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Kollin Ferenc: 
A PRAGER KÖNYVKIADÓ TÖRTÉNETE 

Űjabbkori kiadástörténetünk értékes munkával gyarapodott. Nem-
csak azért kell üdvözölnünk Kollin könyvét, mert szakszerű és értékes 
munka, hanem azért is, mert az 1867-1945 közötti hazai kiadástörté-
netünk még nagyobb részében feltáratlan. Igaz, Kollin Ferenc a cseh-
szlovákiai Práger könyvkiadóról írt monográfiát, de úgy véljük, hogy 
Práger működése a magyar kiadástörténet szerves része volt. Egyfelől 
azért, mert Práger kitűnő, átgondolt, a korabeli lehetőséget felhasználva 
egyértelműen haladó, antifasiszta műveket adott ki elsősorban, más-
felől a Csehszlovákiában élő magyarság anyanyelvi könyvellátáshoz is 
hozzájárult. Azonban azt is hozzá kell tennünk, hogy Práger mellett 
más kiadók is működtek, és Magyarországról is nagyszámú könyv került 
át kereskedelmi úton Csehszlovákiába. Abban viszont a szerzőnek 
adunk igazat, hogy: „a két világháború közötti baloldali magyar nyelvű 
könyvkiadás történetében különös hely illeti meg Práger Jenő könyv-
kiadó vállalatát". 

Kollin szakszerűen dolgozta fel a kiadó munkásságát. Irattári anya-
got ugyan nemigen talált se Pozsonyban, se másutt, de kiadástörténet-
írásnál mégiscsak a megjelent művek határozzák meg a helyét egy-egy 
kiadóvállalatnak művelődéstörténetünkben. A kiadó irattárában egyéb-
ként az egyes kiadványok költségvetéseit, az írókkal kötött szerződése-
ket, nyomdai megállapodásokat találhatott volna elsősorban, de megíté-
lésem szerint személyes tartalmú levelezést aligha. Kár, hogy Prágában 
sem lelhette fel a kiadó irattári anyagát; nem a szerző hibájából. (Csak 
megjegyezzük, hogy a nagy kiadóvállalatoknál a nagy apparátus műkö-
déséből következően sokkal több irattári anyag található a kiadó jellegé-
nek meghatározásához is.) Kollin majdnem teljes bibliográfiát közölt, 
elsősorban erre, valamint a még élő kortársak visszaemlékezéseire és a 
vonatkozó korabeli és újabb irodalomra épített. Nem hisszük, hogy az 
esetleg még néhány felbukkanó Práger-kiadvány vagy az — eléggé 
reménytelen - irattári anyag előkerülése lényegesen változtatna a szer-
ző által megrajzolt képen. 

Azt mondottuk, Kollin szakszerű kiadástörténetet írt. Rövid, de 
hiteles életrajzot olvashatunk Prágerről, s ez azért fontos, mert politikai 
pályáját is megrajzolta, amiből viszont kiadói koncepciója egyenesen 
következik. Práger kiadványaival a fasizmus ellen vette fel a küzdelmet, 
és bármelyik munkáspárthoz való egyoldalú, nyílt elkötelezettsége (itt 
könyvkiadásról van szó!) még a polgári demokratikus Csehszlovákiában 
is csak hátráltatta volna céljai megvalósítását. Práger a Tanácsköztársa-
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ság leverése után előbb Bécsbe emigrált, s csak a bécsi munkásfelkelés 
leverése után - amikor Ausztriában kiadói működése lehetètlenné vált 
- tette át székhelyét a polgári demokratikus Csehszlovákiába, ahol még 
néhány évig folytathatta elvei szerinti kiadói politikáját. Kollin követke-
zetes, tudatos kutatómunkát végzett. A bécsi előzmények után előbb a 
Práger könyvkiadó megalapításának körülményével foglalkozik, majd a 
megjelent kiadványok tükrében vállalkozott Práger kiadói koncepciójá-
nak megrajzolására. Sorra veszi Práger szerzőit, és itt lényeges megállapí-
tást tesz: „munkatársai kiválasztásában tartózkodott minden előítélet-
től. Sok tehetséges embernek adott módot, hogy képességeit az anti-
fasizmus ügyének szolgálatába állítsa". 

Az egyes szerzőkről rövid, elsősorban politikai életrajzot is kapunk, 
igaz, hogy ezt nagyobb kiadóvállalat esetében kevésbé tehette volna 
meg, de itt indokolt és hasznos, mert Práger antifasiszta kiadói portréja 
mellett is bizonyító. A kiadó megjelentette a cseh és szlovák vezető 
politikusok munkáit is (Benes, Krofta, Dérer stb.). Igaza lehet a szerző-
nek abban, hogy ezt elsősorban nem a Práger politikai felfogása, hanem 
„haladó szellemű kiadójának stabilizációja" érdekében tette. Kollin 
azonban kellő ideológiai biztonsággal mutatja be e művek értékeit, de 
bírálja is gyakori elfogultságukat, helytelen következtetéseiket is, főleg 
a nacionalizmus problémakörében. Práger több sorozatot is indított, 
ezekről is jó, pontos elemzéseket kapunk. Kár, hogy amikor dicséri 
Práger kiadói hozzáértését az egyes sorozatok megválasztásában, nem 
vont le általánosabb következtetést a sorozatokról, mint a könyvkiadás 
egyik formájáról, hiszen ez a tanulság máig ható lehetett volna. Egészen 
természetesnek tartjuk, hogy elemzi a Práger-kiadványok fogadtatását 
is. Kollin megállapítja, hogy a Práger könyvkiadó kiadványai nemcsak 
Csehszlovákiában, hanem az egész magyar nyelvterületen feltűnést kel-
tettek. Segített ebben a hazai sajtó js; ismertette kiadott műveit a 
Népszava, a Szocializmus, a Szép Szó, a Literatura, a Nyugat, a Kelet 
Népe, a Toll, a Gondolat, hogy csak néhányat említsünk a fontosabbak 
közül. A jobboldali lapok-folyóiratok vagy elhallgatták vagy támad-
ták e kiadványokat, és a hivatalos Magyarország művelődéspolitikája is 
mindent megtett nemcsak a Práger-kiadványok, hanem minden hasonló 
külföldi irodalom hazai terjesztése ellen. Kollin elkobzásokról is ír. Erre 
a sorsra jutott pl. Ignázio Silone: Kenyér és bor, John Gunther: Európa 
igazi képe, Egon Erwin Kisch : Ázsia újjászületett, Ivan Olbracht: Átok 
völgye című műve. 

Az olvasók körében azért találhattak visszhangra Práger kiadványai, 
mert Magyarországon eléggé hiánycikk volt az effajta irodalom. Ezzel 
kapcsolatban állapítja meg a szerző, hogy Magyarországon „nagyon 
kevés valóban haladó szellemű írás akad". Ez talán kissé túlzó megálla-
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pítás, mert hazai könyvkiadásunk egészét tekintve sem minőségben, sem 
számokban nem is olyan kevés hasonló jellegű mű jelent meg, mint 
Prágernál. (Nemcsak az egyértelműen baloldali, hanem még a polgári 
kiadókkal is gondolunk itt.) Terjesztés dolgával viszonylag sokat foglal-
kozott a szerző. Ez kiadástörténet esetében általában is indokolt, de 
Prágernál különösen; ugyanis magyar nyelvű kiadványokról van szó, 
következésképp Csehszlovákián kívül is szükség volt a terjesztésre, más-
részt a magyarországi terjesztés, mint már szóltunk róla, számos aka-
dályba ütközött. Ennek ellenére meglehetősen nagyszámú kiadványt 
sikerült eladnia Csehszlovákián kívül is. Érdekes, hogy Práger egy-egy 
kiadványa példányszámának sokszor több mint felét Magyarországon és 
a szomszéd államok magyar ajkú olvasói között terjesztette sikeresen. 
Ebben Magyarországon elsősorban Szenes Lajos könyvkereskedése volt 
segítségére. Természetesen „kirakatba" nemigen kerülhettek ezek a 
kiadványok, ezért Szenes Lajos elvtársai áldozatos terjesztői, segítői 
tevékenységére is számított, és nem eredménytelenül. (Munkáskönyv-
tárakba is kerültek ezekből a kiadványokból, így még nyilvánvalóan 
emelkedett az olvasók száma is.) Szenes terjesztői munkáját segítette a 
munkásmozgalom. Még könyvklubot is hoztak létre 1935-ben. Bámula-
tos az a könyvkereskedői intelligencia, ahogy Práger a maga kiadványait 
èljuttatta az egész világon oda, ahol magyar olvasóra találhatott. Meg-
bízottai voltak Romániában, Jugoszláviában, Bécsben, az USA-ban, 
Argentínában és másutt. Felhasználta a könyvpropaganda szinte minden 
lehetséges formáját. A lapokban nemcsak az egyes kiadványokat, hanem 
kiadói vállalkozását is állandóan népszerűsítette. Kollin különösen szín-
vonalas könyvjegyzékeit dicséri, jogosan, ötletesek, színesek voltak 
sajtóközleményei, és részleteket is közöltetett kiadandó könyveiből, 
részt vett az 1936-os pozsonyi könyvkiállításon, a rádióban műsor 
hangzott el könyveiről, könyvbarát-köröket szervezett stb. Végül közli 
a szerző a kiadványok szakszerű bibliográfiáját és a művek sajtóvissz-
hangját, és a magyar nyelvű sorozatok jegyzékét. Ezzel együtt kitűnő 
kiadói monográfiát kaptunk a Práger könyvkiadóról, amely akkor kezd-
te meg működését, amikor a fasizmus már uralomra jutott. A szerző 
pontos összefoglaló értékeléssel fejezi be munkáját. Csak egyetérthe-
tünk vele abban, hogy „Práger Jenő személyében, munkálkodásában 
mai könyvkiadásunk és könyvterjesztésünk is példaképet tisztelhet". 
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