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„A KÜLFÖLD MÉG MINDÉG ALIG TUD RÓLUNK”

Magyar–német tankönyvvita a második világháború idején

Régi igazság, hogy az egyes népekrõl alkotott kép, az ezek révén rögzõdött
— sokszor végtelenül leegyszerûsített és hamis, ám valami igazságmaggal álta-
lában bíró — sztereotípiák talán legfontosabb forrásai azok a tankönyvek, ame-
lyek elsõsorban szûkebb, szerényebb terjedelemben és mélységben viszont tá-
gabb környezetüket is bemutatják. Mindenekelõtt a történelem és a földrajz
(részben az irodalom, a nyelv és — ahol volt ilyen — az államtan vagy állampol-
gári ismeretek) tankönyvek közöltek és közölnek gyakran megbízható, olykor
azonban elõítéleteken és a másik etnikum elutasításán alapuló adatokat a
szomszéd és a távolabbi államokról, többnyire néprajzi és gazdasági szempon-
tokat is figyelembe véve.

Különösen így van ez a felvilágosodás eszmerendszerébõl következõ álta-
lános tankötelezettségnek a 18. században elméletben, a 19. század végére már
a gyakorlatban is szinte egész Európában megvalósult bevezetése óta. Annál is
inkább, mivel a többnyire csak alapfokú képzésben részesülõ emberek rendsze-
rint kizárólag, ám a — Közép-Kelet-Európában még a 20. század elsõ felében
elitképzésnek minõsülõ — középfokú oktatásban tanulók is általában csak
ezekbõl szerezhettek tudomást más népek múltjáról és életmódjáról. Az így át-
adott információk viszont sokszor manipuláltak, a politika érdekei által megha-
tározottak maradtak, sajnos részben — igaz: jóval kevésbé, mint korábban —
ilyenek még napjainkban is.

Mindez pedig azért is igencsak veszélyes, mivel az alapmûveltség (alsó)
szintjénél tovább nem jutó tömegek gyakorta ezek alapján — és rendszerint
bármiféle gyakorlati tapasztalat nélkül —, általánosítva ítélkeznek az „idegen”
etnikumokról. (Nem is beszélve arról, hogy értelmiségük jó része inkább szítja,
mint tompítja az esetleg ezek nyomán keletkezett nemzeti ellentéteket.) A sa-
játmagát fel-, a „másokat” viszont leértékelõ folyamat már az ókorban is megfi-
gyelhetõ erõsödése, modern értelemben vett megszilárdulása a nacionalizmus
térnyerésétõl, a 19. század kezdetétõl vált jellemzõvé. Különösen abban a sok-
nemzetiségû, kevert lakosságú közép-kelet-európai régióban, amelynek centru-
ma a Kárpát-medence, a történelmi Magyarország volt. S míg napjainkra Nyu-
gat- és Közép-Európa államai nagyrészt már túljutottak ezen a terhes történel-
mi örökségen, igyekeznek néha önmagukat is kritikusan, másokat pedig minél
pozitívabban ábrázolni — ez a németek esetében néha már túlzásokba is esik —,



Magyarország szomszédságában ez még mindig nem történt meg. A térség álla-
mainak tankönyvei olykor a legrosszabb hagyományokat örökítik tovább, akár
etnikai konfliktusokat is kockáztatva ezáltal. Nem gondolva rá, hogy önma-
gunk minél alaposabb megismerése, saját érdekeink következetes képviselete
nem feltételezi és kívánja mások lebecsülését vagy megvetését.

Emiatt fontos napjainkban is a nemzeti és a nemzetközi tankönyvvizsgá-
lat, illetve annak Európában csak részbeni eredményre vezetõ története. Ta-
nulmányomban ennek egy érdekes szeletét, a második világégés alatti magyar–
német tárgyalásokat, illetve azok hátterét igyekszem bemutatni.

A tankönyvekrõl zajló nemzetközi egyeztetések a 19. század végére nyúl-
nak vissza. Ezt az Interparlamentáris Unió elsõ, 1889-es konferenciája ajánlot-
ta elõször, a békére való nevelés fontosságára hivatkozva. A nemes szándékokat
azonban a 19–20. század fordulójának nemzetközi konfliktusai és az I. világhá-
borúnak az egymással szembeni gyûlöletet mindkét oldalon a korábbinál is he-
vesebben hirdetõ szólamai elsodorták. Ezután a párizsi békekonferenciák javas-
latára 1919 júniusában genfi központtal létrejött Nemzetek Szövetsége — Ma-
gyarországon használt nevén a Népszövetség (az Egyesült Nemzetek Szerveze-
te jogelõdje) — keretében próbálták a nemzetközi tudományos együttmûködést
újraéleszteni. (Magyarország 1922-ben, Németország csak 1926-ban csatlakoz-
hatott a Népszövetséghez.) Ennek érdekében hozták létre 1922-ben a Szellemi
Együttmûködés Nemzetközi Bizottságát (Commission Internationale de
Coopération Intellectuelle), az UNESCO elõdjét, majd 1926-ban a Párizsban
mûködõ Szellemi Együttmûködés Nemzetközi Intézetét (Institut International
de Coopération Intellectuelle).

A Szellemi Együttmûködés Nemzetközi Bizottsága évente ülésezett Genf-
ben, 15 tagja között egy magyar is helyet kapott: 1937-ig Tormay Cécile, 1939-
ig Teleki Pál, majd rövid ideig — hiszen Magyarország 1939-ben kilépett a Nép-
szövetségbõl — Kerékjártó Béla. Magyar Nemzeti Bizottságát 1923-ban alapí-
tották, vezetõi az MTA elnökei, Berzeviczy Albert, majd József királyi herceg
lettek. A testület fõ céljának az utódállamok magyar kisebbségei kulturális ér-
dekeinek a védelmét, illetve a külföldi iskolai tankönyvek magyarellenes részei-
nek revízióját tekintette.1 Az utóbbi törekvést szolgálta a Nemzeti Bizottság-
nak az az MTA keretében mûködõ albizottsága, amelyet — a Magyar Paeda-
gógiai Társaság 1929-ben Kornis Gyula kezdeményezésére létrehozott Külföldi
Tankönyvügyi Bizottságának munkáját folytatva — 1932-ben alapítottak Kül-
földi Tankönyvügyi Albizottság néven. Ennek elnöke a neves neveléstörténész,
Fináczy Ernõ, 1935-ben bekövetkezett halála után pedig a korszak vezetõ his-
torikusai, a nemzetközi tankönyvrevízióban is fontos szerepet játszó Doma-
novszky Sándor, majd Lukinich Imre, titkárai a kultuszminisztérium egyetemi
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1 A Commission Internationale de Coopération Intellectuelle magyar kapcsolatairól: Balogh
Jenõ: A Szellemi Együttmûködés Magyar Nemzeti Bizottságának mûködése. In: Közigazgatásunk
nemzetközi kapcsolatai. A VI. Közigazgatási Továbbképzõ Tanfolyam elõadásai. Közzéteszi dr. vitéz
Keresztes-Fischer Ferenc. Szerk. Mártonffy Károly. Állami Ny., Budapest, 1941. 861–866. L. még:
Magyary Zoltán: Tudományos életünk virágzásának feltételeirõl. In: Uõ: A magyar tudományos
nagyüzem megszervezése. Nyolc év a magyar tudományos élet kormányzatában. Danubia, Pécs,
1931. 103–111., fõleg: 103–106.



osztályának fõnöke, Olay Ferenc, majd 1936-tól szintén egy kultuszminisztéri-
umi tisztviselõ, vitéz Nagy Iván voltak.

Nemzetközi szinten a Franciaországi Népszövetségi Egyesület már 1920
szeptemberében javasolta a tankönyvek vizsgálatát a Nemzetek Szövetsége ta-
nácsának, hogy az „õrködjék afelett, hogy az oktatás megfelel-e a Nemzetek
Szövetsége alapelveinek, hogy ne forduljon elõ gyûlölködés vagy félreértéskel-
tés az egyes népek között, valamint hogy ellenõrizze és jelezze azokat a tévedé-
seket vagy rosszindulatú kifejezéseket, amelyek más országokról a tankönyvek-
ben elõfordulnak.” A Szellemi Együttmûködés Nemzetközi Bizottsága pedig
1925-ben elfogadta az úgynevezett Casares-féle javaslatot — Julio Casares spa-
nyol diplomata, romanista és hispanista lexikográfus volt —, amelynek célja in-
dokolásában olvasható: „[…] megtisztítani az egyes tankönyveket a tévedések-
tõl és hamis fogalmaktól, amelyek oda becsúsztak, inkább tudatlanság, mint
rosszakarat alapján, és amelyek eltakarják vagy megváltoztatják egyes népek
igazi arculatát, olyan vonásokat nyomva rájuk, amelyek õket felismerhetetle-
nekké vagy éppen gyûlöletesekké teszik”. Franciaországban részben ennek
alapján vontak aztán vissza számos tankönyvet, a skandináv államok pedig
egymással egyeztették megjelenés elõtt álló történelem- és földrajz-tankönyve-
ik szövegét, s ehhez hasonló munkálatok zajlottak az amerikai kontinensen is.
1926-ban francia és német indítványra Amszterdamban a háborút méltató
vagy a gyûlöletre nevelõ tankönyvek korrigálását vagy visszavonását javasló
szervezetet is létesítettek.

A Szellemi Együttmûködés Nemzetközi Bizottsága 1932. július 18-a és
23-a között tartott ülésén kérte nemzeti bizottságait, hogy reagáljanak a tan-
könyvek javításának igényeirõl hozzájuk érkezõ megkeresésekre, illetve a vitás
kérdések eldöntésére közvetítõ szerepet ajánlott föl. E javaslatot az 1932. évi
népszövetségi közgyûlés határozattá emelte. Ugyancsak 1932-ben jelent meg
franciául — a következõ esztendõben ezt bõvítve angolul — a bizottság jelenté-
se az iskolai tankönyvek revíziójáról és a nemzetközi megértés szükségességé-
rõl. E kötet az ehhez kapcsolódó magyar kutatások szervezeti hátterét, illetve
az ezek révén megvalósult intézkedéseit is bemutatta. Egy 1935-ben több or-
szág egyetértésével kiadott újabb dokumentum (Deklaráció a történelemtaní-
tásról) —, amelyet 1937-ben a Népszövetség közgyûlésén számos állam aláírt
(bár az USA, Franciaország és Nagy-Britannia tartózkodott ettõl) — a történe-
lemtanítás legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy a diákokat a nemzetek
közötti megbékélés szellemében olyan kritikus szemléletre nevelje, mely a más
népekkel szembeni elõítéleteket is képes lebontani. 1937-ben azonban ez a
szándék részben már illuzórikus volt. Emellett az ötévente megrendezett nem-
zetközi történészkongresszusok (1928: Osló; 1933: Varsó; 1938: Zürich), illetve
azok tanácskozásai — melyek közül az 1931. évit Budapesten rendezték —
szintén foglalkoztak a témával. Kiadványaikban a magyar tankönyvekrõl is
megjelentek tanulmányok Szelényi Ödön és Chobodiczky Alajos tollából.2
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2 Nagy Iván: A tankönyvek nemzetközi revíziója. Néptanítók Lapja és Népmûvelési Tájékozta-
tó, 1937/19. 746–749. (Az idézetek ebbõl a cikkbõl valók.) F. Dárdai Ágnes: Tankönyvek a társadal-
mi-politikai érdekek kereszttûzében. In: Uõ: Történelmi megismerés – Történelmi gondolkodás, II.



Magyar nyelven Tas József budapesti elemi iskolai igazgató volt az elsõ,
aki a Magyarországról külföldi tankönyvekben megjelent torzításokról tudósí-
tott, angol, amerikai, norvég és belga példák alapján. Már õ is figyelmeztetett
arra — amire aztán szinte minden késõbbi bírálat kitért —, hogy a magyarok-
ról alkotott egyoldalú és kedvezõtlen kép elsõsorban a környezõ államok, a Kis-
antant-országok sikeres kulturális propagandája miatt keletkezett. „Ezzel a
kérdéssel ma annál inkább foglalkoznunk kell — állította 1928-ban —, mert a
minket körülvevõ ellenséges hódítók ugyancsak fürge munkát végeztek és vé-
geznek ma is azért, hogy állítólagos kultúrfölényük szembetûnõ legyen, hogy
szellemi életüknek általuk hangoztatott, mondva-csinált magasabb szintje ki-
ütközzék és végül mindezek alapján ártatlan szemforgatással jogosnak kikiál-
tott hódítási mûveletük a kultúrvilág elõtt is valamiképpen indokoltnak lássék,
hogy ezzel is demonstrálhassák a megszállott területeken elorzott kultúrjavak
barbár módon való tervszerû szétrombolásának szükségszerûségét.” Mindez
persze csak féligazság volt, hiszen — ahogy arra például Jeszenszky Géza mu-
tatott rá alapvetõ munkájában3 — a magyarságnak már jóval az elsõ világhábo-
rú elõtt, a 19. század végén is a többnyire az elõnytelen vonásait emelték ki. Ko-
rábbi jó híre, amelyet fõleg az 1848–49-es forradalomnak és szabadságharcnak
köszönhetett, eddigre már elillant. A kiegyezés utáni idõszakban — elsõsorban
a nemzetiségi kérdés rossz kezelése miatt — már inkább a negatív tulajdonsá-
gokat hangsúlyozták. Nemcsak a Jeszenszky által vizsgált angol területen, de
egész Nyugat- és Közép-Európában is. (Igaz: mindez akkor is részben a ma-
gyarországi nemzetiségek sikeres érdekérvényesítésének volt köszönhetõ.)

Tas József a „pontosságáról és alaposságáról ismert” németekrõl csak
annyit jegyzett meg: „Rendesen túltömött szemléltetõ képeken látunk furcsa-
ságokat. Ezeken a képeken sokat akarnak szemléltetni, s így össze-vissza min-
denféle van felhalmozva rendszertelenül. Drezdában láttam egy ilyen szemlél-
tetõ képet, melyen gémeskút van középen és körülötte gulya, ménes delel, a gu-
lyás bundában, a csikós kivételesen szûrben, egy-két lovas azonban gyolcsban,
az elõtérben kuvaszok és a kútágason hat darab füstölt sonka van felakasztva.
A kép címe: Ungarische Puszten. Hol látta ezt a német, nem tudom, de ször-
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köt. Pécs, ELTE BTK – Magyar Történelmi Társulat, 2006. 8–40. A kérdéskör kiváló, a további szakiro-
dalmat, levél- és kézirattári forrásokat is tömören összegzõ elemzései: Albert B. Gábor: A magyarországi
tankönyvrevíziós mozgalom a két világháború között. Századok, 2008/1. 63–78. Uõ.: Domanovszky Sán-
dor és a hazai tankönyvrevíziós mozgalom intézményesülése. Történelemtanítás. Online történelem-
didaktikai folyóirat, Új folyam II. 2011/1. (http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/
uploads/2011/03/02_01_05_Albert.pdf – letöltve: 2014. december 10.) Uõ.: A két világháború közötti
magyarországi tankönyvrevíziós mozgalom kutatásának történeti forrásai. Történelemtanítás.
Online történelemdidaktikai folyóirat, Új folyam II. 2011/2. (http://www.folyoirat.tortenelem-
tanitas.hu/wp-content/uploads/2011/06/02_02_05_Albert.pdf – letöltve: 2014. december 10.) Ld. még:
Szabolcs Ottó: Nemzetközi tankönyvegyeztetések. Educatio, 1994/4. 623–630. (E téma tekintetében:
623.) Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói. Iskolakultúra, 2005/10.
120–126., elsõsorban 120. Szalai Bernadett: A nemzetközi tankönyvkutatás történeti vázlata. Acta
Academiae Beregsasiensis, 2012/1. 87–99., fõleg 88–89. Lembrecht, Christina: Bücher für alle. Die
UNESCO und die weltweite Förderung des Buches 1946–1982. De Gruyter, Berlin–Boston, 2013.
105–107.

3 Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs. Magyarország megítélésének megváltozása
Nagy-Britanniában, 1894–1918. Magyar Szemle Alapítvány, Budapest, 1994.



nyen fel volt háborodva a kolléga, amikor ennek láttára mégis csak mosolyra
derült arcunk, s mikor apróra elmagyaráztuk, hogy ezt bizony ilyenformán se-
hol széles ez országban nem lehet megtalálni együtt. Pedig õ azt jegyezte meg,
hogy a leghíresebb lipcsei cégek egyike adta ki – és ez igaz is.” Egy szász termé-
szettudományi olvasókönyv kapcsán pedig kifogásolta, hogy az Magyarországot
korábbi nagyságában — „ó, bár úgy volna!”, sóhajtott közben föl — mutatja be, a
már említett puszta-képet kicsinyítve hozva. Arra is figyelmeztetett, hogy Né-
metországban nagyon sok könyvet kell majd átnézni abból a szempontból, mit is
mondanak a magyarokról. Ennek fõ oka az volt, hogy Németországot — akár-
csak napjainkban — korábban is szövetségi államként igazgatták, s mivel az ok-
tatási ügyek tartományi hatáskörbe tartoztak, ezért területenként változtak a
tankönyvek. Ez a viszonylagos önállóság, ha jóval szûkebb térre szorulva, még
az 1933-as nemzetiszocialista hatalomátvétel után is megmaradt.

Tas József a külföldi tankönyvek magyarság-ábrázolásánál egyrészt a jó-
hiszemûen, ám „kellõ utánjárás nélkül átvett”, „hangzatos badarságokról” be-
szélt, melyeket valószínûleg nem lesz nehéz helyesbíteni: „[…] ilyenek a ma-
gyar puszta, a gulya, a ménes, a vadlovak, a csikós gyolcsban, a juhász bundá-
ban. Ez olyan, mint a magyar cigány muzsikus, aki külföldön fényes aranysuj-
tásos huszárdolmányban muzsikál. Így azt hiszik, hogy itthon legalább is lovon
jár, s mi, akik még nem mentünk ki külföldre, szintén muzsikálunk.” Másrészt
viszont a szerinte elsõsorban az elsõ világháború alatti emigráns cseh politiku-
sok ármánykodása nyomán elterjedt „céltudatos, tendenciózus” torzításokról
szólt, melyek kijavításához „[…] minden elképzelhetõ eszközt igénybe kell
majd vennünk, ha célt akarunk érni.” A tankönyvek terén a nemes békecélokat
meghirdetõ törekvésekrõl — így a Nevelésügyi Társaságok Világszövetségének
céljairól — pedig kijelentette: a magyarok is ennek szolgálatába állnak, „[…] de
csak akkor, ha hazánk régi határai meglesznek, mert addig nem békére fogunk
nevelni. Míg magyar tanító és tanár él, mi nem tehetjük ezt. Gyûlöletre sem ne-
velünk, mert az ellenkezik a keresztény etikával, de elég, ha rámutatunk e
csonkaország térképére, mindenki tudja, hogy nemcsak erõsszívû, de erõsöklû
ifjakra van szükségünk, hogy még egyszer odaüssünk, ahová majd kell.” Tas Jó-
zsef kemény szavai annyiban persze teljesen érthetõek, hogy a két világháború
között szinte nem volt olyan család Magyarországon, amelyet valamilyen for-
mában ne érintett volna az ország földarabolása, s ezért — érzelmi okokból tel-
jesen logikusan — a korabeli magyar politika legkisebb közös többszöröse a re-
vízió valamilyen formájának követelése volt, ami szélsõjobbtól szélsõbalig min-
den szervezetet és pártot jellemzett.

Végül a negatív kép okait elemezve rámutatott, hogy „[…] szerencsétlen
múltunk emlékeitõl nem tudunk szabadulni. Mindig Ausztria egy részének te-
kintettek bennünket, s a múlt ólomsúlyként nehezedik tagjainkra, nem tudunk
lábra állani, nem tudunk még most sem önállóan járni.” Ezért sem ismerik jól
és fõleg helyesen a magyarokat. Ebben azonban õk maguk, a kulturális diplo-
mácia mulasztásai is ludasak. Tas három pilléren alapuló programot vázolt föl:
1. gyûjtsék össze a külföldi tankönyveket és vizsgálják meg, hogy mit írnak
azok a magyarokról. E feladatot a Magyar Paedagogiai Társaságnak szánta,
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amely mint láttuk — talán az õ felhívását is követve — 1929-ben meg is kezdte
ezt a munkát. Ugyancsak a Társaságot szólította föl, hogy nemzetközi kapcso-
latait is mozgósítsa egy elõnyösebb magyarság-kép kialakítása érdekében. 2.
Erre hivatott szakemberek javítsák ki a tankönyveket, végül: 3. a Társaság el-
érje, hogy azok legközelebbi kiadásaiban már helyes adatok szerepeljenek.4

Hosszasan idõztem Tas József cikkénél, mivel ez alapozta meg a késõbb e
témában született hozzászólásokat és munkálatokat. A már említett Olay Fe-
renc hivatalából adódóan is behatóan foglalkozott a tankönyvek revíziójával.
Mindenekelõtt a román, a francia és az olasz tankönyveket vizsgálta. Napilapok-
ban és periodikákban közzétett megállapításait 1933-as kötetében, illetve — rövi-
debben — a korszak legszínvonalasabb konzervatív folyóiratában, a Bethlen
István irányítása alatt álló, Szekfû Gyula szerkesztette Magyar Szemlében
összegezte. Utóbbi szerint: „Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a mûvelt
világ nagy része nem ismer, egy tekintélyes része rosszul, illetve félreismer s
aránylag kis része ismer a valóságnak és igazságnak megfelelõen.”5 A párizsi
Nemzetközi Történész Bizottság fõtitkára mellett dolgozó, majd 1936-tól a Bi-
zottság folyóiratát is szerkesztõ — késõbb szélsõjobbra sodródott, majd a su-
mér–magyar nyelvrokonságot hirdetõ — Baráth Tibor a francia gimnáziumi
tankönyvek magyarságképét ismertette a Századokban.6 Õ és mások is Tas Jó-
zsefhez és Olayhoz hasonló következtetésekre jutottak.

Ezek lényege az volt, hogy a külföldi tankönyvek többnyire ázsiai eredetû,
a hunokkal rokon, a „sárga fajhoz” tartozó népnek tüntették föl a magyarokat,
akik nagy veszedelmet jelentettek európai megjelenésükkel, és a honfoglalás
utáni kalandozásaik során feldúlták és végigrabolták az egész földrészt. Arról
már sokkal kevesebb szó esett, hogy a közép- és koraújkori magyar állam mi-
lyen szolgálatokat teljesített a Nyugat védelmében a tatár betörések és az osz-
mán hódítás idején. Az utóbbi alóli felszabadulást általában a Habsburgok ve-
zette haderõknek tulajdonították, s (ha egyáltalán) azt követõen is a Habsburg
Birodalom szerves részeként tekintettek az országra, megfeledkezve arról, hogy
státusza más volt, mint az örökös tartományoké. Szinte ugyanígy szóltak az
1867 és 1918 közötti államról is, kiemelve az idõszak erõszakos magyarosítását
— a természetes asszimiláció vonzerejét elfelejtve —, és a nemzetiségek csak
részben valós, kíméletlen elnyomását. Az 1918 utáni rendezés ezért a Kár-
pát-medencében élõ népek akaratára, az etnikai elvek alapján született meg –
hangzott általában a durva, részben hamis leegyszerûsítés. A földrajzkönyvek
szerint Magyarország cigányokkal rokon (ha nem éppen cigány) lakossága — mely-
nek helységneveit sokszor csak németül, olykor teljesen elferdítve adták meg —
csaknem kizárólag földmûvelésbõl él, egyedüli valódi városa Budapest volt. Az
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4 Tas József: Mit tanítanak Magyarországról a külföld iskoláiban? Klny. a Magyar Paedagogia
1928. évi 5–7. számából. Egyetemi Ny., Budapest, 1928. Az idézetek: 1., 7–10.

5 Olay Ferenc: Magyarország a külföldi tankönyvekben. Adalékok a tankönyvek nemzetközi
revíziójához. Magyar Nemzeti Szövetség, Budapest, 1933. és Uõ: A mûvelt Nyugat tankönyvei – ró-
lunk. Magyar Szemle, 1933. XVII. köt. 3. sz. 261–271. Az idézet: 261.

6 Baráth Tibor: Magyar történet a francia középiskolákban. Századok, 1935. 442–450.



egykori Monarchia Kisantantba tömörült államai a többieknél is lesújtóbb véle-
ményt nyilvánítottak a magyarokról.

A más országokban megjelent tankönyveket áttekintõ magyar pedagógu-
sok, hivatalnokok és történészek ezért jutottak arra a következtetésre, hogy a
revízióra mindenképpen, elsõsorban éppen magyar szempontból van égetõ
szükség. Többen fölismerték, hogy a magyar tankönyvekbõl is ki kell gyomlálni
a más népekrõl szóló hamis sztereotípiákat. Ugyanakkor hamar rádöbbentek,
hogy erõfeszítéseik a két világháború közötti idõszak feszült légkörében, külö-
nösen az 1930-as évek közepétõl hiábavalónak bizonyulnak. A második világhá-
ború alatt pedig — ha nem is olyan mértékben, mint 1914 és 1918 között, ám —
ismét az egymással szembeni gyûlölködés vált meghatározóvá. Ez alól ugyan a
magyar szellemi élet és annak nyomtatásban megjelenõ fórumai — a világhábo-
rú kezdetétõl bevezetett cenzúra ellenére is — egészen a német megszállásig vi-
szonylag sikeresen vonták ki magukat. Oroszból és angolból fordított kötetek
sorát adták ki, a napilapok és a folyóiratok egy része Európában üdítõen kriti-
kus hangnemet engedhetett meg magának, és a tengelyhatalmak hivatalos je-
lentésein túl a velük szembenállóké is helyet kaphatott a sajtóban, kiváltva ez-
zel a Német Birodalom és hazai követõi megbotránkozását és tiltakozását.

Ugyanakkor a magyar történelem és földrajztankönyveknek a hajdani kö-
zép-európai nagyhatalomról, a jövevényeket befogadó szentistváni államról,
annak hatóságai nemzetiségekkel szemben mindig türelmes magatartásáról és
a Nyugat magyarokkal szembeni háládatlanságáról szóló fejezetei, az 1918 elõt-
ti határok megváltozását csak ideiglenesnek — változatlanul az egész egykori
Nagy-Magyarországot otthonának — tekintõ szemlélete, valamint a revízió vá-
gyára való (egyébként sikeres) nevelés óhatatlanul is összeütközésre vezettek a
szomszédos, részben pedig a távolabbi államokkal is, hiszen azoknak az elsõ vi-
lágháború utáni európai rend fenntartása alapvetõ érdekük volt. A meg nem
értés így vált kölcsönössé: míg a külföldi tankönyvek többségében gyakran torz
portrét festettek Magyarországról, a magyarok sokszor ugyancsak leegyszerû-
sített sémákban mutatták be saját múltjukat, régiójuk és Európa históriáját.
Részben az ennek nyomán kialakult ellenségképek, részben pedig a korábbi
nemzetiségi ellentétek eredményeként a második világháború idején Magyaror-
szág a vele formailag szövetséges szomszédokkal — a horvát és a szlovák bábál-
lammal, illetve Romániával — állt a legfeszültebb viszonyban, ám legfontosabb
gazdasági és politikai partnerével, a Német Birodalommal is gyakran került
összeütközésbe. (Ahogy a több változatban ismert anekdota találóan jellemezte
a helyzetet, az USA elleni magyar hadüzenet alkalmával zajlott volna le a kö-
vetkezõ beszélgetés az amerikai külügyminiszter és Roosevelt elnök, más válto-
zatban a magyar követ és az amerikai külügyminiszter között: Mi az Önök ál-
lamformája? Királyság. És ki a királyuk? Nincs királyunk, hanem kormány-
zónk van. Ki a kormányzó? Vitéz Horthy Miklós tengernagy. És van Önöknek
tengerük? Nincs. Értem. Van az USA-val szemben területi követelésük? Nincs.
Van valamilyen országgal szemben területi követelésük? Igen. Szlovákiával,
Romániával. Értem. És azokkal szemben is hadat viselnek? Nem, õk a szövetsé-
geseink.)
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A nemzetiszocialista Németország és Magyarország közötti véleménykü-
lönbségek természetesen nem csak a nagypolitika terén, hanem kulturális kér-
désekben is megnyilvánultak. A külpolitikai tekintetben egyébként németbarát
Hóman Bálint kultuszminiszter a „baráti” és a nyelvrokon államokkal sorra
írta alá az akkoriban újszerûnek számító kétoldalú, tudományos, kulturális és
oktatási (ahogy akkoriban nevezték: szellemi együttmûködési) egyezményeket,
ám ezeket elsõként mégsem a Német Birodalommal, hanem Lengyel- és Olasz-
országgal, illetve Ausztriával kötötte meg (1935: XVII., XVIII. és XIX. tc.). Csak
ezután következett 1936-ban Németország (1937: V. és annak kiegészítéseként
az 1940: XXXIV. tc.), 1938-ban Észt- és Finnország, valamint Japán (1938: XXI-
II. és XXIX., illetve 1940: I. tc.), majd 1941-ben Bulgária (1941: XVI. tc.). Vala-
mennyi megállapodást törvényben hirdették ki. Rögzítették bennük a szerzõdõ
felek tudósainak látogatásait, a diákcserét, az ösztöndíjasok kölcsönös kiküldé-
sét, a tudomány, az irodalom, a mûvészet, a rádiózás és a sport területén adódó
együttmûködési lehetõségeket.

Bár már Hóman kollégája, Bernhard Rust birodalmi és porosz tudomá-
nyos, nevelési és népmûvelési miniszter magyarországi látogatásakor, 1934. ok-
tóber 13-án megállapodtak róla, hogy megkötik a bilaterális együttmûködést,
az errõl szóló egyeztetések rendkívül vontatottan haladtak. A Német Biroda-
lommal végül Hóman hivatalos berlini tartózkodásakor — ez alkalommal
Goebbels és Hitler is fogadta õt7 —, 1936. május 28-án ratifikálták az egyez-
ményt, amelyet a magyar képviselõház november 17-én vitatott meg, és foga-
dott el nagy többséggel.8 Felsõházi tárgyalásakor, 1937 januárjában Hóman
maga is hangoztatta bizonyos fenntartásait a német törekvésekkel szemben
(szavait egyes szám harmadik személyben idézik a szövegben): „A magyar ál-
lam, mint minden állam, sokszor van abban a helyzetben, hogy olyan államok-
kal lép nemzetközi kapcsolatba, amelyek esetleg más világnézetet, más politi-
kai irányzatot követnek. […] Elítélendõnek tartana azonban minden olyan kí-
sérletet, amely elõmozdítani kívánná a magyar kultúrának és világnézetünk-
nek függõségét a németektõl vagy másoktól. […] Rust német miniszter
[1934-es] ittléte alkalmával [Hóman] az elsõ ünnepi ebéden mondott beszédé-
ben, azután Berlinben is egyik beszédében határozottan leszögezte négy állás-
pontját: 1) kulturális cserét, együttmûködést nemzetek között csak a teljes
egyenrangúság alapján tud elképzelni s eleve tiltakozik az ellen, hogy a kultu-
rális együttmûködés alapján a magyar nemzeti kultúra függvénye legyen a né-
metnek; 2) hangsúlyozta, hogy a nemzeti kultúrát külön egyéniségnek tekinti,
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7 Hóman látogatásáról (sok egyéb forrás mellett): Auswärtiges Amt, Politisches Archiv (Ber-
lin) [a továbbiakban: AA PA], Gesandschaft Budapest, K. 110, Besuch des Kultusministres Homan állag.

8 AA PA, R 71 167, a Birodalmi és Porosz Tudományos, Nevelési és Népmûvelési Minisztérium
a Külügyi Hivatalnak, 1935. július 24. Hans Georg von Mackensen budapesti német követ jelentése a
Külügyi Hivatalnak, 1935. augusztus 19. és 1936. április 20. R 61 258, a Birodalmi és Porosz Tudo-
mányos, Nevelési és Népmûvelési Minisztérium a Külügyi Hivatalnak, 1936. május 7. (valamint az
erre adott válasz május 16.) és szeptember 28. Hans Georg von Mackensen a Külügyi Hivatalnak,
1936. május 22., június 4., október 5., november 20. Otto Meissner államtitkár, az Elnöki Hivatal ve-
zetõje a Külügyi Hivatalnak, 1936. május 27. – Lásd még: AA PA, K. 173, Kulturabkommen állag ira-
tai 1934 októberétõl 1937 áprilisáig.



amely fölvesz idegen javakat, ezzel gyarapítja értékállományát, de önállóságát
megtartja és egyéni marad; 3) Németországban pedig kifejezetten hangsúlyoz-
ta, ami ebben a kérdésben a legfontosabb — s emiatt kisebb német lapokban bí-
rálatban is részesült —, hogy a magyar nemzet etnikai állásponton áll és a fajel-
méleti álláspontot nem fogadhatja el, a történetileg kialakult erkölcsi nemzet
mellett tört tehát lándzsát; 4) félreérthetetlenül kijelentette, hogy a kisebbségi
kérdésben, ahogyan ma nevezik, nem tud arra az álláspontra helyezkedni, mint
a német társadalmi szervezéssel megbízott vezetõk részérõl ezt a kérdést meg-
ítélik, hogy t. i. a német nemzeten kívül van egy német kultúrnemzet, amely a
magyar állam németajkú polgárait is belefoglalja, vérségi alapon.”9

Hóman tehát a magyar érdekek határozott védelmét képviselte. Annak el-
lenére, hogy fölismerte: a Német Birodalom egyre növekvõ közép-kelet-európai
befolyása, Magyarország geopolitikai adottságai, illetve politikájának a revíziós
célokat minden más feladat elé helyezõ alakítása, valamint a két ország közötti
óriási különbségek miatt a külpolitikában a német szövetség erõsödése elkerül-
hetetlennek látszik. 1946-os népbírósági tárgyalásán tehát okkal hivatkozott
arra: „Mint miniszter arra törekedtem kinevezésemkor, hogy az országot a né-
met szellemi rabszolgaságtól függetlenítve a Németországgal nem is barátság-
talan, de [az 1930-as évek elsõ felében] ellenséges viszonyban álló Olaszország-
gal, továbbá Ausztriával és Lengyelországgal keressek kapcsolatot. Egymás
után kötöttem ezekkel az országokkal a kulturális egyezményeket, és csak 1936
júliusában, amikor már nem lehetett elkerülni, kötöttem meg a kulturális
egyezményt Németországgal. […] Ugyancsak kerestem kapcsolatot Anglia és
Amerika felé, de ezek puhatolózásomra azt a választ adták, hogy nem kötnek
ilyen egyezményt más államokkal.” A megállapodás egyik célja volt a „[…] le-
korlátozása ennek a kulturális érintkezésnek oly mértékre, hogy csupán kultu-
rális téren legyen érintkezés, és ne lehessen politikai célzattal propagandára
felhasználni. Egyenesen kizártunk ebbõl a kultúregyezménybõl minden olyan
pontot, amely a nácizmusnak mint politikai rendszernek az elterjesztését Ma-
gyarországon lehetõvé tette volna. Emiatt húzódott meglehetõsen sokáig, talán
háromnegyed évig, sõt tovább is az egyezmény szövegének megállapítása, és vé-
gül is az utolsó pillanatban kénytelen voltam Berlinben a filmszakaszra vonat-
kozó német követelések túlzottsága miatt az aláírást megtagadni, és csak ami-
kor elálltak követelésüktõl, akkor írtam alá a kultúregyezményt.”10 A mondot-
takat alátámasztja, hogy míg Hóman külpolitikai téren tántoríthatatlan né-
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9 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára [a továbbiakban: OSzKK], Fol. Hung. 3084. Hóman
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ményének sok-sok állaga: Bundesarchiv, Berlin [a továbbiakban: BArch], NS 5 VI.

10 Budapest Fõváros Levéltára XXV. 1/a. Budapesti Népbíróság iratai, Büntetõperes iratok, Nb.
864/1946.



metbarát maradt, a belpolitikában következetesen visszautasította a nemzeti-
szocialista minták bármilyen szintû átvételét.

Német részrõl Hans Heinrich Lammers államtitkár, a Birodalmi Kancel-
lária vezetõje végül 1937. február 1-jén értesítette a német külügyminisztert,
hogy a szerzõdés ellen egyik német minisztérium sem emelt kifogást, és a
Führer is egyetért a szövegével.11 A Német Hírügynökség (Deutsches Nach-
richtenbüro) aztán 1937. április 26-án tájékoztatott róla, hogy a megállapodás a
ratifikációs okmányok kicserélése után május 3-ától érvénybe lép. A birodalmi
hivatalos közlöny 1937. április 27-én hirdette ki annak német és magyar nyelvû
szövegét,12 utóbbi a Magyar Törvénytárba 1937: V. törvénycikként került be. A
Német Birodalom elsõként Magyarországgal kötött kulturális szerzõdést,
amely a késõbbiekben mintaként szolgált más államokkal aláírandó hasonló
megegyezéseihez.13

A XXIII cikkbõl álló egyezményben a mondottakon túl általánosságban az
I. cikkben rendelkeztek arról, hogy: „Mindkét kormány különleges figyelemmel
fogja gondozni és fenntartani azokat a kulturális és tudományos intézménye-
ket, amelyek a magyar–német kultúrkapcsolatok fejlesztését szolgálják.” (Itt a
berlini Collegium Hungaricumot, az ottani egyetem magyar tanszékét, illetve a
budapesti, a szegedi, a debreceni és a pécsi tudományegyetemek német filológiai
tanszékei mellett a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem német irodal-
mi tanszékét nevesítették.) Emellett döntöttek a lektorok kölcsönös alkalmazá-
sáról (II. cikk): a német kormány a budapesti, a szegedi, a debreceni és a pécsi
egyetemekre, valamint a budapesti Eötvös Collegiumba (a jövõben a József Ná-
dor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre is), a magyar pedig a müncheni
(tervek szerint a lipcsei és „szükség esetén” más egyetemekre is) lektorok ki-
küldését vállalta. A felsõoktatási intézmények között félévente legalább két-két
professzor (IV. cikk), illetve hat-hat hallgató (V. cikk), valamint a nyári egyete-
mi nyelvtanfolyamokra jelentkezõk (VI. cikk) cseréjét határozták el. (Utóbbi-
nál — nyilván a szigorú ellenõrzés érdekében — kikötötték, hogy a Magyaror-
szágra érkezõ német hallgatók „a lehetõséghez képest zárt csoportokban” ve-
gyenek ezeken részt.) A Humboldt Alapítvány évente legalább három magyar
ösztöndíjas fogadására kötelezte magát (VII. cikk), és a fõiskolai és az egyetemi
gyakornokok, illetve a diákcsoportok cseréjérõl (VIII. cikk), valamint a másik
nyelvére lefordítandó mûvek kölcsönös ajánlásáról (XIV. cikk), a hivatalos kiad-
ványok egymásnak történõ megküldésérõl (XV. cikk), könyvtáraik esetében a
másik félre vonatkozó anyagok gyarapításáról is (XVI. cikk) rendelkeztek. Vé-
gül annak érdekében, hogy „a kölcsönös szellemi és kulturális kapcsolatok ki-
mélyítése és elõmozdítása megvalósuljon, a lehetõ legsürgõsebben magyar–né-
met vegyesbizottság fog alakíttatni, amelynek hivatása, hogy az ezen egyez-

94 UJVÁRY GÁBOR

11 AA PA, R 61 258. Hans Heinrich Lammers levele Joachim von Ribbentrop külügyminiszter-
nek, 1937. február 1.

12 AA PA, R 61 258. Hans Georg von Mackensen budapesti német követ jelentése a Külügyi Hi-
vatalnak, 1937. április 6-án, és ennek mellékletei. Lásd még ugyanebben az állagban Bernhard Rust
és Hóman Bálint szerzõdésrõl folytatott levelezését, 1936 májusától 1937 júniusáig.

13 BArch, R 4901/12 773, javaslat Werner Zschintzsch államtitkárnak a német–magyar kulturá-
lis szerzõdésrõl és annak hatásáról tartandó elõadásához, 1940. március 6.



mény rendelkezéseinek végrehajtását mindegyik országnak a végrehajtásra il-
letékes hivatalos szerveivel való állandó érintkezés útján biztosítsa” (XXI. cikk).14

Az így létrejött vegyesbizottság elsõ találkozójára 1937. október 25–30-a
között Budapesten került sor. Habár munkaértekezletrõl volt szó, a budapesti
német követség beszámolója szerint a magyarok mindent megtettek azért,
hogy a német vendégek felejthetetlen benyomásokkal távozzanak a magyar fõ-
városból. A magyar vendégszeretet jegyében — miként ezt a jelentéshez csatolt
gazdag program is bizonyítja — egymást követték a fogadások, az egyetemi,
múzeumi látogatások, a színházi és az operaelõadások, és még Debrecenbe is
kirándultak. Az egyezmény végrehajtásáról szóló tárgyalások csak egy délelõt-
töt vettek igénybe, s ezeken még nem került szóba, hogy a két ország tanköny-
veit is megvizsgálják abból a szempontból, hogy mennyiben találhatók bennük
sértõ kitételek a másik országra vonatkozóan.15 A vegyesbizottság ezután elvi-
leg minden esztendõben — hasonlóan kellemes körülmények között —, magyar
és német helyszíneken váltakozva tanácskozott, hogy ellenõrizze, mennyiben
valósulnak meg, illetve miként kivitelezhetõek a megállapodás (többnyire
egyébként a gyakorlatba is átültetett) pontjai. (Az 1938-ra tervezett ülésre csak
1939. január 9-én került sor Berlinben. A tankönyvek ügye azonban még ekkor
sem került szóba.16)

A bizottság tárgyalásai nem voltak mentesek a súrlódásoktól. A németek
például már az 1937-es nyári elõkészítõ megbeszéléseken kifogásolták, hogy a
magyar fél csak olyan csereprofesszorokat kíván fogadni, akik az „indoger-
manisztika, orientalisztika, iranisztika, középkori történelem, nemzetközi jog,
biológia, fizika, kémia, matematika és botanika” területérõl érkeznek. Ezáltal
„arra törekszenek, hogy megakadályozzanak minden vendégkurzust és elõ-
adást, amely alkalmas arra, hogy a mai német szellemi és kulturális életrõl köz-
vetlenül értesítsen”. Valóban feltûnõ volt, hogy a „világnézeti tárgyak” és a tár-
sadalomtudományok iránt egyáltalán nem érdeklõdött a magyar fél. Ennek oka
nyilvánvalóan az volt, hogy ezeket a tudományszakokat ekkoriban már szinte
kizárólag a diktatúra politikai elvárásainak megfelelõen lehetett tanítani Né-
metországban, ami a korlátozott parlamenti demokráciában élõ Magyarorszá-
gon az értelmiség többségének erõsen visszatetszõ volt. Miként az is, hogy — bár
errõl ebben a formában valószínûleg nem tudtak — a német vendégprofesszo-
rok külföldre utazása 1936 elejétõl csak a birodalmi és porosz tudományos, ne-
velési és népmûvelési miniszter engedélyével volt elképzelhetõ (ebbe késõbb
még sok más hatóság is beleszólt). De a Németországba készülõ magyarok pe-
digréjét is — elsõsorban azt, hogy árja-e az illetõ — ugyanilyen alapossággal
vizsgálták.17 Így adódott az a furcsa paradoxon, hogy míg a magyar kulturális
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14 L. www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8032.
15 AA PA, R 61 258. Karl Werkmeister német követségi tanácsos jelentése a Külügyi Hivatal-

nak, 1937. november 5.
16 AA PA, R 61 257. A vegyesbizottság ülésének jegyzõkönyve, 1939. január 9.
17 AA PA, Gesandschaft Budapest, K. 108, Bd. 4. A Külügyi Hivatal körirata a külföldi képvise-

leteknek, 1936. február 23. Az ajánlott magyar vendégprofesszorok lekáderezésérõl egy példa a sok



élet — az elõbbi példában: a magyar (felsõ)oktatási rendszer — 1933-ig még el-
maradottnak és reakciósnak, ezután viszont már túlságosan is szabadnak és li-
berálisnak tûnt a németek részérõl.

Ezzel kapcsolatban még egy érdekes mozzanatot emelek ki a vegyesbizottság
munkáját megalapozó tárgyalásokról készült beszámolóból: „Német részrõl alap-
vetõen érdektelen azon szakterületek megnevezése — írták —, amelyekrõl a
magyar oktatók kurzusokat vagy elõadásokat tartanak német fõiskolákon, mi-
vel a magyar tudományosság alacsonyabb szinten áll a németnél. Sokkal in-
kább arra kellene fordítani a figyelmet, hogy kik azok a magyar személyek,
akiknek kultúrpolitikai szempontból fontos lehet a meghívása Németországba
[…].”18 Mindez nem pusztán a magyar tudományos életrõl alkotott — részben
esetleg jogos — vélemény miatt érdekes (hiszen valószínû, hogy egy csaknem
tízszer nagyobb lakosságszámú ország komoly hagyományokkal rendelkezõ tu-
dományossága erõsebb a nála kisebbnél), hanem azért is, mivel egyértelmû,
hogy a németek a kulturális és a tudományos külpolitikát is elsõsorban a haté-
kony propaganda és a minél eredményesebb ideológiai befolyásolás szemszögé-
bõl, mindenben csupán — a maguk szempontjából egyébként nagyon helyesen
— a saját érdekeiket követve ítélték meg.

A vegyesbizottsági üléseken a késõbbiekben is gyakoriak voltak a viták.19

Ezek érdekes mellékszála volt a másik fél (fõleg történelem) tankönyveit vizs-
gáló, azok esetleges módosításairól 1942 júniusától 1944 nyaráig rendszeresen
tárgyaló munkabizottság mûködése.20 Ennek történetét ugyan Molnár Péter
igyekezett földolgozni egy tanulmányában, amelyben azonban a kérdés hátte-
rére nem tért ki, s a vonatkozó szakirodalom ismertetése nélkül, a Német Szö-
vetségi Levéltár egy töredékanyaga alapján — összefüggéseibõl kiragadva —
vizsgálta annak jelentõségét.21 Ezért indokoltnak tartom a tankönyvekrõl zaj-
lott egyeztetések lényegét újra, tágabb kitekintésben — a Molnár által idézette-
ket amennyire lehet, mellõzve — összefoglalni.

Az elõzmények kapcsán csupán néhány momentumot kívánok kiemelni.
Minden idõk legkiválóbb magyar kulturális diplomatája, Gragger Róbert 1925
májusában szervezte Berlinben azt a tanácskozást, melyen a Külföldi Magyar
Intézetek Szövetségének alapításáról döntöttek. A Szövetség a külföldi egyete-
meken és magyar intézetekben dolgozó, Magyarországról delegált vendégtaná-
rokat, lektorokat és kulturális tisztviselõket kívánta összefogni. Az ésszerû el-

96 UJVÁRY GÁBOR

közül: AA PA, Gesandschaft Budapest, K 174, Bd. 1, 1c Gastvorstellungen – Ung. Wissenschaftler
nach Deutschland (1939–1941) és 1d Gastvorlesungen állagok iratai.

18 AA PA, R 61 258, a Birodalmi és Porosz Tudományos, Nevelési és Népmûvelési Minisztérium
levele a Külügyi Hivatalnak, 1937. július 29. A levélhez mellékelték az 1937. június 28-án a szellemi
együttmûködés nyitott kérdéseirõl és a vegyesbizottság elsõ, budapesti ülésének elõkészítésérõl írott,
12 oldalas összefoglalót.

19 AA PA, R 61 258, az állagban az 1937. évi ülésrõl szóló jegyzõkönyv, a német jelentések és új-
ságcikk-kivágatok is megtalálhatóak. A következõ esztendõk egyeztetéseirõl lásd az R 61 229 és
61 257 (1938–1939), az R 61 430 (1939–1941), a Gesandschaft Budapest, K. 173, Kulturabkommen
(1937–1938-ra vonatkozóan), illetve a BArch R 4901/15 110 és 15 111 állagok iratait.

20 Errõl lásd a BArch, R 124, 125, 4901, 6659 és 6660 állag iratait.
21 Molnár Péter: Magyar–német vegyesbizottsági tárgyalások a tankönyvek kölcsönös revíziójá-

ról (1940–1944). Századok, 1997/2. 477–488.



képzelés azonban Gragger 39 évesen bekövetkezett, 1926-os halála miatt végül
nem valósult meg, mindössze errõl az egy ülésrõl tudunk. Ezen azonban elhatá-
rozták, hogy a külföldi „[…] mûködési helyen megjelent és megjelenõ tanköny-
vek és lexikonok felülbírálandók, lehetõleg anyaggal ellátandók, illetõleg gon-
doskodni kell arról, hogy esetleges tévedések kijavítassanak és hiányok pótol-
tassanak.”22 Bár a Szövetség megszûnte miatt ez a terv is kudarcot vallott,
ugyanezt az ügyet hamarosan fölkarolták Magyarországon.

A külföldi tankönyvek magyar vizsgálatára már a téma intézményesülésé-
nek kezdetén felfigyelt az 1925 áprilisától a polgári iskolai tanárképzõben, illet-
ve a budapesti tudományegyetemen oktató vendégtanár, Hanns Göttling, aki
egyben az 1928-ban német alapítással Budapesten létrehozott Német–Magyar
Fõiskolai Útbaigazító Iroda (Deutsch-Ungarische Akademische Auskunftstelle)
vezetõje is volt. Göttling az egyetlen külföldiként vett részt a Magyar Paeda-
gógiai Társaság 1929. március 20-i, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium-
ban tartott ülésén, amelyen 35 magyar pedagógus és professzor jelenlétében
elsõ alkalommal vitatták meg, milyen is a külföldi tankönyvek magyarságképe.
A magyarsággal kapcsolatos ferdítéseik miatt a legélesebben a cseh és a francia
tankönyveket bírálták, ám Olay Ferenc szóvá tette, hogy sajnos a német tan-
könyvekben is számos hiba található ebbõl a szempontból. Ezek után Göttling
fölajánlotta, hogy az általa vezetett iroda — a berlini egyetem Farkas Gyula ve-
zette Magyar Intézetével együttmûködve — szívesen segít az általában minden
hátsó szándék nélküli tévedések kiküszöbölésében, annál is inkább, mivel a né-
met tankönyvkiadók már addig is gyakran fordultak hozzá és Farkashoz, adato-
kat kérve Magyarországról. Az õt követõ hozzászólókat Göttling szavai meg-
nyugtatták, õk már elismerõen szóltak a német kiadók objektivitásáról.23

Az 1930-as évek elején a berlini Collegium Hungaricumban meg is indult
a Németországban megjelent tankönyvek magyar szempontú vizsgálata. Mint a
Collegium igazgatója, Támedly Mihály az Országos Ösztöndíj Tanácsnak 1931
elején jelentette: „A kollégisták egy része végignézte a »Zentralinstitut«-ban
[minden bizonnyal az 1915-ben alapított Zentralinstitut für Erziehung und
Unterrichtrõl van szó] található összes német tankönyveket, abból a célból,
hogy van-e bennük Magyarországra vonatkozó téves adat vagy bántó megjegy-
zés.” Azonban e munka végül hamar lezárult. A magyar ösztöndíjasok valószí-
nûleg nyûgnek érezték, hogy saját kutatásaik mellett ezzel is kellett foglalkoz-
niuk.24

Hans von Schoen budapesti német követ 1933-ban egy lipcsei kiadót kért
rá, hogy egy számos kiadásban megjelent, tankönyvek alapjául szolgáló német
földrajzi mûben (E. von Seydlitz’schen Geographie) emeljék ki Magyarország
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22 OSzKK, Levelestár, Gragger Róbert Magyary Zoltánnak, 1925. május 20.
23 AA PA, Gesandschaft Budapest, K. 118. VII. 1. Kulturelles – Verschiedenes (Lektoren, Akad.

Auskunftsstellen), Bd. 2. Hanns Göttling , a Német–Magyar Fõiskolai Útbaigazító Iroda vezetõje je-
lentése a budapesti német követségnek, 1929. március 21.

24 Humboldt Egyetem, Berlin, Szlavisztikai Intézet Magyar Szemináriuma [a továbbiakban
HE, MSz], a Collegium Hungaricum iratai, A Németországban megjelent tankönyvek magyar szem-
pontú vizsgálata (1932–1934) állag, illetve uo., a Collegium Hungaricum jelentései (1927–1943),
Támedly Mihály jelentése a Collegium mûködésérõl, 1931. február 12.



kulturális jelentõségét. A jövõbeni megjelenéshez a következõ változtatásokat
ajánlotta (a forrásokban pontosan megadott oldalszámokat és bibliográfiai ada-
tokat itt és a következõkben sem közlöm): „A kis Magyarország” helyett: „A
trianoni szerzõdés értelmében korábbi területének harmadára zsugorodott Ma-
gyarország”. „Házaik és útjaik gyakran alig különböznek a nagyobb falvakétól”
helyett: „házaik és útjaik külterületi részei sokszor még vidéki jellegûek”. „A
magyar népességben sok cigány él” helyett: „a magyar népességben néhol cigá-
nyok is élnek”. „Magyarország napjainkban már csak egy kis állam, melynek
lakói földmûvelésbõl és állattenyésztésbõl élnek” helyett: „Magyarország kiter-
jedésére nézve ugyan kis ország, mégis képes volt arra, hogy kulturális intéz-
ményrendszerét a régi állam [értsd: a történelmi Magyarország] szintjén tart-
sa. Négy egyetemmel és számos múzeummal rendelkezik, a tudományokat és a
szépmûvészeteket szorgosan segítik. Lakói fõleg földmûvelésbõl és állatte-
nyésztésbõl élnek, de emellett egy gyors fejlõdést felmutató ipara van.” A követ
magyarok iránti szokatlan megértésérõl tanúskodó levelére a kiadó pozitívan
reagált, s ígéretet tett rá, hogy a következõ kiadásban már érvényesíteni fogja a
módosítási javaslatokat.25

Ugyancsak Schoen hívta föl a figyelmet Olay Ferencnek a Magyar Szemlé-
ben napvilágot látott, korábban már idézett írására (A mûvelt Nyugat tanköny-
vei – rólunk), melyben a szerzõ a német tankönyvek magyarságábrázolását is
kifogásolta. Schoen megint csak toleráns és együttérzõ diplomataként nyilatko-
zott. „Ezekbõl a kifogásokból sok kicsinyes és felfújt, néhány azonban nem tel-
jesen megalapozatlan – jelentette ki. – Az ismert magyar érzékenységre való te-
kintettel kívánatosnak tûnne számomra a kérdéses iskolai tankönyvek ellenõr-
zése, és a helytelen vagy sértõ adatok lehetõség szerinti kigyomlálása. Talán az
lenne a leginkább célravezetõ, ha […] ezt a felülvizsgálatot a berlini Magyar In-
tézet végezné.”26 A követ tárgyilagos tanácsa azonban nem váltott ki osztatlan
lelkesedést. A német belügyminisztérium — melynek véleményére Schoen fe-
lettes hatósága, a külügyi hivatal volt kíváncsi — ugyanis ellenezte a tervet, mi-
vel Farkas Gyula berlini egyetemi intézetvezetõt „nemzeti érzelmû magyar em-
bernek” tartotta. (Nem is alaptalanul; ráadásul Farkas ekkor még magyar ál-
lampolgárként irányította az intézetet.) Schoen kérését a Német Történelem-
tanárok Egyesületének elnökéhez irányította, aki a kifogásolt kötetek szerzõi-
hez fordult, majd a nevükben is ígéretet tett, hogy a jövõben óvatosabban fog-
ják Magyarországgal kapcsolatos véleményüket megfogalmazni.27

1933 decemberében a Pester Lloyd egy olvasói megjegyzés alapján tette
szóvá, hogy a népszerû Meyers Volksatlas — valószínûleg 1933-as — kiadásá-
ban Magyarország a legészakibb Balkán-államként szerepel és a térképeken a
magyarországi — illetve az egykori magyarországi — helynevek szinte kivétel
nélkül német alakjukban jelennek meg. Ráadásul az Ausztriát bemutató rövid
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25 AA PA, Gesandschaft Budapest, K. 11. Gehässige Presseartikel gegen Deutschland, 1933–
1935. Hans von Schoen budapesti német követ a Ferdinand Hirt & Sohn kiadónak, 1933. március 8.,
és a kiadó válasza, 1933. március 15.

26 Uo., Hans von Schoen budapesti német követ jelentése a Külügyi Hivatalnak, 1933. március 14.
27 Uo., A belügyminisztérium átiratai a Külügyi Hivatalnak, 1933. augusztus 7. és október 26.



szöveg szerint Burgenlandot a nemzetiségi elv alapján csatolták Ausztriához,
azonban — mivel a közlekedési csomópontok: Sopron, Kõszeg és Szentgotthárd
Magyarországon maradtak — az új tartomány gazdasági helyzete nehézzé vált.28

Az új német követ, Hans Georg von Mackensen pedig Udvarhelyi Károly-
nak a Pesti Hírlapban megjelent cikkérõl számolt be. Ebben a szerzõ az emlí-
tett atlasz mellett — nyilván Olay írása alapján — a német földrajztankönyvek
azon beállítását nehezményezte, miszerint a magyarok mongol eredetûek, kul-
túrájukat a németeknek köszönhetik, ám a magyarországi németek mégis so-
kat szenvednek a magyar hatóságok túlkapásai miatt. Emellett egy német mû-
vészettörténeti összefoglalónál azt kifogásolta, hogy abban alig esik szó Ma-
gyarországról, miközben az osztrákok, a csehek és más népek mûvészeti leírá-
sára viszonylag nagy teret szentel. Mackensen Schoenhöz hasonlóan, a magyar
érzékenységre és az ebbõl adódó sértõdöttségre hivatkozva megállapította: „kí-
vánatos lenne, ha a kérdéses tankönyveket ellenõriznék, és lehetõség szerint
kiküszöbölnék a hibás adatokat”.29 Mackensen beszámolójának annyi hatása
volt, hogy az atlaszt kiadó lipcsei cég jelezte: a jövõben Délkelet-Európára vál-
toztatják a Balkán-államok megnevezést. Ezt azonban a követ nem tartotta he-
lyesnek, és a Kánya Kálmán magyar külügyminiszterrel történt egyeztetést kö-
vetõen a Magyarország és a Balkán-államok megjelölést ajánlotta.30

Számtalan további üzenetváltást idézhetnék az 1930-as évek közepérõl
annak bizonyítására, hogy a német tankönyvekben Magyarországgal kapcsola-
tos megállapítások milyen komoly visszhangot váltottak ki, illetve hogy miként
történt ez fordítva. Rengeteg kifogás érkezett ugyanis német részrõl is. Nem el-
sõsorban a magyar tankönyvek „németellenessége”, hanem sokkal inkább a
magyar szellemi élet — a mindinkább központilag irányított németével szem-
ben megnyilvánuló — szabadsága miatt. Ennek következtében Magyarorszá-
gon rendszeresek voltak a nemzetiszocialista diktatúrát bíráló megnyilatkozá-
sok, melyek ellen a német követség számtalanszor tiltakozott. Néha eredmé-
nyesen: többször tiltottak be ennek hatására Magyarországon olyan lapokat,
amelyek kritizálták a Birodalom valamely intézkedését, illetve visszavontak a
kirakatokból — vagy részben a forgalomból — emigráns vagy „nem kívánatos”
német szerzõktõl (olykor másoktól) származó, illetve a nemzetiszocializmust
kritizáló mûveket.

A tankönyvek kölcsönös revíziója azonban az 1936-ban a szellemi együtt-
mûködésrõl kötött egyezmény értelmében alapított vegyesbizottság 1940. már-
cius 11–12-i budapesti ülésén vetõdött föl elõször. A 18 napirendi pontból egy
szólt errõl, egy másik pedig ehhez kapcsolódott. A 13. pont megállapította, hogy
a két ország (elsõsorban földrajz és történelem) tankönyveibõl ki kell küszöböl-
ni a másik félre nézve sérelmes részeket. A 16. pedig a német fél kérésére arról
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28 Die ungarischen Ortsnamen im Meyers Volksatlas. Pester Lloyd, Morgenblatt, 1933. decem-
ber 7.

29 AA PA, Gesandschaft Budapest, K. 11. 1933–1935 – Gehässige Presseartikel gegen Deutsch-
land. Hans Georg von Mackensen budapesti német követ jelentése a Külügyi Hivatalnak, 1934. már-
cius 13.

30 Uo., A lipcsei Bibliographisches Institut AG a belügyminisztériumnak, 1934. április 14., illetve
Hans Georg von Mackensen budapesti német követ jelentése a Külügyi Hivatalnak, 1934. május 23.



rendelkezett, hogy a Birodalomban betiltott irodalom — amely magyar egyete-
meken még mindig elérhetõ — „[…] a jövõben — lehetõséghez képest a német
könyvtáraknál és egyetemi (fõiskolai) intézeteknél életbeléptetett szabályza-
toknak megfelelõen – zárlat alá vétessék és csak különleges kutatómunkára le-
gyen rendelkezésre bocsátható, egyébként azonban mint tan- és oktatóeszkö-
zök mellõztessék.” A magyar fél pedig azt sérelmezte, hogy Németországban
„[…] oly irodalmat is rendelkezésre bocsátanak tanulmányi célokra, amelyeket
Magyarország — illetõleg a magyar nép — lekicsinylését tartalmazzák. A két
kormánybizottság megegyezik abban, hogy ezen a téren ugyanazon szabályo-
zás érvényesül, mint amely az elõzõ bekezdésben az emigránsirodalomra nézve
megállapíttatott.”31

A magyarságkép külföldi megjelenése iránti magyar érzékenységet Tria-
non traumáján kívül az is erõsítette, hogy éppen ekkoriban zajlottak azok a vi-
ták, amelyek a Mi a magyar? kérdésköre körül folytak. Ezt nem csak a Szekfû
Gyula szerkesztette, méltán ismert kötet — benne Eckhardt Sándor kiváló ta-
nulmányával (A magyarság külföldi arcképe) —, hanem a Magyar Csillagban
Balogh József, Illyés Gyula, Keresztury Dezsõ tollából 1943–1944-ben megje-
lent esszék, illetve ezek visszhangja — így a nagyszerû történész, Szabó István
összegzése — is bizonyította.32

Nem meglepõ tehát, hogy a vegyesbizottság tankönyvrevíziót szorgalmazó
határozata alapján a magyar fél viszonylag gyorsan cselekedett. A bécsi tudo-
mányegyetem magyar lektora, Ferenczy Géza és a fiatal budapesti egyetemi ta-
nársegéd — 1942/43-ban müncheni magyar lektor, késõbb irodalom- és mûvé-
szettörténész, Debrecenben a világirodalmi tanszéket vezetõ docens — Koczogh
Ákos 1940 októberében kaptak megbízást a vallás- és közoktatásügyi minisztéri-
umtól, hogy a Magyarországról a Német Birodalomban „megjelenõ tudományos,
felvilágosító és tankönyveket” megvizsgálják, és tegyenek javaslatot arra, hogy a
hazájukat „bárminõ vonatkozásban kedvezõtlen színben feltüntetõ részek meg-
felelõen helyesbíttessenek”. Szent-Iványi Béla, a berlini tudományegyetem ma-
gyar lektora javaslatára végül kettejük munkáját úgy osztották föl, hogy „[…]
míg Koczogh Ákos Berlinben a tankönyveket nézi át, addig Ferenczy Géza
Bécsben a tudományos és ismeretterjesztõ mûveket tanulmányozza, mégpedig
a legújabb megjelenésû könyvektõl kezdve visszamenõleg 1933-ig.”33
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31 BArch, R 6659., illetve AA PA, R 1901/15 110. Az 1940. március 11–12-én Budapesten tartott
vegyesbizottsági ülés jegyzõkönyve, 1940. március 12.

32 Mi a magyar? Szerk. Szekfû Gyula. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1939. Benne Eck-
hardt tanulmánya: 87–136. A Magyar Csillagban Balogh József A nemzeti önismeret eszközei címû
írása az 1943. november 15-i (616–620.), Illyés Gyula és Keresztury Dezsõ Hírünk a világban címû
esszéi az 1943. december 1-i számban jelentek meg (633–640.). Ezekre Balogh József A nemzet híre
és a nemzeti önismeret címû írásával válaszolt (1944. február 1. 123–129.), Illyés pedig a Hírünk a vi-
lágban II.-vel reagált (1944. március 15. 313–319.). Az addigi vitákat — ismertetve a Magyar Nem-
zetben folytatottat is — összefoglalja: Szabó István: A magyarság híre külföldön. Hitel, 1944/1.
42–50.

33 HE, MSz, a Collegium Hungaricum iratai, Tankönyvrevízióval kapcsolatos iratok (1940–
1941), Paikert Géza Ferenczy Gézának, 1940. október 7. Ferenczy Géza Szent-Iványi Bélának, 1940.
október 21. Szent-Iványi Béla Sztójay Döme berlini magyar követnek, 1941. február 4. A berlini ma-
gyar követség Pro memoriája, 1941. február 8. Ferenczy Géza Szent-Iványi Bélának, 1941. március 7.



A feladat végrehajtása érdekében Koczogh ösztöndíjat kapott — Sztójay
berlini magyar követ az elõbbiek értelmében utasította munkája végzésére34 —,
és két részletes, illetve egy összefoglaló jelentést készített 1941 áprilisa és au-
gusztusa között végzett munkájáról. Az utóbbi szerint az összes iskolai haszná-
latra engedélyezett és forgalomban lévõ német elemi (Volksschule), polgári
(Mittelschule) és középiskolai (Gymnasium, Oberschule, Aufbauschule) tan-
könyvet átnézte. Ez azért is fáradságos volt, mivel az akkori német közigazga-
tási egységek, a Gau-ok szerint más-más szerzõ írta a tankönyveket, melyek
különbözõ kiadóknál jelentek meg. Ennek ellenére azok korábbi sokszínûsége
— a diktatúrák lényegébõl fakadóan — igazából megszûnt. „Lényegükben s be-
osztásukban — nyugtázta Koczogh — eltérés nincs. Az olvasókönyvek helyi
igények szerint váltakoztatják provinciális jellegû olvasmányanyagukat. Céljuk
szerint valamennyit meghatározza a politikai nevelés elve. Nívójuk a termé-
szettudományi munkák és a történelmi munkák képanyagától eltekintve s a ré-
gebbi tankönyvekhez viszonyítva feltûnõen alacsony.”

Koczogh áttekintése lesújtó eredménnyel zárult. „Magyar szempontból a
helyzet teljesen elszomorító — jelentette ki. — Úgy hiszem, minden egyes tan-
könyvre általánosítva kimondhatjuk, hogy a német diák ezek alapján egyetlen
jó szót sem olvashat a magyarságról […] tizenkét éven át. Megvakítása már az
elemi iskolában kezdõdik és tart rendületlenül a középiskolában – valószínûleg
nemcsak a tankönyvek nyomán, de az elõadások segítségével is.” Koczogh külö-
nösen a bánáti sváb Adam Müller-Guttenbrunn „burkoltan lázító” és „magyar-
gyalázó” írásainak gyakori szerepeltetését nehezményezte. „Furcsa, hogy a ma-
gyar–német barátság kifejlõdésének idején, amikor ezek a tankönyvek sajtó alá
kerültek (1939-tõl kezdõdõen) egyedül a legközönségesebb magyarság ellen szí-
tó Müller-Guttenbrunn írásai mutatkoztak alkalmasnak arra, hogy a német
diák külföldön élõ rokonairól s egyben az azokat befogadó népközösségrõl tudo-
mást szerezzen.

Müller-Guttenbrunn, mint valamennyi olvasmány, a fajbiológia és a geo-
gráfia azonban csak eszköz egy új világnézet kifejezésére, s ennek két sarkköve
adja meg a középiskolai oktatás legfõbb alapját, ez pedig a Lebensraum [élettér]
és Kulturboden [kultúrtalaj] elve.” A tankönyvekben közölt negyed- és féligaz-
ságokról úgy vélte: „Végeredményben igaz, hogy a honfoglalás elõtt éltek már
Magyarország helyén germánok, lehetséges, hogy Augsburgnál vereséget szen-
vedtünk, igaz, hogy Szent István óta sok germán kultúrhatás ért bennünket,
igaz Savoyai Jenõ törökverõ szerepe, igaz, hogy német telepeseink erõs munkát
végeztek földünk egy részének újjáalakításában. De mindez csak negyedigaz-
sággá csordul a magyarság ezeréves történetének ismerete nélkül. A német
diák a magyar történelemnek csak ezeket a pontjait ismerheti meg könyvei
alapján, de ezt sem a történelemért önmagáért, hanem hogy igazolva lássa a
Lebensraum és Kulturboden jogát. […] végigolvasva csaknem kétszázötven kö-
tetet, s ismerve az ifjúsági nevelés szellemét, úgy látjuk, hogy a legsürgõsebb
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változtatásokra van szükség, mert a felnövekvõ generáció millió és millió tagja
iskolai ismeretei alapján õszinte barátunkká sohasem válhatik.”35

Koczogh az elsõ, 29 oldalas beszámolóját 1941 júniusában, 99 természet-
tudományi, földrajz és történelemtankönyv vizsgálata alapján írta, pontosan
megadva a kötetek bibliográfiai adatait. Megállapította: „Minden tankönyv kö-
zött a természettudományi munkák tartalma és kiállítása a legnívósabb. Észre-
vételeinket általánosítani lehet valamennyire. Keretük általában nem nõ túl a
Birodalom határain, s növénytani és állattani részük csupán a honismeretet
szolgálja legfõképpen. Természetesen helyet kap bennük az egzotikus égövek
állatvilága is. Egy-egy elszórt angol, francia, olasz példa mellett azonban hiába
keressük a magyart.” Azt is veszedelmesnek tartotta, hogy „[…] a fajbiológiai
munkák teljesen hallgatnak rólunk. A hivatalos fajbiológia felállította tételét, s
eszerint csak tiszta faj lehet kultúrateremtõ, minket pedig a kevertfajúak közé
sorol, mely, szerinte, a történelem tanulsága alapján pusztulásra ítéltetett. Fel-
fogásuk ellen politikai szempontból, ma, nem lehet küzdeni.” Arra is kitért az
ezzel kapcsolatban szerzett tapasztalatai alapján, hogy: „Nagyrészt elhibázott
idegenpropagandánk az oka, hogy a külföld még mindég alig tud rólunk, s ha
éppen tud: a múlt század hamis romantikáját örökíti tovább. Minden utazási
iroda kirakatában látunk csikóst, pusztát s tokaji bor reklámokat, de sehol nem
olvashatunk arról, hogy Jedlik Ányos Siemens elõtt tizenöt évvel elkészítette
már az elsõ dinamót, hogy Bolyai abszolút geometriáját kifejtette már Gauss
elõtt és így tovább a példák sokasága a teljes magyar kultúra, a teljes magyar
élet.”

Koczogh tankönyvenként haladva rengeteg példát hozott a magyarokról
megjelent torzításokra, a honfoglalás utáni kalandozásoktól — mikor ez a sze-
rintük szörnyen kegyetlen, le nem telepedett ázsiai lovas nép megérkezett Eu-
rópába a távoli Keletrõl — a két világháború közötti idõszakig. Volt, ahol
rosszallta, hogy egy szerzõ „[…] 1. helytelen fogalmazás[a] miatt a magyarok
azonosak a szlávokkal; 2. olyan [német] jövevényszavakat tulajdonít nekünk,
melyek nyelvünkben teljesen ismeretlenek. Tendenciózus az, hogy: 1. túlságo-
san nagy jelentõséget tulajdonít a honfoglaláskor már itt élõ és késõbb beolvadt
germán törzseknek; 2. teljesen elhallgatja szerepünket a tatár s török elleni
küzdelemben, s ezzel meghamisítja a történelmi objektivitást és féligazságot
hirdet.” Elvetette azt a gyakran megjelenõ szemléletet is, miszerint a 18. szá-
zadban a német betelepülõk az oszmánoktól visszafoglalt magyar területeken
„a mocsárból virágzó édent” teremtettek, melyen a „sztyeppei földet a német
parasztok munkája német kultúrtalajjá alakította át”. Ennek kapcsán Koczogh
hangsúlyozta: „Ez az egyoldalú beállítás minden tankönyvben hasonlóképpen
jelentkezik s olyan benyomást kelt, hogy a magyarságnak semmi szerepe nem
volt a török által elpusztított területek visszanemesítésében.” Elutasította a
kalandozó magyarság ördöggel való azonosítását, azt a téves megállapítást,
„hogy a bajoroknak köszönhetjük letelepedésünket és kereszténységünket”, és
hogy minden magyar város német jog szerint élt volna a középkorban. Joggal
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keserítette el, hogy egy tankönyv szerint „1860 után a magyarok kíméletlenül
irtani kezdték a németséget”, egy másikban pedig 70 oldalon keresztül ismer-
tették az elsõ világháború történetét a magyarok említése nélkül.

Jellemzõ volt az az erõsen leegyszerûsítõ nézet is, amelyet így összegzett
az egyik tankönyv: „A német paraszt és kézmûves készségesen követte a Mo-
narchia nem német népeinek hívását, és megmutatta nekik a felépítéshez veze-
tõ utat. A német vezetésnek köszönhetõen a gazdaság érezhetõen fölvirágzott.
A német kultúra befolyása mindenütt érezhetõ volt. A németek történelmi ér-
deme, hogy a Habsburg Birodalom állami és gazdasági alapjait lefektették. Az
idegen népek nagyon jól érezték magukat a német vezetés alatt, amelyet min-
denben helyesnek és elõnyösnek tartottak.” Persze a magyarok hálátlanok vol-
tak, s 1867 után a más nemzetiségûeket — köztük a németeket is — tûzzel-vas-
sal igyekeztek asszimilálni. „A császár az ujját sem mozgatta, hogy a németeket
ettõl a terrortól megóvja. […] Így a németség keleti elõõrse Magyarországon a
kiegyezés óta nehéz harcokat vívott népisége megõrzéséért, és ezért számtalan
áldozatot hozott.”36

Koczogh Ákos az elsõ jelentése után még 140 tankönyvet tekintett át, me-
lyek magyar vonatkozásait az elõzõekhez hasonlóan szintén élesen bírálta. Az
olvasókönyvek esetében szóvá tette, hogy elsõsorban a szerinte magyargyûlölõ
Müller-Guttenbrunntól vagy éppen a magyarokkal szemben ugyancsak negatí-
van elfogult erdélyi szász írótól, Heinrich Zillichtõl — akinek pályája a nemze-
tiszocialista uralom idején emelkedett igazán magasba — hoznak regényrészle-
teket vagy novellákat. Ezen kívül két 1941-ben megjelent tudományos kötetrõl
is lesújtó kritikát adott. (A szakirodalmi mûvek áttekintése egyébként Feren-
czy Géza feladata volt; az õ reflexióira most nem térek ki.)37 Koczogh és Feren-
czy munkájával a kormányzat is elégedett volt. Szily Kálmán kultuszállamtit-
kár — aki egyébként a magyar–német kulturális vegyesbizottságot magyar
részrõl vezette — a miniszterelnöki széke mellett a külügyminiszterit is meg-
tartó Bárdossy Lászlónak mint külügyminiszternek írt arról, hogy Koczoghot
újabb ösztöndíjjal Bécsbe kívánja küldeni (hogy ez végül megvalósult-e, arról
nincs tudomásom), egyben jelezte: „Koczogh és Ferenczy jelentését egyébként
az Országos Közoktatási Tanács letárgyalta, és megállapította, hogy e két szak-
erõ lelkiismeretes, derekas munkát végzett. A Tanács egyúttal tankönyvcserét
javasol, ami nekem is régi álláspontom.”38 Mindez jelezte, hogy a tankönyvreví-
ziót a kormányzat is igen fontosnak tartotta – ha nem így lett volna, nem foglal-
koztak volna ilyen magas szinten vele.

Mollay Károly, a fiatal Eötvös Collegiumi tanár, késõbbi neves (nyelv)tör-
ténész egy 1942-es, Magyarország kulturális kapcsolatai Németországgal címû
elõadásának vázlatában pontosan mutatott rá a már korábban is széles körben
ható német népiségtörténeti irányzat nemzetiszocialista uralom idején történt
rendkívüli erõsödésére, hivatalossá válására, ebbõl adódóan a korabeli német
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történelemszemlélet magyarokkal szembeni — tankönyvekben is megnyilvánu-
ló — meg nem értésére, türelmetlenségére és visszásságaira. Megállapította,
hogy „[…] történelmünkrõl sok téves vagy ellenséges nézet uralkodik a német
közvéleményben s ettõl a hivatalosan kiadott tankönyvek […] sem mentesek,
[…] minden jelenséget a német nép […] és a német birodalom […] szempontjá-
ból tekintenek, minden korban a nagynémet népi gondolat létét és érdekeit ku-
tatják, s egyéb népre tekintettel nemigen vannak. […] Az érvelés kb. a követke-
zõ: Magyarország területén pl. a honfoglalás elõtt voltak germánok, Magyaror-
szág õslakói tehát a németek. (A 18. századi telepítés: Wiedergewinnung
[visszanyerés]!)” Jellemzõ az is, hogy Magyarországgal kapcsolatban eltúlozzák
a német, és lebecsülik az olasz vagy a francia hatást. Az oszmánokkal vívott
„[…] felszabadító háborúk és az azok nyomában járó német telepítések Mária
Teréziáig mint a németség kelet-európai gyarmatosító törekvéseinek fontos ál-
lomásai szerepelnek. Kissé háttérbe szorul a magyarság szerepe a török veszély
elhárításában, ugyanúgy az a tény, hogy az egykorú nyugati közvélemény Ma-
gyarországot egyöntetûen Európa védõbástyájának tartotta. […] Annál na-
gyobb fényben lép elénk Savoyai Jenõ herceg alakja. Õ az, aki a mai németség
szemében a német birodalom határait délkelet felé kiterjesztette. […] Általá-
ban ismeretlen Magyarországnak Ausztriához való kapcsolata. Ferdinánd ki-
rállyá választása a mohácsi vész után olyan beállítást kap, mintha Ferdinánd
ezáltal Magyarországot a német birodalomhoz csatolta volna s ez a helyzet ma-
radt volna meg az elsõ világháború végéig. […] 19. századi történelmünkbõl e
közjogi viszonyon kívül még a nemzetiségi kérdés s ezzel kapcsolatban az asszi-
miláció van állandóan napirenden […,] a magyarságot mint a legerõszakosab-
ban asszimiláló nemzetet tüntetik fel […].”39 Mollay észrevételei szinte teljesen
megegyeznek a Koczogh által leírtakkal, pedig nem valószínû, hogy tudott Ko-
czogh jelentéseirõl. A tapasztalatuk viszont csaknem azonos volt, egyben kap-
csolódott azokhoz az 1920-as évek végén és 1930-as években született tanulmá-
nyokhoz, amelyek a magyarság kedvezõtlen nyugat-európai tankönyv-ábrázo-
lásairól szóltak.

Koczogh Ákos beszámolóit nemcsak azért idéztem hosszasan, mivel rend-
kívül alaposan elemezték az akkoriban használatos német földrajz és történe-
lemtankönyvek többnyire kedvezõtlen — amikor elõnyös, még akkor is némi
atyáskodó lenézéssel párosuló — magyarságábrázolását, amely általában né-
hány részigazság sorolásával, ám alapvetõ tények elhallgatásával vezetett a
meglehetõsen torz kép megformálásáig. Hanem amiatt is, mert a két állam kul-
turális kapcsolatainak szabályozására létrejött vegyesbizottság magyar tagjai
végül is ezek alapján fogalmazták meg immár hivatalossá vált kifogásaikat a
német tankönyvekben a magyarokról megjelenõ hamis véleményekrõl vagy fer-
dítésekrõl.

A tankönyvek kölcsönös áttekintésérõl és revíziójáról szóló 1940-es bizott-
sági határozat végrehajtása viszonylag vontatottan haladt. Ebben a világhábo-
rú, majd annak a tengelyhatalmak szempontjából a kezdeti nagy sikerek után
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1942 elejétõl egyre súlyosabbra, 1944-tõl már válságosra fordulása, ezzel pár-
huzamosan a tudomány- és a kultúrpolitika mind jelentéktelenebbé válása ját-
szotta a legfõbb szerepet, ám ehhez bizonyára hozzájárult, hogy német részrõl
a magyarul jól tudó pedagógusok és tudósok bevonása is nagy nehézségekkel
járt. Mindenesetre amikor Werner Zschintzsch, a Birodalmi és Porosz Tudomá-
nyos, Nevelésügyi és Kulturális Minisztérium államtitkára 1941. május 14-én a
vele kiváló kapcsolatot ápoló magyar kollégájának, Szily Kálmánnak arról írt,
hogy egy magyar irodalomtankönyvben a magyarokat a németektõl óvó és õket
szitkozó költemény olvasható, illetve egy földrajziban Magyarország szimboli-
kus elrablásának ábrázolásánál Burgenlandot a német Michael ragadja el, és a
két nép barátságára hivatkozva kérte Szilyt, hogy ezeket távolítsák el az isko-
lákból és a könyvesboltokból, Szily azonnal megtette a szükséges intézkedést a
kötetek módosítására. (Zschintzsch és Szily egyébként a vegyesbizottság német
és magyar elnökei voltak.)40

A vegyesbizottság 1941. május 14–15-i berlini ülésén jelezték, hogy hama-
rosan magyar részrõl is átadnak egy listát azokról a tankönyvekrõl, amelyeket
módosítani kívánnak (a németek ezt részben már 1940-ben megtették,
Koczogh pedig éppen ekkor nézte végig a német tankönyveket), illetve kezde-
ményezik az illetékes hatóságok felé, hogy a sajtóban barátságos hangon szólja-
nak a másik országról. Ennek végrehajtása a még mindig viszonylagos sajtósza-
badságot élvezõ Magyarországon nehezebb volt, mint a Birodalomban.41

A budapesti német követség jelentése 1942. március 17-én kifejtette: „A
magyar tankönyvek valódi megtisztítása csak akkor lehetséges, ha sikerül meg-
nyerni a magyarokat, hogy történelmi és földrajzi fejtegetéseiket Európa jövõ-
beni békés felépítése szolgálatába állítsák, és ezért mondjanak le a korábbi és
jelenlegi ellentétek és ellenségeskedések kiemelésérõl. A következõ vegyes-
bizottsági ülésen a bizottság német elnökének feltétlenül követelnie kell, hogy
az összes magyar tankönyvbõl távolítsák el a német néprõl szereplõ gyûlölködõ
és hamis állításokat.” A levélhez csatolták az 1941 februárjától a világhírû szo-
ciológus, Hans Freyer vezetésével mûködõ budapesti Német Tudományos Inté-
zet (Deutsches Wissenschaftliches Institut) részletes, 13 oldalas összeállítását a
vizsgált magyar tankönyvekrõl (6 olvasókönyv, 17 történelem- és 26 földrajz-
tankönyv). Eszerint a magyar történelemtankönyvek a Habsburgok elleni sza-
badságharcok ábrázolásakor általában erõsen soviniszták és szentimentálisak.
„Kedvelt kísérlet, hogy Magyarországot a nyugat-európai kultúra Kelet és Nyu-
gat által egyaránt fenyegetett »bástyájának«, illetve egyrészt a törökök, más-
részt pedig (a törökök után) a császáriak áldozatának mutassák be. A kuruc fel-
keléseket (Thökölyét és Rákócziét) lángoló szavakkal minõsítik egy elnyomott
nép szabadságmozgalmainak. Ilyen körülmények között a német szellem és a
német vér Magyarország történelmi fejlõdésében betöltött elsöprõ aránya ter-
mészetesen nem kerül szóba.” A német külügyminisztérium errõl készített fel-
jegyzésének egyik passzusa szerint a Német Tudományos Intézet túl erõsen bí-
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40 BArch, R 4901/6659, Werner Zschintzsch Szily Kálmánnak, 1941. május 14. és Szily válasza,
1941. november 12.

41 Uo., Jegyzõkönyv a kulturális vegyesbizottság berlini ülésérõl, 1941. május 15.



rálta, hogy a magyar földrajzoktatásban Nagy-Magyarország tárgyalását helye-
zik a középpontba. „Bármennyire is sajnálatos az európai együttmûködés
szempontjából, hogy a magyar fiatalokat arra nevelik, hogy Horvátországot és
Délszláviát (Südslawien) Nagy-Magyarországhoz sorolják, Fiumét »az egyetlen
magyar tengeri kikötõnek«, az Adriai-tengert pedig »magyar tengernek« te-
kintsék, mégsem tûnik kizártnak, hogy ezen felfogást szóvá tegyük a német–
magyar vegyesbizottsági tárgyalásokon.”42

A német részrõl kifogásolt könyvek listáját Szily Kálmánnak átküldõ
Zschintzsch úgy vélte: a tankönyvek szerzõit meg kell gyõzni, hogy munkájukat
a barátság és a megértés vezérelje. Rámutatott, hogy „[…] a magyar tanköny-
vekben milyen ritkán emlegetik vagy méltatják megérdemelten azt a tudomá-
nyosan bizonyított komoly hányadot, amelyet magyar földön Magyarország
egész történelmi fejlõdéséhez a német parasztok és a kulturálisan igen magas
fokon álló német polgárság hozzáadtak. Ezzel persze semmiképpen sem szeret-
ném [a magyarokat] történelmi-népiségi ügyekben a saját álláspontjuk feláldo-
zására buzdítani.” Kérdésesnek tartotta, hogy az elmúlt idõk viszonyainak és
hangulatának visszaadását „[…] szükséges-e a mai fiatalságnál következetesen
ébren tartani, hogy ezzel akaratlanul is útját állják a kölcsönös megértésnek.
Azt hiszem, kedves barátom — írta Szilynek — Neked õszintén kifejthetem a
felfogásomat.”43 Mindez persze nagyon szépen hangzott, sok igazság is volt
benne, ám a magyarokkal szembeni, sokszor negatív és lekicsinylõ álláspont-
jukhoz foggal-körömmel ragaszkodtak a németek. Részben érthetõen, hiszen a
Német Birodalom diktátora, a vezér és kancellár Adolf Hitler — mint õszinté-
nek tûnõ „asztali beszélgetéseibõl” világosan kiderül — maga is lesújtó véle-
ményt fogalmazott meg a szerinte feudális, a „korszellem” és a szociális meg-
újulás iránt teljesen érzéketlen, konzervatív, zsidó- és angolbarát magyar veze-
tõrétegrõl, és általánosabban a magyarországi németeket elnyomó, náluk „faji-
lag és népileg” sokkal értéktelenebb magyarokkal szemben.44

Nem véletlen, hogy egy SS-Sturmbannführer (õrnagy) olyan szövegrész-
letre hívta föl a figyelmet, „amely a Führert és a nemzetiszocializmust félreért-
hetetlenül támadja”.45 Az inkriminált passzus így hangzott: „A [német] kultúr-
harc célját tévesztette, de az Egyház azt érte el vele, hogy a katolikusok szoro-
sabban fûzõdtek egymáshoz és kiépítették politikai szervezkedésüket, amely
hatalmassá tette õket. Napjainkban újra sötét felhõk gyülekeztek a német ka-
tolikusok egére. Szervezeteiket a Hitler-kormány föloszlatta s a helytelenül ér-
telmezett nacionalizmus (nemzetieskedés) nagy aggodalommal tölti el az öntu-
datosan élõ katolikusokat.

106 UJVÁRY GÁBOR

42 Uo., A budapesti német követség jelentése a Külügyi Hivatalnak és annak melléklete (a
Deutsches Wissenschaftliches Institut összefoglalója), 1942. március 17., a Külügyi Hivatal feljegyzé-
se a tankönyvrevízióról, 1942. április 27.

43 BArch, R 4901/12 771. Werner Zschintzsch Szily Kálmánnak, 1942. május 6.
44 Adolf Hitler: Monologe im Führerhauptquartier 1941–1944. Die Aufzeichnungen Heinrich

Heims. Hrsg. von Werner Jochmann. Wilhelm Heyne Verlag, München, 1982. 62., 129., 152., 178.,
212., 299., 335., 363. és 371.

45 BArch, R 4901/6659, a Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD átirata a Külügyi Hivatal-
nak, 1942. május 22.



Imádkozzunk a megpróbáltatások idejét élõ német katolikus testvérein-
kért, de ne féltsük õket. Van kiváló vezetõgárdájuk, van Faulhaber bíbornok-ér-
sekük, akinek ékes és meggyõzõ szavát elnémítani nem lehet. Az Egyház gyõzni
fog. »Per crucem ad lucem.« [A szenvedésbõl dicsõség fakad.]”46

Nem sokkal ezután Hóman Bálint kultuszminiszter 1942. június 8-i sze-
gedi beszéde borzolta a német kedélyeket. Ebben Hóman kifejtette: „A trianoni
szótárból a magyar köztudatba is belekerült egy fogalom, amelyet mi, történet-
írók, nem ismertünk azelõtt és nem kívánunk ismerni a jövõben sem: a nemze-
tiségi állam fogalma. Magyarország nem nemzetiségi állam, Magyarország a
szentistváni gondolat értelmében is magyar nemzeti állam, mert a Kárpátok
medencéjében ennek a földnek nemzetformáló, államszervezõ, országépítõ
népe a magyar. Magyarország fajilag [értsd: nemzeti szempontból; a faj szó
használata akkoriban mást jelentett, mint napjainkban, és Hóman a német faj-
elméletet többször, nyilvánosan is bírálta] is meghatározott történelmi alakulat
és ezen nem változott az a tagadhatatlan tény, hogy idõk folyamán népessége ide-
gen elemekkel gyarapodott és a magyarság arányszáma a sok vérveszteség követ-
keztében megromlott.”47 Hóman — aki õszintén vallotta ezeket az elveket — el-
ismerte ugyan a Magyarországon élõ nemzetiségek „jogát a maguk népi mûve-
lõdésének ápolásához”, ám felszólalása mégis mélyen sértette a németeket, hi-
szen õk magukat tekintették a Kárpát-medence „államszervezõ és országépítõ”
erejének.

A valószínûleg a Külügyi Hivataltól a Birodalmi és Porosz Tudományos,
Nevelési és Népmûvelési Minisztériumba küldött beszámoló — mintha csak
Zschintzsch imént idézett levelét ismételné — szintén azt állította, hogy Hó-
man állításaival szemben a magyar állam alapításában és felépítésében orosz-
lánrésze volt a németeknek, akik az oszmánok elleni küzdelmekben is a legna-
gyobb áldozatokat hozták. A magyar haderõ nagy része Thököly alatt „az Euró-
pa számára döntõ órában török szövetségesként ostromolta Bécset, az észa-
ki-nyugati faj életének válságos pillanatában elszakadt Európától, és turáni-
mongol vérét követve egy ázsiai misszió oldalára állt.” Emellett nehezményezte
a jelentés, hogy Hóman nem említette a magyarországi német népcsoport igé-
nyét egy saját iskolai hálózat létrehozására, mivel miniszterként nem akar eh-
hez hozzájárulni. Ezért a mûködésüket már megkezdett Volksbund-iskolák en-
gedélyének a visszavonását is fenyegetõ veszélynek vélte.48

Ugyancsak 1942 nyarán egy bizonyos Langerfeld — vélhetõen azonos a
szófiai Német Iskola 1927 és 1939 közötti igazgatójával, Heinz Langerfelddel,
aki ezután lehetett a kultuszminisztérium tanácsosa (az iratokban következe-
tesen csak a családneve szerepel, illetve egyszer Heinrichként fordul elõ; de ez
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46 Kivételesen megadom az idézett tankönyv elérhetõségét: Harza Lajos: Katolikus egyháztör-
ténelem kor- és életrajzokban. A polgári fiú- és leányiskolák r.k. tanulói számára. Szent István Tár-
sulat, Budapest, 1940. 86.

47 Mannerheim tábornagy a szegedi egyetem díszdoktora. Hóman Bálint kultuszminiszter nagy-
fontosságú beszéde Szegeden. Nemzeti Újság, 1942. június 9. Minderrõl, kizárólag Hóman beszédé-
nek német interpretációja alapján, annak dátumát tévesen megadva Molnár Péter is szól: Molnár: I.
m. 477–478.

48 BArch, R 4901/6659, Dr. Steyer miniszteri tanácsos jelentése, 1942. június (nap nélkül).



lehet, hogy elírás) – Zschintzschnek jelentette, hogy a tankönyvrevízió kérdése
nem csak „[…] a lezárt történeti fejlõdést érinti, hanem erõsen befolyásolja a je-
lenlegi és jövõbeni magyar–német kapcsolatokat a népiségi harc (Volkstums-
kampf) területén is.” A kérdés tisztázása érdekében Langerfeld Bécsbe és Bu-
dapestre utazott, ahol számos érintettel tárgyalt, köztük Otto Brunner pro-
fesszorral és Felix Kraus-szal, a Volkstum im Südosten címû havilap kiadójával
Bécsben, Budapesten pedig a német követtel (Dietrich von Jagow), a Német
Tudományos Intézet és annak nyelvi részlege vezetõjével (Hans Freyer és
Ernst Häckel), a budapesti Német Birodalmi Iskola igazgatójával (Friedrich
Lange) és a Volksbundot irányító Basch Ferenccel (Franz Anton Basch) is. Õk
mindannyian fontosnak tartották a tankönyvek ellenõrzését, és hajlandónak is
mutatkoztak abban részt venni.

Mivel egymással meglepõen egyetértve nyilatkoztak, Langerfeld azt az ál-
talános benyomást szûrte le, hogy: „A hatalmában és lélekszámában nap mint
nap növekvõ német népcsoporttól, melynek fejlõdése más magyarországi nép-
csoportokra sem marad befolyás nélkül, fenyegetve érzi magát a magyarság,
ezért attól tart, hogy állama a jelenlegi formájában nem maradhat fönn.” Az
1940-tõl a részben magyarosodott németeknél megfigyelhetõ gyors disszimilá-
ció révén mind világosabban látszik, hogy a német eredetû magyarok milyen
hatalmas részesedéssel bírnak az ország állami, kulturális és gazdasági fejlõdé-
sében. „Az állam belsõ gyengeségét a túlzott nemzeti igények, így az 1914 elõtti
magyar határok visszaállítása hirdetésével igyekeznek elfedni.” A magyarok
élesen szemben állnak a németek autonómia-törekvéseivel, s tankönyveik is ezt
a célt szolgálják. Az 1940-es, második bécsi döntés következtében aláírt népcso-
portegyezmény — melynek értelmében a Volksbund a hazai németség kizáróla-
gos, magyar kormány által elismert szervezetévé vált — éppen az iskolákban
valósul meg a legkevésbé. Vidéken ugyanis a fõispán és a csendõr az úr, akik
nem hajtják végre a kormány népcsoportegyezménnyel kapcsolatos rendelkezé-
seit. Ugyanakkor ezt a kormány is elnézi és kacsint hozzá, miközben megrója a
helyi hatóságokat. Langerfeld — tárgyalópartnereihez hasonlóan — ennek elle-
nére is javasolta, hogy a háború végéig kerüljenek minden komolyabb konflik-
tust és a vitás kérdéseket barátságosan és elõzékenyen tisztázzák, amennyiben
azt a magyarországi németek érdekei megengedik. A német tankönyvekkel
kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy azokban a magyarság keleti betörésekkel
szemben, Európa védelmében, illetve az elsõ világháborúban betöltött szerepét
az addiginál jobban ki kell emelni. A sértõ kifejezéseket el kell távolítani,
ugyanakkor a Magyarország fejlõdésében játszott német teljesítményt is hang-
súlyozni szükséges. Egyben javaslatot tett az ez ügyben alakítandó német albi-
zottság tagjaira (Brunner és Freyer), illetve a könyveket vizsgáló szakértõkre
(Basch, Häckel és a budapesti Német Birodalmi Iskola tanára, Kurz, esetleg a
kiváló, magyarországi születésû és neveltetésû Délkelet-Európa szakértõ, Fritz
Valjavec). A könyvek ellenõrzéséhez irányelveket fektetett le, amelyek nagyjá-
ból megfeleltek a késõbb elfogadottnak.49
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49 Uo., Heinz (?) Langerfeld Werner Zschinztzschnek, 1942. június 20. és július 5. A Birodalmi
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szeptember 21.



Végül a magyar–német kulturális vegyesbizottság 1942. június 1-jén Bu-
dapesten tartott ülésén egyeztek meg a tankönyvek ellenõrzésével megbízandó
albizottság alapításáról, és a revízió ideiglenes alapelveirõl. Utóbbi értelmében
a nyilvános- és a magániskolákban használatos tankönyveket abból a szem-
pontból tartották vizsgálandónak, hogy azok a másik népet, országot és törté-
nelmet a baráti kapcsolatoknak megfelelõen, megértõen, történelmi teljesítmé-
nyeiket elismerve és méltatva ábrázolják-e. A történelmi valóságnak nem meg-
felelõ, a másik nép nemzeti büszkeségét sértõ leírásokat, ábrázolásokat vagy
térképeket helyteleníteni kell. „Az ellentétes világnézeti, néppolitikai és terüle-
ti felfogásokat, amennyiben azok bemutatásáról nem lehet a tankönyvben le-
mondani, a tudományos kutatás eredményeinek megfelelõen, szakmai — és
nem polemikus — formában, a másik oldal érveit és szándékait ismertetve kell
bemutatni.”50

A német albizottság elnöke Langerfeld, a magyaré a magyarországi néme-
tek irodalmát és a magyar–német kapcsolatok történetét kutató debreceni pro-
fesszor, Pukánszky Béla lett. Bár a magyar bizottság a tudományos irodalmat
és a sajtót is ellenõrizni kívánta, ezt a németek elvetették, illetve a sajtóval kap-
csolatban utaltak rá, hogy már az elõzõ évben adtak egy ajánlást, amelyet
Zschintzsch továbbított Goebbelsnek, a propagandaminiszternek.51 Közben
megérkezett a németekhez az az összeállítás is, amely a magyar szempontból
kifogásolt német tankönyvekrõl szólt. Ebben kifejtették, hogy a tankönyvekbõl
a német fiatalok a következõt tudhatják meg Magyarországról: „A német gyõ-
zelem nyomán letelepedésre kényszerített magyarságot, amely a kultúráját szinte
kizárólag az országba vándorolt [német] városi polgárságnak köszönheti, a tö-
rökök hamarosan legyõzték, és elfoglaltál országukat. Miután a németek kiûz-
ték a törököket, civilizálták a tönkretett országot. Ezután azonban a felszaba-
dított Magyarország az összes területén élõ népet elnyomta, különösen a néme-
teket.” Ennek a hamis képnek azonban — a magyar fél szerint — nem elsõsor-
ban a tankönyvekben szereplõ, hanem az azokból hiányzó, a magyarság törté-
nelmi érdemeit is bemutató, elhallgatott tények az okai. A továbbiakban Ko-
czogh Ákos már ismertetett jelentése alapján rosszallták a torzításokat.52

1943. február elején a neves bécsi közép- és újkorász professzor, Otto
Brunner is hozzászólt a tankönyvvitához. Kifejtette, hogy e mögött politikai ér-
dekkülönbségek rejtõznek, hiszen a magyarok hirdette szentistváni államesz-
me és a németek délkelet-európai tervei ütköznek egymással. „Kézenfekvõ —
jelentette ki —, hogy itt a külpolitika alapvetõ kérdéseirõl van szó, amelyeket a
vegyesbizottság nem tárgyalhat. Valószínûleg el lehet érni, hogy a magyarok
egyes kérdésekben engedjenek, például lemondjanak róla, hogy Burgenlandot a
sajátjuknak tekintsék. Bizonyos azonban, hogy nem lesznek készek a politikai
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50 BArch, R 4901/15 110, a vegyesbizottság jegyzõkönyve, 1942. június 2., illetve R 4901/6660,
1942. június 1.

51 BArch, R 4901/6659, Werner Zschintzsch 1942. július 2-i határozata.
52 Uo., dátum nélkül. Az iratot Molnár Péter részletesen ismertette: Molnár: i.m. 481–484. A

magyar albizottság tagjairól és Pukánszky elnökségérõl: Uo. A magyar külügyminisztérium szóbeli
jegyzéke (note verbale) a budapesti német követségnek, 1943. január 26.



észjárásukat eszmeileg megalapozó és Duna-vidéki hatalmi igényüket kifejezõ
szentistváni gondolatról lemondani. Ha a vegyes bizottságban erre az alapvetõ
ellentétre fényt derítenek, véleményem szerint nagyon nehéz és kényes helyzet
áll elõ, amelynek tisztázása aligha következhet a vegyesbizottság keretében.”

Brunner arra is figyelmeztetett, hogy a németek oszmánokkal vívott — Ma-
gyarországot segítõ — küzdelmét joguk van megfelelõen méltatni. Azt is hang-
súlyozni kell, hogy a németekkel szembeni magyar ellenszenv abból táplálko-
zott, hogy a rendek és az uralkodó közötti — egész Európára jellemzõ — harc
idõszakában a magyar király (aki egyben a Bécsben tartózkodó császár) német
volt. A bécsi abszolutizmus ellenfelei viszont a törökkel, a franciákkal és a pro-
testáns német fejedelmekkel szövetkeztek. „Követelni kellene tehát, hogy a
tankönyvekben tisztázzák: az abszolutizmus elleni harc és az ellenreformáció
korhoz kötött volt, és nem a »német« veszély ellen vezették. Továbbá azt is
igényelni kellene, hogy a bécsi udvar magyarországi építõmunkában — me-
lyet többnyire német emberek végeztek — nyújtott teljesítménye jogos mélta-
tást kapjon és ezzel a magyarországi népcsoport történelmi szerepét is bemu-
tassák.”

Jellemzõ, hogy olyan nagyszerû tudós, mint Brunner is szükségét érezte a
politikai tekintélyre való hivatkozásnak (ami a Német Birodalomban koránt-
sem vált olyan mértékûvé, mint a korabeli Szovjetunióban vagy az 1950-es évek
Magyarországán Sztálin és a „klasszikusok” állandó citálásakor; a tudományos
élet, ha keveset is — a részben mindig ideológiai természetû történettudomány
kevesebbet, mint más terület —, de valamit meg tudott õrizni függetlenségé-
bõl). Brunner szerint ugyanis a magyarok mindent elutasítanak, ami a
szentistváni állásponttal nem egyezik, mindenekelõtt a bécsi udvar abszolutis-
ta és centralista törekvéseit. „Így a II József császárról kimondott magyar ítélet
csak szigorúan elutasító lehet. Ha ezt szembe állítjuk a Führernek a Mein
Kampfban II. Józsefrõl írt véleményével, az ellentét teljes élességében megmu-
tatkozik.” Brunner egyébként a magyar panaszokat viszonylag könnyen elhá-
ríthatónak vélte, például azáltal, hogy a kalandozó magyarokra alkalmazott
„barbár és rablóbanda”-klisét „ennek az ázsiai nomád népnek nem egyszerûen
a kulturálatlanságára”, hanem az idegenszerûségére változtatják. Azt is megje-
gyezte, hogy Magyarországon a németellenes hagyományt követõ, kuruc törté-
netírói tradíció mellett kétségtelenül létezik egy „európai kötõdésû”, „nyuga-
tos” irányzat is, melynek a legkiválóbb képviselõje Szekfû Gyula. Igaz, ehhez
rögtön hozzátette, hogy katolikus orientációja miatt ez az irányzat is komoly
veszélyt jelent a német politika számára.53

Brunner szavainak meglett a hatása, hiszen az albizottság német vezetõ-
je, Langerdfeld is kifejtette: „A Birodalom érdemi állásfoglalása azokról a terü-
leti igényekrõl, amelyek sok magyar tankönyvben állandóan megjelennek, […]
a nagypolitika feladata és túlnõ a tankönyvek revízióját célzó albizottság hatás-
körén.”54 Mindeközben tovább folytak a tankönyvekrõl szóló magyar–német
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53 Uo., Otto Brunner a Birodalmi és Porosz Tudományos, Nevelési és Népmûvelési Minisztéri-
umnak, 1943. február 4. Ld. még: Molnár: i. m. 480. (Brunner szavait pontatlanul idézi.)

54 BArch, R 4901/6660. Langerfeld feljegyzése Werner Zschintzsch államtitkárnak, 1943. április 15.



egyeztetések. Számos akta maradt fönn a magyar tankönyvekkel kapcsolatos
német kifogásokról, amelyek érvrendszere a már ismertetettekhez hasonlított,
s általában a német nemzeti érzés — például a számos helyen közölt kuruc da-
lokban megnyilvánuló — megsértését nehezményezte.55

Az 1943. évi albizottsági ülésre május 12-e és 14-e között Budapesten ke-
rült sor, annak megnyitásán — jelezve a kérdés súlyát — Hankiss János kul-
tuszminisztériumi államtitkár is megjelent. A kifogásolt tankönyvekrõl egy
magyar és egy német lista is készült. A német lista önkényesen kiválasztott kö-
tetekbõl állt, mivel a magyar kultuszminisztérium által nemrégiben átnyújtott
tankönyvgyûjteményt még nem tudták végignézni. A magyarok 233 német tan-
könyvrészletet kifogásoltak. Az egyezések alapján nyilvánvaló, hogy ezt a (be-
számolói szerint) 239 tankönyvet végigolvasó Koczogh Ákos összeállítása alap-
ján tették.

A jegyzõkönyv szerint egyelõre az olvasó-, a történelem és a földrajzköny-
veket tekintették át, tervezték azonban, hogy a késõbbiekben más területekre
is kiterjeszkednek. A korábbi szempontok alapján megállapították az ellenõr-
zés általános irányelveit, melyeket azzal egészítettek ki, hogy az olyan ábrákat,
térképeket, amelyek nem felelnek meg a történelmi valóságnak vagy a másik
népet lekicsinylik és nemzeti büszkeségét sértik, szintén javítani szükséges, a
helységneveket pedig az adott ország nyelvhasználatának megfelelõen kell
megadni. A „különleges irányelvek” arról rendelkeztek, hogy a magyar tan-
könyvekben a német történelmet a Nagynémet Birodalom jelentõségének és a
bécsi népcsoportegyezménynek megfelelõen mutassák be, illetve a zsidó íróktól
(például Heinrich Heine) és német emigránsoktól (mint Thomas Mann, Stefan
Zweig, Franz Werfel, Roda Roda stb.) származó szemelvényeket, valamint a né-
metséget sértõ kurucdalokat távolítsák el. Emellett méltatni illett a német tele-
pítés súlyát, valamint — „a két nép baráti kapcsolatainak megfelelõen” — az
1933 utáni német fejlõdés eredményeit. Burgenlandot véglegesen birodalmi te-
rületként kellett elfogadni. A német tankönyvekben a magyarok keletrõl jövõ
támadások elhárításában játszott szerepét és elsõ világháborús teljesítményét
tartották kiemelendõnek.

Megállapodtak abban, hogy Adam Müller-Gutennbrunn Schwabenliedjé-
nek „[…] német tankönyvekben való közlését olyan bevezetéssel vagy jegyzet-
tel kell ellátni, amely utal arra, hogy a magyarországi németek jogi helyzetét a
népcsoportra vonatkozó 1940. évi bécsi egyezmény tisztázta. A magyarországi
németek népi küzdelmére vonatkozó egyéb költemények és prózai elbeszélések
is csak akkor vétessenek fel német tankönyvekbe, ha nem tartalmaznak a ma-
gyarságot lekicsinylõ vagy sértõ részleteket. Adott esetben a fent megjelölt be-
vezetéssel, illetõleg jegyzettel kell õket ellátni.”56 A kulturális vegyesbizottság
salzburgi ülése (1943. október 8–9.) „üdvözölte” a tankönyvbizottság munká-
ját, és annak irányelveit is jóváhagyta.57
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Utóbbi következõ találkozóját 1944. február 16–18-a között Bécsben ren-
dezték. Az ellátási gondokkal küzdõ Birodalomban ekkor már a kísérõ progra-
mok, a „kis vacsora” és a Grand Hotelbéli villásreggeli költségeit is csak a né-
met kultuszminiszter különbözõ hivatalokhoz intézett levelei alapján tudták
elõteremteni. Ráadásul a tárgyalásokra a birodalmi helytartó olyan rosszul fû-
tött termet jelölt ki, hogy a hat ülésbõl végül négyet a Grand Hotel erre megfe-
lelõ helyiségében tartottak. Langerfeld arról is beszámolt, hogy a német részrõl
beadott kifogások közül 117-et elintézettnek nyilvánítottak, mivel azokat a for-
galomban lévõ magyar tankönyvek már nem tartalmazták.58

Bár sok értelme ekkor már nem volt, a magyar sérelmek orvoslására „[…]
az illetékes birodalmi hatóságok hozzájárulásával utasították a tankönyvkiadó-
kat, vegyék figyelembe a javasolt módosításokat a tankönyvek új lenyomatai-
nak elkészítésekor, ill. új kiadáskor vagy újbóli elkészítésekor.” A tárgyalások
alapja amúgy a német sérelmek megbeszélése volt, a magyarokét a következõ
— már hiába tervezett — ülésre halasztották. Végül a „német kifogások megbe-
szélése a felfogás teljes azonosságára vezetett”. Két hittankönyvvel kapcsolat-
ban nem tudtak megállapodni, ugyanis a magyar fél kijelentette, hogy Magyar-
országon nem a kultuszminisztérium, hanem az egyház illetékes a hittanköny-
vek szövegezésében, ugyanakkor fölajánlotta: a minisztérium megkeresi az ille-
tékes egyházi hatóságokat, hogy a vonatkozó helyeket a kiegyensúlyozott ma-
gyar–német kapcsolatok érdekében módosítsák.59

Rögtön ezután a német albizottság vezetõje, Langerfeld 29 oldalas — 15
német kiadónak 60 kötetrõl írt — jelentésében tudósított, hogy a tankönyvki-
adásra vonatkozó irányelvek és a magyar észrevételek — amelyeket nagyrészt
figyelembe is vett — alapján milyen változtatásokat szükséges tenni az új vagy
újra kiadandó tankönyvekben. Például Kleist egy szövegrészletét amiatt hely-
telenítette, mert abban a „Bassa Manelka” és a „Bassa Teremtettem” kifejezé-
sek szerepeltek. Javasolta, hogy ehelyett — persze az eredetit meghamisítva —
csak „Manelka” és „Teremtettem” szerepeljen. Másutt a magyarosítás helyett
a nagyfokú beolvadás, a „nem magyar népek kíméletlen elnyomása” helyett „a
nem magyar népek intenzív felszívódása”, a „magyar rablósereg” helyett a
„magyar sereg” fordulatok alkalmazását kérte.60

Az ésszerû kívánságokat azonban a háború kíméletlen realitása keresztül-
húzta. Az egyik tankönyvkiadó ugyanis világossá tette, hogy az adott helyzet-
ben — a papírellátási gondok és egyéb nehézségek következtében — az albizott-
ság kéréseit lehetetlen teljesíteni. Ebbe végül Langerfeld is belenyugodott.61

Tudomásom szerint Langerfeld levele az utolsó dokumentuma a tankönyvek-
kel kapcsolatos egyeztetéseknek.
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58 BArch, R 4901/125. Bernhard Rust birodalmi és porosz tudományos, nevelési és népmûvelési
miniszter levelei a pénzügy-, a külügy- és a közellátási és mezõgazdasági miniszternek, 1943. decem-
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59 BArch, R 4901/6660. Az albizottsági ülés jegyzõkönyve, 1944. február 18.
60 Uo. Langerfeld feljegyzése, 1944. február 21.
61 Uo. A Verlag Moritz Diesterweg levele a Birodalmi és Porosz Tudományos, Nevelési és Nép-

mûvelési Minisztériumhoz, 1944. július 15. Langerfeld levéltervezete, 1944. augusztus 8.



Ezek tanulságai azonban máig hatóak. Részben történelmi, részben ak-
tuálpolitikai okokból. Elõbbiek szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy míg a
németek a weimari — részben okkal kárhoztatott — demokráciából haladtak a
diktatúrába, addig a magyarok 1944. március 19-ig, a német megszállásig igye-
keztek megõrizni a korlátozott demokrácia Európa német befolyási övezetében
akkor már egyedülálló feltételeit. 1933-ig a weimari Német Birodalom liberaliz-
musával szemben számítottak reakciósaknak, azután viszont — Hitler sajátos
érvelésének megfelelõen — éppen a „korszellem” miatti ellenállásuk következ-
tében. A nemzetiszocialista rezsim ugyanolyan bátran mondott véleményt ar-
ról, ki az angol(szász)-barát „judeo-bolsevista”, mint ahogy a mai Németország
ítélkezik a magyar, tágabban pedig a kelet-közép-európai folyamatokról.

A két ország a második világháború elõtt számos hasonlóságot mutatott,
amelyek legfõbb oka a közös, elsõ világháborús veszteség volt. Ugyanakkor
mindkettejük szempontjából döntõ volt, hogy a német és a magyar anyanyelvû
lakosság és az államhatárok szinte sohasem fedték egymást. A németek eseté-
ben közép- és kelet-európai szétszórodottságuk miatt, melynek következtében
még a Szovjetunió területén is voltak falvaik és városaik. A magyarok ellenben
(a moldvai töredékek kivételével) kizárólag a Kárpát-medencében éltek, ám ezt
a területet soha, az oszmán hódítás után különösen nem tudták teljesen kitölte-
ni. 1918 után azonban, új államhatáraik közé szorulva még a németeknél is
rosszabb helyzetbe kerültek, hiszen — a világon akkor szinte egyedülálló mó-
don — magyar anyanyelvû népességük több mint egyharmada idegen országok
fennhatósága alá került.

Kapcsolattörténeti szempontból meghatározó volt, hogy Magyarország a
középkortól kezdõdõen viszonylag jelentõs német városi lakossággal bírt, ame-
lyet a 18. században érkezett, többnyire földmûvelõ telepesek tömege egészített
ki. A szepesi és fõleg az erdélyi szász városok, illetve a zárt tömböt alkotó német
területek (többek között a tolnai–baranyai Schwäbische Türkei, Bácska és Bá-
nát, valamint Szatmár egyes vidékei) kivételével a németek a 19. század máso-
dik felében és a 20. század elején gyorsan asszimilálódtak a magyarsághoz. Ez
roppantul bántotta a népiség bûvöletében élõ nemzetiszocialista rezsimet,
amely — részsikereket elérve, a maga szempontjából teljesen érthetõen — min-
dent megtett a megmaradt német anyanyelvû népesség megtartásáért, és — ke-
vésbé eredményesen — színleg vagy õszintén magyarrá vált részeinek disszimi-
lációjáért. Ez a törekvés természetesen komoly ellentéteket okozott az 1930-as
években, fõleg az 1940-es évek elején a nemzetiszocialista Német Birodalom és
sokszor vonakodó külpolitikai szövetségese, a Magyar Királyság között.

Ezekhez a problémákhoz a történelmi kérdések más szemszögû felfogása
társult. A Habsburgok és az osztrák örökös tartományok lakosságának nagy ré-
sze ugyanis német anyanyelvû volt. Az 1960-as évek végéig Ausztria többsége is
német identitással bírt – elsõsorban emiatt, nem pedig nemzetiszocialista meg-
gyõzõdésük következtében várták annyian (köztük baloldali érzelmûek is) az
1938-ban „végre” megtörtént Anschlusst. Mivel 1526-tól 1918-ig a Habsburg
uralkodók — német-római birodalmi, majd osztrák császári címük mellett —
egyben magyar királyok voltak, birodalmuk és Magyarország története „fel-
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oszthatatlanul és elválaszthatatlanul” összefonódott. A magyar királyság tehát
egy európai nagyhatalom viszonylagos önállóságot élvezõ részévé vált, és a 17.
század elejétõl 1848–1849-ig rendre ismétlõdõ függetlenségi harcait — ahogy a
méltán elfeledett Mód Aladár könyvének kissé félrevezetõ címében is hirdette,
a 400 év küzdelmet az önálló Magyarországért — a „németek” ellen vívta. Eb-
bõl a szempontból teljesen természetes volt, hogy a Harmadik Birodalom ideo-
lógusai a Habsburg-ház uralma alatt álló területeket németnek tekintették.

Ehhez járult a 19. század második és a 20. század elsõ felének eltérõ né-
met, illetve magyar nemzetfogalma. Míg a magyarok Eötvös József 1868-as
nemzetiségi törvénye óta az országukban élõ (nem magyar anyanyelvûeket is
magába foglaló) politikai nemzet gondolatát hirdették, addig a németek — nagyjá-
ból ugyanekkortól — a közös hagyományok és az azonos nyelv által összekötõ
kultúrnemzet eszméjét vallották. Eltekintve attól, hogy mindkettõ fikció volt, a
két világháború között és a második világháború idején éppen ez a két elképze-
lés ütközött a legélesebben – amint erre az idézett Otto Brunner is fölhívta a fi-
gyelmet. Míg a németek fõ célja már a weimari köztársaság idején, de fõleg 1933
után az volt, hogy a kultúrnemzet határáig terjeszkedjenek, addig a magyarok
változatlanul a politikai nemzet fogalmához és a soha nem létezett, az idegene-
ket szívesen látó „szentistváni állam” elképzeléséhez ragaszkodtak. Függetle-
nül attól, hogy — az egyébként soha, semmilyen politikai erõ által el nem is-
mert, 1920 utáni — államhatáraikon túl jelentõs lélekszámú magyar népesség
élt, ami a kultúrnemzet propagálását indokolta volna. Ezért aztán történelmi
országuk (teljes vagy legalább nagy része) visszaszerzésének vágya a szélsõbal-
tól a szélsõjobbig általánosan elfogadott törekvés volt. Tehát a magyarok szá-
mára is magától értetõdõ lett volna a kultúrnemzeti koncepció népszerûsítése
— mint ahogy napjainkban történik —, ám hogy ezt mégsem hirdették, abban a
Trianon utáni magyar állam legnagyobb kisebbségének, a mintegy félmillió fõs
németnek, és ennek következtében a német kultúrnemzet-koncepciótól való fé-
lelemnek (amely a nemzetiszocialista hatalomátvétel után csak erõsödött) is
nagy szerepe volt.

Ugyanígy választóvonalat jelentett a revízió értelmezése. Míg német rész-
rõl ez elsõsorban a politikai — és csak részben a területi — felülvizsgálatot
(1933 elõtt a császárságtól, 1933 után a weimari köztársaságtól való távolság-
tartást) jelentette, addig a revízió magyar értelmezésében a trianoni békeszer-
zõdés megváltoztatása lett minden politikai cselekvés alapja.

Mindezt — és a geopolitikai, valamint gazdasági okokat is — figyelembe
véve is teljesen érthetõ az elsõ világháború legnagyobb veszteseinek, Magyaror-
szágnak és a Német Birodalomnak a szövetsége. Akárcsak az is, hogy ez megle-
hetõsen labilis volt, ami a tankönyvekben is tükrözõdött. A magyarok valóban
ódzkodtak annak bemutatásától, hogy milyen szerepet játszott a német polgár-
ság és parasztság államuk fejlõdésében. A németek pedig — megkockáztatom: e
szokásuk máig sem változott — a saját normáikat kívánták ráerõltetni a ma-
gyarságra (és más közép-kelet-európai népekre is). 1933 után az okozott szá-
mukra gondot, hogy a magyar tankönyvekben Heinét még mindig német klasszi-
kusként mutatták be, és nem fordítottak kellõ gondot a „zsidótlanításra”. (Érde-
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kes viszont, hogy ezen túl a „zsidókérdés” az általam ismert, tankönyvekrõl
szóló dokumentumokban egyáltalán nem fordul elõ, miközben a nagypolitiká-
ban a német vezetõk állandóan ennek fontossága hangsúlyozásával támadták
az e téren tehetetlennek ítélt magyarokat.) Fordítva pedig: a magyarok Adam
Müller-Guttenbrunn — mai szemmel olvasva nem is olyan ártalmas — írásait
kívánták valamennyi német tankönyvbõl eltávolítani. A látszólagos szoros poli-
tikai szövetség mögött tehát komoly ellentétek húzódtak, amelyek a tanköny-
vek körüli vitákban is lecsapódtak. Nyilván mindkét fél úgy vélte, hogy a már
akkor is elterjedt — mint oly sokszor bebizonyosodott, alapvetõen téves — poli-
tikai szemlélet, miszerint „akié a jelen, azé a jövõ is” szellemében a tankönyvek
határozzák meg a másokról alkotott képet.

Ma már tudjuk: ez sok szempontból igaz, részben viszont hamis. E tekin-
tetben teljesen egyetértek korán elhunyt barátom, Stier Miklós szavaival mi-
szerint: „[…] száz éves kísérletezés után talán be kellene látnunk, hogy a bila-
terális tankönyvegyeztetõ módszer hatékonysága jelentõs mértékben korláto-
zott. Mögötte természetesen az az elméleti összefüggés húzódik, hogy a tan-
könyvek nemzeti elfogultságok következtében »lábon hordott betegségeinek«
gyógymódjaként aligha alkalmazható a »kutyaharapást szõrivel« elve, hiszen
nemzeti korlátok ellen a nemzeti szemlélet kereteibõl hadakozni igen furcsa,
ellentmondásos dolog.”62

„STILL HARDLY ANYTHING IS KNOWN ABOUT US ABROAD”
Hungarian–German Schoolbook Disputes During Ww II

by Ujváry Gábor
(Summary)

International inquiries into the view reflected by the schoolbook literature of individual
countries about the history of other nations, and into the extent to which these views were founded on
stereotypes and thus in need of revision, already began at the end of the nineteenth century. Mutual
discussions of the topic became really intensive and institutionalised in the interwar period. In Hunga-
ry as well, an increasing number of people were interested in the perspective from which their nation
was represented in foreign schoolbooks. The consequent analyses produced disheartening results, as
the works examined contained not only a great number of errors but also conscious misinterpretations
about the Hungarians and their history.

In terms of Hungaro-German relationship, the systematic analysis of each other’s history,
geography and literature schoolbooks only started after the agreement about intellectual cooperation
had been concluded in 1936. It was on that basis that a mixed committee was formed with the aim of
systematically and mutually examining the two countries’ schoolbooks. Between June 1942 and the
summer of 1944 the committee held several meetings, and made proposals for the correction of
sections they had found problematic. The major complaint of the Hungarian side was that the German
youth had access almost exclusively to unfavourable statements about the Hungarians, a view which
was entirely in keeping with the political aims of the German Empire, treating „South-eastern
Europe” as its own sphere of influence and the Hungarians as of inferior ethnic qualities. For their
part, the German experts generally called attention to the fact that the Hungarian schoolbooks failed
to do justice to the outstanding role that the Germans had played in the history of the country. The
study examines these negotiations, which, pursued as they were between parties of inequal weight,
produced a great number of disputes but few positive results.
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