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A Stádium Sajtóvállalat rt. története és kiadványai
(1921-1944)

A két világháború közötti időszak könyvkiadói között sajátos szerepet töl
t ö t t be a Stádium Sajtóvállalat rt. Nyíltan bevallott célja a jobboldali eszmék
terjesztése volt; e cél szolgálatába állította lapjait és könyveit. A kormány
támogatást élvező vállalat a 30-as évek végére az egyik legnagyobb magyar
sajtó vállalattá fejlődött. Tevékenységében a lapkiadás játszotta a legnagyobb
szerepet, de már megalakulása, a 20-as évek eleje óta aktívan részt vett a
könyvkiadásban is. Mint könyvkiadó, a közepes kiadók közé tartozott. Mintegy
800 kötete jelent meg 1922—1944 között. E 800 műnek egy része szakkönyv:
jogi, pénzügyi, műszaki, mezőgazdasági és sportkönyv volt; egy része — a Tarka
Regénytár kötetei — közönséges ponyva. Mintegy 400 kötetre tehető azoknak a
kiadványoknak a száma, melyek a fenti ideológiai célkitűzés szellemében jelen
tek meg.
A Stádium kiadványaiból, a vállalat történetéből jól nyomon követhető az a
folyamat, melynek során az ellenforradalmi korszak személyiségei fokozatosan
beépültek a konszolidálódó Bethlen-évekbe; majd a 30-as években — Gömbös
Gyula miniszterelnökségétől kezdve — ismét aktivizálódtak, ám ekkor már a
Németországban működő legszélsőségesebb körökre támaszkodva. Ez a folya
mat a Stádium kiadványaiban úgy jelentkezett, hogy a 20-as évek közepén,
végén konzervatív, de nem értéktelen, nem uszító könyvek láttak napvilágot.
Komáromi János volt ennek az anekdotázó irányzatnak legrangosabb képvise
lője. A 30-as évek végére a reprezentatív Bibó Lajos mellett a Stádiumot Dövényi Nagy Lajos szimbolizálta.
Tanulmányom két részből áll. Az első részben a Stádium gazdasági helyzetét
vizsgálom, lényegében a vállalat történetét kísérelem meg feltárni a rendelkezés
re álló levéltári források alapján. A második részben a részvénytársaság által
kiadott könyvekből a Stádium kiadói arculatát vázolom. Az elemzés nem terjed
ki az említett szakkönyvekre: a szépirodalom mellett a történelmi, művészeti
ismeretterjesztő könyveket, valamint a politikai jellegű kiadványok körét
fogja át.
/ . A Stádium Sajtóvállalat rt. története
A Stádium Sajtóvállalat rt. 1921. november 20-án alakult meg Budapesten
a VI. Rózsa u. 111. szám alatt. 1 A részvénytársaságot a következő évben, 1922ben jegyezték be a törvényes előírásoknak megfelelően a Cégbíróságon. 2
1
Fővárosi Levéltár (a továbbiakban FL) XI-932, Stádium Sajtóvállalat R t . iratai,
1921. X I . 20-i alakuló közgyűlés jegyzőkönyve.
2
Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Társascégek, 94. kötet 231.
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Az alakuló közgyűlésen megjelentek a Stádium alaptőkéjét 5 000 000 koro
nában állapították meg. Ez elég tekintélyes összeg, bár figyelembe kell venni,
hogy az infláció miatt a korona értéke csak töredéke volt a háború előttinek.
A második dolog, hogy az összeg jegyzése még nem jelentette a tőke befizetését
is; számos részvénytársaság alakult meg papíron, de a valóságban nem, mert az
alaptőke nem gyúlt össze. A Stádium esetében erről nem volt szó, a jegyzett
összegeket a részvényesek 1922-re be is fizették. Az alakuló ülésen megjelent
12 részvényes összesen 4 135 000 korona értékben jegyzett részvényt. A leg
nagyobb összeget — 4 000 000 koronát — Zsilinszky Endre jegyezte.
Zsilinszky Endre — ekkor még „Bajcsy" előnév nélkül — legfontosabb fel
adatának a keresztény, jobboldali sajtó megteremtését tartotta. E törekvésé
nek első megvalósulása volt a Szózat Lapkiadó megalapítása 1919-ben. E válla
lat jelentette meg 1919 — 1926 között — a kormány támogatásával a Szózat c.
fajvédő lapot, az ellenforradalmi korszak jellegzetes lapját. 3 A lap gazdaságilag
nem volt sikeres. Hiányzott a nyomda is, a terjesztői—kiadói apparátus is.
Ezért kézenfekvő megoldásnak látszott egy olyan nyomdai—kiadói vállalko
zás létrehozása, mely nyereségesen képes előállítani a Szózatot, illetve a többi,
kormánytámogatásban részesülő jobboldali lapot.
Zsilinszky Endre révén a Stádium létesítésében a Szózat Lapkiadó vett részt.
A Stádium 1923. IV. 27-i igazgatósági jelentése megállapítja: „Megvettük
a Herbst-féle müintézetet, megszereztük a Honvédelem, Nemzeti Sport vala
mint a Szózat Lapkiadó többségi részvényeit." 4
A Stádiumba olvadt vállalatok formailag megtartották önállóságukat,
a Nemzeti Sport például a 20-as években saját kiadója alatt jelent meg; csak a
30-as években olvadt be teljesen. Hasonló kapcsolatban állt a Stádium néhány
más kiadóval, nyomdával is. A 20-as években érdekeltségi körébe tartozott az
Általános Grafikai Műintézet Bt., Szombathelyen a Pannónia Sajtóvállalat rt.,
Szegeden a Szegedi Keresztény Nyomda rt., és Sopronban a Soproni Sajtó
vállalat Rt. 5 E kiterjedt és szerteágazó gazdasági kapcsolatok azonban nem
mindenben váltak a Stádium hasznára.
A vállalat — mint termelő, gazdasági egység — természetesen nyerségre, ha
szonra törekedett. Könyvkiadó vállalat, nyomda eredményesen csak akkor tud
működni, ha kiadványait megkedvelik az olvasók. Ezt nívós, értékes könyvek
kel, vagy olyan könyvekkel — ponyvával, lektűrrel — lehet elérni, melyek
kelendőek az olvasók, vásárlók között. De meglehetősen nehéz helyzetben van
egy olyan vállalat, mely se nem tartalmas, se nem díszes, se nem olvasmányos
könyveket ad ki, hanem egy meghatározott ideológiai célt szolgáló műveket.
Ebben az esetben két út lehetséges : vagy engedményeket kell tenni az elvekből,
vagy olyan kiadványok, bérmunkák után kell nézni, melyek kifizetődővé teszik
a nyomda és a kiadó működését. A Stádium megpróbálta mindkét utat. A bér
munkák szerzése lényegében az állami támogatás burkoltabb formáját jelen
tette, hiszen a Stádium megbízói állami intézmények voltak: a MÁV menet
rendkönyveket, vasúti nyomtatványokat rendelt, a posta csekkeket, űrlapokat.
De érkezett megbízás a Belügyminisztériumtól és a Honvédelmi Minisztérium
tól is különböző nyomtatványok elkészítésére.
3

A magyar sajtó története. Szerk. M Á R K U S László. B p . 1977. 150—151.
F L X I - 9 3 2 , S t á d i u m Sajtóvállalat R t . i r a t a i , 1923. I V . 27-i igazgatósági jelentés.
Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz az 1925/1926. évre. Szerk. K A L L Ó S J á n o s . B p .
1925.1517.
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A bérmunkák ellenére sem volt kedvező a Stádium pénzügyi helyzete a 20-as
évek közepén. A részvényeseknek kifizetett osztalék ritkán haladta meg a
6%-ot, sőt, két évben: 1924-ben és 1925-ben egyáltalán nem fizettek osztalé
kot. 6
A rohamosan értéktelenedő korona ellensúlyozására többször is emelték az
alaptőkét, illetve 1925-ben jelentős, 100 000 000 koronás hitelt vettek fel a
Nemzeti Hitelintézettől. Fedezetül 91 000 db Stádium részvényt helyeztek
letétbe. 7 A hitel a részvénytársaság történetének egyik legválságosabb évében
érkezett, lényegében ebből lehetett elkerülni a fenyegető összeomlást. 8
Mi okozta ezeket a gazdasági nehézségeket? Hiszen az első teljes üzleti évről,
1922-ről készült Jelentésben az igazgatóság még imponáló sikerekről számol
hatott be. 263 649 888 korona értékű összforgalomból 2 421 670 korona volt a
tiszta nyereség — ebből jutott osztalékra, tartalékra — még jutalmakat is
tudtak fizetni. 9
Az egyik ok kétségtelenül az ország gazdasági helyzetében, nehézségeiben
keresendő. A másik ok a Stádium elhibázott, illetve túlméretezett, megalapo
zatlan beruházásaival magyarázható. A sokféle érdekeltség szétforgácsolta a
Stádium erejét, és különösen érzékennyé tette a gazdasági élet hullámverései
iránt.
Természetesen beruházásokra, fejlesztésre szükség volt. A megalakult rész
vénytársaság a Herbst-féle nyomda felszerelését vette meg, sajnos, nem ismert,
hogy ez miből állt. A Stádium nyomdájának azonban mindenképpen korszerű,
nagyteljesítményű gépekre volt szüksége, hiszen csak ezekkel lehetett olcsón,
gazdaságosan előállítani a hírlapokat. A gépek cseréjére, beszerzésére a 20-as
évek közepén került sor — a gazdasági nehézségek egyik oka ez volt. A rotációs
üzemsor állt működésbe elsőnek, még 1922 decemberében, 10 majd sor került a
többi gép beállítására is, így 1928 végén a Stádiumban már 11 nyomógép mű
ködött. 1 1 Ezeket a beruházási tételeket kellően ügyes kiadáspolitikával nem tud
ták ellensúlyozni.
A 20-as évek végére a Stádium mindenesetre átvészelte a nehéz éveket, és
egyre érezhetőbben kezdett jelen lenni a nyomdaiparban. Jelenléte — ha kisebb
mértékben is — láthatóvá vált a könyvkiadásban és a könyvterjesztésben is.
A nyomdai részleg mellé már a 20-as évek elején megszervezték a Stádium
könyvkiadói részlegét is, azzal a céllal, hogy „magyar íróknak kénytelenség
ből fiókban heverő szellemi kincseit — erejéhez mérten — a közönség elé vigye
s a méltatlanul mellőzött magyar könyvnek megbecsülést szerezzen." 12 A kiadói
osztály vezetője P a p p Viktor lett. 1927-ig közel 50 könyv jelent meg a Stádium
nál.
Igyekeztek gondoskodni az előállított könyvek terjesztéséről is. A Stádium
részlegei közül utoljára a terjesztési osztály alakult meg, 1925. január 15-én
vette fel tagjai közé a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Országos
6

Uo.
F L XII-932, Stádium Sajtóvállalat R t . iratai, igazgatósági feljegyzés 1925, hónap
nélkül.
8
Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Társascégek, 94. kötet 231. 1925. VI. 25-i bejegyzés.
9
FL XI-932, Stádium Sajtóvállalat R t . iratai, 1923. IV. 27-i igazgatósági jelentés.
10
Uo.
"12F L XI-932, Stádium Sajtóvállalat R t . iratai, 1929. I I I . 12-i közgyűlési jelentés.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének ötven éve. Bp.
1929. 87.
7
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Egylete a budapesti tagozatba. 1 3 Az osztály és üzlete közel a nyomdához, a
Podmaniczky u. 57. szám alatt működött — nem a legszerencsésebb helyen,
hiszen a Podmaniczky utca nem tartozott a főváros kereskedelmi negyedéhez.
Eredménytelen működésével magyarázható, hogy a részleg néhány éves műkö
dése után megszűnt, illetve törölték az Egyesület tagjai közül. 14 Terjesztési rész
leggel csak a negyvenes évek elején próbálkoztak újra, ekkor már a Belváros
ban, az V., Klebelsberg Kunó u. 29. alatt. 15
1927-ben, a pengő bevezetése után a Stádium alaptőkéjét 200 000 pengőben
állapították meg, amely 20 000 db 10 pengős részvényből állt. 16 Alaptőkéjét
és alkalmazottai számát tekintve is a Stádium a korszak közepes vállalatai
közé tartozott; a Franklin alaptőkéje 2 000 000 pengő volt, a Globus Nyomdáé
750 000 pengő. 17,18 Alkalmazottainak száma a 20-as években 160 munkás, 50
tisztviselő volt; 1934-ben 400 munkás, 80 tisztviselő, 1937-től pedig 600 munkás
és 80 tisztviselő dolgozott a Stádiumnak. 1 9
A fejlődés tehát a 30-as években következett be, szoros összefüggésben az
ország belpolitikai életében beállt változásokkal. 1932-től Gömbös Gyula, az
egykori fajvédő politikus — egy időben maga is a Stádium igazgatóságának
tagja 20 — lett a miniszterelnök. Az ország kül- és belpolitikájának jobbra toló
dása meggyorsult. A kormány erkölcsi és anyagi támogatása, valamint a 30-as
évek végén a liberális, baloldali sajtó visszaszorítása egyaránt megszilárdította
a Stádium helyzetét. Ez terjeszkedésben, a vállalat bővülésében is megnyil
vánult.
A Stádium két vállalatot szerzett meg, illetve vont ellenőrzése alá. Az első
a Helios Sajtóvállalat, a második a Pallas R t . volt. Befolyása ezenkívül a 30-as
években a Budapesti Hírlap működésében is érezhetővé vált. Ezek az akciók
természetesen nem elszigetelt műveletek voltak, a hivatalos körök tudtával,
sőt támogatásával mentek végbe. A kormány oly mértékben támogatta a Stá
dium fejlesztését, hogy Lengyel Géza szerint felmerült a Stádium és az „Az E s t "
konszern egyesítésének gondolata is. 21
A Helios Sajtóvállalat megszerzése a 20-as évek végén történt. Maga a válalat apró, jelentéktelen vállalkozás volt a V I I . Síp u. 3. szám alatt. A Helios
nyomdában készült a Magyar Falu című hetilap. A fajvédő közlöny eredetileg
a kisgazdák lapjaként indult 1920-ban, majd Nagyatádi Szabó István halála
után a lap egyre inkább jobbra sodródott, végül Gömbös lapja lett. Alap főszer
kesztője és kiadója a politikai ambíciókkal fűtött ügyvéd, dr. Farkas Endre volt.
Farkas több alkalommal sikertelenül próbálkozott fajvédő programmal kép
viselői mandátumhoz jutni. A lap és a nyomda fenntartása egyre inkább meg
haladta erejét; így jutott arra az elhatározásra, hogy megszabadul a laptól és a
nyomdától.
13

Corvina 1925. I. 17.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének ötven éve. 2.
15
Corvina 1941. XI. 16.
16
Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Társascégek, 94. kötet 231. 1927. II. 16-i bejegyzés.
17
M. BÁRÁNYI Dóra: A Franklin Nyomda százéves története. Bp. 1973. 58.
18
VÉGH Oszkár: Nyomda a Terézvárosban. A Olobus Nyomda 75 esztendejének története.
Bp. 1978. 50.
19
Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz az . . . évre. Szerk. KALLÓS János. Bp. 1926:
1020. 1934: 3. kötet 656. 1937: 3. kötet 630.
20 F L xi-932, Stádium Sajtóvállalat Rt. iratai, 1923. II. 20-i rendkívüli közgyűlés
jegyzőkönyve.
21
LENGYEL Géza: Magyar újságmágnások. Bp. 1963. 99.
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1929-ben kezdődtek meg a tárgyalások a Stádium és Farkas Endre között.
A hosszas tárgyalások 1930-ban eredményesen zárultak, a Stádium végül
36 000 pengőért szerezte meg a Heliost és a Magyar Falut. A megállapodás ér
telmében azonban Farkas Endre nem tűnt el a színről. A szerződésben kikötötte,
hogy a legközelebbi választásokig neve a lapon marad főszerkesztőként, és a
Stádium teljes erkölcsi támogatásban részesíti a képviselőség megszerzésében.
Főszerkesztői minősége azonban formális, semmilyen beleszólása nem lesz a lap
irányításába. 22
Jelentősebb volt a Pallas megszerzése. A Pallas az egyik legjobban felszerelt,
legjelentősebb magyar nyomda volt. Az első világháború után a Központi
Sajtóvállalat nevű katolikus sajtókonszern kezébe került. 23 A Pallas vezetősége
igyekezett a hivatalos körök támogatását megnyerni; a Stádiumhoz hasonlóan
számos megbízást szerzett hivatali nyomtatványok készítésére. 24
A levéltári forrásokból, illetve a cégbírósági bejegyzésekből nem rekonstruál
ható a Stádium és a Pallas fúziójának teljes folyamata. A szorosabb kapcsola
tok a két vállalat között 1933—1934-ben kezdődtek. Ekkor kötött a Stádium
és a Pallas kölcsönös szerződést közös vállalkozások lebonyolítására. Az első
ilyen megállapodás az Országos Társadalombiztosítási Intézet nyomtatvá
nyaira született. A Pallas 1934. I I I . 22-én kelt levelében tájékoztatta a Stá
diumot, hogy az OTI nyomtatványok előállításába 33 %-os arányban beveszik,
három évi időtartamra. A Stádium viszonzásul vállalta, hogy amennyiben a
későbbiek során ők kapják meg a megbízást az OTI-tól, hasonló arányban be
veszik a Pallast az üzletbe. 25
A fúzió 1936-ban történt. Ekkor költözött a Stádium igazgatósága a Rózsa
utcai épületből a Honvéd utcába, a Pallas modern épületébe, illetve vette bérbe
a Budapesti Hírlap József körúti épületének egyes részeit. A Budapesti Hírlap
a Pallas-szal állt szoros kapcsolatban; a Pallas és a Budapesti Hírlap 1933-ban
kötött megállapodást egyes hírlapok, folyóiratok előállítására. 26
A 30-as évek akciói után a Stádium megerősödve, igazi nyomdai nagyhata
lomként állt a magyar vállalatok között. Saját ingatlanai — a Rózsa utcai
épület mellé a negyvenes években megszerezték a VI. Izabella u. 88. sz. épüle
tet is — és felszerelésének értéke a következő volt:
Rózsa utcai épület
Izabella utcai épület
Felszerelés, gépek

108 000 pengő
250 000 pengő
1 027 196 pengő

A Pallas részvényeinek 4/5 része, egészen pontosan 42 922 db 20 pengős rész
vény került birtokába. Az 1942-es év üzleti szempontból is eredményes volt;
az évet 264 265 pengő tiszta nyereséggel zárta a Stádium. 27 A háborús évek
üzleti eredményei imponálóak voltak. 1944-es nyilatkozata szerint a vállalat
átlagos forgalma 1940—1944 között évi 4 000 000 pengő volt. Az alaptőke és a
22
A Magyar Falu és a Helios levéltári iratai a Főváros Levéltárában, a Stádium iratai
között találhatóak, XI-932. A végső megállapodás időpontja 1930. I I . 8.
23
A magyar sajtó története, i. k. 216—217.
24
F L XI-926, Pallas R t . iratai, szerződések 1920—1925. között különböző állami in
tézményekkel .
26
F L XI-926, Palás R t . iratai, 1934. I I I . 22-i levél.
26
F L XI-926, Pallas R t . iratai, 1933. I I I . 8-i megállapodás a Budapesti Hírlap és a
Pallas
között.
27
FL XI-932, Stádium Sajtóvállalat R t . iratai, 1942. évi leltár.
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tartaléktőke együttes összege 1944-ben 1 065 000 pengőre emelkedett; műkö
dése után tetemes összegű — 268 849 pengő — adót fizettek. 28
A második világháború kitörése a Stádium életében annyi változást hozott,
hogy a Honvédelmi Minisztérium hadiüzemmé nyilvánította. Ennek a ténynek
elsősorban a nyomda alkalmazottai számára volt jelentősége. A Stádium —
érthető módon — korábban sem volt a szociáldemokrata és a szakszervezeti
mozgalom fellegvára. A vállalat vezetői mindent elkövettek, hogy megaka
dályozzák a szakszervezeti szervezkedést, még a Népszava olvasását is igyekez
tek megakadályozni. 29 Az üzemben a légkör a háború alatt rossz volt — ez a
háború utáni igazolási eljárásokból megállapítható.
Ennek ellenére nem állítható, hogy a Stádium munkásai, dolgozói kiszolgál
ták volna a németeket a háború alatt, és a magyar érdekek árulói lettek volna.
Némi ellenállás — inkább csak csírája — a Stádiumban is kialakult. 1944 végén,
a front közeledtekor parancs érkezett a felszerelés elszállítására. A gépek le
szerelését német katonák ellenőrizték, de Geller Károly cégvezetőnek néhány
munkással együtt sikerült megakadályozni egyes gépek, felszerelési tárgyak
elhurcolását. 30
A háború után a Stádium és a Pallas felszerelését az újonnan alakult Szikra
Lap- és Könyvkiadó vette át.
II. A Stádium

könyvkiadó tevékenysége kiadványai

tükrében

A Stádium a korszak kapitalista vállalataihoz hasonlóan igyekezett a nyomda
mellé kiadórészleget is szervezni, illetve saját kiadású könyveit saját nyomdá
jában előállítani. Ez gazdaságosabb, gyorsabb, olcsóbb megjelenést t e t t lehe
tővé, és a nyomda tevékenységéből olyan művek megjelentetésére is gondolha
t o t t a kiadó, melynek üzleti haszna kétes volt.
A könyvkiadó szerepe egy korszak irodalmi, művelődési életében igen nagy.
írói sorsokat indíthat el a pályán, kiadványaival jó vagy rossz értelemben be
folyásolhatja olvasói tudatát, a kiadó mellett csoportosult írók pedig valóságos
szellemi műhelyt hozhatnak létre. A korszak egyik vezető kiadói szakembere,
Ranschburg Viktor a könyvkiadó szerepét az alábbiakban foglalta össze:
„A testet öltött élő irodalom, a könyvpiacon fluktuáló könyvtömeg, mint a
kiadók gyártmánya kerül forgalomba, és a közönség bizonyos részei többkevesebb fontosságot tulajdonítanak annak, hogy mely gyár készítményeit,
mely kiadó kiadványait vásárolják. Némely kiadó neve kiadványainak jellege,
színvonala és külső alakja folytán fogalommá válik — jó vagy rossz értelem
ben — és a szerző érvényesülése, népszerűsége és olvasottsága szempontjából
sem közömbös, hogy munkái melyik kiadó cége alatt kelnek útra. A kiadóság
a maga összességében nem jelentéktelen tényezője a szellemi életnek, műkö
dése — az író és a közönség között állva — mindkettőre kihat; saját érdekeit
pedig azzal szolgálja a legjobban, ha mindkét tényezőnek, az írónak éppúgy,
mint a közönségnek, minél tökéletesebb hasznára van." 3 1
28
Országos Levéltár, Kamarai iratok, Stádium Sajtóvállalat könyvkiadó iparengedéy
iránti kérelme 1944. VI. 30. 311.623/1944. sz. 213. cs. 50. tétel.
29
F L XVIII-795, 403/b. Igazoló Bizottság (Stádium és Pallas) iratai.
30
Uo., Geller Károly igazoló irata.
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A Stádium a magyar irodalom kiadója kívánt lenni, elsősorban szépirodalmi
művekkel. Ez a kiadói program az általános magyar könyvkiadói viszonyok
ból is következett; szakkönyvekből egy kiadó sem tudott volna megélni. Az a
tény viszont, hogy elsősorban magyar írókat akartak kiadni, az alapjában véve
üdvözlendő elv mellett veszélyeket is rejtett magában. Veszélyeket, bár ezt
a Stádium tudatosan vállalta. Ez a veszély a bezárkózásban nyilvánult meg, a
befelé fordulásban. A kor modern szellemi áramlatainak kirekesztését jelentette
ez az elv, és ez jó esetben is konzervatív kiadáspolitikát eredményezhetett. Az a
tény azonban, hogy a Stádium könyveivel bevallottan a revízió érdekében, a li
beralizmus ellen akart harcolni, művelődéstörténeti szerepét erősen korlátozta.
Műhelyről, szellemi alkotóműhelyről a Stádium esetében tehát nem lehet
beszélni. Ez a szűk program a magyar irodalom igazi vezetőit, a kor magyar
irodalmi életének legjobbjait is elriasztotta a Stádiumtól, és bár jelentek meg
jelentős írók könyvei a Stádiumnál, ez inkább ritka kivétel volt, mint rendszeres
gyakorlat. Persze, magában a Stádiumban is hiányoztak a feltételek a szellemi
műhelyhez. Nem volt olyan szerkesztője, irodalmára a vállalatnak, aki egyéni
ségével képes lett volna maga köré gyűjteni az írókat, és markáns, eredeti
profilt adott volna a kiadónak. A 20-as években a Stádium lektora, irodalmi
vezetője P a p p Viktor volt, meglehetősen ellentmondásos, inkább középszerű,
mint rosszindulatú személy. Eredetileg jogász volt, ifjan Ady Endre szűkebb
környezetéhez tartozott, így nem is olyan távolról találkozott a magyar pro
gresszió legjobbjaival. A háború alatt a Népszava zenekritikusa volt — képzett
muzsikusként gyakran fellépett hangversenyeken —, majd a forradalmak
után éles fordulattal a Szózatnál kötött ki. A Stádium megalakulása után lett
a vállalat lektora, és ez nem volt a legszerencsésebb megoldás. Az irodalom
nem az ő világa volt. A 30-as években már a Rádiónál dolgozott, mint zenei
tanácsadó — ez a terület inkább megfelelt hajlamainak, képességeinek.
Nem maradt fenn adat arról, hogy P a p p Viktor távozása után ki töltötte be
a Stádium irodalmi vezetői posztját. A részvénytársaság vezetői — Zsilinszky
Gábor — Zsilinszky Endre testvére —, Báthory-Hüttner János, Győry Aladár,
Tamás Kálmán — nem irodalmárok voltak, hanem pénzügyi, gazdasági szak
emberek. Ennek ellenére feltehetően ők döntöttek a kiadásról egy-egy mű eseté
ben — így az irodalmi szerkesztést végző részleg önállósága meglehetősen kor
látozott volt.
A Stádium által megjelentetett könyvek nagy része prózai mű volt. Szembe
tűnő a kiadó erőfeszítése, hogy a magyar írók közül valaki nevével fémjelezze
működését. A 20-as években Szabó Dezsőt kísérelték meg a Stádiumhoz kap
csolni, eredménytelenül, így a konzervatív, de nem tehetségtelen Komáromi
János volt a kiadó első korszakának vezető írója. A 30-as évek végén Bibó
Lajos lett a Stádium vezető szerzője. Azonban sem Komáromi János, sem
Bibó Lajos nem kizárólag a Stádiumnál jelentette meg műveit, és a magyar
irodalomban elfoglalt helyzetük sem volt olyan, hogy maguk köré vonhatták
volna az élő magyar irodalmat.
Szabó Dezső a 20-as évek elején már ismert író volt. írói működésén túl, akorszak egyik szellemi irányítója, vezetője. Világnézetileg a fajvédők mellett
állt, üdvözölte az ellenforradalmi rendszert. Rövidesen azonban szembefor
dult a rendszerrel, megundorodott a „görény kurzus"-tól, és lapjaiban hevesen
támadta. 3 2 1923-ban a bíróság Szabó Dezsőt izgatás miatt 2 évi börtönre és
32
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súlyos pénzbüntetésre ítélte. A fellebbezés után ugyan büntetését jelentősen
mérsékelték, 1 hónapi, felfüggesztett börtönbüntetésre és 50 000 korona pénz
bírságra, Szabó Dezső mégis a kivándorlás gondolatával foglalkozott, mert egy
re reménytelenebbnek érezte itthon a helyzetét. Hogy pénzhez jusson, szokatlan
lépésre szánta el magát. Lapjában, az Elet és Irodalomban meghirdette, hogy
addig megjelent műveinek kiadói jogát eladja. Mint későbbi visszaemlékezéeiben megírta: „Aztán nehéz, nagyon nehéz napok jöttek. Olyan napok, amikor
már nem alkuszik az ember, s a mánál nem nézhet tovább. A legvégsőhöz folya
modtam: 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 az ajánlaton." 3 3
A Stádiummal a megállapodást Szabó Dezső 1924. január 12-én kötötte meg.
Még abban az évben megjelent a Stádium kiadásában Jaj! című, elbeszéléseket
tartalmazó kötete.
Miért szakadt meg a Stádium és Szabó Dezső éppen csak elkezdődött kap
csolata? Az egyik ok az, hogy Szabó Dezső személye kényelmetlenné vált a
Stádium vezetőségének. Végül is kormánytámogatást élvező vállalatról volt
szó, és az író a kormányt támadta. A másik ok a Stádium pénzügyi helyzetével
magyarázható.
1925-ben jelent meg a Genius kiadásában Szabó Dezső új regénye, a Segítségt
A regénynek hihetetlen sikere volt, a Genius jó üzletet csinált Szabó regényé
vel. 34 í g y érthető, hogy a Genius igyekezett megszerezni a népszerű író korábbi
műveinek kiadási jogát a Stádiumtól. Utaltam már korábban arra, hogy 1924—
1925 a válságok éve volt a Stádiumnál. Csak jelentés összegű kölcsön felvételé
vel sikerült elkerülni a cég összeomlását — így a Genius ajánlata a Szabó
Dezső-jogok megvételére előnyösnek látszott a Stádium számára. A megszer
zett jogok érvényesítésére, Szabó műveinek kiadására a nehéz helyzetben nem
vállalkozhattak — így átadták a Geniusnak. Nyilván tetemes haszonnal;
Szabó Dezső éppen ezért indította meg később perét a Genius és a Stádium
ellen, követelve, hogy a kizsákmányoló szerződést a bíróság érvénytelenítse —
egyébként sikertelenül.
A Genius és a Stádium között lehetséges, hogy rendszeres üzleti kapcsolat
volt. A népszerű történész, Takáts Sándor Régi magyar kapitányok és generáli
sok című kötetének első kiadása a Stádiumnál jelent meg 1922-ben; a második
kiadás viszont már a Geniusnál 1928-ban, mint a Takáts Sándor összkiadás
egyik kötete. E kapcsolat feltárása a jelenleg rendelkezésre álló forrásokból nem
lehetséges.
A 20-as években kiadott könyvek közül Komáromi János művei emelkednek
ki. Komáromi János a korszak konzervatív irodalmának színvonalas kép
viselője volt. Anekdotázó, érzelmes stílusa, a kuruckor iránti rajongása tette
népszerűvé az olvasók között. A Stádiumnál megjelent kötetei: Pataki diákok
(1926), Reménytelen szerelem (1928), Az idegen leány (1926), Hé, kozákok! (1925),.
Rongyos gárda (1928), Mit búsulsz, kenyeres (1928), Vidróczki s még néhány
ágrulszakadt (1924).
33
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Komáromi János világa jelent meg Förster Aurél kétkötetes Anekdotáskönyvében (1925—1926). Lelkes Nándor József kötete, ^Letűnt világ (1923) a kuruckor emlékműve. Kenedi Géza regényes visszaemlékezései a múlt századi
Boszniába vezették eolvasóit: Magyar vér Boszniában (1928), A Hodzsa meséi
(1924). Vándorlások délen című kötetében Kenedi útirajzait adta közre 1928ban, aforizmáinak gyűjteménye 1923-ban jelent meg Az élet könyve címmeL
A Jókai, Mikszáth stílusát követő művek mellett a Stádium kiadásában meg
jelent néhány, a turánizmus gondolatkörében mozgó regény is. Szépvízi Bálás
Béla monumentális, 3 kötetes regénye Atilla (sic !) urunk címen jelent meg
1923-ban. A gyenge, rosszul szerkesztett regény hemzseg az erőltetett párhu
zamoktól, Attila megszólítása például „Atilla, a hunok apostoli királya".
A turániság állt Pröhle Vilmos nézeteinek centrumában, kötete Napkeletről
címmel 1922-ben jelent meg.
Az irredentizmus propagandaregénye volt Orbók Attila regénye, a Véres
mesgye. Az 1930-ban kiadott kötet a szétszakított magyar családok sorsát ábrá
zolta a román—magyar határon. A kötetnek némi nemzetközi visszhangja is
t á m a d t lord Rothermere révén. Az angol lord nyílt levélben üdvözölte Orbók
művét, megállapítva, hogy „Ön igazán nem választhatott volna progapanda
irányú regényéhez szívbemarkolóbb színhelyet, mint a trianoni szerződés által
megosztott új határ vidékét." 35 Orbók Attila többi regénye [Párizs élete, 1927,
Légy diplomata, 1932 és Terescsényi Györggyel közösen írt műve, A magas
iskola, 1928) rutinos író olvasmányos lektűrje.
A 20-as években viszonylag kevés lektűr jelent meg a Stádium kiadásában.
Somfay Margit Vénusz jegyében c , 1928-as kötete Balassi Bálint életrajza. Az.
írónőt a költő életének egyetlen vonása érdekelte: szerelmi ügyei. Farkas Klári
kötete Kis emberek nagy történései címmel jelent meg, szintén 1928-ban. Az;
üzleti nyereség reményében jelentették meg Leidenfrost Gyula Kalandozások
a tengeren című útleírását 1924-ben, csakúgy, mint két vadásztörténetet:
Bársony István Az én világom (1925) és Nozdrováczky N. Lajos Vadászemlé
keim (1930).
A Stádium első korszakának szépprózai kiadványait — mint látható —
elsősorban a konzervatív irodalom túlsúlya jellemezte. A 30-as években kez
dődő időszakban ez több szempontból is módosult. Megjelentek azok az írások,
melyek a magyar társadalom aktuális gondjaival foglalkoztak; elsősorban a
földkérdéssel, a parasztság helyzetével. Űj jelenség volt, hogy egyes szerzők
műveiben megjelent az északi faj, a németség csodálata. Balogh Barna kötete,
A két világ vándora (1942) ennek az északi mítosznak ábrázolása. Hőse, Björn
Björnson, az emberfeletti képességekkel rendelkező szőke óriás álmában újra
éli a dicső viking történelmet, és felébredve elindul, hogy megvalósítsa az északi
ember küldetését. Még szembeötlőbb ez a tendencia Thury Lajos kötetében.
Földrengés Japánban című, 1942-es regénye tulajdonképpen fantasztikus re
gény. Valamikor a jövő században játszódik, mikor egy hatalmas földrengés
pusztulással fenyegeti Japánt. Budapest már Váctól Monorig terjed — itt
működik egyébként a Földrengésjelző Világintézet, így a kritikus napokban
Budapest szinte a világ fővárosa. Milyen a világ Thury szerint a jövő század
ban? A németek irányítják az emberiség életét. A Német Birodalom követének
mondja a magyar minisztertanács ülésén a magyar miniszterelnök: (mit keres
a német követ a magyar minisztertanács ülésén? erre nem kapunk választ a
35
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szerzőtől !) „A világ egész rendje, amelyben benne élünk, mégis csak a német
szervező munka és politikai érzék eredménye — jegyezte meg a miniszterelnök— Akkor indultunk el az általános, mind az öt világrészre terjedő szervezett
ség felé, amikor a sok évtizedes háborús korszak után Németország kezébe
került a vezetés. A nemzetek csak elismerésüket és hálájukat akarják kifeje
zésre juttatni, akkor, amikor német politikust jelölnek az elnöki méltóságra."
(A világelnöki tisztségről van szó; ő intézi az államok ügyeit — persze, csak a
kultúrállamokét. A szerző nem részletezi, hogy melyek a kultúrállamok. 36
A német szomszéd viszonyában még az olyan, harcosan kuruckodó regények
ben is hangtompítót lehet érzeni, mint a Kenése Erzsébet trilógiája a honfog
lalás korából. (Honfoglalók, 1940, Vezérek, 1942, Vérbulcs, 1943).
Lakatos Vince műveivel új témakör irányába nyitott a Stádium. Regényei
ben a paraszti világ erőteljes ábrázolása mellett az égető szociális gondok is
előtűnnek. Kötetei a 40-es években jelentek meg: Egykutyások (1943), Zúg
a nádas (1943), Árva népem (1944), Hatrongyos (1944), Virrasztó fény (1944).
A paraszti világot ábrázolta a tehetséges Nagy Méda is, kötete 1940-ben jelent
meg: Nem akarok szeretni.
Ezeknek az éveknek legtöbbet kiadott írója Bibó Lajos volt, 1941-től indí
t o t t a meg a Stádium Bibó Lajos műveinek sorozatos kiadását, a korábban az
Athenaeumnál, illetve a Franklinnál megjelent kötetekkel együtt. Színdarab
jaival együtt összesen 17 kötete jelent meg. Az értékesebb kiadványok közé
tartozott a fiatal Bözödi György regénye, a Romlás is (1940).
A szélsőjobboldal írói közül a hírhedt Dövényi Nagy Lajos 4 kötettel jelent
kezett: Állóvíz (1942), Ősztől őszig (1940), Szigettől—Zágonig (1941), Vérben és
vasban (1941). Eszterhás Istvántól 2 regényt adott ki a Stádium: 1941-ben
a Musztafa, Karafa és az akasztófa, 1942-ben pedig a Szegények szerelme címűe
ket. Méliusz Imre regényei (Indulnak a leventék, 1939; Kárpáti harangszó, 1940)
a háborús propaganda kiadványai voltak.
A 30-as évek kiadványai között már megjelent a lektűr. Nagyobb arányban
azonban csak az évtized végén, a 40-es évek elején jelentkezett a Stádium ilyen
jellegű könyvekkel. A 30-as évek végének másik újdonsága a ponyva volt.
1935—1941 között jelent meg a Tarka Regénytár. A kortársakat is meglepte
a Stádium lépése; Bisztray Gyula írta:
,,A másik vállalat, mely emlékezetessé tette magát a ponyva terén: a „Tarka Regénytár".
1938-ban még csak annyit tudtunk, hogy kiadója is a „Tarka Regénytár", de már az
1939. és 1940. évi bibliográfiákból kitűnik a sorozatot előállító vállalat neve is, s ez nem
más, mint a Stádium-nyomda. Ki hitte volna, hogy ez a vállalat, mely egyik kezével a
félhivatalos kormánylapokat
gyártja, másik kezével külön kormányrendelettel eltörlendő ponyvát termel !"37

A háborús készülődés megnehezítette a nyomdák papírral való ellátását; a
kormány egyébként is igyekezett visszaszorítani a mindent elárasztó ponyvaözönt. 1941-ben a kiadott könyvek 54%-a tartozott a ponyva kategóriájába. 38
A Miniszterelnökségen belül megalakult a Társadalompolitikai Szolgálat
— 1940-től Nemzetpolitikai Szolgálat —, az egység feladata a népművelés új
"37T H U E Y Lajos: Földrengés Japánban. Bp. 1942. 47.
BISZTBAY Gyula: Három év magyar könyvészete. - Magyar Könyvszemle 1944. 94.
38
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szervezeti formáinak kialakítása volt, előadások tartása és különböző kiad
ványok megjelentetése révén.
A Társadalompolitikai Szolgálat kezdeményezésére jelent meg a Nemzeti
Könyvtár első füzete 1939-ben. A Stádium szerepe a sorozat létrehozásában a
nyomdai előállítás mellett a sorozat terjesztése volt. A Nemzeti Könyvtár
elsődleges célja a falu ellátása volt olvasmányos kiadványokkal, olyan köny
vekkel, melyek erősítik a nemzeti érzést, terjesztik a kormány álláspontját.
Szépirodalmi füzeteivel a ponyva helyébe kívánt lépni, ezért olvasmányos, nép
szerű művek kiadását tervezték. Kiadóként Dessewffy Gyula szerepelt, később
dr. Molnár Sándor lett a füzetek szerkesztője.
Az első füzet — Bencs Zoltán: Magyar világnézet — 1939 őszén jelent meg.
Havonta két szám kiadását tervezték. A füzetek nyomdai kivitele egyszerű
volt, az első időben illusztráció nélkül jelentek meg. Népies, családias jellegét
hangsúlyozandó, az egyes füzetek végén különböző praktikus írások jelentek
meg.
A következő évtől a Nemzeti Könyvtár köteteiben megjelentek az illusztrá
ciók, leginkább F á y Dezső, Szalmás Béla, Jeges Ernő rajzai váltak kedvel
tekké. A sorozat példányszáma meglehetősen magas volt; kezdetben 30 000
példányban jelent meg, később elérte a 100 000-es példányszámot is. Az utcai
árusítás mellett előfizetéssel is meg lehetett szerezni az egyes füzeteket. Jelen
tős mennyiség került a népkönyvtárak állományába is. 39
A Nemzeti Könyvtár köteteinek nagy része szépirodalom volt, illetve olyan,
szépirodalmi formába öltöztetett didaktikus történet, mely alkalmasnak lát
szott a falusi olvasók műveltségének gyarapítására. A terjedelemből adódóan
teljes művet ritkán közöltek — az egyes füzetek terjedelme néhány ív volt
csupán —, jellemző volt a válogatás, a szemelvények közreadása. 1941-től
állandó melléklet indult a Nemzeti Könyvtár egyes füzeteiben: A nemzeti élet
iskolája volt a címe. A néhány oldalas tanulmányok nem feltétlenül kötődtek a
főszöveghez; gyakran egészen más témáról íródtak. Tematikájuk átfogta jó
formán az egész világmindenséget: a magyar őstörténetről, a csendőrség szere
péről épp úgy olvashattak benne az érdeklődők, mint a Kisalföld fásításának
problémájáról vagy a magyar oktatásügy előtt álló feladatokról. E tanulmá
nyok általában korrekt, tisztességes ismeretterjesztő írások voltak. Ritka
kivétel volt Túrmezei László írása a magyar őstörténetről, mely Talpassy Tibor
Fekete vihar című kötetének függelékében jelent meg. Túrmezei László szerint
turáni származásunk döntő bizonyítéka magyar „ t u r " tő számos helynevünk
ben: Túrkeve, Mezőtúr stb.
Milyen volt végül is a Nemzeti Könyvtár? Dilettánsok rosszul szerkesztett,
propaganda céljából kiadott sorozata, vagy kísérlet olyan népkönyv meg
teremtésére, mely sikerrel helyettesítheti a ponyvát és kiadványai révén meg
ismerheti az olvasó a nemzeti irodalom igazi értékeit? H a áttekintjük a Nemzeti
Könyvtár szépirodalmi köteteit, megállapíthatjuk, hogy az utóbbi fedi inkább
a valóságot.
A magyar klasszikusok közül kiadták Petőfi prózai írásainak válogatását,
Szabadság, szerelem címmel. Jókaitól 3, elbeszéléseket tartalmazó füzet is meg
jelent. A századforduló írói közül Reviczky Gyula, Tolnai Lajos, P a p p Dániel,
Mikszáth Kálmán szerepelt kötettel a sorozatban. Az élő magyar irodalmat
Móricz, Illyés Gyula, Szabó Pál, Veres Péter, Tamási Áron képviselte. A próza
39
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mellett néhány verseskötetet is kiadtak a szerkesztők a Nemzeti Könyvtárban.
Ady válogatott versei mellett Jankovich Ferenc a magyar költészet antológiá
ját állította össze. Erdélyi József—Sinka István—Sértő Kálmán közös kötete
Három csillag címen jelent meg.
Ortutay Gyula két mesegyűjteményt is kiadott a sorozatban: Az aranyszóló,
Mesél a nép. Dömötör Sándor a katonafolklór közül válogatott Az obsitos katona
című kötetében. A történeti jellegű kiadványok közül kiemelkedett Solymossy
Péter kötete, a Tavaszi szél — válogatás az 1848— 1849-es forradalom és szabad
ságharc sajtójából. Kossuth Lajos írásainak, beszédeinek két válogatása is
megjelent. Széchenyi István életrajzát Csapodi Csaba írta meg. Mátyás király
alakját hozta az olvasókhoz közel a Vidám történetek Mátyás királyról, Asztalos
Miklós összeállítása.
A magyar irodalom mellett néhány fordítás is megjelent a Nemzeti Könyvtár
köteteiben. Kodolányi János és Képes Géza közös összeállítása volt az Északi
csillagok; a finn költészet antológiája. Képes Géza állította össze az Északi
vártán c. kötetet, mely az észt irodalmat m u t a t t a be a magyar olvasóknak.
A Stádium további fordításai közül: Upton Sinclair Letűnt világ c. regényéből
jelentettek meg egy részletet — nyilván nem véletlenül azt a rész, melyben az
ifjú Lanny Budd a trianoni békeszerződésről elmélkedik. A másik két fordítás
a nyílt háborús propaganda terméke volt: Maria Kraft: A bolsevisták karmaiban
és Albrecht L : A GPU titkaiból.
Idegen művek magyar fordításainak kiadását a Stádium nem tekintette
szívügyének. Fordításainak nagyobb része háborús és politikai jellegű könyv
volt, szépirodalmat alig adtak ki. A kevés között azonban egy világhírű regény
első magyar kiadása a Stádium érdeme. 1942-ben adták ki a finn Aleksis Kivi
regényét, a Hét testvért, Kodolányi János fordításában. Magyar környezetben
játszódik az angol Geoffry Moss regénye, az Édes paprika (1925), 1942-ben
jelent meg Hans Friedrich Blunck könyve, A nagy út címmel. Gerhart Ellert
(eredeti nevén Gertrud Schmerger) Attila címmel írt életrajzi regényt, 1942-ben
adta ki a Stádium magyarul. Két útleírás tartozik még a széppróza körébe: a
híres Richard Byrd kapitány könyve, az Egyedül az Antarktiszon töltött idő
szakról beszámoló; 1941-ben jelent meg. Anders brazíliai élményeit írta meg az
1940-ben megjelentetett A zöld pokolban című kötetében.
A Stádium kiadványain belül a költészet másodrendű helyre szorult, mennyi
ségileg és minőségileg egyaránt. A megjelentetett verseskötetek szerzői között
kevés igazi költő volt, nagyobb részük épp csak elérte a közölhetőség szintjét.
Legjelentősebb verseskötete Balassi Bálint összes költeményeinek 1942-es meg
jelentetése volt. Az élő költők közül legjelentősebb az erősen jobboldali Erdélyi
József volt, két kötete jelent meg a Stádium kiadásában: örökség (1943) és Ria
dó (1944). A 20-as években Bodor Aladár kötete, a Töredelem (1925) és Harsányi Kálmán Utolsó fölgyúlása, (1924) jelentette az értékesebb kiadványokat a
verseken belül. Egészében elmondható, hogy a költészeten belül a dilettantiz
mus szerepe nagyobb volt, mint a prózai kiadványoknál.
Mostoha műfaj volt a Stádiumnál a drámairodalom is. Összesen 8 színdarabot
adtak ki, közülük háromnak Bibó Lajos volt a szerzője. (Hibások, 1942; Nap
foltok, 1944; Sasfészek, 1940). A három drámát a Nemzeti Színház bemutató
ját követően adta ki a Stádium. Zsirkay János darabja 1926-ban jelent meg,
Pongrác mester címen. Pölöskei János — Márton Béla közösen írt gyenge nép
színműve 1933-ban hagyta el a nyomdát, címe Fekete szem éjszakája. Kovátsné
Szendy Eugéna 1942-ben Testvériesség címmel a német—olasz—magyar—
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japán fegyverbarátságról írt propagandisztikus jelenetet. Két fordítás is meg
jelent a drámák között: Calderon drámáját Harsányi Kálmán új fordításában
1924-ben adta ki a Stádium. (Az élet álom). Japán szerző, Kurata Hyakuzo
volt a szerzője az 1943-as megjelenésű darabnak, mely A zarándok és tanítvá
nyai címmel jelent meg.
Az ismeretterjesztő könyvek — a történeti, művészeti, irodalomtörténeti
művek — zöme hadtörténeti jellegű volt, megfelelően a Stádium vezetői ilyen
irányú érdeklődésének. A hadtörténelem mellett — elég sajátságos módon —
a zenei könyvek állnak a második helyen. Igaz, hogy ez P a p p Viktornak köszön
hető. A 10 zenei vonatkozású könyv közül Papp Viktor egymaga 9 kötetnek
volt szerzője. P a p p Viktor sokat t e t t a zenei ismeretterjesztés ügyéért, bár
erős túlzás az az állítása, hogy a magyar zenei ismeretterjesztő irodalmat
ő teremtette meg. 40 Papp művei a Stádium két korszakában jelentek meg,
4 könyve még a 20-as években, további 5 könyve viszont 1940—1944 között.
A tizedik zenei könyv Hevesy Andor, Franciaországban élő magyar származású
művészeti író Beethoven intim élete című munkája volt, 1927-ben adta ki
a Stádium.
A hadtörténelmi munkák nagy része az első világháborúval foglalkozott.
Legjelentősebb a Hadtörténelmi Levéltár és a Stádium közös, 10 kötetes
forráskiadványa, A világháború 1914—1918. (1928—1942 között jelent meg.)
Jelentős összefoglalás volt Pávai Vájna Viktor és Náday István 1936-ban
megjelentetett Hadtörténelme. Julier Ferenc kötete Magyar hadvezérek címmel
jelent meg 1930-ban. Tóth Zoltán kötete Mátyás király seregének történetét
dolgozta fel 1925-ben, címe: Mátyás király idegen zsoldos serege.
Az irodalomtörténet néhány könyve közül Farkas Gyula munkája, A magyar
szellem felszabadulása volt a legjelentősebb. Az 1943-as kötet a magyar iro
dalomtörténetírás története. Hetey Zoltán, Ady egykori iskolatársa a költőről
írta meg emlékeit, Ady Bandi—Ady Endre címmel, 1943-ban. Sándor József
kötete, A székelykereszturi Petőfi-legenda 1944-ben jelent meg; a szerző nem
kevesebbet állít művében, mint azt, hogy Petőfi évtizedekkel 1849 után még
életben volt. Surányi Miklós irodalmi tanulmányait 1924-ben adta ki a Stádium:
Eliziumi
mezőkön.
A történelmi esszé népszerű művelője, Takáts Sándor 1922-ben jelentette
meg kötetét a Stádiumnál: Régi magyar kapitányok és generálisok. Kazal
Zsigmond 1927-ben A magyar mezőgazdaság története címmel írt tanulmányt.
Kispál László az erdélyi fejedelemségről értekezett : Erdély fejedelmi korszaka
(1941), Blaskovich Lajos őshaza és Körösi Csorna célja c. kötetében (1942)
Körösi Csorna életrajzát írta meg.
A képzőművészetekkel csak egy kötet foglalkozik, Szörédi Ilona Olasz
mosoly & (1941). A reneszánsz művészet emlékeit bemutató kötet elég egyszerű
kivitelben jelent meg; a téma szebb külsőt érdemelt volna. Ugyan művészettel
foglalkozik Balás-Piry László kötete, a Hitler művészei is (1943), ez a kötet
azonban inkább a Stádium háborús, propagandisztikus könyvei közé tartozik.
Ez az a területe a Stádium könyvkiadói működésének, mely alapján az utó
kor leginkább hajlamos megítélni a vállalat működését. É s vitathatatlanul
jogosan. Nem mintha az ilyen jellegű könyvek kiadása csak a második világ
háború éveire lettek volna jellemzőek. A Stádium már a megalakulása utáni
években is számos szélsőjobboldali művet jelentetett meg, de a második világ40
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háború kitörése, illetve Magyarország belépése a Szovjetunió elleni háborúba
elsöpört minden gátat. Oláh György, az Egyedül vagyunk főszerkesztője — az
egyik Stádium-lap — 1941 júliusában adta meg az alaphangot, ami a Stádium
kiadványaira oly jellemző lett. Oláh a Szovjetunió elleni támadás után való
ságos üdvrivalgásban tört ki, kifejtve, hogy végre nem kell a „bolsevista
szörnyről" hangfogóval írni. A jobboldali sajtó feladata az igazság feltárása,
vagyis a kommunizmus igazi arcának leleplezése. 41
A Stádium uszító kiadványai három irányban támadtak, próbálták aktivi
zálni a magyar olvasóközönséget. Az egyik az antiszemitizmus volt, a második
az antikommunizmus, a harmadik pedig a német és olasz fasizmus propagálása.
A háborús évek alatt ezekhez járult még egy negyedik típus is: a haditudósítók
riportkönyvei.
Jellemző a Stádium ezen kiadványaira, hogy a magyar szerzők mellett meg
lepően sok külföldi — elsősorban német és olasz — szerző magyarra fordított
művét tartalmazzák. A külföldi szerzők sorában egy meglepő szerzővel is talál
kozhatunk: az angol miniszterelnök, Churchill beszédeinek válogatását 1944ben adták ki, Churchill nyilatkozik a Szovjetről címen.
1944-ig mintegy 80, a fenti kategóriába tartozó könyvet jelentetett meg a
Stádium. A szám önmagában is sok; százalékosan kiadványainak 10%-a.
A kiadó közel negyedszázados fennállása alatt kevés értékes, maradandó ki
advánnyal gazdagította a magyar művelődést, azonban a szélsőjobboldali
ideológia terjesztésében betöltött szerepe ezeknek a műveknek az emlékét is
elhomályosítja.
POGÁNY, GYÖKGY

L'histoire et les publications de la S. A. entreprise de presse „Stádium"
L'étude s'occupe de l'histoire et de l'activité d'éditeur de l'une des entreprises carac
téristiques de la période d'entre les deux guerres mondiales, de l'Entreprise de Presse
Stádium. A la base des sources d'archives, elle analyse la situation économique de l'entre
prise et à l'aide des ouvrages littéraires, historiques et d'histoire d'art de même que
politiques publiés par l'entreprise, elle esquisse le profil d'éditeur aussi de Stádium.
D'après cette analyse, l'Entreprise de Presse était, dès son début, l'un des éditeurs les
plus importants des publications de droite, mais, durant la deuxième guerre mondiale,
elle est devenue, dans une mesure accure encore, la propagatrice de l'antisémitisme, de
l'anticommunise et du fascisme aussi.
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