
II. fejezet 
 

Tankönyvkészítés és ingyenes tankönyvellátás 
1990 és 2008 között 

 
Romániában 1948 után (az általános iskolai oktatásban 1995-ig, 

a középiskolai, líceumi oktatásban 1999-ig) egytankönyves rendszer 
működött, a tanfelügyelőségek szigorúan ellenőrizték, hogy ne 
kerüljön idegen tankönyv az iskolákba. Az ingyen használatú tan-
könyvet az 1978-ban kiadott 28-as számú törvény (Legea Educaţiei şi 
Învăţământului = Nevelési és Oktatási Törvény) vezeti be. A mai tan-
könyvellátási gyakorlat alapjában az akkori ellátási metodológián 
alapszik: az ingyenes tankönyvek nem a tanuló, hanem az állam (iskola, 
tanfelügyelőség) tulajdonát képezik; egy-egy tankönyvet az iskola 3–5 
éves használatra kap meg (ez az időszak sokszor 8–10 évre is bővült); 
az iskolák évente kérhették a tankönyvellátmányuk kiegészítését, 
évente 10–25%-ban utánnyomásokra került sor; a tanév végén nem 
kellett visszaszolgáltatni az 1. osztályos, a fogyatékos, illetve a fertőző 
betegségben szenvedő gyermekek által használt könyveket, valamint 
azokat a tankönyveket, melyekből a végzős osztályok (8., 12. és 
esetenként a 10. osztályok) tanulói a vizsgákra készültek. 

A tankönyveket 1948 és 1995 között az állami tankönyvkiadó 
(1948 és 1951 között az Editura de Stat, majd 1951 után az Editura 
Didactică şi Pedagogică = Didaktikai és Pedagógiai Kiadó) adta ki.  

A kiadó nemzetiségi szerkesztőségei, műszaki szerkesztőségei 
Kolozsváron (fiókintézetként – subredacţie), Temesváron (szerb és 
német nyelvű tankönyvek), Nagyváradon és Nagyszebenben is mű-
ködtek. 1956 erdélyi utóhatásaként a magyar szerkesztőség több 
tagját perbe fogták (magyar nyelvtankönyvekben, szójegyzékekben 
kerestek és találtak „büntetendő” részeket), ezek után a szerkesztő-
séget „lefokozták”, a továbbiakban, az 1987-es bezárásáig közvetlenül 
a bukaresti vezetőségnek rendelték alá.  

Az általános iskolai (majd később a középiskolai) tankönyvek in-
gyenességének bevezetésekor új szerkesztők és korrektorok kerültek a 
szerkesztőségekbe, Kolozsváron hét szerkesztő és négy korrektor dol-
gozott, rajtuk kívül Bukarestben, Nagyváradon, ill. Marosvásárhelyen is 
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dolgoztak magyar nemzetiségű szerkesztők, korrektorok. Ez az idő-
szak, a 60-as, 70-es évek jelentették a romániai kisebbségi tan-
könyvkiadás „fénykorát”, ettől az időszaktól az 1987-es, illetve az 
1999-es bezárásáig a szerkesztőségek szándékos elsorvasztásáról, 
illetve a felelős román szervek (és hivatalnokok, akik között volt 
magyar nemzetiségű is) kisebbségi oktatással szembeni felelőtlen 
magatartásáról beszélhetünk. A kiadó 13 nyelven adott ki könyveket 
(tatár, török, görög, szlovák, cseh, ukrán, lengyel, orosz, szerb, jiddis, 
német, magyar, és 90 után cigány nyelven is). Egyes nyelveken csak 
elemi osztályok részére készítettek tankönyveket, a magyar és német 
nyelvű tankönyvek azonban megjelentek a középiskolai osztályok 
számára is, a 70-es években külön a humán és külön a reál tagozat 
részére. 

A magyar és német szerkesztőséget 1987-ben felszámolták (mint-
egy jelezve a magyar, illetve a kisebbségek nyelvén történő oktatás teljes 
felszámolásának szándékát). A szerkesztőség megszüntetése még nem 
jelentette a magyar nyelvű könyvek nyomtatásának teljes szüneteltetését, 
évente kiadásra került néhány tankönyvcím a korábban elkészített 
tankönyvekből, ezekért egy román nemzetiségű (anyanyelvű), magyarul 
nem olvasó bizalmi ember felelt.  

A szerkesztőségeket 1990-ben sikerült újraindítani (pontosabban: 
csak a magyar szerkesztőség alakult újra, a német nyelvű tankönyveket 
egy-egy szerkesztőnek adták ki, vagy esetenként németül nem beszélő 
magyar szerkesztő vetette össze a korrektúrapéldányt a tankönyv 
korábbi kiadásával). A magyar és a nemzetiségi szerkesztőségek, illetve 
szerkesztők a kiadón belül semmiféle autonómiával nem rendelkeztek 
(azután sem, hogy 1996-tól az állami tankönyvkiadó vezérigazgatói 
széke a kormányzatban részt vevő magyar érdekképviseletet, az 
RMDSZ-t illette meg). A kolozsvári szerkesztőség „újkori” története 
hasonlít az 1989 előttire: a kilencvenes évek elején még nyolc szerkesztő 
és három korrektor dolgozott, ebből a nyugdíjazások és elbocsátások 
után 1999-re már csak négy szerkesztő és két korrektor maradt. (Így 
fordulhatott elő, hogy ugyanaz a szerkesztő szerkesztette a zene-
tankönyveket, aki a kémia, a testnevelés módszertana, fizika, gazdaság-
tan, állampolgári ismeretek, matematika és csillagászattan tankönyvek 
helyességéért is felelt.   
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Az állami tulajdonú tankönyvkiadó kolozsvári, magyar szer-
kesztőségének irodáit 1999. október 8-án végleg bezárták, és az utcára 
kerültek azok a szerkesztők, akik évente mintegy 60 tankönyv kia-
dásáért, újrakiadásáért feleltek. Ez akkor történt, amikor a legnagyobb 
szükség lett volna új tankönyvekre az új tantervekkel induló 
középiskolai oktatásban. Íme a fő ok: miért nem jelenhetett meg 
egyetlen középiskolai tankönyv sem az 1999/2000-es tanévben, 
illetve a 2000/2001-es tanév kezdetéig. Ebben a helyzetben (2000 
januárjában) született meg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének elnökségi ülésén a határozat egy erdélyi magyar tankönyv-
kiadó létrehozásáról. Így született meg a pedagógusok szövetségének 
kiadója, az Ábel Kiadó, melynek első feladataként az elnökség az ége-
tően hiányzó középiskolai tankönyvek gyors pótlását tűzte ki.  Az 
Ábel Kiadó a korabeli állami magyar tankönyvkiadó tapasztalt 
szerkesztőire (Kürthy Miklós, Czondi János, Forró Ágnes, Székely 
Győző) alapozta munkáját, illetve felhasználta az Erdélyi Tankönyv-
tanács 1993-as megalakulása utáni eredményeit. Rövid időn belül 
(egy-két tanév leforgása alatt) teljes középiskolai tankönyvsorozatot 
(matematika, számítástechnika és informatika, kémia, fizika, biológia, 
műszaki rajz, magyar nyelv, magyar népi kultúra, irodalmi szöveg-
gyűjtemény, ének-zene stb.) sikerült megjelentetnie. A könyvek nagy 
része magyar nyelven íródott, és lektoráltatásuk, szerkesztésük után 
rendre minisztériumi engedéllyel használható tankönyvekként 
kerültek a magyar tannyelvű iskolákba. Néhány tantárgy esetében a 
kiadó román tankönyvek fordítását is megjelentette, egyes esetekben 
azért, mert nem született magyar nyelvű könyv (történelem, földrajz), 
más esetekben a választék bővítése céljából (matematika, fizika, 
kémia, biológia). Számos cím közös kiadásban született meg, romá-
niai (Teora, ALL, Sigma, Humanitas, EDP stb.) és magyarországi 
(NTK, Szende Aladár: Magyar nyelv középiskolásoknak) kiadókkal tör-
tént megegyezések eredményeként. A kiadó gyors fejlődése nem vált 
volna lehetségessé, ha 1993-ban nem jön létre az Erdélyi Tankönyv-
tanács, mely a magyarországi oktatási minisztérium támogatásával 
évente kiírt pályázatai nyomán számos pedagógusnak tette lehetővé 
tervezett tankönyvének megírását, lektoráltatását, szerkesztését és 
műszaki szerkesztését. A 2000 után megjelenő új tankönyvek a 
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kísérleti stádiumban levő könyvek új tantervi követelményeknek 
megfelelő átszerkesztése révén jöhettek létre. 

Az 1993-ban meghirdetett közoktatási reform (lásd a VII. 
fejezetben) a 2000. évi kormányváltás után megtorpant, az oktatási 
tárca számos, a tantervi fejlesztést, a decentralizációt, a tanárok, iskolák 
választási jogát és a tankönyvválaszték bővítését célzó reformintéz-
kedést megszüntetett, és a tankönyvellátás terén is korlátozó intéz-
kedéseket vezetett be. Az intézkedések egy része gazdasági jellegű 
volt, ezek közvetlenül érintették a tankönyvek minőségét, másik része 
pedig a kisebbségek nyelvén folytatott oktatás tankönyvellátásában 
jelentett visszalépést az 1990 előtti állapotok szintjére.  

Néhány példa a tankönyvek minőségét sújtó rendelkezések 
közül:  

– A tankönyvek engedélyeztetését és iskolák számára való meg-
vásárlását összekötötték a tankönyvek árával: az a tankönyv, melynek 
az ára 30%-kal túllépte az engedélyeztetésre beküldött legolcsóbb 
tankönyv árát, kiesett a versenyből. Ezt a feltételt használták ki egyes 
tankönyvkiadók, hogy tisztességtelen árajánlatokkal megszabadulja-
nak vetélytársaiktól. Ennek a feltételnek esett „áldozatául” többek 
között a magyar nyelven megírt első és második osztályos matemati-
ka-tankönyv is, helyette a minisztérium az iskolák számára egy román 
kiadó nyelvileg elfogadhatatlan fordításban megjelent könyvét küldi 
évente az iskolába. Hasonlóan kisetek a versenyből a magyar nyelven 
megírt 9. osztályos középiskolai tankönyvek is. Ez az intézkedés, 
mely kissé módosított formában a mai tankönyvellátási tervezetben is 
szerepel, a román nyelvű tankönyvkínálat jelentős korlátozását, be-
szűkülését is jelentette, több román kiadó, mely korábban jó minő-
ségű tankönyvekkel jelentkezett a piacon, visszavonult, többé nem 
jelentkezett minisztériumi versenyeken (például a Teora Kiadó). 

– 2005. február 16-án az új tantervnek megfelelő 10. osztályos 
tankönyvek engedélyeztetési versenyén nem fogadták (a bizottság elé 
sem engedték) a magyar nyelven megírt középiskolai tankönyveket. A 
versenytárgyaláson azzal érveltek, hogy a kiírásban (melynek egyik 
aláírója Murvai László vezérigazgató volt) román nyelven írták le a 
tankönyvek címét, így például a Fizică tankönyv-kategóriába nem 
lehet besorolni a Fizika című könyveket. A minisztérium illetékesei 
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azt ígérték, hogy a későbbiek folyamán lehetővé teszik a magyar 
nyelven megírt könyvek engedélyezését, ám a mai napig, 2008. 
februárjáig mindez még nem történt meg, annak ellenére, hogy a 
tanárok használják a 10. osztály számára készített könyveket. 

– Az új tanterveket nagy késéssel hozzák nyilvánosságra, ennek 
eredményeképpen a szerzőknek, szerkesztőknek, lektoroknak, 
kiadóknak nem marad elegendő idejük az engedélyeztetés határidejéig 
megfelelő minőségű könyvet megírni és előkészíteni. Például a 12. 
osztályos új tanterveket a miniszter 2006. december 22-én írta alá, a 
kész könyveket pedig 2007 áprilisáig kellett elkészíteni ahhoz, hogy 
azokat engedélyezzék. Négy hónap nem elegendő egy tankönyv 
megírására, elektronikus begépelésére, a rajzok, ábrák elkészítésére, a 
lektorálásra, szerkesztésre, műszaki szerkesztésre és a többszöri 
korrektúrára. 

Mindezek az intézkedések kihatottak a romániai tankönyvek 
minőségére, és fokozottan hatottak az erdélyi magyar tankönyvfej-
lesztési folyamatokra. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
keretében működő Erdélyi Tankönyvtanács és az Ábel Kiadó a 
minisztériumi korlátok ellenére is folytatta munkáját, a tanítók, 
tanárok minisztériumi engedély nélkül is sikeresen használják a 
magyar pedagógusok által megírt könyveket. Ezek a könyvek azon-
ban nem ingyen használatú tankönyvként kerülnek az iskolákba, a 
tanár javaslatára a diákok megrendelik és megvásárolják a könyveket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


