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Nagyon furcsa helyzet alakult ki Kataló-
nia és Spanyolország viszonyában a ka-
talán függetlenségi népszavazás után. 
Patthelyzetnek nehéz nevezni, mivel 
a jelek szerint a függetlenségpárti ka-
talán vezetők elbizonytalanodtak, és a 
nemzetközi támogatás hiányában ódz-
kodnak az önállóság kikiáltásától. Már-
pedig a körülmények miatt lényege-
sen kevesebb az eszközük és a moz-
gásterük, mint a spanyol kormánynak, 
amely immár annyira nyeregben érzi 
magát, hogy ultimátumot adott Carles 
Puigdemont katalán elnöknek és csapa-
tának: tisztázza, mi is a helyzet, mit je-
lent az, hogy a függetlenségi nyilatkozat 
aláírása után a függetlenség kikiáltásá-
nak elhalasztásáról döntött. És ha kide-
rül, hogy mégiscsak kikiáltotta a függet-
lenséget, akkor Madrid kezében ott az 
alkotmányos eszköz: a katalán autonó-
mia felfüggesztése.

Persze azt már nehéz az alkotmá-
nyos keretek közé illeszkedő cseleke-
detnek nevezni, hogy Madrid roham-
rendőrökkel verette szét a békés ka-
talán polgárokat, akik csupán a szava-
zás demokratikus jogával akartak élni 

– még akkor sem, ha amúgy a spanyol 
alkotmánybíróság alaptörvénybe ütkö-
zőnek minősítette a függetlenségi nép-
szavazást.

Az erőszak teljesen fölösleges alkal-
mazása – hiszen Madrid amúgy is je-
lezte: semmiképpen sem ismeri el a re-
ferendum törvényességét – az esemé-
nyek morális győztesévé a kataláno-
kat avatta, és óriási presztízsvesztesé-
get okozott Madridnak. Még akkor is, ha 
a saját nemzeti közösségeik önrendel-
kezési törekvéseitől rettegő európai ál-
lamok és a kisebbségi ügyekkel való ér-
demi foglalkozás kényszerétől követ-
kezetesen menekülő Európai Bizottság 
Spanyolország belügyének minősítette 
a történteket. A katalóniai rendőri erő-
szak ugyanis egyértelműen az emberi 
jogok durva megsértése volt, és ha ezt 
a brüsszeli eurokraták nem így látják, és 
nem hajlandóak nyilvánosan elítélni, ak-
kor érdemes alaposan átgondolni, hogy 
szűken vett gazdasági érdekeken kívül 
mire is szolgál ez az egész Európai Uni-
ónak nevezett képződmény. Főleg ne-
künk, a saját szülőföldünkön kisebbség-
ben élő őshonos közösségeknek.

Puigdemont és katalán függetlenség-
párti társai nehezen jöhetnek ki jól eb-
ből a helyzetből, mivel a függetlenség 
kikiáltásával sokra nem mennének, azt 
ugyanis senki sem ismerné el. Annak 
következményeként viszont – legalább-
is időlegesen – elveszhet Katalónia 
amúgy meglehetősen széles körű auto-
nómiája is, és polgárháborús állapotok 
állhatnak elő.

Persze ismert, és már korábban is 
említettük: a katalánok eredetileg nem 
függetlenséget, csak a baszkokéhoz ha-
sonló pénzügyi autonómiát kértek, amit 
a spanyol parlament meg is szavazott, 
ám a jelenleg kormányzó néppárt óvá-
sa nyomán a spanyol alkotmánybíróság 
megsemmisített. Ha viszont meghát-
rálnának, az a politikai karrierjük végét 
jelentheti. A kérdés most az, el akar-e 
menni Puigdemont a falig úgy, hogy biz-
tos lehet benne: nem csupán ő koppan 
nagyot, hanem egész Katalónia, a kata-
lán polgárok is. Bizonyos jelek ugyanak-
kor arra utalnak, hogy a Mariano Rajoy 
miniszterelnök vezette néppárti spanyol 
kormány mintha tanult volna a saját hi-
bájából. Ezt jelezheti, hogy az ellenzé-

ki szocialisták vezetőjével megállapod-
tak arról, hogy hozzákezdenek az alkot-
mány korszerűsítéséhez.

Elsőként a területi modellt vizsgál-
ják felül, ami széles perspektívát nyithat 
a katalán önrendelkezési törekvések 
előtt. Jelenleg ugyanis Spanyolország 
úgy „nemzetállam”, hogy közben nem 
azonos önrendelkezési szinttel rendel-
kező autonóm közösségekből áll. Az el-
lenzéki szocialisták ehhez képest föde-
rális államot szeretnének, ami elvileg 
azt jelentené, hogy azonos jogkörökkel 
rendelkező tartományok szövetségévé 
alakulna az ország. Ebbe persze a spa-
nyol konzervatívok nem biztos, hogy be-
leegyeznek, de kiindulási pontnak, tár-
gyalási alapnak jó lehet. 

És ha sikerülne olyan megállapodás-
ra jutni, amely Katalónia önállóságát is 
jelentős mértékben növelné, de Spa-
nyolország jelenlegi határait sem mó-
dosítaná, az mindkét fél számára elfo-
gadható megoldás lehet. Európa többi, 
önrendelkezésre törekvő közössége és 
az azok teljesítésétől elzárkózó közpon-
ti hatalom viszonyának rendezésére pe-
dig követendő jó példa.VE
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Katalán dilemmák, spanyol válaszok

Illetékesek szerint ronthatja a romániai oktatás színvonalát a versenyhelyzet megszűnése

„Államosították” a tankönyvkiadást

Hátrányosan érinti a sza-
badpiaci versengést, és az 
oktatás színvonalát is ron-

tani fogja a kormány szerdai in-
tézkedése, amely alapján – leg-
alábbis az erdélyi kiadók sze-
rint – gyakorlatilag államosít-
ják a tankönykiadást. Valamivel 
derűlátóbb Magyari Tivadar, az 
RMDSZ oktatásért felelős ügy-
vezető alelnöke, aki lapcsalá-
dunknak azt nyilatkozta: az ed-
digi rendszer bonyolultsága mi-
att nem kedvezett a magyar nyel-
vű kiadvá nyok ügyének, ezért az 
újtól előrelépést várnak. Szerin-
te ennek feltétele, hogy az eddigi-
eknél jobban figyeljenek oda a ki-
sebbség nyelvén írt tankönyvek-
re, az állami tankönyvkiadónak 
pedig rendelkeznie kell egy erős, 
jó szakmai hátterű magyar szer-
kesztői csapattal is. „Eleve a ré-
gi rendszer sem lett volna rossz, 
de sajnos az állami kör és a pia-
ci kör viszonyát nem tudták kel-
lőképpen megszervezni” – fogal-
mazott Magyari Tivadar.

„Nem lesz választék
és összehasonlítási alap”

Varga Károly, a dévai Corvin Ki-
adó vezetője ezzel szemben úgy 
véli: a kormány intézkedése mi-
att az oktatás színvonala na-
gyon mélyre fog süllyedni, hi-
szen amíg a kiadók egymással 
versengtek, volt összehasonlítá-
si alap, illetve választék, ezután 
viszont az fogja megkapni a tan-
könyvkiadás jogát, akit a minisz-
térium megfelelőnek talál. A Cor-
vin egyébként több mint 20 éve 
foglalkozik tankönyvek és pe-
dagógiai segédanyagok kiadásá-
val. „Úgy érzem, megyünk visz-

szafele a kommunizmusba, tel-
jes szakmai hozzá nem értést 
tükröz ez az intézkedés. Ha idő-
ben meghirdetnék a pályázatokat 
és a tantervet, akkor nem késné-
nek a kiadók sem” – magyaráz-
ta Varga Károly, hogy miért vált 
rendszeressé, hogy a tankönyvek 
jó része nem készül el határidő-
re, azaz tanévkezdésre. Rámu-
tatott: Romániában alig két–há-
rom hónapot adnak egy-egy ki-
advány elkészítésére, holott pél-
dául Franciaországban másfél 

évig is eltart a folyamat, ebbe az 
óvások miatti késlekedést is be-
leszámolják. Varga kifejtette: mi-
vel ez egy közbeszerzési eljárás, 
a minisztériumnak számítania 
kell arra, hogy ha egy jelentkező 
úgy érzi, jogtalanság érte, felleb-
bez, ezért legalább egy évvel ko-
rábban meg kellene hirdetni a li-
citet, hogy időben le lehessen zár-
ni az eljárást. A Corvin igazgató-
ja azt is elmondta: a tankönyvki-
adás államosítása jelentős piaci 
kiesést fog maga után vonni a ki-
adóknál, amelyek sokat áldoztak 
fejlesztésekre, felszereltségre és 
a munkatársak képzésére azért, 
hogy a szaktárca folyton válto-
zó és magas elvárásainak megfe-
leljenek, például digitális kiadvá-
nyokat tudjanak készíteni. Az ál-
lami szektorral szemben egyéb-
ként a piacgazdaságra nem jel-
lemző, hogy a szabályok egyik 

napról a másikra változnak, ehe-
lyett hosszú távon kell gondol-
kodni és szerződéseket kötni.

A közoktatás összes kiadványát 
ugyanott állítják össze

A kormány által szerdán elfoga-
dott sürgősségi rendelet szerint 
a tankönyvkiadás teljes egészé-
ben az „országos érdekeltségű” 
kereskedelmi részvénytársaság-
gá alakítandó Didaktikai és Pe-
dagógia Kiadó feladata lesz. A ki-
adó továbbra is állami tulajdon-
ban marad, és közvetlenül az ok-
tatási minisztériumnak lesz alá-
rendelve. A társaság fogja kiadni 
az elemi, az általános, a gimnázi-
umi és a posztliceális képzésben 
használt román és kisebbségi 
nyelvű tankönyveket, a szakisko-
lai szakkiadványokat, valamint 
a diákoknak és a pedagógusok-

nak összeállított segédeszközö-
ket, grafikonokat. A részvénytár-
saság az oktatási tárcával kötött 
szerződés révén látja el a felada-
tot, a kiadót pedig a tanügymi-
niszter által kinevezett vezetőta-
nács, illetve vezérigazgató fogja 
irányítani. A tankönyvkiadás át-
szervezésének ötletét az elmúlt 
hónapokban Liviu Pop oktatási 
miniszter több ízben felvetette, 
legutóbb a tanfelügyelőségek ille-
tékeseivel tartott, sajtónyilvános 
videókonferencián beszélt erről. 
Szerinte a folyamat hatékonyabb 
lesz, ha nem a kiadók, hanem a 
szerzők versengenek egymás-
sal. Pop arra számít, hogy az eljá-
rás felgyorsul, és többé nem for-
dul elő, hogy a diákok hónapok-
kal a tanévkezdés után sem kap-
ják kézhez a kiadványokat.

HAJNAL CSILLA, KŐRÖSSY ANDREA

Az oktatás színvonalának süllyedésétől tart a 

Corvin Kiadó vezetője a tankönyvkiadás állami 

hatáskörbe helyezése nyomán. Magyari Tivadar 

szakpolitikus szerint egy erős, jó szakmai hátte-

rű magyar szerkesztőcsapatra van szükség.

Egyenlő esélyekkel induló kiadók helyett egy biztos befutó lesz. A kiadóigazgató szerint visszafele halad a tankönyvkiadás
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