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A könyvkiadó az a kapitalista vállalkozó, aki tőkéjét az irodalomba 
fekteti be és irodalmi művek forgalombahozatalával kívánja azt 
gyümölcsöztetni. Nem közönséges üzletember tehát, mert azáltal, 

hogy szellemi termékekkel dolgozik, közvetlen befolyást gyakorol a nem-
zeti kultúrára is. Kultúrértékeket termel s így üzleti tevékenységét elsősor-
ban ebből a szempontból kell figyelembevenni. Fontos tehát, hogy azon-
kívül, vajjon milyen üzletember, mennyiben tud megfelelni nagyjelentőségű 
kultúrfeladatának. De még az sem egészen közömbös igazában, elég jó 
üzletember-e a kiadó, hiszen vagyonát bizonyos részben kultúrértékek 
teszik s jelentős kultúrérdekek forognak veszélyben, ha a kiadó rossz üzletei 
következtében kultúrértékek mennek veszendőbe. 

Nézzük mármost mennyiben felel meg kettős feladatának a magyar 
könyvkiadás? Jók-e kiadóink a kultúra előmozdítóinak s vannak-e olyan 
jók kiadónak, mint üzletembereknek? Mert a kettő szorosan összefügg. 
A kettőnek ki kell egészítenie, ki kell egyensúlyoznia egymást s egyiknek 
sem szabad a másik rovására erősen túltengni. A kiadónak nem szabad 
a maga vállalkozását tisztán rideg üzleti szempontokból felfogni. Viszont 
nem lehet a levegőben járó idealista sem, hiszen kezére értékek vannak 
bízva. Könyvek, művek sorsa, írók megélhetése függ rátermettségétől. Hiszen 
nem elég csak kiadni a könyvet, a könyvnek olvasó is kell, közönség, amely 
megvásárolja azt, amit a kiadó kiad s ezzel fenntartja a vállalkozást s a 
virágzó vállalkozás révén megélhetést, sőt jólétet biztosít az írónak. Ez viszont 
ismét az irodalmi termelés bőségére, virágzására hat ki. Egy nemzet irodalma 
tehát nagyon sokban függ attól, vannak-e jó, hivatásuk magaslatán álló 
kiadói. 

Már az eddig elmondottakból is világos, hogy a könyvkiadásnál három 
tényező játszik szerepet. Adva van a kiadó, az író és az olvasó. A kiadó 
feladata olvasóréteget teremteni, az olvasó részére írókat keresni s az írók 
műveit az olvasókhoz megfelelő föltételek mellett eljuttatni. A működés 
két első mozzanata fordítva is történhetik. A kiadó előbb fedezi fel az írót 
és következetes munkával azután teremti vagy keresi meg neki az olvasó-
közönséget. Amint ebből is látható s amint már rá is mutattam, a kiadó 
tevékenysége részben kommerciális, részben kultúrfeladat. 

Sajnos, a magyar könyvkiadás még nem jutott el odáig, hogy követ-
kezetesen végiggondolva sorra teljesítené feladatkörének minden fázisát. 
It t tervnélküli, ötletszerűen történik minden. A kiadó nem tudja, kinek 
adja ki a könyvet és az írót is rendesen csak az ötletszerűség vagy a véletlen 
sodorja hozzá s az tartja ideig-óráig nála. Hogy ezek után a könyv forgalomba-
hozása is legtöbbször ötletszerű, fölösleges külön hangsúlyozni. 

Nincs magyar kiadó, talán egyet leszámítva, aki tudatos elhatározás-
sal standard olvasóközönséget igyekezett volna nevelni, vagy írói szá-
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mára, akikben hitt és bízott, ezt az olvasóréteget megkeresni és követ-
kezetes munkával megteremteni. Egy kiadónk van, aki szervesen építette 
ki vállalkozása számára az átlag középrendű magyar értelmiséget s azt 
következetesen ellátja szellemi szemhatárának megfelelő olvasmánnyal, íróit 
úgy válogatja össze, hogy ennek az olvasótábornak megfeleljenek. Ezt az olvasó-
tábort s a neki szánt olvasmányokat irodalmi színvonalon tartja, sőt — dicsé-
retére legyen mondva — igyekszik ezt a színvonalat emelni is. Ezt az egyet 
leszámítva azonban kiadóink csaknem valamennyien hol ennek, hol annak 
a rétegnek dolgoznak. Olykor szerencsés szimattal kifognak egy-egy jó ötle-
tet, üstökön ragadják a véletlenül felvetődött érdeklődést s így egyes sike-
reket fel tudnak mutatni. De a folytatás rendesen elmarad. Kiejtik kezükből 
azt, amit egyszer megragadtak. Nem is akarják a közönséget megtartani 
azon az ösvényen, amelyen már elindították, mert tisztán kommerciális 
beállítottságuk akkor már egészen más téren «lát fantáziát». A kiadók kihasz-
nálnak bizonyos adódó konjunktúrákat, de hogy a konjunktúrát az irodalom 
számára tartósan próbálnák hasznosítani, arra aligha találunk esetet. Nem-
rég például abból az alkalomból, hogy a kettős szentév az irodalmi érdeklő-
dést a katolikus szellemiség felé terelte, egyszerre egymással versenyezve 
két kiadó is katolikus népirodalmi sorozat kiadására vállalkozott. Úgy tud-
juk, nem is egészen eredménytelenül. Ahelyett azonban, hogy a katolikus 
olvasóközönség megtalálásával s a katolikus írói érdekek kihasználásával 
tervszerűen építené tovább ezt a vállalkozást, az egyik már teljesen lemon-
dott róla, a másik, ha elvileg nem is szakított még vele teljesen, már sokkal 
lankadóbb buzgalmat mutat ezen a téren. De ez csak kis és jelentéktelen 
példa. Csak azért idéztem, mert a legközelebbről kínálkozott. Hasonlót 
úgyszólván minden kiadó üzletköréből lehetne válogatni. 

Arra, hogy egy kiadó egy írót következetes, kitartó munkával, tehet-
ségében s tehetségének érvényesülésében föltétlenül bízva esetleg hosszú 
évek türelmével és nagy anyagi áldozatával vinne diadalra, nálunk úgy-
szólván nincs is példa. Kippenbergnek, az Insel kiadójának volt szíve hozzá, 
hogy Rainer Maria Rilkének, az akkor még jelentéktelen lirikusnak évekre 
biztosított gondtalan megélhetést, csakhogy teljesen magának és költésze-
tének élhessen, szabadon és nyugodtan, teljes odaadással szentelhesse magát 
művészetének. Közben mindent elkövetett, hogy egy nehéz, elvont, egészen 
finom és magasrendű költőnek olvasótábort szerezzen. Munkájának meg is 
volt az eredménye. Igaz, hogy jól is látott, Rilke csakugyan kivételes tehet-
ségnek bizonyult. De kiderült az is, hogy Rilkét kiadni nemcsak az irodalom-
nak hozott áldozat volt, hanem kitűnő üzlet is. 

Nálunk egészen másképpen van ez. S legjobb bizonyítéka ennek, hogy 
legtöbb írónk a kiadók egész során megy végig, amíg valahol megállapodik. 
Persze mire eljut odáig, már ő válogathatna a kiadókban. De a mi kiadóink 
a felfedezés dicsőségét átengedik másnak s legszívesebben akkor szeretik 
az írót kiadni, ha már Nobel-díjat nyert. Az íróknak a keserves küzdelmek 
nehéz kálváriáját kell végigjárniok, amíg kiadóilag konszolidálódnak. De 
ebben a küzdelemben sok tehetség elsorvad. Arról nem is szólok, hány tehet-
ség kallódik el úgy, hogy első műve mindjárt elakad az ad hoc lektorok 
megnemértésén. Végigvándorolja a kiadókat és végül nem akad egy sem, 
aki hajlandó volna a hóna alá nyúlni. 

És itt elértünk a lektorokhoz. A lektor a kiadó irodalmi szakértője. 
Legtöbb kiadó nem irodalmár. Ő az üzletember, rá a könyvkiadás kommer-
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ciális része tartozik, az irodalmi részt a lektorral végezteti el. A jó lektor 
a legfontosabb szerepet tölti be a könyvkiadónál. De melyik könyvkiadó-
nak van nálunk biztos ítéletű, széles kulturájú, megállapodott ízlésű lektora? 
Olyan lektor, akinek ez a hivatása, aki tisztán és lelkiismeretesen ennek a 
kényes feladatnak szentelheti magát s aki tisztában is van ezzel a feladat-
tal? Legtöbb kiadó alkalmi lektorokat foglalkoztat. Ma ennek, holnap annak 
ad át olvasásra kéziratokat előre megállapított speciális célzattal. Igy aztán 
hiányzik a művek elbírálásánál az egységes mérték. Hogy milyen eredmé-
nyekre vezet ez, csak egy klasszikus példát idézek a közelmultból. Egy 
tehetséges fiatal író első regényét a kiadó átadta egyik ad hoc lektorának, 
aki kedvezőtlen véleménnyel adta vissza. Az író másik kiadóhoz vitte és a 
véletlen úgy akarta, hogy az tüstént eljutatta ugyanahhoz, akivel az első 
kiadó olvastatta el. A regény sorsa itt is meg volt pecsételve, pedig írója 
már többször próbáját adta annak, hogy érdemes írásainak figyelmet szen-
telni. Beérkezett írók műveit vagy el sem olvastatják, vagy olyanokkal ol-
vastatják el, akiknek szellemi szintje, irodalmi műveltsége jóval alatta áll a 
megbírált íróénak, akinek néha elképesztő véleményeket kell művéről hal-
lania. Vagy esetleg tekintélye révén eléri azt, hogy kritikátlanul hozzák ki 
valamelyik elnagyolt vagy más okból kevésbbé sikerült művét, amivel eset-
leg lejáratják az olvasóközönségnél. Megtörténhetik az is, hogy bántó és kelle-
metlen elírások maradnak így művében, amelyek egy igényesebb olvasóközön-
ség előtt könnyen kompromittálhatják. Legnagyobb íróink műveiből tudnék 
idézni olyan csinos lapszuszokat, amelyeket a gondos lektori átolvasás föl-
tétlenül észrevett és kigyomlált volna. 

De nemcsak igazi lektora nincs a magyar könyvkiadónak, hanem egyet-
len magyar kiadónak sincs folyóirata. (Itt csak a szépirodalmi kiadókról 
beszélek s a folyóiratot magasabbrendű revű formájában gondolom, nem 
könnyebb, tisztán szórakoztatónak szánt családi lapéban, bár az ilyen is sok-
kal jobb a semminél.) Pedig ilyen folyóiratra a kiadónak föltétlen szüksége 
van. Ez az a hely, ahol a kritikai rovatokkal, a tanulmányokkal a közönség 
érdeklődését felkelti és irányítja, ízlését pallérozza, neveli. Itt ad nyilvános-
ságot vállalata íróinak, itt népszerűsíti, teszi ismertté őket. Franciaország-
ban minden nagy kiadóvállalatnak megvan a maga revueje, s ezek amellett 
olyan magas színvonalúak, hogy az irodalmi élet élvonalában haladnak. 
Elég talán csak a Nouvelle Revue Francaise-ra hivatkozni, a Gallimard 
(N. R. F.) kiadócég folyóiratára. A Mercure de France-t a hasonló nevű kiadó-
vállalat tar t ja fenn. A Colmann—Lévy-cég a Revue de Paris-ban népszerű-
síti íróit. Németország legnagyobb irodalmi folyóirata, a Neue Rundschau 
mögött az S. Fischer-cég állott. Az Insel-kiadásnak is mindig volt folyóirata. 
A Diederichs kiadóvállalat a Tat-ot adja ki. Minden ilyen folyóiratnak 
megvan a maga érdeklődési köre. Mindegyik közönséget nevel és tart össze 
a kiadó és írói részére. 

Nálunk egyetlen kiadónak sincs ilyen értelemben vett folyóirata. S a 
folyóiratoknak nincs igazi kiadója. Pedig a kiadónak és a folyóiratnak is 
egyformán hasznos volna ez a kölcsönösség. Különösen, ha a kiadókban 
meg volna az az emelkedettség, hogy nem akarnák a folyóiratokat tisztán 
a kommerciális érdekek szolgálatába állítani. Milyen boldog lehetne az a 
magyar író, aki egy Rundschaut vagy egy Mercuret szerkeszthetne, s milyen 
hasznát látná irodalom és kiadó, ha ilyen folyóirat fenntartására bőven 
állana készen anyagi fedezet. 
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Talán ebben az irányban kell keresni a magyarázatát annak is, hogy 
nálunk nincs igazi kritika. Nincs kritikus, akinek kizárólag ez volna a hiva-
tása, aki a szó igaz értelmében független volna. Bizonyos előítéletek, az 
ízlésnek határozott iránya nélkül kritikus el nem képzelhető. De olyan 
kritikus, aki politikai és társadalmi érdekekre való tekintet nélkül, baráti 
és rokonszevi befolyásoktól mentesen, legjobb meggyőződése és igazi tudása 
alapján bátran és mindig megmondja véleményét—igen. A kritikusnak egész 
tekintélye súlyával kell kora ízlését képviselnie. Gyulai Pál jellegzetes kri-
tikusa volt korának. A 920—30-as éveknek ilyen értelemben nincs kritikusa. 
A kritikáról különben még külön részletesen és behatón kívánok foglalkozni. 

Most áttérek a kiadó harmadik feladatára, a könyv forgalombahozata-
lára. It t már elsősorban a kiadó kommerciális képességei az irányadók. 
Arról van szó, hogy elég jó üzletember-e? A kiadó akkor áll feladata magas-
latán, ha elég ízléses kiállítású könyvet elég olcsó áron hoz forgalomba. 
A kettő szorosan összetartozik. Mert rossz minőségű, silány anyagú, ízlés-
telen külsejű könyvet olcsón kiadni nem nagy mesterség. Ne tessék itt a 
francia példára hivatkozni. Ez egészen kivételes eset. Az átlag francia könyv 
tényleg igen silány kiállítású. De a franciák ezt nagy tömegben vásárolják, 
kézről-kézre adják, míg el nem rongyolódik. Senkinek sem jut eszébe a 
12—16 frankos könyvet, amely különben a mi viszonyaink szerint árban a pen-
gős regényeknek felel meg, könyvtárába tenni. Erre a célra külön jobb papírra 
nyomott példányok szolgálnak. De vannak a francia könyvpiacon még 
sokkal olcsóbb könyvek is. Ott van a Ferenczi-féle Le Livre moderne illustré 
sorozat s a többi 3—4 frankos kiadvány. Árban a mi félpengős regényeink-
nek felelnek meg ezek, de hol állnak fölöttük tartalmilag. A legkiválóbb 
írók műveit lehet ezekben a nagy példányszámban megjelenő kiadványok-
ban megvásárolni. És kiállításuk is egészen elfogadhatók. 

A magyar könyv nem olcsó és amellett nem is szép. Rossz a papírja. 
Sokszor szánalmas a tipografiája. Gyatra gépszedés, szétnyomott betűk. 
De hogy is volna jó. Egy kiadó azzal védelmezte meg régi gépeit, hogy csak 
amortizált gépekkel lehet dolgozni. Hát ez a kiadó még rossz üzletember is. 
Ha figyelembe vesszük a régi típusú gépek nagy térfogatát s a belvárosi 
telekárakat, ahol a gép elhelyezve van s azt a körülményt is, hogy a modern 
gép 6000—8000 példányt nyom addig, míg a régi 1000-et, akkor a meg-
felelő átszámítások alapján kiderül, hogy a kiadó az amortizált géppel drá-
gábban dolgozik, nem is szólva arról, hová vezet az, ha nyomdáját sohasem 
frissíti fel. 

A magyar könyv drágasága legelőször a klasszikusoknál ötlik szembe. 
Pedig ezekből a könyvekből kellene elsősorban jó és olcsó kiadásokat csi-
nálni, mert ezeket a tanulóifjúságnak is vásárolnia kell s nem volna szabad 
hiányozniok egyetlen könyvtárból sem. Sajnos, olcsó és jó klasszikus egyálta-
lában nincs. Olcsó áron nem lehet kézbevehető Petőfit vásárolni. Sokszor 
meglehetősen drága kiadások is hihetetlenül csúnyák. Tessék csak az egyet-
len kapható Vörösmarthy-kiadást megnézni. A teljes Arany egy vagyonba 
került a legutóbbi időkig, de még így sem volt kapható. Legújabban készült 
egy kétkötetes kiadás. Ez ízléses s aránylag nem is drága. De ezenkívül 
szükség van olyan részletkiadásra, a Kisebb költeményekre, a Toldi trilógiára, 
a Buda halálára, amelyet a tanulóifjúság vásárolhat. Egy Jókai-regény 
15 pengőbe kerül. De nagyon sokat egyáltalában nem lehet kapni. A tel-
jes magyar Shakespearenek 146 pengő az ára. Ezzel szemben egy teljesen 
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bőrbe kötött, körül aranymetszésű angol kiadás kapható 6 shillingért. Igaz, 
hogy más az angol nyelvterület és más a magyar, de a 6 shilling és a 146 pengő 
közt is óriási a különbség. 

Pedig a klasszikusok olcsó kiadása üzletnek sem volna rossz. Érthetetlen 
tehát, miért hanyagolják ezt úgy el a kiadók. Ez különben olyan fontos és 
olyan jelentős nemzeti feladat, hogy itt még az állami beavatkozást se tartanok 
túlzottnak. El tudnók képzelni a klasszikusoknak egy kiadóközi egyöntetű 
kiadását is, de nem olyan ízléstelen torzszülötteket, aminők eddig egyes 
válogatott sorozatok képében napvilágot láttak. 

Általában meglepő, milyen művek kiadása elől zárkóznak el néha 
a kiadók. Amilyen érthetetlen például a klasszikusok kiadásának elhanya-
golása, éppen olyan elképesztő, hogy talán a legszebb magyar könyvek 
egyike, Luby Margit: A parasztélet rendje, nem talált kiadót. Az ecsedi 
láp környékének kallódó magyarsága elevenedett meg ebben a könyvben 
százados és lassan pusztuló szokásaival olyan személyes és páratlan gyüjtési 
munka alapján, amely soha mégegyszer meg nem ismételhető. Az azóta 
készült szociografiák elbújhatnak emellett. A szerzőnek mégis magának 
kellett kiadnia. Még arra sem akadt kiadó, hogy a terjesztését vállalja. 

Hány ilyen példa volna ! Hány tehetség kallódhat így el? Mennyit veszít 
azzal a magyar nemzeti kultúra, hogy a magyar könyvkiadás nem áll sem 
nemzeti, sem kulturális hivatása igazi magaslatán. Sőt még a modern kom-
merciális igényeknek sem felel meg száz százalékig. 

Egy nemzet kultúrszínvonala szempontjából fontos, milyen idegen 
művek jelennek meg kiadóinál. A nagy külföldi alkotások lefordítása bele-
tartozik a nemzeti kultúra teljességébe. A kiadóknak elsőrendű nemzeti 
feladata mégis a magyar szerzők kiadása. Ezzel szemben túlzottan sok fordí-
tott mű jelenik meg. A könyvkereskedők kirakatain, bolti asztalain, igazán 
elszomoríton sokat látunk. Arról pedig jobb nem szólni, milyen irodalmi 
színvonalat képviselnek ezek a fordított művek és milyenek a fordítások, 
Általában a lelkiismeretes jó fordító, aki egész életét szentelte egy külföldi 
író művészi átültetésének, már ismeretlen a mai irodalomban. Talán ezért 
is a helytelen kiadói politika felelős. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy itt kizárólag szépirodalmi kiadókról van 
szó. A tudományos és ismeretterjesztő kiadást ezúttal mellőztem. Elismerem, 
hogy vannak kivételek is a magyar könyvkiadásban. Sőt az érintett kiadók 
közül is nem egy rátalált olykor a helyes útra. De nagy átlagban az a hely-
zet, amelyet itt vázoltam. Hibák föltétlen vannak. S a hibákra rá kell mutatni, 
hogy kiküszöbölhessük őket. 


