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VÁRNAI JAKAB 

A Révai-Franklin per 1912-ben. 

„A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaságnak a Franklin-Társulat 
ellen egy szállítási szerződésből kifolyólag a tözsdebíróság előtt lefolytatott pöre 
iránt sokfelől megnyilvánult érdeklődés kívánatossá tette, hogy ezen pörnek anyaga 
közrebocsáttassék, ami által egyszersmind eleje vétetik annak, hogy a némely helyen 
felmerült téves felfogások továbbra is fennmaradjanak és esetleg terjedjenek." 

így kezdődik az a kiadvány, amelyet a Révai cég jelentett meg A Révai-Franklin per címmel, 
hogy a nagyközönség számára is igazolja a saját álláspontját. A kötet könyvárusi forgalomba va
lószínűleg nem is került, ingyen küldözgették szét. 

Mindkét kiadó Magyarország legnagyobb könyves cégei között volt. A Franklin Társulat 1873-
ban alakult, a nagy múltú Heckenast Gusztáv-féle vállalat jogutódjaként, de több kisebb céget, 
nyomdát is magába olvasztott. A másik kiadó nem büszkélkedhetett ilyen elődökkel: két testvér, 
Révai Sámuel és Révai Leó alapította 1869-ben, s csak 1895-ben alakult részvénytársasággá. Ek
koriban még nem rendelkezett saját nyomdával, viszont igen jelentős volt az ügynöki szervezete, 
amelynek révén a könyvterjesztésben alighanem az első volt Magyarországon. 

A Révai 1911. május 8-án adta be a keresetet. A per 15 tárgyalási napból állt össze: az első ok
tóber 28-án, az utolsó 1912. június 18-án zajlott le. Az első napon mindössze annyi történt, hogy 

1 A Révai-Franklin per. Kézirat gyanánt. Bp. 1912. 3. 
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a bíróság egyik tagja ellen érdekeltségi kifogást emelt a Révai: Weiss Róbert tőzsdetanácsos a Ma
gyar Pamutipar Rt. igazgatója, amely cég szerződésben áll a Magyar Általános Hitelbankkal, amely 
viszont a Franklin fő- (bár nem többségi) részvényese... 

A per tárgya az 1905. május 24-én a két cég között létrejött szerződéssel" állt kapcsolatban. 
Ennek értelmében a Révai bizonyos mennyiséget átvesz a Franklin „Magyar regényírók képes ki
adása" című sorozatából. Ezt Mikszáth Kálmán szerkesztette, és mindegyikhez előszót is írt. A ter
vek szerint a sorozat lezárásaként az író egy új müve jelent volna meg. A kereset a következő 
főbb pontokból állott:3 

1. A Franklin elmulasztotta biztosítani az előszavak és az új regény megszületését 
még Mikszáth halála előtt, holott a sorozat meghirdetése óta az író két újabb müve is 
megjelent külön kötetként. Mivel a sorozat hajtóereje Mikszáth hírneve és fenti írá
sai lettek volna, ezek hiánya lényegesen csökkenti a kötetek eladhatóságát. 

2. A fenti sorozatnak 12 részben, részenként öt kötettel kellett volna megjelennie 
1910 első feléig. A kereset beadásának időpontjában viszont az utolsó két rész, tehát 
10 kötet hiányzott, amely szintén a vásárlók elfordulását okozhatja. 

3. A Révai vállalta, hogy jelentős mennyiséget átvesz a Franklintól a Malonyay 
Dezső által szerkesztett A magyar nép művészete című kiadványból - ám ebből is 
csak két kötet jelent meg a per indításáig.4 

4. A Franklin kiadó folyamatosan megszegte a versenytilalmat azzal, hogy olyan 
kiadványokat jelentetett meg, amelyek tisztességtelen versenyt támasztanak más so
rozatokkal, éppen a fenti szerződésben kiemeltekkel szemben is. 

5. A Révai által átveendő kiadványok árát a Franklin úgy emelte, hogy erről a szer
ződött felet nem értesítette előzetesen. 

Ugorjunk előre az időben: a bíróság a felperes keresetét valamennyi pontban elutasította, a 
Franklin Társulat tehát nem követett el semmilyen jogsértést. A Révai Rt. belenyugodott az ítélet
be, ám éppen azért adta ki a per anyagát, hogy a kifogásait minél szélesebb körben megismerjék. 
A kötetet végigböngészve belátható, hogy valóban nem az ítélet a legfigyelemreméltóbb ebben a 
történetben, sőt nem is a kereset pontjai, hanem az a háttér, a kiadói környezet, amelyben - ha 
komolyan vesszük a Révai kijelentéseit - szó szerint élet-halál harc dúlt a cégek között. Eszerint a 
Franklin Társulatnak az volt a célja, hogy a Révai Testvérek Rt-t „megfojtsa és tönkretegye". 
Négyszemközti beszélgetésben elhangzott az a „jóindulatú tanács" is, hogy a Révai ne akarjon ki
adó lenni Magyarországon, hiszen a Franklin van „arra hivatva", hogy kiadó legyen - és neki van 
erre pénze...5 

Nézzük a fentebb említett szerződés létrejöttének körülményeit. A Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet 1904-ben a „Klasszikus regénytár" című kiadványsorozatával foglalkozott, amikor hírét vet
ték, hogy a Wodianer kiadó, illetve az ezt bekebelező Franklin Társulat hasonló, szintén külföldi 
regényekből álló sorozatot tervez. Hogy melyik cég kereste meg a másikat, hogy egyezséget kös
senek, arra a mindketten a másikat említették, ám a lényeg, hogy több egyeztetés után, 1905. május 
24-én a Franklin teljesen lemondott a külföldi írókat hozó sorozatáról. A Révai azt vállalta ellen
tételezésképpen, hogy átvesz a „Magyar regényírók"-ból (és egyéb Franklin kiadványokból) bizo
nyos mennyiséget, amelyeket a kiváló ügynökhálózata révén el tud majd helyezni. így a magyar 

2 A szerződés szövege teljes egészében olvasható: uo. 197-201. 
3 Uo. 7-38. 
4 Azt azonban alighanem egyik fél sem gondolta, hogy ez a késedelem olyan mértékű lesz, 

hogy e mű ötödik kötete majd csak 1921-ben jelenik meg. 
5 Uo. 107. 
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könyvpiacon létezett volna egy külföldi és egy magyar regényeket hozó könyvsorozat, amelyek 
nem konkurálnak, hanem inkább kiegészítői egymásnak. Persze ha belegondolunk furcsállhatjuk, 
hogy a Franklin azáltal jutott e számára kedvező helyzetbe, hogy felvállalta: nem ad ki bizonyos 
kiadványokat...6 

És a Révai szerint nem ez volt az egyetlen alkalom - és nem csak a Révaival szemben. A Grill 
Károly cég 1908-ban határozta el, hogy kiad egy sorozatot „Magyar írók aranykönyvtára" cím
mel, amely vállalkozás tiszta jövedelméből a „Budapesti újságírók egyesületének özvegy- és ár
vaalapját" támogatják. Amikor ezt a Franklinnál megtudták, rögtön előálltak a „Magyar írók 
könyvtára" című sorozattervükkel, amelyet az „Otthon írók és hírlapírók köre" javára indítanának. 
A sorozat persze nem új lett volna, csak régebbi kiadványok újrakötése, mindazonáltal a fenti 
egyesületet sikerült a maguk oldalára állítani igen kedvező ajánlatukkal. A sikeres terjesztés érde
kében az ügynököknek is 26%-ot ajánlott a Franklin a szokásos 16 helyett. 

A kialakult körülmények miatt a Grill kiadó egyezséget kötött a Franklinnal, hogy a sorozat 
kötetszámát 20-ról 30-ra emeli, ám ebből 15-öt az utóbbi kiadó ad.7 így jött létre az a furcsa hely
zet, hogy pl. Eötvös József A falu jegyzője című regénye is szerepel a „Magyar írók aranykönyv-
tárá"-ban, méghozzá úgy, hogy a címlapon a Franklin szerepel kiadóként, a címlapverzón az áll, 
hogy a „Révai testvérek tulajdona", míg a Grill, a tulajdonképpeni közreadó csak a kötés gerincén 
szerepel. A bevezető tanulmány Schöpflin Aladár müve, ahogy lábjegyzetben közlik Mikszáth Kál
mán, a sorozatszerkesztő halála miatt - amiből nyilvánvaló, hogy a kötet eredetileg a Franklin
féle „Magyar regényírók képes kiadása" című sorozat része. 

A felperes szerint a Franklin egy másik sorozata, az „Újabb írók könyvtára" című nemcsak 
a Révaiék „Klasszikus regénytár"-ával szemben szándékosan létrehozott konkurencia, hanem a „Ma
gyar regényírók képes könyvtársával - tehát a saját sorozatukkal! - szemben is. A Franklin ugyanis 
úgy kalkulált, hogy ha ez utóbbi sorozat rosszabbul fogyna is, ez már a Révainak lenne hátrány, 
hiszen ezzel a nyakukon maradnának a szerződés szerinti átvett példányok. Annál is inkább előny
ben van ezzel a vegyes sorozattal a Franklin - hangsúlyozta a felperes képviselője a bíróságnak -
mivel mondhatták a vásárlóknak, hogy nem érdemes megvenni a külön világirodalmi és külön 
magyar sorozatot, amikor sokkal olcsóbban megkaphatják az „Újabb írók könyvtár"-át.8 

Még körmönfontabb dolognak tűnik az a másik trükk, hogy a Franklin hirdetésben dicsérte 
a fentebb említett „Magyar írók aranykönyvtár"-át (hiszen felerészben saját sorozatuk, a „Magyar 
regényírók" köteteiből állt), de ugyanakkor szembeállította ezzel, mondván, hogy jobb mint a „Ma
gyar regényírók", mert nincsenek benne az „elmúlt idők klasszikusainak porlepett írásai".9 Tehát 
a Franklin még a saját sorozatát is képes volt rossz színben feltüntetni, csak hogy ne fogyjon 
megfelelően a Révai által átvett anyag. 

6 Óhatatlanul eszünkbejuthat az a zughírlapírói fogás, amelyben pénzt kérnek az érintett sze
mélytől, hogy valamilyen leleplező, kiteregető cikk nejelenjen meg. 

rUo. 21. 
8 Uo. 139. Valójában persze a három sorozat eléggé elkülönült egymástól. Amikor Révaiék azt 

hangsúlyozzák, hogy az esetleges vásárlót rá lehet beszélni a legolcsóbb sorozat megvételére a má
sik kettő ellenében, ezzel egyszersmind azt is kijelentik, hogy az átlagvevő ennyire nem ért az iro
dalomhoz, sőt, hogy a sorozatok tartalma valójában mellékes... Ehhez kapcsolódik egy húsz évvel 
későbbi kiadói per, ahol azt jelentik ki, hogy az átlagos olvasó összetéveszti két különböző vál
lalat könyvsorozatát még akkor is, ha mindkettő borítófedelén fel van tüntetve a kiadó és a soro
zatcím is. Erről lásd: BÁLINT Gábor: A Palladis, az Athenaeum és a Nova „egypengős" perei 
1936-ban. = MKsz 2001. 1. sz. 83-99. 

9 Uo. 22. 
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De cég legnyilvánvalóbb „húzása" - Révai Mór elmondása szerint10 - a Révai nagy lexikonéi
vá] szemben történt. Itt persze nem állhatott elő azzal a Franklin, hogy egy „ellen"-nagylexikont 
indít, beérte azzal, hogy egy háromkötetes kézi lexikont hirdetett meg. A prospektusban (amely 
inkább egy „pasquillus") többek között ez állt: 

„A tapasztalat ... megmutatta, hogy a húsz-harminc kötetre terjedő nagy lexiko
nok, bármily nagy kulturális hasznuk van is, nem felelnek meg teljesen a mai élet 
gyakorlati kívánalmainak. Túlságos terjedelmük, a tömérdek fölösleges tudnivaló, 
melyeket mindenki úgyis tud, vagy amelyekre a gyakorlati életben élő embernek so
ha nincs szüksége, az egyes közlések túlságos terjedelme nehézkessé teszi a nagy le
xikonok használatát, drágaságuk pedig nem mindig arányos belső értékükkel."1 

S írták ezt éppen akkor, amikor a Révai is megkezdte a nagylexikon propagálását. A Franklin 
újra a régi trükkhöz folyamodott: egyik főtisztviselője arra próbálta rávenni a lexikon terjesztésé
ért felelős vezetőt, hogy a Révai vegyen át 3000 példányt a kézi lexikonból, s akkor ők szívesen 
elhalasztanák annak kiadását néhány esztendőre. A Révai ebbe persze nem ment bele, több okból 
is: részint most már nem akart engedni a zsarolásnak, másrészt nyilván úgy vélekedett, hogy az 
effajta kézi lexikonok létrehozásához szinte ugyanannyi szellemi munka szükséges mint a nagy
hoz, tehát csak úgy lehet olcsón, minőségi kislexikont adni a közönségnek, ha ugyanaz a cég, 
ugyanaz a szerkesztőbizottság jelenteti meg, amely a nagylexikon készítésébe már időt és pénzt 
invesztált. 

A Révainál jól látták, hogy a készülő Franklin kézi lexikona csak egy hirtelenjében összecsapott 
kiadvány, vastag papíron, pazarló szövegtükörrel, ráadásul egyetlen illusztrációt, vagy térképet 
sem tartalmazott. Hogy mégis jól fogyjon, különböző trükköket alkalmaztak az ügynöki terjesz
tésnél, amelyet Révai Mór részletesen a bíróság elé tárt a per során tartott beszédében - s amely 
trükköket a Franklin képviselője nem cáfolt meg, egyszerűen figyelmen kívül hagyott, mint 
amúgysem bizonyítható dolgokat. Annál is inkább tehette ezt, mivel Révai sem közölte, hogy 
honnan vette értesüléseit. Valószínűleg arról lehetett szó, hogy a cég némely ügynöke, miután en
gedett a Franklin csábításának, és nekik kezdett dolgozni, elmesélte korábbi munkaadójának, 
hogy miképpen folynak a dolgok az új megbízójánál. 

Eszerint tehát a Franklin külön kurzusokat szervezett az ügynökeinek, amelyben leszögezték, 
hogy nem az a lényeg, hogy a saját lexikonuk fogyjon, hanem, hogy a Révai lexikona ne fogy
jon.1" Ki kell használni a Révai nagy lexikona körüli nagyszabású sajtóakciót, s úgy kell beko
pogtatni az emberekhez, hogy ők „a" lexikonra vesznek fel előjegyzést, „a lexikonra, amelyről 
tegnap volt cikk az újságban" stb. A MÁV tisztviselőinél elő kellett venniük azt a vasúti rendeletet, 
amely a lexikont ajánlja az összes alkalmazottnak, mivel abban szó van a vasutasszakma minden 
részletéről, így sikeresen rávehetik a dolgozókat, hogy aláírják „a" lexikon előfizetési ívét. A ren
delet ugyanis valóban létezett, csakhogy természetesen nem a Franklin kézi lexikonát ajánlotta, 
hanem a Révai nagy lexikonát, amelyben a vasúti szakcikkeket a MÁV szakértői készítették.1" 

10 A per során nem csak az ügyvédek, de a rivális cégek vezetői felszólaltak a bíróság előtt. 
König Gyula, a Franklin Társulat ügyvezető igazgatója 1911. december 16-án, Révai Mór, a Ré
vai Testvérek igazgatója pedig 1912. május 8-án. Míg König beszédének éppen csak a tárgyalási 
jegyzőkönyvben lejegyzett vázlata szerepel a kiadványban, addig Révai jól megszerkesztett, hatá
sos és minden részletre kiterjedő beszédét teljes egészében olvashatjuk. A könyv bevezetőjében 
közlik is, hogy elkérték a per részét képező anyagokat a Franklintól, ám az nem válaszolt. 

"Uo. 225. 
12 Uo. 100-104. 
'" Erről a Révai külön óvást jelentetett meg a lapokban, amelynek szövegét lásd: uo. 233-234. 



276 Közlemények 

A tanfolyamokon az ügynököknek különféle fogásokat tanítottak, hogy hogyan viselkedjenek 
a különböző helyzetekben.14 Ha pl. a kuncsaft rájön, hogy az aláírandó íven csak egy háromköte
tes lexikon szerepel, akkor azt kellett mondaniuk, hogy megváltozott a terv, és egyelőre csak ezt 
a rövid verziót adják ki. Ahol látják a Pallas lexikont, ott azzal kellett előállniuk, hogy a Franklin 
kifejezetten e korábbi munka kiegészítéséül adja ki a kézi lexikont. Ha olyan megrendelővel talál
koztak, amelyik már tájékozottabb, akkor egyszerűen negatív fényben kellett beállítani a Révai nagy 
lexikonét: talán nem is adják ki, mert túl nagy falat a kiadónak, ha ki is adják, akkor is csak ki 
tudja hány év múlva fog teljesen megjelenni, és hát egyébként is haszontalan egy ilyen túl nagy 
lexikon stb.13 

Mindezekért Révai Mór szerint elsősorban a Franklin Társulat akkori ügyvezető igazgatója, 
König Gyula a felelős, ő vezette ezt a „hadjáratot". Ők ketten 1894-ben találkoztak először. Ekkor 
König a Műegyetem rektora volt, ám éppen ekkor merült fel a lehetőség, hogy a Franklinnál ve
zető pozícióba kerüljön. Révait azért kereste fel, hogy tanácsot kérjen „miként lehetne ezt a meg
lehetősen elhanyagolt és sok tekintetben álomba szenderült intézetet eleven, lukrativ, mozgó, 
produktív vállalattá tenni."16 Révai abban az időben foglalkozott a Méhner Vilmos-féle kiadó
vállalat átvételével, opciója volt a fix vételárra. Felvetette az ötletet, hogy esetleg közösen vegyék 
át a Franklinnal. Miután minden lapját kiterítette König előtt, és az opciós szerződést is átadta 
beletekintésre, a Franklin egyre halasztotta a közös átvétel elintézését, egészen addig, amíg az op
ció lejárt és a Méhner céget egyedül vette meg - a Franklin. 

Amikor 1909-ben Révaiék tervbe vették (a százkötetes Jókai-díszkiadás mintájára) Mikszáth 
Kálmán műveinek jubiláris kiadását, amelynek jövedelméből jött volna létre az írónak átadandó 
„nemzeti tiszteletdíj", ismét összeütközésbe kerültek velük. 1902 óta ugyanis Mikszáth minden 
munkáját a Franklin adta ki. König azonban csak akkor volt hajlandó átengedni a tulajdonukban 
lévő két regényt, ha a Révai egyenrangú társként veszi be a Franklint ebbe a vállalkozásba. Mivel 
azonban a Révai már megszerezte a korábbi évekből származó 40 kötetnyi Mikszáth-mü kiadási 
jogait, ezért természetesen hallani sem akart az 50-50%-ról. Ekkor König azt válaszolta, hogy 

„ők a kiadásukban megjelenő Magyar regényírók című regénygyűjteményt, 
melynek szerkesztője Mikszáth Kálmán, ezentúl olykép fogják terjeszteni ügynökeik 
útján, mintha az volna az az irodalmi vállalat, melynek jövedelméből kell előterem
teni aMikszáthnak átadandó jubiláris nemzeti tiszteletdíjat."17 

Erre Révai csak azzal tudott felelni, hogy tájékoztatta Mikszáth-ot, aki kijelentette: azonnal 
szakít a Franklinnal, ha a fentiek megtörténnek - mire König rögtön visszakozott, s Ígéretet tett, 
hogy a tervezett kiadást nem fogja zavarni. Később azonban egy harmadik céget, amely szintén 

14 Természetesen valamennyi cég tartott effajta „továbbképzéseket" az ügynökeinek, és az is 
természetes, hogy mindegyik hangsúlyozta, hogy az ügynökeivel a legszigorúbban betartatja az -
ahogy ma mondanánk: - „etikai kódexet". Annál is inkább, mivel még az országgyűlés is foglal
kozott a könyvügynök tetteivel. Erről lásd: RÉVAY Mór János: írók, könyvek, kiadók. Bp. 1920. I. 
383-390. A Révai ügynök-tanfolyamai egyébként több hétig tartottak, lásd: OSzK Kézirattár, 5/51. 

'" Úgy tűnik akkoriban óriási piaca volt az effajta kézikönyveknek: „Amíg pl. az első nagy le
xikonból, a Pallasból körülbelül 20 000 fogyott el összesen, a Révai nagylexikon első kötetéből nem 
is egy fél év alatt 8000 példány kelt el - részletüzlet útján. (Több még nem jelent meg.) A Franklin
féle 3 kötetes kislexikonból pedig már a megjelenése előtt körülbelül tíz kiadásnak megfelelő pél
dányszám fogyott el!" - írta Iván Ede 191 l-ben a Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachjában 
(Idézi: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. 1849-től 1945-ig. Bp. 1970. 169.) 

16 A Révai-Franklin per. 78. 
17 Uo. 86. 
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foglalkozott a „Magyar regényírók" terjesztésével, megpróbált rávenni, hogy hajtsa végre azt, 
amire ő a szavát adta, hogy nem teszi meg... 

Persze ez csak az egyik oldal. A Franklin saját cégtörténetében18 természetesen egészen más 
fényben tűnik fel König alakja. 0 volt az, aki megszervezte a cég saját terjesztési osztályát - hi
szen éppen ezért kellett megvenni a részletüzletben jeleskedő Méhner vállalatot. König szerepe 
a vállalatnál olyannyira megerősödött, hogy szinte „kitúrta" Benkő Gyulát, a cég korábbi első 
emberét. Ahogy Révay József írja: „König Gyula sokkal erősebb akaratú és önállóbb egyéniség 
volt, hogysem a vezetésbe beleszólást tűrt volna"19 valamint: „erélyes vezetése a legnehezebb vi
szonyok közepette is megtalálta a helyes utakat, és megoldásokat..."20, mivel „nagy elgondolásai
val, széles látókörével, sajátságos üzleti érzékével s kitűnő műveltségével sikerült a Társulat min
den osztályát és minden üzemét egyetlen nagy cél egyöntetű szolgálatába ajánlani."" 

Mindezt alighanem maga Révai Mór is aláírná, de a maga részéről már megtette a kiegészíté
seit az üzleti tisztesség és erkölcs dolgában. Ahogy később írja: König „mindent ellenzett, amit 
más jónak tartott, ez volt a természete".22 König Gyula egyébként éppen a vállalat vezetése miatti 
megfeszített munkában megbetegedett és 1913-ban meghalt. 

* 
A közreadó cég bizonyára azt remélte, hogy a kiadott peranyagból „ügy" lesz a magyar kultu

rális életben, de úgy tűnik érdemben csupán két újságcikk reflektált rá. Elek Artúr a Nyugatban" 
azt írja: a pert bemutató könyv „pőrére vetkőzteti az egész magyar könyvkiadói üzletet, kitakarja 
titkos rugóit, kerekeit és megismerteti a világot azokkal a fogásokkal és praktikákkal, melyekkel 
a mi könyvkiadóink a magyar kultúrát »csinálják«." 

A nagykiadók létrejötte szabadította Magyarországra azt az „egyiptomi csapást" - véli Elek -
„melynek részletüzlet a neve".24 Rájöttek arra, hogy legjobban a sokkötetes gyűjteményes kiadvá
nyokat lehet így eladni, ez imponál a legjobban a kevéspénzü (és kevéskultúrájú) olvasóközön
ségnek. Akár egyetlen író müveiről legyen szó,25 akár feledésre méltó írók26 könyveiből állítottak 
elő sorozatokat, ez sikernek ígérkezett: az ügynökök „sáskaserege" elárasztotta a vidéket, és „te
rítette" a könyveket. Természetesen nem ingyen: míg az ügynök jutaléka akár 26% is lehetett - az 
íróé jó ha 10%, teszi hozzá Elek. És micsoda mennyiségek repkednek itt a per kapcsán: a „Magyar 
regényírók"-ból 90 000 kötetet vállalt át a Révai, hangsúlyozza. A könyvekből tehát valójában 
csak a kiadók gazdagodnak meg, a szerzők nem, és nem gazdagodik így a kultúra sem. Az íróknak 
össze kellene fogniuk, ajánlja végezetül Elek, és a saját kezükbe véve a kiadást, olcsón lehetne jó 
könyveket megjelentetni. 

18 Egy magyar könyvkiadó regénye. Összeállították RÉVAY József és SCHÖPFLIN Aladár. Bp. 
1937. 

19 Uo. 94. 
20Uo.96. 
21 Uo. 100. 
22 RÉVAY Mór János: i. m. I. 390. 
23 ELEK Artúr: A magyar író és kiadója. = Nyugat 1913.1. 43-52. 
24 Ennek meghonosítása nálunk valóban a Révai céghez kötődik, ahogy maga RÉVAI Mór is 

leírja: i. m. I. 347. 
A Révai adta ki többek között Jókai Mór, Eötvös József, Eötvös Károly, Rákosi Viktor, Abonyi 

Lajos, Ambrus Zoltán, Mikszáth Kálmán összegyűjtött müveit. Az irodalmi szempontokon kívül, 
a mutatósán bekötött sorozatok valóban jól eladhatónak bizonyultak. 

26 Maga Révai Mór is gyakran hangsúlyozta, hogy a „Magyar regényírók" csak Mikszáth elő
szavai révén áll meg a lábán, egyébként a „poros" írókat már senki nem olvassa. 
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A másik cikket Kőhalmi Béla írta és a Huszadik Században jelent meg.27 Ő nem volt ennyire 
rossz véleménnyel a részletüzletről, mert mégiscsak a kultúrát terjeszti, mégha vitatható és fele
más módon is. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a részletüzlet felvirágzása „körülbelül 
egybeesik a magyar banktőke ipari érdekeltségének kiterjesztésével". Esetünkben arról a bankról 
van szó, amelynek a neve már a tárgyalás első napján elhangzott az összeférhetetlenség miatt: 
a Magyar Általános Hitelbankról. A banktőke nem tűrheti - fejtegeti Kőhalmi - , hogy a legna
gyobb könyvterjesztő vállalat még a kiadásban is elébe vágjon a saját irányítása alatt álló Franklinnak. 
Ezen a legsebezhetőbb ponton lehet tehát megtámadni, hiszen a könyvkiadás tartja a legnagyobb 
tőkét lekötve, és ha ebbe belebukik, akkor a könyvterjesztő részleg egyszerűen megszerezhető. 
Eszerint tehát nem volt túlzás Révai Mór azon megállapítása, hogy a Franklin célja a Révai teljes 
megsemmisítése. 

Mint tudjuk, mindkét cég jelentős szerepet vitt a következő évtizedekben is, tehát a Franklin 
nem érte el a célját, minden bizonnyal le is mondott róla. Ennek többféle oka is lehetett, pl. König, 
mint a meghatározó egyéniség halála, illetve a következő évben kitört világháború, de talán a Révai 
Mór által kezdeményezett per, és a kiadói botrányok nyilvánosságra hozatala is segített abban, 
hogy a Révai cég elkerülte a Franklin újabb támadásait. 

BÁLINT GÁBOR 

Egy mezővárosi nyomda- és sajtó vállalkozás a 20. században. 1905. augusztus 27-én a Hód
mezővásárhely című hetenként háromszor megjelenő politikai lapban a következő lakonikus sza
vakkal kezdte beköszöntőjét Horovitz Jakab, az új szerkesztő: „A mai napon Kun Béla, e lap felelős 
szerkesztője változott viszonyai következtében én vettem át a Hódmezővásárhely szerkesztését..." 
A „változott viszonyok" dodonai homályú jelzős szerkezetet használja Kun Béla is, aki e lapszám 
más helyén a maga dagályos módján elbúcsúzik a lap olvasóitól. Kifejezi azt a reményét, hogy 
„a vásárhelyi közönség szívesen fogja látni", ha vele - más laphasábokon bár - „érintkezésben ma
rad", hiszen, mint elárulja, ezzel a nappal új, naponként megjelenő lapot indít. Lapja, a Vásárhelyi 
Reggeli Újság („független politikai napilap") ettől a naptól hetenként hétszer, olykor hatszor, negy
ven évfolyamot jegyezve, 1944. október 5-ig jelent meg, a város leghosszabb életű lapjának bizo
nyult.1 

Az ekkor 27 éves alapító laptulajdonos Vésztői Kun Béla (1878-1954) 1903-ban tért vissza 
gimnáziumi tanulmányai színhelyére, ahol 1896-ban érettségizett. A nagyváradi születésű, papi 
családból származó fiatalember Debrecenben és Kolozsvárott végezte jogi tanulmányait, ugyanitt 
kezdte újságírói pályáját, a Debreceni Főiskolai Lapoknál (1897-1898), majd a független Kolozs
vári Friss Újságnál (1899-1903). Hamar elsajátította és ügyesen használta azt a két-háromszáz 
szavat, kifejezést, amire a századforduló idején egy második vonalbeli, törekvő közéleti személy
nek, politikusnak szüksége volt. Már a gimnáziumban önképzőköri elnök, jó szónok lett, évfor
dulós megemlékezések állandó szereplője, gyorsan és szívesen verselt, alkalmi ódákat írt szükség 
szerint Rákócziról, Csokonairól, Kossuthról, Deák Ferencről, vagy bárkiről. 

Lapalapítása után, már a következő évben, 1906-ban indult az országgyűlési képviselőválasz
táson 48-as programmal, a szegvári kerületben. Ekkor azonban még alulmaradt a szakadár szoci
áldemokrata Mezőfi Vilmossal szemben. Az ö ideje 1910-ben jött el Vásárhelyen, amikor a nála 

27 KŐHALMI Béla: Kapitalista könyvirodalom. - Huszadik Század 1913. I. 98-103. 
1 KÁRÁSZ József: A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1843-1970. Sze

ged, 1974. 




