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A kolozsvári Ábel Kiadónál frissen megjelent, szép kivitelezésű gyerekkönyvek

SZIKSZAI ILDIKÓ ÉS SZIKSZAI ATTILA, A KOLOZSVÁRI ÁBEL VEZETŐI A KIADÓ PERSPEKTÍVÁIRÓL, NEHÉZSÉGEIRŐL 

Barangolás Ábel könyvrengetegében
Nemcsak tankönyveket adott és ad ki 
a kolozsvári Ábel Kiadó, de egyetemi 
jegyzeteket, szépirodalmat, népdal-
gyűjteményeket, irodalmi szöveg-
gyűjteményeket, mesekönyveket. 
A kiadó múltjáról, jelenéről a veze-
tőkkel, Szikszai Ildikóval és Szikszai 
Attilával beszélgettünk.

 » MOLNÁR JUDIT

– A pandémia miatt a kultúra egész terü-
lete, így a könyvkiadás is nehéz helyzetbe 
került. Milyen kihívásokkal szembesítette a 
járványhelyzet a kolozsvári Ábel Kiadót, és 
mit várnak a 2021-es évtől?
– A járványhelyzet miatt kiadónknak visz-
szaesett a forgalma, ez természetesen 
anyagi nehézségeket okoz. 2020-ban el-
maradtak a korábbi években jól működő 
könyves rendezvények – könyvbemutatók, 
író-olvasó találkozók, könyvvásárok, olva-
sójátékok. Az elmúlt év a kiadó számára 
bár gazdaságilag nehéz volt, szakmailag, 
könyvkiadás tekintetében mégis érdekes-
nek, gazdagnak mondható. 12 új könyvet 
adtunk ki. Három új szerző és két új il-
lusztrátor mutatkozott be nálunk. Van két 
szerzőnk, akinek egy év alatt két-két kötete 
is napvilágot látott az Ábelnél. Két új köte-
tünk pedig közösségi támogatásból szüle-
tett meg. 2021-ben újabb könyvek kiadását 
tervezzük, illetve reméljük, hogy enyhül 
a járvány, ismét lehetőségünk lesz a sze-
mélyes találkozásokra, könyvbemutatók, 
író-olvasó találkozók, könyvvásárok, az Er-
délyi Könyvfaló olvasójáték keretében.

–  Sokaknak az Ábel Kiadó hallatán Tamá-
si Áron ikonikus hőse, az a Szakállas Ábel 
jut elsőre az eszébe, aki a rengetegben, a 
városban, majd pedig Amerikában bizonyí-
totta ragyogóan, mit ér az ember, ha székely. 
Hasonló képzettársítás vezette-e önöket a 
kiadó alapításakor a névadáshoz?
 – A kiadót nem mi alapítottuk, hanem a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége, de a névválasztáskor valóban szem-
pont volt a beszédes név: ha lehet, legyen 
erdélyi vonatkozása, márpedig Tamási 
Ábelje megtestesíti azokat a tulajdonságo-
kat, amelyekre akár erdélyi kiadóként is 
szükségünk van ahhoz, hogy minden kö-
rülmények között boldoguljunk. Ez a név 
a román kiejtés szempontjából is megfele-
lőnek bizonyult, mert az Abel név románul 
is ismert, bár ők nem Tamási hőseként, 
hanem a bibliai Káin testvéreként ismerik.

– Indulásuk tudtommal egybeesett azzal 
a 2000 körüli tanügyi trenddel, amikor a 
meghirdetett reformprogramba bekerült 
az alternatív tananyag lehetősége, s mint 
ilyennek, természetesen égető szüksége lett 
az anyanyelvi oktatásban is alternatív tan-
könyvekre. Kik voltak az úgymond elöljárói 
a projektnek, mennyire hamar jelentkeztek 
az egyes tantárgyak szakemberei, vagyis mi-
lyen volt az induló kiadó kínálata?
 – Az első alternatív tankönyvek már a ki-
lencvenes évek közepén, második felében 
megjelentek az oktatásban. Ezek a tan-
könyvek világbanki támogatásból jelentek 
meg, az oktatási reformfolyamat részei-
ként. A világbanki fi nanszírozás a kötelező 
oktatás évfolyamainak szóló tankönyvekre 
vonatkozott. Abban az időszakban a köte-
lező oktatás az általános iskola nyolcadik 
osztályáig terjedt, tehát a középiskolások 
tankönyveire nem volt ilyen támogatás. 
Az általános iskolások tankönyvei először 
román nyelven jelentek meg, majd azt kö-
vette a magyar nyelvű fordítások megjelen-
tetése. Ezekre is volt világbanki támogatás. 
Már ebben az időszakban is a tankönyvbe-
szerzés közbeszerzési pályázatok útján zaj-
lott. A kiadók – első lépésben – pályáztak 
a tanügyminisztériumnál, majd a nyertes 
kiadók közül általában az első három ki-
adó fordíttatta magyarra a tankönyveit. 
A fordításokra külön szerződést kötött a 
kiadókkal a minisztérium, tisztességes-
nek mondható árat fi zetve a fordításokért. 
Az alternatív tankönyveket fokozatosan 
vezették be az iskolákba, 1998-ban jutva 
el a középiskolásokig. Az ő tankönyveik 
már nem világbanki pénzekből készültek, 
ezek úgymond „szabadpiacosak” lettek. 
Az említett könyveket a román magánki-
adók saját költségükön jelentették meg, a 
tanügyminisztérium csak a tartalmaikat 
bírálta felül, amikor azokat iskolai hasz-
nálatra alkalmasnak minősítette. A román 
tankönyvpiac százezres nagyságrendű, 
tehát megérte akár úgy is a tankönyvkia-
dás, hogy több kiadónak kellett osztoznia 
a piacon. A közoktatásban részt vevő ma-
gyar gyerekek létszáma az általános iskolai 
szinten évfolyamonként kb. 15 ezer volt 
abban az időszakban. Ez a létszám jelen-
tősen csökkent a középiskolához érve, és 
tovább osztódott a szakok függvényében. 
A román kiadókat nem kötelezte senki és 

semmi arra, hogy a középiskolások román 
nyelven megjelent tankönyveit magyarul 
is kiadja. Ekkor szembesültek a magyar 
iskolákban tanítók először azzal, hogy kö-

zépiskolásainknak a magyar nyelv és iro-
dalom tankönyveken kívül nincs más ma-
gyar nyelvű tankönyvük, mely az aktuális, 
megújuló tanmenetnek megfelelne. Ennek 
következményeként 1999 decemberében a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
éves nagygyűlésén határozat született ar-
ról, hogy a szövetség tankönyvkiadót alapít 
azzal a céllal, hogy ezt a helyzetet orvosol-
ja. Így 2000 januárjában elkezdte műkö-
dését Kolozsváron az Ábel Kiadó. Szakmai 
hátteret a pedagógus szövetség keretében 
működő Erdélyi Tankönyvtanács adott. 
Az indulási költségekbe besegített a ma-
gyarországi oktatási minisztériumi, illetve 
két magyarországi közalapítvány. A kiadó 
első számú feladata volt, hogy a kialakult 
tankönyvhiányt pótolja. A magyar nyelvű 
tankönyvek kiadására egyszerre háromféle 
megoldást alkalmaztunk: saját fejlesztésű 
tankönyveket hagyattunk jóvá, és adtunk 
ki, megvettük a románul megjelent és a 
tanügyminisztérium által jóváhagyott tan-
könyvek magyar kiadásának jogát román 
kiadóktól, illetve Magyarországon kiadott 
tankönyvek romániai kiadásának a jogát. 
Körülbelül három év alatt sikerült nagyjá-
ból utolérni a tankönyvreform folyamatát 
a magyar tankönyvekkel úgy, hogy minden 
évfolyamnak és minden szaknak volt 2-3 
féle, legrosszabb esetben egy tankönyve. 
Itt szeretnénk elmondani, hogy a román 
kiadók hihetetlenül nyitottak, segítőké-
szek, jóindulatúak voltak. Sokat segítettek 
információkkal, szakmai tapasztalataikkal 
az Ábel Kiadó indulásakor, az első közbe-
szerzési pályázatokon való részvételkor.

– A kínálathoz képest milyen volt a fogadta-
tás, a kereslet? Akkoriban a pedagógusok jó 

része idegenkedett a bejáratott módszerek-
től való eltéréstől.
– Kiadói részről nem tapasztaltuk ezt az 
idegenkedést. Nyilván azokkal a tanárok-
kal volt közelebbi kapcsolatunk, akiket 
érdekelt ez a folyamat. Szorosabb mun-
kakapcsolat főleg azokkal alakult ki, akik 
külső munkatársként is bekapcsolód-
tak a tankönyvkiadás folyamatába akár 
szerzői, fordítói, lektori vagy szerkesztői 
szerepet vállalva. Főleg a folyamat ele-
jén sok írásos visszajelzés érkezett az új 
(általunk fejlesztett) tankönyvekre vonat-
kozóan. Ezeket igyekeztünk fi gyelembe 
venni a tankönyvek újrakiadásakor.

 – Az első megjelenések után mennyiben 
változott a tanári hozzáállás? Milyen tantár-
gyak terén volt nagyobb a kereslet, és milyen 
példányszámokat értek el?
– Az első tankönyv, ami az Ábel Kiadónál 
megjelent, a kilencedikesek földrajz-, a Te-
ora Kiadótól átvett és lefordított tankönyve 
volt. Az utána következők sorrendje szinte 
nem is számított, mert egyszerre több cím, 
több szerző, szerzőcsoport tankönyve je-
lent meg. A példányszámok általában 500 
és 1000 között mozogtak. Elsősorban – ter-
mészetesen – az érettségi tantárgyak iránt 
volt nagy az érdeklődés.

– Volt-e párhuzamossági időszak, amikor a 
tankönyvkiadás mellett már más könyvek-
kel is kezdtek foglalkozni, s ha igen, milyen 
témakörök felé irányultak?
– A tankönyvek mellett már a kezdetektől 
egyetemi jegyzetek kiadásával is foglal-
koztunk, foglalkozunk. Ezek mellett szü-
lettek más kiadványaink is: daloskönyv 
kicsiknek, többféle népdalgyűjtemény 
nagyoknak, irodalmi szöveggyűjtemény 
középiskolásoknak, illetve szépirodalmi 
munkák, mesekönyvek, esszégyűjtemé-
nyek, verseskötetek.

– Az idők során hogy alakult ki az együttmű-
ködési viszony a kiadó és a szerzők között, 
egy-egy újabb kiadvány esetében ki teszi 
meg az első lépést? Vannak-e esetleg állan-
dó szerzőik, azaz jobban megy-e a munka 
azokkal, akiknek már ismerik a munkarit-
musát, -módszerét?
 – Van szerző, aki megkeresi kéziratával a 
kiadót, van szerző, akit a kiadó kér fel. Leg-
több esetben a szerző keresi fel a kiadót, 
akár több kiadónak is megmutatja a kéz-
iratát, aztán maga dönti el, melyik kiadóra 
bízza a könyv kiadását.

 » Tamási Ábelje megtestesíti 
azokat a tulajdonságokat, ame-
lyekre akár erdélyi kiadóként 
is szükségünk van ahhoz, hogy 
minden körülmények között 
boldoguljunk. Ez a név a román 
kiejtés szempontjából is megfe-
lelőnek bizonyult.
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