VI. A korai 
feudalizmus (V–XI. század, kb. 11 óra). VII. Év végi összefoglalás (kb. 
9 óra).  

3/99 

II. A középkor egyetemes története a nyugatrómai birodalom 
bukásától az angol forradalomig (476–1640). A magyar nép 
története a legrégibb időtől 1526-ig. A) Az európai feudalizmus*. I. A 
feudalizmus kialakulása (kb. 6 óra). II. A feudalizmus kialakulása 
Magyarországon (kb. 10 óra). III. A pápaság világuralmi törekvései  
(kb. 5 óra). IV. A városok és a polgárság felemelkedése (kb. 7 óra). V. 
Városállamok és rendi monarchiák (kb. 5 óra). VI. Feudális anarchia és 
központosítási kísérletek Kelet–Európában (kb. 7 óra). VII. A rendi 
monarchia kialakulása Magyarországon (kb. 17 óra). B) A kapitalizmus 
kezdetei. VIII. A tőkés gazdálkodás kibontakozása (kb. 8 óra). IX. A 
reformáció (kb. 7 óra). X. Az első polgári állam és az abszolút 
monarchiák (kb. 7 óra). XI. Soknemzetiségű államok Kelet–Európában 
(kb. 7 óra). XII. Év végi ismétlés (kb. 9–12 óra).  

3/99 

III. Újkori egyetemes történet 1640-től 1849-ig. A magyar nép története 
1526-tól 1849-ig. I. Bevezető áttekintés (kb. 1 óra). II. Az újkor kezdete 
(kb. 12 óra). III. A magyar nép harca a törökök és a Habsburgok ellen 
(1526–1711) (kb. 19 óra). IV. Magyarország osztrák gyarmat (1711–90) 
(kb. 8 óra). V. A kapitalizmus győzelme (1789–1849) (kb. 21 óra). VI. 
A feudalizmus válsága Magyarországon (1790–1848) (1790–1848) (kb. 
15 óra). VII. Polgári forradalom és nemzeti szabadságharc (1848–49) 
(kb. 14 óra). VIII. Év végi összefoglalás (kb. 9 óra).  

3/99 

IV. Egyetemes történet 1849-től 1945-ig. A magyar nép története 1849-
től 1945-ig. I. Bevezető áttekintés (kb. 1 óra). II. A kapitalista világ 
története az 1848-as forradalmak leverésétől a francia-porosz háború 
kitöréséig (1849–70) (kb. 8 óra). III. Magyarország az abszolutizmus 
korában (kb. 7 óra). IV. A kapitalista világ az imperializmus 
kialakulásának időszakában (1870–1918) (kb. 18 óra). V. Magyarország 
a dualizmus korában a XIX. század végéig (1867–1900) (kb. 9 óra). VI. 

4/112 
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3, Az 1978/79-es gimnáziumi történelemtanterv 
1979–1990 

 
A gimnáziumi történelemtanítás célja, hogy a történeti fejlődés legjellemzőbb tényeinek, 
eseményeinek bemutatásával és elemzésével eljuttassa a tanulókat az alapvető társadalmi és 
történelmi összefüggéseknek, a társadalom mozgástörvényeinek a felismeréséhez, és 
megértesse azt a folyamatot, amely az emberek gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális 
tevékenysége által – a fejlődés különböző lépcsőfokain és ellentmondásain keresztül – 
szükségszerűen vezet el a szocializmus és a kommunizmus győzelméhez. Megértesse, hogy 
bár ezt a folyamatot végső soron a társadalmi törvényszerűségek szabályozzák, az egyénnek 
lehetősége van választani a különböző, a társadalmi fejlődést elősegítő vagy gátló alternatívák 
támogatása vagy ellenzése között, és választásáért morálisan felelős a társadalom és önmaga 
előtt. Az alternatívákat a társadalmi küzdelmek alakulása határozza meg, ezért különösen 
fontos a társadalmi törvényszerűségek megismerésének tudományos útja: a marxista-leninista 
szemlélet. Ezt a szemléletet – amelynek kialakítását már az általános iskola elkezdte – kell 
továbbfejlesztenie és magasabb szintre emelnie a gimnáziumnak, hogy segítse a tanulókat a 
jelenben való eligazodásban: elérje, hogy a tanulók ismerjék, megértsék és tudatosan vállalják 
a szocializmus, a kommunizmus építéséből reájuk háruló kötelezettségeket. 
 
Osztály Tananyag Óraszám 

 
I. Az ősközösségi társadalom (kb. 4 óra). Az ókori keleti társadalmak 

(kb. 9 óra). Az ókori Görögország története (kb. 15 óra). Az ókori 
Róma története (kb. 15 óra). A korai feudalizmus (V–XI. század) (kb. 
12 óra). 
 

Heti 2, 
évi 64 
óra 
 

II. Az érett feudalizmus (XI–XV. század) (kb. 16 óra). Magyarország a 
korai és az érett feudalizmus korában (a XI. század közepétől 1526-
ig) (kb. 16óra). A feudalizmus bomlása és a kapitalista viszonyok 
kialakulása (a XV. század végétől 1640-ig) (kb. 12 óra). 
Magyarország a késői feudalizmus időszakában (1526–1711) (12 óra) 
 

Heti 2, 
évi 64 
óra 
 

III. A kapitalizmus kialakulása és győzelme. A munkásmozgalom 
kezdetei (1640–1849) (kb. 20 óra). A feudalizmusból a 
kapitalizmusba való átmenet Magyarországon (1711–1849) (kb. 18 
óra). A szabad versenyes kapitalizmus. Az imperializmus kialakulása 
(1849–1914). A kapitalizmus kibontakozása és az imperializmus 
megjelenése Magyarországon (1849–1914) (kb. 16 óra). 
 

Heti 3, 
évi 96 
óra 
 

IV. Az első világháború és a nagy októberi szocialista forradalom (1914–
1918) (kb. 10 óra). A kapitalizmus általános válságának kezdete. A 

Heti 4, 
évi 112 

Az imperializmus kifejlődése és sajátságai Magyarországon (1900–14) 
(kb. 6 óra). VII. A legújabb kor története (1917–45) (kb. 20 óra). VIII. 
Magyarország részvétele az I. világháborúban (1914–18). A 
proletárforradalom győzelemre jutása Magyarországon (1918–19). IX. 
Magyarország az ellenforradalmi Horthy-rendszer idején (1919–45). A 
népi demokrácia győzelme Magyarországon (1945–48) (kb. 10 óra). 
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szocializmus építése a Szovjetunióban. Forradalmak Magyarországon 
(1918–1939) (kb. 20 óra). Az ellenforradalmi rendszer 
Magyarországon (1919–1939) (kb. 11 óra). A második világháború 
(1939–1945) (kb. 10 óra). A szocialista világrendszer kialakulása és a 
kapitalizmus általános válságának elmélyülése (1945–1975) (kb. 18 
óra). Magyarország a szocializmus útján (1945–1975) (kb. 28 óra). 
 

óra 

 

 
 

4, Az 1978-as gimnáziumi nevelési-oktatási terv tantárgycsoportjainak órarendi 
aránya (egybevetve az 1962-es tantervvel)  

 

 
(BALLÉR Endre: Tantervelméletek Magyarországon a XIX.- XX. században. In: 
Tantervelmélet (szerk.: Szabó László Tamás) Pallas Debrecina Debrecen, 2006. 74.) 
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5, Magyarország történelmi korszakainak megítélése 
 

 

(Copyright © 2000 - Magyar Gallup Intézet The Gallup Organization) 
 
6, A gimnáziumi órakeretek tervezete a bevezetés ütemezésével 
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(MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. MM Közoktatási Főosztály iratai) 
 
(MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv 
készítésének anyagai.) 
 
7. Melléklet: Nagy János kézírásos óratervi javaslata 
 

 
 

(MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv 
készítésének anyagai. Nagy János javaslata. 1962. szeptember 27.) 

 
7, Az MTA Történettudományi Intézetének feladatai az általános és középiskolai 

történelemoktatás támogatásában. 
 
Az alábbi anyag alapszövegét a Történettudományi Intézet Igazgatóságának megbízásából 
Benczédi László, Heckenast Gusztáv és Kővágó László intézeti munkatársak készítették. 
Előterjesztésüket az Intézet osztályvezetői értekezlete 1968. október 4-én megvitatta, s azt 
néhány módosító és kiegészítő megjegyzéssel elfogadta. Az alábbi szöveg az eredeti 
előterjesztés alapján késszült, de magába foglalja azokat a kiegészítéseket /főként a konkrét 
intézeti feladatokra vonatkozó javaslatokat/ is, amelyek az osztályvezetői értekezleten Pach 
Zsigmond Pál, Pamlényi Ervin, Hanák Péter, Makkai László, Niederhauser Emil és a 
meghívott Szabolcs Ottó, az OPI történeti tanszékének vezetője részéről elhangzottak. 
I. 
Az iskolai történelemtanításban jelenleg alkalmazott tankönyvek annak a reform 
tankönyvsorozatnak a termékei, amely az elmúlt 3-4 év során lépcsőzetesen került 
bevezetésre az iskolai történelemtanítás valamennyi fokozatán. Ezek a tankönyvek 
tagadhatatlan előrelépést mutatnak a történelemkönyvek korábbi sorozatához képest. Külső 
kiállításukban, szemléletükben, többszínnyomásos nyomdai kivitelezésükben kétségtelenül 
vonzóbbá, érdekesebbé teszik tantárgyunkat a diákság számára, s ennek bizonyos szerepe van 
abban, hogy a tanügyi szervek értékelése szerint ismét növekedőben van a történelem iránti 
érdeklődés. De vitathatatlan a fejlődés a tankönyvek tartalmában és szemléletében is. Szoros 
összefüggésben az egész ország – s ezen belül az ideológiai élet – területén végbement pozitív 
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változásokkal, tankönyveink új sorozata jelentős mértékben megszabadult a korábbi évek 
történettanításának néhány negatív vonásától, így mindenekelőtt a történeti folyamatok és 
jelenségek esetleges, szubjektív, voluntarista bemutatásától, a történetietlen aktualizálások és 
a „túlpolitizáltság” terhertételétől, továbbá bizonyos tudománytalan sémáktól, a harsogó 
(kihúzva) frázisosságtól stb. Oktatásügyi szerveink /minisztérium, OPI, tankönyvkiadó stb./ 
erőfeszítéseinek eredményeképpen történelemtanításunk szemlélete és tananyaga ma 
kétségtelenül kiegyensúlyozottabb, tárgyszerűbb, a szó igazi értelmében „történetibb”, mint 
akár csak néhány évvel ezelőtt volt. A tananyag koncepciója egyértelműen a társadalmi 
fejlődés objektív törvényszerűségeinek, alap és felépítmény dialektikus kölcsönhatásának 
marxista értelmezésén alapszik. Nagy általánosságban tehát megállapíthatjuk: iskolai 
történelemtanításunk egészében alkalmas arra, hogy a felnövekvő nemzedékek szocialista 
történetszemléletének világnézeti és tudományos megalapozását biztosítsa; a használatban 
lévő tankönyvek általában híven tükrözik a történettudomány mai, vagy legalábbis néhány 
évvel ezelőtti állását. 
Ami történelemtanításunk jelenlegi gyakorlatának egyes megoldatlan kérdéseit és 
hiányosságait illeti, ezek – tárgyi és szemléleti szempontból – kettős eredetűek. Egyrészt 
onnan származnak, hogy az elmúlt évek történelemszemléleti tisztulása még nem hatotta át 
sem egyenlő mértékben, sem azonos mélységben a tananyag valamennyi szektorát, másrészt 
abból adódnak, hogy a korábbi hiányosságok és ellentmondások megszüntetése – magasabb 
szinten – új kérdéseket és ellentmondásokat hívott életre, olyanokat, amelyeknek feloldása a 
továbbhaladásnak szükséges feltétele. Ezeket a hiányosságokat, pontokba szedve, a 
következőkben lehet összefoglalni. 
1/ A tudományos életben és felfogásban (kihúzva) az elmúlt években mind erősebben teret 
hódított a szubjektivista-voluntarista történelemszemlélet maradványait leküzdő szemlélet, 
mely szembeszállt a marxista történetírásban jelentkező jobb-és baloldali hibákkal, 
nacionalista és dogmatikus torzításokkal, s aláhúzta az objektív gazdasági és társadalmi 
folyamatok nagy jelentőségét. Ez a szemlélet megkezdte ugyan behatolását az iskolai 
történelemtanításba, de még nem hatotta át azonos mélységben a tananyag egészét. A 
különböző tankönyvek illetve tananyagrészek között ezért bizonyos szemléleti 
egyenetlenségek jelentkeznek. 
Ez az egyenetlenség a XVI-XVIII. századi magyar történelem vonatkozásában mutatkozik 
meg leginkább. A XVI-XVIII. századi magyar történelmet tárgyaló tankönyveink, úgy tűnik, 
előrehaladtak az egyoldalú politikai-függetlenségi szemlélet kiküszöbölésében, a 
magyarországi osztályviszonyok, valamint a központosítás és a rendiség küzdelmeinek reális 
értelmezésében, a gazdasági és társadalmi folyamatok /városfejlődés, „második jobbágyság”, 
rendi megerősödés stb./ összefüggő, hosszanti érzékeltetésében. De ez a szemléletmód még 
korántsem érvényesül elegendőképpen a XVIII:századról szóló tankönyvfejezetekben. A 
legkirívóbb ebből a szempontból az 1966 őszétől tanított általános iskolai 7. osztályos 
tankönyv, amely az 1711 és 1790 közötti korszak egészét a „korlátlan” Habsburg-uralom 
kiépülése időszakának tekinti, s a magyar feudális uralkodó osztályokról jóformán csak 
annyiban van bíráló szava, hogy azok „hű kiszolgálói lettek a Habsburgoknak”, illetve mélyre 
süllyedtek „az idegen érdekek kiszolgálásában”. További részletezés nélkül elegendő talán, ha 
még annyit említünk, hogy ez a tankönyv teljesen mellőzi a nemesi adómentesség kérdését, s 
egyértelműen /!/ negatív jellemzést ad II. József uralkodásáról. A tananyagnak ezekről a 
vonatkozásairól még ma is azt kell mondanunk, hogy a szerzői szándéktól függetlenül – 
objektív hatásukban – nem a dolgozó osztályok szemszögéből, hanem egy valójában nem 
létezett, csupán utólagos illúziókban élő nemesi függetlenségi álláspontról adnak áttekintést a 
korabeli magyar történelemről. 



249 
 

2/ A különböző osztályok tananyagát összefüggésben tekintve, a fenti szemléleti 
egyenetlenségekből következik, hogy még mindig tapasztalhatók hiányosságok az egységes 
történeti látásmód és a történeti gondolkodás kialakításában. 
Az előbbi példánál maradva: amikor a magyarországi feudalizmus újraerősödésének, a 
városfejlődés megtorpanásának és a rendiség megszilárdulásának a kérdése a magyar 
történelemben a XVI-XVII. században először felvetődik, tanulóin azt tanulják, hogy mindez 
bizonyos objektív gazdasági és társadalmi folyamat eredményeként alakult így, ami közös 
jellemzője volt egész Kelt-Európa késő feudáliskori történetének. De mire 
történelemtanításunk a XIII. századhoz érkezik, szinte teljesen feledésbe merülnek a korábban 
hangsúlyozott Európa-közi összefüggések, s a negatív jelenségek kiváltójaként újra meg újra 
kizárólag a Habsburgok elnyomó és gyarmatosító politikáját éri elmarasztalás. Ily módon 
olyan helyzet alakul ki, hogy a különböző tananyagrészekben érvényesített szemléleti elemek 
keresztezik, sőt, olykor cáfolják egymást, s akarva-akaratlanul gátolják a nagy történeti 
folyamatok egységes és összefüggő megértésének kialakulását. 
3/ A fenti problémák kapcsolatban vannak egész iskolai történelemtanításunk talán 
legsúlyosabb hiányosságával: a környező országok és népek történelmének elhanyagolásával. 
Ez a hiányosság két összefüggésben mutatkozik meg: 
a/ Nem kielégítő Magyarország és a kelet-európai történeti államok egymás közti 
kapcsolatainak, valamint gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésük párhuzamos és eltérő 
vonásainak bemutatása. 
b/ Elégtelen – nem szemléletében, hanem főleg mélységében és terjedelmében – a történeti 
magyar állam területén jelentkező nemzetiségi kérdés, illetve nemzetiségi együttélés 
ábrázolása. 
a/ Ami az előbbi hiányosságot illeti, a tankönyvekben aránytalanul kevés szó esik a 
szomszédos nemzetekről. Mellékesen, esetlegesen szerepelnek, anélkül, hogy a tanulók 
áttekintést kapnának történelmi fejlődésük mozgatóerőiről, gazdasági és társadalmi 
viszonyaikról. Oroszország törtnetéről még csak kapnak diákjaink valamiféle vázlatos 
áttekintést, de a lengyelek, csehek, szlovákok, románok, szerbek, horvátok, osztrákok 
történetéről semmilyen összefüggő ismeretük nem lehet, amikor az iskola padjaiból 
kikerülnek. Csak a népi demokratikus korszak tárgyalásában találunk szomszédainkról 
bővebb anyagot. 
Ebből kettő – részben történeti szemléleti, részben aktuális politikai – kár származik. 
Történelmi tananyagunk nem ad módot a kelet-európai országok sorsközösségének 
történetszemléleti megalapozására, s ebből következőleg nem ad elég ösztönzést az aktív 
internacionalizmus szellemiségének kialakításához sem. Ugyanakkor a magyar történelem 
oktatása tulajdonképp légüres térben mozog, mert jórészt hiányzik annak a történelmi 
közegnek – a szomszédos népek történetének- oktatása. amelyhez közvetlenül kapcsolódva 
ment végbe a magyar nép fejlődése. 
b/ Az egykori magyarországi nemzetiségekről kizárólag Magyarország vonatkozásában 
történik említés. A gimnázium IV. osztályos tankönyve pl. beszél a nemzetiségek 
önrendelkezési jogáról, különválási mozgalmáról, elszakadásról, de minderről csak „belügyi” 
vonatkozásban. Nem esik szó arról, hogy az újkori nemzetiségi törekvések tulajdonképpen a 
román, délszláv stb. nemzeti egységmozgalom részei voltak. A legújabb tankönyvek már nem 
kerülik meg a trianoni békeszerződés kényes kérdéseit s vitába szállnak azokkal az egyoldalú 
nézetekkel, melyek a háború utáni újjárendeződést kizárólag a nemzeti önrendelkezési jog 
érvényesülésének tekintik. Helyesen hangsúlyozzák, hogy az imperialista béke figyelmen 
kívül hagyta az etnikai viszonyokat, nem oldotta meg a Dunavölgy bonyolult problémáit, 
újabb nemzeti sérelmeket teremtett. Ugyanakkor egyes megfogalmazások, mint: - ’A Párizs 
környéki békék eredményeképpen egyetlen soknemzetiségű állam, az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyett több kisebb soknemzetiségű állam jött létre. Ily módon nem rendeződtek 
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megnyugtatóan a közép- és délkelet-európai nemzetiségi ügyek…” szinte teljesen figyelmen 
kívül hagyják azt a tényleges előrehaladást, mely 1919 után a szomszéd népek nemzeti 
egységtörekvéseiben realizálódott. 
E hiányosság folytatása a két világháború közötti kisebbségi kérdés kidolgozatlansága, illetve 
a probléma olyan burkolt felvillantása, amely mind az oktatás, mind a nevelés szempontjából 
csak nehézségeket idézhet fel. A gimnázium 4. osztályos tankönyvében pl. erről a kérdésről a 
következőket olvashatjuk: … az uralkodó körök Nagy-Magyarország – azaz a nemzetiségek 
feletti uralmuk – visszaállításának irredenta vágyát valóságos nemzeti sérelmekkel kapcsolták 
össze.” De nemcsak a tankönyv, marxista történetírásunk is mind a mai napig tabunak tekinti 
az utódállamokba került magyar kisebbség kérdését, s róluk csak itt-ott találunk említést, 
rendszerint olyan beállításban, mint akiknek léte csupán ürügyet szolgáltatott az 
ellenforradalom revíziós politikájához. 
A felvetett problémát súlyosbítja, hogy nemcsak a magyar tanulók maradnak tájékozatlanok a 
szomszédos népek történetét, a magyarországi nemzetiségi problémák lényegét, a kisebbségi 
kérdést illetően, hanem – miután a nemzetiségi iskolákban is ugyanazt a történelmet tanítják, 
mint a magyarban – szerb-horvát, szlovák stb. tanulók sem kapnak a történelemoktatás 
keretében felvilágosítást saját nemzetiségük, nemzetük történetére. /Itt most természetesen 
figyelmen kívül hagyjuk a szomszédos népek történetének koncepcióját ezekben a 
tankönyvekben./ 
Szakítanunk kell tehát a nemzetiségi kérdés egyoldalú, „hungarocentrikus” tárgyalásával, és- 
a német és olasz egységtörekvésekhez hasonlóan – nagy figyelmet kel fordítanunk a 
szomszédos népek, s ezek sorában a magyarországi nemzetiségek nemzeti 
egységmozgalmaira. És nem szabad leállni a nemzetiségi /kisebbségi/ kérdés kutatásával és 
megvilágításával éppen ott, ahol a magyar társadalmat ez a kérdés a legjobban izgatja, s ahol a 
legtöbb tényszerű, meggyőző magyarázatot igényli – az első világháború után. 
4/ tankönyveink a politikai történet mellett jelentős teret szentelnek a gazdaság-, a társadalom- 
és művelődéstörténet kérdéseinek. Részben a tankönyvek kis terjedelme miatt azonban egyik 
történeti részterület tárgyalása sem lehet megfelelő. 
a/A magyar középkort tárgyaló tankönyveinkben az agrártörténet, technikatörténet és 
kultúrtörténet aránya a politikai /esemény-/ történethez viszonyítva sokkal jobb, mint naygobb 
lélegzetű összefoglaló munkáinkban. Ennek azonban egyszerűen az az oka, hogy a tanulók 
tényanyagban /évszámok, nevek, konkrét ismeretek/, különösen pedig eseménytörténetben 
olyan keveset kapnak, hogy nem lehet tőlük elvárni, hogy az iskola elvégzése után bármilyen 
ösztövér, de mégiscsak összefüggő ismereteik maradjanak Magyarország középkori 
történetéről. A középkori magyar történet tanítására ugyanis jelenleg kb. annyi idő áll 
rendelkezésre, mint az ókori Görögország történetére /a tanterv szerint 22, ill. 17, a tankönyv 
szerint 25, ill. 22 óra/, így az eredmény is hasonló. 
b/ A történelmi események, jelenségek elemzésére, a törvényszerűségek megmagyarázására 
az újkori és legújabbkori történelemben sem jut általában elegendő hely, illetve idő. Az 
általános iskolai 7. osztályos tankönyv pl. 3 mondatban ad magyarázatot a magyarországi 
nemzetiségek 1848-as magatartásáról és annak következményeiről, a következőképpen: „A 
magyar kormány 1848-ban elutasította a nemzetiségek jogos igényeit. Ezért a nemzetiségek 
egy része a császári reakció oldalára állt. Helytelen állásfoglalásuk következménye keserves 
csalódás lett.” Az idézett szöveg lényegében helyesen tükrözi az adott kérdésben uralkodó 
tudományos álláspontot, de megmutatja azt is, hogy ilyen tömörítésben a történelem már 
taníthatatlanná válik. 
c/ Az a helyes törekvés, hogy tankönyveink lehetőleg összefüggő, hézagtalan gazdaság- és 
társadalomtörténeti ismereteket adjanak, helyenként átcsap gazdaságtörténeti kategóriák és 
törvények elvont-tételes bemutatásába. 
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A gazdaság- és társadalomtörténeti részek néhol mintha a történelmi materializmus és a 
politikai gazdaságtan fogalmainak magyarázására szolgáló gyűjtőhelyek lennének. Különösen 
kirívóan nyilvánul ez meg az imperializmusról szóló fejezetekben. 
d/ A kultúrtörténeti részek nem adnak elegendő bepillantást az emberek, egyes csoportok, 
rétegek és osztályok gondolkodásába A tananyag természetesen híven beszámol az élenjárók 
programjáról, elméleteiről, de ez nem helyettesítheti azt, amit uralkodó társadalmi illetve 
többségi osztálytudatnak nevezhetünk. A szubjektív szférának ez az egyoldalú, inkább csak a 
haladás élenjáró képviselőire korlátozott tárgyalása bizonyos ahisztorizmus forrásává válik, 
mert nem érzékelhető az a történeti közeg, amelyből a haladás hívei kiemelkedtek és amelyre 
visszahatottak. 
e/ A történelem különböző részterületei közül a munkásmozgalom története az egyetlen, 
amely jelentőségének megfelelő terjedelemben kerül tárgyalásra tankönyveinkben. E 
fejezetekkel kapcsolatbankét fogyatékosságot tapasztalunk. Az egyik, hogy nem mindig 
tudják kihasználni a rendelkezésre álló terjedelmet, sok az üresjárat és a frázis; a másik, hogy 
a munkásmozgalom történetét az eszmék, események, pártok történetére korlátozzák, 
miközben nem kielégítő a magyarországi szakszervezeti mozgalom tárgyalása. A kezdetekről 
még található valami, de a XX. században, s különösen a két világháború közötti időszakban a 
szakszervezetek szinte eltűnnek a tananyagból. Már ennyiből is nyilvánvaló, hogy még 
mindig nincs megfelelően beágyazva a munkásmozgalom története a nemzeti történetbe. 
5/ Tanterveink és tankönyveink a társadalmi fejlődés összefüggéseinek és dinamizmusának 
plasztikus ábrázolása mellett nem fordítanak elegendő teret, sem elegendő figyelmet a régi 
korok mindennapi életének felidézésére, a kormegelevenítésre. A forrásszemelvényeknek a 
tananyagba való szerves beépítése valamelyest segít ugyan ezen, de ez nem feledteti a színes, 
életteljes leírások ma még meglehetősen kis számát. Ritkák az olyan friss leíró részek, mint 
amilyent például a gimnáziumi III. osztályos tankönyvben a parasztrétegek XIX. század eleji 
lakás-, élelmezési és ruházkodási viszonyairól olvashatunk. Ez persze elsősorban terjedelmi 
kérdés, amit úgy lehetne áthidalni, hogy az ilyen korrajzi betétek apró betűs szedésben a 
tankönyvbe beépüljenek. 
6/ Éppen a kormegelevenítés elégtelensége hívja fel a figyelmet az életkori sajátosságok 
fokozott figyelembevételének szükségességére. Általános iskolai tankönyveink – gyakori 
panasz ez tanárok, szülök és diákok részéről egyaránt – túlságosan fogalmiak, elvontak, 
absztraktak. valójában rövidebb, kevésbé adatolt vázlatát adják a középiskolai 
tankönyveknek. Általános és középiskolai tankönyveink között ezért igen sűrű az átfedés, az 
egyszerű ismétlés. Nyilvánvaló, hogy a történeti korok életszerű megelevenítésére, a korszerű 
történeti műveltség gazdagabb, empirikus megalapozására – az életkori sajátosságokból 
következően – elsősorban az általános iskolában volna szükség: Ha a fölösleges átfedéseket 
kiküszöbölnénk, s jobban törekednénk az empirikus és absztraháló történeti gondolkodás 
közötti életkori átmenet érvényesítésére, történelemtanításunk sokat nyerhetne mennyiségben 
és minőségben, felszabaduló terjedelemben és a megértés mélységében egyaránt. Ennek a 
szaktárgyi metodikának a jobb kidolgozása részben kiterjedt elméleti és módszertani 
kutatásokat, részben konkrét pedagógiai felméréseket igényel, s elvégzése természetesen nem 
történettudományunk, hanem pedagógiai tudományos intézmények és az oktatási szervek 
feladata. 
II. 
A felsorolt problémák megoldása, a számba vett hiányosságok kiküszöbölése érdekében a 
történettudomány, és közelebbről a MTA Történettudományi Intézete előtt álló feladatok 
véleményünk szerint három csoportba sorolhatók, mégpedig 
1. az Intézet tudományos munkája keretében 
2. a tankönyvek kidolgozásában és 
3. a tanárok továbbképzésében 
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megvalósítandó feladatokra. 
1. 
Intézetünk azzal nyújtja a legnagyobb segítséget az iskolai történelemtanításnak, ha 
a/ következetesen érvényesíti azt a történeti és ideológiai vonalat, amelyet kétfrontos 
ideológiai harc jegyében a Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa a 
társadalomtudományok művelői számára kijelölt,  
és ha  
b/ erőfeszítéseit továbbra is tudományos feladatainak legmagasabb szinten való elvégzésére 
összpontosítja. 
Ilyen értelemben a történelemtanítás jelenlegi helyzetének felmérése olyan tennivaló, amely 
elvileg módosítaná az intézeti munka irányát, nem vet fel. De történelemtanításunk egyes 
hiányosságai mégis felhívják a figyelmet néhány olyan feladatra, amely szerepel ugyan 
Intézetünk távlati tervében, de amelynek megoldását a gyakorlati szükségletek különösen 
sürgőssé teszik. 
1/ Az összehasonlító kelet-európai történet, a szomszéd népek története és a nemzetiségi 
kérdés tanítása mindenekelőtt azért elégtelen iskoláinkban, mert ennek feljavítására az 
oktatási szervek nem kapnak elegendő anyagot és segítséget történettudományunktól. Ennek 
pótlása, úgy véljük, egyik legsürgetőbb (a leg kihúzva) feladata Intézetünk tudományos 
munkájának. A gazdasági és társadalmi fejlődés összehasonlító vizsgálata mellett fontos volna 
a szocialista tudat formálása szempontjából a kelet-európai nemzeti ideológiák párhuzamos, 
összehasonlító kutatása, általában a kelet-európai nacionalizmusok szövevényének elemző-
kritikai feltárása. Ezenkívül sürgősen (kihúzva) gondoskodni kell – miután Lengyelország és 
Bulgária népszerű tudományos története már megjelent – Csehszlovákia, Románia és 
Jugoszlávia történetének népszerű, tudományos kiadványban való megjelentetéséről, ha lehet, 
hazai szerzők tollából, ha nem, fordítás útján. Ilyen jellegű munkák megírását és 
megjelentetését lehetőleg már az Intézet soron következő 3 éves tervébe fel kell venni. 
2/ A történelemtanításban helyenként jelentkező ahistorizmus leküzdésének követelménye 
húzza alá általában a gondolkodástörténet, a marxista eszmetörténet intenzívebb művelésének 
szükségességét. E téren továbbra is feladatunk marad a nemzeti tudat alakulásának vizsgálata, 
de ezeket a kutatásokat ki kellene terjeszteni „osztályonkénti bontásban” is, külön-külön 
vizsgálva a rendi-nemesi, a gentry, a katonai, a kispolgári, paraszti gondolkodás alakulását. 
3/ A kormegelevenítés, a korrajz hiányosságai a művelődéstörténet fokozott művelésének 
szükségességére hívják fel a figyelmet. A társadalmi osztályok életmódjának, szokásainak, 
erkölcseinek nagyobb időegységeket átfogó, hosszanti vizsgálata, valamint az egyes osztályok 
életfelfogásának egymásra hatása, az erről szóló tudományos feldolgozások képezhetik 
mindenekelőtt alapját a színes, életteljes történelemtanításnak. 
4/ A legfontosabb követelmény – történelemtanításunk szempontjából is – az új tíz kötetes 
magyar történeti összefoglalás megírása. A jövő történelemtanításának színvonalát, irányát is 
jó időre az határozza meg, milyen színvonalon sikerül összegezni a magyar történelemre 
vonatkozó korszerű tudományos ismereteket, hiszen az egyes iskolai tankönyvek írói nyilván 
ennek szemléletét, megállapításait fogják a különböző iskolafokozatok és osztályok 
követelményeihez adaptálni. 
5/Tudományos feladataink elvégzése mellett Intézetünknek továbbra is ki kell vennie részét a 
tudományos szemlélet és eredmények terjesztéséből, társadalmunk történeti köztudatának 
aktív formálásából, a tudomány népszerűsítéséből. A napilapokba, hetilapokba, folyóiratokba 
írt cikkek, a rádióban, televízióban és más fórumokon tartott előadások, a különböző 
lektorálások, s ezek sorában is különösen az igen népszerű Képes Történelem, valamint az 
ifjúsági történelmi regények szerzőinek nyújtott lektori segítség, mindmegannyi alkalmat 
adnak szocialista társadalmunk történeti gondolkodásának fejlesztésére. A tanárokkal való 
beszélgetések során a leggyakrabban a történeti népszerűsítő folyóirat hiányáról esik szó. A 
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szocialista közgondolkodás alakításában történetírásunk mindaddig nem veheti fel a versenyt 
pl. az irodalommal, amíg ilyen változatosan szerkesztett, magas példányszámú hazai 
folyóirattal nem rendelkezik. 
2. 
A tankönyvek kidolgozásában az Intézet szerepe 1950 óta folyamatosan csökkenő irányzatot 
mutat. Míg 1950-ben csaknem valamennyi középiskolai tankönyvet az intézet munkatársai 
írták, az 1957-től kezdve bevezetett tankönyvsorozattal helyet kaptak a szerzők sorában az 
egyetemek, sőt a középiskolák tanárai is, a használatos tankönyvek szerzői között pedig már 
csak elvétve vannak intézetiek. A fejlődésnek ezt az irányát helyesnek tartjuk. Lényeges, hogy 
egy-egy intézeti munkatársat ezután is fel fognak kérni tankönyvírásra, de a középiskolai 
tankönyvek elkészítése általában nem tekinthető intézeti feladatnak, általános iskolai 
tankönyveké még kevésbé. Intézeti feladat viszont a tankönyvek és különböző segédkönyvek 
/olvasókönyv, tanári kézikönyv stb./ elkészítéséhez nyújtott konzultatív és lektori segítség. 
Helyes lenne a kijelölt tankönyvszerzőknek már munkájuk kezdetén konzultálni az egyes 
korszakok kutató szaktörténészeivel, s a konzultációkat a tankönyvszöveg elkészültéig 
folytatni kellene. Ez után következnék a tankönyvek szakmai felülbírálata az Intézetben, s itt 
az Intézetnek vétójogot kellene biztosítani. 
Csak így lehetne elkerülni az oly sajnálatos esetet, mint az általános iskolai 6. osztályos 
tankönyv, amelyből évről évre százezer meg százezer tanuló kell, hogy megtanuljon olyan 
tévedéseket, mint hogy a korai középkorban csak az előkelők mehettek be a templomba 
istentiszteletre, a népnek kint kellett maradni s körülállni a templomot /21. old./, hogy István 
király törvényei szerint ha valaki megölt egy szolgát, nem büntették meg /30. old./, hogy a 
rabszolgatartó rendet a népvándorlás elsodorta /35. old./, hogy a boszorkányokat a keresztény 
papság találta ki /48. old./, hogy a honfoglalás idején 25-30-szor kevesebb volt az 1km2-re 
eső lakosság, mint a XIII. század végén, ami a XIII. század végi 9-10-es népsűrűségből 
visszaszámítva 0,3-as népsűrűséget, teljes képtelenséget ad /80. old,/, hogy Magyarországon a 
vízimalom a XIV. században tűnik fel, hogy Óbuda szabad királyi város volt /80. old./, hogy 
az ágyút puskapor alkalmazásával öntik /91. old,/, hogy a reneszánsz nálunk az Anjou-korban 
kezdődik /110o. old./, stb. stb. 
3. 
A legközvetlenebb és legkonkrétabb segítséget Intézetünk a tanári továbbképzés különböző 
formáiba való bekapcsolódással nyújthatja. 
A történelemtanárok szakmai és ideológiai továbbképzése nem az Intézet, hanem különböző 
oktatási szervek feladata. Fontosnak és célravezetőnek tartjuk azonban, hogy az Intézet 
munkatársai a lehetőségekhez képest részt vegyenek, besegítsenek a továbbképzés országosan 
folyó munkájába. Ennek konkrét lehetőségét a következőkben látjuk: 
1/ A MTA Történettudományi Intézet keretében 
a/Az Akadémia Elnöksége 1-2 évre ösztöndíjat biztosít a gyakorlatban dolgozó kiváló 
szakembereknek a különböző akadémia kutatóintézetekben. Ennek az akciónak a keretében 
néhány tanárt függetleníteni lehet, s 1-2 évre beosztani a Történettudományi Intézetbe. Az 
Intézet tudományos munkájába való intenzív bekapcsolódás a legmagasabb szintű 
továbbképzést jelenti. 
b/ A Történettudományi Intézet Szakszervezeti Bizottsága 1964/65-ben a legújabb kutatási 
módszereket és eredményeket ismertető tanfolyamot rendezett kezdő kutatók, fiatal 
levéltárosok és helytörténeti kutatómunkával foglalkozó tanárok számára. Ezt a tanfolyamot 
/az anyag némi módosításával/ meg lehetne ismételni, elsősorban tanárok számára. 
2/ A Magyar Történelmi Társulat keretében 
a/ Mint eddig, úgy ezután is vegyenek részt az intézeti munkatársak a Társulat tanári 
tagozatának előadássorozatában- 
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b/ A Századok 1968-tól kezdve tanárok számára külön mellékletben ismerteti az előző évben 
megjelent tudományos publikációk eredményeit az iskolai oktatásban való 
felhasználhatóságuk szempontjából. Ebben az annotációs munkában is részt kell vállalniok az 
Intézet munkatársainak. 
3/ A különböző oktatási szervek által rendezett továbbképzés keretében 
a/ Felkérés esetén az intézeti munkatársak vegyenek részt a tanári munkát és a tanárok 
továbbképzését szolgáló különböző segédletek kidolgozásában /segédkönyvek: kronológia, 
térkép, olvasókönyv stb./. Különösen fontos lenne egy „fogalmi abc” /társadalomtudományi 
műszavak magyarázata/ elkészítése. 
b/ Mivel a tanárok továbbképzését decentralizálják, az Intézet munkatársai bekapcsolódhatnak 
a megyei továbbképzésbe is, ahol erre igény mutatkozik. PL. megyei történész-pedagógus 
napokon ankét formájában lehetne megbeszélni egyes összefüggő kérdéscsoportokat, a 
küszöbön álló hat történész-rádióbeszélgetés anyagát lehetne ugyancsak ankét formában egy 
megye vagy város történelemtanáraival megvitatni, stb. Ennek a formának különleges értéke 
van, hogy nemcsak a kutatók adnak segítséget a pedagógusoknak, hanem a tanárok az oktatás 
gyakorlati problémáinak ismertetésével előmozdíthatják a kutatás elmélyítését, további 
szempontokra irányíthatják a kutatók figyelmét. 
4/Egyéb 
a/ fakultatív alapon lehetővé kellene tenni, hogy az intézeti munkatársak iskolalátogatások 
keretében megismerhessék korszakuk iskolai tanítását, vagy részt vegyenek egy-egy iskolai 
történelem szakkör munkájában. Ebből a kapcsolatból nem csak a tanítási gyakorlat, hanem a 
kutató munka is hasznot húzna, mert az élő gyakorlat tükrében ellenőrizhetnők tudományos 
tevékenységük hatásfokát. 
b/ egy-lét évenként klubnap keretében baráti beszélgetésre lehetne összehívni a kutató 
történészeket és a történelemtanítási szervek vezetőit /minisztérium, OPI, Tankönyvkiadó, 
szakfelügyeleti csoport, Fővárosi Tanács művelődésügyi osztály stb./,, hogy a 
történettudomány és a történeti nevelés közös gondjairól, problémáiról, nehézségeiről 
kicserélhessék tapasztalataikat és elképzeléseiket, 
Budapest, 1968. szeptember-október   Benczédi László 
       Heckenast Gusztáv 
       Kővágó László 
 
(MOL XIX-I – 4 jjj  32. d 188. t. Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai.) 
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8, Gimnáziumi érettségi bizonyítvány 1965-ből 
 

 
 
(NAGY Pál: Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
Közleményei 32. Debrecen, 2011. 197.) 
 
9, Történelem felvételi feladatlap a tudományegyetemeken, 1977 
 
Történelem-feladatlap 
 
I. 
 
1. A 150 éves török uralom számos nyomot hagyott hazánk történetében. 
 
a) Milyen jellegű épületeket ismer, amelyek ma is állnak, és a törökök építették: 
b) Soroljon fel legalább három törökkori emléket hazánkban! 
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2. Állapítsa meg számozással a következő technikai találmányok feltalálásának sorrendjét! 
 
a) gőzmozdony b) Morse-távíró c) dinamó d) fonó Jenny 
 
3. Az alább felsorolt történelmi dokumentumok elé írt számmal (1–4) jelezze keletkezésük 
sorrendjét! 
 
…Alapító Üzenet;…Függetlenségi Nyilatkozat (USA);…Dekrétum a földről;…Emberi és 
Polgári Jogok Nyilatkozata. 
 
4. Melyik mai állam területén álltak a következő ókori városok? 
 
a) Trója b) Uruk c) Büblosz d) Massilia 
 
5. Az új és legújabb kor folyamán több olyan csata zajlott le, amelyek közvetve hatással 
voltak hazánk történetére is. Melyik mai ország területén voltak a következő csaták 
színhelyei, és mely államok harcoltak egymással? 
 
a) Austerlitz b) Königgrätz c) Kurszk d) El-Alamein 
 
6. Határozza meg, hol és milyen társadalmi réteget jelöltek az alábbi ókori kifejezések? 
 
a) Nobilitas b) Helóták c) Metoikoszok d) Cliensek 
 
7. A második világháború folyamán és közvetlenül azt követően nagy fontosságú 
konferenciák zajlottak le. Az időpontok mellé írja be a helyszínt és a résztvevők neveit! 
 
a) 1943. nov. b) 1945. febr. c) 1945. júl. 
 
8. A magyar munkásmozgalom mely szervezetéhez, ill. irányzatához tartoztak az alábbi 
személyek? 
 
a) Táncsics Mihály b) Farkas Károly c) Engelmann Pál d) Szabó Ervin 
 
9. Milyen politikai párthoz ill. irányzathoz tartoznak az alábbi személyek? 
 
a) Peyer Károly b) Martos Flóra c) Vági István d) Nagyatádi Szabó István 
 
10. Egészítse ki az alábbi szöveget! 
 
a) Az OSZDMP valójában a londoni II. kongresszuson jött létre…….. 
 
b) A kongresszus elfogadta a Lenin által javasolt programot. A minimális program lényege:… 
 
c) A maximális program lényege:……… 
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II. (Esszék) 
 
1. Határozza meg a Rákóczi-szabadságharc sikereinek és bukásának bel- és külpolitikai 
tényezőit! 
2. Összegezze a marxizmus klasszikusainak legfontosabb gondolatait a forradalmakról! 
3. Határozza meg a német és az olasz egység létrejöttének hasonló és eltérő vonásait! 
4. Hogyan hatott a kiegyezés a magyarországi gazdasági és társadalmi fejlődésre? (1867–
1900) 
5. Jellemezze a Horthy-rendszer külpolitikáját 1920–1939 között! 
6. Fejtse ki a magyar népi demokrácia fordulat évéig tartó szakaszának legjellemzőbb 
vonásait! 
 
(História, 1979/1) 
 
 
10, A székesfehérvári Ybl Miklós Szakközépiskola történelem „A” tételei 1977-ből 
 
1, Ismertesse a magyar feudális állam kialakulásának és megszilárdulásának folyamatát! 
2, Jellemezze törökellenes küzdelmeinket a XIV. század végétől hazánk három részre 
szakadásáig! 
3, Melyek az 1514-es parasztháború előzményei, legfontosabb eseményei és bukásának 
következményei? 
4, Milyen kül- és belpolitikai körülmények tették lehetővé a Rákóczi-szabadságharc 
kibontakozását? ismertesse a nemzeti összefogás kialakulásának, majd felbomlásának 
folyamatát és a szabadságharc bukásának okait! 
5, Mutassa be a polgári forradalom fősajátosságait a francia forradalomban! 
6, Melyek az ipari forradalom legfontosabb technikai vívmányai, gazdasági és társadalmi 
következményei? 
7, Ismertesse a Kommunista Kiáltvány létrejöttének történelmi körülményeit, és elemezze 
annak első fejezetét! 
8, Mutassa be a nemzetközi munkásmozgalom fejlődését a XIX. században! Értékelje az I. és 
a II. Internacionálé tevékenységét! 
9, Melyek a nemzeti függetlenségért és a polgári átalakulásért vívott harc legfontosabb 
állomásai a reformkorban? Ismertesse és értékelje Széchenyi és Kossuth reformkori 
programját! 
10, Melyek az 1848-49. évi polgári forradalom és szabadságharc kül- és belpolitikai 
előzményei, a forradalom fontosabb eseményei, bukásának okai és következményei hazánk 
gazdasági, társadalmi és politikai életére! 
11, Melyek a magyar munkásmozgalom fejlődésének legfontosabb állomásai a dualizmus 
korában? 
12, Ismertesse a II. Internacionálé tevékenységét a századfordulótól, a forradalom 
súlypontjának áttevődését Oroszországba! 
13, Ismertesse Lenin tanítását az imperializmus korában lejátszódó polgári demokratikus 
forradalomról! hogyan igazolódtak Lenin tanításai 1917-ben Oroszországban? Mutassa be a 
NOSZF győzelmét és értékelje történelmi jelentőségét! 
14, Milyen körülmények között jött létre a kommunista Internacionálé? Ismertesse 
tevékenységét a forradalmi elmélet védelmében és továbbfejlesztésében, a kizsákmányolás és 
a fasizmus elleni harcban! 
15, Mutassa be a KMP megalakulásának történelmi körülményeit, és ismertesse harcának 
legfontosabb állomásait a szocialista forradalom győzelméig! 
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16, Melyek a Magyar Tanácsköztársaság létrejöttének előzményei, kikiáltásának körülményei, 
legfontosabb gazdasági, szociális és kulturális intézkedései? Értékelje nemzeti és nemzetközi 
jelentőségét! 
17, Ismertesse az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának és konszolidációjának 
folyamatát, az ellenforradalmi korszak társadalmi viszonyait és ideológiáját! 
18, Ismertesse a magyar munkásmozgalom helyzetét az ellenforradalom hatalomra jutásától 
hazánk felszabadulásáig! 
19, Mutassa be azokat a gazdasági, társadalmi és politikai változásokat, amelyeknek 
eredményeként megvalósult a szocializmus felépítése a Szovjetunióban! 
20, Melyek a II. világháború előzményei, ismertesse a világháború legfontosabb eseményeit, 
az antifasiszta koalíció kialakulásának folyamatát és a világháborút lezáró békeszerződéseket! 
21, Ismertesse hazánk felszabadulásának folyamatát, a népi demokratikus forradalom 
kibontakozását és győzelmét! 
22, Melyek a szocializmus alapjainak megteremtéséért folytatott harc legfontosabb állomásai 
hazánkban? Ismertesse az 1956-os ellenforradalmi lázadás tényezőit, főbb sajátosságait! 
Hogyan hoztuk létre a szocializmus alapjait hazánkban? 
23, Melyek a fejlett szocialista viszonyok kialakításának feladatai hazánkban? ismertesse az 
MSZMP programnyilatkozatát! 
24, A nemzetközi osztályharc menete a II. világháború után az 1960-as évekig. A kommunista 
és munkáspártok 1957-es és 1960-as értekezletei a nemzetközi helyzet alakulásáról és a 
további feladatokról! 
25, A szocialista világrendszer létrejötte. Ismertesse az európai szocialista országok fejlődését 
az 50-es évektől napjainkig! 
26, A nemzetközi kommunista és munkásmozgalom arca a békéért, a demokráciáért, a 
nemzeti függetlenségért és a szocializmusért! /Az 1969-es moszkvai és az 1976-os berlini 
értekezletek tükrében!/ 
 
(MOL XIX – i – 8 – U 56. doboz 1977. A Középiskolai Főosztály iratai) 
 
11. A Ságvári Endre gyakorló Gimnázium IV. B osztálya érettségi vizsgájának 
jegyzőkönyve, 1962. június 11-13. 
 
„A történelem tanítása […] A mában való tájékozódásuk még mindig nem elégséges, bár van 
ezen a téren is fejlődés. a tanulóknak a mai társadalmi, politikai, gazdasági jelenségekkel 
jobban tisztában kell lenni. A történelem tanításának csak akkor van értelme, ha benne 
minden a jelenhez vezet. Pl. ha a tanuló tudja a NEP-et, akkor tudnia kell, hogy jelenleg van-e 
nálunk NEP, van-e nálunk beszolgáltatási rendszer. Tudnia kell, hogy mi a gazdasági 
kapcsolat a falu és a város között. Ezt el kell érni. – Ezek nem lehetnek bent a tankönyvben, 
mégis ide kell jutni. Vagy pl. fontos, hogy a tanulók megismerjék a szocialista és kapitalista 
tábor közti versenyt. Vagy pl. ha foglalkoznak azzal, hogy mi az állam, akkor feltétlenül el 
kell jutni odáig, hogy a tanulók tudják, hogy milyen állam van nálunk jelenleg. nem azért 
tanítjuk a tanulókat, hogy alapfogalmakat definiálni tudjanak, hanem, hogy azokat a jelenlegi 
helyzetre alkalmazni tudják. Vagy pl. nem elég, ha az imperializmusnak tudják a lenini 
ismérveit, az is fontos, hogy lássák világosan, és tudják jellemezni a jelenlegi imperializmust. 
Ne mondjanak frázisokat! Különösen kell erre vigyázni a szocialista és a kapitalista világ 
összehasonlításánál. Neveljük őket a tények tiszteletére. Pl. Ny-Németország, Dánia sokkal 
magasabb mezőgazdasági termésátlagot ér el, mint mi, ez tény. Ennek ismerete keltse fel 
bennük a vágyat, hogy tevékeny munkával utolérjük a kapitalizmust minden vonatkozásban, 
és azután törekedjünk arra, hogy túl is szárnyaljuk. Lássák a fejlődés távlatait. Törekednünk 
kell arra, hogy a történelem oktatásnak még nagyobb világnézeti hatóereje legyen. 
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Kétségtelen, hogy marxista történelmet tanultak, marxista módon látnak, de ez még nem elég 
tudatos bennük.” (dr. Ágoston György elnök, a Szegedi Tudományegyetem neveléstudományi 
Intézete vezetője) 
 
(MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag) 
 
12, 19663 tankönyv engedélyezéshez csatolt szerkesztői jelentés  
A történelem-társadalmi ismeretek I., szakközépiskolák számára című kéziratról /14104 
sz./ 
 
A kézirat elkészítése. 
A kézirat szerzői: dr. Kubinyi Margit és dr. Waczulik Margit tanárok, az 1975. évi 
szakközépiskolai tankönyvpályázat I. díját nyerték el pályamunkájukkal. Ennek alapján 
kötöttünk velük szerződést 1976 júniusában az I. o. –os szakközépiskolai történelem-
társadalmi ismeretek tankönyv megírására. A szerzők feladata nem volt könnyű: az őskortól a 
XV. század végéig kellett feldolgozniuk az anyagot /mert a történelem tanítása a 
szakközépiskolákban a jövőben 3 éves lesz/; a pályamunkákat bíráló bizottság nyomatékosan 
kérte, hogy – a pályamunkának megfelelően – az egész tankönyv munkáltatásra épüljön; 
ugyanakkor a jelenleg használt 15,5 íves tankönyv helyett 12 ív megjelenés szerinti 
terjedelmet kaptak csupán. A szerzők megkísérelték, hogy eleget tegyenek a sokféle 
igénynek: 1976 augusztusában beadták munkájuk két fő fejezetét. Ezt a bírálók: dr. Unger 
Mátyás kandidátus, dr. Nagy Imréné tanár, Vladár Ervin szakfelügyelő/ akik a pályamunkákat 
bíráló bizottság tagjai voltak/, az OPI-szakreferensei és a szerkesztői véleménnyel 
megegyezően több szempontból kifogásolták. A szerzők csak úgy vállalták a jogos bírálatok 
nyomán a javítást, ha a könyv terjedelmét növelhetik. Ez ügyben kéréssel fordultak Petró 
Andráshoz, a Tankönyvkiadó igazgatójához, aki – a szerkesztői vélemény meghallgatása után 
– két ív terjedelemnövekedést engedélyezett. Ennek értelmében a könyv megjelenés szerinti 
terjedelme 14 ív lesz.  
A teljes kéziratot 1976 decemberében adták be a szerzők. Ez a nyers kézirat, különösen az 
augusztus óta újonnan írt fő fejezetek, ismét sok problémát vetettek fel, főként a szerzők 
egybehangolása szempontjából. A részletes bírálói és szerkesztői javaslatok alapján 
átdolgozott kéziratot csak ez év áprilisában kaptam meg. Összevetve a tantervvel, a két szerző 
részét egymással, az előírt terjedelemmel, olyan sok változtatást kellett javasolnom a 
szerzőknek, akik azok nagy részét el is fogadták, hogy a kéziratot teljes egészében le kellett 
gépeltetni. Így foghattam azután a kézirat végső formába öntéséhez, és a tipografizáláshoz 
szükséges külső szerkesztői munkához. Eközben kölcsönösen tájékoztattuk egymást Kelemen 
Vera szerkesztővel, aki az I.o.-os irodalomkönyvet szerkeszti, hogy így az átfedéseket 
kiküszöböljük. – A megszerkesztett kézirat terjedelme nem egészen 11 ív, ezt egészítjük ki 
kb. 1,5 ív terjedelemben ábraanyaggal. 
A kézirat elemzése 
A kézirat megfelel az új szakközépiskolai tantervben megfogalmazott célok és feladatoknak. 
Vagyis: „ a társadalmi mozgásnak a fejlődés szempontjából legfontosabb és legjellemzőbb 
tényeit elemezve hozzájárul a sokoldalúan képzett szocialista személyiség erkölcsi és tudati 
formálásához.” A szerzők következetesen törekszenek a marxista-leninista 
történelemszemlélet kialakítására, az anyagi és szellemi kultúra egészének szintézisben való 
tárgyalására, a tanulók értelmi és érzelmi nevelésének megvalósítására. A tantervi célok és 
feladatok magvalósítása szabja meg a kézirat, az új tankönyv tartalmi és módszertani 
megoldásait. 
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Az előírt művelődési anyagot tematikusan dolgozzák fel a szerzők. A hatalmas anyagot, mely 
az őskortól a XV. század végéig, illetőleg a honfoglalástól 1526-ig terjed, nem is lehetne 
másként feldolgozni ebben a terjedelemben. A tantervvel összhangban hét főfejezetben, 
ezeken belül összesen 44 órában tárgyalják az anyagot, szabadon hagyva ezáltal az órák 
egyharmadát, ugyancsak a tanterv intencióinak megfelelően. A tematikus feldolgozás azért új 
vonása a könyvnek, mert ilyen következetesen még eddig nem érvényesült könyveinkben a 
koronként visszatérő: gazdasági-társadalmi, politikai, kulturális-művészettörténeti elemek 
integrációja. Különösen fontos ez a szakközépiskolákban, ahol az esztétikai nevelésre nem 
sok lehetőség van a szakmai tárgyak túlsúlya miatt. A magyar történeti részben – igen 
korlátozott lehetőségek között – arra is kísérletet tesz a szerző, hogy a nép életmódjának 
visszatérő tárgyalásával helytörténeti vonatkozások bevonására is lehetőséget teremtsen. 
Érdeme a kéziratnak a tudományos megalapozottság. A bírálók kiemelték, hogy a szerzők 
ismerik a legújabb tudományos eredményeket, és munkájukat azokra alapozzák. teszik ezt 
természetesen, a tanulók színvonalának megfelelő stílusban. Mondataik világosak, érthetőek, 
nemegyszer színesek, elevenek. 
A korszerű ismereteket korszerű módon dolgozzák fel a szerzők. A dolgozók általános iskolai 
könyvei után – úgy vélem – ismét egy lépést jelent ez a kézirat a korszerű munkáltatás 
folyamatában. A tematikusan felépített óraegységekben a fő mondanivalót törzsanyag 
hordozza. Ennek legfontosabb elemeit, kulcsszavait, fogalmait aláhúzás emeli ki; ezek a 
könyvben fett szedésűek lesznek. A törzsanyagnak azokat a vonatkozásait, amelyről alsó 
fokon tanultak, hallottak már a tanulók, kérdés formájában fogalmazzák meg a szerzők. Ezek 
a kérdések a törzsanyagban kapnak helyet, megválaszolásuk elmélyíti azt, illetőleg 
hozzákapcsolja a régebbi anyaghoz. A törzsanyag egy részét azonban nem  szerzők közlése 
alapján ismerik meg  a tanulók, hanem önállóan. Az ismeretek, alapvető tudnivalók önálló 
elsajátítását szolgálják az óraegységekbe illesztett forrásrészletek a hozzájuk adott 
megfigyelési szempontokkal, kérdésekkel. Ezek kisebb betűvel lesznek szedve a könyvben 
annak jeléül, hogy nem számon kérhetők, de vékony fekete lénia emeli ki majd őket/ most 
piros vonal jelzi a margón/, mutatva hogy az anyag értelmes feldolgozása során nem 
kikerülhetők. Általában ugyanis a megfelelő törzsanyagrész indukciós  bázisául szolgálnak, és 
az órán történő feldolgozásuk  a tervszerű készségfejlesztés fontos eszköze. A forrásrészletek 
sokfélék: törvények, életrajzi részletek, oklevelek, krónikarészletek, céh-és kiváltságlevelek 
stb. A szerzők sokoldalúságát mutatja, hogy ezzel a korabeli írásos dokumentumok 
sokféleségére is felhívják a figyelmet. Az óraegységek anyagában szerepel végül az ún. 
kiegészítő anyag. idetartozik a törzsanyag megértéséhez, a történelmi korok felelevenítéséhez 
nélkülözhetetlen anyag, mely nem kérhető számon. jelenleg ceruzával meghúzott részek ezek, 
a könyvben kisebb betűvel lesznek szedve. Az óraegységeket kérdések zárják, ezek elsődleges 
célja a lényeg kiemelése, az összefüggések megláttatása, felismerése önálló munka alapján. 
A nagyobb összefüggések, hasonlóságok és különbözőségek felismerését a tér és időbeli 
tájékozódás képességének további fejlesztésér szolgálják a korokat záró összefoglalások. 
olyan kérdéssorral kezdődnek ugyanis, mely a kor legfontosabb sajátosságaira, 
leglényegesebb jegyeire hívja fel a tanulók figyelmét, megint csak azáltal, hogy feladatokat 
oldatnak meg velük a szerzők. 
Fontos szerepük van a könyvben az ábráknak, képeknek és a táblázatoknak is. Az ábrák, 
képek nagy része indukciós bázisként illetőleg készségfejlesztő okokból került be. A 
szövegben rájuk utaló feladatok megkívánják, hogy a forgató készítésekor fokozott gonddal 
helyezzük el őket. A képek többi része kifejezetten az esztétikai nevelés szolgálatában áll. Az 
egyes korokat összefoglaló táblázatok az önálló összefoglaláshoz adnak segítséget. Kár, hogy 
mind a képeket mind a táblázatokat – a terjedelem korlátai miatt – minimálisra kellett 
szorítanunk. 
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A könyv sokféle összetevőből áll. Használatát a tanulóhoz szóló bevezetésben magyarázzák el 
a szerzők. Véleményem szerint nem ártana, sőt nagyon is szükséges lenne tanári kézikönyv is, 
hogy a szerzők úttörő munkája kárban ne vesszen, hogy úgy használják a könyvüket, ahogyan 
ők eltervezték.  
A kéziratot kiadásra javaslom 
 
Bp 1977. június 20. Juth Lenke felelős szerkesztő 
 
(MOL XIX –I – 8 – u 52.d. OM Középiskolai Főosztály iratai 1977. jul. 27) 
 
13. A Hinora Sándor által készített „szavazási táblázat” 
 

tagok pályaművek sorszáma javasolt helyezés 

 1 2 3 ….. 

xy     

zv ….     

     

 

(MOL – XXIX – 1-2. 19. d. 53. t. Tankönyvkiadó Vállalat irata. Utasítás a Pályázatokat 
elbíráló Bizottságok működési rendjére (rajta kézírás. „Főszerkesztő elvtárs, kérem az 
utasításban foglaltak pontos betartását”, Hinora Sándor)) 
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rektornak (Magyar Iparművészeti Főiskola). 1973. július 9. 
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készítésének anyagai. A gimnáziumi tanterv. 1962. dec. 7 
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MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új reformtanterv 
készítésének anyagai. A gimnázium céljai és funkciói. (A tantervi bizottság előterjesztése, 
1963. október) 

MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete A gimnáziumi új reformtanterv 
készítésének anyagai. A tantárgyi bizottságok jelentései a változásokról és a problémákról.  
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MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv 
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jelentése. 1963. január 14.  

MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv 
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fő kérdései.  

MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. A gimnáziumi új reformtanterv 
készítésének anyagai. Tanterv és utasítás a középiskolák számára. Osztályfőnöki órák. Bp. 
1963.  

MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. 25.520/1965.sz melléklete. Feljegyzés Sebő elvtárs részére a 
Tudományegyetemi és Tanárképző Főiskolai Osztálynak a gimnáziumok reform tantervvel 
kapcsolatos problémáiról. 1963. szeptember 28.  

MOL XIX – I – 4 – tt 17.d. Tantárgyi koncentráció a középiskolai történelemtanításban. (A 
fővárosi szakfelügyelők munkaközösségének összeállítása az 1964/65. évi vizsgálatok 
alapján) 

MOL XIX – I – 4 – tt 34. d. Az 1964/65. év érettségi vizsgák tapasztalatai – 1966. február 16. 
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MOL XIX – I – 4 – tt 34.d A Kanizsay Dorottya Általános Gimnázium IV. A osztályának 
érettségi jegyzőkönyve. 1964. június 17. 

MOL XIX – I – 4 – tt 34.d. 12146 érettségi útmutatók: Útmutató a gimnáziumok és 
szakközépiskolák nappali tagozatainak szóbeli érettségi vizsgáihoz történelemből 1965/66. 
tanév – 1966. január 27. 

MOL XIX – I – 4 – tt 34.d. A gimnáziumi érettségi vizsgák tapasztalatai Budapesten. 1965.  

MOL XIX – I – 4 – tt 34.d. Az érettségi vizsgák tapasztalatai. 1966. július 7. 

MOL XIX - I – 4 – y 13.d. 24-44/1972 36. t. Vezetői értekezlet jegyzőkönyve, 1972. 
szeptember 26. 

MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 198. t, 1969. december 17-i vezetői értekezlet.  
Előterjesztés a főosztályvezetői értekezlet elé tárgya: A Gimnáziumi Érettségi 
Vizsgaszabályzat módosítása 

MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 Előterjesztés a főosztályvezetői értekezlet elé tárgya: A 
Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat módosítása. 1969. december 17-i vezetői értekezlet 

MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 és 200-212/1970 187. t. Az 1969. július 8-i vezetői 
értekezlet anyaga. Fejlesztési irányelvek a tanácsok számára a IV. ötéves tervjavaslataik 
kidolgozásához. 

MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 és 200-212/1970 188. t. 1969. augusztus 26-i vezetői 
értekezlet anyaga. A közoktatási revíziós terület főbb munkatervi feladatai az 1969/70. 
tanévben. 

MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 és 200-212/1970 190. t. 1969. szeptember 16-i vezetői 
értekezlet. A vb-elnökhelyettesek és művelődésügyi osztályvezetők 1969. szeptember 24-25-i 
tanácskozása referátumának tézisei. 

MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 és 200-212/1970 198. t, 1969. december 17-i vezetői 
értekezlet. Előterjesztés a főosztályvezetői értekezlet elé. tárgya: A Gimnáziumi Érettségi 
Vizsgaszabályzat módosítása. 

MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 és 200-212/1970 208. t. 1970. április 14-i vezetői 
értekezlet. Jelentés-tervezet a főosztályvezetői értekezlet elé. Jelentés az MSZMP Agitációs és 
Propaganda Bizottság elé a közoktatásügy fejlődéséről 1965-70 között. 

MOL XIX – I – 4 – y 186-199/ 1969 és 200-212/1970194.t. 1969. november 18-i vezetői 
értekezlet. A pedagógusok elvándorlása és belső vándorlása. 

MOL XIX – I – 4 jjj 26. d. 156. t. Csató István, a Kulturális Kapcsolatok Intézete 
osztályvezetőjének levele Lugossy Jenőhöz az 1966. szeptember 12 és 19 között lezajlott 
magyar-francia tankönyvrevízió eredményeiről. (1966. október 13.) 
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MOL XIX – I – 4 y 14. d. 51.t. a Közoktatási Revíziós Terület Főosztályvezetői 
Értekezleteinek Jegyzőkönyvei 202/73.6.0. 

MOL XIX – I – 4 y 14. d. 83.t. MM Gimnáziumi osztály Előterjesztés az MSZMP Központi 
Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottsága számára. 1973. július 24. 

MOL XIX – I – 4 y 14. d. 83.t. MM Gimnáziumi osztály Jelentés Az 1973-ban bevezetett 
intézkedések gimnáziumi végrehajtásáról 

MOL XIX – I – 4 y 14. d. 84. t. MM Közoktatáspolitikai Főosztály Előterjesztés vezetői 
értekezletre – Barek István osztályvezető. 

MOL XIX – I – 4 y 18. d. 100. t. Közoktatási Revíziós Terület Főosztályvezetői 
Értekezleteinek Jegyzőkönyvei. Előterjesztés a közoktatási revíziós terület vezetői értekezlete 
számára tárgy: Az iskolai pályaválasztási tanácsadás helyzete. 1974. december 17 

MOL XIX – i – 8 – U 53. d  12.t. 1977 18136/1977 A gimnáziumi tantervek (OPI) 
gimnáziumi Osztály általi bírálata. 1977.jan. 19. Hanga Mária 

MOL XIX – i – 8 – U 53. d 12.t. 1977 19456/1977.V.sz Középfokú képzési célú tantervek 
véleményezése. Mándi Sándor rendőr ezredes csoportfőnök. 

MOL XIX – i – 8 – U 53. d. 12. t. Középiskolai Főosztály iratai. A Középiskolai Főosztály 
válasza Az FPI tájékoztatása az öt év szakfelügyeleti látogatásainak szaktárgyi elemzéséről 
című jelentésre. 

MOL XIX – i – 8 – U 53. d. Középiskolai Főosztály iratai. 18136/1977. A gimnáziumi 
tantervek (OPI) gimnáziumi Osztály általi bírálata 1977.jan. 19. 

MOL XIX – i – 8 – U 56 53. d 12. t. 1977 18136/1977 A gimnáziumi tantervek (OPI) 
gimnáziumi Osztály általi bírálata. 1977.jan. 19.Hanga Mária iratai 

MOL XIX – i – 8 – U 56. doboz 1977 Középiskolai Főosztály iratai. 1977. jan. 28. szóbeli 
tételek véleményezésének megküldése a Fejér Megyei VB Művelődésügyi Osztály vezetőjének 
a minisztériumból, ahova az iskola küldte. 

MOL XIX – I – mm 21. d. 24. t. Hanga Mária iratai. Az új tantervek bevezetésének időszerű 
kérdései. /Tájékoztató előadás a megyei tanácsok művelődésügyi osztályvezetői számára/, 
Veszprém, 1978. január 27.  

MOL XIX - I- 4 jjj 42. d. 257. 7 Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai. Meruk Vilmos a 
Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztály főosztályvezetőjének levele Lugossy Jenőnek. 
(bizalmas) – 1965. május 9. 

MOL XIX – I- 4 –tt 34. d Az 1965/66. évi érettségi vizsgákkal kapcsolatos rendelkezések. 

MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. A Közoktatási Főosztály iratai. Előterjesztés. A tanulmányi 
feltételekben különösen hátrányos helyzetben lévő tanulók segítésének problémái és 
megoldásuk útjai (sic!)  
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MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Dr Fekete József főosztályvezető helyettes előadói beszédének 
vázlata – az iskolai csoportvezetők 1964. január 23-i értekezletén.  

MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Dr. Fekete József főosztályvezető feljegyzése az érettségi 
vizsgaszabályzatról, 1964. február 7. 

MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Dr. Fekete József főosztályvezető helyettes előadói beszédének 
vázlata – az iskolai csoportvezetők 1964. január 23-i értekezletén 

MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Előterjesztés az 1965. május-júniusában lezajlott gimnáziumi és 
szakközépiskolai érettségi vizsgák tapasztalatairól.  

MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Jegyzőkönyv a Fáy András Gimnázium és Szakközépiskola IV: D 
osztályának /szerszámkészítő tagozat/ érettségi vizsgájáról 1964. június 22. 

MOL XIX – I- 4 –tt 34. d. Közoktatási Főosztály iratai. 10587/1965. Útmutató az érettségi 
elnökök részére az érettségi vizsgák elemzéséhez. 

MOL XIX – J – 4 – n 50. d. Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések. 
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium IV. D június 1-4-én tartott érettségi vizsgájának 
jegyzőkönyve. 

MOL XIX – J – 4 – n 50. d. Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések. 
Varga Katalin Általános Leánygimnázium IV. J 1962. június 11-13-án tartott érettségi 
vizsgájának jegyzőkönyve. 

MOL XIX – J – 4 – n 50. d. Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések. 
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium IV. D 1962. június 1-4-én tartott és a Landrer Jenő 
Általános Gimnázium IV. A június 1-6-án tartott érettségi vizsgájának jegyzőkönyve. 

MOL XIX – J – 4 – n 50. d. Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések. 
A Leőwey Klára Közgazdasági Technikum érettségi vizsgájának jegyzőkönyve.1962. június 
13.  

MOL XIX –I – 8 – u 12. d. Az 1974. tanév érettségi jegyzőkönyvei. 27. tétel A Karcagi 
Gábor Áron Gimnázium IV. A osztálya érettségi vizsgájának jegyzőkönyve, 1974. június 17. 

MOL XIX –I – 8 – u 12.d 198/1974.G.O. A Művelődésügyi Minisztérium iratai. Szarka 
József levele Welker Ottónak 

MOL XIX –I – 8 – u 12.d 198/1974.G.O. A Művelődésügyi Minisztérium iratai. Papp István: 
Megjegyzések A nemzetiségi kérdés Magyarországon című kiegészítéshez. 

MOL XIX –I – 8 – u 12.d Az 1974. tanév érettségi jegyzőkönyvei. Rétsági Gimnázium 
érettségi jegyzőkönyve, 1974. június 13-14. 

MOL XIX-I – 4 jjj  32. d 188. t. .Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai. Jelentés a történelem 
tanterveinkről és tankönyveinkről 1967, április 25. 
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MOL XIX-I – 4 jjj  32. d 188. t. Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai. Az MTA 
Történettudományi Intézetének feladatai az általános és középiskolai történelemoktatás 
támogatásában. 

MOL XIX-I – 4 jjj  32. d 188. t. Lugossy Jenő miniszterhelyettes iratai. Feljegyzés Dr Szarka 
József főigazgató elvtárs részére. 1969. február 10. Bakonyi Pál főigazgatóhelyettes. 

MOL XIX-I-4-fff- MM Kollégiumi iratok 1959. június 17. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai 50. d. 1. cs. Dr. Welker Ottó igazgató 
tanévnyitó beszéde. Berzsenyi Dániel Gimnázium, 1962. augusztus 31.  

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d 1. cs. 
A Steinmetz Miklós Általános Gimnázium IV. A humán osztályának érettségi jegyzőkönyve 
1962. június 18-21. (Kottay Ferenc elnök) 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag A Zrínyi Ilona Leánygimnázium IV. A 1962. évi június 16-án tartott érettségi 
vizsgájának jegyzőkönyve. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. A pécsi Állami Janus Pannonius Gimnázium IV. D osztályának érettségi 
jegyzőkönyve. 1962. június 7-9. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. Az Állami Corvin Mátyás Általános Gimnázium 1962. június 12-16-én tartott 
érettségi vizsgájának jegyzőkönyve, IV. B 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. A budapesti József Attila Gimnázium IV. E osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. 
június 18-21. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. A Kőrösi Csoma Sándor Tizenkét évfolyamos Iskola XII. B osztályának érettségi 
jegyzőkönyve, 1962. június 18-21. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag A Steinmetz Miklós Gimnázium IV. E osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. 
június 11-13. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. Jegyzőkönyv a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium év végi értekezletéről. 1962. június 
18. (Berzsák Béla felszólalása) 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag A Cinkotai 12 évfolyamos Iskola és Nevelőintézet IV. B osztályának érettségi 
jegyzőkönyve. 1962. június 7-9 
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MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. A Toldy Ferenc Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 8-
11. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. A 
Könyves Kálmán Gimnázium IV. A  osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 4-6. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag A Steinmetz Miklós Gimnázium IV. D osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. 
június 5-8. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. A 
Petőfi Sándor Általános Gimnázium IV. B osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 4-
7.  

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. A 
Teleki Blanka Gimnázium IV.A osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 4-7 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1 A 
Kossuth Zsuzsa Leánygimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 7-11. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. A pécsi Janus Pannonius Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. 
június 15-18. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. A Jedlik Ányos Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. május 
11. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. Az Állami Árpád Gimnázium IV. C osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. június 
12-15. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. A Budai Nagy Antal Általános Gimnázium IV. D osztályának érettségi 
jegyzőkönyve.1962. június 6-9 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d. 1. 
csomag. A Nagy Lajos Gimnázium IV. B osztályának érettségi jegyzőkönyve. 1962. május 31-
június 1. 

MOL XIX-J-4-n Középfokú Oktatási Főosztály iratai. Érettségi elnöki jelentések 50. d 1. 
csomag 

MOL XX-I-2 9. d. 4. t  A Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Az 1960-as részletes terv 
„Világnézeti nevelés” c. pontja. 

MOL XXIX – 1-2 20. d. 53. t. A Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Jegyzőkönyv a Pályázatokat 
Elbíráló Bizottság 1976. november 29-én tartott értekezletéről 
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MOL XXIX – 1-2 9. d. 3. t. Tankönyvkiadó Vállalat iratai. A Tankönyvkiadó Vállalat 1965-
80-as távlati terve. 

MOL XXIX – 1-2 9.d. 4. t. A Tankönyvkiadó Vállalat iratai. Az 1960-as részletes terv. 
Történelem IV. 

MOL XXIX – 1-2 Tankönyvkiadó Vállalat iratai 13. d. 22. t.1961.máj. 26. 4529/1961/BM – 
levél a Kiadói főigazgatósághoz (Szalay utca) a prémium elszámolásról  

 

HATÁROZATOK, RENDELETEK, TÖRVÉNYEK 

1000 év törvényei http://www.1000 ev.hu/ 

1961. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről 
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8436 

25/1957 MM utasítás, 134/1958 MM utasítás, 56.111/1963 MM utasítás 

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1967-1970. Társadalmi 
Szemle 1969/7-8. sz. 

A művelődésügyi miniszter 117/1962. (M.K.6.) M.M. számú utasítása a gimnáziumi 
vizsgaszabályzatról. 

A művelődésügyi miniszter 117/1962. (M.K.6.) M.M. számú utasítása a gimnáziumi 
vizsgaszabályzatról 

A művelődésügyi miniszter 119/1965. (M.K.7.) M.M. számú utasítása a gimnáziumi érettségi 
vizsgaszabályzat módosításáról 

A művelődésügyi miniszter 146/1958. M. M. számú utasítása a műszaki gyakorlati nevelés 
bevezetésről az általános iskolákban és a gimnáziumokban 

A művelődésügyi miniszter 146/1958. M. M. számú utasítása a műszaki gyakorlati nevelés 
bevezetésről 

A művelődésügyi miniszter 186/1963. (M.K.24.) M.M. számú utasítása a gimnáziumi érettségi 
vizsgaszabályzatról. 

A művelődésügyi miniszter a 180/1973. OM számú valamint a 105/1975. (M.K.2.) OM számú 
utasítása a gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat módosításáról 

A művelődésügyi miniszter142/1962 (M.K.12) M. utasítása az 1962/63. tanév főfeladatairól a 
középfokú oktatási intézményekben. (Melléklet a Művelődésügyi közlöny 192. évi 12. 
számához) 

Az 1951. évi 14. törvényerejű rendelet az általános gimnáziumról IV. 11-12.§ 
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Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának határozata az ifjúság helyzetéről és a KISZ 
megalakításáról. Budapest, 1957. március 11. 

Az MSZMP KB állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben 1970. február 18-19., In: Az 
MSZMP határozatai és dokumentumai. Budapest, Kossuth Kiadó, 1974.  

Az MSZMP VII. kongresszusának határozatából, 1959 Idézi: INKEI Péter, KOZMA Tamás, 
NAGY József, RITOÓK Pálné: Az ezredforduló iskolája Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. 
(INKEI-KOZMA-NAGY-RITOÓK, 1979) 

Az oktatásügyi miniszter1/1954. (V.5.) O. M. számú rendelete az egyetemi és főiskolai 
felvételek szabályozásáról. 

Közlemény az MSZMP KB üléséről, 1972. november 14-15. I. Az ideológiai helyzetről. A 
Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971-1975, 385-387 

Kulturális fejlődésünk eredményei és feladatai (részletek az MSZMP kongresszusi 
irányelveiből). Köznevelés, 1962. szeptember 4.  

Tanterv és Utasítás az általános iskolák számára. (Szerk. Miklósvári Sándor) Tankönyvkiadó 
Vállalat, Budapest, 1970. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


