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megnyilvánulása, s nem utolsósorban riasztó és hihetetlen az igazság-
szolgáltatás középkori korlátoltsága. A Rudolfon bűnéért beteljesedő' 
ítélet a tettel nem, csak a jogrend embertelen elmaradottságával 
indokolható. S ezt is, mint a szerepló'k alakját, a vadromantikus rekvizí-
tumokat, a cselekvések logikátlanságát - joggal utalhatta a borzongató 
mesék világába az angol olvasó. 

A honi pedig - látta benne „hírünket a világban". Aligha csodál-
hatjuk hát a Napló és kortársak fanyar hallgatását. (Színháztörténeti 
Könyvtár 7. Kiadta a Magyar Színházi Intézet. Bp. 1977.) 

CSIKVÂRI GÁBOR 

K I S S I S T V Á N : A Z A T H E N A E U M K Ö N Y V K I A D Ó 

T Ö R T É N E T E É S S Z E R E P E 

A M A G Y A R I R O D A L O M B A N 

Az irodalomnak, a tudománynak, az ismeretterjesztésnek, általában 
a művelődési életnek minden időben fontos, az időszaki sajtótermékek-
hez hasonló funkciót betöltő, sőt még azoknál is hatékonyabb vállal-
kozásai, intézményei a különböző kiadóvállalatok. Jelentékeny iroda-
lom- és tudományszervező, valamint műveltségterjesztő feladatot töltöt-
tek be már a könyvnyomtatást követő időszakok kézműipari módszer-
rel dolgozó nyomdász-kiadói és kiadó-könyvkereskedői, közreadták és 
terjesztették a humanizmus, a reformáció, az ellenreformáció, majd a 
felvilágosodás korának kiadványait, ezeken keresztül az irodalmat és a 
tudományt, az ideológiai, a politikai, a filozófiai irányzatokat és a min-
dennapi ismereteket, közönséget neveltek az új tudnivalóknak és eszme-
áramlatoknak, emelték a társadalmi közműveltség színvonalát, s fontos 
politikai, társadalmi változásokat készítettek elő és támogattak ideo-
lógiailag a maguk eszközeivel és lehetőségeivel. Mindez még inkább vo-
natkozik a 1 9 - 2 0 . század nagy, a legmodernebb gépi berendezésekkel 
termelő és a legkorszerűbb tőkés kiadói és terjesztői eljárásokat alkal-
mazó kiadóira, amelyek Nyugat-Európa fejlett polgári államaiban már a 
19. század első felétől részvénytársasági keretben, azaz tipikus tőkés 
formában — egyesítve magukban a kiadványok előállításának minden 
ágazatát, folyamatát: a papírgyártást, a könyvnyomtatást, a kiadást, a 
könyvelést és a könyvkereskedelmet - tevékenykedtek; Közép- és Kelet-
Európában pedig a 19. század második felében, Magyarországon a ki-
egyezést követő intenzívebb tőkés ipari, gazdasági fejlődés keretében 
került sor a létrehozásukra. 
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A legelső s egész fennállása alatt a legtekintélyesebb hazai kiadói és 
nyomdai részvénytársaság, az Athenaeum 1868-ban kezdte meg mű-
ködését. Tevékenysége - ahogy a kiadói részvénytársaságoké általában 
— kiterjedt a szépirodalom, a tudományos és az ismeretterjesztő 
irodalom minden területére, ágazatára és műfajára; kiadói profilja tehát 
általános, enciklopédikus jellegű volt, de ezen belül működése minden 
szakaszában megkülönböztetett figyelmet fordított a szépirodalomra, 
elsősorban a hazai, a magyar irodalmi alkotásokra, s ezen belül is - a 
klasszikus szerzők mellett - az élő, a modern irodalom termékeire. Az 
Athenaeum tehát 80 éves fennállása alatt, alapításától kezdve a fel-
szabadulás utáni államosításáig a magyar irodalmi életnek kiemelkedő 
jelentőségű intézménye volt. Történetéről és kiadói tevékenységéről - a 
többi nagy kiadóvállalatokéhoz és az egész magyar kapitalista könyv-
kiadáshoz hasonlóan - Kiss István művének a létrejöttéig mégsem 
készült összefoglaló, elemző munka, átfogó monografikus feldolgozás. 
Alapítása 50 éves jubileumán, 1918-ban Szabó László tollából átfogó 
visszatekintés látott napvilágot; ez azonban alapjában - forrásértékű 
adatai, részletei ellenére - a cég megrendelése alapján megírt, propa-
gandisztikus, reklám jellegű munkának, jubileumi kiadványnak tekint-
hető. 

Kiss Istvánnak tehát már a témaválasztása és feladatvállalása is 
dicsérendő; arra tett kísérletet, hogy munkájában az Athenaeum egész 
történetét, s működésének minden területét alapos forráskutatást végez-
ve, tudományosan feldolgozza, s - ahogy erre művének a címében kü-
lön is felhívta a figyelmet - a magyar irodalmi életben tevékenysége 
minden szakaszában betöltött kiemelkedő szerepét megkülönböztetett 
figyelemmel vizsgálja. Vizsgálódását kiterjesztette a magyar és általában 
a kapitalista könyvkiadásra és tőkés könyvkereskedelemre, s ezek jel-
lemzőit figyelembe véve vette számba az Athenaeum kiadáspolitikáját, 
kiadványait és könyvterjesztő munkáját, akcióit. Nem hagyta figyelmen 
kívül a részvénytársaság alapítását megelőző előzményeket sem, azaz az 
idősebb Emich Gusztávnak - akinek 1841-ben keletkezett magáncégé-
ből 1868-ban a tőkés vállalat létrejött - reformkori, majd az önkény-
uralom alatti könyvkereskedelmi, kiadói és nyomdászi teljesítményeit 
sem. 

Emich Gusztáv vállalatáról és az Athenaeum dualizmuskori törté-
netéről Előzmények a tőkés fejlődés első szakaszában összefoglaló 
címmel meglehetősen röviden, helyenként hézagosan-hiányosan ad 
számot, s e szakaszok feldolgozása során csupán a korábbi szegényes 
szakirodalomra támaszkodik, felhasználja Szabó László említett 
jubileumi kiadványát is. Indokolatlanul külön főfejezetet szentel az 
Athenaeumnak a Tanácsköztársaság idején, amikor a kiadó szinte egy-
általán nem működött. E miatt kevés a mondanivalója róla, általános-
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ságban szól a proletárdiktatúra műveló'déspolitikai és kiadáspolitikai 
terveiről és eredményeiről, s az Athenaeumról mindössze néhány sorban 
emlékezik meg. Helyesebb lett volna e sovány főfejezetet a dualizmus-
kori szakasz végéhez kapcsolni zárórészként. 

A monográfia legterjedelmesebb, tartalmilag leggazdagabb, az ese-
ményeket és eredményeket részletesen megfogalmazó, új eredményeket 
és megállapításokat tartalmazó része az Athenaeum az ellenforradalom 
időszakában című főfejezete. Kiss István a két világháború közti kor-
szak feldolgozásához kiterjedt és alapos, önálló forráskutatást végzett. 
A korabeli hazai kapitalista könyvkiadásra és az Athenaeumra vonatkozó 
egykorú közlemények és későbbi írások mellett összegyűjtötte a kiad-
ványok címanyagát, számba vette a kiadványokra, s a szerzőikre és 
létrehozóikra (a szerkesztőkre, a kiadó munkatársaira) vonatkozó 
egykorú írásokat és későbbi irodalmat, de mindenekelőtt a kiadó fenn-
maradt és az Országos Levéltárban, valamint az Országos Széchényi 
Könyvtárban őrzött irattárát (a szerződéseket, a levelezést, a kiadói 
terveket, elszámolásokat stb.). (Forrásai közül csupán egyetlen művet 
hiányolunk, Bánáti Agnes - Sándor Dénes A százesztendős Athenaeum 
1868-1968 című 1968-ban, az Athenaeum alapításának százéves 
jubileumára megjelent munkáját, amely elsősorban a részvénytársaság 
nyomdájával foglalkozik, de számba veszi az egyéb üzletágakat, köztük 
a könyvkiadást is.) 

E gazdag nyomtatott és kéziratos forrásanyag alapján tudott a 
szerző számos alfejezetre tagolt részletes és sokoldalú képet adni az 
Athenaeum működéséről: a részvénytársaság irányításáról, az Irodalmi 
Tanács tevékenységéről, a kiadó irodalmi pályázatairól, gazdasági fej-
lődéséről és anyagi ügyeiről, s mindenekelőtt kiadványairól. Különösen 
a magyar írók, költők kiadásáról szól részletesen; külön alfejezetet 
szentelve Móricz Zsigmondnak, Babits Mihálynak, Karinthy Frigyesnek, 
Kodolányi Jánosnak és Ady Endrének, akiknek a művei az Athenaeum 
legértékállóbb és legszínvonalasabb kiadványainak bizonyultak, vagy a 
Magyarország felfedezése sorozatban megjelentetni tervezett, illetve 
megjelentetett szerzőknek és munkáiknak, de számba veszi a külföldi 
írók műveit (nem feledkezve meg fordítóikról sem), a gyermek- és 
ifjúsági, továbbá az ismeretterjesztő kiadványokat, a tankönyveket, s a 
különböző sorozatok keretében napvilágot látott és egyéb munkákat is. 
E két háború közti időszakot tárgyaló rész számos új, eddig feltáratlan 
adattal gazdagítja magyar irodalom- és kiadástörténeti ismereteinket, s 
árnyaltabbá teszi a kiadó vezetésében, irodalmi irányításában részt vevő 
személyek (pl. Miklós Andor, Heltai Jenő, Mikes Lajos, Sárközi György 
stb.) portréját is, nem utolsósorban pedig képet ad a hazai írók két 
világháború közti anyagi helyzetéről. 



Szemle 465 

Külön fejezetben foglalkozik Kiss István a részvénytársaság könyv-
terjesztő tevékenységével, s ennek keretében szól a kiadványok példány-
számáról, kelendőségükről, a különböző szerzőknek fizetett hono-
ráriumokról, amelyek a bolti árral, illetve az elfogyott példányok 
mennyiségével, jövedelmezőségével szorosan összefüggtek. Az 
Athenaeum részvételét a könyvnapokon ugyancsak ide sorolja, ami azért 
indokolt, mert a könyvnapok megszervezésére a két háború közt 
elsősorban gazdasági okokból került sor, az élő magyar irodalom 
propagandáját s ezen keresztül az írók anyagi helyzetének a javítását 
voltak hivatva szolgálni. Végül itt esik szó a kiadócég kiadványainak 
terjesztéséről a szomszédos országokban, a romániai, a csehszlovákiai és 
a jugoszláviai magyar lakosság körében. 

Az Athenaeum történetéről szóló utolsó fejezet a kiadó fel-
szabadulás utáni, az 1948-ban sorra került államosításáig terjedő idő-
szakát tárgyalja, amikor a demokratikus művelődéspolitika szellemében 
klasszikus és baloldali, só't kommunista kiadványaival már a leendő 
szocialista magyar könyvkiadás alapjainak a lerakásához járult hozzá. 

A fenti vázlatos tartalmi-tematikai áttekintésből is nyilvánvaló, hogy 
Kiss István a gazdag forrásanyagot a kiadó fejlődését jól szemléltető 
logikus, időrendi szerkezetben, ezen belül pedig tematikus rendben 
dolgozta fel. A kisebb fejezeteken belül azonban e logikus szerkezeti 
rend nem mindig érvényesül; a szerző a bőséges anyagot sokoldalúan 
vizsgálja, de gyakran nem tud felette úrrá lenni. Teljesen esetleges 
sorrendben veszi számba pl. azokat a jeles magyar szerzőket, akiknek az 
életművét vagy munkáik egy részét az Athenaeum közreadta. Nem 
érvényesíti itt sem a szerződéskötések, sem a megjelentetésük időrend-
jét, de nem próbálja őket irányzatok szerint sem csoportosítani. (Az 
életműkiadásokról szólva pl. Kodolányit előbb tárgyalja mint Ady 
Endrét, vagy az egyéb írók közt Szabó Ló'rint megelőzi Tóth Árpádot, 
Déry Tibor és Erdélyi József Molnár Ferencet stb.) Ugyanez vonatkozik 
a külföldi írókra, az ismeretterjesztő művekre vagy a sorozatokra is. 
Számos alkalommal bocsátkozik ismétlésekbe. A kapitalista könyv-
kiadás általános jellemzőit pl. a bevezető fejezetben ismerteti, de 
egy-egy szerző vagy mű kiadása kapcsán újból szól ezekről, de az 
általános mondanivalót a konkrétumok alapján többnyire nem árnyalja, 
hanem ismétli. Az árnyalt elemzés egyébként sem jellemzője a mo-
nográfiának; az adatokat, az eseményeket, a kiadványokat leíróan 
ismerteti a szerző, s meglehetősen általános következtetéseket von le, 
fogalmaz meg, deklarál a tényanyag alapján. 

Nehezen lehet egyetérteni Kiss Istvánnal Emich Gusztáv kiadói 
munkásságának, magatartásának megítélésében. Ismeretes, hogy azok 
közé a hazai német származású könyvkiadók közé tartozott, akik sokat 
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tettek a reformkori magyar irodalom megjelentetése érdekében, s ő volt 
Petőfi összes műveinek az első kiadója. Ezek a kiadók (már korábban 
pl. Wigand Ottó vagy utóda Heckenast Gusztáv is, aki Landererrel 
közösen nem 31, hanem jóval több magyar munkát adott ki 1848-ig) 
felismerték, hogy van már olyan magyar olvasóközönség, amely a 
korabeli pezsgő politikai és szellemi életben élénken érdeklődik a 
magyar nyelvű kiadványok iránt, s a magyar munkák kiadása már 
nemcsak hazafias cselekedet (persze az is!), hanem üzleti szempontból 
is hasznos tevékenység. így a német művek mellett, illetve azok helyett 
szép számban adtak közre magyar könyveket, lapokat. Köztük kétség-
kívül Emich volt a legjelentősebb és a kortárs magyar írók a leg-
becsületesebbnek is tartották, azt azonban túlzás állítani, hogy „Petőfi 
és idős Emich Gusztáv között nemcsak írói-kiadói, hanem bizalmas 
baráti, s ami a legfontosabb elvi-baráti kapcsolat volt. A függetlenség s 
haladás eszméjének Emich is feltétlen híve volt." (17.) Igaz, hogy 
„1848-ban tagja volt az ellenzéki körnek", de már korábban, az 1840-es 
években Heckenasttal együtt gyakran megfordult a konzervatív Gyüldé-
ben, amelynek az ifjain Petőfi ugyancsak elverte a port. Az a meg-
állapítás is túlzás, hogy a „magyar függetlenség és társadalmi haladás 
mellett bátran kiálló, haladó polgár volt élete végéig". (16.) Adott ki 
nemzeti és társadalmi szempontból egyaránt progresszív munkákat a 
reformkorban, 1848-49-ben és az önkényuralom idején is, de nála 
jelent meg 1867-ben a Bécsi Képes Krónika kiadása, amely - ahogy a 
szerző is említi - meghozta számára az elismerést (23.), de arról már 
nem szól, ezt Mályusz Elemérnek A Képes Krónika kiadásai című 
tanulmányában olvashatjuk, hogy a kiadvány „Emichnek bizonyára 
segítségére volt, hogy Emőkéi előnévvel nemességet kapjon, amihez az 
utat egyébként azzal is egyengette, hogy az ajánlás I. Ferenc Józsefet 
mint a magyar szabadság visszaállítóját dicsőítette . . . " 

Amikor a szerző Emich Gusztáv személyét és tevékenységét a való-
ságosnál pozitívebben ítéli meg, s minden vonatkozásban elismerően 
szól róla, ugyanakkor az emichi hagyományokat a magyar klasszikus 
szerzők és élő írók kiadása tekintetében folytató Athenaeumot túl 
szigorúan bírálja, lépten-nyomon elmarasztalja, szemére veti, hogy mint 
tőkés kiadó kapitalista módszerekkel dolgozik, és hogy alapvetően az 
üzleti haszon határozza meg kiadáspolitikáját. Tulajdonképpen minden 
tőkés kiadóvállalat tevékenységét elsősorban a minél magasabb profit-
szerzésre irányuló törekvések szabták meg, s az is igaz, amit Kiss István 
az Athenaeumról szólva többször is megállapít, hogy főleg a közép-
osztályból származó közönségre alapozták üzleti számításaikat. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a tekintélyesebb kapitalista részvény-
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társaságok - s Magyarországon első helyre sorolandó közülük az 
Athenaeum - ne adtak volna ki jelentős mennyiségben művészileg 
értékes szépirodalmi, tartalmas tudományos és ismeretterjesztő, s 
progresszív mondanivalót tartalmazó kiadványokat. Az ilyen műveknek 
is volt közönségük, megvolt irántuk az a társadalmi, olvasói igény, 
amely biztosítéka volt jövedelmező közreadásuknak. Persze az igény-
telenebb, műveletlenebb alsóbb rétegek alacsony ízlését is kielégí-
elégítették értéktelen, illetve csekély értékű ponyva- és bestseller-kiad-
ványaikkal, de nemegyszer éppen az e selejtes tömegkiadványokból 
származó bevételüket fordították önmagukban ráfizetéses vagy kevés 
hasznot hozó, magas színvonalú tudományos és irodalmi művek kiadá-
sára, biztosítani akarván jó hírnevüket a tekintélyes irodalmi és tudo-
mányos körök, társaságok előtt. 

Az önmaga által felsorakoztatott tények és adatok tömegével kerül 
szembe a szerző, amikor olyan kategorikus megállapításokat tesz, mint 
mikor pl. a két világháború közti időszakra vonatkoztatva leszögezi, 
hogy „eleve megállapíthatjuk: a hivatalos művelődéspolitika haladás-
ellenes, kultúraellenes törekvései az egész magyar könyvkiadást tekintve 
érvényesültek, s ennek felelt meg a korabeli sajtókritika is" (67.); vagy: 

„A Horthy-korszak politikai, művelődéspolitikai légkörében szinte tör-
vényszerű, hogy az Athenaeum kiadói politikája is alkalmazkodott az 
adott helyzethez." Ismeretes, hogy a Horthy-korszakban is működtek 
baloldali kiadók (Cserépfalvi, Faust Imre, Népszava stb.), s számos 
ellenzéki művet, a haladás és a kultúra ügyét szolgáló munkát adtak ki a 
tőkés részvénytársaságok, köztük az Athenaeum is. A baloldali lapok, 
mint pl. a kommunista 100%, Társadalmi Szemle, Gondolat, a szociál-
demokrata Szocializmus, a polgári radikális Századunk, a polgári 
liberális Nyugat, Szép Szó, a népi írók orgánuma, a Válasz vagy Móricz 
folyóirata, a Kelet Népe jelentőségüknek megfelelően méltatták ezeket a 
kiadványokat és súlyosan elmarasztalták a ponyvatermékeket és a 
csekély értékű bestsellereket. Az Athenaeum „alkalmazkodása" a hiva-
talos művelődéspolitikához egészében nem nevezhető „törvénysze-
szerü"-nek; nem egy esetben kényszerűségből tett engedményeket, de 
Ady, Móricz, s a modern magyar irodalom java termésének kiadása, 
továbbá a Magyarország felfedezése sorozatban megjelent leleplező 
szociográfiák vagy Erdei Ferenc művei - hogy csak néhány példát 
említsünk a számos lehetséges közül - nem vonhatók a Kiss István 
megfogalmazta alkalmazkodás kategóriájába. A magyarországi könyv-
kiadásban a két világháború között egyébként sem hódított teret olyan 
mértékben a soviniszta, antiszemita szellemiség, a fasiszta ideológia, 
mint a művelődési élet több egyéb területén, s ennek egyik oka az volt, 
hogy a nagy kiadóvállalatok jó része, köztük az Athenaeum is, a 
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liberális töke tulajdonában, irányítása alatt volt. Ezért jelentek meg az 
Athenaeumnál is még 1933-at követően is a Hitler elől emigrációba 
kényszerült baloldali, antifasiszta német írók művei. 

Jó néhány, elgépelésből adódó, homályos és értelmetlen mondat, 
szövegrész, több helytelen névforma, kisebb-nagyobb tárgyi tévedés, a 
hivatkozások esetében számos pontatlanság akad a monográfiában, 
amelyeket - posztumusz műről lévén szó - a sajnálatosan korán 
elhunyt szerző már nem tudott kijavítani, s erre a szerkesztés során sem 
került sor, pedig az esetek többségében mód lett volna a korrekcióra. 
Kiss István monográfiája a felsorolt kifogások ellenére is jelentős telje-
sítmény, egyaránt nyeresége a magyar könyv- és irodalomtörténetnek, 
de a 19. század második és a 20. század első fele általános hazai 
művelődéstörténetének is. Különösen a két világháború közti időszakra 
vonatkozólag tartalmaz jelentékeny új, levéltári kutatáson alapuló 
ismeretanyagot. Új típusú kiadványt, a kiadótörténetet honosította meg 
nálunk e művével a szerző; ez az új műfaj alkalmasnak mutatkozik 
annak a kommunikációs folyamatnak a bemutatására, amely a mű írói 
létrehozásától a kiadói, nyomdai és terjesztői tevékenységen keresztül 
az olvasóhoz, a közönséghez való eljuttatásáig, társadalmi hatásának a 
kifejtéséig végbemegy. Kívánatos lenne, hogy a magyar irodalmi és 
tudományos életben fontos szerepet betöltő többi nagy kiadóvállalatról 
is minél előbb elemző monográfiák készüljenek és lássanak napvilágot. 
(Akadémiai Kiadó, 1980.) 
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