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SZABÓ DEZSŐ KONTRA GENIUS KÖNYVKIADÓ RT. 1929-1933 
Eddig ismeretlen periratok, levelek 

Szabó Dezső mozgalmas életéből tíz büntető- és öt polgári per ismeretes. Ezek közül a Genius 
könyvkiadó vállalat elleni pere foglalkoztatta, bántotta talán legjobban és legtovább. Annak idején ez 
a per országosan is rendkívül nagy érdeklődést keltett, hiszen Szabó Dezső egy régebben megkötött 
szerződés érvénytelenítését kérte a bíróságtól. A beadott keresetlevél szerint: Szabó ftezső a szerződés 
megkötésekor közismerten szorult anyagi helyzetben volt, az eladott kiadói és szerzői jogokért 
aránytalanul kevés ellenszolgáltatást kapott, vagyis a szerződés kizsákmányoló jellegű volt. A per 
értékét Szabó Dezső 20 000 pengőben határozta meg. (Akkoriban igen tekintélyes összeg!) 

A mostanában előkerült periratok birtokában ma már pontosan rekonstruálható a teljes per és az 
ügy háttere. 

Ahhoz, hogy az 1924-1925-ben megkötött, rendkívül könnyelműnek tűnő, kiadói szerződések 
átruházásának Szabó Dezső részéről történt aláírását megértsük, néhány korabeli összefüggést meg kell 
világítanunk. 

Szabó Dezső 1920. nyarától már nyíltan szemben állt a „görény kurzussal", sőt itthon leghevesebb 
kritizálója, ostorozója lett. A rendszer szempontjából azonban akkor telt be a pohár, amikor Szabó 
Dezső lapot indított Élet és Irodalom címen, és most már módszeresen támadta a rend urait, a 
lehetetlen állapotokat. Hogy miket írt? Ilyeneket: „ . . . a keresztények és magyarkodók, akik most itt 
közéletet gaztényeznek . . ." és „Kedves keresztény sakálkák, drága konstruktív hiénácskák, tiszteletre
méltó erkölcsvilágrendes tövisdisznók! . . . Már csak fő vagyok, egy árva fej, melyet turáni fajvédő 
buzgósággal előbb-utóbb bevernek . . ."És sok hasonlót. 

Az „illetékesek" kimondták a verdiktet: Szabó Dezsőt el kell tüntetni, tönkre kell tenni mind
örökre. A rendszer akcióba lépett: a lapban megjelent egyik cikkéért a királyi ügyészség vádat emelt 
Szabó Dezső ellen. Nem eredménytelenül. A büntetőtörvényszék Töreky-tanácsa 1923. november 
21-én meghozta ítéletét: Sajtó útján elkövetett izgatás bűntette és a magyar állam sa magyar nemzet 
megbecsülése ellen irányuló vétség miatt Szabó Dezsőt 2 évi börtönre és 100 000 korona pénz
büntetésre ítélte. 

Ez volt tehát a „közismerten szorult anyagi helyzet", miközben Szabó Dezső 1924. január 12-én 
aláírta a szerződést. (Az ítélőtábla, 1924. február 5-én, a börtönbüntetést 6 hónapra szállította le; a 
Kúria Ráth-tanácsa, 1924. június 17-én, az ítéletet 1 hónapi (felfüggesztett) fogházra és 50 000 
korona pénzbüntetésre változtatta meg. Szabó Dezső védője Dr. Gál Jenő volt.) Szabó Dezső - mint 
később bebizonyosodott - úgy érezte, hogy a hullámok összecsapnak feje fölött. Fölismerte, hogy az 
ellenséges légkörben, minden írói lehetőségtől megfosztva, nem maradhat itthon. Elhatározta, hogy 
elhagyja az országot. Ehhez viszont pénz kellett. 

Már az Élet és Irodalomban meghirdette, hogy az addig megjelent műveinek kiadói és szerzői jogát 
400 dollárért (infláció volt!) eladja. Ez az akció azonban sikertelennek bizonyult. A továbbiakról ő 
maga így vallott az Előőrsben, Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjában, 1930. március 22-én, A munkajogáért 
című cikkében:1 

„ . . . az egyetemes blokád csakhamar oly súlyosan éreztette hatását, hogy bútoraim, régiségeim, 
életem nehéz és kedves szerzeményei már majd mind a potomeladás útjain hagytak el. Ekkor elmentem 
a Múzeum körútra a Studium vállalathoz, hol az igazgatóság elnöke akkor Ravasz László ref. püspök 
volt. Felajánlottam addig megjelent műveim végleges kiadási jogát (halálom után ötven évig). A vállalat 
elismerte, hogy könyveim a magyar könyvpiac legkeresettebb cikkei, de bizonyos tekintetekből 
mégsem vállalja a dolgot. Ekkor a Központi Sajtóvállalathoz mentem, melynek akkori irányítója 
Bangha Béla róm. kat. jezsuita atya volt. Hasonló elismerés, hasonló válasz. Az akkori Geniushoz 

'Munkám néhány adatot helyesbít NAGY Péter: Szabó Dezső c. monográfiáján. (Bp. 1964., 1979.) 
NAGY P.: i. m. 451. 1. 274. jegyzet: „ . . . a Géniusszal folytatott perét ismertető cikket adott, melyet 
végül is nem közöltek. (A munkajogáért c. kézirat, nyomásra előkészítve. Petőfi Múzeum Anal.)" 
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vittem a dolgot. Itt már az ügyvezető igazgató szemei felcsillantak, s rögtön elismerte az ügy kedvező 
rentabilitását. A választ másnapra Ígérte. Másnap telefonon üzenetet kaptam tőle, hogy az igazgatóság 
tagjai elismerik az ajánlat előnyeit, de nem tudnak elvonatkozni nemrégmúlt politikai harcaim 
emlékétől, és nem mennek bele a dologba. Azt hiszem: a felekezeti harmóniának ez az én esetem volt 
legszebb példája Hunniában. 
Aztán nehéz, nagyon nehéz napok jöttek. Olyan napok, amikor már nem alkuszik az ember, sa mánál 
nem nézhet tovább. A legvégsőhöz folyamodtam: meghirdettem az Élet és Irodalom című lapomban, 
hogy addigi műveim kiadói és szerzői jogát eladom négyszáz dollárért. Mikor kétévi börtönre 
ítéltetésem a népszerűség egyetemes, forró hullámát hajtotta felém: egy úr jött hozzám s közölte, hogy 
a Stádiummal meg lehet kötni az üzletet. A dolog meg is történt. A Stádium két évvel később a 
Geniusnak adta el a jogokat, mely most már, Segítség! regényem nagy sikere után, szívesen kapott a 
dolgon. 
Az ügy lényege ez: 1925 óta halálom után ötven évig a Napló és Elbeszélések, a Nincs Menekvés, az 
Elsodort Falu, a Csodálatos Élet, az Ölj, a Jaj, a Kacagó Ember, a Tanulmányok, az Egyenes Ut, a 
Panasz (összesen tizenhárom kötet) kiadási joga a Geniusé. Ezért én kaptam négyszáz dollárt, plusz 
tizenöt millió koronát. Mai magyarul: körülbelül háromezerkétszáznyolcvan pengőt (3280 P). Annyit, 
amennyit egy kezdő író kap egy tízíves regénye első kiadásáért. Tehát majdnem egész életem 
munkássága nekem ezért az ellenszolgáltatásért többé egy krajcár hasznot nem hoz . . . " 

Szabó Dezső tehát megkötötte a számára valóban előnytelen szerződést, majd előadásokat tart 
Ungváron, a Korona-szálló nagytermében és Budapesten a Zeneakadémia nagytermében: Adyról, 
Dickensről, Balzacról, Jókairól és Dosztojevszkijről. A legutolsó előadását 1924. október 11-én 
tartotta, és október 18-án, elhagyva Szirtes utcai lakását, - elutazott Olaszországba. Az elutazás előtt 
hatalmas és értékes könyvtárát kiárusította. 

A hosszú időre tervezett távollét azonban mindössze öt hónapig tartott. Az, hogy közben merre 
járt, hol fordult meg Szabó Dezső, a Segítség! című regényének befejezéséből derül ki: 
„írtam: A Gellérthegyen, (Szirtes utca) Génuában, Soriban, Nerviben, Taorminában, Párizsban, 
Szegeden . . . " 

1925. máicius 3-án érkezik Párizsból - Szegedre. Bőröndjében már a majdnem kész Segítség! 
regény kéziratával. Cikksorozatot ír a Szeged című lapban, és előadásokat tart a Tisza-szálló nagy
termében és a Korzó-moziban. Adyról, Petőfiről és Jókairól. 1925. május 15-ig marad Szegeden, majd 
Budapestre utazik, és lakást bérel az I. Aladár utca 24-ben. 

(Mindezt azért tárgyalom ilyen részletesen, mert az előkerült periratokból új, eddig ismeretlen 
életrajzi adatok is kiderülnek.) 

Budapesten: 1925. június 13-tól októberig még hat előadást tart; a régi képviselőházban és a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében. A témák rendkívül változatosak: A magyar parasztság, A 
speciális magyar kultúra sajátos jegyei, A magyar szellem fejlődése 1900-ig, A háború és a forradalmak 
hatása, A magyarság európai értelme. Előadásainak óriási sikere van. Közben, 1925. június 25-én a II. 
Fillér utca 50. számú házba költözik, és tovább írja, illetve 1925. október 17-én befejezi élete 
„legnagyobb" regényét, a Segítség!-et A mű terjedelme is hatalmas: közel ezer oldal. A regény, mely 
leleplezi az ellenforradalmi rendszer bűneit, gyorsan talál kiadót - a Genius Könyvkiadó Rt. vásárolja 
meg: 4800 pengőért. (60 millió koronáért) A Segítség! című Szabó Dezső regény 1925. december 
10-én jelent meg: aznap már részleteket közölt belőle a Magyar Hírlap című napilap. A könyvnek 
hihetetlen sikere volt. A különféle ideológiát valló - vagy nem valló - ellenzék, polgárság a regényt 
valósággal szétkapkodta. Minden hangnak örült, mely az arisztokrácia, a klérus és a büró ellen 
hallatszott. A Genius jó üzletet csinált a Szabó Dezső-könywel, természetes, hogy a Stádium 
Sajtó vállalati ól igyekezett megvásárolni a többi Szabó Dezső mű kiadói jogát is. Ez a tranzakció 
sikerrel járt: 1925. december 19-én a Stádium átruházta a jogokat a Geniusra. Mindez történt Szabó 
Dezső jóváhagyásával, aki ezért 15 000 000 koronát (1200 pengőt) kapott. Szabó Dezső akkori 
kikötése mindössze az volt, hogy a szerzői (fordítási, filmesítési stb.) jogdíj fele őt illesse. Ezzel az új 
megállapodással Szabó Dezső, lényegében, megerősítette az 1924. január 12-én kelt szerződést. A 
Genius rövidesen élt is a megszerzett kiadói joggal. 1926 tavaszán megjelentette SZABÓ DEZSŐ 
ÖSSZES MÚVEI című sorozatát „hófehér famentes papíron, gyönyörű tipográfiával" 16 kötetben, 
fűzve 80 pengőért, egészvászonkötésben 128 pengőért. (A 16 kötet: Az elsodort falu. I—III., Segítség! 
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IV-VI., Csodálatos élet. VII-VIII., Jaj. IX., Panasz. X., Nincs menekvés. XI., Mesék a kacagó 
emberről. XII., ölj! XIII., Egyenes úton. XIV., Napló és elbestélések. XV., Tanulmányok és jegyzetek. 
XVI.) 

A Segítség! sikere nyomán a 16 kötetes „Szabó Dezső összes" iránt is nagy volt a kereslet. Azt, 
hogy mennyi példányban adták ki a sorozatot, nem lehet tudni. Ez a Genius üzleti titka volt. 

Szabó Dezső írói öntudatának azonban hízeleghetett a szép köntösben megjelent „oeuvre", mert 
amikor 1926-ban megírta A magyar protestantizmus problémát' című 63 nyomtatott oldalas tanul
mányát -ezt ismét a Geniussal adatta ki. Szívélyes kapcsolatára a Geniussal jól jellemző az a reánk 
maradt levél, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum XX. sz. Vegyes levelezésében őriznek: 

A Genius könyvkiadó rt. nagyságos Igazgatóságának 

Budapest 

Pénteken és szombaton (13-án és 14-én) d.u. 
1/2 5 és 1/2 6 közt a Philadelphia kávéház
ban leszek, viszont mindennap d.u. 1 és J/2 4 
óra közt otthon vagyok. Káldor Igazgató Urat 
bárhol a legszívesebben látom. 

Budapest, 1926. augusztus 11-én 
kiváló tisztelettel 

Szabó Dezső 

Amint láthatjuk, Szabó Dezső ebben az időszakban - 1929-ig - nem gondolt semmiféle perre a 
Geniussal szemben. Viszonylag kiegyensúlyozottan élt: cikksorozatokat írt a Magyar Hírlapba, majd 
az Esti Kurirba és 1928-ban az Előőrsbe, Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjába. Ez a publicisztikai tevékeny
ség állandó polgári jövedelmet biztosított Szabó Dezsőnek. Felmerülhet a kérdés: a Segítség! kiadói 
jogáért felvett 4800 pengőt mire költhette Szabó Dezső? Hiszen ez az összeg akkor egy jól fizetett 
tisztviselő két évi jövedelme volt. 

A válasz egyszerű. A pénz felvétele után, 1925 novemberében, Párizsba utazott. Ott szokásához 
hiven szép és drága könyveket vásárolt. Majd hazatérve a Vérmező melletti Bellevue-szállóban bérelt 
szobát, ahol 1925. decemberétől - 1926. márciusig lakott. Innen a Pasarétre költözött - egy szép és 
nagy lakásba. Vagyis akkor úgy élt, ahogy mindig szeretett volna. Feltehető, hogy amikor a második 
szerződést aláírta, 1925. december 19-én, ismét „szorult anyagi körülmények között volt", mert a 
párizsi út elvitte a Segítség! regénye honoráriumát. Ezért volt szüksége az 1200 pengőre.3 

Négy év után, 1929-ben, a Genius ismét kiadta a SZABÖ DEZSŐ ÖSSZES MÜVEIT, sőt az első 
könyvnapra, 1929. május 12.-re teleszórta a várost Az elsodort falu 3 pengős - rendkívül olcsó -
propaganda kiadásával. Szabó Dezső akkor eszmélt és lett rettenetesen dühös. Tele volt Budapest a 
nevével, könyveivel - és ez neki semmi anyagi hasznot nem jelentett. Tekintetbe kell vennünk az 
évszámot is: 1929! A dekonjunktúra, a gazdasági világkrízis előre vetette árnyékát. Szabó Dezső akkor 
már tűrhetetlenül rossz anyagi körülmények között élt. Könyvei nem jelentek meg 1926 óta, írásait 
nem közölték az anyagi csőddel küzdő lapok. Csak előadásokat tartott. így jutott arra az elhatá
rozásra, hogy visszaperli az elkótyavetyélt kiadói jogokat. Volt-e reménye arra, hogy a bíróság helyt ad 
keresetének? Az akkori Polgári Törvénykönyv 977-ik §-a kimondta: 
„Semmis az a szerződés, amelyben valaki másnak tapasztalatlanságát, könnyelműségét, függő vagy 
szorult helyzetét vagy a nála elfoglalt bizalmi állását kihasználva a maga vagy harmadik személy 
részére, a másik fél tetemes kárával, ingyenes előnyt vagy aránytalan nyereséget köt ki vagy szerez." 

Szabó Dezső jogászokkal megtanácskozta az ügyet, majd 1929, augusztus 2-án, a budapesti kir. 
törvényszéknek benyújtotta a keresetlevelet: a kiadói szerződések érvénytelenítése és jár. iránti 20 000 
pengő perértékű pert. A négy évig tartó per a törvényszék után megjárta az ítélőtáblát, majd a Kúriát. 

J NAGY P.: i. m. 382. „Párizsban van, ahonnan csak 1926. januárjában tér vissza Budapestre." 
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A következőkben e három bírósági fórum ítélete olvasható. Az eredeti perirat a Fővárosi Levéltár P.IV. 
1142011930. ítélőtábla* számán található. 
A budapesti kir. törvényszéktől. 
9. P. 43. 240/1929/27. sz. 
A Magyar Állam nevében! 

A budapesti kir. törvényszék Dr. Léderer Aladár, majd Dr. Osváth Ferenc, végül Dr. Bálint János 
ügyvédek által képviselt, szegényjogon perelt Szabó Dezső budapesti (Tamás u. 26.) lakos író 
felperesnek, Dr. Szálai Emil ügyvéd által képviselt Genius Könyvkiadó Rt. budapesti (Ilka u. 31.) cég 
alperes ellen az 1929. augusztus hó 2. napján beadott keresetlevéllel kiadói szerződések érvény
telenítése és jár. iránt megindított 20 000 pengő perértékű perében, melybe Dr. Zimmermann Lajos 
ügyvéd által képviselt Stádium Sajtóvállalat Rt. budapesti (Rózsa u. 111.) bej. cég mellék
beavatkozóként alperes érdekében perbelépett, az 1930. évi augusztus hó 23. napján befejezett szóbeli 
tárgyalás alapján az alul megjelölt napon meghozta a következő 

végítéletet. 
A kir. törvényszék felperest keresetével elutasítja és végrehajtás terhével kötelezi, hogy alperesnek, 

ügyvédje kezéhez, 1500 P. azaz Egyezerötszáz pengőt, a mellékbeavatkozónak, ügyvédje kezéhez, 650 
P. azaz Hatszázötven pengő perköltséget 15. nap alatt fizessen meg. 

Indokolás: 
I. Felek között nem vitásak a következő tények: 

1. A felperes a főszerkesztésében megjelenő „Élet és irodalom" c. folyóirat 1923. júniusától 
októberéig megjelent számaiban a NB/1-4. alatti hirdetéseket tette közzé, melyeknek tartalma (némi 
szövegezési eltérések mellett) lényegileg az volt, hogy a felperes eddig megjelent műveinek „kiadói és 
szerzői jogát" eladásra felajánlja, előbb 4 000 000 Koronáért, majd 400 dolláért, végül ár megjelölése 
nélkül. 

2.1924. január 12-én a felperes a mellékbeavatkozóval az A) alatti szerződést kötötte, melyben 
felperes a szerződésben felsorolt 10. művének az ott megjelölt részletezés szerint szerzői és kiadói jogát 
a mellékbeavatkozásra ruházta át 14 000 000 korona tiszteletdíj ellenében. 

Felperes és alperes közt nem volt vitás, hogy a felperes a A) alatti szerződés alapján átengedett 
jogokért 400 dollár értékű tiszteletdíjat kapott a mellékbeavatkozótól. 

3.1925. december 19-én a felperes az alperessel a B) alatti megállapodást kötötte, melynek 
értelmében a felperes hozzájárult ahhoz, hogy a mellékbeavatkozó a felperessel kötött A) alatti 
szerződést a benne foglalt összes jogokkal és kötelezettségekkel (és az újabb megállapodásban felsorolt 
módosításokkal, melynek értelmében a A) alattiban foglalt jogok bizonyos része felperesre visszaszállt) 
az alperesre átruházta azzal, hogy felperesnek 15 000 000 K-t kifizet. Nem volt vitás, hogy ez a 
kifizetés megtörtént. 

4. Alperesnek a felperes által nem kifogásolt előadása alapján további tényként állapította meg a 
bíróság, hogy a B) alattit néhány héttel megelőzőleg az alperes a felperestől megvásárolta „Segítség" c. 
regényének kiadási jogát 4800 P-ért, mely összeg felperesnek ugyancsak nem sokkal még a B) alatti 
megkötése előtt kifizettetett. 

Végül nem vitás tényként állapítja meg a bíróság, hogy 
5. az A) alattiban átruházott művek az átruházást megelőzőleg a Táltos Könyvkiadó vállalat 

kiadásában már megjelentek, s hogy 
6. az A) alatti megkötése után az abban felsorolt művek közül a mellékbeavatkozó csupán a „Jaj" 

c. kötetet adta ki. 
II. Felperes keresetében az A) és B) alatti szerződések érvénytelenné nyilvánítását és alperesnek a 
perköltségben marasztalását kérte, előadva, hogy ezek a szerződések a jó erkölcsökbe és az üzleti 
tisztességbe ütköznek, mert a felperes az A) alatti szerződés megkötésekor közismerten szorult anyagi 
helyzetben volt és a perben mellékbeavatkozóként fellépett Stádium Rt. a felperes élete munkásságá
nak minden eredményéhez a 400 dollárt kitevő jelentéktelen ellenszolgáltatás fejében jutott. Ugyanez 
a szorult helyzete volt a felperesnek a B) alatti megkötésekor is, úgy, hogy a kereset szerint mind az 
alperes, mind a perben mellékbeavatkozóként szereplő Stádium Rt. a felperes szorultságával visszaélve 
kötöttek ki maguknak oly mérvű vagyoni előnyöket, amelyekhez viszonyítva az ő ellenszolgáltatásuk 

3 NAGY P.: i. m. 447. 232. jegyzet: „A (Genius) per iratai feltalálhatatlanok." 
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szembeötlő módon aránytalan csekély: ennélfogva a A) alatti és B) alatti mint kizsákmányoló 
szerződések joggyakorlatunk értelmében semmisek. 

Keresetét utóbb kiegészítette azzal a kérelemmel, hogy a bíróság alperest a szóbanforgó művek 
szerzői, vagy kiadói joga gyakorlatától pénzbírság terhe mellett fellebbvitelre tekintet nélkül tiltsa el. 

Alperes és mellékbeavatkozó elutasítást és perköltséget kértek. Tagadták, hogy felperes a 
szerződések megkötésekor szorult anyagi helyzetben volt és ha igen, erről nekik tudomásuk lett volna. 
Tagadták, hogy a szerződésekben a felperes részéről nyújtott szolgáltatás és annak kikötött ellenértéke 
között aránytalanság volna, sőt, hogy az ellenérték a művek forgalmi értékét meghaladná és hogy a 
megkötött ügyletek kizsákmányolók volnának. 

Arra az esetre, ha a bíróság a felperes keresetének egészben, vagy részben helyt adna, az alperes 
feltételesen annak megállapítása iránt terjesztett elő viszontkereseti kérelmet, hogy 

a) az alperes a szerződésekből nyert vagyoni előnyöket felperesnek kiadni nem tartozik, 
b) hogy az alperes a szerződésekből vagyoni előnyöket egyáltalán nem szerzett és végül 
c) hogy felperes a műveire alperes által fordított befektetéseket és alperes elmaradt hasznát 

megtéríteni tartozik. 
Felperes az utóbbi alperesi viszontkeresetet, annak alapjául szolgáló tényállítások tagadása mellett, 

elutasítani kérte. 
Felek egyéb előadásai, valamint a felperes által kért ideiglenes intézkedés tárgyában lefolytatott 

eljárás tekintetében a bíróság az iratok tartalmára utal. 
III. A perben eldöntendő kérdés az volt, hogy a.zA) é&B) alatti szerződések létrejöttüknek a körülmé
nyei és tartalmuk alapján minősíthetők-e olyanoknak, amelyeknek megkötésével a mellék-beavatkozó 
illetve az alperes felperesnek szorult anyagi helyzetét kihasználva, vele szemben a szolgáltatással arány
ban nem álló ellenszolgáltatást kötöttek ki és ekként felek között kizsákmányoló szerződés jött-e létre? 

A kizsákmányoló szerződés fent felsorolt tényeleme közül az elsőnek: felperes kényszer
helyzetének vagy szorultságának kérdésében a lefolytatott eljárás során felperes csupán általánosságban 
állította, hogy ingóságait az A) alatti kötése idején eladni volt kénytelen és hivatkozott arra, hogy ezen 
szorult helyzete közismert volt. Arra nézve, hogy mikor, mely és mily értékű ingóságokat és milyen 
okból volt kénytelen áruba bocsátani, valamint szorultságának állítólagos közismertsége tekintetében 
felperes nem csak bizonyítékokat nem szolgáltatott, de adatokat sem jelölt meg. Az a körülmény, 
hogy felperes összes műveinek eladását hirdette és a szerzői és kiadói jogok árát 400 dollárban 
határozta meg, szorult helyzetének bizonyítására a kir. törvényszék megítélése szerint egymagában 
véve nem alkalmas, sőt az alábbiak szerint éppen ez a körülmény zárja ki a kizsákmányolás második 
tényétemének: a szorult helyzet kihasználásának lehetőségét. 

A bíróság felfogása szerint kizsákmányolásról csupán akkor lehet szó, ha nem csupán az nyer 
megállapítást, hogy az egyik fél szorult helyzetben volt, hanem kimutatható, hogy a másik fél e szorult 
helyzet tudatában, éppen ezt kihasználva a jóerkölcsökbe ütköző módon bírja rá az előbbit uzsorás 
előnyök elfogadására. A perben felperes ilyen körülményt nem bizonyított. A mellékbeavatkozó pedig 
az AJ alatti szerződés megkötésekor teljes jóhiszeműséggel indulhatott ki abból, hogy a felperes, ki a 
munkáinak értékét maga szabta meg a 400 dolláros vételárban és ezt az ajánlatot hónapokon keresztül 
hirdetésben a kereseti előadás szerint eredmény nélkül publikálta, a hirdetett jogokat 400 dollárra 
értékelte és ajánlata szabad akaratelhatározás következménye. Nem állítható ilyen körülmények 
között, hogy a mellékbeavatkozó használta ki a felperes állítólagos szorultságát arra, hogy a szerződés
ben csekély vételárat érhessen el, midőn a vételár meghatározása a felperesnek huzamosabb időn 
keresztül publikált saját ajánlatából eredt és mellékbeavatkozó a hirdetett 400 dollár áron vette meg a 
hirdetett jogokat. 

De nem állapítható meg sem a kényszerhelyzet sem ennek kihasználása a B) alatti tekintetében 
sem. A kényszerhelyzet objektív fennforgására nézve felperes bizonyítékokra nem hivatkozott; a 
kihasználáshoz pedig az lett volna szükséges, hogy az alperes a felperes állítólagos szorult helyzetéről 
tudomással legyen. Erre nézve azonban nemcsak, hogy adat nem került fel az eljárás során, hanem az a 
körülmény, hogy röviddel a B) alatti megkötése előtt az alperes 60 000 000 koronát azaz 4800 pengőt 
fizetett ki a felperesnek a „Segítségért" éppen az alperesnek ellenkező tudomását bizonyítja. 

A szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságának kérdésében a kir. törvényszék szakértői 
bizonyítást folytatott le. A szakértők közül Köves Dezső és Csató Kálmán véleménye szerint a peres 
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jog valóságos értéke és a felperesnek adott ellenszolgáltatás között nagy arányú eltérés mutatkozik a 
felperes kárára. 

Ezt a megállapítást a nevezett szakértők a kiadó által eladott művek bolti ára és a felperesnek 
fizetett tiszteletdíj közötti összefüggésre alapítják, minthogy a peres 10. mű 13. kötetet tesz ki, egy 
kötet bolti ára a könyvjegyzék szerint 4,80 P a fűzött példányok ára a szakértők szerint nem tehető 
kevesebbre a 4 P 30 fillérnél, melyből csak 1400 példány kelt el, a kiadó eddig művenként átlag jóval 
több mint 1500 példányt adott el, a 4 P 30 filléres bolti ár alapulvételével tehát összesen legalább 
83 850 P. értékű mű kelt el. 

Minthogy a ma szokásos írói honorárium a könyv fűzött példányainak bolti árából fizetendő 10%, 
a felperesnek minimális számítással 8385 P-t kellett volna már eddig kapnia; ehelyett kapott összesen 
3280 P-t, nemcsak az eddig elért, hanem minden ezután várható jövedelem, sőt a filmesítési stb. jogok 
fejében, melyeknek átruházása amúgy is merőben szokatlan és túllépi a könyvkiadói üzlet kereteit. 

E szakértők véleményével szemben Motsidlovszky Elek szakértő szerint sem a mellékbeavatkozó 
által a A) alatti szerződés alapján, sem pedig az alperes által a B) alatti alapján fizetett ellenérték nem 
tekinthető a nyújtott szolgáltatással szemben aránytalanul csekélynek. 

Az A) alatti alapján fizetett tiszteletdíj tekintetében e szakértő szerint abból a körülményből, hogy 
felperes műveinek árát maga határozta meg, hogy azt a B) alatti megkötésekor sem kifogásolta, arra 
vonható következtetés, hogy a szóbanforgó ár a műveknek a szabad kiadói piacon a kereslet és kínálat 
hatása alatt valósággal kialakult értéke volt és azzal felperes maga is meg volt elégedve. 

Figyelembe veendő továbbá szakértő szerint, hogy a kiadók és a közönség ebben az időben a 
felperes társadalmi helyzetét és szereplését olyannak tartották, hogy ezek mellett a felperes műveinek 
kiadása nem volt kedvező a kiadandó művek fogyására. Ezenkívül a szerződés megkötése idején a 
felperes előbbi kiadója, a Táltos könyvkiadóvállalat tönkrement és az előző kiadás készleteinek nagy 
részét szinte filléres áron dobták piacra, aminek folytán a kiadó igen nagy kockázatot vállalt magára és 
ezt nyilván a szerzői díj kisebb mértékére tekintettel is tette. 

összevetve mindezeket a körülményeket, azokkal az adatokkal, hogy más írók műveinek örökáron 
való eladásánál milyen tiszteletdíjakat szoktak kapni Motsidlovszky szakértő szerint a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás között nem állapítható meg aránytalanság. 

A B) alattiban kikötött ellenérték tekintetében szintén nem állapítható meg, az aránytalanság 
szakértő szerint, mert a kiadói jognak más kiadóra való átruházása esetén a szerzők nem is szoktak 
hozzájárulásért díjazást kapni és ha a jelen esetben ilyet felperes mégis kikötött, ezzel csak ő kapott 
aránytalanul nagy ellenszolgáltatást beleegyezésért, amit még nővel az is, hogy a fordításra stb.-ra 
nézve is 50-50%-os jogot visszakapott. 

A kir. törvényszék a szakértők véleményének mérlegelése alapján úgy találta, hogy Motsidlovszky 
Elek szakértői véleménye tartalmazza A) alatti és B) alatti szerződésekben kikötött kölcsönös szolgál
tatások értékviszonya tekintetében megnyugtató megállapítást. Köves Dezső és Csató Kálmán szak
értők véleményükben abból a kir. törvényszék jogi felfogása szerint téves szemléleti alapból indulnak 
ki, hogy a szolgáltatások értékviszonyának megállapításánál egyedül a kiadó által utóbb elért üzleti 
eredménynek a kikötött tiszteletdíjhoz való viszonya az irányadó. 

Ezzel a felfogással szemben a bíróság Motsidlovszky Elek szakértőnek azt a megállapítását osztja, 
hogy a kiadói jogok értékének meghatározásánál elsősorban a kiadói piacon, a szabad gazdasági 
versenyben kialakult árakra kell tekintettel lenni és a művek belső értékére, vagy a kiadó által utóbb 
elért jövedelmezősége csak egyéb adatok hiányában szolgálhat az értékmegállapítás alapjául. 

A kir. törvényszék elfogadta a szakértők véleményében kifejtett azt az egyöntetű álláspontot, hogy 
a szerzői és kiadói jog utólagos értékesítésével elért vagyoni előnyök, nem vonatkoztathatók vissza az 
ügylet keletkezésének időpontjára, mert az értékesítés kedvezőbb lehetőségei sohasem csupán az egyik 
fél szolgáltatásának következményei, hanem a szerző és kiadó közös tevékenységének eredményei. A 
kir. törvényszék felfogása szerint a kiadónak aki magára válalja az esetleges sikertelenség, vagy 
csekélyebb kiaknázási lehetőségek kockázatát, részesülnie kell a kedvezőbb kihasználás előnyeiben is 
és a szerző a szerződés kötésekor szabadon kialakult és az akkori piaci értékviszonyoknak megfelelő 
tiszteletdíjon felül megállapodás hiányában nem követelhet részesedést a kiadó vállalkozói hasznából is. 

Hogy pedig a A) alattiban kikötött vételár a szerződés kötésekor a szabad piacon kialakult árnál 
nem volt alacsonyabb, az kitűnik abból a körülményből, hogy felperes első hirdetésének meg
jelenésétől 1923. júniusától kezdve 6 hónapon keresztül a felperes által megszabott áron a művekre 
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vevő nem akadt, - kitűnik továbbá abból, hogy mellékbeavatkozó a B) alatti megkötésig eltelt 
csaknem két esztendő alatt felperesnek csak egyetlen művét adta ki, holott, ha a művek a felperes által 
állított nagy jövedelmezőséggel bírtak volna, a kiadó feltehetőleg sietett volna a többi művek 
kiadásával is. Hogy azután a szerződéseket követő évek múltán az ú. n. könyvnapon, felperes egyik
másik művének nagy sikere volt az ügylet megkötésének időpontjára visszaható erővel nem bír, mert a 
kizsákmányolás elbírálásánál a szerződés megkötésének körülményei irányadók. Mindezeknél fogva a 
kir. törvényszék, bár a szolgáltatások értékviszonyának kérdése csak a kizsákmányolás többi fel
tételeinek: a kényszerhelyzet fennforgásának és a kényszerhelyzet-kihasználásának megléte esetén bír 
jelentőséggel - Motsidlovszky szakértő véleményét fogadta el irányadónak és ennek alapján nem 
találta meg állapíthatónak a felperes által említett szembetűnő aránytalanságot a szerződésben kikötött 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás között. 

Ha azonban ez az aránytalanság fennforgott volna is eredetileg, az az A) alatti szerződés megkötése 
idején a kir. törvényszék felfogása szerint az a körülmény, hogy a felperes két esztendővel később a B) 
alatti szerződésben az A) alattiban biztosított jogok és kötelezettségek átruházásához hozzájárult, sőt a 
hozzájárulásért magának ellenértéket is kötött ki, kétségtelenül arra enged következtetni, hogy a 
felperes a B) alatti megkötésre az A) alatti szerződés akarat hiányain vagy kizsákmányoló jellegén 
alapuló igényeiről lemondott és a szolgáltatások ott kikötött értékviszonyában megnyugodott. A 
felperesnek a B) alattiban alkalma lett volna a szerződésben meghatározott tiszteletdíj alacsony volta 
miatti követelését a hozzájárulásért való magasabb ellenszolgáltatás kikötése által érvényre jutattni, de 
mindenesetre módjában állott volna ebbeli igényeit a szerződések megkötése óta eltelt hosszú idő alatt 
már előbb per útján érvényesíteni. A) alatti megkötéstől 1924. január 12-től a jelen perbeli kereset 
beadásáig: 1929 augusztus 2-ig eltelt idő is ellen szól annak, hogy felperes a szerződést magára nézve 
oly aránytalanul hátrányosnak és sérelmesnek tekintette volna, mint azt keresetében előadja. 

Mindezeknél fogva sem az A) alatti sem a B) alatti szerződéseknél a kizsákmányolás meg nem 
állapítható, miért is felperest a szerződés érvénytelenítése iránti alaptalan kereseti kérelmével el
utasítani és őt az alperesflek és a mellékbeavatkozónak okozott perköltségben lemarasztalni kellett. 

Alperesnek arra az esetre előterjesztett viszontkereseti kérelmével, ha a bíróság a kereseti kérelem
nek helyt adna az elutasítás folytán nem kellett foglalkozni. 

Budapest, 1930. évi augusztus hó 23. dr. Nyiri Zoltán s. k. kir. törvényszéki bíró. 
Ezt az ítéletet a bíróság a felperes személyes, valamint dr. Bálint János felperesi, dr. Szalay Emil 

alperesi és dr. Brodszky Dezső mellékbeavatkozói ügyvéd jelenlétében 1930. évi augusztus hó 23-án 
kihirdette. 

dr. Nyiri Zoltán s. k. kir. törvényszéki bíró. dr. Fürst László s. k. jkvtő. A kiadvány hiteléül p. k. 
Szlaminek shv. tisztviselő. 

Az, hogy Szabó Dezső hogyan vélekedett e perről és az ítéletről, csak tíz év múlva, a Magyar 
Nemzet 1940. augusztus 11-iki számában közölt cikkéből derült ki: 

„ . . . Könyvvizsgálat elrendelését kértem. Ez elrendelés alul azzal a minden tótágast mozgósító 
érveléssel bújtak ki: hogy ők a nyomdába küldött mindenféle munkák példányszámait együttesen írják 
be s igy nem lehet kimutatni, hogy egy-egy példányból mennyi készült!!! Szakbizottság véle
ményezését kértem. A bizottság, az ők képviselőjének kivételével még az ilyen adatok mellett is 
kimondotta a viszontszolgáltatás aránytalanságát. ítélet: a pert elvesztettem. Az alsófokú bíróság a 
szerződést érvényesnek jelentette ki s olyan perköltség fizetésére ítélt, mely a szerződésben meg
vásárolt javákért nekem fizetett összeggel egyenlő volt! A fő érv az volt: hogy én magam kínáltam, sőt 
hirdettem ezen az áron műveimet. Mintha minden ilyen uzsora-üzlet nem éppen azon alapulna: hogy 
az eladó, a szükség korbácsaitól hajtva, maga ajánlja fel potom áron áruját az érdektelent játszó 
tőkének..." 

Szabó Dezső nem nyugodott bele a törvényszék ítéletébe, és új ügyvédekkel fellebbezéseket adott 
be a Budapesti Királyi ítélőtáblának, majd a Magyar Királyi Kúriának. A következőkben e bírósági 
szervek ítéleteit olvashatjuk. 
P. IV. 11420(1930)31. sz. 
A Magyar Szent Korona nevében. A Budapesti Királyi ítélőtábla. 
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Dr. Léderer Aladár, majd dr. Osváth Ferenc, később dr. Bálint János és végül dr. Dénes István, 
budapesti ügyvédek által képviselt Szabó Dezső író, budapesti (Tamás u. 26.) lakos felperesnek, 
dr. Szálai Emil, budapesti ügyvéd által képviselt Genius könyvkiadó rt. budapesti (Ilka u. 31.) cég 
alperes ellen, kiadói szerződések érvénytelenítése és jár. iránt a budapesti kir. törvényszék előtt 
indított és ugyanott az 1930. évi augusztus hó 23. napján 9. P. 43.240(1929)27 szám alatt hozott 
ítélettel elintézett perében, melyben az alperes által szafatosként perbehívott Stádium sajtóvállalat rt. 
(képv. dr. Zimmermann Lajos ügyvéd) az alperes védelmét vállalta, - a felperesnek az 1930. évi 
szeptember hó 26. napján 9.P.43.240/1929/28. szám alatt beadott fellebbezése folytán 1931. évi 
január hó 21. napján befejezett szóbeli tárgyalás alapján az alul megjelölt napon meghozta a következő 

végítéletet: 
A kir. ítélőtábla az elsőbíróság ítéletét helybenhagyja és a felperest arra kötelezi, hogy az 

alperesnek képviselője: dr. Szálai Emil budapesti ügyvéd kezéhez 300 (háromszáz), míg a mellék
beavatkozónak képviselője: dr. Zimmermann Lajos budapesti ügyvéd kezéhez 100 (egyszáz) pengő 
fellebbezési eljárási költséget 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett fizessen. 

Indoklás: 
I. A felperest keresetével elutasító elsőbírósági végítélet ellen a felperes fellebbezett, kérve annak 

megváltoztatásával a szóbanforgó szerződésnek, mint nyilvánvaló kizsákmányoló ügyletek érvény
telenítését és alperesnek elmarasztalását az összes perköltségekben. 

Az alperes és mellékbeavatkozónak fellebbezési ellenkérelmei az elsőbírói ítéletnek helyben
hagyására és felperesnek a fellebbezési költségekben marasztalására irányultak. 

A felek egyéb kérelmei és előadása, valamint a fellebbezési tárgyalás lefolyása tekintetében a kir. 
ítélőtábla utal a tárgyalási jegyzőkönyv tartalmára. 

II. Az elsőbíróság végítéletében a per adatainak kellő mérlegelésével helyesen megállapított tény
állást a kir. ítélőtábla elfogadta. Az ebből levont következtetést és döntést is helyesnek ítélve az 
elsőbíróság végítéletét kimerítően kifejtett indokai alapján helybenhagyja. 

III. Elfoglalt jogi álláspontjára tekintettel helyesen mellőzte az elsőbíróság alperes üzleti könyvei
nek szakértői megvizsgálását, azt ugyan ebből az okból itt is mellőzni kellett és nem lehetett 
figyelembe venni az F/a. alatt csatolt „Irodalmi tájékoztató"-nak 46. oldalán a felperes kérdéses 
műveinek feltüntetett bolti árait sem. 

A per értékét a kir. ítélőtábla a felperes által megjelölt 20 000 P-nek vette. 
IV. A fellebbezési eljárási költségre vonatkozó intézkedés a Pp.508 §-án alapszik. 
Budapest, 1931. évi január hó 21. napján. Külley Rhorer Victor s. k. kir. ítélőtáblai tanácselnök; 

Göllner Frigyes s. k. III. fizetési csoport jellegével felruházott kir. ítélőtáblai bíró; Csalay Béla s. k. kir. 
ítélőtáblai bíró. 

Ezt a határozatot a bíróság dr. Dénes István ügyvéd felperesi, dr. Szálai Emil ügyvéd alperesi 
képviselő és dr. Zimmermann Lajos ügyvéd, a mellékbeavatkozó képviselője jelenlétében 1931. évi 
január hó 21. napján kihirdette. 

Külley Rhorer Victor s. k. kir. ítélőtáblai tanácselnök; dr. Gats Emő s. k. ítélőtáblai tanácsjegyző. 
Szabó Dezső a pert - mint olvastuk - másodfokon is elvesztette. Ezután, 1931. március 5-én, 

felülvizsgálati kérelemmel fordult a Magyar Királyi Kúriához. Több mint két év után a Kúria meghozta 
végítéletét: 
P. I. 1689/1931/35. sz. 
A Magyar Szent Korona nevében a Magyar Királyi Kúria. 

Dr Léderer Aladár, majd dr. Osváth Ferenc, később dr. Bálint János, majd dr. Dénes István végül 
dr. Barta Imre és Weiszberger Imre budapesti ügyvéd által képviselt Szabó Dezső író, budapesti lakos 
felperesnek; dr. Szálai Emil budapesti ügyvéd által képviselt Genius könyvkiadó rt. budapesti vég 
alperes ellen, kiadói szerződések érvénytelenítése iránt a budapesti kir. törvényszék előtt indított és 
ugyanott az 1930. évi augusztus hó 23. napján 9.P. 43240/1929/27. sz. alatt hozott ítélettel elintézett, 
a felperes fellebbezése folytán pedig a budapesti kir. ítélőtábla mint fellebbezési bíróság által az 1931. 
évi január hó 21. napján P.IV.11420/1930/31. sz. alatt hozott ítélettel elintézett perében, amely 
perben az alperes mellett mellékbeavatkozóként a dr. Zimmermann Lajos budapesti ügyvéd által 
képviselt Stádium Sajtóvállalat rt. budapesti cég is belépett, a felperesnek az 1931. évi március hó 5. 
napján P.IV.11420/1930/32 szám alatt beadott felülvizsgálati kérelme folytán, az ügynek az 1933. évi 
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május hó 9. napján befejezett szóbeli tárgyalása alapján, az alul megjelölt napon meghozta a következő' 
végítéletet: 

A m. kir. Kúria a fellebbezési bíróság ítéletének a költségek felől rendelkező részét megváltoztatja 
akként, hogy az első- és másod bírósági költségek együttes összege címén az alperes javára megítélt 
1800 pengőt 1200 pengőre, a mellékbeavatkozó javára megítélt 750 pengőt pedig 500 pengőre szállítja 
le, egyebekben a felperest felülvizsgálati kérelmével elutasítja és végrehajtás terhével kötelezi őt, hogy 
fizessen 15 napon belül az alperesnek 250 P., a mellékbeavatkozónak pedig 120 P. felülvizsgálati 
eljárási költséget. 

Indokok: 
A felperes a perben a z ^ alatt csatolt levél szerint a Stádium sajtóvállalat rt.-gal 1924. évi január 

hó 12-én kötött nemkülönben a B) alatt mellékelt levél szerint az alperessel 1925. évi december hó 
19-én létesített szerződéseknek mint kizsákmányoló ügyleteknek érvénytelenné nyilvánítását kérte 
azon az alapon, hogy ezekkel a szerződésekkel az azokat megkötő kiadó vállalatok a felperes szorult 
helyzetét kihasználva a maguk javára feltűnően aránytalan nyereséget szereztek. 

Előrebocsátja a kir. Kúria, hogy az említett két szerződésre vonatkozóan az 1932. VI. t. cikknek a 
kizsákmányoló ügyletekről intézkedő szabályai alkalmazást nem nyerhetnek és pedig e törvény 20. 
§-ára való tekintettel azért nem, mert mind a két szerződésben kikötött szolgáltatás és viszont 
szolgáltatás még a szóbanlevő törvény hatályba lépése előtt teljesedésbe ment. 

Alaptalanul hivatkozik tehát az alperes a válasziratában az említett törvény 9. §-ának harmadik 
bekezdésében foglalt egy évi elévülési időre. 

A kir. Kúria ezek után vizsgálat tárgyává tette, hogy a per tárgyát képező két szerződés a felperes 
megszorult helyzetének kihasználásával és a felperes kárára a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő 
aránytalansága mellett jött-e létre. 

Az nem vitás, hogy felperes a szerkesztésben kiadott „Élet és irodalom" című folyóirat 1923. 
júniusától októberig megjelenő számaiban a 27. sorszám alatt csatolt hirdetéseket tette közzé, 
amelyekben az összes eddig megjelent műveinek kiadói és szerzői jogát eladásra ajánlotta fel előbb 
4 000 000 K-ért, majd 400 dollárért, végül ár megjelölése nélkül. 

A szóbanforgó hirdetések közzétételét követően néhány hónap múlva 1924. évi január hó 12.-én 
jött létre a felperes és a Stádium sajtó-vállalat rt. között az A) alatt csatolt szerződés, amely szerint a 
felperes a nevezett vállalatra ruházta át 14 000 000 K fizetése ellenében a szerződésben felsorolt tíz 
művére vonatkozóan az összes szerzői és kiadói jogát, beleértve ebbe a művek filmesítésére, színre
hozatalára és fordítására vonatkozó jogot is. A szerződés 1. pontjában kikötötték a felek, hogy a 
szóbanlevő művek szerzői és kiadói jogának más kiadóra való átruházása esetén, amely átruházást 
felperes megakadályozni jogosítva nincs, az új kiadó köteles lesz e művek szerzői és kiadói jogának 
megszerzésére fordított vételár után felperesnek 20% külön tisztelet díjat fizetni. 

Ezt követően közel két év múlva a Stádium sajtóvállalat az említett szerződésben foglalt összes 
jogokat és kötelességeket az alperesre ruházta át, s ez alkalommal jött létre 1925. december 19-én a 
felperes és az alperes között a B) alattiban foglalt szerződés, amelynek értelmében az átruházás 
alkalmából az alperes a felperessel szemben 15 000 000 K fizetésére kötelezte magát azzal, hogy 
15 000 000 K fizetése folytán a fentebb ismertetett A) alatti szerződés i. pontjában kikötött 20%-ps 
külön tiszteletdíj tárgytalanná válik. Ebben a B) alatti szerződésben kikötötték egyúttal a felek, hogy a 
szerzői és kiadói jognak a filmesítésre, színrehozatalra és idegen nyelvre való fordításra vonatkozó része 
egyidejűleg felerészben visszaszáll a felperesre. 

Ha való is, hogy a felperes megszorult helyzetben volt akkor, amikor az A) alatti szerződést a 
Stádium sajtóvállalattal megkötötte, s ha való is, hogy ez a vállalat a szerződés megkötésekor a felperes 
megszorult helyzetéről tudott, 

a kir. Kúria sem találta a Stádium sajtóvállalat terhére a felperes megszorult helyzetének ki
használását megállapíthatónak. 

Nem találta ezt megállapíthatónak azért, mert mint azt az alsóbíróságok is kiemelték- a felperes 
maga volt az, aki a szerződést megelőzően hónapokon át eredménytelenül hirdette a művei kiadói és 
szerzői jogának eladását és pedig az általa megszabott 400 dollárért, amely 400 dollárnak megfelelő 
14 000 000 K kikötésével jött aztán létre az A) alatti szerződés, miután hónapokon át nem akadt 
kiadó, aki ily összegért a művek kiadói és szerzői jogát megvette volna. 
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A megszorult helyzet kihasználása egyébként szorosan összefügg a kikötött szolgáltatás és ellen
szolgáltatás nagymérvű aránytalanságával. 

A nagymérvű aránytalanság ugyanis a kihasználásra enged következtetni. 
Ilyen aránytalanságot a kir. Kúria sem talált megállapíthatónak. 
Nem helytálló a felperesnek a felülvizsgálati kérelemben is eló'adott az az érvelése, hogy egy egész 

sorozat műnek egyszersmindenkorra szóló egy összegben való megvétele már önmagában erkölcstelen. 
Az írónak ugyanis gyakran eló'nyt jelenthet az, hogy a tiszteletdíjat egyösszegben nyomban a szerzó'dés 
megkötésével kapja meg s nem a könyvpéldányok bolti ára után fizetendő százalékban, amikor is a 
könyvpéldányok kinyomtatását és megjelenését, esetleg azok eladását kell - sokszor eló're nem látható 
bizonytalan idó'ig - bevárnia. Az élet felfogása szerint tehát, indokolt, hogy ilyen esetben az író 
nyomban kifizetendő' kisebb összegben állapodik meg egy csak távolabbi jövőben több-kevesebb 
valószínűséggel várható jóval nagyobb összeg helyett. 

Figyelembe veendő továbbá, hogy a kiadói és szerzői jogok átruházása esetén többé-kevésbé 
bizonytalan az, hogy ezeket a jogokat a kiadó mennyiben fogja tudni értékesíteni. 

Köztudomású, hogy a jövőbeli értékesítési lehetőségekre nem lehet a mű irodalmi értékéből s a 
múltban elért sikerekből kellő biztonsággal követkf ztetést vonni. 

Felperes maga adta elő a perben, hogy az A) alatti szerződésben felsorolt tíz mű - egy kisebb mű 
kivételével, mely a „Jaj" címet viseli - már korábban megjelent egy másik kiadó kiadásában. 

Már nevet szerzett írónak újonnan alkotott művének első kiadása esetében is rendszerint nehéz
séggel jár annak meghatározása, hogy hány példány, minő ár mellett számíthat kelendőségre. 

Még kevésbé lehet már egy vagy több ízben kiadott művek újabb kiadásának rendezése esetén, még 
ha a mű első megjelenésekor nagy sikert ért is el, - még megközelítően sem előre meghatározni, hogy e 
műből hány példány lesz forgalomba hozható, vagyis, hogy a tervbe vett példány mennyiség el fog-e 
kelni, illletve mennyi fog abból megmaradni. 

Az első megjelenésük alkalmával nagy sikert elért kitűnő írói művek is - gyakran már az első 
megjelenésüket követő esztendőkben - sokat veszítenek a közönségre gyakorolt vonzerejükből olyan 
újonnan megjelent, esetleg kevésbé értékes művekkel szemben, amelyek a közönségre az újdonság 
ingerével hatnak. 

Bármennyire neves író volt tehát a felperes már az A) alatti szerződés megkötése idejében is, a 
szerződés létesítésekor a felek nyilván nem láthatták megközelítőleg sem előre, hogy a szerződéssel 
átruházott szerzői és kiadói jogok értékesítésével mennyiben fog a kiadó a nyújtott ellenszolgáltatás
hoz (14 000 000 K.) képest tiszta nyereségre szert tenni. 

S mivel az alsóbíróságokkal egyezően a kir. Kúria is úgy találta, hogy a más írók által műveik 
örökáron való eladásánál kapott tiszteletdíjakra való tekintettel az A) alatti szerződésben kikötött 
14 000 000 K. (400 dollár) a felperes írói hírneve, az átengedett művek nagyobb száma, nemkülönben 
a filmesítés, színrehozatal és fordítás jogának átruházása mellett sem tekinthető annyira alacsonynak, 
hogy a szerződés megkötésének idejére vonatkozóan az átruházott kiadói és szerzői jog értékének 
bizonytalanságára való figyelemmel a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között oly feltűnő aránytalanság 
lenne megállapítható, mely a kizsákmányoló ügylet ismérvét tüntetné fel: 

ennélfogva ezt a szerződést az alperessel, mint a Stádium sajtóvállalat jogutódjával szemben nem 
lehetett kizsákmányolás jogcímén érvénytelennek nyilvánítani. 

Mivel pedig az A) alatti szerződés nem minősül kizsákmányoló ügyletnek, nem lehet szó arról sem, 
hogy ennek a szerződésnek a felperes részéről az 1925. évi december hó 19.-én kelt B) alatti 
szerződéssel való megerősítése kizsákmányolás címén érvénytelennek tekintessék. 

A felperes és az alperes közt létrejött B) alatti szerződés egyéb vonatkozásban sem minősíthető 
kizsákmányoló ügyletnek, mert a szerzői és kiadói jogok átruházása az A) alatti szerződés szerint a 
felperes hozzájárulásához kötve nem volt, s így a B) szerződésben kikötött 15 000 000 K. főkép az A) 
alatti szerződés 1. pontjában meghatározott külön tiszteletdíjnak volt ellenértéke. E részben a szolgál
tatás és ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága annál kevésbé állapítható meg, mert e szerződés szerint 
a felperes még külön visszakapta a filmesítés, színrehozatal és fordítás jogának felerészét. 

Minthogy abból a szempontból, hogy az említett szerződések kizsákmányoló ügyletnek minősít-
hetők-e, az a döntő, hogy a szerződés megkötésének idejére vonatkozóan forgott-e fenn a felperes 
kárára a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága 
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s minthogy a felperes által a szerzői és kiadói jogok átruházásával szolgáltatott értéket az 
ellenszolgáltatáshoz mérten a fentiek szerint csak mint bizonytalan értéket lehetett figyelembe venni, 

ezért a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságának s ezzel a kizsákmányolás fennforgásának 
megállapítására nem szolgálhat alapul az a ténykörülmény, hogy az alperes a reá átruházott szerzői és 
kiadói jogoknak utóbb bekövetkezett értékesítésével a valóságban mekkora nyereségre tett szert. 

Nem sértett tehát a fellebbezési bíróság jogszabályt azzal, hogy az alperes által elért könyvárakra, 
az általa eladott példányok mennyiségére a bizonyítást (könyvszakértők meghallgatását stb.) el nem 
rendelte. 

A kifejtetteknél fogva a kir. Kúria nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a perben meghallgatott 
szakértők véleménye a valóságban elért nyereség tekintetében mennyiben jöhet figyelembe. 

Mindezek szerint a fellebbezési bíróság a felperest keresetével helyesen utasította el. 
Helyesen marasztalta a fellebbezési bíróság a pervesztes felperest az első és másodbírói eljárásban 

felmerült költségekben. Ezeknek a költségeknek az összegét azonban a kir. Kúria az eljárt ügyvédek 
tevékenységéhez és a per értékéhez képest megfelelően mérsékelte. 

Mivel a felperes felülvizsgálati kérelme csak elenyésző csekély részben vezetett sikerre, ezért a kir. 
Kúria a Pp.508. és 543. §-ai értelmében a felperest a felülvizsgálati eljárásban felmerült költségek 
megfizetésére is kötelezte. 

Budapest, 1933. évi május hó 17. napján. 

Jakab Mihály s. k. tanácselnök, dr. Atföldy Dezső s. k. előadó, Ullrich Ede s. k.. dr. Vincenti Gusztáv 
s. te, Makláry Dániel s. k. 

Ezt a határozatot a m. kir. Kúria dr. Barta Imre felperesi, dr. Szálai Emil alperesi és dr. Zimmer
mann Lajos mellékbeavatkozói ügyvédek jelenlétében 1933. évi május hó 17. napján kihirdette. 
Jakab Mihály s. k. tanácselnök dr. Biczó László s. k. tanácsjegyző 

A kiadvány hiteléül 
P.H. 

Dán Gerő s. k. 
sh. tisztviselő 

Ezzel véget ért a hosszú ideig tartó per. A Genius továbbra is kiadta a Szabó Dezső műveket. Az 1933. 
évi magyar könyvnapra, új borítékkal a ,JVincs menekvés" című regényt jelentette meg. Majd a 
következő években is egy-egy Szabó Dezső művet - de akkor már a Révai Könyvkiadó Vállalattal 
közösen, amelybe a Genius 1933 végén beolvadt. És Szabó Dezső? 1940-ben ezt írta a Magyar 
Nemzetben: 

„ó milyen évek voltak az a Genius ellen indított per óta eltelt tíz év! Ennek a részletezésétől 
visszaborzadok. A „Megered az eső" és a „Miért" című regényeim végtelenbe ívelő katedrálisai ezért 
maradtak alapköveikben csonknak. Az ókor keleti népei nem hoztak olyan pazar áldozatot 
isteneiknek, amilyenben Lantos úr részesült. (Genius.)" 

Rövid epilógus is szükséges a fél évszázaddal ezelőtt indított Szabó Dezső kontra Genius perhez. 
Mert Szabó Dezső végül is - újabb hét év elteltével - a szerzői és kiadói jogait maradéktalanul 
visszakapta. A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. vezérigazgatói székébe akkor dr. Bókay János, a 
népszerű író és színpadi szerző ült. Vele kereste és találta meg a kapcsolatot Szabó Dezső. Az időpont 
megválasztása is szerencsés volt. Akkoriban ünnepelték Szabó Dezső hatvanadik születésnapját, 
személye hosszabb időre ismét az érdeklődés középpontjába került. Bókay úgy is mint vezérigazgató, 
de úgy is mint írótárs nemes gesztusnak tartotta a jogok visszaadását. Előzetes levélváltás után, az 
alábbi megállapodás született Szabó Dezső és a Révai (Genius) Könyvkiadó között: 

Genius Könykiadó Részvénytársaság 
Budapest, V. Vadász utca 16. 

Budapest, 1940. október 8. 
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Nagyságos 
Szabó Dezső úrnak 
B U D A P E S T , VIII. 
József körút 31 /a 

Tudomásul vettük Dr. Bókay János vezérigazgató Urunknak önhöz 1940. október 4-i kelettel 
intézett levelét s azt a választ, amelyet a vezérigazgató úr címére öntől folyó hó 5-én kaptunk. E két 
levél alapján a következőkben állapodtunk meg: 
1. Lemondunk az ön javára az ön műveivel kapcsolatos mindennemű szerzői és kiadói jogainkról. 
2. A műveiből készletünkben lévő összes példányokat önnek, minden ellenszolgáltatás nélkül ki
szolgáltatjuk azon mód, ahogyan raktárunkban vannak. Vállaltuk, hogy ezeket a műveket az ön által 
megjelölendő budapesti címre elszállítjuk. 
3. Kölcsönösen kijelentjük ezennel, hogy sem önnek ellenünk, sem nekünk ön ellen semmiféle 
igényünk vagy követelésünk nincs, és ha volna, az a jelen kölcsönös kiegyenlítő megállapodással végleg 
megszűnt. Vonatkozik ez arra az 1 800. - pengő összeget kitevő perköltség követelésünkre is, melynek 
megfizetésére önt a budapesti kir. Törvényszék 9.P.43240/929 sz. alatt indított perben kötelezte. 
Kérjük jelen levelünk ellenlevelének szíves aláírását. 

Teljes tisztelettel 

Genius könyvkiadó rt. Révai Testvérek Irodalmi 
(bélyegző) Intézet rt. 

(bélyegző) 

Bókay Illés Bókay Illés 
s. k. s. k. s. k. s. k. 

A két fél aláírásával és a megállapodás teljesítésével a tizenöt évig tartó ügy lezárult. Szabó Dezső a 
füzetei 60.-ik számában, 1900. november 11-én kelt írásában beszámolt az egyezményről. Az írás címe: 
A visszakerült szántóföld volt. 
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