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XVIII.

AZ ISKOLA SZOLGALATÁBAN.

Az intézet fejldésével szíinte vele járt, hogy elbb-utóbb

mégis csak arra is kellett gondolni, hogy ki ne zárjuk magun-

kat teljesen az irodalom azon ágának müvelésébl, mely a

tanitás, az iskola szolgálatában áll. Ezt üzletpolitikai okok is

indokolták. A szortiment-könyvkereskedések, különösen a vidé-

kiek, sokkal behatóbban terjesztették annak a könyvkiadóválla-

latnak kiadványait, amely tankönyvekkel is rendelkezett és e

téren bizonyos elnyökhöz, kedvezésekhez juttathatta alkalom-

adtán a könyvkereskedt. Elhatároztuk tehát, hogy mi is, bár

nem tulnagy mértékben, részt veszünk a tankönyvkiadásban

és alkalomadtán kibvítjük vállalatunkat ily irányban. Nem-
sokára nyilt is erre alkalom.

A Lauffer Vilmos-féle könyvkiadóvállalat.

A részvénytársaság megalakulása utáni els évben,

1896-ban, egy régi, nagyhirü könyvkiadóvállalat vált eladóvá.

A Lauffer VilmoS'iéle könyvkiadóvállalat tulajdonosa meghalt

és leányai, iltetleg vejeii eladóvá tették az üzletet.

Lauffer Vilmos Németországból ideszármazott könyvke-

resked volt. Személyesen soha stem üismertem. Abból, amit

róla édesatyámtól hallottam, azt kell következtetnem, hogy

önfej, nyakas, mondjuk ki egyenesietn, goromba német volt.

Élete végén egy nagy könyvkiadóvállalatot hagyott hátra,

ezért érdemes vele foglalkozni és azért is, mert tanulságok

vannak az életében is. Amüt róla tudok, azt vállalatának

attól a ftisztviseljétl tudom, aki az üzlet megvételekor annak
Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 1
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vezetje volt és akli 'azután az üzliettel együtt átlépett társasá-

gunk kötelékébe.

Lauffer Vilmos az ötvenes évek elején került Magyar-
országba és itt könyvkereskedsfegédi állást kapott a GeWel
cégnél, késbb meglismierkedVén S^tolp Károly-lyal vel'e együtt
könyvkereskedést nyitott 1854-ben Lauffer és Stolp cég alatt.

A tkét az üzlethez Stolp adta, miert Lauffer egészen szegéfny

ember volt. Ugy látszik, kettejük között a nagyobb értelmi leröt

Lauffer képviselte, mert a társak nem jól férvén m^g egymással,

mégis a tkés Stolp volt az, akit Lauffer kitett a könyvkereske-
désbl ; azután maga mellé vette Tivadar öccsét, de awalí sem
tudott összeférni. A Lauffer Testvérek cég csak egy évig állott

fenn, mint ilyen, Tivadar azután kilépett és egy még máig fenn-

álló kölcsönkönyvtárt alapított. A testvérek harminc eszten-

deig nem étiintkeztek egymással.

Még a váci-utcai üzletben kezdte meg Lauffer egész

kicsinyben a könyvkiadást. Teljesen a gyakorllati életnek szánt

könyveket adott ki; többek között Samarjay német nyelven

szerkesztett magyar nyelvtanát és a Bauer-féle német nyelv-

tant; ezeknek a könyveknek a sikerét azóta sem értie utói

egyetlen egy magyar kiadvány sem, száznál több kiadást értek

röVíd id alatt. Azután érintkezésbe lépett az akkori idk tan-

férfiaival: KlamarilzfzaU Báránynyal s elemi iskolai és közép-

iskolai tankönyveket bocsátott közre, közben felhagyott a

szortiment-könyvkereskedéssel és teljesen a kiadóválüaktnak

szentelte magát. A tankönyvek mellett igen ügybuzgó mkö-
dést fejtett ki az ifjúsági irodalom terén, a szépiirodalimat sem

hanyagolta el, de itt iis, mint más téren, az anyagii szempont és

a biztos siker volt dönt rá nézve. Kiadta az akkori idk szen-

zádós munkáit, Born „Második Izabella, Spanyollion elzött

királynje, vagy a Madridi udvar" cimü 13 kötetes munkáját,

ugyané szerz ,^Egy világváros titkai" cimü tízkötetes müvét,

,,Casanova emlékiratai''-i 22 kötetben. Dumás Sándor, Sue

nagy regényeit.

Ezek mellett a komoly történeti irodalmat ápolta, felüis-

merte helyes érzékkel, hogy a hatvanas években a magyar
közönség fként a történelmi irodalom kánt érdekldik és

kiaidta Tfialy Kálmán, Szalay László, Toldy htván. Török

János munkáit. Magyar irodalmi müveken kivül adott ki német.
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st tót könyvekset is. Ha az általa utoljára 1888-ban közzétett

80 oldalnyi kiadványi jegyzékét átnézzük, ebben a kiadványok

igen nagy szárnát látjuk felvéve, talán másfélezeret, igaz, hogy

igen nagy számban vannak képviselve az u. n. bizománylii cik-

kek. A szerzk, akik saját költségükön nyomatták ki köny-

veiket, egy könyvkereskednek adták át azokat kezelés és

eladás végett. Ily cimen. igien sok könyv jutott a Lauffer-féle

könyvkiadóhivataliba; ezek között a bizományi cikkek között

volt a Forray-cssáM által közzétett páratlan szép diszm, gróf

Forray utazás'i albuma, 40 szinnyomatu, valóban mesterileg

készült táj- és néprajzi képpel és a herceg Esterházy-család

ozorai vadászatairól szóló vadászati diszalbum, szintén remek

kiállításban.

Lauffer Vilmos sohasem' tanult! meg magyarul, minden

körlevelét német nyelven bocsátotta közre, minden szerzdést

német nyelven fogalmazott meg, jóformán megkövetelte üzlet-

feleitl, hogy németül tudjanak és németül levelezzenek, de

amellett büszke volt arra, hogy a miagyar király a koronás

arany érdemkereszt tulajdonosává nevezte ki és ezt könyv-

jegyzékein mindig különösen feltüntette a kiállitási érmek
mellett.

Ha most, midn a világháború likvidációja soráji Magyar-
ország ezeresztends életét meg akarják semmisíteni és

findokul azt hozzák fel ellene, hogy soviniszta volt, türelmet-

len vdlt a nemzetiségekkel szemben, intoleráns volt a más
ajkuakkal szemben, erszakosan és tüzzel-vassal magyarosí-
tott, — akkor jó lenne a Lauffer Vilmo-s esetére hivatkozni és

megkérdezni, van-e az öt világrészben egyetlenegy ország,

amelyben llehetségies volna az, hogy valaki ebben a helyzet-

ben, a nemzeti irodalom mveinek kiadójaként, a nemzet nyel-

vének még legprimitiivebb elemeit se sajátítsa el. És jó lenne

rámutatni arra, hogy mindazok a nagynev magyar írók, akik

akkor a 60-as és 70-es években a nemzeti ujjáébredés írói vol-

tak, német nyelven leveleztek és szerzdtek a német anya-
nyelv kiadóval.

Asbóth Lajos 1848-iki tábornok, Balogh Zoltán, Beniczky

Emil, Bérezik Árpád, Bernáth Gáspár, Bozóky Alajoé, C^en^

gey Gusztáv, Csengery Antal, Csukássy József, Fáy András,

gróf Festetics Béla, Garay Jánsné, Hevesi Lajos, Hollán



Al ISKOLA SZOLGALATÁBAN

Ern, Jósika Júlia bárón, gróf Károlyi Tibor, Kerékgyártó

Árpád, Kubinyi Ferenc, Kunoss Endre, Lauka Gusztáv, gróf

Lázár Kálmán, Lisznyay Kálmán, Ormódy Bertalan, báró

Podmaniczky Frigyes, Salamon Ferenc, Szalay László, Tfialy

Kálmán, Török János, Toldy István, Torkos Ló$ztó, Vacfiot

Imre, Vas Gereben és Vécsey Sándor német nyeltven fogalma-

zott szerzdéseit találonü a Lauffer Vilmos okmánytárában.

Egyetlenegy neves embernek magyar nyelv levelét

találtam ott, de ez azután az igazán nagyok közül való volt.

Deák Ferenc 1863-ból való leviele a Vörösmarty munkáinak

kiadása tárgyában. Ez a levél bizonysága annak, hogy Deák
Ferenc az élet hétköznapi apróbb ügyeit is ugyanazzal a

magasrend igazságérzettel és puritán erkölcsi felfogással

intézte, mint a nagy országos ügyeket. Érdekesnek tartom a

levelet itt ebbl az okból ils szószerint közöltni, de azért i^,

mert egyszersmind élénk világot vet az akkori felfogásra

ezekben a kérdésekben.

A Deák Ferenc gyönyör kézíirásában épen megóvott

levelet hasonmásban a tuloldalakon közlöm.

Kiviláglik ebbl a levélbl, hogy nem a Lauffer ajánlata

volt az, amely Deák Ferencet és barátaíüt rábirta arra, hogy

egyelre a többi ajánlatot fel se bontsák, mert a Lauffer aján-

lata, amint az a Deák leviele melüett fekv fogialmiazványból

kitnik, nagyon cifra volt. Ö t. i. az 1863 február

végén beadott ajánlatában Vörösmarty összes munkáinak tiz

évre való kiadási jogáért 8000 osztrák érték forintot ajánl

fel, de miután „különös súlyt helyezne arra, hogy ezek a mun-

kák az kiadványi katalógusába bekebelezhetk legyenek,

az esetre, ha egy ugyanolyan magasságú ajánlat érkezne be,

a magáét 100 forinttal felemelné; a felülajánlást kiterjeszti

oly ajánlatokra is, amelyek 9000 forintig emelkednek."

Ha ily ajánlatokkal pályáztak az akkori kiadók, akkor

igazán csak a Deák Ferenc puritán becsületessége volt képes

ezt az ügyet a Vörösmarty-árvák, az irodalom és az igazság

érdekeinek szemmel tartásával becsületesen dlre vinni.

Deák Ferenc levelén kivül azután a sok ezer okmány
között még egyetlenegy embernek levelét találom, aki nem
volt hajliandó németül levelezni, de nem azért, mert nem akart,

hanem azért, mert nem tudott. Egy kecskeméti nyomda-
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tulajdonos, Szilády Károly üa, írja 1872 junüiis 104ki leved-

ben Lauffer-n6k:

„A német nyelvnek én nem vagyak annyira birtokában,

hogy azon külömös fánadbág nagy idvesztés nélkül levete-

hessek; — hibás, megmosolyogható iratot pedig nem szoktam

tollam alól kiereszteni. Ezen egyszer ok miatt itehát a közöt-

tünki levél-cserének csupán azon egy expediense lehet: misze-

rint tessék önnek ezutám is a nemeit nyelvet használni, én azt

jói megértem; — de a nagyon is méltányos viszonosság ked-

véért tessék azután megérteni, avagy magának megmagyaráz-

Itatni az éini magyar nyelv leveleimet is!"

„Miután Ön a célba vett nyomtatásnak legközelebbi Pesten

létem alkalmakor általam személyesen s élszóval eladotlt

árailra csakugyan nem jól emlékezik: — felitételejimteft ujolag tüze-

tesen elsorolom, mint köveitkeznek:

1. Egy kis nyolcadriétü 16 paginás iv tömött, de sima sze-

dését, garmond antiquából, elvállalom 6 frt 65 kr., azaz halt forint

hatvanöt krajcárért; stb., stb."

És lám, Lauffer Vilmos megértette ezt a levelet, mert

arról volt szó, hogy 6 forint 65 krajcárért, ugy látszik tehát,

jóval oifcsóbban, m'int a pesti könyvnyomdász, kiszedetett a

számára Szilády Károly üa egy iv szöveget és Lauffer Vilmos

igen számitó, takarékois emlber volt. Ezt a nyelvet nagyon jól

megértette.

Takarékos, tevékeny, szorgalmas és igen szerény igény
ember volt magánéletében is. Ennék a rendkívüli takarékos-

ságnak és igénytelenségnek tulajdonítható, hogy midn 1896-

ban meghalt, leányaira tisztességes polgári vagyont hagy-

hatott.

Mikor nekünk felajánlották a Lauffer-féle könyvkiadó-

vállalatot megvételre, abban a sajátszer helyzetben találtuk

magunkat, hogy a vállalatot, annak kiadványait egyáltalában

nem ismertük, elttünk és mások eltt is valóban rejtett köny-

vek voltak azok, melyek az raktáraiban összegyltek. Lauffer

Vilmos alig néhány könyvkereskedvel tartott fenn számlái

összeköttetést, és az akkori stilus szerint ugy vélt helyesen

eljárni, hogyha kiadványait csak különböz zaklatások kise-
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rétében juttatja el más könyvkereskedkhöz is. Megkívánta,

hogy mindenki boldognak érezze magát, akinek ö juttatott

víalamit kiiiadványaiból'; igíy azután, különösen az utolsó évek-

ben, amidn már mások is adtak ki ifjúsági iratokat és szép-

irodalmi könyveket, a kinyomott könyvek raktáron maradtak

olyan tömegben, hogy szinte elképeszt volt a látvány, amidn
mi ezeket a raktárakat most elször szemügyre vettük; rész-

letes leltár nem állott rendelkezésre és miután mi az örökö-

sökkel meglehets gyorsan megegyeztünk a vételár tekinteté-

ben, legels feladatunk az volt, hogy ebben az óriási könyv-

tömegben valahogyan eligazodjunk. Az UjVilág-utcai

(most Semmelweiss-utcai) ház pincéje és padlása, a

Laudon-utcai háznak óriási méret raktárai tele meg
tele voMak könyvkötegekkei, amelyeket évtizedes por

lepett. Hónapokig tartott, amig ebben az Augiás-istálló-

ban némi rendet teremtettünk és megállapítottuk a készlete-

ket. Éveken keresztül újabb meg újabb árleszállítások útján

törekedtünk megszabadulni ettl a rengeteg sok könyvtl, a

végén azután, ami így el nem kelt, makulatúrába került.

Amit a további gondozásra és kiépítésre megtartottunk^

az ifjúsági iratok és a tankönyvek voltak. Ez utóbbiak között

volt több jó és kelend könyv.

A Lauffer-cég üzleti jelvénye.

A tankönyvkiadás bajai.

A tankönyv egyáltalában a magyar kliialdlóüzemben a leg-

els helyen áll, ezt tekinti mindenki a legbiztosabb, az egye-

düt biztos üzletnek. Régente a naptár még vetekedett vele

üzleti érték dolgában, de a naptár-bélyeg eltörlése után ennek

Jelentsége megsznt, mert lábrakapott az ingyenes naptár-

küldés szokása.

Én a magam személyében mindig fáztam a tankönyv-
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kiadástól, antipatikus volt nekem pályám kezdetén, antipatikus

ma is. Mindamellett helyeselnem kellett vállalatunk igazgató-

ságának azt a véleményét, hogy nem kell elzárkóznunk ez

ell a szakmánkban jóformán egyedül lukrativ ágazat ell, és

ha nem is foglalkozunk vele abban a mértékben, m'int a nagy

tankönyvkiadók, mégis már üzletpolitikai okokból is célszer

bizonyos mértékben tankönyvki'adással is foglalkozni. Ez a

szempont volt dönt a Lauffer-üzlet megvételénél és ez irá-

nyította azután a többi ide vágó vállalkozásunkat is.

A Lauffer-féle tanikönyv-válltalattal való foglalkozás nem
növelte szilnpátiámat a tankönyvkiadás iránt; az ügyek egé-

szen rendesen bonyolódtak le és anyagi szempontból sem volt ok

panaszra, mégis, bármennyire tartózkodtunk a tankönyv körüli

tülekedéstl, belekerültünk annak sodrába. A tankönyvgyártás

akkor virágzott legjobban Magyarországon. A kiadóknak
érdekük volt tankönyv-gyártmányaikat bfztos révbe juttaitni.

Mi beértük volna azzal, ha az általunk megvett tankönyvek-
kel megtartjuk azokat a pozíciókat, amelyekben ezekkel a

könyvekkel benne voltunk és lemondtunk voltia a nagyobb
szabású tankönyvtermelésrl, de a többi'ek versengése ezt a

nyugalmas folytatását az üzletágnak nem engedte meg.
Azzal tisztában volt mindenki, aki ezekkel a. dolgokkaí

foglalkozott, hogy azt a sok tankönyvet nem annyira a hiva-

tás iránti lelkesedés és a tudomány iránti szeretet, neln a
jogos ambició hozza létre, hanem az anyagi haszon után való

vágyakozás vezérli azokat a hivatottság nélkülS szerzket^
akik z könyvbl összelopkodnak Qgy tizenegyediket. Ezért

az igy elállott tlprodukcióért rendesen a kiadókat tették

felelssé. A kiadók igen nehéz helyzetben voltak, ha az X-i

gimnáziumi tanárnak azt az ajánlatát, hogy egy uj földrajzot,,

v^agy egy uj miagyar nyelvtant ir, a kiadó el nem fogadta, mert

ki volt téve annak, hogy a haragos szerz az illet kiada

egyéb kiadványait' is kidobja ebbl az ^i^koléból. A kiadó,,

minél nagyobb tankönyvkiadó volt az illet, miiiél jobban

el voltak terjedve tankönyvei az iskolákban, annál védteleneb-

bül állott a tankönyvírók ajánlataival szemben.

A közoktatásügyi minisztériumnak tudtára adták ezeket X^
a bajokat, de nem birta magát elhatározni a gyökeres segít-

ségre, pedig a minisztérium az approbáció utján, illetleg.
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annak megtagadásával gyökeresen segíthetett volna a bajon.

De 'ilyenkor más szempontok érvényesültek. A benyújtott kész,

kiszedett, kinyomtatott könyvvel! szemben nem lehetett kegyet-

knül eljárni, mert azért megharagudott volna a szerz, aki-

nek esetleg értékes összeköttetései voltak és igen nagy anyagi

kárt szenvedett volna a kiadó, aki már nehéz ezreseket fek-

tetett volt bele elre a könyvbe. Ilyen okokból azután jófor-

mán minden könyv keresztüllment az engedélyezésen és odáig

jutottunk, hogy egy-egy tárgynak egy-egy iskolanem részére

való tankönyveinek száma háromszorosan vagy négyszeresen

túlszárnyalta a nagy német birodalom tankönyveinek számát.

Mikor Szósz Károly, a képviselház késbbi elnöke,

vezette a kultuszminisztérium irodalmi osztályát, én azt a

javaslatot tettem neki, hogy a minisztérium fogadja el a tan>

Könyveket irógépes kéziratban bírálatra. Akkor a szerz, vagy

a kiadó legfeljebb a leirás költségét kockáztatja és a miniszté-

rium anyagi és humanitárius szempontok által nincsen feszé-

lyezve az engedélyezés tekintetében. Ily gépírásos kézirat

visszautasítása nem tesz tönkre exisztenciát és nem pusztit

anyagi érdekekben. Javaslatom, bár rokonszenvvel találko-

zott, mind a mai napig megvalósítva nincsen.

Eg^ derék ember.

Néhány esztendeig folytattuk a Lautfer-féle mérsékelt

keretben a tankönyvkiadást és meggyzdtünk róla, hogy azt,

ha le nem akarjuk magunkat szoríttatni a térrl, intenzivebben

kell folytatrfi. Minthogy nem akartuk szaporítani a tanköny-

vek számát és azok bevezietése érdekében küzdelembe bocsát-

kozni a nagy tankönyvkiadóvállalatokkal, ennek az intenzív

'fejlesztésnek legcélszerbb módjául ^z kintálkozott, hogy a

meglev tankönyvek közül törekedjünk bizonyos mennyisé-

get és fajtát magunkhoz váltani.

Tudván azt, hogiy az Eggenberger-féle könyvkereskedés

tulajdonosa, Hoffmann Alfréd, korára való tekintettel, lassan

vissza akar vonulni a kiadóvállalat vezetésétl, tervbe vettük

az tankönyvüzletének megvásárlását. Ez a terv még nekem

is tetszett, aki pedig mindig húzódoztam a tankönyvüzlettl,

tetszett pedig azért, mert az Eggenberger-féle tankönyvüzlet ig:a-

zán jó könyvekkel rendelkezett, az egész egy organikus bázison
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volt felépítve, értelemmel vezetve és meglátszott rajta jeles peda-

gógiai Íróknak irányítása. Az Eggenberger-féle kiadványok

azonfelül igen szépen és tetszetsen voltak kiállítva, gondos

tipográfiával, jó papiron, nem túldrága árakon kerültek forga-

lomba; azonkívül reméltük, hogy Hoffmann Alfréd olyan lember,

akivel könnyen lehet megegyezésre jutni, mert lojálisnak, el-
zékenynek és korrektnek 'ismertük; az is volt, és számitásunk

éppen ezen a ponton mutatkozott hibásnak, mert mikor
Hoffmann Alfréd-ot felkerestem és terveinket eladtam neki.

mindjárt kijelentette, hogy kiadói vállalatát ugyan el akarja

adni, azonban tekintettel arra, hogy t az Athenaeum néhány
évvel ezeltt megválasztotta igiazgatóságának tagjául, nézete

szerint az Athenaeum iránti lojalitás megköveteli hogy tan-

könyv-vállalatát az Athenaeumnak adja át, vagy legalább ís

azt kínálja meg vele elssorban.

Hoffmann Alfrédnak igaza volt, a lojahtás és a korrektség

tényleg megkívánta, de milyen kevés Hoffmann Alfréd sétál

közöttünk, ö azután tényleg megemlítette az ügyet az

Athenaeum-mk, az természetesen kapva kapott rajta és

1898-ban az összes Eggenberger-féle kiadványok az Athenaeum
birtokába jutottak; magát a becslést is az Athenaeumra bizta

Hoffmann, aki az egész üzletet az t jellemz gavallérsággal

bonyolította le.

Hoffmann Alfréd, amint ebbl a dologból ás látszik, egyike

volt a magyar könyvkereskedeltem legérték'esebb egyénisé-

geinek; rokonszenves modorával lebiliincselte mindazokat,

akik közelébe jutottak. Az üzleti helyisége az u. n. ,,Eggen-

hergeriánum'\ valóban a legjelesebb tudósok gyülekez helye

volt, még akkor is, mikor kiadói mködésével felhagyott és

csak szortiment-üzletet folytatott, ö hozzá az embereket nem
az érdiek kapcsolta, hanem személyének szinte megbecsülése.

A könyvkereskedelemben beállott viszonyok és az Athe-

naeum ügyeinek átmenetileg rosszabbra fordulása ezt a türel-

mes és szelíd embert elkeserítette és egy önfeledt pillanatban,

amikor vártuk, hogy mint a könyvkereskedk egyletének

elnöke, annak közgylését megnyissa, önkezével vetett véget

életének. Kár érte, egyike volt a legderekabbaknak a mi

körünkben.
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A Stampfel-cég üzleti jelvénye.

A Stampfel-féle kiadóvállalat.

Amennyire nagyrabecsültem Hoffmann Alfréd-oí nobilis

elhatározásáért, az üzleti dolgokban oly ritka önzetlen lojalitá-

sáért — épp annyira sajnáltam, hogy elestünk az kiadóválla-

latától, mielv tankönyvüzletünk fejldését bizonyára igen el-

nyösen befolyásolta volna.

Maradtunk tehát a régi keretekben mindaddig, amig

1904-ben nem kínálkozott újra alikalom e keretiek kibvitésére.

Akkor értesített m'inket intézetünk egy régi barátja arról,

hogy Stampfel Károly pozsonyi könyvkiadó egészségi állapo-

tára való tekintettel el akarja adni könyvkiadóvállalatát.

A Stampfel-féle könyvkiadóvállalat egyike a legszebb

fejldésü kiadóvállaüatoknak, az egyetlen, amely az ujabb

korban a vidéken keletkezett és nagy lendületet vett. Stampfel

Károly nagy mveltség könyvkeresked volt és midn
1873-ban a Pozsonyban már 1715-ben megalapitott könyv-

kereskedést megvettie, azt teljesen uj alapokra fektette, bebizo-

nyítván, hogy vidéki városban is lehet élénk szellemi életet

kifejleszteni, ha megvan a hozzávaló, a rátermfött ember, akli

meg tudja indítani a folyamatot. Stampfel egész sorozatát ala-

pította az irodalmi válílalátoknak éts miind ott gyökereztek az

városának talajában. Az odavaló középiskolai és akadémiai

tanárokat sorakoztatta fel rendre, mint gyjteményeinek

munkatársait és sokan közülük éppen ott kifejtett irodalmi

mködésük folytán kerültek késbb elkel állásokba.

A Stampfel-féle könyvkiadóhivatal sok kitn tanköny-

vön és becses ifjúsági íiraton kivül megindította az elnyösen

ismert ,,Tadományos zsebkönyvtár'' cim gyjteményes vállala-
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tot, az els ilynem vállalatot hazánkban, amely feladatául

tzte ki az amol primerek mintájára mítiden tudománysziak-

ból egy kis kézi könyvecskét mintegy káté formában közzéttenní

abból a célból, hogy bárki különös elképzettség nélkül is

ezekbl a kis kézikönyvecskékbl az illet tudományszak

elemeivel megismerkedhessek, ö adta ki az ..Egyetemes Isme-

retek Tárá^'-nak gyjteményét, a „Hazaüds könyvtár''-t Gaal

Mózes szerkesztésében, az Jfjttságí könyvtár'-t Szemk
István szerkesztésében, az Jfjuság könyvesháza''-t ár. Féss
György szerkesztésében, a „Kortársaink'' cimü, életrajzokat

tartalmazó gyjteményt ár. Féss György szerkesztésében, a

^Mcigyar Helikon"-t, ugyancsak jeles férfiak életrajzait tartal-

mazó gyjteményt ár. Zólyomy Lajos szerkesztésében, a

..Nemzetünk nagy költi" cimü gyjteményt Gaal Mózes szer-

kesztésében, a ..Tanulók könyvtárá"-t Dáviá István szerkesz-

tésében és ezekenfelül még sok, igen becses, nagyrészt peda-

gógiai munkát. Kitn német összeköttetéseire támaszkodva

kiadta német nyelven Jókai Mór-nak néhány nagy regényét,

Kossuth Lajs-nsik az emigrációból való iratait, Pulszky

Ferenc-nek ..Életem és korom" cim 4 kötetes munkáját és

Wirkner Lajos emlékeit.

Mi elvi hajlandóságunkat kifejezvén ajánlattev üzletbará-

tunk eltt, a velünk közölt adatok tanulmányozásába beleifogtunk.

Ez a munka igen könny volt. Ellentétben a Lauffer-féle rendet-

lenséggel és a tulajdonos halála okozta fejetlenséggel, — itt

Stampfel Károly oly minuciózus részletességgel és pontosság-

gal adta keznkre az összes adatokat, amelyek vállalatá-

nak megbirálására alkalmasak voltak, hogy feazán könnyen
lehetett tájékozódni bennük. 1904 május 23-án Székely Ferenc-

cel átmentem Pozsonyba, hogy ott a helyszínén is megnézzük
a kiadványi készleteket és azok tartozékait és ott folytassuk a

megbeszéléseket. Annyira imponáló rendben volt tartva ez az

egész vállalat, leltára, üzleti könyvei, egész kezelése,

hogy 'igazán rövid néhány óra alatt minden fell tájékozód-

hattunk és még ott, azon a napon megállapodhattunk a vétel

iránt, jegyzkönyvbe is foglalhattuk megállapodásainkat.

Néhány nappal rá, 1904 május 31-én jött létre a végleges szer-

zdés.

Ezt követte a nagy könyvvándorlás, a készleteknek
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Pozsonyból Budapestre való hozatak és átvétek. Az üzlet-

átvételrl közös körlevélben értfesitettük a könyvkereskedelmet

és )a Stampfel-féfe könyykiadóvállalat összes munkatársait,

valamint arról is, hogy a Stampfel-céget fenn akarjuk továbbra

is tartani, dokumentálásául annak, hogy intézetünk az ö válla-

latának továbbvitelében ugyanazon fenkölt szellemet fogja

irányadónak tekinteni, mely Stampfel Károly-t kiadói téren,

tevékenységének hosszú ideje alatt mindenkor vezérelte;

éppten ezért óhajtjuk, hogy cimében is tovább éljen a vál-

lalat.

A Dobrowsky éa Franké-féle kiadóvállalat.

A Stampfel és Lauffer-vállalatban most már sok, ig'en

tekintélyes tankönyv felett rendelkeztünk, melyek azonban

fként a vidéki iskolákban foglaltak helyet, mert mindkét

vállalatnak szerzi nagyobbrészt vidéki intézeteknél mköd
tanárok voltak. Ez a körülmény volt foka annak, hogy midn
még ugyanazon év, 1904 nyarán az a lehetség ki^álkozott, hogy

megvásárolhassuk a Dobrowsky és Franké cég kiadványa'.it,

ebbe a vásárlásba gyorsan beleugrottunk. A Dobrowsky és

Franké cég volt tulajdonképpen a mi, 1869-ben megalapított

könyvkereskedésünknek jogutódja. Kiadványait is azokon az

alapokon folytatta, amelyek neki ez üzleti átvételbl jóformán

önként ölébe hullottak és igen ügyesen kiépítette abban az

irányban, hogy Budapest fváros elemi iskolai könyvszükség-

letét láthatta el olvasókönyvekkel, számtani könyvekkel,

nyelvtanokkal, földrajzokkal és egyéb szükségletekkel.

Én éppen azon a ponton féltem a dologtól, amely azt

indokolni látszott, éppen azoknak a budapesti fvárosi Iskola-

ügyi hatóságoktól függ tankönyveknek jöv sorsa irárit táp-

láltam bizonytalan félelmet, amely késbb indokoltnak

bizonyult.

Végzetes hiba.

A Dobrowsky és Franke-féle kiadványokat beleolvasz-

tottuk a Stampfel-féle kiadóhivatalba. Most már azután igazán

a nagy tankönyvkiadók sorába kerültünk és vállalatunk-

nak ez az osztálya teljesen önálló vezetést igényelt. Erre a

vezetésre meghívtuk a Wodianer-cég egy hajdani ftiszcvise-



VÉGZETES HIBA 17

lj ét, abban a hiszemben, hogy az erre alkailmas is lesz, hiszen

kitn iskolája volt.

Bármin vélemények voltak is a könyvkereskedelemben

arról az ügyvitelrl, amely a Wodianer-féle tankönyvvállalatot

a legels helyne juttatta és valóban nagyszer eradlményeket

ért el, nekem mindig az volt a nézetem, hogy annak a

rendszernek minden kinövései mellett ds maga az az alkotó

munka, amelyet Wodianer Arthur tankönyvválüalatának kiépí-

tésében végzett, teljies elimerést érdemel mindiazoktól, akik meg
tudják becsülni az önálló gondolkodáson és kombináción alapuló

céltudatos munkát. Hiszen Dehet a verseny formáit kritizálnunk,

mégis el kell ismiernünk, hogy aki a versenyben gyztesi marad,

annál nagyobb munkát végzett, minél nehezebbé tették neki ver-

senytársai a sikert. Az az egy bizonyos, hogy a réglibb, gazda-

gabb és jobban bevezetett tankönyvkiadókat a Wodianer tlan-

könyvvállallata idvd kiszóritotta pozíciójukból és vállalata

már szinte a tankönyv-monopóliumhoz közeledett.

Joggal fel lehetett tenni, hogy aki ebbl az iskolából

került ki, az jól megtanulta a maga m'esterségét. Tévedés volt.

Ráillett arra az egyébként becsületes férfiúra Schillernek az a

mondása:

„Wie er ráuspert, und wie er spuckt,

Das habit ihr ibm glückllich abgeguckt;

Abeír seijn Scheniie, ich meine, sein Geist

Sich nicht aiuf der Wachparadé weist."

Ebben a versben az illet üzletvezet mködésének egész

bírálata benne foglaltatük. Ö megállapitott programmal vette át

a tankönyvválialat' vezetését, amely programm papíron kifogás-

talan volt. A kivitelben azután egészen másként festett a dolog.

Nem vok szerencséje a munkatársak megválasztásában,

nem birta gazdaságosan szervezni a propagandát, nem tudott

megküzdeni a nehéz versennyel, niem birtia elre vinni a válla-

latot. Az elállítási költségiek az akkori bérviszonyok válságai

közepett mindig emelkedtek, a forgalom legjobb esetben is

ugyanaz maradt.

Egyébként nemcsak volt a hlibás, mi is hibásak voltunk.

Mindig megbosszulja ma^gát az, ha valakinek a rendszerét egy-

szeren utánozni akarják. Sem a politikában, sem a gazdasági

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 2
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életben nem lehet egysí^erüen lemásolni másnak a rendszerét,

még ha az bevált is, st akkor legkevésbbé. A mi hibánk

volt, olyan egyéniséget tenni meg vezetnek, aki nem tudott

vezetni, olyat állítani az ügyek élére, aki csak másolni tudott,

eredeti, alkotó gondolatra nem volt képes. — Ez ellenkezett

a mi vállalatunk szellemével és hagyományaival, azért ebben

kudarcot kellett vallanunk.

Kísérletek a versengés megszüntetésére.

Amikor mi most már három tankönyv-vállalat egyesítése

után e téren is számbaveend tényezvé váltunk, már folya-

matban voltak bizonyos bizalmas jelleg tapogatódzások és

tanácskozások az egyes kiadóvállalatok közt, nem lehetne-e

a már igazán túlságos mértékben lábra kapott versengést és

az ebbl származó sok kellemetlenséget valamiképpen meg-
szüntetni.

Ugy látszott akkor, hogy ez sikerülni fog, hogy az ösz-

szes tényezk érettek már rá és az a remény is hozzájáruli;

ahhoz, hogy a nagy tankönyvüzlet-alapitásba belemenjünk.

Az összes érdekelt felek behatóan foglalkoztak akkor

ezekkel a kérdésekkel és elhatározták, hogy az egész üzlet-

iágat egészséges alapon rekonstruálni fogják. Valami olyan

megoldás lebegett a felek szeme eltt, amelyben az érdekek

azonossága nyerjen kifejezést, minden külön érdek megsznjék

és egyik fél se szenvedjen sérelmet.

Már elre ki volt mondva, hogy ez az egyesülés nem
céloz áremelésieket, nem célozza sem a közvetit könyvkeres-

kedelemnek, sem a nagy közönségnek nagyobb megterheiteté-

sét ésigy nem járhat a kartellszerü szövetségek hátrányaival.

A tervezett egyesülés az üzletág egészségtelen kinövé-

seit akarta eltávolítani, a medd és céltalan kiadásokat, költ-

ségeket, beruházásokat mellzni, a termelést gazdaságosabbá

és olcsóbbá tenni, a propagandát reálisabb alapra fektetni.

De bármennyire felismerték az összes érdekelt felek egy

ilyen célú egyesülés elnyeit — ezúttal mégsem jött létre.

Még mindig merültek fel skrupultisok egyiknél vagy másik-
nál és mindegyik szerette volna az egyesülés eltt a nagy
fvárosi tankönyv-pályázat eredményét bevárni, melyhez
mindenki nagy reményeket fzött.
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A fváros tankönyv-pályázata.

Be is következett mihamarabb az az idpont, amidn a

íöváros avultaknak deklarálta az iskoláiba bevezetett tan-

könyveket és uj pályázatot hirdetett azokra.

Nagy garral történt ez a dolog. Részletes utasítások adat-

tak ki a megszerkesztend tankönyvek tartalma tekintetében,

különleges bíráló bizottságok alakultak a különböz tárgyú

tankönyvek elbírálására. Minden olyan mezbe volt öltöztetve,

mintha ezúttal valóságos pályázatról volna szó, amelynél a

legjobbat, a legmegfelelbbet, a leghasználhatóbbat akarják

kikeresni a pályázó mvek közül, mindlen protekció, minden

egyoldalú kedvezés, minden panama kikerülésével.

A rendezés — mert valóságfos szinházii regié látszott

intéz^ni ennek a pályázatnak dolgát — mindenképen azon volt,

hogy a pályázat komolysága és jelentsége minél jobban

kidomborodjék, die a végén mégis csak kisült, hogy közönséges

vásári komédia volt az egész.

Csakhogy drágia komédia. Ugy gondoibm', másokra nézve

IS, de különösen mi ránk nézve^ akik még sohasem vettünk részt

semmiféle pályázatban és akik annál komolyabban vettünk

részt ebben, mert hiszen ránk nézve egy elfoglalt pozidó meg-

tartásáról volt ezúttal szó.

Több mint 100.000 koronát kölitöttünk el arra, hogy ezt a

néhány elemi iskolai könyvet a célhoz méltóan elálllithássuk és

versenyképessé tegyük. Megbuktunk az egész vonalon.

Sem akkor nem volt értelme, még kevésbbé volna annak

értelme ma, hogy e felett keseregjünk. Nem is hinné el senki, hogy

okunk van rá. Egyszeren azt kell logikus fvel gondolni,

hogy mi rossz könyvekkel pályáztunk, mások ellenben jókkal,

természetes, hogy alul maradtunk. Magunk is ezt gondoltuk

volna, csakhogy . . .

Csakhogy volt két tünet ebben a pályázatban, mely

kizárta ezt a következtetést.

Mi oly nagy jelentséget tulajdon'itottunk annak, hogy

min könyvbl fog a jöv nemzedék Budapesten tanulni, hogy

a legels tekintélyt kértük fel arra, hogy az ABC-és könyv-

nek és az Olvasókönyveknek szerkesztéSsét vezesse.

Egyik legels pedagógusunkat, Alexander Bernát egye-

temi tanárt kértük fel arra, hogy álljon élére annak a gyakor-
2»
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lati tanférfiakból álló csoportnak, mely már igazolta volt

rátermettséglét ezen a téren. Alexander a nagy feladathoz

méltó komolysággal szentelte magát ennek a munkának, majd-

nem egy évig jóformán kizárólag evvel foglalkozott. Hogy
mily behatóan, azzal beszámolt abban a könyvben, melyet

„i4z olvdsókönyvrV cim alatt kiadot't. És ö, akinek <ebböl a

könyvébl tanuilták meg és tanulják ma is az oüVasókönvvék

szerzi, hogyan kell megszerkeszteni ezt a legfontosabb tanítási

eszközt, hogy a mi különleges nemzeti céljainknak megfelel-

jen: a maga szerkesztette olvasókönyvekkel — megbukott.

De bele kellett nyugodni; hiszen nem lehet azt

bebizonyítani apodiktice és kétségen felül, hogy X könyve

jobb, mint Y-é, mert érveket bven lehet felhozni mindkett

mellett, vagy ellen.

De a másik dologba már nem lehet belenyugodni, mert

ez még a laikus eltt is, a kis gyermek eltt is, a teljesen

tudatlan ember eltt is világossá és kétségtelenné teszi, hogy

ez a pályázat lelkiismeretlen emberek lelkiismeretlen komé-

diája volt.

Egy atlasz története.

A pályázat egyik fontos tárgya egy népiskolai földrajzi

atlasz volt. Ilyen atlasz nagy dolog. Aki néhány fillérért meg-

veszi, az nem is sejtig mily nagy munkát, mily sok idbe
kerül munkát, mily sok embernek évekig tartó munkáját és

mily sok-sok pénzt emészt föl egy ilyen kis atlasz.

Mi a Dobrowsky és Franké kiadványaival együtt átvet-

tük a népiskolai atlaszt is, ez volt a legértékesebb és legdrá-

gább alkatrésze ennek a kiadóvállalatnak. Az atlaszt Dob-

rowskyék is évente kijavíttatták, megújították, hiszen a tér-

képészeti tudomány folyton haladt, és törekedtek azt a kell

színvonalon tartani. Ezért állandó szerény díjazásban része-

sítették a szerzt is.

Mikor a pályázat ideje elkövetkezett, az volt a helyzet,

hogy ez volt másodmagával egyébként is az egyedüli ilyen

népiskolai atlasz egész irodalmunkban, mindenben megfelel

volt eddig is, a fváros iskoláiba be volt vezetve eddig is, st
az egész országban is; csak be kell nyújtani és annál bizto-

sabb a siker, mert h'iszen jóformán versenytárssá sincs.
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Arra, hogy a rendelkezésre álló id alatt új atlaszt csináljon

más kiadó — józan ésszel gondolni sem lehetett.

Mindamellett minket annyira hevített az ambició, hogy
minél tökéletesebbet nyújtsunk, hogy nem értük be a

meglév atlaszszal, hanem a leigfszebbet akartuk nyújtani, amit

a kartográfia elállitani képes.

Mindenekeltt még egy szerkesztt szerzdtettünk az

atlaszhoz, mert Dobrowskyék bizalmasan figyelmieztettek

arra, hogy a szerzt ellenrizni kell, nem mindig megbízhatók

a revíziói.

Azután elhatároztuk, hogy még egy pár uj térképpel

szaporítjuk a térképek számát és a meglevk némelyike

helyébe uj köveket metszetünk, mert némely kövek elkoptak

az idk folyamán — némelyek pedig, különösen a hegy- és

vízrajziak, most tökéletesebb módon készithetk, mint néhány
évvel ezeltt. Igénybe vettük egy elsrangú németországi föld-

rajzi intézet egész apparátusát ennek a kliis atteznak az érde-

kében és Révai Ödön, aki ennek az ügynek gondozását magára
vállalta, egy álló esztend odaadó munkáját szentelte neki.

Az eredmény oly szép és tökéletes kis t'aneszköz

volt, amelynél különbet sem Parisban, sem Londonban, sem
Rómában, sem Berlinben nem használtak a gyermekek, öröm
volt ránézríi.

Ellenben Budapest székesfváros tankönyvpályázatán ez

az atlasz elbukott!

És vájjon melyik nyerte el a pálmát? Milyfen atlasz volt

az, amely ezeknek a nagyszer bíráló szakférfiaknak tetszé-

sét megnyerte?

Ugyanannak a szerznek ejgy másik atlasza! Ugyanaz
a szerz, mint kisült, egy zágrábi knyomdai intézet részére

szerkesztett (!) egy másik atlaszt, amelyet az az intézet oly-

képen állított el, ahogy még hasonló mvet el nem állítot-

tak! Még a legprimitívebb népeknél sem, amelyek a könyv-

nyomtatást és a litográfiát már bevezették. Még Ázsiában sem,

még Afrikában sem. Oly valami megbotránkoztató förtelem

volt ez az u. n. földrajzi atlasz, hogy d sem lehet azt kép-

zelni. A tipográfia és a litográfia üegelején ily durva, ily

nyers, ily vad és képtelen munka sehol a világon nem látott

napvilágot. .^
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És hogy ez a Jiilres biráló-bizottiság: ezt em atkszt
elfogadta és approbálta és az iskolákba bevezette és a gyer-
mekeknek annak megvásárlását megengedte, st elrendelte —
és hogy a tanügyi osztály vezetje az errl szóló okmányt
aláirta — az a legnagyobb kulturbotrány volt, amely valaha
megesett.

Azaz, hogy a botrány amilyen nagy volt — épp oly

csöndes is volt. Mtert m'i nem csaptunk vele zajt. Minek is? Ha
nagyon felkavarjuk a dolgot, megeshetett volna, hogy még
egy bizottságot alakítanak más fvárosi tanárokból és tiszt-

viselkbl és azok képesek par ordre du mufti bélyeges

okmányt kiállitani arról, hogy ez a botokud atlasz (pardon,

mégi a botokudok is különb atlaszt használnak, ha földlrajzot

tanulnak) a kartográfia egy elsrend remeke, méltó arra, hogy
a legközelebbi kiállításon megkapja a nagy dijat.

Folytatása azért*^ mégis volt az ügynek, sajátszer és

cifra folytatása. Egy szép napon ugyanis megjelent

nálam a tainszermuzeum igazgatója, mini a vallás- és

közoktatásügyi minisztérium kiküldöttje, azzal a megbízással,

hogy vizsgálatot indítson a vá atüaszunk ügyében, fként
abban az irányban, vájjon az hazai ipartermék-e. A dolog annál

csodálatosabb volt, mert hiszen az atlasz-t már talán húsz év

óta állandóan approbálta a közoktatásügyi minisztérium; a

fvárosi pályázatra benyújtott kiadás is approbálva volt, mert

hiszen e nélkül nem is pályázhatott volna és igy a miniszté-

rium, ha az atlasz létrejöveteilének körülményeire kíváncsi

volt, e hosszú id alatt e tekintetben tájékozódhatott volna. A
kiküldött miniszteri megbízott kérdésére felViJágositottuk t
az igazsághoz hiven. Igiazoltuk, hogy az atlasz sziellemi része,

szerkesztése, megrajzolása, kbevésése itthon történik, kinyo-

matása ellenben Lipcsében, minthogy nálunk erre alkalmas

nyomdai intézet nincsen. Az egyetlen, amely szóba jöhetne,

hasonló atlaszszal versenytársunk és így a munkát el sem vál-

lalhatná. Kénytelenségbl odakünt nyomatjuk tehát az atlaszt

és ezzel egyszersmind nyomdailag tökéletes kivitelét is biz-

tosítjuk.

Hogy éppen most tette Vizsgálat tárgyává a minisztérium

ezt az ügyet, az felette megdöbbent volt. Szinte hihetetlen-

nek tartottam, hogy erre vonatkozólag tárgyi ok forogna fenn
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és hogy ez összeköttetésben lenne a pályázat ügyével. Ámbár
nem látszott lehetetlenségnek az sem, hogy érdekelt részrl

feljelentést tettek a minisztérium illetékes ügyosztályában,

hogy a pályázat képtelen döntése valamikép indokoltnak lás-

sák azzal, hogy a mi atlaszunk nem egészben honi ipartermék.

Én a magam részérl hajlandóbb voltam ezt az egész ügyet

személyem ellen irányuló politikai üldözésnek tekinteni, mert

abba az idbe esett, amikor a koalíció uralomra jutása és a

szabadelv párt bukása után nem egy tünet mutatott arra, hogy
azok a politikusok, akik hívek maradtak a szabadelv párt-

hoz, ilynem zaklatásoknak vannak kitéve.

Minthogy ebben nem tudtam világosan tájékozódni, fel-

kerestem az akkor teljes visszavonultságban él Tisza Istvánt,

elmondtam neki az egész dolgot és tanácsát kértem, hogy
vájjon egyik vagy másik irányban tegyek-e valamit. Ö kilátás-

talannak mondott bármely lépést, minthogy az az irányzat,

amely akkor egész közéletünket áthatotta, kulturális és gaz-

dasági életünkön talán még mélyebb sebeket ejtett, mi*nt a

politikában.

Egyet mégis felelsségre kellett vonni. A szerzt! Aki

elkövette azt a páratlan eljárást, hogy nevét odaadta egy

ugyanolyan fajta, ugyanazon iskolanem részére készül,

ugyanolyan rendeltetés és ugyanarra a pályázatra szánt

atlaszhoz, de nemcsak a nevét, hanem a munkáját is, közre-

mködését, tudását, és mindazt az anyagot, melyet mi bocsá-

tottunk rendelkezésére, a lipcsei földrajzi intézet anyagát, a

mi tulajdonunkat adta oda hátunk mögött, tudtunkon kivül,

tíitokban, a velünk konkurráló versenytársnak.

Társulatunk megbízta jogtanácsosát, hogy a htlen szerz
ellen inditsa meg a pert. De ez az ügyvéd elbb beszélni

akart a leend alperessel, meg akarta nézni, meg akart gy-
zdni róla, hogy épelméj emberrel van-e dolga, alkalmat

akart neki adni valamilyen kimagyarázásra, valamilyen kom-
mentálásra.

És akkor ez a jeles pedagógus, ez a nagy férfiú, azzal

indokolta eljárását, hogy a Révai-cég vele nem bánt el ugy,

ahogy más íróval el szokott bánni! Jókainak százezreket

tudott szerezni és rá nem gondolt! ö csak azt kapja,

ami számára szerzdésileg biztosítva van. Pedig van ö is vala-
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milyen legény, megérdemelne Is olyan pártfogást, mint

más!!

És ezt az indokolást, ezt a magyarázatot egészen ter-

mészetesnek tartotta, eljárását nem is vélte szükségesnek men-

teni és csak mikor figyelmeztették eljárásának komoly követ-

kezményeire, akkor küldte el a tulajdon ügyvéd-fiát, hogy

védje meg valahogy az apját. Végül is futni engedtük a sze-

gény ördögöt.

Azóta elmúlt sok esztend'. A nagy férfiú, a Jókai

versenytársa, rég el van feledve, az kakuk-fércmvé-

nek sincs nyoma többé. De most, hogy kikívánkozott bellem
ez az épületes történet, hadd mondjam ki, hadd valljam be

végre teljes szinteséggel, hogy ezért nem 'szerettem foglal-

kzni a tankönyvek HadásávaU ezért húzódoztam ettl mindiiig

és nem bírtam belemelegedni még akkor sem, mikor már nagy

érdekek ezt kivánták volna, mert nem birtam elviselni az

érintkezést az effajta szerzkkel, azokkal a felfuvalkodott^

üres és önhitt lényekkel, akik, ha egy olvasókönyvet össze-

tákoltak, egy iskolakönyvet összeollóztak, már úgy járnak-

kelnek közöttünk a földön, mintha az Olympos nagyjai közé

tartoznának.

Akinek megadatott, hogy ennek a nemzetnek a legna-

gyobb elméivel érintkezhetett, aki élvezte éveken át nap-nap

mellíett az Eötvös Károly páratlan magyar dméjének meg-
nyilatkozását, a Mikszáth Kálmán sziporkázó szellemét, a

Jókai Mór fönséges humorát és mindezekben a valódi nagy-

sággal járó szerénységet — az nem trheti azoknak a szel-

lemileg kicsinyeknek önhitt lényét, akikrl ezekben a sorok-

ban szó esett. Ezért nem akartam iskolakönyvek kiadója

lenni, ezért nem boldogulhattam ebben, mikor belekerültem^

ezért akartam végül is megválni tle.

Ujabb kísér/etek a tankönyv-

bajok orvoslására.

Ez volt most már fvágyam. De többi igazgató-

társamé is.

Az volt az általános vélemény, hogy a fvárosi tankönyv-

pályázat problematikus eredményié után talán megérett az id
a harmadév eltti terv megvalósítására.
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Igazgatóságunk Révai Ödönt külldlte ki ennek a dolognak

tanufmányozására, aiz érintkezések újra felvételére. Ez neki

való feladat volt. Mert benne meg van a szükséges kitartás,

szívósság és türelem, ilyen hosszú tárgyalásokba elmélyedni,

gyléseken résztvenni, ily bonyoíult ügyekben expozékat

készíteni, ellentétes érdekek kiegyenlitésén fáradozni.

Tisztében eljárva, most a legnagyobb készségre talált

mindenfelöl.

Az utolsó években még féktelenebbé ntt versengés foly-

tán már kérdésessé vált egyáltalában a tankönyvüzlet jöve-

delmezsége. Improduktív kiadások, medd költségek, túl-

termelés folytán keletkezett károk és számos kinövés, sok-

félie baj kívánatossá tették mindenkire nézve az egész szerve-

zet újjászervezését, a visszás állapotok megszüntetését.

A tankönyvkiadók most már jóformán abban versengtek

egymással, hogy a megoldás melyik legcélszerbb módját

ajánlják.

Az els tervezetet a Franklin-Társulat igiazgatója, Gár*

dos Alfréd készítette. Ez valamjiilyen trust-szerü megoldást

javasolt. A terv többféle módosításon ment keresztül. A kon-

ferenciákon résztvettek a Franklin—Méhner—Wodianer cégiek

részérl Gárdos Alfréd, az Athenaeum részérl Scfivarcz Félix,

a Singer és Wolfner cég részérl Wolfner József, a Révai—
Lauffer—Stampfel vállaliatok nevében Révai Ödön,

A sokféle javaslatból végre kialakult valami egészséges

terv. Egy közösen megalapítandó olyan szerv, mely az egész

tankönyvüzletet az iskolaügy érdekeinek és az egyes cégek

anyagi érdekeinek szemmel tartása mellett normális alapokon

rekonstruálja.

Az összes felmerült tervek s az azokhoz kapcsolt észre-

vételek és módosítások tekintetbevételével elkészítend szer-

zdés-tervezetnek kídolgozásávail Révai Ödönt bánták meg, ki

azután a komplikált és sok águ-bogu anyagot szerves egésszé

alakította. Egy uj részvénytársaság megalakítását vették

tervbe, amely átvegye az összes tankönyvkiadók összes tan-

könyvkiadványait és amelyben minden kiadó abban a per-

centuálís arányban részesedik, amennyi forgataat jelentenek

az általa átadott tankönyvek.

Az ügynek lebben a stádiumában a Szent István Társulat--
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hoz fordultak átirattal a tanácskozó kiadók, mivel természet-

szierüen t is meg: akarták nyerni az eszmének. Bár a Szent

ístván Társulat — fejtették ki ebben — kifejezett jellegénél

fogva a tankönyvirodalomnak csak egy speciális ágát mveli
és bár természetesnek tartják, hogy a Szent István Társulat

hivatásánál fogva még a többi feleknél is gondosabban tarto-

zik rködni a felett, hogy a tervezett alakulásnál ezek a célok

szem ell ne tévesztessenek — az egyesült kiadók hiszik, hogy

a tervezett vállalat keretén belül nem csak azt lehet biztosí-

taná, hogy a Szent István Társulat által közrebocsátott köny-

vek katholikus jellege továbbra is fenntartassék, hanem a Tár-

sulatnak és kiadványainak az eddiginél is nagyobb befolyást

lehet biztosítani a katholikus iskolákra a többi kiadók sérelme

nélkül, mivel az érdekek, amelyeket a kiadóknak eddigelé katho-

likus jelleg kiadványaiknak terjesztésénél gondozniok kellett,

az egyesítés folytán önként megsznnének.
A Szent István Tár^sulat belevonása a tervezett alakí-

tásba nem járt eredménynyel; hosszas tárgyalások indultak

meg, amelyeken különösen Erási Károly és Simonyi-Sema'

áam Sándor vettek részt. De végül is a társulat igazgatósága,

tekintettel speciális jellegére, helyesnek vélte lemondani arról,

hogy a tervezett alakulásban résztvegyen, magát igy önálló-

ságától megfossza. És mivel a többiek nem gondolták a célt

teljesen elérhetnek, ha egy olyan jelentékeny tankönyvkiadó

azután is külön utakon járhat, az egész ügy — ezúttal másod-

szor, közvetlenül a véglegesítés eltt — újra ad acta tétetett.

Megszabadulunk a tankönyvektl.

Az eredménytelen tárgyalásoknak azonban ránk való

kihatásukban mégis volt valami eredményük. Tankönyvkiadó

kollégáink ezeknek az eszmecseréknek folyamán meggyzd-
tek arról, amit különben sem titkoltunk már, hogy mi a tan-

könyvvállalattól szívesen megszabadulunk, mivel különösen a

fvárosi tankönyvpályázat esete ajaposan elvette tle a

kedvünket.

A Franklin-Társulat is tett egy javaslatot az átvételre

vonatkozólag, az Athenaeum is. Az elst nem tartottuk tárgya-

lásra alkalmas alapnak, el üs ejtettük, ellfenben az Athenaeum-

mal az javaslata fell megindultak a tárgyalások, amfelyek —
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mint nálunk egyáltalában az ilyen ügyek — gyors ered-

ményre vezettek.

1908 január 31-én jött létre az a szerzdés, amelylyel

összes tankönyvöinket a rokon jelletgiü kia/dlványainkkal együtt

eladjuk az Athenaeumnak. Csak a hires Népiskolai Atil'aisz volt

kivéve az ügyletbl. Ezt a Singer és Wolfner-cé^, a fvárosi

elemi iskolai könyvek kiadója vettes meg.

Az elemi iskolai könyveket az Athenaeum mindjárt átadita

a Franklin-Tár^sulatnak, ugy, hogy a maga kezelésében csak

a különböz fajtájú középiskolai könyvek maradtak meg.

A kartellszerü megállapodás azután végre mégis csak

létrejött a tankönyvkiadók között olyanformán, hogy mind-

egyiknek a forgalmi összeg után bizonyos százalékos része-

sedés biztosíttatott. Azóta a tankönyvvállalatok harmoniku-

san folytatják üzemüket csendesen egymás mellett.



XIX.

SZAPORULATOK — TERJESZKEDÉSEK.

Aigner Lajos kiadványai.

Az igazi kiadónak csak az a könyv szerez valódi örömet,

amelyet maga csinált, maga alkotott meg. A kiadó ugy van

kiadványaival, mint a szül gyermekével. Gondosan

neveli az örökbefogadott gyermeket is, de ez mégsem az

igazi, ez mégsem az édes gyermeke.

E felfogás ellenére is az idk során sok mindennem kész

vállalatot vagy egész üzletet kebeleztünk be saját vállala-

tunkba; minden ilyen tranzakciónak meg volt a maga különös

oka. A legels az Aigner-féle kiadványok egy részének meg-

vásárlása volt.

Aigner Lajosról már több izben megemlékeztem. Egyike

volt a legmveltebb könyvkereskedknek, de voltak irodalmi

becsvágyai is. Tán ez utóbbiak okozták, hogy nem szentelte

magát teljes lélekkel hivatásának és igy szép és sokat igér
kezdet után gyorsan jutott lejtre, amqlyen csak lefelé lehet

csúszni. A könyvkeresked mestersége Magyarországon

egész embert kivan, egy egész embernek minden tehetségét,

minden munkáját, teljes odaadását.

Aigner Lajos egy-két értékes leisztétikali munkának meg-

írása után irodalomtörténeti buvárlatokkal foglalkozott; ezen

a téren elismerésre méltó munkát végzett u^an, dfe olyat,

amelyet épp oly jól, talán még jobban, bármelyik középiskolai!

tanúr elvégezhetett volna; amellett természetesen csak félig

szentelte magát kiadói üzletének, amelyet néhány igen jó és

kelend tankönyv-kiadványa tett egy idben gyümölcsözvé. A
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tankönyv-kiadás terén elfoglalt pozíciójából kisodorta a kon-

kurrencia és ott maradt a ,,Fwyel"'Vol a .,//özanfe"-kal, a

„Nemzeti könyvtár'Wal és a „Md^yar könyvesház*'-z^)^,

ezekkel a csak áldozatokat igényl vállalatokkal. Soká ezt

nem bírhatta el, 1889-ben kénytelen volt a Váci-utca 1. sz.

alatti Lyka-házban elfoglalt szép, nagy üzleti helyiséget ott-

hagyni és a Zsibárus-utcába költözni.

Nekünk közben szk lett a Váci-utca 13. sz. alatti helyi-

ségünk és nagyon szerettük volna az Aigner-félét megkapni.

Aigner késznek nyilatkozott nekünk ezirányban segítségünkre

lenni, azonban feltételül azt kötötte kSi, hogy a ráktár-helyi-

ségben elraktározott nagy készleteit vegyük át, mert azokat nem
tudiná hol ielhielyezníi. Ezek a készletek fként a ,^^emzeti

^könyvtáf köteteibl állottak. Mintegy negyvenezer kötetet

kellett átvennünk. Ahhoz, hogy ezt a gyjteményt folytassuk,

nem éreztünk magunkban semmi kedvet. A „Nemzeti könyvtár''

igen értékes gyjtemény volt kodalomtörténetíi szieimpontból',

hiszen Kazinczy, Mikes, Kármán, Vitkovits, Dajka, Irinyi,

Sárassy, Dugonits, Gál, Vachot, Czakó munkáit kezdte közölni,

de egész szerkezete, a szerzk megválasztása, a mvek szer-

kesztési módja semníiképen sem tehette ezt a gyjteményt

népszervé. Mi a készleteken az idk során nagynehezen túl-

adtunk, fcélunkat elértük, a helyiségbe beköltöztünk és ott

is maradtunk mindaddig, amíg az Ülli-uti könyvesházba át

nem mentünk.

A „Központi Aníiquárium"

.

Egy könyvkiadó üzletében, különösen annak kezd stá-

diumában, amidn állandó a kísérletezés, igen sok anyag
gyl össze, amelyet rendes úton tovább értékesíteni nem lehet;

ezt az anyagot igen jelentékenyen megszaporította az Aigner-

féle vétel. Célirányosnak mutatkozott tehát, ettl a nagy
könyv-tömegtl valahogy célszer utón megszabadulni és

minthogy a vállalat tisztviseli közül egyike a tehetségeseb-

beknek önállósitási gondolatokkal foglalkozott, elhatárpztuk

egy modern antiquárium Oilapiitását abból a célból, hogy els-
sorban az árleszállításra alkalmas kiadványokat és fként az

Aigner-féle anyagot értékesítsük.

így alakult meg a Központi Antiquárium é^ körtyvkereS'
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kedés címe alatt. Magyar József vezetéséviel az a vállalat,

amely a Muzeum-köruton még ma is fennáll.

Mieltt részvénytársasággá alakult át törzsvállalatunk,

a Központi Antiquáriumban való részesedésünket likvidálituk és

a vállalatot teljesen átengedtük Magyar Józsefnek.

Egy nagy magyar kiadó.

Emiitettem volt már a részvénytársaság megalapítása

kapcsán, hogy már akkor tervbe vettük volt a Ráth Mór-féle

könyvkiadóvállalat megszerzését, mert a viszonyok ott akként

alakultak, hogy szinte bizonyosnak tetszett, hogy elbb-utóbb

erre sor kerülhet.

1895-ben emiitette elttem egy jó ismersöm, Ráth Mór
házában lakó ügyvéd, nem volnánk-e hajlandók arról tár-

gyalni; ugy tudja, hogy Ráth Mór teljesen vissza akar

vonulni, összehozott ebben az ügyben a fiatal Ráth Gyulá-

val, aki azután készségesen átadta a szükséges leltári adato-

kat és megadta a kivánt felvilágosításokat. Ráth Gyula igen

derék fiatal ember volt, de félénk, önállóság hiján való, aki

semmirl sem mert nyilatkozni édesapja megkérdezése nélkül,

így azután soká tartottak a vele való tárgyalások, közben

belementünk a nyárba, Ráth Mór elutazott, a dolog elhúzódott

és miután sszel nem tért rá vissza, azt kellett gondolnunk,

elejtette az eszmét. Én nem tartottam helyénvalónak, sürget-

leg fellépni és igy a dolog akkor elaludt.

r 1899 október 4-én egyszer csak sajátkezüleg irt levelet

kapok Ráth Mdr-tól, melyhez az emiitett ügyvédnek is volt egy

levele csatolva. Ebben a Ráth Mór-hoz intézett levélben azt

Írja aiz ügyvéd, hogy a Révai Testvérek-kel három év eltt

abbanmaradt a tárgyailás, mert a kivánt adatokat nem kap-

hatta meg. Az emiitett céggel azóta is összeköttetésben állván,

tudja, hogy ott megvan a hajlandóság a tárgyalást újból fel-

venni. Ha e kezdeményezése itt is visszhangra talál, tessék

vele rendelkezni.

Rdth Mór kisér levele igy hangzott:

„Tisztelt Kartárs ur! A mellékelt dr. H.-féle levelet nem

értem. Hiszen közöttünk való tárgyalásra nem emlékszem? De

ilyenre a Dr. ur közbenjárása nem is lenne szükséges.
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Azt hallom, hogry Öíiök Eötvös minden kiadási jogát meg-
szerezitek. Ez esetben hajlandó lennék, hogy egymást ne rontsuk,

készleteimet önöknek eladni. Szives üdvözlettel

Budapest, 1899. október 3.

Ráth Mór s. k."

Szószerint közlöm ezt a ritka és kitüntet levelet. Igazán

ritka, mert nem hiszem, hogy még valaki, legkevésbbé

pályatársai közül valaki, kapott volna Réth Mór-tói sajátkezü-

\e^ irt levelet, és kitüntet, mert az már egészen bizonyos,

hogy ezen a szívélyes hangon senkivel nem levelezett.

Akkori összeköttetésünk során még intézett hozzám
néhány sajátkez levelet (hiiívatalosan, a cég nevében és alá-

írásával sokat) — mind rendkívül barátságos hangon voltak

tartva. Mindig „tisztelt" vagy „kedves kollégának" szólít,

mind'ig baráti üdvözlettel zárja leveleit.

Honnét ez a nagy elzékenység a Ráth Mór részérl,

ak'iit mindenki emberkerül, nyers modorú, goromba, ggös
és megközelithetetlien embernek ismert — hirbl, mert szemé-

lyesen nem ismerte t senki. Még saját cégének alkalmazot-

tai sem.

Mint a Dala'i Láma, ugy zárkózott el lakásában, nem
érintkezett családján kivül senkivel, nem járt sehová, saját

üzletvezetiének is csak Írásos ukázokban adta ki rendelkezé-

seit. Azt beszélték akkor, hogy 20—25 év óta nem volt benn

saját üzleti helyiségében, hogy családja éppen azért birta rá,

hogy saját könyvesboltját kerülje, mert oly goromba volt

ott megforduló elkel klienseivel, íiogy azok sorra otthagy-

ták. Az a hir járt róla, hogy az egyetlen Deák Ferenc volt,

akinek eltte tekintélye volt, akivel szemben elzékeny magatar-

tást tanúsított, mikor az naponta megfordult a Ráth-féle köny-

vesboltban. De már Gyulai PMal összeakadt akárhányszor.

Csakhogy ez fölébe is tudott kerekednii; meg is cselekedite

akárhányszor és híre kelt a Ráth-féle könyvesboltban vívott

gyakori szócsatáknak.

De ha ott hagyta is pulpitusát és iróasztialát — azért

mégis intézett mindent — tudott mindenrl, beleegyezése

nélkül semmit sem volt szabad elintézni, minden apróság

átment a kezén, minden rendelést megvizsgált, minden szállí-
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tást ellenrizett és ez mind együtt — nem kis dolog; mert

nincs körülményesebb, pepecselöbb munka a szortimentkönyv-

kereskedésnél.

E mellett kiadványaii ügyét is kizárólag maga intézte.

Az pedig nagy dolog volt, mert sok kiadványa volt és elöálli-

tásuk rendkívüli gondozást igényelt.

Ráth Mór igazán nagy kiadó volt, a legkülönb a maga
korában. Az általa kiadott munkák az irodalom legbecsesebb-

jei voltak; küls kiállításuk páratlanul szép és elkel, igazán

íinom ízlésrl tanúskodó. Még ma sem érte utói senki, de meg
sem közelitette senki az kiadásainak eleganciáját. Szinte

érthetetlen, hogy birta magát elhatározni annak a finom és

drága papirosnak felhasználására, amelyen jelentékenyebb

kiadásait nyomatta. Nem emlékezem, hogy láttam volna Ráth

Mór-féle kiadást, mely ne lett volna famentes papíron nyo-

matva. Ez pedig nagy luxus volt már akkor is.

Ha a Ráth Mór kiadói tevékenységét az kiadói kataló-

gusa alapján bíráljuk el, azoknak a könyveknek tömege és

jelentsége szerint, amelyek az nevével láttak napvilágot,

akkor ö nemcsak hazájának els kiadója a maga korában,

hanem az európai nagy kiadók sorában is egyik els helyet

tölti be.

Bámulatos az a sokoldalú tevékenység, melyet ö 1854-tl,

vállalata megalapításától mintegy a 80-as évek derekáig kifej-

tett; különösen az, amelynek során 1867 után az akkori kor-

mánnyal egyetértésben gondoskodott az abszolutizmus után

ébred nemzet mindennem szellemi szükségleteirl. Az isko-

lák mindennem tanszerekkel való gyors tellátásának ügyé-

ben — mondják — csodákat müveit. Egyáltalában bámulatra

méltó munkaer lehetett élete javakorában.

Ha végigtekintünk az általa kiadott mvek során, az

akkori kor legjelentékenyebb munkált találjuk együtt és ha a

ma él irodalomban azokat szemeljük ki, amelyek abból a

korból maradtak ránk és még ma is aktuálisak, még ma is

állandó becsek — akkor bizonyára a Ráth Mór kiadásait

válogattuk össze.

Hogy e mellett a nagyvonásu kiadói mködés mellett, a

kiadványok küls kiállítására fordított pazar bkezsége
mellett, a terjesztés tekintetében végtelenül kicsinyes, a
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könyvkereskedkkel való érintkezésben érthetetlenül oktalan

volt — ez ennek az eredeti egyéniségnek alig felfogható saját-

szersége és tragikuma.

Ennek tulajdonitható, hogy a legszebb, a legelismertebb,

a legkeresettebb, a legnépszerbb könyvek kiadója valóságos,

számbavehetö sikert soha siem tudott d'érni, hogy sisyphuái

munkát végzett egész életén át és hogy a leggazdagabb

magyar irodalmi kincsesbánya fejedelmi ura koldusszegényen

halt meg.

Engem mindig felette érdekelt ez az ers egyéniség, akit

csak kiiadványaiból és a róla terjesztett legeodlákból ismer-

tem. Sohasem gondoltam, hogy valaha is személyesen meg-
ismerkedem vele; hiszen teljesen elzárkózott a világtól. Ez,

még ha akartam volna is, teljes lehetetlenségnek látszott. És
mégis megtörtént. Egészen váratlanul és eléggé kellemes

módon.

Szabadságidmet Ausseeban töltöttem azon a nyáron.

Valamelyik nap átsétáltam Alt-Ausseeba, az erdben szembe-

találkoztam a fiatal Ráth-tsil aki egy öreg ur rrtellett haladt.

Megállt, üdvözölt és bemutatott édesapjának, Ráth Mór-nak.

Most már hármasban sétáltunk tovább, beszélgettünk sok

mindenfélérl és midn estefelé a Ráthék lakása elé érkeztünk

és m elbúcsúztam tlük, az öreg ur meghívott, hogy másnap
délután látogassam meg. Ettl a naptól kezdve gyakran vol-

tam nála és vele együtt hosszú sétákon és rám nézve igen

becses eszmecserékben némileg megismerkedhettem ennek

az igen mvelt és érdékes embernek igazi lényével és saját-

szer különcségeivel. Velem szemben mindig igm udvarias

volt, 'igazi érdekldéssel látszott viseltetni irányomban, talán

szabad mondanom, hogy megkedvelt és szívesen vette társa-

ságomat.

így történt, hogy midn ama kezdeményezés folytán

hozzám intézte levelét, azon a bizalmias hangon közelitett

meg, mely régen történt ausseei találkozásunk visszhangja

volt.

Én a levélre adott válaszomban emlékeztettem t azokra

a tárgyalásokra, melyeket 1895-ben fiával folytattam. Egyet-

len fia súlyos betegség áldozatául esett és én éppen e felett

beszélgetve az illet ügyvéddel, az kifejezést adott annak a

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 3
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meggyzdésének, hogy most bizonyára fokozott mértékben
kivan az üzleti gondoktól szabadulni.

Mindezek kapcsán közöltem vele, hogy az utóbbi

napokban találkoztam a szóban forgó ügyvéddel és

arról a nagy csapásról beszéltünk, amely t, az apát és min-
ket is, a kollégákat érte kitn és mindenki eltt rokonszen-

ves fiának korai elvesztésével. Ez alkalommal megemlékez-
tünk a három év eltti bizalmas tanácskozásokról és az ügyvéd
kérdezte tlem, vájjon most is megvolna-e bennünk a hajlan-

dóság, hogy az elejtett fonalat újra felvegyük, amire én ter-

mészetesen igenl választ adtam.

Ami báró Eötvös József mveit illeti, értesítettem arról,

hogy azoknak kiadási jogát báró Eötvös Loránd az Eötvös-

alap tanitói házára ruházta át. a mi Intézetünk a kiadás ter-

jíesztésével van megbízva. Ennek folytán magától értetdik,

hogy a létesítend uj kiadásnak sikere és terjesztése érdeké-

ben volna, hogy az eddigi és a jöv kiadás egymást ne rontsa

és ennek megbeszélése végett bármikor szívesen állok ren-

delkezésére.

Erre azonnal irt válaszában arról értesített Réíh Mór,

hogy visszaemlékezik arra, hogy 1895-ben nagy beteg volt,

alig volt akkor remény, hogy valaha üzleti dologgal foglalkoz-

hassék és akkor történhettek ezek a tárgyalások. Ugy gon-

dolja egyébként, hogy minden közbeniáriás közöttünk feles-

leges, legjobb lesz, ha közvetlenül érintkezünk ezekben az

ügyekben. Miután egészségi állapota nem engedi meg, hogy

felkeressen, legközelebb közölni fogja a napot és órát, amikor

nála háborítatlanul megbieszélhetjük a dolgokat.

Ettl fogva gyakran érintkeztünk. Az Eötvös József Ráth-

nál meglev készleteinek megváltását tárgyaltuk. Nem volt

köztünk eltérés a vételár tekintetében, de nehezen ment a lel-

tár pontos összeállítása és a különböz tartozékok jogviszo-

nyainak megállapítása. így nevezetesen a rendkívül szép kötési

lemezek tulajdonjogának átruházása körül merültek fel nehéz-

ségek, melyekben a Ráth-féle Eötvös-kiadások forgalomba

kerültek.

Én szerettem volna akkor az egész üzlet megvételérl

tárgyalni amidn az Arany-opció is elintézést nyert volna,

Ráth Mór gyakran beszélt is errl, de valahogy tartózkodott
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attóK hogy leltárát megmutassa, ö talán rég megfeledkezett

arról, hlogy az 1895. évi leltári aidjatok birtokomban vannak,

hiszen azokat akkor fia közölte velem. Vagy talán restelte

megmutatni, hogy azóta min változások állottak be ezekben

a készletekben, mert mindig csak általánosságban tért vissza

erre a dologra, kijelentvén, hogy mindenekeltt az Eötvös

dolgát akarja nyélbeütn'i, azután tárgyalni fogjuk ezt is.

Az Eötvös munkáinak átvételére vonatkozó szerzdés

november 3-án aláírásra is került. Ráth Mór azután megint

súlyos betegségbe esett, a tárgyalások nem voltak folytatha-

tók. A lebonyolítás körüli levelezést attól az idponttól kezdve

Rdth Mórné folytatta velünk. December vége felé azután

kereste ebben az ügyben az érintkezést velünk Ráth György
táblai tanácselnök, Ráth Mór testvéröccse. Ö kiragadott egy

pontot az egész komplexumból, arra kért választ Igennel vagy
nemmel. Mikor információt kértünk az illet tételtl, azt kere-

ken megtagadta.

Lehet, hogy igen jeles biró volt, de bátyjának ügyeit nem
jól intézte. Mert látván a rendes kereskedelmi szokás szerint

való tárgyalás lehetetlenségét, oly propozicfiót tettem neki,

amely az egész ügyet minden további nehézség nélkül báty-

jára nézve fényesen megoldotta, t tetemes anyagi elnyökhöz
juttatta volna.

Ugyanis azt ajánlottuk neki. hogy tekintet nélkül a

könyvek értékének becsüjére, számára és minségére, az ösz-

szes készleteket bolti ár szerinti összegbfen összeállítva,

akként vesszük át, hogy ötféle rabatt-kategóriát állítunk fel,

az els 100.000 koronáért a legnagyobb összeget, a második
100.000 koronáért a rá következ összeget és igy tovább lik-

vidáljuk, ö azonban ezt mindaddig tárgyalni nem akarta, mig
az lehetetlen részletkérdésére meg nem kapja az igent vagy
a nemet. Megkapta tehát a nemet. A tárgyalás megszakadt és

a Ráth-féle üzlet soha többé nem vált eladhatóvá. Az egyetlen

érték, amelyet még belle kifacsart Ráth György, az a megvál-

tási összeg volt, amelyet a Eranklin-Társulat az Arany-kész-

letekért fizetett.

Ami még valamiképpen értékesíthet volt a javamüvek-

böl, az utazási müveket, a Benvenuto CelUni élietrajzát, a Jókai

„Benyovszky*'-ját, a Deák Ferenc leveleit és gondolatait, tior-



36 SZAPORULATOK — TERJESZKEDÉSEK

váth Mihály történeti' könyveitv Vdmbéry munkáját, Halévy,

Hugó, Tolsztoj, Dickens, Manzoni, Maupa^sant, Scott, . Labou-

laye, Gregorovius, Thackerey, Turgenyev és Verne munkáit

1905-ben vettük meg Ráth Mór utódjától. Annak az összegnek

egy kis hányadáért, amelyet annak idején felajánlottunk

volt érte.

Az egész ügynek emléke ma már csak néhány elsárgult

írói szerzdés és -nyugta, melyek érdekesen fogják valamikor

a jövben megvilágítani annak a kornak 'irodalmi viszonyait.

Eg^y óráig a Pfeifer-könyvkereskedés

tulajdonosai,

Pfeifer Ferdinánd könyvkereskedése is a mienk volt egy

óra hosszáig. Ennek története a következ.

A Jókai-összkiadás története során elmondottam, min
nehézséigek között születetlt mieg az a megállapodás, amdlyel

az összkiadás részére biztosítottuk a Pfeifer Ferdinánd kiadá-

sában megjelent Jókai-munkákat. Ez a megállapodás csak

korlátolt példányszámra vonatkozott, amidn az kimerült, meg
kellett hosszabbítani. A meghosszabbitás alkalmából Jókai Mór
a következ levelet irta Pfeifer István-hoz:

„Igen tisztelít Pfeifer ur! Kedves Barátom!

örömmel értesültem arról, hogy ön a tulajdonát képez
mveimnek a 100 kötetes összkiadás számára való áítengedése

tárgyában a szerzdést a Révai-Társasággal meghosszabbította.

Minthogy ezáltal lehetvé tette müveim e legnagyobb és

íegjeflleinttékenyebb kíladásának zavailtalan folytaltásá't, a magam
részérl indíttatva érzem magamat, önnek szives köszönetemet

kdfejezni.

A Révai-Társaság által kiadott és terjesztett összkiadásból

engem megillet jövedelmek majdnem 60 éves irói pályám egye-

düli anyagi eredményei és minden, amit családommak anyaglak-

ban hátrahiaigyhatok. Nemcsak erkölcsi, de anyagi érdekem is

ennek folytán, hogy ezen kiadás, melynek mimden kötete után

engem osztalék illet meg, folytatható legyen mindaddig, amig a

magyar közönség munkáim iránt érdekldik. Épp ezért hiszem

;
és remélem, hogy nemcsak tisztelt Pfeifer ur, hanieim azok is,

. akik Ön után következnek, ugyanazzal a jóindulattal fognak irán-
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'tam és jogutódaim iránt viseltetni, amellyel ön mindetmkor meg-

aáándékozott.

Legnagyobb tiszteletem és baráti üdvözletem mellett

maradok

Budapest, 1903. november 21.

Igaz hive és tisztelje

Dr. Jókai Mór,"

Ez a levél folyománya volt annak, hogy mi Jókaival

közöltük volt és abba az 1903-as jegyzkönyvbe is befoglaltat-

tuk, hogy a Pfeifer-céggel való ujabb megállapodás szerint a

cég kötelezettséget vállalt, hogy azon esetre, ha a korlátlan

tulajdonát tev Jókai-mvieik tulajdonjogát bármikor eladni

szándékoznék akár külön, akár a többi kiadványokkal együtt,

— vagy többi kiadványaival és a szortiment-könyvkereskiedéssel

együtt, minket e szándékáról értesíteni fog és részünkre lelö-

vételi jogot biztosít a rá nézve leg^^kedvezbb ajánlat alapján.

Pfeifer István 1909-ben elhalálozott és családja felszólí-

tott, tegyünk javaslatot a Jókai-mvek tárgyában. Mi többféle

alternatív javaslatot tettünk mind a további példányonkénti

részeltetésre, mind a végleges megvételre vonatkozólag. Ez

utóbbi tekintetében oly magas összeget ajánlottunk fel, hogy

eleve is kizártnak kellett tartanunk, hogy bárki ennél nagyobb

ajánlatot tehessen a családnak, aminthogy ezek a jogok ránk

nézve, a Nemzeti kiadás kiadóira nézve, tényleg a legnagyobb

értékek voltak.

A család azonban nem bírt elhatározásra jutni. Mi taná-

csoltuk volt, hogy a szortiment-üzletet külön adják el, a

Jókai-jogokát is külön és azonfelül értékesíthetk azután a

többi kiadványok is, amelyek különben már ebben az idben
igen jelentéktelenek voltak. Másfell azonban azt tanácsol-

ták, hogy az eg4sz vállalatot egy tömegben értékesítsék.

Többfelé intéztek is felszólítást ajánlattételre. De ugy látszik,

csak egy oldalról kaptak ajánlatot tényleg az jegész kom-
plexumra, a Franklin-Társulat részérl. Ezen annál inkább cso-

dálkozhattunk, mert hilszen a Franklin-Társulat legjobban tud-

hatta és tudta is, hogy ránk nézve és a Jókai-összkiadásra

nézve életbevágó érdek, hogy a Jókai-mfívek hozzánk kerül-

jenek, ismerte is Jókainak e tekintetben kifejezett végákara--
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tát, mert hiszen azt más formában Jókai a Franklin-Társulat-

tal is közölte és így az ajánlattételnek gyakorllaiti célja nem
lehetett. Megvolt azonban az a hatása, hogy több mint telé-

vel emelték a vételárat lamely oly magasra rúgott immár,

hogy semmi arányban nem állott a szóban forgó kötetek érté-

kesíthetségének mértékével.

A Franklin-Társulat éppen csak kárt okozhatott nekünk

evvel az ajánlattal, de magának semmi esetre sem használha-

tott, mert teljességgel ki volt zárva, és ezt jól tudta, hog^- mi

lemondjunk a Jókai-mvekrl. így történt, hogy midn azután

velünk a Franklin-Társulat magas ajánlata közöltetett, mi

kénytelenek voltunk azt szó nélkül elfogadni és az egész

Pfeifer-féle üzletet átvenni, A szortiment-könyvkereskedést

nyomban átadtuk elzetes megállapodás értelmében Rényi

Károly könyvkereskednek, neki adtuk át a többi kiitadván\^o-

kat is, magunknak nem tartottunk meg egyebet, mint a „Nem-

zeti kiadás^-ban 15 kötetet tev Jókai-munkákat.

A központi bizományi osztály.

Rényi Károly azonban nem sokáig tartotta meg a Pfeifer-

céget. Az munkaerejét túlságosan igénybe vette az általa

alapított Magyarországi könyvkereskedk központi bizományi

üzlete.

Ez a bizományi üzlet sajátságos fajtája a könyvkereske-

delemnek. A közönség jóformán nem is tud létezésérl, pedig

igen fontos szerve a könyvárusok egymás közötti összekötte-

tésének. Ily bizományi üzletek csak az egyes országok gócpont-

jain állnak fenn, igy Parisban, Londonban, Lipcsében, Bécs-

ben, Budapesten. A bizományoshoz cimezve küldi el a vidéki

könyvkeresked összes rendelcéduláit, az szétosztatja azokat

a kiadók között, akik összes küldeményeiket a bizományos-

hoz küldik. A bizományos az egy-eigy könyvkeresked

részére . beérkezett összes küldeményeket és értesiitéseket

hetenként egyszer vagy kétszer bálába, ládába vagy posta-

csomagokba csomagolva küldi el a maga kommittenseinek.

Csak igy válik lehetségessé a gazdaságos expedíció, mert ha

a kassai vagy debreceni könyvkereskednek minden egyes

kiadó rendeléseit postán expediálná, ez oly óriási költségek-

kel járna, ami felette megdrágítaná a könyvek árát. Csakis a
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bizományos utján érhetk el e részben nagy megtakarítások.

A bizományos teljesiti a fizetéseket is az kommittense

helyett, váltja be a készpénzcsomagokat, ö jár el minden-

nem megbízásban, ö képviseli egyáltalában a kommittejis-

nek mindennem érdekét. A bizományos tájékoztatva van

minden egyes kommittensének szükséglete, üzleti forgalma

és anyagi helyzete fell és igen nagy diszkrécióval tartozik

kezelni komntóittenseinek ügyeit. Ilyen üzlete volt Rényi Károly-

nak és ezért mondott le rövid id múlva a Pfeifer-féle szor-

timtent-könyvkereskedésrl, átadván azt a Zeidler-Testvérek-

nek.

De midn 1916-ban az Eggenberger-féle sízortiment-üzlet

eladóvá vált, Rényi Károly mégiis csak visszatért dls szferel-

méhez, megvette az Eggenberger-féle könyvkereskedést és

ránk ruházta a bizományi üzletet, amelyet mi a legnehezebb

idben, a háború közepett vettünk át, illetve egyesitettünk

a már nálunk megvolt bizományi üzlettel, ugy, hogy most az

egész ország majdnem összes könyvkereskedi ezen ügyeik

tekintetében a mi bizományi osztályunkban vannak össz-

pantositva.

A „Könyves Kálmán" mkiadóintézet.

Intézetünk az idk folyamán több vállalatban vállalt

részesedéist. Ezek közül els sorban megemlítend a Könyves

Kálmán magyar mkiaáó részvénytársaság, amelyet 1891-ben

alapított meg egy kis szövetkezet. A cél, amely ezt a vállala-

tot létrehozta, az volt, hogy kiváló magyar festk arra alkal-

mas képeit mvészii reprodiukciókbian adja ki és tierjessze

a vállalat és ily utón szorítsa ki az értéktelen és ízléstelen

olajnyomatokat, amelyekkel nagyrészt külföldi ügynökök az

országot elárasztják.

Az els ilynem vállalkozása a mkiadó társaságnak

Munkácsy-nak ..honfoglalás'' cím képe volt. A siker túl-

szárnyalta a legvérmesebb várakozásokat, mégis rövid id
múlva inogni kezdett a vállalat, mert ügyvitele nem felelt

meg azoknak a fontos kereskedelmi és pénzügyi szempontok-

nak, amelyek figyelembevétele nélkül a legjobb vállalat sem
vírágozhatik.

Miinthogy a Könyves Kálmán a Jókai-összkiadás ter-
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Jesztésében is részt vállalt, mi is nagy mértékben érdekelve

voltunk és midn a vállalat válságba jutott, a többi hitelez

minket szólított fel arra, hogy a szanálás mveletét hajtsuk

végre, ha lehet. Ezt a nagy nehézséggel járó feladatot akkor

társaságunk nevében Révai Ödön vállalta ma^gára, aki azt

sikerrel keresztül is vitte. A Könyves Kdlmán-hl virágzó

vállalat lett, amely a magyar festk munkái reprodukcióinak

széleskör elhelyezést biztosított nemcsak idehaza, hanem a

külföldön is. Berlinben és Bécsben fiókokat nyitott, amelyek

a ma'gyar mvészet termékeit nagy mértékben propagálják

odakünn. A Könyves Kálmán, mint mkiiad'ó vállalat, nagy nevet

és becsületet szerzett a magyar mvészetnek.

A berlini kiaérlet.

Igen kevesen tudják még szkebb pálvatáriSiaink közül is,

hogy intézetünk egy idben egy németország*! könyvkiadó-

vállalatban is vállalt részesedést. Midn a ..Klasszikus Regény-

/ar"-at megünditani készültünk, az eredeti terv az volt, hogy

ezt a munkát illusztrálva adjuk ki; minthogy pedig itt külön-

böz nemzetek irodalmi fmveinek kiadása forgott szóban,

egy ilyen illusztrált kiadást csak akként lehetett volna keresz-

tülvinni, ha a francia, angol, német, stb. mveket francia, angol,

német és más mvészek illusztrálják.

Mi tehát akként akartuk tervünket keresztülvinni, hogy

ugyanilyen klasszikus regénytárak adassanak ki francia, angol,

német, esetleg olasz nyelven is és az illusztrációkat egymás

között kicseréljük. Erre vonatkozólag mindenekeltt Német-

országban tapogatództunk, ahol azieszme egy legelsrendü német

könyvkiadóvállalat részérl a leglelkesebb fogadtatásra talált.

Közben a véletlen ugy irányitotta, hogy figyelmünk ráterel-

dött Bárd Gyula berliniii kiadóra, aki magyar származású fiatal-

ember létére mvészi kiadványaival Berlinben már akkor

nagy elismerésre tett szert. Cégének akkori kiadásaiban ö

alkalmazta elször az u. n. Rembrandt-heliogravüröket, azo-

kat a mélynyomásokat, amelyek gyorssajtón állíthatók el.

Minthogy ez a nagyszer találmány minket felette érdekelt és

Bárd az illet londoni intézet révén magának Németország

részére jóformán monopóliumot biztosított volt, mi bele akar-

ván kapcsolódni ebbe az ügybe, legcélszerbbnek találtuk
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részt vállialni a Bárd-féle vállalatban, ameHy különbeni is

anyagilag igen gyengén volt megalapozva. Intézetünk társul

lépett be a Bárd, Marquart u. Co. dfmü kiadóváiralatha azzal

a célzattal, hogy ennek segítségével Viszi keresztül elször a

„Klasszikus Regénytáf\ illusztrálásának ügyét, azután pedig

más oly vállalkozásokat, amelyek kizárólag magyar nyelven

nem alkothatók meg, de megvalósíthatók fényes eredménnyel,

ha több nyelv kiadás egyszerre válik lehetvé.

Bárd Gyulá'hdiXi magívóltak bizonyos fokig az elöfeltétesliek

Sly nagyszabású terv keresztülvitelére. Megvolt beTine a kell

mveltség, a mvészi érzék, a kiadói intuíció és a mi nagy

perspektiváju terveinknek megértése; társábain, Marquart

Eugen-hen viszont megvolt a német lembert jellemz megbíz-

hatóság, az ügyvitelben az üzleti korrektség és pontosság.

Egy ideig elnyösen látszottak egymást kiegészíteni,

utóbb azonban mindkettjük féltékenysége egymásra kelle-

metlen helyzeteket teremtett. A cég egy pár nagysiker mono-

gráfia-gyjteményt bocsátott közre, azokat az ismert szép és

értékes gyjteményeket, mel^^ek legelsrend férfiak szer-

kesztésében jelentek meg. A ,,Die Kunsf cím gyjtemény

Richárd Muther szerkesztésében, „Die Mmik'' Richárd Strausis

vezetésié alatt. „Die Literatur" Georg Brandes irányitásával és

,Mie Kultur'' Kornelius Giirlitt neve alatt.

Ezek a kiadványok mintaszer kiállitásuk és aránylag

olcsó áruk miatt nagy feltnést keltettek a német könyv-

piacon. Fennmjaradásuknak azonban elfeltétele volt, hogy a

Rembrandt-helJiogravrt célszeren ki lehessen aknázni, ami

csak ugy lehetséges, ha az ezen rendszer szerint készül

képekbl nagy példányszám nyomatik egyszerre. Ez viszont

csak akként vihet keresztül, ha ugyanezek a kiadványok más

nyelveken is megjelennek.

jYii a magyar kiadást már el is készítettük, a francia

kiadás is jóformán biztosítva volt, amellett állandóan tárgyal-

tunk londoni üzletbarátunkkal, aki közvetítette a még mindig

titokban mköd nyomda között és közöttünk az érintkezést.

Bárd Gyula már beutazta fél Európát, hogy lezekndk a moro-

gráfiáknak, valamint egy már akkor tervezett más nagy mun-

kának, egy Rembrandt-helíogravürökkel díszítend bibliának

a különböz nemzetek nyelvén való kiadását elkészítse. Még-
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sem kerülhetett ezekre sor, mert közben a társak jelenték-

telen kis dolgok miatt összekülönböztek egymással és az

együttmködés úgyszólván lehetetlenné vált. Szinte nevetsé-

ges feliemliteni, megás érdekes, hogy ily nagy tervek keresz-

tülvitelére hivatott emberek a felett veszekedtek, hogy a hó

végén melyikük kézbesítse a tisztviselknek a fizetést. Mind-

egyik magának követelte ezt a jusst, az egyik azért, mert

idsebb, a másik azért, mert tevékenyebb tagja a cégnek.

Ily viszálykodások mellett nem volt kilátás rá, hogy

egészséges irányban fejldjék a vállalat és mi, akik különben

is messze voltunk és csak a legteljesebb harmójiia esetén

érv ényes'ithettük volna ingerenciánkat a vállalat vitelére, alig

egy év elmultával jónak tartottuk visszavonulni, ami azután

némi károsodás révéaii sikerült is. A társak szétváltak és most

mindegyik a maga utján jár, egyik sem azzal a sikerrel, amely

bekövetkezett volna, ha együtt maradnak és velünk együtt

keresztülviszik a Rembrandt-heliogravürre alapított nagy-

szabású vállalatok egész sorozatát.

A Bárd, Marquart u. Co. cég üzleti jelvénye.

Az „Universitas".

Egy további vállalkozás, amelyben irányadó részt vállal-

tunk, 1911-ben jött létre Universitas cim alatt.

Azok a budapesti könyvkereskedk, akik az egyetemi

ifjúsággal, különösen pedig az orvostanhallgatókkal a legélén-

kebb kapcsolatban állottak és ismerték mátidazt a nyomorúságot,

amely abból származott, hogy nincsenek gyakorlati tanköny-

vek, összeálltak egy uj kiadótársaság alapítására, amelynek
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felaídatia gondoskodnii az egyetemi hallgatók ré&zére rövid,

de gyakorlati és kimeritö tankönyvekrl.

Elssorban az orvosi tudomány nagy hézagainak

betöltésérl volt szó. Ebbl a célból alakult meg az Universitas

könyvkiadótársaság, tapasztalt könyvkereskedknek és

kiadóknak társasága. Mímdentekeltt az orvosi tudománynak
minden ágában a legjobb szakerket igyekezett megnyerni jó

és értékes tankönyvek írására. Igen értékes tanácsokkal és

útbaigazításokkal látta el mindjárt a megalapításkor az

Universitas-t dr. Nékám Lajos professzor, aki a kiadótársulat

és az egyetem arravaló tanárai között mintegy kapcsot képe-

zett. Az Universitas Házas mködést fejtett ki, hogy lehetleg

négy-öt éven belül az egész tananyag célszer tankönyvekben

feldolgozásra kerüljön. Munkáját azonban derékon törte a

háború. Mintegy 20 kitn tankönyvet közrebocsáthatott dr,

Büday Dezs, dr. Feleky Hugó, dr, Hárí Pál, dr, Hoór Károly,

dr. Jendrassik Ern, dr. Kenézy Gyula, dr, Lenhossék Mihály,

dr. Moravcsik Ern Emil, dr, Nékám Lajos, dr. Reinbold Béla,

dr, Tellyesniczky Kálmán, dr. Rhorer László, dr. Szabó József,

dr. Veress Elemér tollából ; a többi elkészületben lev m sorsa

most mindazoktól a tényezktl függ, amelyek a szeUemli és

ipari munkaj újra felvételét hazánkban valamikor talán csak

lehetvé fogják tenni'.

Az Universitas 1911-ben alakult meg oly gazdag program-

mal, mely a fejld és viruló Magyarországot tartotta szem

eltt.. Miként fogja programmját megvalósítani, miként fog e

nagyrahivatott vállalat maga elé tzött feladatának megfelelni,

az attól függ, hogy a jöv Magyarország mükéínt fog kialakulni

területileg, gazdaságilag és szellemileg.

Az Universitas cégjelvénye.



XX.

AZ ALVÁLLALATOK.

Ennek a könyvnek szintének és igaznak keli lennie. Ha
nem az, akkor még azok szemében sincs becse, akik mint

szakmabeliek esetleg érdekldnek a benne foglaltak iránt.

Törekedtem is mindent ugy rajzolni, ahogy valóban meg-

történt és ha ez nem sikerült mindenben, — ennek csak fogya-

tékos erm az oka, nem pedig az, m'imtha bármit is jobb szín-

ben, szebb világításban akarnék feltüntetni.

Ha azt akarom, hogy ennek a vállalati önéletrajznak

oktató hatása legyen legalább az utánumk következ ifjabb

nemzedékre — pedig erre igenis törekszem, — akkor nem
szabad hibákat elrejtenem ott, a hol azok valóban meg-
történtek.

Ugy érzem, ebben a szellembön bíráltam az eddigiekben

is mindazt, ami sorrá került, a magam hibáit épp úgy, mint

a mások tévedéseit, és ehhez a módszerhez kell ragaszkodnom

különösen ebben a fejezetben, mely ennek a könyvnek leg-

szomorúbb fejezete lesz, mert be fog számolni az intézetnek

legszerencsétlenebb vállalkozásairól.

A terjesztési nagyüzem, (amint az errll szóló fejezetben

láttuk, a múlt század utolsó évtizedében igen nagy arányok-

ban fejldött. A szemmellátható sikerek sokakat vonzottak

erre a kereseti forrásra, mely ugy kívülrl nézve köömyünek

és biztosnak látszott. Megfelel tkeer nélkül derüre-borura

keletkeztek kiisebb-nagyobb részletüzletek, melyekrl ugyan

szinte mathematikai biztonsággal elre meg lehetett állapitani.

hogy miikor fognak megsznni, id)e amelyek ezalatt az id alatt
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mégis igen sok bajt okozhattak és okoztak— és nagyon hátrál-

tatták a viszonyok javulását.

A mi nagykiterjedés terjeszt üzemünkben legközvet-

lenebbül tapasztaltuk mindiazt a sok bajt, melv minduntalan

változó formában jelentkezett; ott szenvedtünk legtöbbet

ezek alatt a viszonyok alatt és igy foglalkozni kellett azzal a

kérdéssel, mi itt a teend?
Az a gondolat, hogy a sok kis outsidert lehetleg egy

kalap alá kellene hozni, egységts irányítás alá és azonos

elvek szerint kellene adminisztrálni — elvileg egészen helyes-

nek látszott.

A gondolat maga nem kifogásolható; mint rendszer a

papiron bizonyára szépen kialakítható, bölcs paragrafusokba

szedhet.

De hogy fest vájjon az életben? a valóságban? a gya-

korlati kivitelben?

Az angolnak van egy szava, egy vezéreszméje, egy priii-

cipiuma, mely irányítja ennek a világuralmat gyakorló nem-
zetnek minden cselekedetét. „Men. not measures.'' „Ember
kell, nem rendszabály." — Az angolnál ez jelszó a politikában,

vezérelv az üzleti életben, irányító momentum a magándol-
gokban.

Mit érünk a legszebb rendszabállyal, ha nincs hozzávaló

emberünk, akire ráb'izhatnók a keresztülvitel? Mit érünk a

legideálisabb koncepcióval, ha nincs emberünk, aki azt gya-

korlatilag valóra váltsa?

Az volt a végzetes tévedésünk, és ebbe bukott bele min-

den szép akarásunk, hogy az a gondolat vált nálunk úrrá:

meg kell csinálni a Jó, okos intézményt, a gyümölcsöznek
Ígérkez üzleti vállalatot — majd akad ember, aki alkalmas

ezt vezetni. Legyen meg az üzlet, — majd lesz hozzá ember.

És nem akadt ember hozzá, sohasem akadt! Mert ebben

az országban csak a legritkább esetekben akadnak emberek,

akik egy komoly és felelsséggel járó oly feladat megoldá-

sára alkalmasak, amely munkával, nagy, komoly, becsületes

munkával és odaadással jár.

Nagy dolog, ha valaki egy életen keresztül egy ilyen

emberre akad. Ez már fnyeremény. De hogy 6—8 vái'lalaí
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részére akadjon 6—8 ilyen alkalmas vezet — az már a fan-

tasztikus utópiák sorába tartozik.

Mikor a világháború során ugy fordult, hogy benn vol-

tunk Szerbiában, Romániában, hatáskörünk kiterjedt jófor-

mán az egész Keietre, akkor egy Ji^gen nagy budapesti bank
igazgatója azt beszélte nekeim, hogy négy arra való fiatal

embert keres, akik lem^nnének Keletre, otít a terepet jól kita-

nulmányoznák, kiereskedelmi, ipari, közgazdasági összekötteté-

seket szereznének, nagy vállalkozásokat kezdeményeznének és

vezetnének. Mindegyik azt a bizonyos marsallbotot kapja a tar-

solyába. Határtalan lehetségek, szédit perspektívák nyilnak

meg elttük, nagyszer karrier kínálkozik arra való emberek-

nek. Arra kért, ha tudok ilyen fiatal embereket, küldjem el

hozzá. Én is kerestem, kutattam, is, mások is. De bizony

csak nem találtunk senkit — nem kínálkozott senki. Elmúlt

egy hét, két hét, három hét, négy hét, — megint csak össze-

találkoztam bankigazgató barátommal és konstatáltuk, hogy
nincs egész Magyarországon négy olyan fiatal ember, aki a

szóbanforjgó missziót elvállalini képes és hajlandó is. így akar-

tuk mii meghódítani a Keletet kereskedelmileg, iparilag, így

akartunk mi a háborúból a magunk részére gazdasági elnyö-
ket szerezni.

Ha 'ilyen nagy kilátások mellett nem lehetett kvalifikált

embereket találni — mennyivel kevésbbé lett volna szabad

erre alapítani vállalatainkat, amelyek éppen csak anyagilag

elégíthették ki az ambíciókat, egyébként azonban igen

nagy mumkateljesitésí igényeket támasztottak embereinkkel

szemben.

Azután decentraHzálni akartuk az üzemet anyag és hely

szerint: az egyik alvállalat foglalkozzék csak egy bizonyos

fajtájú irodalommal, kultiváljon csak egy bizonyos fajtájú

publikumot egy erre speciálisan alkalmas ügynöki kar segít-

ségével, — egy másik csak egy körülhatárolt Vidéket öleljen

fel és azt dolgozza fel annál intenzívebben.

De nem ezt az eredményt értük el. Hanem a decentralizá-

cióval decentralizáltuk a tehetséget, az egységes organizációt, a

rendet, a szabatos elintézést — és nagyranöveltük kisagyu,

apró emberekben <az önhiiittséget, a fegyelmezetlenséget, a

pongyolaságot, a léha rendetlenséget. Kiadtuk kezünkbl az
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intézkedés módját és lehetségét és arra nem alkalmas embe-

rekkel kezeltettük vagyonértékeinket; azok lelikiismenetes (!)

ügykezelésére bíztuk a nagyüzem legfontosabb életbevágó

ügyét: a hitelmegállapitás dolgát, és midn rájöttünk, hogy

ezek, akár tudatlanságból, akár járatlanságból, akár léhaság-

ból és lelkiismeretlenségbl, rosszul kezelték a dolgokat —
akkor már kés volt, akkor már el volt herdálva a rájuk bizott

tetemes tkevagyon.

De az egy kézben való koncentráció siem sikerült. Amikor
ma bekapcsoltunk egy ilyen outsidert, holnap más keletkezett

helyette; nyilvánvaló volt, hogy most már csak azért is fog-

nak alapítani ilyen vállalatokat, hogy azokat azután mi meg-
váltsuk.

Céltalan volna ezeknek az aívállajlatoknak még vakar

csak címük szerinti felsorolásával is felelevenitemü emléküket;

ma már mindnyájan a muKtéi, a csendes felszámolás révébe

jutottak mindannyian. Sok, sok pénze veszett el a Társaság-

nak, de ez még nem volt a legnagyobb baj, ez utóvégre is

helyrehozható, de sok értékes esztend és jobbra hivatott

erértékek pocsékolódtak el ezekben az exper'imentumokban
— és ez soha nem hozható többé helyre. Ez volt vállalatunk-

nak eddig legnagyobb vesztesége.



XXI.

KÖNYVESHÁZ AZ ÜLLÖI-UTON.

. Azok a különböz kiadói és terjeszti vállalkozások, tár-

sas alakulások és alvállalatok nagy személyzetet vettek

igénybe. A Váci-utca 1. sz. alatti házban, bár az els emelet

felé mindinkább terjeszkedtünk, nem birtuk elhelyezni az

egyre szaporodó irodai személyzetet. ,

Aki tudja, mily rendkívüli nehézségekkel, mily riagy

károkkal és fként mfiily nagy költségekkel jár egy oly hivatal

költözködése, amely millió és millió okmányt riz, amelynél

a legkülönbözbb ügyiratoknak mindig evidenciában és köny-

nyen hozzáférhetknek kell íenniök: az érthetnek fogja találni

azt a vágyat, hogy ezúttal már nem oly helyiséget kerestünk,

amely egy pár esztendeig megint megfelel a szükségletnek,

de amelyet azután meg'int ott kell hagynunk. Ezenfelül szinte

lehetetlen kész bérházakban megfelel helyiségeket találni,

amelyek nagy irodák elhelyezésére és könyvkészletek elraktá-

rozására alkalmasak. Mindezekbl az okokból ki akartuk

kerülni az örökös vándorlást és azzal a gondolattal kezdtünk

foglalkozni, hogy a vállalat céljainak megfelel helyiséget

építsünk.

Nagy és terjedelmes helyiségekre volt szükségünk. Ilye-

neket a város belterületén fölépíteni nem lehetett. Arra kellett

tehát gondolnunk, hogy kijebb megyünk, valamelyik küls

kerületbe. Ezzel azonban az is járt, hogy magáról a könyv-

kereskedésrl, a szortiment-üzletrl lemondjunk, mert ennek

elfeltétele a forgalmas utca.

Bármily viszontagságokon ment keresztül a szortiment-
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könyvkereskedésnek megalapítása, folytatása, megsznése,

újból való megalapítása, virágzásra való emelése és idáig való

folytatása, ón mégis a mellett voltam, hogy inkább mondjunk

le róla és helyezzük át vállalatunkat egy csönkHesebb vtidékre

és olyan helyre, ahol a terjeszkedésnek mi sem áll útjában.

Nézetemet többféle szempont irányította. Egyrészt az,

hogy válklatunknak föerieje most már a nagyüzent volt,

amelyet a könyvkerieskedésí détailforgalom kényszersége

inkább megzavart, mintsem elmozdított, hogy továbbá kiadói

mködésünk oly nagy mérveket öltött, hogy szinte kívánatossá

vált reánk nézve a budapesti könyvpiac biztosítása érdeké-

ben, hogy ne legyünk versenytársai a többi könyvkereskedk-

nek, ilyképen biztosítván kiadványaink részére az összes szor-

timent-üzletek teljes jóindulatát. Végül pedig az a sajnála-

tos körülmény, hogy a szortim»e!nt-könyvkereskedésünkben

alkalmazott könyvkereskedi szakemberek nem voltak képe-

sek kellen reprezentálni a céget.

Édesatyám személyes közremködése már 1895-ben

megsznt, öcsém a nagyüzem vezetésével volt elfoglalva,

engemet a vállalat megalapításától kezdve teljesen lefoglalt

a kizárólag az én vállaimra nehezed kiadói üzlet vezetése,

ugy, hogy a szortiment az utóbbi években teljesen olyan

segédekre volt bizva, akik rendelkeztek ugyan a miegkivánt

szakismertetekkel, de nem rendelkeztek azok felett az egyéni

tulajdonságok felett, amelyek a mi vállalatunk színvonalának

megfeleltek volna.

Minduntalan kellemetlenségek merültek fel. Mi a cégnek

országos hírnevet szereztünk, amelyet ezek a fiatal emberek

a Váci-utcai könyvesboltban egyes vevkkel szemben tanúsí-

tott viselkedésükkel minduntalan megtépáztak. Az emeleti iro-

dából egy európai színvonalú, nagy kultureszméktl hevített

üzletvezetség levelezett Magyarország legmveltebb irodalom-

kedvel közönségével és a földszinten egy greizlerei szatócs-

módra járt el ugyanannak a közönségnek egy igen kiváló

részével, a budapesti könyvkedvelkkel. Reám nézve ez volt

egyik f oka annak, hogy könnyen elejtsem a szortiment-üzlet

folytatásának gondolatát.

Az igazgatóság csatlakozott felfogásomhoz és midn az

Üllí-uton és a Szentkirályi-utcában is kínálkozott egy-egy
Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 4
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alkalmas telek, a végs elhatározás mégis az Ülli-ut mellett

szólott, mert a Szentkirályi-utcába való áttelepítést akkor még
túlmerészinek gondolták néhányan, attól tartván, hogy ezzel

teljesen kikapcsolódunk a város forgalmából.

Neki indultunk tehát az építésnek, amelyet igen gondos

tervezések elztek meg. Ezúttal nem az épitész vezette az

építtett, ellenkezleg, az építtet irányitotta az épitész mun-
káját. Csak igy vált lehetvé egy célszer könyvesház kon-

struálása, ami nem kisebbíti érdemét annak az építésznek, aki

helyeselvén a szándékokat és megismervén a szükségleteket,

beleélte magát a rá nézve is uj feladatba. Majdnem két évtizede

épült meg az Ülli-út 18. sz. alatti könyvesház Sterk Izidor

mépítész terve alapján és az ügybuzgó vezetése mellett

és ily hosszú id után is megállapíthatjuk, hogy amennyire a

szükségleteket és a valószín fejldést elre lehetett látni, az

épület megfelelt a maga céljának. Valódi, praktikus könyves-

háznak vált be. Tágas, nagy és világos helyiségei nagyszámú,

sürg-forgó személyzet befogadására bizonyultak alkalma-

saknak.

Az épület gerince egy nagy könyvcsarnok volt, amely

a kiadóvállalat összes kiadványainak kézi készleteit foglalta

magában. A kinyomatott könyvtömegek oly nagy helyet fog-

lalnak el és oly nagy súlyúak, hogy azokat füzetlen állapotibah

rendesen nagy földszinti vagy pinceraktárakban helyezik el

a kiadók. A kiadóhivatal helyiségeiben mindegyik könyvbl
csak kelendségéhez képest kisebb fzött, vagy bekötött

példányszámot tartanak készleten. Ezt nevezik kézi készlet-

nek. Innen történik azután a kiszolgáltatás, a könyvkereske-

dk rendeléseinek elintézése. Ebben a nagy csarnokban, mely

körülfutó könyvállványaival olyan hatást tesz a belépre, mint

egy nagy nyilvános könyvtár — hiszen 424 négyszögméter

térfogatú volt, — az állványokból kiépített utcákban voltak

elhelyezve a kézi készlet könyvtömegei, valamint a kiadó-

hivatal tisztviselinek íróasztalai és pultjai.

A terembe magába egy nagy elcsarnok vezetett, amely-

nek különleges rendeltetése voiit. Nyilvános olvasószobát

akartunk a közönség rendelkezésére bocsátani, olyant, ahol

az irodalmi újdonságokkal megismerkedhetik. Kényelmes

körülfutó ül alkalmatosságok, székek és dívánok, kis asz-
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talok voltak elhelyezve és azokon az aktuális irodalmi újdon-

ságok. Azonfelül a nevezetesebb könyvészeti és kritikai heti

lapok, becsesebb revük, továbbá idieg:en nyelv szótárak, lexi-

konok, cimkönyvek, vasúti menetrendek és hasonló szükséges

segédkönyvek állottak a közönség rendelkezésére. Néhány Író-

asztal is volt ott felállitva a könyvesház vendégeinek kényel-

mére. Egy mvelt fiatalember az intézet tisztviseli közül volt

állandóan az olvasóteremben abból a célból, hogy bármin
irodalmi érdek kérdésben tájékoztatást nyújtson a látogatók-

nak, bármely készleten lev uj könyvet megtekintésre el-

adhasson, egyáltalában a látogatóknak mindennem felvilágo-

sítással szolgálhasson. Mintegy 10,000 szétküldött belépjegy

utján hivtuk mieg elssorban saját Mientélánkalt az olvasó-

szobának igénybevételére, de rendelkezésre bocsátottuk azt

bárkinek szabad és díjtalan használatra, elssorban az egye-

temi ifjúságnak. Rövid ideig meglehets nagy volt a közön-

ség érdekldése fvárosunknak ezen egészen uj intézménye

iráínt, de azután mindinkább ellanyhult és hova-tovább alig

k^ereste fel valaki ezt a helyiséigíet.

A nagy elcsarnokból kétágú lépcs vezetett fel a

galériákra, amelyeken az írógépek voltak elbelyezve és azok-

nak kezel személyzete. Ezekbl ia galériákból nyíltak az

egyes termek és szobák. Ezekben voltak az igazgatóság helyi-

ségei, tanácskozó terme, szerkesztségi helyiségek, amelyek-

ben a nagyobb mvek kiadása alkalmával az illet munkára
vonatkozó szakkönyvtár és nijindennemü iltusztrativ anyag

gylt egybe, azután a fkönyvelés, fpénztár, titkárság és

levelezés stb. helyiségei, valamint az intézetnek saját becses

bibliográfiai és könyvkereskedelmi szakkönyvtára is. Az egész

akként volt elrendezve; hogy az iroda vezetje egy pontról

jóformán áttekinthette az egész üzemet. Bonyolultnak lát-

szott, mégis egészen egyszer volt a berendezés és beosztás.

A nagy irodaterem a félemeleten köröskörül vasszekré-

nyekben magában foglalta a nagyszámú üzleti könyvet

abc-sorrendbein, ugy hogy bárki bármely percben akár-

melyik könyvhöz kényelmesen hozzáférhetett, hogy az el-

jegyzést megtehesse. Ehhez a teremhez kapcsolódik az irattár

is, ahol az összes ügydarabok ugyancsak alfabetikus sorrend-

ben rekeszekben vannak elhelyezve egy, a különleges célnak
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megfelel irattári rendszer alapján. E mellett van a nyomtat-

ványraktár, melyben szám szerinti sorrendben vannak
elhelyezve az állandó használatra szánt nyomtatványok
százai.

Talán fel sem kell említeni, hogy az egész épületnek

modern felépítése mellett a higiénikus követelményekre kiváló

súlyt helyeztünk. Mosdó, toitette- és gard'erobe-szobák állanak

a személyzet rendelkezésére, szellztet készülékek, központi

légftés, pormentes gipsz-cemeaitpadló és mindenütt abszolút

világosság.
«

Amikor a könyvesház elkészült és abban az intézet

elhelyezkedett, nagyobb ünnepély keretében óhajtottuk azt

felavatni. Ezt a célt akként valósítottuk meg, hogy az intézet

nagy könyvestermében estélyt rendeztem 1900 év január hó

21-én, amelyre meg voltak híva a vállalat összes irodalmi

munkatársai és a fváros jóformán egész szellemi világa.

Azoknak a barátainknak a közremködése, akik felkérésemre

segédkeztek ennek az estélynek rendezésében, az_t egy nagy
fvárosi szenzáoióvá avatták.

Márkus Miksa vezetése alatt áJlllottak össze: Szomaházy
István, Rákosi Viktor, Csók István, Kertész Ella, Motrtér

Ferenc, Feiks Jen és az Sizta elhaltak: Makai Emil, Bálint

Dezs, Zoltán Jen, Márkus Géza és fiataliságuk egész hevével

és zsenialitásuk teljességével valóban oly tüneményes estét

varázsoltak el az irodalomnak felszentelend csarnokban,

aminre a fváros társadalmi életében még nem volt példa.

Szellemes eladások, alkalmi szinm, stílszer diszlet, minden,

amivel a vendégek seregét mulattatták, mvészi izlésü, meg-

kapó szellemiességü és fként eredeti volt.

Az estély elmúlt és megkezddött a munka és folyik

azóta szakadatlanul. Az idk folyamán az elhelyezésben némi

változás állott be. A nagy csarnok mögötti üres telken

nyomda épült. Nem a társaság nyomdája volt, mégis rendel-

kezésére állott és elnyére volt a vállalatnak, hogy saját tele-

pén egy nyomda mködött. Késbb azután a nyomda elhurcol-

kodott, a nagy üvegtets helyiség szabaddá lett és akkor a
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kiadóvállalat kézi készleteit oda helyeztük áít, miütá^ már
elbb is az olvasótermet, mint feleslegeset, megszüntettük volt.

Az irodákat a lármás utcai traktusból csöndesebb helyre

óhajtván áthozni, a szomszédos báró Radvánszky-féle ház

helyiségeivel kapcsoltuk össze és oda tettük át a levelezést,

a jogügyi osztályt és ujabban a Lexikon szerkesztségét.

Ma mindezek a nagy és tágas helyiségek jóformán üre-

sek. A háború itt is nagy pusztítást vitt véghez. A személy-

zet leapadt negyedrészére, a munka talán egy tizedrészére. A
nagy könyvesház termei ma szomorúak, várják a feltámadást!
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A „CORPUS JURIS HUNGARICI".

A „Codex Hungaricüs'*,

Mikor a millennium megünneplésének ideje közeledett,

minden nagyobb kiadóvállalat azzal foglalkozott, min irodalmi

vállalattal kellene hozzájárulnia ennek a korszakos emlék-

esztendnek a megünnepléséhez. Minket voltakép legkevésbbé

foígílalkoztatott ez a jubiláris feladat, mert mi' még ersen
benne voltunk két nagy vállalkozásunkban, a ,,P(Ulas Nagy
Lexikona'''hdm és a Jókai nemzeti diszkiiadásában. Ezienfelül

pedig részt vállaltunk az Athenaeum millennáris emlékmüvé-

nek, „i4 magyar nemzet történeté''-nek terjesztésében.

Mindemellett nekem is megvoltak a magam ide-

vágó tervei, amelyek elejtését sajnáltam volna. Vannak iro-

dalmi tervek, melyek bels becsük és állandó értékük mellett

is csak egy alkalomhoz szabva valósithatók meg, mert rá van-

nak utalva arra a közérdekldésre, melyet csak bizonyos nagy
alkalmak, bizonyos ers áramlatok teremthetnek meg.

Ilyen terv volt az, mely célba vette egy teljes magyar
törvénytárnak ez alkalomból való megvalósítását, amely terv-

vel már huzamosabb ideje foglalkoztam.

De minthogy mi túlontúl el voltunk látva munkával és

mivel természetesnek tartottam, hogy minden kiadó ki akarja

venni részét a millennium megünneplésébl, minthogy anyagi

szempontból, befektetések tekintetében is eléggé le voltunk

kötve a folyamatban lév vállalatok által — azt gondoltam,

mindenképen helyesebb, ha ez iránt a terv iránt más kiadó

érdekldését törekszem fölkelteni, akként, hogy mi is részt
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vegyünk benne. így a munka, a tökeszolgáltatás és a kockázat

megoszlik kettnk között, ami oly nagy elnyöket rejt magá-
ban, hogy készséggel rá lehet állani arra, hogy az esetleges

hasznot is meg kell osztani a társsal.

r,mM.nil<ú*KiL IRODALMI tJTMlJT\XÖ

ftévaJ Testvérek irod. Intézet részvénytársasáfi

J000-)895

ATEIJES MAGYAR TÖRVENYTÁK MILLENNIUMI EMLÉKKUDASA.

-—

.

*<CIADiiV » fRA^KWNTAnSO«A''. fli'OAI'ESYE!*.
i

$0 kötet eyésií vdsgonkötéslwn ára 7 frl o. é.
"•

A Teljen Mufftfar Törrényfár ex elsó és egyetlen

€gi/sé(je» kiadása magában foglalja Magyarország
esres törvényetí a legrCgibb idktl a. mai napig.

Mmd<;nlürvtny«ikkn«l és annaU minden szakasíánál fel van világosan túntelve. vájjon

érvónybeü van< méfl? is ka i<ooi. mely késíibbi törvény raódositja azt

Minden. íjíjcs törvényczikk alatt je«)yzetbcn felsorolvák az összes «>l»bbi <•«

k»"*tU)bi lnényck, melj'ek ugyané lárgjban rendelkeznek

i; leljcs tórvcnj'tár a kcpíelhotö Icjigondosabb és Icgczélszerúbb typographiai beosztásával

tk állokinlhetségével min<lvn hasonnem', még kölíöldi gyjteményt is messze tiilszárhyal
^

A lehet legrészletesebb, minden egjes sitim

és fogalomra kiterjed nagy lirgyinutató gya

koriaülKg megbecsülhetlenné leszi e kiadást

Megjelenik kb. 20 nagj' kötetben, linóm

famentes papiroa A cljes gyjtemény ftiog-

rentlclcsénél egy-egy kötctro átlag fzve 3 fi-t.

bchótve a frt 75 kr. esik. Ez tehát nem csak ai

egyetlen teljes, de egyszersmind a legolcsóbb

mags'iír töfvénygyüjlemOny.

IN'élkiilüzhetleii minden ügyvédnek, otj*.

politikusnak, úKnmhivatalnuknak, puUicn.

iának, átllami, megjei. városi hatóságnad éi
liivatainak; könyvtárnak, egyletnek, olvasó* és

közmveldési körnek, pcnzintézetflek, ipari,

gyári és kereskcdelou xállalatnak, minden a jog-

gal és a kózúgyckkel foglalkozó eg^coock.

A „Corpus Juxis" prospektusa.

A nagy kiadók között az Athenaeum már elkészületeket

tett a millenniumi történetre, a Franklin-Társulat-rl még nem
tudtuk, készit-e el valamit. Azért, amikor a terv teljesen

kialakult bennem — bizalmasan közöltem azt a Franklin akkori
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uj igazgatójával Benk Gyulával Akkor még lehetett ifyen

bizalmas közléseket tenni.

Benk Gyula azonnal felfogta a terv jelentségét, sietett

azt igazgatósága elé terjeszteni és ott egészen szokatlan gyor-

sasággal foghattunk hozzá már néhány nap múlva a részletes

tárgyaláshoz.

Maga a terv igazán önként kínálkozott, ott hevert --

ahogy mondani szokás — jóformán az utcán. Hiszen a millen-

nium megünneplésére semmi sem látszott alkalmatosabbnak,

mint egy oly m, mely leghívebben tükrözi vissza az ezer-

esztends alkotmányt, mely leghívebben örökiti meg a nem-

zet ezeréves múltjának politikai, köz- és magánjogi történetét.

És valóban, Magyarország állami életének folytonosságát alig

lehetne maradandóbb mvel igazolni, mint törvényeink együt-

tes teljes kiadásával.

De ezen eszmei cél mellett gyakorlati tekintetben is els-

rangú fieladatnak kellett felismerni a tervezett vállalatot, amint

azt mi meg akartuk valósítani'.

Mert amidn idbeli sorrendben akartuk adni az összes

törvényeket a magyar királyság fennállása óta a millenniumig

— egyszersmind ugy gondoltuk a gyjtemény megszerkeszté-

sét, hogy mindé(n törvénycikk és ennek miindfen szakasza, st
minden egyes mondata mellett az olvasó azonnal feltalálja

annak jelzését, vájjon érvényben van-e még? s ha nem, mely

késbbi jogszabály (törvény vagy annak valamely szakasza

stb.) módosítja azt vagy helyeziit hatályon kivül, ugy hogy

minden egyes jogintézménynek történelmi fejldése keletkezé-

sétl kezdve fel legyen tüntetve.

Az egymással rokon tartalmú törvények közt a kapcso-

latot folytonos utalások jelzik. A törvénycikkek egyes szaka-

szainak egymásra való vonatkozását is folytonosan jelzik az

utalások, ugy hogy bármely, törvénnyel szabályozott jogi kér-

désre azonnal teljes, a kérdés minden oldalát megvilágító, hite-

les, tájékoztató választ kapunk.

A teljes Magyar Törvénytár tervezésén'él természete-

sen gondolni kellett mindjárt annak folytatására is. Mert ha

nem sikerül a rendszert valahogy a további kötetekben is

megvalósítani — akkor néhány év múlva mégis csak elavul a

törzsmunka. De sikerült ezt a nehéz kérdést akként megoldani,
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hogy a késbb következ kötetekhez pótló cédulákat csatol-

tunk, melyek a már megjelent kötetekben foglalt törvényeken

történt módosításokat feltüntetik és könny szerrel beilleszt-

hetk a megfelel helyre. így biztosítottuk a gyjtemény foly-

tonos áttekinthetségét és további 'idszerségét is.

A „Codex Hungaricus" bekötési táblái

Ez a sarkalatos része a programmnak kiváló jogtudósok-

kal és gyakorlati jogászokkal való tüzetes megbeszélések után

végleg meg volt már állapítva, midn hirül vettük, hogy a

Grill'íéle könyvkiadóvállalat, mely a jogtudományi irodalom

terén széleskör tevékenységet fejtett ki, ugyancsak egy uj
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magyar törvénytárat készit elö és annak szerkesztésével

dr. Márkus Dezs-t, annyi jogi munka szorgalmas szierkesztö-

jét és szerzjét bizta meg.

Világos volt, hogy két ily gyjtemény egyszerre a magyar
könyvpiacon nem jelenhetik meg, ezt könyvpiacunk el nem
birná és ily versengéssel csak rontanók a munkákat is, a kiadói

kilátásokat is. Itt valamelyes módot kell találni az ellentétes

érdekek kiegyenlítésére.

Én vállaltam magamra, hogy ebben az irányban tárgyalni

fogok a GrilUféle könyvkiadóvállalat tulajdonosaival, a Stras^

ser Testvérek-kQl E tárgyalások során kiderült, hogy k már
sokkal elöhaladottiabb stádiumban vannak ezzel a mvel, mint

mi — hiszen már sajtó alá volt adva az anyag egy része. Kide-

rült az is, hogy Márkus Dezs már évek óta dolgozik e gyj-
temény anyagán, a jegyzeteken és az utalásokon, de azért a két

terv mégsem volt teljesen azonos. Mert a Qrillék mu-nkája

csak a még hatályban lév törvényeket akarta felvenni, a hatá-

lyukat vesztett törvényeket teljesen mellzni kivánta.

Éppen ezért a sarkalatos különbségért sikerit azután

az érdekeltek között a békés megegyezés. Mtert Márkus De^s,
amint a mi programmunkról értesült, az t jellemz lángoló

lelkesedéssel szállt sikra amellett a programm mellett — rög-

tön felismervén a terv monumentalitását — szemben az ö

tervüknek tiszta gyakorlatiságával.

Most már könnyen ment a kiegyenlítés munkája. Grillék

készeknek nyilatkoztak lemondani t)ervük keresztülvitelérl,

elzetes befektetéseiket megtérítettük, kötelezettségeiket átvet-

tük, ket magukat is a létesítend vállalat terjesztésében érde-

keltük, ami nagy elnyt jelentett a ,,Corpus yi/nV-ra, mert a

Gn7/-cégnek a jogászközönség körében nagy vevköre volt és

nagy bizalomnak örvendett.

A legnagyobb elnye azonban a Törvénytár-vállalatnak

abból származott, hogy Márkus Dezs-h&n arra való, rátermett

szerkesztt nyert, aki ezt a nagy munkát tekintette élete

fmvéneik és egész becsvágyával látott neki a magára vállalt

szép feladatnak.

Most már megindulhatott a kiadói munka. Az els volt a

nagy vállalat tipográfiai elrendezésének kérdése. Ez ebben az

esetben nem volt könny. Hiszen meg kellett szemmel-
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láthatólag különböztetni az érvényben lév törvényeket az

érvényben ^nem lévktl, a jegyzeteket, az utalásokat, a költ-

ségvetéseket, tabellákat más-más bettípussal jelölni; amellett

gondoskodni róla, hogy az óriási anyag el legyen helyezhet
abban a 20 kötetben, illetve azon a 600 ivén, mely az árszá-

mitás alapja volt.

Ha valaha, ezúttal igazán nsm probléma volt a tipo-

gráfiai legcélszerbb beosztás. Ezt tezuttal is a Hiisch Lipt
nagy technikai jártassága oldotta meg. A világhirü párisi Didót-

cég egyik Irásfajtájának matricáját szerezte meg, egy a maga
nemében ritka éles és olvasható betüfajt, mely a mellett oly

keskeny, hogy talán egy harmaddal több bet fér abból egy

sorba, mint a rendes vágású médiáéval betbl. Ezzel a bet-
vel nyugodtan mentünk neki az óriási anyagnak és szinte bizo-

nyosra vettük, hogy számításainkban valam'i lényegesen nem
csalódhatunk. Alapos számitások ezúttal nem voltak elre esz-

közölhetk. Hiszen akkor tudni kellett volna, mi lesz, mint

érvényben lév, nagyobb betvel és mi kisebb betvel

kiszedve, mennyi lesz az utalás és jegyzet, mennyire fog ter-

jedni az eredeti latin nyelv szöveg magyar fordítása és még
sok egyéb befolyásolhatta a terjedelmet.

A Didot-betkkel lehetvé vált a leggazdaságosabb

beosztás mellett elérni azt, hogy mégis nagy és könnyen olvas-

ható betkkel szépen és elkelen állittassék el e m. És

egyúttal gyorsan is. Hiszen a millenniumra volt szánva. A
kiszabott terjedelem megtartására még egy igen fontos indok

volt mérvadó. A képviselház nagynev elnöke. Szilágyi

Dezs értesült a ,,Corpus Juri-s'' tervezésérl, s az igen nagy

mértékben felkeltette érdekldését. Valahogy össze szerette

volna kapcsolni ezt az igazi millennáris kiadást az uj ország-

házának most már mindinkább közeled megnyitásával. Azt

szerette volna, hogy minden képvisel ott találjon egy pél-

dányt a maga ülhelyén a saját használatára. Kombinálgatta

is, lehetne-e egy ilyen teljes példányt ott elhelyezni abban a

fiókban; errl az épitészekkjel, berendez mvésziekkel kon-

ferált is; minthogy a szkre szabott ülhely eltti fiókban

mégse fért volna el a „Teljes Törvénytár'' — utóbb abban álla-

podott meg magában és ezt az óhaját közölte a bels beren-

dezés tervezivel, hogy azokat a fiókokat, amelyek a képvise-
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löknek egy külön helyiségben majd rendelkezésükre fognak
állani (a buffet eltti teremben), készítsék akkora nag>^-

ságban, hogy a többi holmi mellett a Teljes Törvénytár is el

legyen ott helyezhet.

Szilágyi Dezs-nek ez kedlves gondolata volt; mikor az

els sorozata megjelent a ,,Corpus ywr/s"-nak — méregette is

annak valószinü volumenjét. Mi csak megtartottuk, amennyire
lehetett, a térfogatot — de mire erre a ddbga-a rákerülhetett

volna a sor. Szilágyi Dezs már nem volt' a képvüsölház elnöke,

már nem intézkedhetett benne. Mire az uj parlament megnyilt
— Szilágyi Dezs már nem volít az élk sorábaln.

A Parisból érkezett matricák segítségével egész sereg

betüöntgép hónapokon át öntötte az uj betket, ugy hogy a

Franklin-nyomda képes volt azután 180—200 ávre való bett
egyazon ildiben felhasználni szedésre. Csak ez tette lehetvé a

munka gyors elkészítését rövfrd néhány év alatt.

Egyébként köztünk és a Franklin^Társulat között a

kiadásra nézvie oiy szerzdés jött létre, mely szeriimt a ket fél

alkalmi egyesülésbe lép és közös vállaliatot alapit a „Corpus

Juris Hungarici'' kiadására. A kiadvány létesítése a Franklin-

Társulat hatáskörébe tartozik, a terjesztés intézése, fként pedig

a propaganda minket illet. Az els kiadás pélüányszáma 3000-

ben volt megállapítva; ebbl a példányszámból mi kötelezleg

átveszülnk a magunk üzeme részére 1500 példányt, a többi pél-

dány a könyvkereskedknek és a többi részletcégnek fog

kiszolgáltatni.

Munkánknak sikere volt, mii a magunk üzemében 1900

példiányt helyeztünk el a többiek i& annyit, hogy a példányszá-

mot fel lehietett emelni 6000-re.

Az 1000— 1895-ik(i! törvényeket magában foglalló törzs-

munka befejeztével! a folytatás kiadása is közös számlára

történt. Mimden évben egy-egy uj kötet jelent meg, az elz évi

országgylési törvényeket foglalván magában, ugyanazon

rendszer szerkesztésben.

Ezek az évi kötetek különböz okokból nagy költségeket

emésztettek fel, ugy hogy 1902-ben arról értesített bennünket a

Franklin-Társulat hogy a vállalat véglebonyolitása elre-

láthatólag! veszteséggel fog záródni és ezért szívesen venné,

ha a szerzdés felbontásához hozzájárulnánk, mert kön\'ve-
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lési szempontból jobban szeretné, ha nem volna többé az elszá-

molási kötelezettség áltat feszél^^ezve.

Mi meghajolva a vieilünk közölt indokok eltt — a

tlünk kért beleegyezést megadtuk íés 1903 január 8rán

megszntünk a „Corpm Juris HungaricV társkiadói lenni.

Idvel a ,,Corpm Juris'' a maga nagyértékü teljessé-

gével és az évenként megjellen uj kötetek bségével a gya-

korlat embereire nézve bizonyos értelemben célszerütlemiek

kezdett mutatkozni. Ezenfelül is már igen drága volt, mert

bizony az évi törvéinykötetek összeállítása nem íeleít meg
teljesen az eredeti programmnak; terjiedeltmes miniszteri lindo-

kolások és bizottsági tárgyalások b kivonata, amelyekre a

gyakorlat embereinek alig van szükségük, léptek a törvény-

könyv használhatóságát fokozó utalások és jegyzetek hjelyére.

Mindez memcsak gyakorlati használhatóságát befolyásolta,

hanem igien tetemes mértékben a kötetek bolti árát is.

Minthogy a „Corpus Juris HungaricV' amúgy is elfogyó-

félben volt, közel volt a gonidlolat, hogy tg}y uj törvénytárat

kelBene most már megalkotni a gyakorló jogász igényeinek

ki elégitése végett, anKely a törvényes intézkedések tömkele-

gébl mindazt kiragadja, ami él, ami gyakorlati alkalmazás-

ban van. Természetes, hogy ily törvénygyjtemény is csak

akkor fellelhet meg rendeltetésének, 5ila az egiyes törvényes

intézkedések között valló kapcsolatot is kitünteti, utal a kor-

respondeáló törvényekre, az azokat kiegésziit rendeletekre és

ilyképpen az összes él jogszabályokat felöleli. Kétséget nem
szenvedett, hogy egy Myen törvénygyüjtiemény a valóságos

szükséglet talajából fakad.

Normális körülmények között a legtermészetesebb lett

volna, ezt az uj törvénytárat, amint annak szükségessé-

gérl meggyzdtütik, ugyanazon a hiódon létreihozni, mlint

ahogy a ,,Corpus Juris''-t megalkottuk, társas viszonyban a

Franklin-Tái^sulattaL Ez azonban nem volt lehetiséges. Köz-

ben a viszony a két intézet között a Lexikon körül történtek

folytán annyira megromlott, hogy üdvös együttmunkálkodásra

gondolni sem lehetett.

Magunknak kellett az eszmét megvalósítani. Grecsák
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Károly kúriai tanácselnököt, a magyar jogH irodalom kiváló

mveljét nyertük meg szerkesztül. Ö maga mellé vette

szerkeszttársakul dr. Lányi Mártont, dr. Ráth-Végh Istváítt

és dr. Sándor Aladár-i és ezekkel legyütt alkotta meg azt a tör-

vénygyjteményt, aimely a feínt vázolt sztempontoknak meg-
felelt és amelyet mi ,,Codex Hungaricus"' cim alatt 10 kötet-

ben közrebocsátottunk 191 l-ben olyképpen, hogy a 10 kötetes

törzsmunka az arkalmazásban lev magyar törvényeket

1910-ig bezárólag magában foglalja.

A ,,Codex Hungaricus'' gyakorlatiságát talán semmü! sem
igazolja jobban, mint hogy ugyanazon idben a „Corpus Jiiris

Hungarict kiadója is teljesen azonos elvekbl kiindulva, Márkus
Dezs szerkesztése mellett egy 6 kötetes munkában bocsátotta

közre a hatályos magyar törvények gyüjtieményét. Egyik kiadó

sem tudott bizonyára a másik szándékáról. így történt, hogy két

teljesen azonos célzatú és azonos tartalmú munka létesült, holott

az ügynek magának, de különösen a közönségnek bizonyára

érdekében állott volna, ha kett helyett egy törvénygyjtemény

készül és nyomatik lehet legnagyobb példányszámban és

aránylag jutányosabb áron.

Mint sok egyiebet, ezt ás megakadályozta a normális kere-

teken tulcsapott versengés szelleme.
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A „NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET'

Mindazok az irodalmi vállaiatok, melyek a muIt század

utolsó évtizedieliben megindultak, 1898-ban jóformán be is feje-

zdlek. A Pallas Nagy Lexikona, a Jókái-dsszkiádás, a Magyar
nemzet története, sl közönségi kezében volt. Megnyílt a tér uj

tevékenységrie. Uj munkáról kellett gondoskodni, hogy a ter-

jesztszervezetet fenn lehessen tartani', de különösen azért,

hogy azt a nagy és lelkes közönséget, melyet sikerült a közre-

bocsátott elsrangú nagy mvekkiel meghódítani az irodalom-

nak, továbbra lis össze lehessen tartani.

Most látszott bekövetkezettnek a helyes idpont arra,

hogy egy régi tervünket végre lehessen hajtani. Régen felismer-

tük, hogy egy magyar modern v)ilágtörténetr munkának kiadása

ismeretterjeszt lirodalmunkban valóban hézagpótló volba.

Az utolsó világtörténelmi m, amely magyar nyelven meg-

jelent, a Ribáry—Molnár—Marczali-féle „Képes Világtörténet'^

volt a Méhner Vilmos kiadásában. Ennek a munkának szerzi

joga az összes illusztratív anyaggál á Méhner-féle kiadóvál-

lalattal együtt a Franklin-Társulat birtokába jutott. Bár a

Ribáry-féle világtörténet nem elégítette ki azokat az igényeket,

amelyek az igazán mvelt közönségnek szánt modern világtör-

ténelemhez fzhetk, mégis feltehet volt, hogy á Franklin-Tár-

sulat a munkának uj kiadását közre fogja bocsátana', tíalán éppen

azért, mert népszer tárgyalási és még inkább illusztratív mo-

doránál fogva tágabb körök érdekldésére számithat.

Amilit mindenkor arra törekedtünk, hofgy klikjerljük az

áldatlan versengést, a felesleges erpocsékolást, az Irodalomter-
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melés érdekében, ugy ezúttal is az volt a meggyzdésünk,
hogy a leghelyesebben járunk el, ha a Franklin-Társulat-ot érte-

sítjük tervezigetésünkrl és míCgtudjuk, hogy szándékában van-e

a Riibáry-féle világtörténet ujabb kiadása, esetleg a kiadásról

való lemondása ellenértékeképpen részt akar-e vállalni az

általunk közrebocsátani szándékolt munkában. A Franklin-Tár-

sulat készséggel ráállott ajátilatunkra, mint a „Corpüs Juris''-

nál, alkailmi egyesülésre léptünk, ezúttal azonban ugy, hogy a

vállalat egiész vitelét, kiadói ügyk^ezelését és terjesztésének gon-

dozását is mi vállaltuk magunkra. A két társulat a munka
könyvkereskedli kezelésié részére külön kiadói osztályt szerve-

zett, mely ,,Fraríklin—Révai-féle Történet Vállalaf' cim alatt

kizárólag a Világtörténet expediálásának és kiszolgálásának

intézésére vdt hivatva.

Miii nagy reményeket fztünk a ,,Nagy Képes Világtörténet

kiadásához, mert ugy éreztük, hogy ez lesz az els igazi nagy
világtörténteti m, mely magyar nyelven megjelenik. Mindazok

a munkák, melyek idáig közre voltak bocsátva, idegen munkák
átdolgozásai voltak, oly idegen munkáké, amelyek jóformán tel-

jesen megfeledkeztek a magyarságról és vagy egyáltalában

nem, vagy egy idegen nemzet életébe olvasztva láttak meg
bennünket.

ügiy éreztük, hogy ezúttal olyan munkát kell megalkoitni,

amely a szerepl magyarságot is beállítja a világtörténet folya-

matába, az t megillet helyre, amely kimutatja azokat a szála-

kat, amelyekkel a magyarság a világ életében telve^nyült.

Avval a sok kícsiaiyléssel, rosszindulattal és tudatlansággal

szemben, mellyel a magyarságot kevés kivétellel a külföldi tör-

ténetírók tárgyalták, ebben a munkában kellett megállapítani a

magyarság szerepét a világtörténelemben. A külföldi történeti

munkákból ez sohasem domborodott ki, ezekbl sohasem tnt

kf, hogy a magyarságnak földrajzi fekvésénél fogva min hiva-

tás jutott Európában, és hogy éppen helyzeténél fogva több

Ízben mentette meg az európai kultúrát a végpusztulástól.

Ezt az igazságot egyszer már tárgyilagosan bele kellett

illeszteni egy oly munkába, amely az egész világ fejldését, az

egész emberiség történetét ölelte fel; ez önálló tudományos cél

volt ennek a munkának elsrend hivatása.

És azt óhajtottuk, hogy e munka segítségével a magyar
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közönséja: a saját szemével lássa a vilá|g:i történetét, nem pedig

azoknak az idegen üróknak szemével, akik munkájukat az

nemzetük számára irták meg német, francia, angol vaigy olasz

nyelven.

Célunkat akként véltük legjobban elérhetnek, ha több

tudós történetírót szólítunk fiel a munka megírására. Ily módon
lehetvé válik azután, hogy miiinden tudós annak a kornak tör-

Msr
induJ imv

& itt kapható .^^^

NAGYKÉPES
V1LA& ^

TÖRTÉNET
240 '^^ fíizetenkint30 kr; hetenkint egy füzet

füzet 12 kötet félbrkötésben 8 frtjával

Aldássy Antal, Borovszky Samu, Fbgarassy Albert, Geréb József, Goldzíher

Ignácz, Gyomlay Gyula, Mika Sándtír taw^mokodísévet »7erkes«i Marczali Henrik.

^. Kiadók: Franklin-Társulat magyíU' irod, intézd és könymyoiaáa
^s^s^l^^g^ á^dTestvérekiTodaimiiatézetr^zvétiytdriías^

A „Nagy Képes Világtörténet" falragasza.

ténetét irja meg, amellyel leginkább foglalkozott, amelyet leg-

inkább ismer.

így oszlott meg azután az ó-kor történetének miegirása

Fogarassy Albert, Geréb József, Goldziher Ignác és Gyomlay
Gyula, a középkor története Borovszky Samu, Mika Sándor,

Schönherr Gyula és Gsuday Jen között, migten az uj-kornak a

megírását Marczali Henrik vállalta magára. Ez utóbbi az egész

m egységes szerkesztésének gondját is magára vette. Az els

kötet kivételévei mind eredeti munka volt. Az els kötet részére

szaktudósaink ajánlatára Maspero-nak a kelet ó-kori népetiröl

irt kitn munkáját használtuk fel, egyrészt, mert ennek a szak-

mának hazai mvelje nem volt, másrészt, mert hiszen a nem-

zeti szempont ennek a kötetnek megilrásánál még nem juthatott

érvényre.

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 5
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A „Nagy Képes Világtörténet'-xo[ lirván. külön ki kell emelni

annak illusztrativ riendiszerét, lamely teljesen uj, minálunk úttör
volt.

A történeti munkák iránt akként próbálták a közönség

érdekldését felkelteni, hogy a múlt eseményeit a mvészi kép-

zelet alkotásaiban mutatták be. Az ilyen képek szépek voltak,

de nem voltak hlivek, nem voltaik mie(g:)bizhatók és nem ábrázoltak

mást, mint azt, ahogy az illet rajzoló azt az eseményt elkép-

zelte. Ezek a képek rendszeriíit a történetnek szenzációs esemié-

nyeit illusztrálták, a tömeg érdekldését igy remélvén fölkelteni.

Mi az illusztrálásnak ezt a módját teljesen mellztük,

annyira, hogy mxég azokat a világhír képeket sem neprodukál-

tuk, amelyek nagy történeti festktl valók és szinte már bele-

rögzdtek a közönség képzeletébe. Nekünk határozott program-

munk volt, hogy csak az egykorú és miegmanadt emlékeket

fogjuk mvészi reprodukciókbam közölrti, azért a ,,N(igy Képes

Világtörténet*^ niem tartalmaz egyetlenegy sziabad fantázia sze-

rint rajzolt arcot, egyetlenegy késbbi korszakból származott

metszetet és semminem tisztán diszit jelleg anachronisz-

tikus illusztrációt.

A nagy munkának minden egyeiss lillusztrációja hiteles kép.

Fenmaradt régi arcképek, történeti memlékek képei, fontos

történelmi okiratok és mveldéstörténeti kéziratok másolatai.

A hol kellett, ott a szines képek reprodukcióját vettük igénybe

és bven adtuk a történelmi térképeket, mert a történeti eseimé-

nyek miegértéséhez a tényeknek megfelel h és megbízható

térképek szükségesek.

A ,yNagy Képes Világtörténet' illusztrálása tudományos

alapossággal készült, &m\ csak ugy volt' lehetséges, hogy a

munkának egyébként is segédszerkesztje, Voinovich Géza,

lelkiismeretes ügybuzgósággal, nagy tudással és körültekintés-

sel váilailta magára az liillusztrativ szerkeszt mlinkáját is.

Hogy a ,,Nagy K}épes Világtörténet" ily irányú autentikus

képekkel való illusztrálását biztosítsuk, a m megindítása eltt

érintkezésbe léptünk a berlini Historischer Verlag-^Sbl melynek

kiadásában jelent meg a niagy Oncken-íéle világtörténet is. Én

magam jártam 1896-ban Berlinben ennek a kérdésnek tanulmá-

nyozása végeftt és meggyzdést szereztem arról, hogy a

Historischer Verlas birtokában lev képek mind a nagy euró-
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pai muzeumokban meglev eredetieknieik facsliimilléi. A Histo-

rischer Verlag vezetjével, Baumgdrtel-leh egy igen mvelt né-

met könyvkiadóval együtt tanulmányoztuk a berllini gyjtemé-
nyeket, hogy megálliapitsuk, min irámyban szorul még kiegé-

szítésre a meglév iig^ gazdag anyag.

Ezt a nagy anyagot biztosítottuk miumkánk részére. Min-

den rendelkezésünkre állott, ami a Historíscher Verlag tulajdo-

nában v6\t, azzal a köteliezettségünkkel szemben, hoigy leg-

alább 40,000 márka áru képanyagot fogunk átvenni és hogy
továbbá a saját magunk által megszerzend magyar anyagból

Ifeigalább 100 képet fogúink a berliini kiadónak átengedni

De mi evvel az anyaggal nem értük be, speciális szerkesz-

tési szempontjaink megkívánták, hogy a páratlan bségü amya-

got még más kútforrásokból lis kielgészitisük. Ez a kiegészítés

Voinovich Géza tanulmmányaá* alapján történt, áki a muzieális

anyagon kívül belevonta még a Perrot és Chipiez, Stade, Lacroix,

Yriarte, Menard, Le Bon, Jacquemin, Gouse, Schumberger mun-

káiban foglalt anyagot, természetesen ezeken kívül az egiész

magyar régészeti irodalmat, az ,,Archaeologiai ÉrtesiW-i, a

Hampel és Miskovszky-íé\e munkákat is áttanulmányozta.

Mindezeken fielül maguk a szerzk az gazdag anyagukból is

kijelöltek egyes képeket.

Ennek a szerkesztési módszernek köszönhetjük, hogy a

„Nagy Képes Világtörténet' szebben, jobban és gazdagabban

van illusztrálva, mint bármely hiasonló terjedelm és hasonló

irányú munka az egész világ irodáimában'. Ezt csak az tudja

méltányolni, aki tudja, hogy míti rendkívüli fáradsággal,

mennyi utánjárással jár egy-egy tárgynak felkutatása, családi,

vagy nyilvános könyvtárakban, levéltárakban, muzeumokban,

fúri gyjteményekben és egyes amatrök és gyjtk szek-

rényeiben.

A kiadó dolga volt azután ezeknek a képeknek legnagyobb

mszaki tökéletességgel való reprodukálásáról gondoskodni,

ami sikerit is.

A ,Magy Képes Világtörténet" terjesztése ugyanazon mó-

don volt elkészítve, mint ahogy az ilyen nagy vállalatoknálj ez

már szokásos volt. Ezúttal azonban még a szokottnál is több
5*
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történt. És ez volt a baj. Ennek a munkának terjesztése körül

nagy hibák történtek.

A tapasztalás igazolta, hogy ezeknek a nagy áru és

volumiinózus munkáknak terjesztése csak a részletüzliet már
megszokott formái között járhat sikerrel. A szortiment-könyv-

keresked legjobb akarata meHiett is csak egyes példányokat

helyezhet el szórványosan, nagyobb sikert csak ugy érhet el,

ha minden tekintetben a nagy üziemre rendezkedlik be. Ezt az

ország egyes nagyobb városaiban egyes könyvkereskedk némi

sikerrel meg i*s kísérelték, nagyobb részük azonban nem volt

számbavehet az ályen mvek terjesztésénél.

Mégis azok, akik most a Világtörténet terjiesztésének

ügyét irányították, ujabb kísérletet akartak tenni a könyvkeres-

kedelemmel. És ez okbóP a munkát füzetes kiadásban is közre-

bocsátották, de magának a kötetes kiadásnak terjesztését is a

könyvkereskiedelem feladatává tzték ki' akként, hogy mi(ndkét

kiadás propagálását parallel módon inditsák meg. Abból indul-

tak ki, hogy a könyvkereskedelemnek is érdeke, hogy a rien-

d'elknek azt a számát, melyet az utóbbi években megjelent és

befejezetteknek tekinthet nagy mvekkel elérnie siikerült, foly-

tatókg is megtartsa, ifetleg lekössie a ,,Ncigy Képes Világa

történef utján.

Ez elvileg minidi igen hdlyes volt, azonban mm számolt

a magyar könyvkereskedelemben még mindig meglev ' vis

iinertiae-val és nem számolt azzal a leküzdhetetlen elemi' ne-

hézséggel, melyre fent utaltam és mely a könyvkereskedel-

met természetes okokból kikapcsolja a nagyobb és részletfize^

tési üzemre berendezett kiadványok terjesztésébl.

Külön propaganda indult meg a könyvkereskedielem meg-

nyerésére és buzdítására. Ennek során éppen a vidéki könyv-

keneskedk szüntelen panaszkodásaira utaltak, mint bizonyíté-

kára annak, hogy a kiváló irodalmi mvek jól eltérjeszthetk,

ha az állitólag közönyös publikumnak célravezet eszközökkel

a helyébe hozzuk a köinyvek^et. A kiadók éppen ezért egy

életrevaló, erélyes és ügybuzgó terjesztési apparátushoz voltak

kénytelenek foIiyamo;d/ni, mert ilyet a könyvkereskedelem nekik

nem nyújtott. Bizonyitisa be ezúttal a könyvkereskedelem,

hogy ezt a feladatot magára tudja vállalni és akkor mindazok a

panaszok önmaguktól meg fognak sznni. Ennek a különleges
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propagandának nem volt sikere, amint nem is lehetett, az a hát-

ránya azonban megvolt, hogy bizonyos városokat és vidéke-

ket teljesen kikapcsolt a terjesztési akcióból, az arra hivatot-

tak közül többen elkedvetlenieidtek és ezt azután a munka sikere

sinylette meg.

A „Nagy Képes Világtörténete mely 15,000 példányra

volt kalkulálva, csak miintiegy 6—7000 példányban kelt el.

Ebbl a példányszámból saját terjeszt osztályunk majdnem
4000-et helyezett el. A nyolcadik kötettl kezdve leszállitottuk

a példányszám nyomtatását 8000 pélldányra, ami az ilyen mun-
káknál magában álló jielenség volt.

Lehet, hogy a munka kelendségét egyéb körülmények

is befolyásolták, idje meggyzdésem szerint fként a terjesz-

tés körül elkövetett hibáink okozták a passzív eredményt.

Egyébként talán jó, hogy ligy volt, mert hiszen csak most

a világháború során tnt ki a valóság, hogy min szerepet töl-

tött be Magyarország a világ történelmében. Csak most tnt
ki, hogy mennyi ellensége, rosszakarója, mennyi károkozója

volt. Csak most tnt ki, hogy jó szomszédai rossz szomszédai

voltak, hogy az a kapcsolat, amelyet velük fenntartott, vesz-

tére szolgált, hogy poHtikájára, nemzetközi missziiójára nézve

félrevezették, hogy jóhiszemségében megcsalták.

A „Nagy Képes Világtörténet nem teljes munka. Annak

utolsó, befejez köteteit még ezután kell megirni. Ezek fogják

betetzni ezt a munkát és hiszem, hogy a magyar közönség

csak ezután fogja igazán méltányolni ezt a neki szánt és kiiegé-

szit kötetei álltai olyannyii-a aktuálissá válandó munkát, mert

nagy megpróbáltatásaiból azt a tapasztalatot merítette, hogy

a nemzet életét, fejldését és ficnnmaradását mennyire befolyá-

solja a világtörténelmi kapcsolat.



XXIV.

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF.

Van bizonyos körforgás a dolgokban. A trónörökös köny-

vét azért bízták ránk, mlert Jókai ragaszkodott ehhez, azután a

Jókai-jubileumot elnöki minségében Eötvös Lóránd báró

vezette; akkori érintkezésünk folyománya volt, hogy most

viszont ragaszkodott ahhoz, hogy édesatyja munkáinak össz-

kiadását mi intézzük, ezzel összekötött terveit mi híajtsuk

végre.

Ruskin-mLk, a nagy angol szociológusnak egy könyvében

— melyet talán még lehetséges lesz magyar nyelven is kiadni

— azt olvastam valamikor, hogy senkiinek sem kell oly kényes-

nek lennie a becsüfetére, mint a kietreskednek, az üzletember-^

nek, senkinek s^em kell oly féltékenyen rködnie a maga repu-

tációja felett — mert senkiinek sem fizeti ki magát annyira az,

ha becsületes és ha az emberek nem csalódnak benne, mint az

üzletembernek.

Angol viszonyok között Riiskin-nak bizonyára igaza van

— a mji magyar viszonyaink között én ezt az igazságot alig

tapasztaltam. Egész pályámon talán a fentemiitett két eset

az egyedüli, melyben elismerés nyilatkozik a természetes köte-

lességteljesitésért.

Engtem különben sohiasem vezérelt ez az angol szempont,

mely teljesen mejgffelel az angol erkölcsi felfogásnak, hogy a jó

megtermi a gyümölcsét — hanem! itnkább az, hogy az embernek

törekednie kell a jobbak elliismerésére, mert ez bizonyos fokú

kielégülést okoz. Édesatyám, a kiváló GoetheAsmero, már kora
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fiatalságomban sokszor ismételte elttem Goethe-n&k ezt a
mondását

:

„Und wer den Bestén seiner Zeit genug gtíthain,

Der ha-t gelebt für lailte Zeáten."

Életem tegszebb emlékei, legértékesebb eredményei közé
sorolom, hogy korurtk e két igazán legjobbjának elismerését
vdíük együtt véghezvitt dolgok lebonyolitálsábaTi sikerült

kivivnom.

Báró Eötvös Loránd bizonyára már régebben foglalkozott

azzal a gondolattal, hqg(v édesatyja munkáit egy különlegieis céllal

kapcsolatba hozva fogja kiadatni. Lehet, hogy a Jókai nemzeti

diszkiadása adt:a meg az impulzust hozzá. Amükor velem legel-

ször beszélt errl az ügyrl, teljesen köíorrott tervvel állottam

szemben.

1898 május havában közölte velem azt a szándékát, hogy
néhai édesatyja munkáit, mihelyt azok felszabadulnak a jelen-

legi kiadó rendelkezési joga alól, teljes és egyöntet szép

kiadásban szeretné közrebocsátani, még pedig akként, hogy ö

és családja teljeseTi lemondván míndein jövedelemrl, tisztelet-

díjról, részesedésrl — a kiadás egész jövedblmét a Mag^yar-

országi Tanítók Házá-nak engedné át. Minthogy meg van

gyzdJve arról, hogy csak gondos kiadói kezelés és megfelel

propaganda mellett vihet sikerre az szándéka; minthogy

közös munkánkra visszaemlékezve, hiszi, hogy szivesen leszek

segítségére céljaii elérésében, arra kér, foglalkozzami ezzel a

dologgal és beszéltjük mjeg együtt, mik lesznek a teendk.

Én természietesen egy pillanatnyi gondolkodás nélkül örömest

késznek nyilatkoztam mlegtisztel felhivása folytán minden

ermmel az ügynek szolgálatába állni és most azután elkövet-

keztek azok a kiellem'es konferenciáfe, amelyek során az ügynek

összes részleteit meghánytuk-vetettük. Báró Eötvös könyvtári

szobájában folytak Ije ezek a tanácskozások, ahol én hetenként

többször a kora reggeli órákban megjelentem!, mert ilyenkor ért

rá legjobban.

A sok kérdlés között a legfontosabb és a legsürgsebb volt

az eddigi kiadások ügye és az eddigi kiadóval, Ráth Aíór-ral
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való lebonyolítás. Mig ez voilamely formában meg nem történt,

jóformán semmihez sem Itehetett hozzáfoi^ni.

Ugy vettem észre, hogy báró Eötvös, aki különben senki-

rl sem szokott rosszalólag nyilatkozni, Ráth Mdr-ra haragu-

dott, azért, mert a szerzdéskötés idején, tiz vagy húsz évvel

azeltt, vállalkozott Eötvös József összes mveinek kiadására

és ennek a kötelezettségének nem felelt meg. Kiadta a szépiro-

dalmi fmveket és a beszédeket — az elbbieket az évek során

ujabb kiadásokban is, — de a politikai essayk kiadását évrl-

évre halasztotta, azután végképp elejtette. Báró Eötvös Loránd

éppen arra alapította azt a reményét, hogy sikerül a munkákat

felszabadítani, bármin eljogokat biztosítson is a szerzdés

Ráth-nsik — hogy Ráth nem teljesitette ama szerzdés feltételeit.

Benk Kálmán volt báró Eötvös jogi tanácsadója ebben az

ügyben és az tanácsára árt azután levelet Ráth Mór-nak ebben

az értelemben, szorgialmazván a szerzdés végleges felbontását.

Azután elutazott rendes nyaralóhelyére, Schluderbachba, Dél-

tirolba és a további teendket szre halasztotta.

Sürgs a dolog már azért sem volt, mert a Ráth Mdr-tól

való békés megválás esetén sem lehetett volna elbb hozzáfogni

a kiadáshoz, miint amikor a neki biztosított exploitálási id lejár,

azaz 1900 elején.

sszel tehát újra felvettük a megbeszélések fonalát és

miután mindent alaposan letárgyaltunk, arra kért báró Eötvös

Loránd, késziitsek az egészrl egy mindent felöl'el expozét a

saját legjobb meggyzdésem szerint.

Ezt az expozét elkészitjettem. Ki volt fejtve benne, hogy

báró Eötvös Loránd az édesapja összes irodalmi mveit magában

foglaló összkiadást olyképen akarja közrebocsátani, hogy a ki-

adásnak az irói tulajdonjogi értékesítésébl keletkez jövedelem

az Országos Tanítói Egyesület Eötvös^alavja javára gyümöl-

csözzék és mozdítsa el ennek az alapnak nemzeti és humani-

tárius céljait. A gyakorlatii keresztülvitief tekintetében megálliapi-

tottam, min intézkedések szükségesek az írói tulajdonjognak

az Eötvös-Falapra örök ídlökr^ való átruházása miatt. Mát kell

tenni, hogy az EötvöSHalap minden anyagi kockázattól mentiesit-

tessék, min módozat kínálkozik legcéteerübbnek arra, hog^y

a lehet legnagyobb anyagi eredmény éressék el. Ki volt fejtve,

mi legyen a kiaicDóvállalattal kötend szerzdésnek tartalma.



Báró Eötvös Loránd levele.
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mi Hegyen az Eötvös^alap feladata a munka propagandája szem-

pontjából, min legyen báró EötvÖs-nék ingerenciája a szer-

keszt személyének kijelölésére s útbaigazításokkal és útmu-

tatásokkal való ellátására, mán legyien maga a tervbe vett

összkiadás és az. es(etleg késbb következ egyes kiöadások.

Részletesen kiterjeszkedtem az elszámolási módozatokra az

alappal és a nyilvánossággal szemben. Megjelöltem báró Eötvös

József életrajza megírásának a dolgát és mindazokat az

egyébként fontos részteteket, amelyek egy ilV irodalmi vállal-

kozás megindításánál figyeüembe jönnek.

Báró Eötvös Loránd elterjiesztésemet teljes mértékben

helyeselvén, ennek alapján lépett érintkezésbe a Tanítók Házá-

nak akkori vjezetségével. A vezetség élén egy igen kiváló és

derék férfiú állott, Péterffy Sándor, „a magyar tanítók atyja'' —
ezt a cátnet adták neki már életében pályatársai. Az Eötvös-

alapot 1875-ben azért ailápítottla me$: a néptanítói kar, hogy

Eötvös József szellemébem megfeMjen azoknak a magasabb-

r^endü nevelési feladatokn^, amelyek teljesítésére saját fiaikkal

szemben elssorban a néptanítók hivatottak. Frendeltetése az

volt, hoigy a tanítóknak szellbmi tehetségekkel megálldiottt fiait

fiskolai oktatásban lehessen részesíteni; hogy e célból az

Eötvös-alap házában vagy házaiban lehetleg ingyenes ellátás-

hoz jussanak. Ezt a nemes célú intézményt akarta báró Eötvös

Loránd fejedelmi adományával céljaiíban megersíteni. Ennek

az adománynak átvételére, az egész ügynek vitelére képzelni

sem lehetett hívatottabb egyéniséget, mint volt a Péterffy

Sándoré,

Egyesületi ténykedésirl és nagy fdfelsségrl volt szó.

ennek folytán természetesen nem volt kikerülhet a gyakori ülé-

sezés ebben az ügyben.

Az Eötvös-^alap mindenekeltt egy kisebb bizottságot kül-

dött ki. Ez a bízottság volt hívatva a báró Eötvös Loránd

részére készült expozéban foglaltak szerint míndient véglegesí-

teni, a szükséges szerzdéseket megfkötni, a további teendket

megalapozni. Érdekes tünet, hogy a velünk kötend szerzdés

minden pontjára nézve elfogadták az expozéba foglaltakat,

szinte szó szerint átvették annak szövegét, csak egy ponton

merültek fel a legkülönbözbb kívánságok és indítványok, t. i.

abban, hogy mi történjék a munkákkal, a kiadásokkal, ha az
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Eötvös-alap és a kiadótársulat között valami kollizió állna be,

vag:y a kiadótársulat nem teljesítené magára vállalt kötelessé-

geit. Ezen a ponton a bizottságnak minden tagja uj és uj módo-
sitáisokkal állott el. Ránk azt a benyomást tette ez, hogy ezek

az igen derék és lelkes férfiak, nagyobbrészt kitn tanköny-

vek irói, tankönyvkiadványaik révén több izben összeütközé-

sekbe kerülhettek a kiadókkal, azért oly elvigyázatosak és

elrelátók egy hosszú idre tervezett szerzdésnek megfogal-

mazásánál.

Mi mindezekre a pontozatokra egyáltalában nem tettünk

megjegyzést tárgyalásaink során. De miv^l sok inditvány merült

fel, azt proponáltam, terjesszük mind báró Eötvös Loránd

elé, válassza ki a legmegfelelbbet, amit mi azután mint szer-

zd fél elfogadunk. Indítványomat melegen pártolta a kitüna

György Aladár, aki nagy szieretettfel és csodálatos eréllyel járt

el ebben, ugy, mint minden más kulturális ügyben is. Eötvös

Lóránd, amint átnézte az összes altérnatiív propozitiókat, egy

nagy kék ceruzával áthuztia mind, mondván, hogy ^lyen kauté-

lákra a mi vállalatunkkal szemben szükség egyáltalában nincs.

Senkisem örült jobban ennek, mint a derék Péterffy Sándor

^

akit társaiinak túlbuzgósága nem éppen kellemesen érintett.

A végrehajtó bizottság lelkesedéssiel indult neki a propa-

gativ munkának. Miegszervezte a nagy bizottságot és annak

elnökeiül felkérte Wlassiés Gyuld-U Jókai Mór-t és Beöthy

Zsolt-oi. Jókai Mór kijelentette, hogy nem akar ezúttal csak

pictus masculus tennöi, tényleges részt akar venni a munkában^

legfképen pedig miagának kéri a közönséghez íntézenid felhí-

vásnak a megszerkesztését. Jókai Mór viszonozni akarta Eötvös

Loránd-xidk, amit az az jubileuma alkalmával érette tett.

Az a nagy bizottság, amelyet a tanitók összeállítottak,,

gondos és leIkMsmteiretes munka eredménye volt. Nem találomra

nyomatták oda azokat a neveket, mert minden egyes tagját

ennek a bizottságnak szóban vagy írásban felkérték, hogy ve-

gyen részt az Eötvös-alapnak ebben a nagy munkájában. Érde-

kes az a lelkesedés, amely abban a számos levélben megnyi-

latkozik, amely az Eötvös-alaphoz ezektl a bizottsági tagok-

tól eljutott.

Nagy elkészületek után végre 1899 november 13-án volt
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megtartható a nagy bizottság alakuló gylése, Jókai Mór elnök-

lete alatt. Jókai gyönyör beszédben vezette be az akdót.

„Az a nagy szellem — mondotta — ki életében an^nyit tett

a hazai közmveldés legérdemesebb és legszegényebb osztá-

lyának emelésére, még holt;a után is áldást hint kegyeltjeire. Báró
Eötvös József halott keze kinyul a koporsóból, hogy a népneve-

lés bajinokaít gyámolitsa: hát a ml élö kezeink nem segitenek-e

neki ez áldott munkájában? Meg vagyok felöle gyzdve, hogy
egy ily illusztris társaság buzgó közremködése mellett teljes

sikerre jut az elénk kitzött ketts cél: legnagyobb írónk szelle-

mének monumentáhs megörökítése és legérdemesebb tanitó osz-

tályunk sorsáiirak enyhítése."

Az Eötvös-alap vezetsége megtett mimdent, amit tehetett

az ügy érdekében. A tanütói és tanári egyesületeket felhívta,

hogy tartsanak Eötvösrl felolvasásokat, a pedagógiai és vidéki

napilapokban elhelyeztetett Eötvös-t ismertet cikkeket, az iro-

dalmai társaságokat felkérte, hogy foglalkozzanak Eötvössel, a

társadalom különböz rétegeit belevonta a mozgalomba és

minden módon törekedett azt sikerre Vinni. A propaganda, a

szétküldött nyomtatványok száma messze meghaladta a Jókai-

akciót.

A legels publikáció egy 32 oldalas kis fzet volt, ily cim

alatt: „Báró Eötvös József a magyar irodalomban.'' Ezt az

Eötvös-bizottság abból a célból bocsátotta közre, hogy az isko-

lákban terjesztessék és nagy péildányszámban küldte szét az

egyes iskolákhoz. Az érdekes fziet magyar irók munkáiból vett

idézetekben klön-klön fejezetekben ismer tieti Eötvöst, néni

embert, miiint írót, mMt kölltöt, mint államférfiut, mint szónokot,

azután ismerteti Eötvös egyes mvdt ugyancsak egykorú irók

kritikáiból vett idéztetekben: külön-külön a ,Xarthaust\ „A

Jalu iegyzle'\ „A XIX. század uralkodó eszméV\ .Magyar-

ország 1514-ben'\ ..Gondolatok'' cím munkáit és egy fejezet-

ben egyéb mveit. Azutám jön egy külön fejezet ily Oim alatt:

„Eötvös és a tanítóság^', Péterfíy Sándor-nsik egy ismertet

ciidce, a cikksorozaitot bezárja az Eötvös-alap országos tanítói

segélyegyesületérl szóló tájékoztató, végül pedig báró Eötvös

József összies müvei uj kiadásának ismertetése és programmja.

Az eredmény mindezek mellett sem állt arányban a rá
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fordított nagyszabású propagativ munkával, összesen 1300

elfizetés érkezett be, ennyi példányban készülhetett báró Eöt-

vös József összes mveinek ez az emlékkiadása. Ezzel egy-

idejleg készült azonban az a másik kiadás, amelynek hivatása

völit, hogy a részletfizetési nagyüzem utján jusson el a közön-

ség körébe. Ebbl mintegy 3000 példányt helyeztünk el. Termé-
szetes, hogy Eötvös Jótsef eigiyes munkái ezenkívül több kiadás-

ban lis megjelentek.

Az eredmény mérsékielt voltia bizonyára a kor íirodatoi

tólésének változásában találja magyarázatát. Mert Eötvös

József mveinek tárgya még akkor nem avult el, amiint nem
avult el ma sem.

Ezt legjobban fejezte ki teillbtékesebb biirálója Eötvös

regényeinek, Jókai Mór, aki az általa szerkesztett Mhivásban

Eötvös regényeit így jellemezte:

„Báró Eötvös Józsefnek minden regénye korszakot jelz

fenomenális alkotás volt: „A Karthausi," „A Falu jegyzje", a

„Miaigyarország 1514-ben.*' Az eiszmék gazdag!ságiai, a szív mély

érzelmei elfeledtetik az olvasóval, hogy ezek irányregények; de

maga az irány, a kitzött cél is oly istemi eredet: a rokonszenv

az elnyomott néposztály, a kitaszitott vallásfelekezet iránt; hivat-

kozás az emberiségre a szabadság, az egyenlség igazaá véigett.

És mindez eszméknek a gyzelmét megérte, st kivívni

segített az államférfi, amiket mint költ odarajzolt az égre, oda-

varázsolt a délibábra. A Fata Morgana álompalotái kvé váltak:

ai költ megérte saját apotheózisát a nemzeti átalakulás kor-

szakábajn;.

Azért fokozott érdekek báró Eötvös József mvei most,

amidn azokait mint kivívott gyzelmek történeteit olvassuk:

költi szépségeik a mai kor teljes világításában még jobban

kitnnek."

A kiadóbizottság a maga részérl mindenképen igazolni

akarta azt a nagyfokú jelentséget, melyet báró Eötvös József

mveinek tulajdonított. Egy oly kiadást létesittett munkáiból,

amiin edldügelé magyar nyelvein egyáltalában nem jelent mieg!.

Eltekintve attól, hogy Eötvös József összes munkái els, igazán
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td'jes gyjteményét adta, gondoskodott arról is, hogy ez a

gyjtemény oly szerkesztésben lásson napvilágot, anüelv azt

a szó szoros értelmében vett igazi kritikai összkitadássá teszi. A
bizottság joggal hivatkozhatott arra, hogy ily gondos kritikai

kiadásban még niem jelent meigi miagyar próza-iró.

Báró Eötvös Lórándnak fenn volt tartva, hogy a szer-

keszt személyét megválassza. Az ö választása dr. Voinovich

Gézára esett egy javaslat alapján, melyet Voinovich az Eötvös-

mvek szerkesztésére vonatkozólag felszólütásunkra elkészített.

Ebben a javaslatban kifej Ijette nézetéit arról, miként kell

ily kiadásokat rendezni.

Szerinte irók összes mveinek kiadásánál kétféle eljárást

lehet tapasztalni. Az egyik az, midn a kiadó bethíven közli az

dsö kiadást, a sajtóhibáknak is pontos megtartásával, legfeljebb

a jegyzetben javitja ki ezeket. Ilyenek például a ,,Régi Magyar
Könyvtár" kiadásai.

A másik mód az, midn a kiadó némi jogot ad magának;
beiktat egy-egy tollban maradt szót, a verseknél a variánsok

közül azj Ítélete szerint legjobbat iktatja be a szöviegbl, a

többit jegyzetekben közli, szóval' megteszi azt, de szk korlátok

között, amit az iró magja i!s m0g,tett volna, ha mvidí uj kialdá-

sát maga bocsáthatná közre. Ilyenek Gyulai Pál kiadásai:

Vörösmarty, Madách munkái.

Eötvös József munkáinál a két módi összeolvasztásia volna

a legajánlatosabb. A bethív kiadás nem kiváhátos, mert a régi

ortográfia nagyon megnehezitü az olvasást. Minden egyébben

az els kiadáshoz kelleme ragaszkodni, mely az iró életében, az

felügyelete alatt készült, annál! is inkább, mert a Ráth-féle

késbbi kiadás egyes esetekben némi eltérést mutat az els ere-

deti kiadástól, egyet-mást rövidítve ad vissza. Ezeknél

vissza kellene térni az eredetihez.

Az egyes kötetek végén ma már némi kis felvilágosításra

volna szkség; néhány sorban el kellene mondani, hány kiadást

ért az ílilet m, felsorolni fordításait, s közölni Eötvös és

barátainak leveleibl azon helyeket, melyek a munkára, annak

meg'irására, Eötvös céljaira, a m alapeszméjére, alapeszméjé-

nek fejldésére voatkoznak, ha ilyeneknek nyomára akadhat.

Röviden szólva, adni kellene az illet könyv történetét. Ez els-

sorban az irodalomtörténetet érdekli ugyan, de nem lehet
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máshol helye és sehol sem szükségesebb, mint Eötvös kiadá-

sának jegyzeteiben. És lehetséges is oly rörviden összefoglalni,

hogy a nagy közönségnek se váljék terhére.

A kia'd'ás magában foglalhatná Eötvös összes magyar
nyeílVü munkáit, az idegen (német) nyelvüekröl bvebb tartalmi

ösmertetéseket lehetne adni valamely rokontárgyu kötet végén.

A kötetek egymásutánjában liegtermészetesebb az lüdrendÜ sor-

rend, némi szakcsoporto&itással párosulva. így a .AarthausV'

nyitná mtej? a sort, követinék azt többi regényiei, elbeszélése,

színmüvei, azután következnének a röpiratok, majd az állam-

tudományi munkák, végül a ,,Gondolatok'\ az iró egész pályájá-

nak összefoglalásaképen, mert hiszen ezekben egy egész nagy
világfelfogás van letéve. Az utolsó kötetben jönnének az éKetrajz

eltt költeményei, mint az iró költi önéletrajza, az életrajznak

legfontosabb küegésziti.

A század liegérdekesebb és legértékesebb mémdiirejával

érne fel, ha lievélváltásából egy vagy két kötetnyit össze ilíehietne

gyjteni, sötét korok történetére vetne nagiy fényt és nagy nye-

reség volna a közönségre, a filozófiára és a történettudományra

egyaránt.

Báró Eötvös Loránd Voinovich Gézának itt kivonatosan

ismertetett szerkeszti tervét a maga egészében helybenhagyta

és Voinovich e tervezet alapján szerkesztette meg a gyjte-

ményt és tette azt tényleg a magyar irodalom egyik legbecse-

sebb publiikációjává.

A ddog nem volt könny. Hosszú íiídk mulasztásait kellett

helyrehozni. Eötvös Jzsef-nek könyvalakban megjelent köte-

tein kivül minden egyebet a muzeumoikba du^gott és elsárgult

folyóiratokból kellett összeböngészníii. Ig(eln nagy tájékozottság,

nagy irodalmi ismeretek és nagy lelkiismíeretesség és szorgialom

kell az ily munkához.

Át kelllett kutatni a „Társalkodó"-t, az „Athenaeum '-oi, az

„Életképek'' -^t, a ..Budapesti SzemW-i, a ,Xoszoru''-t, a „Poli-

íikai Hetilap''-ot, a ,,Pesti Divatlap"-ot, st még oly szaklapot

is, amin a .yadász- és Versenylap''. Ezenfelül pedig, különö-

sen a levelek fielkutatása céljából, még a 60-as és 70-es évek

napilapjai közül is a „M^gy^^rorszag"-oi, a „Hon"-U az „Ellen-

r"-U a ,,Reform"-oi. a „Fvárosi Lapok"-^2á. Ki keillliett kutatm

.a kiadatlan munkákat, mert ilyienek is voltak, többek közt a
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..Kritikusok'' cimü vígjáték 1831-bl és a ,,Götz von Berlichin-

gen" fordítása 1830-ból. Külön feladata volt a szerkesztömek

Eötvös politikai cikkeinek összegyjtése a .,Pesti Napló''-h6\ és a

..Politikai Hetilap''-h6\, ahol azokat közzétette. Mind ennek az

anyagnak mindlenekelött rendezése és terjedelmének megálla-

pítása volt az els feladat, hogy megi liehessiem állapitani az össz-

kiadás kötetszámát és kalkulálíii lehessen annak áráti

Eötvös yd2*s^/ összkiadása tényleg ezien szempontok sze-

rint van miegszerkesztve. Mlilndlenütt helyre van állítva az er-
sen megrongált hiteles; els szöveg, azon változásokkal, melye-

ket az Eötvös életében miegjelent utolsó kiadás bizonyára magá-

tól az iró kezétl mutat. A kiadás elrendezése is a programmnak

megfdfel.

Miikor közzétettük a könyvkereskedknek szóló körlevelet

és ebben különös nyomatékkal hangoztattuk, hogy ime az els

teljes kiadását tesszük közzé báró Eötvös József munkáinak,

Ráth Mór, 3^ elbbi kiadás kiadója, ezt magára nézve sérel-

mesnek tekintette, ö még akkor nem tudhatta, min gazdag

anyag van birtokunkban. Neheztelését közölte iis velünk, mire

mi az alábbi levelet intéztük hozzá:

.Nagyságos
Ráth Mór umak

BudapesterL

ö'szinte sajnálíattail értesülünkl arról, hogy
.
Nagyságod az

általunk báró Eötvös József összes munkái közrebocsátása tár-

gyában szétküldött könyvárusi körlevél némely passzusát félre-

értésbl olyképpen magyarázza, mintha annak célja volna a

Nagyságod által kibocsáltott Eötvös-kiadás kisebbittósie és kiváló

és megérdemletit himévnek örvend cégének dószkreditálásia.

Semmi sem áll távolabb tiünk, mint az a szándék, mely-

nek sem indító oka, sem célja, sem haszna nincs és nem is lehet.

Bár az|t is lehetne mondanunk, hogy körlevelekben soha-

sem szokásos a vállalatok kisebbítése, st ellenkezleg az ily

fajta üzleti körlevelek tartalmában rejlik, hogy abban a hirdetett

vállalatokról minden szépeit és jót kiemeljünk, még sem evvel az

érvvel óhajtjuk Nagyságodat meggyzni arról, hogy körlevelünk-

ben épplejnséggel semminem allúzió Nagyságod elöbbeni Eötvös-

vállalatára) nincs. Mert midn mi aizt állítjuk, hogy báró Eötvös

József mvei eddig teljes egyöntet és a magyar viszonyokhoz
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képest jutányos kiadásban nem voltak kaphatók, egyszeren

azon felhívás alapján állunk, melyet az Országos Eötvös-Bizott-

ság, mint a vállalat tulajdonosa tett közzé és azon szerzödéij

alapján, melyet mi, a Iközrebioicsá^áissail rn)e(gbizo(tt cég, ai bizoDt-

sággal kötöttünk.

Tudjuk, hogy egy vagy két mve Eötvösnek Nagyságod

kiadásában a drága kiadás mellett olcsóbb kiadásban is volt

idnként kapható, mint ammö ára az egyön^tetüség kedvéért az

illet mnek a mi kiadásunkban esetleg lesz. De nem is az van

a körlevélben mondva, hogy ezen mvek még soha ily jutányos

kiadásban nem voltak kaphatók, hanem 3 tényez van egymás

mellé állítva és az van mondva benne, hogy teljes kiadásban, egy-

öntet kiadásban és viszonyainkhoz képest jutányos kiadásban e

mvek eddig nem voltak kapha,tók. Tehát itt mind a 3 jelzt

egymás mellé állitva, derül ki az, amit mi tiszta igazságnak fel-

ismerve közöltünk a körlevélben.

A vállalat közzétett programmjából is kitnik egyébként,

hogy annak 20 kötetébl körülbelül 7 kötet lesz olyan, amely

eddig egyáltalában a Nagyságod által közrebocsájtott gyjtemé-

nyes kiadásban nem jelent meg. Ama, tudtunkkal 19 kötetben

megjelent kiadás, ha emlékezetünk nem csal és amennyiben a

különböz idszakokban megjelent katalógusokból csak hozzá-

vetleg bírjuk kikalkulálni, fzve mintegy 50 forintba kerül. Azon

19 kötetnek megfelel kötet-szám a mi kiadásunkban 13 kötetet

fog kitenni, ezekre es ár 26 forintot tesz ki Ha tehát az 50

forintot a 26 forinttal egybevetjük, teljes alapossággal állithat-

juk azt, hogy ezen kiadás jutányosabb minden eddig létezett

kiadásnál és minthogy ez a kiadás tényleg mint összkiadás jelent-

kezik, mint ilyen kerül elssorban forgalomba, nem változtat

ezen a tényen semmit sem az, hogy esetleg egyik vagy másikm
a beosztás és az egyöntetség kedvéért talán a mi kiadásunk-

ban néhány krajcárral drágább leszen, minjt a kegyed kiadásában

az illet kötetek.

Reméljük, hogy jelen felvilágosító soraink Nagyságodat tel-

jesen meggyzik afell, hogy körlevelünk szerkesztésénél éppen-

séggel nem volt szándékunk Eötvös elbbi kiadásait bármi tekm-

ftetben elhomályosítani, mert hisz ennek semn célja és rációja

nem lett volna.

szintén sajnáljuk, hogy körlevelünk ily gondolatot ébresz-

Révaí: írók — Könyvek — Kiadók. 11. 6
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tett Nagyságodban és különösen sajnáljuk azért, mert azok köré-

ben, akik Nagyságod elévülheteitlen és hervadhatatlan; kiadói

érdemeit mindig a legnagyobb készséggel eHsmerik és méltányol-

ják, magunknak vindikáljuk az els helyet.

Hisszük, hogy jelen felvilágosító soraink a félreértést

eloszlatják és maradunk

kiváló tiszteletté!

Révai Testvérek R.-T,

A valóságban több mint 7 kötettel szaporodott ez a kiadás

a Ráth kiadásával szíemben. Mtert mági az nála megjelent köte-

tek is, például az „Elbeszélések'' kötete isi uj amyagig^l bvült. Két

értékes, eddig kiadlatllan lelbeszélését találjuk benne Eötvösnek,

„A puszta lak'' és a ..Magyar élet' cimüekiet és egy regénytöre-

déket „i4 XIX. század bárói" cimmel, mjelyet fmvének szánt

A beszédlek között is van több uj. A tanulmányok kötete egészen

uj. Az ebben a kötetben foglalt kisebb irodalmi és társadalmi

tárgvu cikkek nem jelentek meg azóta, hogy a 40-.eS' évek ele-

jén akkori folyóiratokban láttak napvilágot. Ebben a kötetben

van egyebek közt a híres Peitfi-birálat, iroldlalmunkban az els
méltányló szó Petfidrl. A Ráth-kiadás nem közölte volt a

,,Reform"-oU a ,,Kelet népe és a Pesti Náptó" annak idején na^
feltnést keltett röpiratot, mely védelmébe veszi Kossuth-ot

Széchenyi heves támadásaival szemben.

Különösen emelik ezeknlek a köteteknek értékét azok a

jegyzetek, melyek ézekfet a munkákat a kor keretébe illesztik

bele és megmagyarázzák keletkezésük történetét is.

A nemzetiségi kérdés-xöX szóló kötet is elször jelenik

meg itt, összefoglalván Eötvös-néí a nemzetiségi kérdésrl irt

összes dolgozatait. A több ívnyii jegyzetekben Eötvös-n^k errl

a kérdésrl irt német nyelv munkái is bvein ismertetve vannak

világos és áttekinthet módon, egyes tárgykörök szerint. Ennek

a kötetnek jelentségét mi sem bizonyltja jobban, mint az, hogy

Eötvös József-ci ma ü's a nemzietiségi kérdés legialaposabb isme-

rjének tartják és minduntalan hivatkoznak rá. A kisebb politikai

cikkek kötete is febben a kiadásban jelent meg legelször. A
,,Gondolatok" köM&te is kiegészült a hátrahagyott iratok közt

talált anyaggal. Végül egészen uj a leveleket tartalmazó kötet,

mely mindazt felöleli, amit egyáltalában meg lehetett találni.



Al ÍRÓHOZ MÉLTÓ KIADÁS 83

Egy magyar munkában teljesen szokatlan név- és tárgy-mutátó

a levelekhez megkönnyíti az ebben a levélgyüjteményhen fog-

lalt gazdag anyagban való tájékozódást. Az egész kiadást mél-

tóan lezárja Eötvs József-nek életrajza a szerkeszt tollából.

Ennek az életrajznak megírására báró Eötvös Loránd kívánsá-

gára a Magyar Tudományos Akadémia tzött ki 2000 koronás

pályadijat. Ezúttal elször nem egy nagy és terjengs munkát
kívántak, n^em száraz adathalmazt, hanem egy essayt, mely az

embernek, írónak és államférfinak és egyúttal egész korának

képét nyújtsa azon hatás rajza mellett, melyet Eötvös korától

vett és korára és nemzetére gyakorolt.

Mi sem természetesebb, mint hogy a pályadijat a beérke-

zett három pályam között az Eötvös-kiadás szerkesztje

nyerte meg, valódi essay-szerü dolgozatával. Hiszen foglal-

kozott legbehatóbban Eötvös irodalmi mködésével és szemé-

lyével és ö hozta felszínre Eötvös rejtett irodalmi kincseit.

A kiadás mindenképen méltó volt báró Eötvös József-hez.

Ha az akkori kor nem bírta kell mértékben értékelni e kiadás

jelentségét, talán nem .szabad felaidkii a reméinyt, hogy az ujiabb

nemzedék, amely újra szemben áll azokkal a problémákkal,

amelyekkel Eötvös József foglalkozott, újra szemben áll a val-

lásfelekiezeti kérdéssel, a nemzetiségi' kérdéssel, az állam fenn-

maradásának kérdésével, a változott viszonyok között uj mve-
ldési, iskoláztatása és uj társadalmi kérdésekkel — vissza fog

térni Eötvös József-h^z. És vissza fog térnil különösen az a nép,

amely felszabadulását, emberi és hazafiúi jogaínak miegadását

e m hatásának köszönhetlii a múltban és fogja köszönni a

jövben.

Talán meg fog valósulni Jókai-nak az a mondása: „Amely
háznak a miestergerendáján báró Eötvös József könyve ott fog

állníi, arra a házra áldás száll az égibl."
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XXV.

EÖTVÖS KÁROLY.

Kiadái , szemmel nézve, nem képzel'het érdekesebb dolog,

mint Eötvös Károly beiieszkedése az irodalomba. Egy ember,

--fiv aki majdnem 60 esztends, amikor els könyvét közzéteszi,

í aki addig egy páratlan szép és gazdag pályát futott be, mint

szónok, mint politikus, mint ügyvéd, st mint iró is. Mert benne

élt a köztudatban, hogy Eötvös Károly fényes tollú irója a

magyarságnak, csakhogy még niem irta meg azokat a könyve-

ket, amelyek benne élnek. De elbeszélte páratlan zamatu

magyarsággal, ragyogó stílusban, elmondotta tartalmukat itt

is, ott is, barátai, hivei, bámulói körében. Benne élt a nemzetben

ez a tudat, és ezért nem csudálkozott senki sem azon, amikor

egyszerre csak 1900 október 15-én a magyar irodalomnak egy

nagy eseményét jelen;t|et^ük : Eötvös Károly szépirodalmi és

korjélz munkái egy egész sorozatának megjelenését.

Talán két esztienidíövel ez eltt a terminus eltt kezdte

Eötvös Károly az ,,Egyétértés'' tárcájában közzétenni gróf

Károlyi Gábor feljegyzéseit. Senki sem tudta biztosan, hogy ki

ezeknek a szerzje, Eötvös Károly^o, vagy Károlyi Gábor.

Károlyi irtaié és bizta rá közzétételüket Eötvös-re, vagry

Károlyi jegyzetei alapján Eötvös-nek önálló liratai-e ezek? A
kapcsolatot mem lehetett megállapítani. Az ..Egyetértés'' szer-

kesztsége is szándékosan homályban hagyta e kérdés fell azo-

kat, akik felvilágosításért hozzáfordultak. Eötvös is titokzato-

san mosolygott, ha lez a kérdés szóba került. Különben is egé-

szen apró mémoire-nak szánta Eötvös a Károlyi Gábor feljegy-

zéseit. Inkább politikai tendenciával fogott hozzá, semmint
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azért, hogy irodalmi munkát alkosson. Munka közben ntt kor-

rajzzá ez a m, a magyar irodalom egyik legérdbkesiebbmémoire-

munkája. Persze elejétl végig teljesen Eötvös Károly munkája

ez, melybl gróf Károlyi Gábor soha egy sort sem irt meg.

Jegyzeteket sem hagyott hátra, önéletrajz sem maradt utána,

tisztán emlékezetbl irta meg Eötvös Károly az egész munkát

ugy, ahogy az elttünk van a maga történeti igazságra törekv
regényszerüségében.

Eötvös KárolyA a politika birta rá, hogy az „Egyetértés''

szerkesztésében részt vegyen, de a Károlyi Gábor följegyzései-

nek sikere elfeledtette vele politikai céljait és folytatni akarta

tárcaközleményeit, amelyek oly nagy eliismterést szereztek n^ld.

Ezért kezdte meg „Utazás a Balaton körüV cim alatt azokat a

feljegyzéseket, amelyekbl azután az fmve vált, az a munka,

amelyben önmagát multa felül, amelyhez foghatót többé nem irt.

E munka irása közbien fordultam hozzá azzal, hogy e munkáját

is, a Károlyi Gábor-rl szólót is közzé óhajtjuk tenni könyvaiak-

ban. Eötvös Károly-t az irodalmi sikerek, amelyeket! az „Egyet-

értés"' tárcaközleményei részére termettek, egészen felfrissí-

tették, megfiatalították; bámulatos kitartással dolgozott abban

az idben, nap-nap miellett irt egy-egy tárcaközleményt, rövid

hetek alatt irta meg „Balatoni utazós^'-át és tele volt uj esz-

mékkel, uj terveikkel.

Mikor fölkerestem, elmondotta ezeket a terveket,

vagy 15 kötetnek cimét, tartalmát sorolta fel elttem, ugy

hogy én most már nem a két m kiadásáról, hanem mindjárt

egy gyjteményes kiadásról beszéltem vele.

A világirodalomban páratlan tmet, hogy egy író, akinek

még soha meg nem jelent egy kötete, egyszerre összegyjtött

munkáinak kiadásával lépjen a közönség elllé, és egy kiadó,

aki vaktában ellegezi egy 60 esztends „fiatal tehetségnek"

azt a bizalmat, amit egy összkiadás rendezése jelent.

De én meg akartam fogni Eötvös Károly-i azon a ponton,

ahol megfogható volt; hiúságánál, ambiciójánál, magyar vir-

tuskodásánál. Tudtam, ha valami, hát az fogja t ösztökélni

az Írásra, hogy mvei ily különleges módon kerülnek kiadásra,

az egész világon lesz az els iró, aki egy összkiadásban kezdi

meg irói pályafutását.

Számitásom bevált, Eötvös-t fellelkesitette a gondolat,

-l V
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lázba ejtette, megkettzött szorgalommal dolgozott, szinte egy-

szerre akarta megírni azokat a köteteket, amelyeknek bizto-

sítása lehetvé tette a kiadás megindítását. Mert világos, hogy
a vállalkozásba nem foghattunk bele csupán ígéretek alapján,

szerzi programm alapján, még szerzdés alapján sem. Ahhoz,

hogy az összkiadást megindlithaissuk, legalább 6—8 kötet kéz-

iratának kezünkben kellett lenni és kezünkben is volt rövid

id alatt.

És meg'indultunk vele. Kitnt, hogy Eötvös-nek voltak

már régebbi írásai is, amelyekrl senki sem tudott, maga is

megfeledkezett róluk. Voltak elbeszélései elrejtve a ,,Vasárnapi

Újság'' régi évfolyamaiban, amiket csak kissé ki kellett simí-

tani. Volt egy nagyobb munkája: „Aki örökké bujdosótf\ amely

annak idején észrevétlen maradt, holott pedig Eötvl^s egész

irói erejét mutatta. Voltak mémoire-szerü kisebb dolgozatai,

melyeket senki sem vett észre, nem is neki tulajdonították.

Mindez egyszerre érték lett, a „Balatoni utazás'' által, amely

páratlan szenzációt jelentett a magyar irodalomban.

És mindez igazolja, hogy igenis lehet felfedezni irót,

aki maga sem tudja, hogy az, és lehet a kell módon hatni rá,

hogy tehetségét ne hagyja parlagon heverni. Eötvös Károl:^

húsz évvel azeltt irt meg egy pár szép munkát, de nem foly-

tatta az Írást, mert senki sem ismerte fel az értékét.

Most, hogy a körülmények rábírták, hogy újra kezébe

vegye szépírói tollát, biztatni kellett, hogy azt ki ne ejtse kezé-

bl és ezt a bíztatást végeztük el mi. Ha van érdemünk abban,

hogy Eötvös Károly néhány kötetével gazdagodott a magyar

irodalom, akkor ebben van, semmi másban.

Vájjon mi lett volna Eötvös-ho\, az íróból, ha húsz évvel

elbb kezdi kifejteni írói tevékenységét, vájjon írt volna-e

megkomponált regényeket, elbeszélésteket, színmüvekéit, annikre

késbbi években mindig készült, ha az irodalomnak él, ahe-

lyett, hogy politikával emésztette erejét, ki tudná azt meg-

mondani?

Hogy egészen nagy és gazdag irodalmi termelése jófor-

mán kizárólag mémoire-szerü munkákból áll, az annak tulajdo-

nitható nézetem szednt, hogy változatos és gazdag életében

oly sok minden történt vele és körülötte, annyi emberrel érint-

kezett, annyi ügybe volt beavatva, annyi dologban voll^ benn a



„UTAZÁS A BALATON KÖRT 87

politikai és közéletben, hogy akkor, amikor öreg korára írni

kezdett, mindenekeltt az emlékeknek ezt a nagy tömegét kel-

lett papirra vetnie.

Mieltt munkái megjelentek, levelet irt hozzám Eötvös

Károly, amdlyben felsorolja mindazoknak a munkáknak a

cimeit, amelyeket megirt és közzé akar tenni és még ezenfelül

mintegy 18 kötet tervét közölte velem. Megitta mind rövid id
alatt, egynek kivételével, amelynek dme „Nagykrös határain''

lett volna és amelyben az Alföld Dun^-Tiszaközi ers, büszke

faját akarta volna irodalmunkba bevezetni és idegen nemzetek

eltt ismeretessé tenni. Közli velem ezt a jegyzéket azzal az

indokolással: „Hiszen a Te szives baráti figyelmed, buzdítá-

sod birt rá ennek kiadására."

Az els m, amelyet közzétettünk, az „Utazás a Balaton \

körüV volt.
j

.
/

Egy hosszú kiiadói pálya végén miegállapithátom, hogy ! /

Magyarországon könyvntek akkora hatása magára az iroda-

lomra és az irodalom mvelire még nem voit, rnint ennek a

munkának.

Legkiválóbb esztétikusaink ujabb irodlallmunk legkitnbb
termékének mondották Eötvös munikálj'át], iiegy ös(eirejü, teazi

magyar humorú és zseniális lélek megnyilatkozásának. Ki nem
fogytak a dicséretekbl, szinte csodálatos egyértelmséggel

hangzottak el a birálók ditirambuisaii. Megállapították, hogy

ez am a nagy magyar irók sarába helyezte Eötvös-t

Lehet, hogy ha harminc éwiel hamarább irja meg és teszi

közzé ezt a munkáját, akkor niem meigy olyan szenzációszámba,

mi»nt most. Lehet, hogy a nagy föltünéshez hozzájárult az, hogy

itt valóságos csoda történt. Egy ember, akirl nüindenki azt

gonidblhattia, hogy befejezte pályafutását, elérte a liegmagasabb

fokot, ami elérhet, azt a közbiecsülést, amely zsenijének kijárt,

most mintha pályát változtatott volna, s az uj pályán való els

lépésével rögtön elérte a tetfokot.

Eötvös Károly-nak ezzel a munkájával szemben még a

sablonos kritika is elhallgatott. A munka nem volt besorozható

semmiféle rendszerbe, nem volt az sem regény, sem dráma, sem

elbeszélés, sem rajz, nem volt sem bölcsielet, sem lélektan, nem
volt történet és nem volt utleirás és mégis mindebbl volt valami

benne és mégis egységesnek hatott a munikaj és ezért még a sab-
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Ionos kritika képviseli, a tanárok, st azok els sorhaai kiván-

ták, hogy müiél gyorsabban felvétessenek a munkának legszebb

részletei az iskolai olvasókönyvekbe. Azt mondották, hogy ez a

m az irásmvésfi^etnek olyan magaslatán áM, hogy azt már
túlszárnyalni nem lehet.

Amilyen megtisztel volt mindez a dicséret Eötvös

Károly-va, ép annyira — mondhatni — jóformán káros volt

késbbi munkáinak értékelésére nézve. Elre elfogulttá tette

a közönséget késbbi munkáival szemben. Hogyha ma végig-^

nézzük az egész irói mködését, szinte igazoíllthak látjuk

akkori ditirambikus magasztalását a ..Balatoni utazás''-nsik,

de azt is, hogy még sok értékes munkája van Eötvös

Károly-nak ezenkivül is.

-^ Nem minden munkája egyforma érték, de mindegyik mun-

kája visszatükrözi az ö fényes irói kvalitásait.

Mi az, amivel Eötvös Károly ^gyszterre meghódatotta a

közönséget, milyen tulajdonságainak köszönheti a sikereit?

^ . Egyik kritikusa. Hevesi Sánáor igy jelölte meg ennek okát:

1
„A sok fölösleges iró nyomában végre megjelent az az egy,

akire igazán szükségnk volt, hogy eszünkbe jusson újra az,

am'it annyian próbáltak velünk elfelejtetni, hogy magyarok

vagyunk."

Ugy látszik, mintha a dekadencia felé hajló korban

szkség lett volna valakire, aki erre emlékeztesse a nemze-

tet és erre senki sem volt alkalmasabb Eötvös Károlyinál. Az

törhetetlen fajszeretete, hamisítatlan magyarsága, rajongása

minden iránt, ami magyar, predesztinálták erre a szerepre.

Történeti rajzai tükrei a magyar nép lelkének, a magyar

karakternek. Tökéletes lélektani ábrázolásai a magyar faj min-

V. den osztályának, a magyar nemzet minden rétegének. Mvé-
szileg tökéletes megérzékeltetése a magyar levegnek, a

magyar tájnak, a magyar flórának, a magyar állatvilágnak,

a földnek és az embereknek. Témái kiterjeszkednek a magyar-

ság összes életviszonyaira, azoknak minden apró részletére,

minden jellemz vonására. És példátlan sikerének talán van

még egy magyarázata, amellyel Baráth Ferenc magyarázta

az nagy hatását. Ez a kitn esztétikus nagy tanulmányt

l
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Irodalmunlcra nézve roidíclvüli szerencsének tartjtác, hogy ez az író, akinek a nagyságS, tcíváló*

sága fe különössége benne éli a köztudatban,- bár nem voltak könyvei és értékét a jekft

meg Jiem "foghatta, hogy élvezvén, megrizhesse a jövend számára, — a megközelithe*

tétlen magyar lángelme, aki laza és itiuló ujsághasábok közé torlaszolta el magát, •« ime

eltérbe lép, megmutatja egész hatalmas alakját, összeszedi és a köznek áítaladja minden kincsét.

ÉS a magyar oivas, bár sejtette c roppant gazdagságot, képzelete a valóságot nem közelíthette

meg mégsem: összeszedve, egybefzve, kialakítva, kiegészítve az Eötvös Károly irói munkássága

gazdagságra, változatosságra különb, mint amilyennek leghevesebb rajongói hitték. Benne,

a régi Íróban uj klasszikusra lelt az irodalom, még pedig olyanra, akire áhifva áhítozott,'

akiben a magyar ész és szív, tehát maga a ma- r)oldogöI{ és büszkék vagyunk arra^

gyár szellem megvan a legteljesebb gazdagságban. l3 bogy az Eötvös Károly munkái, a

már meglévk és a még most készülk, a mi kezeink utján jutnak el az olvasóhoz, még pedig

abban az elkel és Ízléses formában, amelyet e tnvek megérdemelnek, de megérdemel az a

közönség is, amely mindig megismerte a maga emberét és erre Eötvös Károlyban rögtön

rátalál és nyomban megállapítja: ez a miénk, a mi lelkünkbl fakadt, multunk, szokásaink

és virtusaink ismerje, minden történetünk tudója, nála van letéve a mi filozófiánk, lelkünk

a lelkében tükrözdik, álmodja álmainkat, érzi "érverésünk, a belülrl látó, a vesénkbe néz.

Mégis az olvasói ojmódi Virtuóz csodákat ne várjon e munkáktól. Eötvös Károly mindent

kötete maga a természetes közvetetlenség." És békéljen meg az is, aki gyanakodva kérdi,

hogy mi dolog ez, hogyan lehetett e remekmvek összegyjtésével máig várni? Ugy lehetett,,

hogy ebben a tényben, e késlekedésében is benne foglaltatik az Eötvös Károly igaz magyar
karaktere: alkot, de nem gyjt, ha csak nem nagyon bizgatják rá. Aztán meg volt id, hogy
az élet és a politika durva szükségei elfoglalták, leszerelték, nem engedték meg, hogy leg-

igazabb énjének, legtüzesebb ambicziójának, az irodalomnak éljen. A^agyarországon annyi volt

az ügy, a baj, és valamennyi oly elszeretettel kereste az 6 ers kezét, — hogy nem maradt

ideje a maga gyönyörségére, mindig másnak kellett élnie. Miglen csendesebb idk és sze-

rencsés véletlenek beleviíték a legersebb és leglázasabb poétái munkába, amelynek közepette

támadt az az alkalom, amelyet megismertet ez a levél, melyet Eötvös Károly a Révai Testvérek

irodalmi Intézet Részvénytársaság igazgatójához, Révai Mórhoz intézett. A levél így hangzik;.

Eötvös Károly mveinek prospektusa.
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irt Eötvös-rö\, mmt iróról és abban Eötvös nagy egészséges

voltában találja jelentségének magyarázatát. Hivatkozik a

nagy angol iróra, Carlyle-ra, aki

„nem gyzi eléggé hangoz-tatni, hogy >,áldott az egészséges

természet" és azt mondja, hogy „valöbami a legnagyobb áldás, ami

az embernek a földön juthaít, az egészség." A testé is, de még
inkább a léleké. Az az összhangza'tos .er és nyugalom, amely

minden helyzetben, minden viszonyok közt világosan látja, hogy

mit kell cselekednie s a2^t megrteszi münd'en habozás nélkül; s

mindent, amiit tesz, oselelkszi legjobb tehetsége szerint. Tisztán Iáit:

nem ingadozik, mem kételkedik; s ha szól, szól szive szerimt, bát-

ran, szabadon. Eötvös e részben egyike legegészségesebb íróink-

nak; nagy, ers szivvel és hatalmas értelemmel, ameílynek sokfelé

csapongó ereje, öíJletei szimlte zavarba hozzák az olvasót. szinte,

igaz ember; nem árul zsákban macskát; néha szinte a 'túlzásig,

a tetszelgésig szinte; de ez is jobb, mint az dllenkezje. És egész

ember, ami nagy szó; a fél, a negyed és nyolcadrész emberek

mai korában megbecsülhetetlen kincs. Felemelni bennünket nem
igen törekszik, csak kivételesen; rendesen inkább levon maga

mellié, a gyakorlalti élet színvonalára és ott jókedven éloel,

magyaráz, oktat, humorizál, mint egy sdfcat tapasztailt, sokat tudó

vezet, akinek társaságábain' jól érezzük magunkat. De van két

húrja, amelyen nalgy hatássa'l tud játszani. Az egyik a hazaszere-

tet: ennek a földnek, /enriek a fajnak s közös történetünknek ers,

meleg szerdtése; a másik a kálvinis'ta vallásos érzés, mely a

zsoltárok éneklésével ajkán, nyugodtan, rendületlenül néz szembe

életteíl és halállal. Miikor e két érzés valamelyike megkaipja szivét,

akkor lal fenségesig emelkedik s miniket ás magávall ragad. Köny-

vének leggyönyörbb lapjai ez érzések termékei."

Ugyancsak állapítja meg Eötvös-rl azt az ideális

vonást, amely megnyilatkozik a „hsök** tiszteletében. A
nagyoknak, a derekaknak, a nálunknál jobbaknak tiszteleté-

ben. Ahogy Deák-Tl ahogy Vörösmaríy-rl ahogy Jkai-r6\

ir, az mutatja, hogy ezt az érzést, a nagyoknak tiszteletét

milyen nagyra tartja. Ez szinte még gyermekkorában bele-

plántált érzéseinek legersebbike.

A „hsök" tisztelete is a magyarság kiválóságáról való

felfogásával párosul benne. Mikor egy izben Blaháné^rl nyi-
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latkozik, azt irja róla: „Csak ö a valóság és az igazság, a

magyarság és a szépség/' És Jókai-ró\ megemlékezvén, bete-

kintést enged ebbe az érzésébe:

„Határtalanul szerettem a nagy költt gyerekkorom óta.

Ha együtt vólitunk: soha szemtem róla l'e nem vettem, egyetlen

szavát, egytítlen mozdulatát megfigyelui el nem mulasztottam. Se
Deákot, se Kossuthot soha niaigyobb figyelemmel nem kisértem,

mint t. Abból a nemzedékbl, melyet (nléhány szenepljóben én

is ismertem, e három férfiú emeilkedett ki a csillagok magasiságáig.

Tudom, hogy sokan nem igy vélekednek. De akik nem igy véle-

kednek: azok mlaigyar érzését nem is becsülöm ám valami magas

értéknek"

A miagyarság!

Ebben nyilatkozik meg Eötvös-nek legersebb jellem-

vonása. Minden izében, eszejárásában, egész életfelfogásában

egészen és ersen magyar. Nemzedékének legersebb

magyarja: gondolkodása, tudása, mvelísége, ésízjárása,

humora és stilusa mind a legtisztább magyarság.

Különösen stilusa, prózája, ragyogó nyelvmvészete.

Ez hódította meg részére els percben a mesterségbeli

embereket. Lefegyverezte legels sorban a skolasztikus kriti-

kusokat. Ennek köszönhette, hogy vele szemben a legkisebb

féltékenység, a legcsekélyebb irigység sem nyilatkozott meg
azok részérl, akik egy ujabb Írónak ily diadalmas bevonulását

az irodalomba más viszonyok között talán nem nézték voilna

oly jó szemmel. Mindenki elismerte és ebben nem volt eltérés,

hogy magyarul szebben, zamatosiabban, zengzetesiebben, tisz-

tábban Írni nem lehet, mint Eötvös Károly irt. Hogy a törzsö-

kös magyar észjárást, a logikus, tiszta magyar gondolkodást,

az érthet, világos, magyar beszédet semmiféle irásfajta nem
fejezi ki oly mvészi tökéletességgel, mint az Eötvös Károly

prózája.

A nyelvtudományi folyóiratok vetélkedtek Eötvös stí-

lusának és nyelvezetének méltatásában s legkényesebb és leg-

követelbb akkori irónk, Tóth Béla az Eötvös prózáját mon-

dotta a legjobbnak, amink van.

Tóth Bélá-nak különben az Eötvös sikere nagy elégtétel

is volt, mert mieltt még Eötvösnek egy munkája megjelent
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volna, 1899-ben egiy tanulmányt irt „Vers és próza*' cim alatt

a „Pesti Hírlap''-han. Ebben a tanulmányában fájdalmasan álla-

pítja meg, hogy a mi jelenünket a hanyatlás korszakának fog-

ják nevezni a jövben és felkiM:

„Egy emberünk van, aki (a magyar próz'aárás mvészeté-

N ! nek m»eígalko(tója lehet vailal, ha fényes tehetségéit nlem pántolja

i
annyi felé, sz|in|t!e azit keM mondlalniom: iránytalanul. Ha az az

ember, akirl besziéllek, Eötvös Károly, diosö tehetségének egy

részét olyan itamuknányokra fordítja, amilyenekre fordította!

Arany János a maigáét, aizt mondom: alkoitáa vala* meg a jelen

század magyar prózáját, amely kihat a jövendben is, mert az asz

örökkévaló néplélekbl való mvészet. írása még igy is tajnnl-

mánya, st példája ksz az utántmk következknek, mert kétsé-

genkivül a legjobb, ami ettl a kortól rtd'l'etlt."

Irta ezeket Tóth Béla jóval a „Balatoni utazás^' meg-

jelenélse eltt és m-ikor azután rendre jöttek az Eötvös Károly

könyvei, akkor azt irta egy alkalommal, amidn a magyar
nyelv uj tudományos szótáráról voült szó, hogy Eötvös Károly-

nak minden irása forrás nekünk:

„ezek egy nagy magytatr, túl a dumai, kálvinisitlai, rusztikus

mvész alkotásai; határkövek lai magyar prozolÓgiiaJ (történetében,

egyszóval adatok. És nem jó munkása a nyelvnek az, aki azt

mondja, hogy ez az anyag mölÜözhet, alckora benne a törvény-

szerség és az ihlettel Iteljes mvészet."

Ehhez fogható elégtétele Tóth Bélá-nak talán nem volt

életében.

Ezek voltak Eötvös Károly hirtelen támadt írói népszer-

ségének objektív indokai, de voltak annak szubjektív

indokai is.

Egy írót, hogy a közönség észrevegye, méltányolja,

kegyeibe fogadja, adminisztrálni kell. Eötvös Károly-nál, mikor

íróvá lett, ez már teljesen felesleges volt, mert Eötvös már
akkor az ország egyik 'llegnépszerübb embere volt. Tudták

róla, hogy talán a legnagyobb szónok, mindenesetre a leg-

híresebb ügyvéd, ragyogó tollú publicista, egyik leghatalma-

sabb esz embere ennek az országnak, egyik legnagyobb stíl

férfia ennek a kornak.
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Voltak barátai, voltak ellenségei, része volt a legnagyobb

népszerségben, a legmélyebb gylöletben, hse és központja
,

'/,

volt egy világraszóló nagy ügynek, szóval igaz nagy alakja

volt már akkor ennek az országnak. Kevés embernek volt

annyi bámulója és tisztdllöje, kevésnek volt annyi ellensége,

mint Eötvös Károly-nak, Mozgalmas politikai pályája során

mindig az eltérben állott. Néha mellette volt az egész ország

minden rokonszenve, azután ellene fordult egy idre az egész

közvélemény.

Nevét ismerte minden ember Magyarországon, de leg-

fképen az egész magyar intelligencia. És ezért soha sem volt

kiadónak könnyebb dolga írójával, mint nekünk Eötvös Károly-

lyal. Jóformán nem is kellett propagálni, nem kellett lanszi-

rozni, önmagától következett be a mise en scéne. Evvel a

kiadónak alig volt dolga, de annál több dolga volt azután

egyébbel, azzal, hogy a közzétett programm pontos megtartá-

sát biztosítsa. Ez kiadói becsület dolga volt.

Eötvös Károly hivatásában, foglalkozásában, munka-

beosztásában is közismerten tipikus magyar szokásokat ele-

venített meg. Ha kellett, sokat dolgozott, sokat bírt el, igen

nagy munkateljesítményekre volt képes. De rendesen lusta

volt, csevegéssel, adomázással, kedves társalgással töltötte

idejét. .

Ilyen természet ember ígéretében bízni, és ebben bízva

Ily nagy programmal a közönség elé lépni — veszedel-

mes. Hiszen igaz, hogy az els kötetek nagy síkere után

csodálatos szorgalommal vetette rá magát az írásra, elhanya-

golta irodáját, el a politikát, el a saját gazdasági ügyeit, tel-

jesen az irodalomnak élt, de amennyire a hangulatok embere

volt, attól kellett tartani, hogy ez a nagy szorgalom nem tart

örökké.

Az a nagy felbuzdulás, amely Eöívös-t ebben az idben j

Írásra sarkalta, egyben ráutalt arra az eszközre, amellyel t
állandóan munkára lehet serkenteni. Sem anyagi, sem egyéb

s

'/-^

szempontok arra nem voltak alkalmasiak, csak egyetlen egy-

ben lehetett bízni: nagy hiúságában. Mert Eötvös Károly

még hiúbb volt, mint amink a nagy írók rendesen lenni szók- •

' u
tak. Csodálatos az, hogy mennyi dicséretet bírt el. Szinte

szüksége volt rá, hogy dicsérjék, hogy beszéljenek róla. hogy

/.. ' r
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tt
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elismerjék. Ez volt az ö éltet eleme, az buzdítója, az

ösztönzje. Tudta, hogy milyen nagy iró , mégis újra hal-

lani akarta azoktól, akikkel érintkezett, olvasni akarta azok-

ból az írásokból, amelyek róla szóltak.

És ez jó volt igy, mert ennek köszönhetjük, hogy nem-
csak az els programmot tarthattuk meg, hanem a másodi-

kat is, nemcsak 12 kötetet adhattunk ki, hanem még másik

12-t is.

Ha a „vajda'\ ahogy t szkebb baráti körben neveztük,,

ellankadt, gondoskodni (kellett valami cikkrl, vagy ünnep-

lésrl, mely t uj munkára serkenti. Milyen jó volt, hogy
akkor erre a célra rendelkezésre állott az ..Egyetértés''

Eötvös /CöVö/y-nak nem tnt föl, hogy egyszer csak min-

den küls ok nélkül egy-egy ismertet tanulmány jelenik meg
róla. ö nem csodálkozott ezen, természetesnek találta.

Szkebb köre tudta, hogy ennek mi a célja.

Egyéb ünneplések is hozzájárultak ahhoz, hogy megmoz-
gassák a vajdát, hogy kezébe adják a tolat. Hol egy-egy

társaskör rendezett ünnepélyt, hol maga a szerkesztség, hol

a Petfi-Társaság. Ilyenkor rendesen Eötvös Károly volt az

ünneplés központja, a tósztok célpontja, a ditirambok

tárgya. Egy-egy ily ünmeplés felvillanyozta és megint biz-

tosan lehetett egy-két kötet elkészülésére számítani, persze

csak folytatásokban, mert Eötvös Károly minden mvét tárca-

folytatásokban irta meg. Ha nem igy jelentek volna meg
Írásai, bizonyára sohasem íródnak meg. Mert szüksége volt

neki arra is, hogy az meghitt köre, Abbázia-beli társasága

esténkint szóvá tegye a reggeli lapokban megjelent foiDytatást,

hol az volt az aznapi bszélgetés tárgya. Ilyenkor azután tovább

sztte a témát, meséilt és mesélt róla annyit, hogy akár tíz

tárca is tellett volna belle és akkor azután a legközelebbi

napokban biztosítva voltak a folytatások.

Mikor els szerzdésnk létrejött vele, kiadói szem-

pontokból azt kötöttük ki, hogy a tiszaesz/llári perrl szóló

munkáját nem folytatásokban írja meg, ilJletve nem teszi közzé

a lapban. Ennek könyvalakban kellett volna csak megjelennie

és több nyelven egyszerre, ami csak igy volt biztositható.

A lapközlésrl való lemondásért a rendesnél sokkal nagyobb

\L-
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honorárium illette volna meg Eötvöst és azonfelül az idegen

nyelv kiadások tiszteletdija is.

Ezt a pontját szerzdésünknek nem birtuk végrehajtani.

Eötvös sehogy sem fogott hozzá a munkához, minden biztatás

hiábavaló volt, mindig ígért és sohasem teljesítette Ígéretét.

A végén azután magunk voltunk kénytelenek öt felkérni a

szerzdés idevágó pontjának megváltoztatására, magunk kér-

tük arra, hogy irja meg csak folytatásokban és tegye közzé az

„Egyetértés-'hQn a munkát. Akkor azután hozzá is fogott és

csodálatra méltó szorgalommal, gyors egymásutánban irta

meg 60 ives mvét.
;

íróknál egyébként gyakori dolog az, hogy csak bizonyos

küls kényszer alatt szánják rá magukat arra, hogy egy mun-
kához hozzáfogjanak és azt rendszeresen folytassák. A kiadó-

val szemben vállalt obligót sokan nem tekintik olyannak — die

a közönséggel szemben vállalt kötelezettség erkölcsi kényszere

alól kevesen tudják magukat kivonni. A legnagyobb ur a ,,Foly- !

tatása következik."' Ez az a valóságos kategorikus imperativus, )^

amely nélkül sok munka megíratlan maradt volna. '

Ez különben egyebütt sincs máskép. A ,,Temps'' hírneves

szerkesztje, Adrién Hebrard rábirta volt Anatole France-U

hogy bizonyos meghatározott napokon ismertesse a francia

irodalmi eseményeket a ^.Temjis"' megfelel rovatában. Mikor

azután Francé a „Temps''-htn közölt tanulmányainak javát

kötetben kiadta — e felette értékes essay-gyüjteményt Heb-

rard-mk ajánlotta és a kötet elé irt klasszikus szépség el-

szóban ezt a következkkel indokolja:

„Engedje meg, hogy ezt a könyvet önnek ajánljam; tarto-

zom vele önmieiki, mert ön né'lkül ez ai köniyv nem liemine. Azt

hiszem, önnek valami talizmánja van. ön az^t teszi, amit akar.

Bellem rendszeres és periodikus irót csinált, ön gyzedelmes-

kedett az én tunyaságom felett, . . . Hogy engem termékennyé

teitt, biztositom róla, ez valóban csodálatos. Még az én kitn
Calmann-Lévy barátomnak sem sikerült hat év alatlt veilem egyet-

lenegy könyvet megíratni . .
."

Érdekesen jellemzi Eötvös Károly hiúságában gyökeredz

ambícióját Hermán Ottó egy adaléka. Valamikor a hetvenes
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ly

évek végen a .yasáriiapi Újság'' szerkesztségében és a Holz-

warthnagy asztala körül nagy és heves szóharcok folytak

Eötvös Károly és Hermán Ottó között. Valamelyik ib'en össze-

csapásnál Eötvös minden argumentumából kifogyván, végre

nagy haragjában odaszól Hermán Ottó-nak, hogy tudja meg,

hogy nevénél és hajánál fogva sohasem iHesz dönt szava a

nemzet közügyében. Hermán Ottó azt felelte: „Én megenge-

dem ugyan, hogy hajamnál és nevemnél fogva nem lesz dönt
szavam a nemzet közügyében; de ha ma meghalok, életem-

nek már nyoma marad a magyar tudományban. Neked pedig

semmi nyomod nem marad, mert nem irtál könyvet."

„Majd megmutatom én neked az én nyomoma/t," — ez

volt akkor Eötvös utolsó szava ebben a vitában.

Sok év muifva azután egy szép napon beállított Eötvs
Károly Hermán Ottóhoz. A legénye letett az asztalra 20 ékes

kötés könyvet, a vajda pedig igy szólt:

„No, Ottó, itt hozom a nyomokat. Ebben a 20 könyv-

ben sok olyan rész van, amit hiába keresnél a világirodalom-

ban; azután mindvégig magyar irás . . . Nem az a nyava-

lyás fajta, mint az Akadémiáé, amelynek nyelve a magyar-

hoz hasonló ugyan, de nem az; ördög tudja, mi fajta!*'

Iliyen volt az Eötvös Károly Írói hiúsága. A Hermán Ottó

bántalmát nem birta elviselni, egy negyed század múlva

beállitott hozzá és prezentálta neki az egész könyvtárt, amielyet

megirt, hogy nyoma maradjon a magyar irodalomban.

Amióta megkapta az irás láza, mindig azzal foglalkozott,

hogy azt a rengeteg sok témát, ami agyában volt, meg-

írhassa könyvben. Mindig uj és uj terveket sztt. Uj és uj

kötet-összeállitásokat közölt velem, egész nyalábszámra van-

nak elttem ezek a kézirat-összeállitások, amelyeken a meg-

levkön kivül mináig uj kötetek cimei szerepeinlek. Egy
részét ezeknek a terveinek meg is vaUlósitotta. A megjelent

24 köteten kivül még néhány kötetre való kézirattal rendel-

kezünk, amelyet kedvez idpontban közzé is fogunk tenni.

Akkor lesz csak teljes az Eötvös Károly oeuvreje.
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Glatz Oszkár rajza.
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Felette érdekes lehet a közönségre nézve, hogy az az

iró, aki oly abszolút sikert aratott mindjárt els munkájával

és a legnehezebben meghóditható részét a közönségnek, saját

irótársa'it, oly tökéletesen a maga részére hóditotta, min
könyvkereskedi sikert ért el könyveivel. A kérdésre könny
kielégitö választ adni. Eötvös Károly könyvárusi sikere is, a mi

viszonyainkat tekintetbe véve, mondhatni, fenomenális volt.

Munkáinak els sorozatában megjelent kötetei átlag

18—20,000 példányban keltek el. A késbbiek kisebb példány-

^^.íiUij^ /•;t^rV^ ^íAity/ZM ^^^^

Eötvös Károly kézírása.

számban. Eötvös Károly közönsége nagyobb volt más magyar
iró közönségénél, annál a rendes közönségnél, amely minden

jó magyar könyvet megvesz. Az Eötvös esetében szaporodott

ez a közönség azokkal, akik öt speciálisan magyarságáért

karolták fel, továbbá a reformátusokkal, akik büszkék voltak

rá és a zsidókkal, akik hálájukat akarták vele szemben kifeje-

zésre juttatni.

Bár Eötvös Károly nem azért indult el irónak, hogy ebbl
pénzkereseti forrást teremtsen magának, viszonyai mégis ugy
alakultak, hogy élete utolsó éveiben könyveinek jövedelmé-

bl éJít.

Igazi magyarnak bizonyul Eötvös Károly abban is, hogy
Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 7
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rosszul gazdálkodott. Valósággal eltnt lába alól a föld, a bir-

tok és a ház is. Ügyvédi irodáját elhanyagolta, nagy ügyei

megszntek. Jövedelmei elmaradtak, ellenben költsége'i meg-

maradtak. Egyszer csak azon vette magát észre, hogy rá van

utalva irói jövedelmeire.

ügy tudom, tisztességes jövedelme volt azoknál a lapok-

nál* is, amelyeknek dolgozott. Könyveinél a legmagasabb tisz-

teletdíj volt megállapítva, amelyet magyar 'iró addig élvezett.

A kötetenkénti fix 3000 koronás honoráriumon felül minden

egyes eladott kötet után egy royalty járt neki, amely éven-

ként 6—8—10,000 koronát tett ki.

Egy-két évvel haMla eltt azzal a sürgs kéréssel for-

dult hozzám, hogy a megjelent 24 kötet után t megillet járu-

lékot váltsuk meg 32.000 koronával és mi akkor nyomatékos

kívánságának, viszonyaira való tekintettel, kénytelenek voltunk

engedni, bár ilyen egyszeri megváltásnak soha sem voltunk

barátai, mert ez mindig ellenkezik az iró érdekeivel.

Amilyen gyorsan felkapta Eötvös Károly-t a magyar
közönség, épp olyan hirtelen meg is sznt az iránta való érdek-

ldés. Az utolsó esztendkben munkái kihientek a divatból,

nem voltak többé kelendk, még akkor sem, amikor a háború

során a közönség eddig nem tapasztalt mértékben kezdte a

könyveket vásárolni. Eötvös Károly-i ellmellzte ez az áram-

lat, nem illett bele abba a szellembe, amely a vásárló

közönséget irányította. Eötvös Károly nem annak a kornak

az 'Írója, amelynek eredménye a mai szétzüiesztett, elemeire

felbomlott, létében megtámadott, szinte halálra itélt Magyar-
ország.

De meg vagyok gyzdve róla teljes bizonyossággal,

hogy Eötvös Károly-neáí megjön még a maga ideje, am'ikor a

magyarságnak is megjön a maga ideje. Talán egészen közel

van az az id, talán már itt is van.

Egy névtelen bírálója irja Eötvös Károly-ról hogy:

„Mulattat, gyönyörködtet, olykor oktat is és amellett minden

sorából a „Hazádnak rendületllenür* alaphangjai csendülnek

felénk."

Eötvös Károly-rsi még nagy szüksége lesz a magyar
nemzetnek, el fog jönni az kora, munkái népszerbbek lesz-

nek, mint voltak valaha.
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RÁKOSI VIKTOR.

Nem tudom, hogy van egyebütt, minálunk az volt a szo-

kás, hogy ha valaki beteg volt, mindenekeltt arról történjék

gondoskodás, hogy ne engedje át magát a szomorkodásnak.

Ha már fizikailag beteg az ember, legalább lelkileg ne hagyja

el magát.

Mikor én fiatal koromban egyszer huzamosabb 'ideig

fekv beteg voltam szüleim házánál, édesapám, az a

komoly ember, aki dyan nagyon ügyelt gyermekei olvas-

mányának megválasztására, legmagyobb meglepetésemre Kock

Pál néhány regényét hozta oda ágyamhoz, azt mondván, olvas-

sam ezek közül valamelyiket — ez jókedvre fog hangolni.

Nem gyztem csodálkozni ezen a nagy tolerancián, de

éltem a szabadsággal. Még ma is emlékszem rá, hogy a „Lö

pucelle de BellevilW cimü Kock-regény olvasása közben sok-

szor hangosan felkacagtam, pedig ez nehezemre esett, mert

fájdalommal járt.

Évek multán megint valami betegség miatt a szobához

voltam szögezve és akkor a kezembe akadt Rákosi Viktor-mk

..Rejtett fészkek'' cimü kötete. Hogy melyik humoreszkje volt,

arra már nem emlékszem, de azt tudom, hogy a szó szoros

értelmében meghempergetett a diványon és oly kedvre han-

golt, hogy egészen megfeledkeztem bajomrói

Azóta kezdtem figyelni Rákosi Viktor irói munkássá-

gát és megcsodálni azt a rendszeres nagy termékenységet,

amellyel minden héten ugyanazon a helyen megjelent olvasói

eltt, ugyanazzal a frisseséggel és jókedvvel.

r
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Évek multán azután, mikor láttam, hogy a közönség szi-

vesén veszi kedvelt íróinak összkiadásait és körülnéztem, hogy

az eddigiek után mely magyar irónak a munkái alkalmasak

összkiadásba való gyjtésre és a közönség körében való sike-

res terjesztésre, az dsök között Rákosi Viktor-rsi gondoltam.

Fel is kerestem azonnal és megtettem javaslataimat, amelyek

a szerzt felette meglepték. Meglepték, ámbár Rákosi Viktor

az önérzetes irók sorába tartozik, kik a maguk értéke

felöl tisztában vannak és aki bizonyára gondolt arra,

hogy munkál nem fogják a Mpok tárcahasábjain, vagy a szór-

ványosan megjelent kötetekben pályájukat befejezni. De
mintha korainak tartotta volna ezt, mintha késbbre

várta volna csak. Fiatalnak, munkabírónak tudta és érezte

magát és bizonyára azt gondolta, hogy java munkáit még csak

ezután fogja megirni.

Ennek a gondolatnak megfelelen jött létre azután közöt-

tünk a megállSapodás is a gyjteményes kiadásra nézve. Ren-

delkezés történt abban nemcsak a meglev, hanem a késbb
megjelen munkákról is. Egyébként azoknak az érzelmeknek,

amelyeket az összkiadás lehetsége és valósága keltett

benne, kifejezést is adott a maga impulzív modorában egy

gyönyör levélben, melyet akkoriban hozzám intézett.

A levél igy szól: *

„Kedves Barátom!

Mikor legleilször fdszólitottál, hogy álljunk össz^e és vaíar

mennyi munkámat rendezzük egyöntet kiadásban sajtó alá,

ugy éreztem magáimat, mint egy birtokos, akÁneik a dominiumát

tagosJtani készülnek.

Mert hej, sokfe'lé szétszórva feküsznek irodalmi mködésem
parcellái. Sok könyvekben hever, itt is, ott is, különböz kiadók-

nál; d'e a legtöbb napi, Iiegfeljebb heti élldtü újságokban lappang,

melyeket reggd kezébe vesz a nyájas olvasó, s esite már vajat

takar bele ai gondos olvasóné.

S reggel akár a könnyezésÁg megkacagtattad, akár ai meg-

indulás huPlámaival söpörted végig a szivét: este kisded alkotá-

sodra borul a hajíál árnyéka, s a legjobb esetben a befttes

üvegek barátságos sorfnlának szolgálsz fejkendjéül.

Csak késbb jöttem rá arra a filozófiai álláspontra, hogy
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hiszen az újság olyan, mmt a nap: este nem hal meg, csak le-

nyugszik, hogy másnap friss ragyogással keljen fel. S eljön majd

az a nap is, melyen aiz évek hosszú során áít az egyes újság-

számokkal lenyugodott és elfellejtett kis munkáik is fel fognak

kelni, hogy új életet kezdjenek.

És eljött.

Látom kikdni zörg papiros-sirjukból tízennyolc évi mun-

kásságom termékeit, kezdve a Stiirm und Drang korszakától végig

a férfikorniak ugy^nevezett legszebb évein egész a ma^ napig, amikor

már ezüstszálak cspllámlanak meg a hajambatn, s amikor már,

ha elgondolkodom, ugy találom, hogy jóformán több barátom vati

kint a temetben, minit idebent a városban.

Igaz, hogy jogom is van az öregséghez, mert régen kezdtem,

tejfeles szájú diák voltaim, mikor már kíílönböz szerkesztségek

füstös szobáiban firkálgattam és temérdek éjszakán át virraszítot-

tam, halllgatva a gépek dübörgését.

Nem aludtam, de álmodtam. Az iró különben is olyan isten

teremtése, aki keveset alszik, de sokat; álmodik.

Nem pamaszkodom: soík álmom, betelj eseddtt, egy>k íeg-

rtagyobb, munkáim ösiszkiJa/dásia, most vaflósul meg.

Ez a tizenkét kötet az éini szobortalapzatom: ezen lesz

szerencsém életnaigyságban a tiszítelt közönség elé léphetni.

És remélem, ki fog dertilnii, hogy Mncs i^a^a Gyulai Pálnaík,

aki azít ájllitjai, hogy az újságírás tönkreteszi a tehetségeket).

Amire Qyulaü Pál bizltosan ezt fogja fdeüni: Ohó, nem fog

kiderülni semmi, hisz Uraságod nem tehetség!

Ebbe is beleinyugszom. Álláspontom ez: Üss, de olvass el!

De mégis, záradékul emmyiit: Akin'ek valaha mosolyt csaltam.

az arcára, akinek a bosszúság egy ráncát levasaltam homlokáról,

vagy a méghatoltitságnak (egy könnycseppjét varázsoltam szem-

piíTíájára: fogadja} szívesen könyveimet.

Ezt akartam neked megimi, igaz hived

Rákosi Viktorr

Csakhogy a gyüjteményies kiadást nagy nehézségek leküz-

dése elzte meg, hiszen ami könyve ddldig megjelent, az mind

különböz kiadókniak a kezén volt. Volt néháiny kötete az Athe-

naeum kiadásában, néhány a Sing^^r és y^oZ/n^r-cégnél. egyiket

Rátk Mór adta ki. Mindezeket meg kelllett váltam, fel kellett
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szabadítani. Ez az illet kiadók elzékeny szívességébl sike-

rült is.

Ebben a tekintletban, ezt tezuttail szivesen állapitom meg,

a magyar kiadók nem okoztak egymásnak nehézségeket. Kész-

séggel elmozdította egyik a másiknak ilynem vállalkozását^

természietesen saját érdekeinek józan mérlegelésével és biztosí-

tásával. Ily értelemben kötött szerzdéseink rendelkeztek

„i4 Polgárháború'', „Téli rege'\ Barnabás rabsám'\ ..Zuboly,

Gyalu és Társa'\ Rejtett fészkek'', „Verfény'\ „Humoreszkek'^

,JUjabb humoreszkek", „A bujtogatok" és a „Korhadt fákeresz-

tek" cimü munkákról.

Azért emlitem mieg ezeket névszerint, mert ezek a cimek

jórészt végleg eltntek az összkilaidásbam^ am^ely ui alapon, uj

szempontok szerint volt szerkesztve. Biztositva lett volkia mlindaz,

amit Rákosi Viktor megirt', azaz, hogy nem is , hanem Sipulusz.

Eddigi munkáinak javarésze tudmiilik Sipulusz irói

név alatt jelent meg. Ezt az álnevet váDasztotta magának,

e név alatt irta a „Budapesti Hirlap"-híán az vasíárnapi tárcáit,

ez alatt a név alatt vált ismeretessé írói egyénisége és amikor

kiadni készültünk összegyjtött munkáit, akkor vettük észre,

hogy voltaképen egy jóformán ismeretlen író munkáit akarjuk

a közönségnek nyújtani, mert annennyire jól ismerte a magyar

közönség" egy része Sipulusz-U épp annyira nem ismierte Rákosi

Viktor-t

ö nála az álnév nem azt jelentette, amit más irónál, aki

gyakran változtatja is álnevét; ezt ugyan is tette, mert

hlilszen irt Vasálarc és Puszpáng név alatt is ; de nála a Sipulusz

álnév irányt, mfajt j'elenteftt és a Rákosi Viktor név alatt irt

miiinkák megint más irányt, más mfajt, más tartalmat, más
világot.

A közönség Sipulusz-t ismerte. Nem lis tartotta lehetséges-

nek, hogy a tréfás, mindig jókedv, mindig derült hangulatú,

mindig nevettet Sipulusz képes legyen azoknak a komoly han-

gulatú könyveknek megírására, amielyek eddig Rákosi Viktor

neve alatt megjelentek.

Azáltal, hogy ezt a két neveit vezette be az lirodaiomba,

ö maga nehezítette meg a maga dolgát. Neki kétszer kellett

kiküzdenie a közönség elismerését. Sipulusz-nak ez könnyen

sikerült,- annál mehezebben Rákosi Viktor-nstk, mert Rákosi
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Vikior-nak meg kellett küzdenie Sipulusz népszerségével és a

közönségnek azzal a hitetlenségével, hogy a két név alatt egy-

ugyanazon ember rejtzik. Minél jobban ismerték és szerették az

humor'isztikus rajzait és elbeszéléseit, azt a külön világot,

amelyben az pompás alakjai, az ö eleven tipusai mozognak,

az ö különleges humorát, amely eltér a nagy magyar humoris-

tákétól, eltér a Jókai-, a Mikszáth-, 2lz Eötvös Károly-éió\[ azt a

speciális Sipulusz-féle komikumot, amelyre akkor is /rá lehetett

ismierni, ha nem irta alá a nevét, — annál nehezebben hitték el azt,

hogy ö lehet egyszersmind szerzjle a Rákosi Viktor neve alatt

megjelent munkáknak.

A közönségnek, mint miindenbein, ebben is helyes érzéke

nyilatkozott, mert tényleg két iró jelentkezik benne. Egy
etgiészen enedeti genreü humorista, akinek nincsenek elödjieii sem

a magunk irodalmában, sem a külföldön, és egy értékes

regény- és elbeszélés-iró, kinek néhány munkája a magyar

irodalom legjobb értékei közé tartozik.

Sipulusz-nsik nagy sikbrei voltak. JVDunkáival nagy közön-

séget teremtett magának. Akik mindenkit össze akarnak hason-

lítani valaikivel. Mark Twain-hoz hasonlították. Helytelenül,

mert teljesen különböznek egymástól, egyik egészen ameri-

kai iró, a másik qgészm magyar iró. Az amerikaiak is tiltakoz-

nának az összehasonlítás ellen, mi is tiltakozunk ellene.

De éppen, mert oly nagy sikeriei voltak Sipulusz-nsbk,

hosszú ideig csak szerepelt az irodalomban. Csak késbb
kapott kedvet megszólalni komoly irói mivoltában. A Sipulusz

sikere hátráltatta a Rákosi mködését. A két iró egy személy-

ben nehéz probléma volt. Ha eleinte azonban nehéz küzdel-

mekkel járt is, a Ráksi Viktor ers egyénisége mégis diadal-

maskodott és ma a közönség egyformán becsüli és értékeli a

humoreszkek iróját és az „Elnémult harangok'' íróját. Ma az

egyik épp olyan népszer, mint a másik. St talán azt lehetne

mondani, hogy Rákosi Viktor elhomályosította kisisé Sipulusz

népszerségét. Mert az „Elnémult harangok''-ai és di ,,Korhadt

fakeresztek"-^ imía már egyérteílmülieg f munkálnak tartja

mindenki.

Amennyire témái és azok megírása tekintetében elüt

mindenkitl, teljesen egyéni és eredeti, és amennyire pl. töké-

letes ellentéte Eötvös /Cáro/y-nak tárgyai megválasztásában.
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modorában, stílusában, nyelvében, mégis jellemzéséül

jóformán ugyanazokat a fövonásokat lehet róla elmondani,

mint amelyek Eötvös Károly-t jellemzik. Az ö világa is a körü-

löttünk él emberek és a köznapi események világa. Az alap-

tónusa ís a magyarság ers átérzése, az az ers hazafias érzés,

amely hozzá köti az országhoz. Nagy világmveltsége mellett

speciálisan magyar fajszeretete és a magyar hagyományok
tisztelete. Ugyanaz a hskultusz, mely Eötvös Károly-bdiW

megvolt és amely Ráksi Viktor-i ihletett költjévé avatta a

magyar hsi korszaknak. A nagy termékenységben is hasonlí-

tanak egymáshoz és az egészséges felfogásban, a magyar
józanságban és gondolkozásban, a derült világnézetben, a világ

jókedv megítélésében.

Ez oly ers tulajdonsága Ráksi Viktor-nak, hogy még
hosszú évek óta tartó súlyos fizikai állapota sem képes meg-
rontani. Nem képes ert venni rajta és az olvasó, aki az ö

szinte kicsapongó jókedv és kacagtató írásait olvassa,

még csak nem 'is sejti, hogy azok írója súlyos betegségben,

betegágyban irta azokat.

Sokat lehetne mondani még errl a ketts iróról, de

hiszen ennek a könyvnek nem az a célja, hogy értékelje azokat,

akikrl szó van benne, hanem hogy egyes adalékokat

nyújtson azok késbbi értékeléséhez. Ezek közül természe-

tesen itt elssorban az a viszony jöhet szóba, amelyben a

szerz a kiadóval szemben áll, mert ez intim valtánál és

lazoknál a különböz kapcsallatoknál fogva, melyeket ez a

tény létrehoz, igen nagy mértékben alkalmas a szerz meg-

ítélésére.

Ráksi Viktor viszonyát kiadójához legplasztikusabban

lehetne bemutatni levelezésünk utján. Merü sürü levele-

zés folyt közöttünk, különösen az utóbbi években, amikor a

szerz betegsége folytán ritkábban érintkeztünk személyesen.

Maga Rákosi Viktor állapítja meg egyik kelet nélkül hozzám

intézett levelében, mert érdekes szokása, hogy alig ír egy-egy

levelére dátumot:

„A Révai—Rákosi féle llevedezés oly méreteket ke^d öltem,

hogy néhai Kazinczy Ferencet már is elhomályosítottuk, — rémé-



Rákosi Viktor kézírása.



106 RÁKOSI VIKTOR

lem, hoigry e leveleket külön kii fogod adni és keiri honoráriumban

részesiiteni."

Érdemes is volna ezeket a leveleket, már t. i. a Rákosi

Viktor-élt, vagy jobban mondva a Sipulusz-é\t, külön kiadni,

mert csakugyan mestere a levélnek. Ezek a levelek vissza-

tükröztetik egész lényét, kedvességét és mindenekfelett fön-

séges humorát.

Mégis késbbi idre kell hagyni ezek közzétételét, mert

sok minden elfordul bennük, sok kényes ügy, más kiadók dol-

gai, vállalatai, konfliktusok más kiadókkal az munkái miatt

és mindenféle oly téma, mely ma még eleven érdekeket sért-

het, késbb talán csak irodalomtörténeti érdekességü lesz.

Néhány jelíiemz sort néhány levélbl, amely talán ily

szempontból nem eshetik kifogás alá, itt mégis közölni akarok.

Mikor a gyjteményes kiadás elkészült, a nyomdának, a

,,Budapesti Hirlap''-n?k egyik korrektora Rákosi Viktor köz-

vetítésével levelet juttatott hozzám, amelyben irja, hogy
végezte el az els korrekturát és a gépreviziót, még pedig a

legnagyobb gonddal, st arra is ügyelt, nehogy valami kétszer

legyen benne a gyjteményben, és ez okbóíi elzetesen is

átnézte a kéziratokat. Mindezekre való tekintettel a teljes

mbl egy diszkiad'ásu tiszteletpéldányt kér. Ezt a levelet

Sipulusz a következ sorok kisér>etében küldte be hozzám:

„Kedves Barátom!

Ez az ur kéítszer pénzért elolvasta és harmadszor ingyen

d akarja olvasni al mveimet. Midltt kiítömniék, teljesítsd, kér-

lek, a kérését."

Egy alkalommal 1908-ban a következket irja nekem:

„Mieltt elbújnál valami tengeri fürdre és mieltt efnyel-

letnél valami cápa által, még én is figyeüimeztetlek, amit július

2-ára iigértél, t. á. 2000 K dlegre, amelyeit ezi&n. a szent napon

kapandó leszek tlied.

Tudom, kedves Móric, hogy ez néked k'eHemieitlen, mert

becsületes ember lévén, kényteOen vagy az igéretedlet megtarítani.

A pénizre okvetlefnll számitok, vaiaimint okttóberben ujabb 2000-re

megáWa^odásunk szerint."

Erre a levélre a következkben válaszoltam: !
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„Vejttem sziVes leveledet és antiak nlem azért örvendtem,

ment a 2000 K elleget szóba hoztad, hanem, mert leveiledniek

humorois és jókedv hangja lalzit) sejtéti veleimi, hogy egészen jói

érzed maigadat.

Mivel fényes emlékeztehetséged a szóbanforgó elleg

tekilniteítében kitnen beválít, csodáiolm, hogy az ügyrl nem
teszel említést, mely közöttünk beszéd tárgya volt.

(Vailami uj irodalmi vállalat tervérl volt szó.)

Talán lennél szives most velem közölni, hogy az ügyben

mitévk legyünk.

Még t. i. annakidején otthagytam nálad egy tervezetet,

hogy annak átnézése után engemet értesíteni és magáidhoz hivni

szíveskedjél, hogy a kívánt ellegnek is bizonyos alapot adjunk

valamely formában."

November 10-én újra szóbahozza az elleg második rész~

letét, a következ kedves sorok kíséretében

:

„Budaípest, 1908 november 10.

Kedves Barátom!

Ne felejtsd el abbeli régi ígéretedet, hogy még ez sz fo~

lyamán ujabb kétezer korona elleget kapok a vállalattól azon

kívül, amit már kaptam. Miután tudom, hogy te azon gentlema-

nek közé tartozol, akik azt 'tartják, hogy „ígérni nehéz, megtar-

tani könny" — bizton számltok a pénzre. De csakis számltok,

anélkül, hogy egyelre fölvenném. Téged azonbati figyelmeztet-^

lek rá, mert attól tartok, ha sokáig hallgatok, mégis elfelejtkezel

róla. A nagy munka kiflönben nem halad, csak tíervek vanniak még^

de kidolgozás nélkül.

Igaz barátsággal ölel Rákosi Viktor/'

Rákosi Viktor munkált sokszor fordították külföldi nyel-

vekre, különösen németre, anélkül, hogy arra a szerztl vagy
a kiadótól engedélyt kértek volna. Több ízben megtörtént,

hogy meg sem nevezték t, mint szerzt, hanem egysze-

ren plaglzáJták. Ilyen esetre vonatkozik a következ levele:

„Mellékelve küldk egy füzetet, melyet valami Ismeretlen

barátomtól kaptam. Ez a .^Polgárháború'' clmü regényemnek pia-

gizálása. Ez a kalóz engem nem értesített, engedélyemet nem
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kérte és pénzt nem adott. Amit nekem juttat, annyi, hogy a saját-

kezüleg irott elszóban kegyeskedik megemlíteni Sipuluszt. A
cimet és a neveket megváltoztatja, itt-ott egy kicsit föleresz-

tette a dolgot valami német general-safttal, de különben szórul-

szóra az én regényem. S még ehhez az arcképét is odanyomatja

a Qímilapra. Hasonlítsd össziö, kérlek, alz eredetliivélL Mit lehetne

tenni? Hisz ha ilyesmit ^trünk, a szemünkét is kilopják. Szemte-

lenség azt hinni, hogy azzal a kis eldugott megemlékezéssel meg-

elégedhetünk, mintha a legnagyobb szerencsének t,artha<tnók,

hogy Kürschner ur vállalatában részt vehetünk. /?.. . ur pedig,

aki a rá nézve legkedvezbb esetben is csak fordító, ott pöffesz-

kedik a pofájával, a kezeirásával é$ az életrajzával. A napokban

találkoztam a] másik zsiványnyal, s ettl haillottam, hogy R , . .

jelenleg Darmsttadtban lapszerkeszt, de nem tudom, hogy ez

igaz-e.

Szíves barátsággal!' köszönt Rákosi Viktor/'

Válaszom a levélre így hangzott:

„Kedves Barátom!

Szives leveledben közlött dolog engem is rendkívüli módon

felháborított, azonban nézetem szerimt a dologban anyagi érde-

keid szempontjából valamit tenni alig lehet. Minthogy mi ma-

gyarok nem v^gyujnk benne a berni konvencióban, nálumk a szer-

zi jog fordítások tekintetében csak szerzdések utján van biz-

tosítva a külföldön, ugy, mint ahogy az irodalmi mveket hazai

törvényünk megvédi. A mi törvényünk szerint öt év a védelmi

id. Minthogy a „Polgárháború'' már sokkal elbb jelent meg, ez

a munka valósággal „vogelfrei" a külföldi literaturákban.

Amit az a /?... nevezet ur tett, az etikai szemponltból

mindenesetre igen elítélend és hal meg akarod publicisztikailag

támadni, igen helyesen teszed, — de per utján vele szemben vagy

a kiadójával szemben fellépni helytelen volna. Ha kivánod, a

kiadónak mi Írhatunk egy levelet, amelyben az eljárásról véle-

ményünket elmondjuk, tisztán abból a célból, hogy a jövre nézve

hasonló konterband ellen tiltakozzunk. Magától értetödleg teljes

készséggel állok rendelkezésedre minden tekintetben.

A 2000 koronát november 28-ra eljegyeztük.

örülök, hogy legközelebb viszontlátlak és maradok szives

üdvözlettel, kész Mved Révai Mór:'
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Evvel a plágium-ügygyel valamelyest kapcsolatban áll

egy másik érdekes fordítási ügy, mely bevilágít némileg a

németországi kiadói viszonyokba és amelybl látjuk, hogy ott

sem tejfel minden, st!! A Rákosi Viktor levelében említett

ismeretlen barát hozzám fordult levélben azzal az ajánlattal,

hogy miután ö évek óta foglalkozik magyar munkáknak

németre való átdolgozásával és e téren „tollának mvei" a

legnagyobb kedveltségnek örvendenek Németországban, st
Amerikában is, miután leginkább a humoros és szatirikus

fajt kultiválja, nagyon rokonszenves neki Sipulusz iránya és

tle több munkát már síikeresen át is ^dblgozott németre, átdol-

gozott, mert szoros betszerinti fordításban Sipulusz a nagy
német közönségnek sok tekintetben idegen és érthetetlen

maradna.

Ennek elrebocsátása után azt az ajánlatot teszi, hogy
adjunk ki ebben a német átdolgozásban 5—6 kötet Sipulusz-

niunkát, mert ezek a humoros mvek Németországban óriási

kelendségnek örvendenek és részvénytársaságunk „terjedel-

mes" üzletet szerezne.

Mi e levélre azt válaszoltuk, hogy a felvetett ideát magunk
is igen életrevalónak találjuk, minthogy azonban mi német

munkákat nem adhatunk ki, ajánlatosnak véljük, hogy egy

német kiadót nyerjen meg, akivel azután a továbbiakra nézve

érintkezésbe léphetünk.

Az kezdeményezése folytán azután nemsokára fel is

keresett bennünket egy elttünk ismeretlen német kiadó, áki

késznek nyilatkozott a szerinte is kelendnek ígérkez mvek
kiadására, egyben tudakolta a feltételeket.

Mi a szerz javára fizetend kötetenkénti fix összeget,

vagy példányonkénti percentuális részesedést kötöttünk ki elv-

ben és kértük az konkrét javasliatát, hogy azt a szerzvei
közölhessük. A konkrét javaslat meg is érkezett. Tíz nyomta-

tott ívért 50 márka honoráriumot ajánlott fel. Mi az ajánlatot

meg sem értettük, annyira lehetetlennek látszott az, hogy egy
német kiadó ivenként ajánlotta fel az 50 márkát. Mindamellett

közöltük a szerzvel és vártuk válaszát. Csak késbb sült ki,

hogy az 50 márka 10 ívre vonatkozik.

Az ajánlatra a szerz következ levelet intézte hozzánk:
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„1906. febr. 13.

Ha levelüket jól megértettem, a német kiadó 10 iven-

ként 50 márkát, vagyis ivenként 5 márkát ajánl.

Mivel az aján)ktban niincs szó arról:

1. Hány kötetet akar a kiadó ilyen föltétélek mellett

Madrti?

2. Hány példányban akarja az egyes Ikötelteket nyomtatni?

3. Kizárólagos jogot akar-e kapni munkáim fordítására?

4. Az 5 márkából levonatik-e még a fordító járuléka, eset-

leg a R. T. haszna?

— én az ajánlatot nem fogadom el.

Tiisztelettel

Rákosi Vtktorr

Mi természetesen örömmel értesültünk a szerznek általunk

is helyeselt álláspontjáról, közöltük is ezt a német kiadóval,

aki azután azt irta nekünk, hogy a szerz legyen szives tekin-

tetbe venn'i azt, hogy t Németországban elbb be kell vezetni,

ami nem is olyan könny munka és igen költségessé vál-

hatik és hogy még német, jól bevezetett irók sem kapnak

nagyobb tiszteletdijat, eredeti munkáért, mint amennyit fel-

ajánlott!! Hivatkozóik e tekintetben arm, hogy maga egy
német kiadótól 2 kötet novelláért 100 márkát kapott köteten-

ként, amely közlésébl azután kiivettük, hogy az illet kiadó

maga is német iró. Mi azután azt proponáltuk a kiadónak,

hogy hajlandók vagyunk rábirn'i a szerzt arra, hogy 1 vagy
2 kötetet engedjen át teljesen ingyen a német kiadás céljaira,

azzal a feltétellel, hogy a folytatólagos köteteket kiadásonként

fizetend tiszteletdíj mellett fogja siker esetén közrebocsátani.

A német kiadó azonban ezt a teljesen kockázatmentes ajánlatot

sem tette magáévá.

Évek multán azután Kohut Adolf hazánkfia közvetllenül

fordult a szerzhöz és kért tle fordítási jogosítást, amire a

szerz a magyar iró hagyományos könnyelmségével azt vála-

szolta, hogy kötetben való kiadás dolgában forduljon hozzám,
ellenben lapok számára bármikor fordíthat.

Mikor aztán KohtU erre való hivatkozással tlünk a köte-

tek beküldését kérte és megküldte a Rákosi Viktor levelének

másolatát, kénytelenek voltunk kedves szerznk liberális aján-
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latát megcáfolni, illetve visszavonni és azt közölni Kohut-tdiX,

hogy:

„initézetünk az szerzi mveineik fordüífcásíi joga feletti

rendelkezési jogot azért tartotta fenn magániajk, miinthiogy a

magyar írók köziismerten könnyelmen járnak e)l és elvigyá-

zatlanságukban saját magukat igen gyakran érzékenyen meg-

károsítják. Rákosii Viktornak az la mtelgjegyzése, hogy foUlyóiratok-

ban és újságokban tetszésie szerint bármit publikálhat alz mun-

káiból, ellenkezik az ö érdekeiveli' és ennek megvédésére hiva-

tott megállapodásunkkal ö jóhiszemül'eg adott öniniek e tekin-

tetben hibás felvilágositást"

Biztosak voltunk benne, hogy Kohut Adolf hazánkfia,

maga is Íróember, a szerz érdekeinek megvédésében segit-

ségünkre lesz és ebben nem is csalódtunk.

Hogy Rákosi Viktor munkáiból mit és mennyit fordítot-

tak német nyelvre, azt megállapítani nem lehet, azért, mert

rendszerint engedéily nélkül jártak el az u. n. átdolgozok. A
háború fo'liyamán, 1916 közepén tábori levelezlapon közli

egyik h'ive a szerznek, hogy a fedezékben bosszankodik azon,

hogy egy irodalmi briganti egy régi munkáját németre fordí-

totta és saját neve alatt adta ki. Meg is jelölte a kiadót, a

kiadás nevét és cimét, de mikor az illet munkát a szerz

részére meg akartuk szerezni, arról értesített, hogy az végleg

elfogyott. Soha sem láthatta saját munkáját idegen név alatt.

Egy alkalommal küldtem neki egy uj szerzdést, illet-

leg annak a szerzdésnek a fogahnazványát, amelyet már alá-

irt, — azzal, hoigy a „szerzdési ellerílevelet" küldöm. —
„Igen rossz magyar szó, ehelyett kifundálhatnál valami job-

bat,*' amire azzal válaszolt, hogy „hia a szerzdés — kontraktus,

akkor a szerzdési ellenlevél— rekorttraktus. Tled függ, hogy

ezt a kiadók üzleti nyelvében meghonosítsd." Mire a legköze-

lebbi alkalommal azt irtam neki, hogy „a beküldött etimo-

lógiai adalékot köszönettel veszem, de kételkedem benne,

hogy sikerülne azt a kiadók köre által elfogadtatni."

1910 október 10-én megint valami honorárium-ügyben irja

a következ levelet:
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„Budapest, 1910 október 10.

Tiszffceílit Kiadó ur!

Le^tóbbi Betsesére megjegyzéseim a kövelööezk: „ön
mélyen hallgat arról, amiral én magasan beszélek. Az én idm-
ben a kiadók némi álftaiánas mveltséggel birtak, ugy látszik,

most ezen a téröiii ás hanyatlás áfloitt be. De annyit mégis meg-

kivánhatunk Öntl a mostani szomorú idkben iis, hogy legalább

az Ember tragédiáját ösmerje. Vagy legalább az els képet

olvassa el belle. Ebben az els képben azt mondja a derék

Lucifer, a kiváló könyvkiadó: Nem adhatok mást, csak mi lénye-

gem. Önnek, uram, mint kitcdójniak, lényege a honorárium, hát

akkor miért hallígat errl legutóbbi Betsesében? Már szeptem-

berben esedékes vo'it kétez'er korona, most már októbert irunk

és én atítól félek, hogy uraságod Fiúméban horgonyzó jachtján

monte-carlói birtokára utazik. Azért bátor vagyok önt csülökre

szóli/tani, arra ai csülökre, melyiniek csiomtját mindig én eszem

mteg.

Kedves barátom, {különben pedig szeretném tudni, hogy

mikorra tervezed a négy kötet m'egjdienését? íme már Sebes-

tyént is elvettétek tlem a Lexikon számára, pedig a magyar
itödalombah az egyetlen miegbizható ember, akire föltétlenül

számitani lehet. Annit igér, ászt meg is tartja. Megjegyzem, hogy

nemcsak egy ötödik kötet van még kész az összegyjtött mun-

kákból, hanem egy ifjúsági kötet is; ha most múltkori szavad-

nál fognálak, hogy. ezenitül ezeket is kiadod minden évben,

nagyon mieg volnál akadva. Csakhogy nem teszemi, mert vbm
afcairok az idén többet kiadni. Választ kérek, tisztdlt kiadó ur.

Igaz bará-tsággal köszönt

Rákosi Viktor."

Válaszul ezeket irtam:

„1910 okt. 12.

Kedves Barátom!

Ma vett, felette komoöy hangú leveled rendkívül megdöb-

benteltt. Nem vagyok képes megérteni, hogy miként történhetett

ez a muHiPsztás. Utolsó, természetesen kelet néllküli Beitsiesed-

ben az esedékes 2000 koronáról való rész annyira el volt dugva

az egyéb sze^emes tartalombein, hogy még ma ás csak harmad-

szori keltésre találtam meg. De miután végre megta'láltam ezt
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Glatz Oszkár rajza.
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a nagybecs reklialrrtációdat, sietek az összeged: Neked egyide-

jleg megküldeni a postatakarékpénztár utján egy olyain) csek-

kel, amelyet a lleigközelebba postalhivataJl Ls szívesen (vagy QSieU

leg nem szívesen) beválit.

A négy kötet megjelenését akkorára tervezem, amikor

készen lesznek. Hamarabb semmi esetre meg nem jelenhetínlek.

Légy szíves tehát pontos revizió utján gonáotskodriji arról, hogy

^i négy kötet is mielbb elkészülijön.

Sebestyén Károly biztos emberünk, megígérte, hogy ir

a B. H.-ttiiak és 'ezien ígéretéit meg fogja ,tartani.

A bejelentett ifjúsági költetnek teiljes bátorsággal mézek

elébe és maradok szivélyes üdvözlettel

kész háved

Révai Mór"

Nehogy újra magára vonja afeletti rosszalásomat, hogy

levelét nem látja el kelettel, legközelebbi érdemleges levele

€libe a következ sorokat írja:

To the editor of the

„Rákosi Viktor összegyjtött munkái".

Tisztelt dátumsmokk ur!

Miután ön lai dátumok dfelejtését miindig szememre lob-

bantja, mia délután Írandó llevelem dátumát elre van szíerencsém

elküJdeni, nidhogy véletíleintül kímariaidjon. Imié:

Budapest, 1910 okt. 18.

Kiváló tiszítelettel:

Sipulüsz,

Az 1910 folyamán közzéteend ujabb négy kötet közre-

bocsátása tekintetében nem voltunk egy nézeten. Rákosi Viktor

mindenképen azt szerette volna, hogy azok karácsonyra

jelenjenek meg. M!i ezt mindenképen elleneztük, mert egészen

elhibázott dolognak tartottuk mást, mint ifjúság*] könyveket,

vagy karácsonyi díszmunkát, ily idtájt kiadhü. Ezt közöltem

is a szerzvel. Megértve türefaetlenségét, mellyel az uj köte-

teket szeretné a világba küldeni, mégis arra kellett kémem,
hogy az ügy érdekében ezt a türelmetlenségét még egy ideig

fékezze. A négy Rákosi-kötetnek, írom neki, vagy meg kel-

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 8
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lett volna már jelennie november folyamán, vagy feltétlenül

várni kell vele január hónapig. A Révai Testvérek kiadó-

hivatalának elvi álláspontja, hogy karácsonyra könyvet ki

nem ad, minthogy évtizedes praxis igazolja, hogy a közön-

ség egész éven át nem vásárol ugyan könyvet, de karácsonyra

még kevésbbé. Régi babona a karácsonyi könyvpiac, mely-

nek már sok érdemes 'iró és még érdemesebb könyv esett

áldozatul. Éppen ezért el fogjuk halasztani' a megjelentetést

és hogy uj könyvek utáni ég vágyának valamiképen

mégis megfelelhessünk, keresünk majd valami könyvet, ame-
lyet neki karácsonyra megküldhetünk, ámbár attól tartunk,

hogy a négy Rákosi-kötethez méltót az idei termésben nem
fogunk találni.

Ilyen nézeteltérés szolgáltatott alkalmat 1910 november
29-iki levelére:

„Budiaipest, 1910 november 29.

Kedves Baráftom!

Neikem hiába beszélsz, sohase fogom neked elhinni, hogy

karácsony dlt van a l)egroisszia(bb könyvü^let. Az összes könyv-

kereskedk az ellenkezjét mondják. De magam is tudom, hogy

néhai Molnár Antal és Tábori Róbert, a legmaigyobb szerkesz-

tségi könyvmarderek is kénytelenek voltaik karácsony eltt

pénzen néhány kömiyvet venni. Dotsszant az is, hogy ilyenkor

minden val'amirevaló áró neve szerepel a karácsonyi könyv-

piacon, én pedig, aki a legszebb négy köiniyvvel állhatnék ki, a

hallgatásnak fenlséges köpenyegébe burkolódzom. Annyit meg-

tehetné], hogy hird^esd lal lapokban^ minit legszebb karácsonyi

ajándékot, Rákosi Viktor húsz kötetét és jelentsd, hogy január-

ban jön az uj négy kötet. Ha ugyan jön és el nem mélltóztatol

ezt is halasztaini. Kértdiek, hogy legalább öt vagy hat kötetet

adjuiHik kL Egyebet ás kértem, amái már nem a könyveimríe

vonatkozik, ezen kérésem ell .is a kitér simiekre robogtál. Sze-

rencséd, hogy nem vagyok 'elég egészséges ahhoz, hogy memo-

árokat Írhassak.

De elhagyom a rekriminációk tövises ösvényét. Legutóbbi

leveíledben azt Ígérted, hogy ikarácsonyra valami szép könyvet

kü'desz nekem (csak nem a Lexikont?) és leveledet befejezed

egy általános természet i|gérettel', mdy ugy hangzik, hogy
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'„eigyébkórut mindleiikor rendelkezésedre áflll" Révaii Már. ügy
értsem ezt, hogy kifizeted az ötödik köteltet ós, melyriek kéz-

iratát, ha tet52Jik, rögtön áltadhartom? Vagy ugry értsem, hogy

nem vonod le ai niélgyezer koronányi elöIiegenKet? Vagy ugy

értsem, hogy öt köteltet számiteisz javamra, tehát ttzezer korona

helyett tizenkettöezierötszáz koronáit és ebbl vonod le a négy-

ezer korona ellegeit? Mely esetben a végleges lieszámoil'áskor

nekem még járó körülbelül kétezer korona helyett auégyezer-

ötszáz fcoronát kapandanék? Ezek azok a kérdések, ^aimeliyek

izgatottságban tartják kedélyeméit, s ezekre a kérdéseikre kérek

feleletet. S azt hiszem, annak semmi akadályai nincs, hogy e feie-

let még a karácsonyi ünnepek eltt megjelenjék.

Visszafojtott dühVdl üdvözöl

nydlvánicls barátod és intim öHenséged

Rákosi Viktor."

Ténylieg a Lexikon-t küldöttem meg nekS, aminek felette

örült. A következ sorokban köszönte meg:

„Budiaipest, 1910 december 27.

Kedves Barátom!

Eziíttal mindenféle tréfát félretéve, megköszönöm a gyö-

nyör Révai-Lexikon els kötetét. Bizonyos, hogy a nevedet

ezzefl odlaszögezted a magyar írodaliotm égbolitoza|(íára, 8 azt

omttian többé semmi 'Ile nem veszi. Gratulálok hozzá és örülök

neki. De a dicsség el ne szédiitsen, s el ne felejtkezzél egyéb

csillagokról sem.

Igaz barátsággalll köszönt

Rákosi Viktor."

1911 tavaszán értesitettem róla, hogy szabadságomról

hazajöttem és hogy folytathatjuk megbeszéléseinket. Erre

március 24-én a következ levelet intézi hozzám.:

„Budapest, 1911 március 24.

Kedves Barátoim!

örömmel veszem tudomásiil, hogy ötheti távollét után haza^

jöttél. De nem hallgathatom el azt a megjegyzésemet, hogy él-

járásodat egy kissé 'könnyelmnek tekintem. Vagy nem könnyel-

müség-e az, hogy amint az én összegyjtött munkáimból egy kis

jövedelmünk van, azt te rögtön tílutazod? Ilyenformám a jövend

befektetésekre semmi féketett pénzünk nem marad.

8*
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Hogy a kritücák mikor jelenitek meg, azt bdzony én m/em

tudom ptottitosan megállapitani.

Kedves Móric, tedd a sziivedre a kezedet és valld be, hogy

ezzel ia! húsz kötettel nem vallottunk szégyent, se ite, sem én.

A húsz kötetem megjdeinése óta hozzám éiiikezett levelek alapján

magam is kezdem hi)ntni, hogy szegény Mikszáth meghalván, én

vagyok Magyarország legels ilrója. Vannak bámiuilóimi, aíkik

egyenesen kineveztek ezzé, mintha az valanii jól fize1}ettjt hivatal

volwaí, fix angazsmával. Én persze nem tiltakoziolm az ilyesmiik

efíen, de nelked miegvalllom szünttén, hogy egy embert elösmerek

magamnál különbnek, már tudriiflik az élk közül, (a halotttak

közül sokat), ez pedig nem más, imlnt Herczeg Ferenc, akinek

munkáit rendkívül szeretem és csoidálom^ Nem is hiszed, hogy

milyen nagy dolog ez, mer^t én vagyok az egyetlem maigyar iró, aki

képes arra, hogy legalább egyet a kortársak közül különbnek

ismerjen el magánál. Az itfjak nem ugy induílniak, hogy (egyhamar

lledömlthetnének bennünket piedesztálunkról. Még Molnár Ferenc

sem, pedig elösmerem, hogy a legzseniálásabb ember az egész

magyar irodalomban'. Á maga zsánerében'hor&'contours. Egyéb-

ként figyelmezítetííek, hogy két ifjúsági rlegény már legközelebb

készen lesz, van-e illusztrátor hozzá? Vagy nem kell?

Egészségi állapotom egészen jó, reméltem, niem is lesz

rosszabb.

Igaz barátsággail köszömjt

Rákosi Viktor/'

Egészsége javultával kedéliyájiapota ^s jnejgjavult, íriélgi

jó kedve visszatért. Akkortájt irt Sipulusz-tarcái ennek az

saját külön genre-jének a legjavából valók. Akkor irta meg
egy bájos és felette ötletes tréfás tárcában ..Küzdelem egy

szebb jövérf cím alatt azokat az állítólagos küzdelmeket,

melyeket kiadójával az ujabb négy kötet közrebocsátása és

a honorárium felemelése érdekében meg kellett vívnia. Ebben
a tárcában még feleségem kis kutyájáról is emütést tesz és

ugy állítja be, mintha az mérges, gonosz kis kutya volna,

aki ers gylölettel viseltetik az írók iránt, holott ritka

szelidségü, kedves és íntelllígens állat volt.

Ezt már nem lehetett annyiban hagyni; engem megtehe-
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tett a tárcájában Caligula császárnak, rám disputálhatott egy

kacsalábon forgó tündér-kastélyt, automobillal és garage-zsal,

narancs- és citromligetekkel, de a kis kutyát, az aranyos

Bobby-t megbántani nem volt szabad. A kutya tulajdonosnje

is, maga Bobby is, fel! voltak háborodva. Bobby mindenképen

nyilatkozni akart. De hát kérdéses volt, helyet ad-e a „Budü'

pesti Hírlap'" egy saját bels munkatársa elljen irányuló nyi-

latkozatnak, pláne ha az egy kis kutyától ered. Sikerült végre

Bobby-t annyira lecsilíapiitani, hogy beértte azzal, hogy levelet

ir SipiUusz-nak, persze asszonykája segítségével, am,elyben t
különböz tévedései fell felvilágosítja. A levél kissé hosszura

nyúlt, de hüségesien kifejezi az akkori izgallmükat. Szövege a

következ:

„Kedves Sipulusz Bácsi!

Nia^^yoin köszönöm k. megemlékezését róltam is, utolsó tár-

cájábam. Pediig hát szie!rnléílyes«|ii nem is Ismerjük egymást. Én,

hjrbl persze, már régen ismerem örÉ, valószínleg ön is így

van vdem. Nem szerénytéleíniség mondatja 'ezt vdem. Engem

nagyon sokan ismernek, szeretnek, s bizony az irodailombam sem

m}a szerepelek elször. Már novellában iis elfordultam. Ugy bizony.

Ha az iróbácsik eiljöittek ide látogatóba az uracskámékhoiz, annyira

megkedveltek engem, hogy féléjszakákon az ölükben tartottak,

s azután, ha kutyáról írtak, aiz már cisiak Bobby lehetett.

Igaz viszont, hogy humorista csak most ilrt rólam elször.

No de meg is látsziik! Meg kJeill j egyezniemi, htoigy én egy világjárt,

sokat utazo>tt és látotít, tapasztalt, — s amánft sokszor hallom, hogy

mondják — nagyotn ünltdligetnis kis kutya vagyok. Akárhányszor

miondják az aisszointykámnak, hogy cirkuszbain is föUíéphetnék,

ugy mint pl. a Reinlhardt bácsiék! Pediig én még csak inémetül

sem tudok, mert szüileítésre angol, nevelésre nézvte magyar va-gyok,

s már most csak magyarul értek.

De bevallíoím sznmtén (meít azok, akik már tudnak vallamit,

nem restellik bevallani azt, amit még nem tudíniak), hogy fogal-

miam sem volt arró'll, mi az eigy humorista.

Most már az asszonyka megmagyarázta, s így inkább kez-

dem megérteni a bácsi itárcájában dfordujló, eddig elttem

homályos dolgokajt.

A humorista egy olltyajrt bácsi, /aki mindig derült, vidám



118 RÁKOSI VIKTOR

dolgokat ir. Az embereknek jótevje, mert fölviditja, me^nievettetti

ket. No de már most honnain szedje ezeket a dolgokat, mikor

az éleit oly szomorú, lalnnyira teile van bajjal-búval, gonddal?

Hát a fejébl, a fantáziájából, igy mondta az asszonyka.

No és most már aiz én kis kutyaetszemmd is megértettem, hogy ha

egyszer az iróbácsi laiz aíakjait az életbl veszi is, minden, almit

róluk ir, az már csak k&ltemmy, amely az famitáziájában fogam-

zott mieg.

Most már megértem, hogy miért irta az én szegény agyon-

hajszolt, örök robotban görnyed gazdámról, hogy ugy él, mini:

CaUgula császár! Hát persze, hiai a valót megírja, az nem lett

volna csöppet sem mulatságos! Mikor a gazdám az ujságioit az

asszonykámníak akarta átadni, hogy is dolvassa a bácsi! ítár-

cáját, há't bizony a konyhában a létráin állt és a falat sárgára

piíngálta.

Én nem ismerem sazt a Caligula császárt, de mégsem hiszem

rólai, hölgy az iaisszonykaja ls), a császáméni, még a konyháját is

maga pingáítal volna, hogy megspórolja a piktorokat

De vaüamit hallllottam mégjis róla! Hogy a lovát kinevezte

konzulnak. De ebben, hogy is „kiinievezett", inkább Sipulusz

bácsihoz hasonliiit. Mert a bácsi a gazdámnak az üres ládáit,

amelyekben iidehurcolták a holmiját, s amelyek egy garagenak

csúfolt helyiségben vannak, kinevezte automoibi'lnak.

Pedíig ém tudom l'egjóbban, mfennyit 'íótok, futok, kutyagolok

az én szegény asszonykámma-i. A várasi urak, -akik a szabály-

rendelöteket csinálják, ugy látszik minden állatot jobb szeretnek,

mint a kutyusokat Ugy hallottam i^M., hogy (^ nagy lakásdrága-

ság dacára, hdmi vérszopó állatoknak mi^ndentitt még

ingyen lakás is kijár, és egy müveit, tiszttai, jól nevelt kis kutyá-

nak még a villamoisra se szabad fölszálilni. Pedig ha én fölszállok,

az aisszonykám ölében ülök, nem lát, nem hall semlki sem engem.

Sem helyet nem foglalok, sem ferhére nem vagyok senkinek sem.

Mig holtai kis lármás, pfiszkos kétlábuak beszálllnalk a villamosba,

nem fizletnek, hdyet elfoglallnialk, lármáznak és a piszkos lábukat

beletörlik a sziomszéd néni szoknyájába, a szembenül bácsd nad-

rágjába. Nekik szabad.

S én mi'ndezt onnan tudom, hogy ha már nlaigyojn fáradtaik

vagyunk és már nem tudunk tovább gyalogoltni, akkor az

asszonyka Idgömbolja a kabátját engem aládug, és én fölszállok
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mlcognitóban. S azután egy-egy gomblyukoni keresztül, va^ry

télen a muff alattt nézem a vill'ágcyt s teszem tapasztalataimat.

Noi hát, kedves Sipulusz bácsi, íltyen a mi automobüunk!

No meg ami a Caligüla-i életet illeti, hát én azt hiszem,

hagy egész Ma^ryarország összes irói legyüttvévie nem' dolllgoznak

annyit, oly véres verejtékkel, müflt az én szegény gazdám életé-

bea egymaga dolgozott. Én tudom legjobban, miert még ha haza-

jön késn este, én iaiz ölébe ülök és csak nézem, hogy megi^nt

nekifog a munlkának és egyre csak dolgoizik. Mostanában éppen

valiami nagy könyvbe bújik miindig, azt jiatviiitgatja éjjel-nappaHi, és

bizony rfem nagyon dicséni gyakran azokat alz iróbácsikat, akik

azt a nagy könyvet csupa rövid kis cikklel teleírták. Az aisszonyka

eleget ds mondja nleki, hogy micsoda nyomorúságos egy foglalko-

zás aiz, amdiy egy éldten át ilyen örökös, szünet nélküli robottal

Jár!

S végre ami engtem illiet, hát még az leUenségem (ha ugyan

van) sem foghatja rám, hogy én mérges küs kutytal lenirték.

St ellenkezleg. Mindenki azt mondjai, — nem egyszer halloth

tam, — hogy ennyi intellígenciiai, ennyii jósággal és hüséggejl páro-

sulva — csak kutyában lehet. Az emberek, hiai oíkosak, akkor

rendesen nem nagyon' jók, ha jósziivüek — nem túlságosan

bántja ket az ész.

Dö ugy-e Sipultisz bácsi, moist már tudom, mi a humiOf-

rista? Egy olyan iróbácsi, aki mindannak a foirditottjait írja meg,

amit az életben llát.

Egy verejtékes gondteli életbl lesz egy Ca)ligula-i, ládákból

automobil, s egy hséges, jólelk kis szelíd kutyából egy gonosz,

mérges kis 'eb.

No de én is bosszút álltam, hoigy egy ilyen rettent hosszú

episztdában mondtam lel a tárca olvasásakor keletkezetlt érzel-

meimet.

Másrészt azonban bebizonyítom, hoigy jóindulatú kis jószág

vagyok én mégis. Nagyon csúnya színben örökített meg a halha-

tatlanság számára, és étni mégsem haragszom.

A gazdám, s bizonyára a' többi olvasói is, mulattak a tárcán,

s habár az én rovásomra is — én megbocsájtok.

S ha egyszer, remélem nemsokáriai, eljöiri hozzánk, ligen

barátságosan fogja nyújtani békepacsiját hséges

* Bobbyjar
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Régi tervem volt a magyar népmese anyagából egy
szép mesés könyvet megteremteni erre hivatott poétával a

gyermekek részére. Soha sem sikerült megvalósítani. A Jókai

meséskönyve is ennek az ötletnek köszönheti eredetét, de

Jókai nem tudott m^ást áírní, csak Jókai-mesét. Mikszáth is

kísérletet tett felszólításomra ebben az itrányban, de nem volt

hozzá való kitartása. Rákosi Viktor-i kértem fel, hogy foglal-

kozzék a gondolattal. Vizsgálja meg, alkalmasnak tartja-e

önmagát erre a szép feladatra. El is küldtem neki az egész

magyar népmese-anyagot, egy egész kis könyvtárt. Erre ifja

nekem 1911 május 18-án a következket:

„Miegkaptam a miesék tömegeát Retteníetes ! Ez€fc az embe-

„ rek mindent feldolgoztaik. Nekem a rókának már csak harmadik

bre maradit. A Halászéi kitn tanmesék líehetnek, de minden

zamatból ki vaniifak vetkzteíive. Benedek mesei valósággal ijJeszt

tömeg. Ez az ember 'egy vallóságos rottációs gép. Bámulom a szor-

galmát és azt, hogy mi|ndent egyformán jól me^ ttud csináltiii.

Ilyen körülményeik közt az ember nem ttehet mást, mint hogy

teljes poétái szabadsággal mfegy íileki a mesének, s a motívumo-

kat meghaígyva, ezek alapján egészen) uj történeteket komponáL

Nem tudom, mit szólna például a pubdíikum Sipuduszíi hangon és

modorban megirt népmesékhez? Ez ntem véglleges válaszom, egy-

ölöre még tanulmányoízdk.

Igaz barátsággal köszönit

Siputusz."

Ugyaniebben az esztendben készült Rákosi Viktor

kutya-könyve. Egy igen szép mese két kutyáról, amelyet a

Jó Pajtás''-hdiXí tett közzé és amelyet azután illusztrált dísz-

kíadá&ban óhajtottunk kibocsátani*. Igen sikerült munkának

tartottam és szerettem volna valóban szép diszkiadást csi-

nálni belle. Rákosi Viktor ez alkalommal jóvá akarta tenni,

amit ama tárcában Bobbyval szemben vétkezett és igazi írói

szeretetreméltósággal elhatározta, hogy az egyik kutyát

Bobby-ndk fogja n'evezni. (Eredetileg //^fefor-nak írta).

Ezt a szándékát neki levélben megköszöntem, mire

azután 1911 augusztus 20-án Bobby-hoz intézett tevéiben

válaszolt:
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„Kedves Bobby!

Kis hamds, maga oíyan módon aflcar bejutni az irodaü'om-

történetbe, vagy legalább is a Révaii-Lexikonba, hoigy Sipulusz-

szal irodalma levelezésbe bocsátikioizik. Nagy pechje, vagyis pekkje,

Rákosi Jen szJerint, hogy én nietm vagyok Wlassics Gyula, s

leveleim, még ha míegiiródnak is, igen rövideik szoktak lenni. Most

is csak azért irok, hogy egy niagy szívességre kérjemi Én ugyanis

elhatárotztam, hogy a kutyaregényemben Hektor nevét Bobbyra

nxa'gyarosdtom, mert ez szebben hangzik, cimül p"edig azt adom,

hogy Bobby és Csiba. Arra kérem tehá't magát, kedves Bobby,

hogy vegye eil a regényemiet, s ahol Hektort lát, tolda irjon! bel'e

míi-ndenüvé Bobby- 1. A legvégén aztán eljön egy uj kutya,

akinek Bobby ai nieve, ezt mfeg változatássá át Hektorra. Remé-

lem, nem nagy munlka, s a reklámért, aimielyet maigának csiná-

lok, kapok egy Bobby-szobrot.

Az laisszonykajának pedig mondja meg, hogy mondja

meg az uracskájának, hogy az szre ligazán m'egérdiemlek egy

kSs rekíámfüzetet, azzal a Glajtz-féle kitn arcképpiel az élén.

Nem kel amnak nagynak lenni, talán elég lesz négy kis oldali,

ami'lyeit a francia füzetekbe szoktak betenni Különbeni m'0|ndja

meg azt is a Mesternek, ha sikerül t légy pillanatra) a gletserek

közt a Lexikonból kihúzni, hogy az szre van már 'egy pár nagy

kiiadási tervem, majd kirukkolunik, ha itthon l'esz. Küll'önben jó

mu'latságot kiivánok, s vegyék tudomásul, hogy a kormány leg-

közelebb meg fotg bukni.

Adja át kérem gazdájának szivies üdvözle^tiemet, igaz hivük

Sipulusz bácsi."

Ez a névcsere meglehetsen nyugtalanítja, mert novem-

ber 28-iki levelében újra visszatér rá. Akkor bemutatta volt

neki Zádor István a könyvhöz készült rajzait. Ezek módfelett

elragadták. Nagyon tetszettek neki.

„A Bobby allakja nagyon kedves, csak valamiivei nagyobb-

nak kellene lennie, hogy jobban kiemelkedjék a kdumnából. A

könyvbeoi persz)ei Bobby másképp vari ileiirvial, de jobb lesz,

ha a könyv igazodik aiz illusztrádóboz. Nagyon kéreml nagy-

ságát, hogy legyen kegyes a szöveget eszerint megváltoztatni.

Nekem nagyidn keserves volna emiaítt még egyszer végügolvasni

saját szennymvemet, nagyságának pedig keflemes munka lesz.
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ha Bobby világhír karrierjére gandol. De nagyon kérem nagy-
ságát, hogy a Hektor név megváltozta/tásáról se feledkezzék meg.

A végén aztán eíllfordiil eigy Bobby nlevü, közönséges kutya,

azt tessék Hektorra^ keresztelni Nehoigy ugy járjunk, hogy egy-

két helyen a Hektor név mégis bennmaradjon!, ajánlom a követ-

kez eljárást: minden intézméniynek és így a Révai Testvérek

vállalaitnak is van egy hasznavehetetlen tagja, akiit n!em liehet

elbocisátlalni, miert jó fiu és sehol sem kapnlai álilást, ezt meg
kell bízni azzal, hogy nagysága munkája után vegye el még
egyszer a/ regényt, olvassa végig figyelmesen és minden benn-

maradt Hektorért egy korona jutalmat kap. Az eljárás nem
biztos ugyan, de legaíTább 'elmondhatjuk, hogy middenlt elkövet-

tünk a könyv hábátilansága érdekében.

Barátilag köszönt

Rákosi Viktor:'

A Bobby-könyv, illetve annak késedelmes megjelenése,

amit az illusztrálás és a diszkiállitás okoz, igen izgatja a szer-

zt, aki különben is ez idtájt betegsége folytán ingerült. 1911

december 16-án türelmetlenségének kifejezést is ad.

„Kedves Barátom!

A Dunánjtuli Közmveldési Egyesülettl egy leveleit kap-

tam, amielllyben egy rám nézve kelilem'es dologról értesit E levél

/azonban csak azáltal válik kellemessé, ha te kiegészíted, amire

ott utalás is történik, most tehát várom ezt a ki'egészitést

Látván a karácsony eltti könyvmozgalmakat, a napról-

naipra nyakamba szjakadó könyvh^rdetéseket, ifeazá,n roppant

röstellem és fáj, hogy kölcsönös indolenciánk folytán mi a piacon

Tiem vagyunk képviselve. Egy bet sem hirdel^i stehol a nagy

mitidenségben, hogy van egy bizonyos Révai Testvérek könyv-

kiadó cég, s annak 'egy Rákosa Viktor nevezet írója húsz kötete

tel Semmi sem hirdeti, hogy micsoda remek kis kutyás köny-

vünk vár a kiadásra, ami, ha látom a kalrácsonyi könyvvásárt,

mondhatom, hogy szenzációt csinálna a többi között. Semmi,

semmi', hallgatunk, mint dinnye a fben. Nioi de ezen már hiába

. lamentálunk, majd el fogunk cammogni valamikor áprilisban,

amikor a kutya sem fog tördni a könyvekkel. Ugy nézünk majd

ki, mint a korcsolya-felkötöz, aki májusban a hirdetéslek utjján

kezd keresni klienseket Csak laizt sajnálom, hogy mire ez a
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kedves kis könyvem megjelenik, elmegy a kedvem tfe teljesen,

ugy nézek rá, mint az apa, ki) mindenáron fiut akar és hosszas

várakozás után mégis ianyal születik. Legalább hét levdlet kap-

tam, amely kérdi, hogy m'egjelenik-e az idén?

No de nem folytaltom tovább.

Isten veled, igaz hived

SipuluszJ"

Erre a levélre már kimerítbben kellett válaszolni, mert

hiszen indolenciávaí vádolja a kiadót:

„1911 dec. 20.

Kedves Barátom!

A Dunántúli KözmüveHÖdési Egyesület levelének kiiegészi-

tését abban a pillatuatban elküldöm neked, mikor az hozzánk

érkezák. Azt hiszem, hogy ez 1—2 napoin belül! meglesz és ia)z

összegnek 5 percig sem lesz alkalma itt nálunk megmellegedni.

Nagybecs leveled egyéb tartalmára, ugy látom, már reflek-

tálnom kell, ámbár az utóbbi egynéhány leveledben ugyan-

ezen panaszos nóta ismétldik és én mégsem itettem rá meg-

jeigyzést. De azt hiszem, ez most már kötelességem, mivel: Qui

tacet, consentire videtur.

Kedves Barátom! Te, aki mint Rákosi Viktor komoly és

realista történetíró vagy és minit Sipulusz egyike a legnagysze-

rbb fantáziával megáldott humoristáidnak, mindkét minségben

bizonyára jól illárttad megfigyeléseid folyamán, hogy a magyair

könyvkáadó élete igazán i\de van kelilemetlenséggel, zaklaltással,

rült munlkáva!!! és sioftcrsok csalódással, — kevés örömmel, sok-

sok bosszúsággal. Ami ezt a zaklatott életeit némileg trhetvé
tenné, ez a kellemies összeköttetés a szellem munkásaival. Én,

akinek a kellemetlenségekbl igen! sok jutott osztályrészül, akként

véltem trhetvé tenni az életemet, hogy munkatársakul is a

magyar inoidalom legnagyobb humorrstánt válaisiztottam ki, akként

okoskodva, hogy az a vidámság és jókedv, mely bellük kisugár-

zik, némileg ellensúlyozni fogja mindazt a többi bajt és viszon-

tagságot, melyly^el ez a pálya jár.

A nfa»gy humoristáink közüli jóformán már csak te vagy

életben és ime ez utóbbi idben te is oly dolgokért teszel

engiem felelssé és oly mulasztásdkat tulajdonitasz nekem, ame-

lyekért igazán nem vállalhatom a felelsséget. Egy pár évvel



124 RÁKOSI VIKTOR

ezeltt a legnagyobb Idlkesedéssel karoltam fiefli ^gy eszmédet,

a honi ásmertet könyvek dolgát, de te nem irtad meg ket.

Késbb közölted velem a katfonjai könyv ideáját, ennek meg-

írására, részbeni összeálli»tására ás serkentettelek, de te riem

csiináljtlad meg. Utóbb én vetettem fel a mesék megiirásának

valóban hálás témáját, nándeddig nem fo^ál hozzá. És most

mimdezietk^iek ellmaradásáért engfeimet okjoíl'Sz. A kis kutyás

könyvnek dolgábaln már többször bizto$itot)t]alak arróÜ!, hogy ezt

a tn/ekem speciell rendkívül szimpatikus! és kedves könyvet oly

gonddal és szeretettel készítem el, amennyii gondiottj és szere-

tetet más kiadó 100 könyvre együttvéve nem pazarol. Ki is fej-

tettem, hogy a beáUbtt Ikésedelemért niem vállalhaitom a felels-

séget, mert hiszen én csak szeptember végén imtézikedhettem az

illusztrációk dolgában és ahhoz, hogy egy oily tömegét a képek-

nek valaki jól megcsinálja), mint amennyi a könyvben jölUni fog,

tényleg néhány hónap id szükséges. Zádor éppen tegrUapeltt

adta be a kész munkát, már csak a aimiliatp, elzékpapir és bekö-

tési táblariajz van hátra. Hiszen ugy ahogy összeütni egy ilyen

könyvet, valamirevaló nyomda nyolc nap alatt is képes. De

ugy megcsinálni egy könyvet, ahogy mi akarjuk megcsináhii a

kutyás könyvedet, ahhoz legalább is egy féülesztend szükséges.

Bocsáss meg, kedves Barátom, hogy ezeket itt elmondom,

de én csak azokért la! könyveidért akarom vállalnli a feMsséget,

amelyeket tényleg megírsz és amelüyeket mi kiadunk, — de nem

azokért, amelyeket nem irsz meg é^ amelyek ennek folytán

Madhatókká nem válnak.

Ezek után pedig végül arra kérlek, légy sziives, irjál nekem

ezutlán derültebb íeveleket, miert panaszkodni én is tudok.

Szívélyes üdvözlettel

kész hived:

Révai Mór,"

Egy alkalommal elküldtem az munkáinak egy dísz-

példányát akkor férjhez ment leányának. Ezt a kis figyelmet

a következ meleg sorokban köszönte meg:

„Budtalpesrt, 1912 sziept. 18.

Kedves Barátom!

A lányom mevében megköszönöm, hogy összegyjtött Apját

megküldted ntekí. Én leszek a koronatanú airra, hogy a könyv-
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kiadóik közt gavaUérok ás vannak. A mesékért ne küldj el, mert

miofet újra olvasgatom ökiet. Még egy darabig hadd nézegessem,

talán lesz belle valami.

Igaz barátsággal öM
Rákosi Viktor,"

Bobby végre megjelent. Teljes tetszését nyerte meg a

szerznek. Ennek kifejezést is adott a következ hangulatos

sorokban.

„Budapest, 1912 nov. 20.

Kedves Barátom!

Bobby fenomenálijsi és szédüt. Minden ízében mvészi ós

ötletes, a maga nemében humorosnak is mondhaltó, de persze

nem torzi^tásos és elrajzdíásKXs humor, almi itt taláft nem is

volna helyén. Kell reklám mellett ez a könyv nagy föltü-

Tijést keltene, de hát igy még azt siem tudom, hogy a katalógus-

tokban milyen helyeit fog dfoglallni?

Szíves üdvözlettel köszönt

Rákosi Viktor/'

A háború nehéz viszonyok közé juttatta a) könyvkiadók

ügyét. Alig volt papiros, alig állott rendelkezésre munkaer.

A nagybeteg költ mégis szerette volna két munkáját közzé-

tétetni. Eltértünk, hogy kívánságát teljesíthessük, a négy köte-

tes szériában való közrebocsátástól és törekedtünk a nehéz

körülimények között és sok akadály leküzdésével is e két

munkáját 1917 folyamán annál is i'nkább közrebocsátani,

m.ert azok bizonyos tekintetben a háborúval kapcsolatosak

voltak. Az egyik a ,,Don K(iraszkó'\ a másik az „Í7/ fakeresz-

íek'\ A szerz méltányolta is eljárásunkat és a következ
sorokat 'intézte hozzám

:

„Kedv'es Barátom!

Köszönöm könyveim megjelenésének kedvez elintézését.

Belementél, midtt a legsulyos'abb argumlenitumoklkat kirukkol-

tam volna, de hát te azokat megsiej tetted, ami tnlobiliis érzésre és

gondolkozásra vall:. És ez az, lalmli nekem jól' esik. Hát persze,

hogy rám nézve óriási különbség, hogy most idktóberben jele-

nák-e meg, vagy pedig a jöv esztend október havában. Hisz
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mlinden hónap, amit ímegérek, különös kegye és ajándólía az

Úristennek, de hát ez csak szubjektív ok, szomorú is, hallgas-

sunk róla. Elég az hozzá, hogy most már nyugodit vagyok és

várom október elsejét. Már régen irtam vdlniai neked, de ez

utóbbi 'hetökben folyton rosszul voltam. Látod-e al Hapolkbani,

hogy miJyen reingeteg könyv jelejnik meg szalkadaitlanul? Meg-

jegyzem, hogy ha kevési a két kötetre a kézánatt, van még itthon

pótlás céíjából.

Igaz barátsággal köszönt

Rákosi Viktor.

Budaipest, 1917 jun. 25."

Amiket közöltem, csekély töredéke annak a gazdag leve-

lezésnek, melyet Rákosi Viktor-ral folytattam. De ezek a sze-

melvények is talán jobban megvilágítják az embert, mint iro-

dalmi munkái. Közvetlenségükkel, nyíltságukkal, szabad hang-

jukkal betekintést engednek a költ mhelyébe, feltárják

gondolkodását tárgyairól, olvasóiról, véleményét irásairóU

könyveirl, gondoskodását azok sorsáról és fellebbentik a

fátyolt titkos tervezgetéseirl.

És ez utóbbi egyik legérdekesebb része a Rákosi Viktor

irói mivoltának. Folyton uj terveket forral agyában, uj és ui

ötletekkel terhes. Szeretettel kidolgozza ket, mindjobban bele-

melegedik, tzzel és fiatalos lelkesedésseíl buzog terve'i mellett,

meggyzdéssel kapacitálja azokat, akiket terveibe bele akar

avatni, akikkel azokat meg akarja valósítani — ezután követ-

kezik egy súlyos betegségi roham — és a legszebb terv üs

dugába dl.

így jártunk több irodalmi tervével. Engem nem kellett

soká kapacitálni. Ezek az tervei oly okosak, oly átgondoltan

praktikusok és oly meggyzen szépek voltak, hogy én kész

örömest kezdtem azokról tárgyalni és szerettem volna

megvalósítani ket. De nem lehetett. Vele azért nem, mert

fizikai állapotában nem bírt a szükséges aktivitással, nél-

küle azért nem, mert neki méltán fájt volna, ha az kigondolá-

sait, az terveit mások viszik keresztül. És ki birna Sipulusz-

nak fájdalmat okozni?

Ezek közt a tervek közt különösen egy voiít, amelyet
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nagyon szerettem volna megvalósítani. Most már lehet róla

beszélni, most már aztán igazán tárgytalan lett az eszme. Egy
honismertet gyjteményt akart részben megim'i, részben

szerkieszteni Rákosi Viktor, melyet kisalakú, díszesen illuszt-

rált, elegáns kiállitásu és kötés kötetekben akartunk volna

közrebocsátani „i4 mi hazánk"' vagy hasonló dim alatt. Hogy
min hévvel és lelkesedéssel karolta fel az ügyet Rákosi

Viktor, mutatja következ levele, melyet egyik tanácskozásun-

kat követ napon irt:

„Budapest, 1908 február 13.

Kedves Barátoiml

Fél éjszaÖca nem tudtam .aludni a sok terVezgetéstol. És

pedig nemcsak a könyveimi tartalmán törtem a fejemet, hanem

a küls formátumon is. Az embernek mindenféle kavarog \ai fejé-

ben. Elször az jutott eszembe, hogy tálán régi kódex-imitáció

köntösébe lehetne bujtaltni a könyvecskéket. Vagy talán olyan

primitív küls, mánt a ponyvairodalmi könyvieké, jobbafn meg-

felelne? Persze ez is mvészi kivitelben! Vagy aiz Endrdi Sán-

dor kuruc dalainak formája? Ha jól emlékszem, valami 16. század-

beli rásaszövet-utánzatba volt kö'tve. Pardon, most jut eszembe,

hogy ez Bródy Sándornak valamelyik könyve lehetett. Endrdi

brbe kötözve jelent meg. Avagy nem lenne-e jó kapcsos biblia^alak,

brdombormiv címlappal? A tizenkét kötet elhelyeztetnék egy

külön e célra készült szekrényben, amielyniek a nézvöl szem-

ben lev része egy mvészi kiviitelü székely kaput ábrázolna.

Jancsó Benedeknek van Mia[ros-Tordamiegyében egy háza, st

Petelei; Istvánnak as, mindegyiknek remek sferedetii székölV

kapuja van, akármelyik mintául vehet. Megjegyzem!, hogy a

kapunak keskeny zsiindelyes tetteje vaTil, mely végighúzódik

fölötte. E tet alatt vata a kapuszélességü tábla, amely a ház

történetét irja mieg: „Ezt a házat Isten segedelmével építette öreg

Jantsó Benedek." stb. Erre a helyre felírandó vdllna lal könyvek

közös cime : A mi hazánk. (Rovásos irás modorában, de latin betk-

kel!) Na hát állj el vén Márkus és vedd le a süvegedet, mert ez

kitn idea! Mi? Az a) baj, hogy csupa oiltyan ideám jön, a melyek

a küls sikert biztositják. Remélem, hogy nekted hasonló eszméid

vannak a bels tartalomra vonaftkozólag. Jai igaz! A kapun festés

van, talán a Feszty körképébl ez a részPet: Árpád a vezérekkel.
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lóháton a heg:ytetrl végignéz az elfoglalandó hazán. Kedves

Móric, mincs ná'latok egy üresedésben lev igazgatói állás, mert

akkoT az Uránia helyett inkább oda pályáznék? E pillanatban

határozott tehetséget érzek magamban e hivatalra. Ez a könyv-

szekrény-eszme maga alkalmas arra, hogy 12 könyvemnek: óriásii

propagandát csináljon. Te tegnap azt mondtad, hogy már ma

hozzáfogtok a munkához. íme levelem bizonyitja:, hogy én is hozzá-

fogtam. Gsak helyezd ellj ezen soraimat lal többá, e könyvre vonat-

kozó anyag közé, azt hiszem, tekintélyes massza lesz. ígérem,

hogy bármin jelentékteíennek: látszó küs etszmém liesz, azoínnal

megirom neked.

Igaz barátsággal ölel

sziinte hived

Rákosi Viktor/'

Szép terv volt mindenképen.

Rákcfsi Viktor mveinek kiadására vonatkozoláig 1900

május hó 14-én állapodtunk meg végtegesen, de csak három

esztend múlva adhattuk ki az els, négy kötetbl álló

sorozatot. '

Addig nagy munkát kellett végezrii. Tájékozódást nyerni,

rendet teremteni abban az óriási anyagban, mely rendelkezé-

sünkre állott. Megint csak az intézet kipróbáld, lelkiismeretes

s Birodalmi Ízléssel és szerkeszti rutinnal biró szerkesztjére,

Voinovich Gézá'Xdi várt ez a feladat.

És szeretettel és passzióval végezte el. Mindenekeltt

össze 'kellett hordani az egész anyagot, a lapok, folyóiiratok,

almanachok, naptárak, alkalmi publikációk homályából, azután

mindent elolvasni, kiválasztani a napi érdekt, az aktuálist, az

újságírói, a riport-munkát és azt kiselejtezni,— a fennmaradót

osztályozni, megfésülni, csoportosítani, kötetekké szerkeszteni.

Sipulusz maga is elcsodálkozott, mikor látta, hogy min
nagy munka foílyik az kész dolgaival, melyekrl azt hitte,

csak ki kell vágni a lapból a tárcahasábokat, odaadni a szed-

nek és punktum. De meg kell jegyezni, hogy ez a nagy munka

csak a Sipulusz munkái körül) volt, a Rákosi Viktor munkái ugy

készen mehettek a nyomdába, ahogy els ízben megjelentek.
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Ezekröí már maga gondoskodott volt. Ezeket tartotta az ö

igazi irodalmi mveinek. De azokká váltak a Sipulusz írásai is.

egy gondos szerkeszti kéz alatt.

Rákosi Viktor munkáinak gyjteményes kiadása rokon-

szenves visszhangot keltett a nagy közönség körében. Akik

csak a népszer Sipulusz-t várták, kellemes meglepetésben

részesültek az értékes Rákosi Viktor által. Többet kaptak, mint

amennyit reméltek és azt az emberek mindig szívesen veszik.

És ezt a többet azután megfelelen értékelték is. Az össz-

kiadás könyvkereskedi sikere, számokban kifejezve, mintegy

10.000 példánnyal jelölhet meg, de a speciális Rákasi-köttiek:

a ragyogó nemzeti érzéssel teli ,,ElnémuU harangok"' és a nem-

zeti hsöket diicsit ..Korhadt fakeresztek''— külön kiadásokban

sokkal nagyobb példányszámban keltek el. Rákosi Viktor való-

sággal legyzte Sipulusz-t

És ebbl az érdekes ténybl levonhatjuk azt a következ-

tetést, hogy Rákosi Viktor költi mviéinek jövje bizto-

sítva van.

A magyar nép lelkivilágának, érzéseinek, vágyainak, örö-

meinek és fájdalmának, bánatának és reményének fanatikus

hittel teli szószólója megértésre talált nemzeténél és bizonyára

egyike lesz azoknak, akikhez fordulni fognak majd a jöv
nemzedékek akkor, amikor a nemzet nagy történeti múltja alap-

ján, ezen a legbiztosabb talajon és a magyarság legjobb és leg-

nemesebb érzéseire támaszkodva fel akarják építeni újra a

magyarság épületét, biztosítani akarják uj ezer esztendre a

nemzet éfetét.

Révai: lr6k — Kí^nyvek Kiadók. lí.
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A „KLASSZIKUS REGÉNYTÁR".

Végzetes indiszkréció.

Egy elz fejezietíbten ^mlitettem már, hogy az a! terv

merült fel é& foglalkoztatott bennünket, hogy egy világirodaümi

regényváMalatot inditsunk meg külföldi kiia dókkal' karöltve, a

modern illusztrációra alapitva. Ott el is mondottam, hogy ez

a nagy globális vállalkozás miért nem jött akkor létre. Bizo-

nyára lehetett volna más utón megvalósítani a tervet, ha az itt-

honi dolgok nem ösztökélnek siietésre.

Mert mig odakünn kergettük a kék madlarat, addig itthon

különös események történtek.

1914 március elején eljött hozzám az Aufrecht és

Cíoldschmied cég fnöke és azt az indítványt tette, inditsunk

meg egy regényvállalatot a legjobb külföldi regényekbl, mert

nézete szerint ennek most jó kelendsége volna, ö maga is szí-

vesen venne részt ebben a vállalkozásban.

Bármily diszkréten kezeltük edidig a magunk tervét, most

már nem lehetett Goldschmied eltt elhallgatni, — ha ugyata

nem árulta el neki máris valamelyik irodai alkalmazottunk —
azt a tervet, mely hónapok óta foglalkoztatott. Ha nem
5zólunk most róla, szinte felbátorítottuk volna arra, hogiy azt

más kiadóval közölje, nem tekintve, hogy késbb, mikor az

a regényvállalat tényleg megindul, joggal mondhatta volna,

hogy az gondolatát sajátítottuk ki.

Kénytelen voltam tiehát t beavatni tervünkbe, megimutat-

tam a szobámban felhalmozott sok száz francia, angol, dasz és

egvéb regénykiadást, amelyeket tanulmányozás céljából gyüj-
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töttünk akkor össze és meggyztem, de egyszersmind m^eg rs

nyu'gtattam afell, hogy a dologgal a legkomolyaibban foglaüco-

ziink és afell is biztosítottam, hogy ebben a dologban is vele

karöltvie akarunk eljárni, a t^erjesztés tekintetében számítunk '0

rá, st, ha részt akar benne venni, készséggel adunk részt neki

a kiadásban is. Ezt örvendetes tudomáiaul vette azzal a ki-

jelentéssel, hogy bevárja, mig elkészületeinkkel és számütá-

sainkkal annyira vagyunk, hogy megikezdlhessük a konkrét tái*--

gyalást. Azonban Goldschmied csendesen várakozni nem volt

képes — fecsegett akkor is, mikor saját magának kára szár-

mazhatott belle. így tett ezúttal is. Elfecsegte Franklinéknak

a tervünket, amiint az nemisokára kiderült.

Elkészületeinket befejezvén, március 21-én és 22-én

tárgyaltunk Goldschmied-áel azon az alapon, hogy az cége

mintegy kíiadói közösségben lesz velünk, s a vállailiat sikerét a

10.000 példányra tervezett kiadás Mének átvétele által bizto-

sítja.

Március 24-én hiteles forrásból értesültünk arról, hogy a

Franklin-Társulat egy hasonnemü versienyvállalat létesítésén

dolgozik. König Gyula ugyanis felkeresett, hogy megtudja, hite-

les-e az a hir, hogy mi egy ilyen vállalatot készülünk közre-

bocsátani. Módomban volt ezt neki kétségbevonhatatlan bizo-

nyítékokkal kimutatni. Ö valamiféle megegyezést hozott

szóba, mire én kijelentettem, hogy mint máskor is, most is

készséggel kerüljük el a harcot, ha ezt tisztességes meg-
egyezéssel kikerülhetjük — die mi feltétlenül kihozzuk a vállala-

tot, amelyre már ligen nagy elkészületieket tettünk. Ö szerette

volna húsvét utánra halasztani a dolgok továbbfüzését, mert
a küszöbön lev ünnepekre Olaszországba készült — de én nyíl-

tan megmondtam, hogy az összes munkálatokat folytatni fogom
és bár eredetileg az volt a szándékunk, hogy sszel jelentetjük

meg a szóban forgó vállalatot (hiszen közben a külföldi kiadá-

sok ügyét akartuk elintézni) -- már húsvét után azonnal hir-

detni fogjuk, tekintet nélkül a velük való tranzakcióra, amelyre

egyébként készek vagyunk.

Április 2-án Goldschmied le akarta is^állitani az része-^

sedését 40:60 arányában, amibe mi bele h egyeztünk — a tár-

gyalás mégis eredmény nélkül megszakadt, mert az esetleges



132 A ,,KLASSZ!KUS REGÉNYTÁR:'

nyereség felosztására vonatkozó kulcsot Goldschmied nem
akarta elfogiadni.

Bár sok mindenféle elkészület megvolt, mégis rendkivüli

munkát kellett teljesiteni néhány nap alatt, hogy késedelem

nélkül meg lehessen indítani a vállalatot. Az egész igazgató-

ságból egyedül én voltam akkor Budapesten és magamnak
kellett viselnem az egész felelsséget a súlyos következmé-

nyekkel járó elhatározásokért, melyeket az uj helyzet

parancsolt.

Április 3-án közöltük a lapokban a „Klasszikus Regény-

tár'' közrebocsátását. A kocka el volt vieitve — visszatérés többé

nem volt lehetséges.

Rákövetkez nap újra felkeresett Goldschmied és hajlandó-

nak nyilatkozott a tárgyalások újból való felvételére, valamint

készségét fejezte ki arra nézve, hogy a Franklin-(Wodianer) vál-

lalat részérl fenyegiet veszély elhárítására a maga részérl

mindent meg fog tennii. Ehhez képest készítette el azt a meg-
állapodást, mely azután a Franklin-Társülattol április 8-án tény-

/eg létre jött.

Közben t. i. a Franklin-Társulat meghirdette a maiga terve-

zett vállalatát, a .^Világirodalom klasszikus regényei"' cim alatt

a lapokban. A megállapodás szferint a Franklin-Társulat ennek

a vállalatnak megjelenését a körülményekhez képest egy-két-

három évvel elhalasztotta, minek ellenében mi (az Aufrecht és

Goldschmied céggel közösen) az általuk kiadandó regénytárból

450.000 kötetet fogunk a megállapított módozatok mellett át-

venni. Egyben meg volt állapítva, hogy a Franklin-Társulat az

gyjteményébe nem vehet fel oly regényt, amely a mienkben

elfordul.

Hogyan történt, hogy a Franklin-Társulat egyáltalában ily

vállalat tervével foglalkozott? A Franklin-Társulat abban az

esztendben vette meg a Wodianer-féle könyvkiadóvállalatoí.

Ez a nagy és jelentékeny könyvkiadóvállalat jóformán kizárólag

az iskolakönyvek és a pedagógiai irodalom terén vált ki. Az

utolsó esztendben komolyan foglalkozván az eladás gondolatá-

val, a cégtulajdonos, nyilván abban a meggyzdésben, hogy

könnyíteni fogja az eiadást, ha tervbe vet-t életrevaló vállalatokra

vonatkozó szerzdésekkel rendelkezik, mi^ndennemü alyen szer-

zdés létesítésére törekekifett. Jóformán évtizedek munkáját ki-
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tölt irodalmi gyjtemények közrebocsátására egyazon idben

szerzdött különböz szerkesztkkel és Írókkal. így többek közt

a y,Világirodalom klasszikus regényeV' cimü vállalatra Radó

AntalAdiX és Tóth Bélá-val, azután egy „Mcisyar Regényírók"'

cimü vállalat szerkesztésére, illetleg a bevezet cikkek meg-

írására nyerte meg Mikszáth Kálmán-t Uigiyancsak Mikszáth

Kálmán-nsL\ kötött szerzdést egy olynemü „Olcsó regén^ár''

kiadására, mely az ..Egyetemes Regényíáf formájában ennek

a viersenytársa kivánt lenni.

Amikor a megállapodás a Fanklirt-Tdrsulat'tal megvolt és

igy biztosítva volt errl a részrl a béke, folytattuk Gold-

schmied-áa\ való tárgyalásaitlkat. Most már közöltük vele rész-

letes programmiinkat is és mindienekeltt ezt kifogásolta, de

ezenfelül az anyagi elrendezés tekintetében lehetetlein volt vele

zöld ágra jutni, ö még sohasem vett részt könyvki'ajdiói vállal-

kozásban és igy fennakadt jóformán minden egyes pontján

azoknak a nagy költségeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

valamely kiadói tervet becsületesen végre lehessen hajtani. Sem
az elállítás, sem a szerkesztés, sem a propaganda tekintetében

nem akarta elfogadni az elirányzott öszegeket alapul és csak

oly fix átvételi áron óhajtotta a maga kötetszámát átvenni,

amely rá nézve minden további kockázatot kizár. Ebben a

fix átvételi árban azonban nem tudtunk megegyezni.

Akkor azután elállott a legkalandosabb ajánlatokkal

és m'ialatt mi néhány napi gondolkodási idt tartottunk fenn

magunknak, azalatt összes utazóit arra utasította, hogy
„i4 Magyar és a Világirodalom Kincsestára'' cimü, valamiilyen

elttünk ismeretlen vállalatot terjesszék, eltiltva ket a ,,Klasz-

szikiis Regénytár'' további terjesztésétl. Ez a csiak címében

létez vállalat voltaképp meglev készleteknek ily cím alatt való

összefoglalása volt. Errl értesülvén, kijelentettük neki, hogy
amennyiben ezt a terjesztést azonnal abba nem hagyja, mi
tovább nem tárgyalunk a ..Klasszikus Regénytár" ügyében.

Abbahagyta és újra megkezddött a véget nem ér, napról-napra

uj és uj változatokban bvelked tárgyalás, amely végül is ered-

ménytelen maradt. A közbees idben ugyanis már tapasztal-

hatta azt, hogy a ..Klasszikus Regénytár", amelyhez míndlenki

igen nagy reményeket fzött, nem bizonyul annak a könnyen
terjeszthet, üzletileg is kitn vállalatnak, aminek is tartotta.
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A különböz teljesíthetetlen feltételek azt a célt szolgálták,

hogy ö szóval vál'lialt kötelezettségétl megszabaduljon. Meg is

szabadult, magunkra maradtunk a terjesztéssel. Amit a meg-
indítás körül rontani lehetett, azt bven megcselekedte és

azután egészen magunkra hagyott.

Huszonkét év óta iegyüttesen vittük diadalra a magyar
könyvkiadásnak azokat a termékeit, amelyeket a különböz
kiadók közrebocsátottak. A magunk kiadásaival ezen id alatt

is magunkra maradtunk. A „Klasszikus Regénytár'' volt az els
ki-sérliet, hogy Goldschmied belekapcsolódjék a mi kiadói érde-

keink elmozdításába 'is. Az sajátságos üzletpolitikai felfogá-

sánál és eljárásánál fogva ez sem sikerült. Többé sohasem tár-

sultunk, de ezen idponttól kezdve cégének jelentségie a ma-

gyar irodalmi termékek terfeisztése tekintetében fokozatosan

alá is szállott, más tényezk léptek helyébe.

Goldschmied szerepe.

Talán helyénvaló, hogy ebben a könyvben és ezen a he-

lyen ennek a Goldschmied-mk szerepét a magyar könyvterjesz-

tés terén megállapítsuk. Mert kétségtelenül volt szerepe benne.

Még pedig az én nézetem szerint végzetes szerepe.

Goldschmied Bernát kétségtelenül igen eszes, kiváló ke-

reskedi kvalitásokkal rendelkiez, gyors felfogású, biztos itéletü

ember, de eszét és szellemét rendesen arra használta fel, hogy

a mások eszén túljárjon; a vele való tárgyalás rendesen szel-

lemi torna volt, ahol ö nem annyira az igazságért vagy a maga
igazáért küzdött, mint inkább azért, hogy felül maradjon, hogy

a tárgyalók ismerjék el az szellemi felsségét.

Hogy ezt elérje, minden eszközt felhasznált. Ártatlannak

tetsz adomákon kezdte, azután az éle, a gúny, a szatíra fegy-

vereivel folytatta és ha rá került a sor, vagy célravezetnek

tartotta, a nyers és brutális személyes támadástól, st a terro-

rizálástól sem riadt vissza.

A megkötött szerzdést szigorúan megtartotta, bet sze-

rint lojálisán is; de míg odáig eljutott valaki, hogy vele a szer-

zdést megköthesse — nagy kálváriát kellett végigjárnia.

A terjeszt vállalat bizonyos fokig eidöntötte a sorsát a

nagy irodalmi vállalkozásoknak, ezt a helyzetet Goldschmied

minden egyes esetben a kiadók megfélemlítésére használta fel;
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a szállítás:! feltételek megállapitásábaíi gyakran oly túlzásokra

ragadtatta magát, melyek a kiadókat méltán elkeserítették,

annál is inkább, mert e mellett nem volt képes lemondani arró!

az ízléstelen szokásáról, hogy anyagi eredményeivel, vállalata

sikereivel minduntalan kérkedjék.

Mindezek a tulajdonságok érthetvé teszik, hogy a ki-

adók körében idvel nagy ellenérzés keletkezett az személyé-

vel szemben és nem lehet csodálkozni azon, ha egyik is, másik

is függetleníteni akarta magát tle.

Nekünk egészen sajátszer viszonyunk volt vele. Mint

terjesztövállalat, érdektársak voltunk és ezen a részen teljes

harmóniában voltunk vele, mert lojálisán megtartotta a kor-

rekt üzletvitel érdekében közösen megállapított mindennem
módozatokat. Nekünk is nagy érdekünk volt, hogy ezen a téren

békésen egymás mellett és ne egymás ellen dolgozzunk, mert

a nagy terjesztési akciókat nem lehetett volna sikerrel keresz-

tülvinni, ha a mindenkori nagy nehézségekhez még a verseny-

társsal való veszdségek is hozzájáru'Itak volna. Háborús

állapotban nem lehetett volna mindazokat a propaganda-akció-

kat véghez vinni, melyek csak csendes és békés módon
sikerülhetnek.

De m'int kiadónak, még rosszabb volt a helyzetünk vele

szemben, mint a többieknek. A többieket csak kínozta,

minket mint kiadókat egyszeren bojkottált, — s

ha még csak ezt tette volna; de nemcsak teljesen mellzte kiad-

ványainkat terjeszt üzemében, hanem rendesen olyankor,

mikor egy-egy uj vállalatunkat kezdtük lanszirozni — olyan-

kor talált mindig valamilyen cikket, melyet pont akkor kel-

lett forgalomba hozni, hogy ezzel a mi munkánkat megzavarja.

Ahogy a .^Kla^szikus Regénytár'' terjesztésének megkez-
désekor ,,A Magyar és a Világirodalom Kincsestára''-t kaparta

ki az ismeretlenség homályából, ép ugy a Jókai-összkiadás ter-

jesztésének küszöbén felfedezte azt, hogy a harminc év óta for-

galomban lev kis népies kiadás igen alkalmas terjesztési cikk,

mert egyrészt zavart fog okozni az összkiadás terjesztésében,

másrészt nagy forgalmat lehet elérni annak a propaganda-

akciónak hatása alatt, melyet mi az összkiadás érdekében kifej-

tettünk. Ezt az eljárást azután ismételte több Ízben is, más és

más változatban és ezzel megmutatta azt az utat, amely az
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Klasszikus Regénytár

Ambrus Zoltán és dr. Voinovich Géza

illojális üzleti verseny terén késbb mind nagyobb mérveket

öltött és a könyvkiadói és terjeszti békés foglalkozást

Magyarországon valóságos háborús állapottá változtatta át.

Azt hiszem, nem vagyok igazságtalan, midn ezekben

megállapítani törekszem azt a szerepet, amely Goldschmied

Bernát-oi a magyar könyv-üzem terén megillette, amely idn-
ként igen jelentékeny volt és mindig igen áldásos lehetett volna.

Azt hiszem, senkisem fogja megtagadhatni az elismerést azok-

tól, akik mégis évtizedeken át

fenn tuditak tartani egy össze-

köttetést oly üzletféllel, akinek

ilyen alaptermészete volt. Mert

ez igazán nem volt könny. De
le kellett küzdeni a nehézsége-

ket és sok minden egyebet,

propter bonum pacis.

A „Klasszikus Regénytár"

programmja.

Ilyen nehézségek elzték

meg annak a vállalatnak meg-

születését, amelyet irodalmunk

legjobbjai nemcsak az intézet,

hanem >az egész magyar iroda-

lom legkiválóbb kiadói vállal-

kozásának mondanak.

Irodalmi színvonala abban a

percben volt eldöntve, amikor a

,Xl(tssziküs Regénytár'' szer-

kesztiül Ambrus Zoltán-t és

Voinovich Gézá-i nyertük meg. Ez azt jelentette, hogy nemcsak

üzleti és kiadói szempontok lesznek mérvadók a gyjtemény

köteteinek megválogatásában, hanem fként irodalmi és m-
vészeti szempontok. Mi teljesen szabad kezet adtunk e tekintet-

ben a szerkesztknek.

Az els programm-tervezetet Ambrus Zoltán csinálta, aki

három sorozatban állította össze a kiadandó müvek jegyzékét,

az els sorozatba sorozván a feltétlenül felveendket, a máso-

dikba a másodsorban szóbakerülket és a harmadik sorozatba

A „Klasszikus Regénytár"

gyüjtcimlapja.
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az esetleg felvehetöket, ha van még hely. Ambrus Zoltán-mik ez

az els összeállítása, ez a mintegy 70 munkát felölel jegyzék,

egy nagy mveltség, kiváló izlésü, finom érzés irodalmi em-
ber egész élete tanulmányainak és olvasmányainak a leszr-
dése. Ez az alap-jegyzék volt a kiinduló pont további tárgyaiM-

saink, további elhatározásaink tekintetében. A programm meg-
állapításának munkája még csak ezután kezddött, hiszen kü-

lönböz szempontokat kellett figyelembe venni, irodalmiakat

és gyakorlatiakat egyaránt.

Irta Flaubert

Forditotta Ambrus Zoltán

Ambrus Zoltán els pro-

grammja a feladatot, hogy ugy

mondjam, abszolúte oldotta

meg. Mindazt felölelte, aminek

kiadása a tervezett gyjte-

ményben kívánatos. Most már
arra kelLett tekintettel lenni,

vájjon ezekbl a munkákból mi

van meg magyarban, mi van

meg jó 'fordításban és milyen

kiadásban? Kapható-e, vagy el-

fogyott-e? Elvi tztük ki,

semmi olyat közre nem bocsá-

tani, ami más kiadónál már
megjelent és forgalomban van,

továbbá semmi olyat, ami a köz-

keletf olcsó kiadásokban, pél-

dául az „O/csó Könyvtár'''hMi,

az ..Egyetemes Regénytár''-hsLU,

vagy az .Mhenaeum Olvasó-

tárá"-han kapható. Ezt az elvet

azonban egész szigorúságában végrehajtani mégsem lehetett,

mert azt, ami rossz vagy avult fordításban volt meg az iroda-

lomban, mégis ki kellett újra adni. Hiszen például a legnagyobb

regényírónak, Dickens-nek sok mve jelent meg magyarul, de

egy sem volt kapható a mai igényeknek megfelel fordí-

tásban.

Azután volt még egy fontos szempont, annely a végleges

programmot befolyásolta. Kívánatos volt, hogy minden nemzet

irodalmának legjava benne legyen a ..Klasszikus Regénytdf'-

BUDAPEST
RÉVAI TESTVÉREK rPOD. INT. R. T.

1904.

A „Klasszikus Regénytár'

kötetcimlaipja.
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han, mégis a német irodalmat háttérbe kellett szorítanunk gya-

korlati okokból és a közönség érdekében. Számolni kellett azzaí

a körülménnyel, hogy Magyarországon jóformán minden mü-
veit ember olvas németül is és hogy a német irodalom fömveif

itt igen nagy mértékben el vannak terjedve és könnyen hozzá-

férhetk az olcsó gyjteményekben, igy például a Reclam-íélé-

ben is,

A „Klasszikus Regénytár'' szerkiesztésének egyik alap-

elve volt, hogy minden munkát eredetibl fordittasson. Mikor

azután a kötetek szétosztására került a sor, kitnt, hogy vannak

kötetek, amelyek eredietiból nem fordíthatók le, mert nem talá-

lunk az illet nyelvet tfudló, arra való mvészi fordítót. Ezeket

egyelre ki kellett kapcsolni a programmból.

M'iíidezeknek az eltanulmányoknak megejtése után azutám

elvettük az összes programmokat, amelyek elkészültek, mert

mindenki készített ilyet; kiadóválMatunk összes számbajöhetö

tényezi épp ugy, mint fordítóink, megpróbálkoztak ezzel a fel*-

adattal, hogy össze lehessen vetni a szerkesztk által készített,

programmal és esetleg amazokat kiegészíteni. Közös konferen-

cián azután végleg megáiapitottuk azoknak a munkáknak sor-

jegyzékét, amelyek feltétlenül felveendk és amelyek for-

dítását meg lehet kezdeni. Itt került azután szóba az a fent

emiitett Goldschmied-iéle jegyzék is, amely egészen más szem-

pontok szerint készült és amelyet mi sem, de még kevésbbé

szerkesztink nem tehettek magukévá. Hiszen abban a jegy-

zékben még olyan irók is szerepeltek, mint Schwartz Mária

Zsófia, Carlén-Flygare Emilia, Bréiner Friderika, Hacklander,

AuerhacK BrachvogeU Ebers, Spielhagen, Oly irók, kikfet a mi

szerkesztink teljességgel nem állítottak egy sorba azokkal az

írókkal, akiknek munkáiból végül is kialakult a ..Klasszikus Re-

génytár''. Kialiakult ugy, ahogy ma elttünk van, megvalósít-

ván azt, amit a kiadók célul tztek ki maguknak.

A .^Klasszikus Regénytár'' csak elsrangú irók abszolút

becs, világhir mveit öleli fel, olyanokat, amelyeknek jelen-

tsége a vifágirodalomban meg van állapítva, olyanokat, ame-
lyeket mindlen mvelt embernek múlhatatlanul femernie kell.

Mellztük mindazokat a zajos, de múló érték nagyságokat,

akiket a divat szeszélye hiirtelen felkap és akik épp oly gyorsan

feledésbe merülnek, mint amilyen zajjal bejárták a világot.
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A kiválogatás a képzelhet legnagyobb gonddal történt.

A legjelesebb magyar irók és esztétikusok tanácsadással támo-

gatták a szerkesztket, de igénybe vettük külföldi nagy eszté-

tikusok tanácsát is, igy például a Georg Brandes-ét Az északi

irodalmak tekintetében sem szerkesztink, sem más felkért ta-

nácsadóink nem voltak teljesen biztosak a helyes megválasztás

tekintetében és ezért fordultunk Brandes-hidz, aki azután kijelölte

nekünk a svéd, norvég és dán irodalomnak fmüVeit.

Amint végleg kialakult a programm, csaknem kivétel nél-

kül oly regényeket tartalmazott, amelyek magyarul) vagy egy-

általában nincsenek meg, vagy pedig csak régi, nem teljes,

gyenge és csonka, htlen és hiányos fordításokban láttak nap-

világot.

A Müsszikus Regénytár'' nem foglalhatja magában a világ

összes jó regényeit, ezt nem tzhette ki céljául, mert akkor

több száz kötetne terjedne a gyjtemény, de amiket felölel, azok

legmonumentáHsabb alkotásai a külföldi irodalmak legjelesebb

Íróinak, a mfai remekei ; azok a munkák, amelyeknek irodaltni

becsét és jelentségét a köztudat szentestitette; azok a kincsei a

külföld elbeszél irodalmának, amelyek ismerete egyesek m-
veldésére és egész nemzeti mveltségnk kifejldésére nézve

egyaránt nélkülözhetetlenek; azok a miestermvek, amelyeket

a magunk szellemi vagyonához hozzá kell csatolnunk; azok az

örökbecs munkák, amelyek felett már elhaladt az id és ame-

lynek kiállották ennek a legszigorúbb kritikusnak az ítéletét is.

A következ íróknak legjellegzetesebb müveit öleli fel a

,,Klcisszikm Regénytár'' els hatvan kötetes sorozata, u. m.:

Álarcon, Balzac, Biilwer, Cherbuliez, Daudet, Dickerís, Dosz-

íojevszkij, id, Dumas, ifi, Dumas, Flaubert, Francé, Gogoly,

Gonosarov, Goncourt, Hugó, Jacobsen, Keller, Lermontov,

Maupassant, Meyer K. F., Scott, Stendhal, Thackerüy, Tur-

genyev, Zola,

A fordítások.

Hiába lett volna azonban a liegszebb programm és a leg-

gondosabb kiválasztás, ha nem sikerül biztositanunk azt, hogy

ezek a munkák híven visszaadják a klasszikus eredetit; csak a h
és mvészi fordítás alkalmas arra, hogy az eredetinek szépsé-

geit, az irók stíljét és egyéni sajátságait vi'sszattikröztesse, st
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íehet mondani, hogy a mvészi fordütás szinte jobban megóvja

a klasszikus regényt az diavulástól, mint maga az eredieti mü.

Mert a legnagyobb iró nyelve is elavul 50—100 év alatt, a stilus

változik, a szinek elfakulnak, de a jó fordítás azon a másik

nyelven, azon a mai nyelven adja vissza azt frissen és eleve-

nen. Van arra több példa a világirodalomban. Például a Claude

Tillier híres mve, a ,Mon oncle Benjámin'' Franciaországban

az elavult mvek sorába tartozott, amikor Ludwig PmUnok
klasszikus német fordítása megint felelevenítette és az örök-

becs klasszikus mvek sorozatába állította be.

Hogy kiváló és mvészi fordításokhoz jussunk, a legkivá-

lóbb magyar irókat és a fordítás terén valófean bevált mestere-

ket szólítottuk fel közremködésre. Ambrus Zoltán, Ambrozo-

vics Dezs, Adorján Sándor, Ballá Mihály, Fáy J, Béla, Gyry
Ilona, Hevesi Sándor, Ignotus, ifj. Korányi Frigyes, Lándor Tiva-

dar, Mikes Lajos, Ritoók Emma, Sálgó Ern, Szabó Endre,

Szécsy Károlyné, Vértesi Jen, Voinovich Géza örömest vállal-

koztak fordlitói munkára, hogy a „Klasszikus Regénytár'' sorsát

biztosítsák. Igen sokan ajánlkoztak forditásra dyanok, akik-

nek gyakorlatuk volt le téren, de aikiket a „Klasszikus Regény-

tár" mellzni kényszerült, mert teljesen eltévesztette volna

hivatását, ha ugyanolyan gyárilag készült fordításokat adott

volna, mint a minkkel a könyvpiac e] volt árasztva. Mert való-

sággal el volt árasztva a legképtelenebb fordításokkal, a leg-

lehetetlenebb kiadásokkal.

A spekuláció mindenképen hatalmába kerítette a külföldi

regényirodalmat. Aminek külföldön valamelyes sikere volt, azt

kiadták magyarul, hevenyészett, lelkiismeretlen, csonkított for-

dításban. Legjellemzbb példája ezeknek Zolá-nak hires ciklusa

,A Rougon-MacQuart dscdád'' Ennek a ciklusnak néhány köte-

tét elkel kiadóink adták ki teljes egészükben, értékes fordítás-

ban. E^ legtöbb kötete valóban gyalázatos kiadásban jelent

meg. Tudnivaló Zo/á-ról, hogy leplezetlen meztelenségben tálalja

fel azt, amit el akar mondani és ennek folytán sok regényében

olyan nuditások fordulnak el, amelyek érzékcsiklandoztató

tartalmuknál fogva az olvasók bizonyos rétegleire nagy vonzó

ert gyakorolnak. Aki Zola mveinek ezt a vonását kellképpeH

kiaknázza, jó vásárra számithat. Ez az oka annak, hogy' az

u. n. zugkiadók rávetették magukat erre az értékes íróra, (íe
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ugfy' hogy könyveit megfosztották irodalmi értéküktl, dugárut

készitettek belle, amely a pikáns könyv mezében jelentkezik.

így keletkezett a Zola munkáiból egy sereg ponyvakiadás, amely
lehetetlenné tette, hogy ugyanazon mveknek jó kiadásai is

napvilágot lássanak, mert a teljes és becsületes kiadás ezekké!

a ponyvakötetekkel nem vehette fel a versenyt.

Mi mintaszer fordításokat akartunk, azokat csak iíó-

ttivészek készithiették el.

Csak ilyen fordításokkal érhettük el a „Klasszikus

Regénytár'*' köteteivel azt a célt, amit a mvészi fordításnak el

kell érnie, hogy az irodalomnak, az íróknak és a közönségnek

egyaránt Ízlését, kritikáját, ismereteit fejlessze és mvészi gyö-

nyörséget szerezzen az olvasónak. A ^^Klo'sszikus Regénytár''-

ról el lehet mondani, hogy megtermékenyítette a magyar szjcl-

lemet és a magyar kultúrát, fejlesztette és elbbre vitte a

magyar nyelvet, az irodalmat, a mveltséget és itétetet. El lehet

mondani, hogy nem hogy elnyomta volna a nemzeti árodalmat^

hanem egyenesen gazdagította azt; akik elssorban hálásak

voltak a „Klasszikiís Regénytár'' létrehozásáért, azok maguk a

mai kornak tehetséges, hivatott, jeles és nemzeti érzés magyar
irói vohak.

Gazdaságos berendezés,

A küls kiiállitás is nagy szerepet játszott a „Klasszikus

Regénytár" programmjában. A nagyobb lélegzet könyv olva-

sója mindig panaszkodik, hogy a könyv, különösen, ha be van

kötvte, nehéz, az ember elfárad, ha a kezében tartja. Evvel a

Jogos panasszal számot vetve, oly pehelykönny papirt készit-

.

tettünk a „Klasszikus Regénytár" kötetei számára, hogy még
a 30 ives kötet bekötött állapotban is egészen könny, mintegy

40 gramm sulyu. A papirt ezenfelül simiitatlanul készíttettük oly

módon, hogy ne kápráztassa, ne rontsa a szemet, hogy a betk
jobban élesedjenek ki rajta, mint a Siimitott papiron, hogy az

olvasás ne váljék fárasztóvá.

A legnehezebb kérdés volt a betüfaj kiválasztásának kér-

dése. Ez szorosan összefüggött az egész vállalat ökonómiájávaL

Az angol standard-könyvet az teszi oly bámulatosan olcsóvá^

hogy a nagy terjedelm könyveket kis betkkel nyomtatják és

így aránylag kevés papírt fogyasztanak, kevés nyomtatási költ-'
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séget okoznak. Ezt azonban Magyarországon nem lehet meg-

tenni, mert a közönség hozzá van szokva a nagy bets köny-

vekhez. Mi a nehéz problémát, hogy minél több tartalmat hoz-

zunk minél kevesebb ivén, akként oldottuk megi, hogy a szoká-

sos garmond bet helyett borgis bett alkalmaztunk, de rátkitás

utján elértük azt, hogy garmond kinézése van a betnek és az

olvasó azt nagynak nézi. Csak igy érhettük el, hogy a

^.Klasszikus Regénytár'' egy-egy ivére 34000 bett helyezhet-

tünk el és csak ily tipográfiai berendezés mellett vált lehetvé

az olyan hatalmas nagy munkáknak, mint a Dosztojevszkij

^,Raszkolnyikov'''\2i, a Tolsztoj ..Háború és béke'' cim mve.
vagy a Dickens nagy regényei, 1—2—3 kötetben való elhe-

lyezése.

Ezzel az ökonómiával, amelyet a szedés tekintetében tartot-

tunk szem eltt, volt kapcsolatos egy további fontos problémája

a ..Klasszikus Regénytár"-ndk: az olcsó árnak megszabása.

Abból a természetszier okoskodásból kellett kiindulni, hogy ay.

ilyen gazdaságosan kiállitott köteteket igen nagy példányszám-

ban kell eladni, hogy a költségek megtérüljenek, viszont igen

nagy példányszámot csak ugy lehet elhelyezni, ha az eladási

ár olcsó. Ez magától értetd circulus vitíosus.

Abban az idben a magyar regényirodalomban szokásos

nyomdai kiálliitás mellett átlag 20—22000 bet szokott egy ivén

elhelyezést nyerni és egy ilyen ivnek rendes bolti ára 20—24

fillér volt.

Ezzel szemben mi a ..Klasszikus Regénytár"-wéA 34000

bett helyeztünk el egy ivén és annak bolti árát 10—12 fillérben

állapítottuk meg: nyilvánvaló, hogy négyszer jutányosabb köte-

teket adtunk, mint az akkor forgalomban yolt munkák; kétszer

annyi tartalom mellett felényi ár.

A magas irodalmi színvonal a technikai kiálliitás tökélyé-

vel párosult, hogy a legolcsóbb árért nyujtsoin oly irodalmi

gyjteményt, minket csak a nagy nemzetek mutathatnak fel

azért, mert náluk az ily irodalmi kiadványokat óriási példání-

számban vásárolja a közönség. Mi kísérletet akartunk tenni a

tendkivl jutányos bolti ár megállapításával arra nézve, lehet-e

a mi szk nyelvterületünkön is a nagyközönségnek szánt mve-
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ket oly jutányos áron közrebocsátani, mint ahogy a mvelt
nyugaton a kiadók az irodalmi mvek népszersítésének érde-^

kében ezt nagy sikerrel gyakorolják. Ha ebben megf nem csaló-

dunk, akkor be lesz igazolva, hogy hazánkban is lehet jó köny-

veket szép kiállításban kiadni, ha azok olcsók; ha tez a kísérle-

tünk sikert arat ugy reméltük, uj és nagy perspektívák nyílnak

a hazai könyvtermelés részére. Megcáfoltatik a magyar könyv
drágaságáról szóló panasz és ki lesz jelölve az ut, amelyen a

jövben haladnunk kell.

A Masszikits Regénytár'' minden kellékével rendelkezett

a sikernek, mint ezt az akkoríi sajtó mieg is állapította; joggai

számithatott a képzelhet legnagyobb elterjedésre, a közönség

teljes meghódítására.

Az els elismerés.

A megindítás körül felmerült fantasztikus nehézséglek

ellenére is, az els sorozat, mieByet csak 1904 szén akartunk

közrebocsátani, már ugyanazon év május hónapjában készült

el, habár egy szépséghibával jött is világra. Ebbe a sorozatba

ugyanis, hogy az 5 kötet meglegyen, kénytelenek voltunk

Dickens ,Jwist 0/ív^r"-ját a régi Gondol Dániel-íélt fordítás-

ban adni, amelyet ugyan Voinovich Géza gyökeresen átdolgo-

zott, de amely miridannak dacára mégsem állhat azon a szín-

vonalon, mint késbbi Dickens-forditásaink.

A rendkívüli munka mindnyájunkat kimerített, de külö-

nösen szerkesztnket, Voinovich Gézát-t, akiinek maikkor vállala-

tunk ígiazgatósága külön köszönetét fejezte ki az els sorozat-

nak nehéz körülmények között való sajtó alá rendezésében

kifejtett mködéséért és felkérte, hogy ebben a nagy és terhes

munkában túlságosan igénybe vett idegzetét restaurálja hosz-

szabb pihenéssel.

Az els sorozat megjelenése azok körében váltotta ki a

legnagyobb elismerést, akik legmehezebben hajlandlók az elis-

merés pálmáját átnyújtani. Egy korán elhunyt, nagy tehetség
magyar író, Thury Zoltán volt az els, aki melegen gratulált

nekünk a kiadáshoz, meigjegyzéseket fzvén azokhoz az ügyek-

hiez, amelyek a kiadást megelzték.

„Elszomoritó az — mondja — hogy ebbemi a kis ország-

ban, a kis piacon, ha valaki csiinál valami szép dolgot, rögtön
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ug:yanannak az ideának a kihasználásával, de a publikum návójá-

hoz leereszkedve, anmiak a gyengéjét felhasználva, igyekeznek

agyoncsapni a konkurrensek. Nekem nem fáj a Révai Testvérek

feje, hanem végtel'enül bánt az, ha csak 10 vagy 100 példányt is

ezekbl a kiadásokból a Klaisszikus Regénytár helyett fognak

megvásánolinji. Sérelem qz és nem az önök szempontjából,

mert hát önök megbirkóznak a versennyel, hanem az olvasókö-

zönség szempontjából, amelyet ily 1elkiismere;tlenül traktál az

élelmeskedés.

Egyébként fogadja igaizán szinte gratulációmat a Klasszi-

kus Regénytárhoz. Fokozódik a gyönyörségem mindig, amikor

csak kezembe veszem a köteteit és ha majd teljleis lesz akiadás,

becsületünkre válnék, ha legalább rá pillantana* a külföld is

vaöaml kiállitáson, s látná, hogy ilyen könyvkiadásunk is van.

Csoda szép, csoda" olcsó és végül felemelá az embert a nivó,

amelyen áll."

A Thury Zoltán kívánsága hamarabb teljesedett be, mint

ahogy akár ö, akár mi gondoltuk volna. A magryar nyelv
^.Klasszikus Regénytáf'-i a külföld jóformán hamarabb vette

észre, mint maga Magyarország, amelynek számára készült.

Ez igy történt.

Mi többek között az Angliában lev Gineverné Gyry
Ilonát is felkértük a ..Klasszikus Regénytáf'-hsLU való közrem-
ködésre. Gyry Ilona a korán elhunyt, kiváló magyar írónak^

Gyry Ví7mos-nak Angliában férjhezmesnt leánya, aki régi hazá-

jával állandó kapcsolatot tartott fenn és uj hazájában meg mem
szn lelkesedéssel képviselte Magyarország érdekeit. Eladá-

sokat tartott, ismertetéseket közölt Magyarországról és bará-

tokat törekedett neki szerezni. Mi ugy gondoltuk, hogry a leg-

nagyobb angol Íróknak, Dickens-ndk és Thackeray-nek lefor-

dítását legcélszerbb olyan valakire bízni, aki ott él abban az

aaigiol társadalomban, amelynek életével foglalkoznak ezek az

irók; aki „érzi Dickenst és Thackerayt", aki szeretettel fogja

ezeknek a mveknek szépségeit a magyar olvasó eltt feltárni.

Ezért fordultunk Gyry llond-hoz. akinek megbízhatósága a for-

dítás terén elttünk ismeretes volt.

Angliában éppen akkor ujuít fel a rajongás Dickens-éri

és azok az angolok, akik tudbmást szereztek Gyry Ilona utján
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arról, hogy eg:y magyar regényvállalat indult meg, amely nagy

mérvben a Dickens-kultusz szolgálatában áll, ezt igen nagyra

becsülték. Akkoriban történt, hogy a Londonban élö magyarok
angolokkal együtt megalakították a Hungárián Society-U a

„Magyar társaság"-ot, mely igazi állandó magyar központ

akart lenni és egyúttal az angolok figyelmét Magyarország fdé

fordiitani. E társaság utján, melynek tagjai az angol! szellemi

élet elsrangú notabilitásai voltak, értesültek az angolok a

^Xlassziküs Regénytáf'-xóX és annak törekvéseirl és Stead, az

angol irodalmi élet legels szerepvivje, a ,,Remew of

Hewiews'' szerkesztje, akinek háza jóformán központja volt

az angol irodalmi életnek, a „Klo^szikus Regénytár'' láttára

ezeket mondotta:

„A legértékesiebb és leghasznosabb irodalmi vállalkozás,

aminek csak sikere lehet. Igazán csodálom, hogy mü, angolok,

nem szerkesztettünk ilyen gyjteményt."

„Kéziratbevasalá$."

Szükségünk is volt azonban ilyen szórványos dismeré-

sekre, mert igen sok bajjal kellett megküzdienünk. Az olvasó

errl alig alkothat magának fogalmat. Mikor a kész munka a

kezében van, nem sejtheti azokat a nehézségeket, melyek annak

születését megelzték. Az olvasó azt giondolja, nincsen ebben

semmi rendkivüliség, a kiadó megrendeli X. Y.-nál a fordítást,

az beszállítja, nyomdába kerül, elkészül és pont. Csakhogy

egész másként áll ez a gyakorlatban, különösen az olyan nagy
vállalatnál, mint amin a Massziküs Regénytár'' volt, amely-

nek annyi fordítót ktellett egyazon idben foglalkoztatnia, hogy a

sorozatok pontos megjelenését biztosítsa. A kiadónak pontosnak

kell lennii, mert a legnagyobb urral, a közönséggel áll szem-

ben, de a forditó nem érzi azt, hogy neki is pontosnak kell len-

nie a kiadóval szemben. St tudván azt, hogy kivüle mások is

dolgoznak a vállalatnak, elbízza magát, hogy ha késik is,

ma.lá a másik elkészíti a maga munkáját és igy az 5 kötetes

sorozat biztosítva lesz nélküle is.

Szinte hihetetlen, hogy min küzködések árán tud csak

létrejönni egy ilyen 60 kötetes gyjtemény, mennyi jóindulat,

mennyi energia, mennyi türelem emésztdik fel, amíg íqíö alá

jut az egész vállalat. - '

Révai: írók — Könyvek - Kiadók. II. 10
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Szinte elképzelhetetlen, hogy min fantázia emésztdik fel a

kifogásokban, amelyekkel az egyes munkatársak mulasztásai-

kat magyarázni és menteni próbálják. Kötetekre rug az a leve-

lezés, melyet a szerkesztk sürgetésiek dolgában kénytelenek

voltak folytatni. Voítak abban jószándéku Ígéretek és megbiz-

hatatlan hitegetések, de az egyikben épp oly kevéssé lehetett

bizni, mint a másikban. A becsületszónak nagy szerepe volt —
még több az ünnepélyes Ígéreteknek.

„Kézi'ratbevasalás^'^nak nevezik szeriíeszti mnyelven
azt az eljárást, amelyet gyakorolni kell abból a célból, hogv a

szerkeszt hozzájuthasson a kézirathoz. Ez az eljárás az illet

munkatárs egyéniségéhez alkalmazkodik. Egyiknél szigorral

lehet boldogulni, másiknál elzékeny engedékenységgel. Az
egyi'k meg van sértve, ha nem adunk hitelt kifogásainak és

mentegetdzéseinek, a másik számit rá, hogy tamáskodni

fogunk benne és dokumentumokkal felszerelve állit be, mulasz-

tásait kimagyarázni. A legközelebb fekv és leggyakoribb kifo-

gás a betegség, hiszen tény, hogy beteg állapotban az ember
nem képes szellemi munkára, de hát nem is a saját betegségét

hozza fd' okul a mulasztásra egyik-másik fondiitó, hanem a fele-

ségéét, a gyermekéét, még az anyósáét is. Azután jön az álmat-

lanság; az álmatlanságban szenved ember kedvetlen, ilyen ál-

lapotban nem lehet dolgozni. Mikor már nagyon sürgs volt

egyik fordítónk munkája, rábírtuk, utazzék el délvidékre, he-

verje ki ott az álmatlanságát és fejezze be munkáját. El is uta-

zott, onnan azonban azt irta, hogy még rosszabbul van, ez a hely

nagyon rosszat tesz neki, azért haza utaz:ik és majd befejezi

munkáját otthon.

Volt olyan munkatárs, aki vállalkozott egy terminusra, de

azt meg nem tartotta, azt mondván, csak ugy tud dolgozni, ha

megfelel elleget kap, hogy a munka ideje alatt biztosítva le-

gyen a megélhetése. Ez világos és érthet beszéd volt, meg-
kapta az elleget és az uj terminust, melyet épp ugy elmulasz-

tott, mint az elzt, csakhogy ehhez azt a magyarázatot fzte,

hogy n<em tud dolgozmí, mert pénz után kell járnia, olyan munka
után, amelyet azután fognak neki megfizetni; nem tud elvégezni

olyan munkát, amelynek árát már megette. Volt olyan munka-

tá^TS, aki azért kért munkát, mert a fordítói munkában ki akarta

pihenni másnem szeikmi munkásságát. Azután pedig azért nem
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végezte el a rá bízott munkát, mert szellemiíeg és fizikailag egy-
aránt ki volt merülve.

A kézirat bevasalása részére a „Kld^szikus Regénytár''

-

mk külön tisztviselt kellett alkalmaznia, a „sürget kis-

asszonyt'*, aki egyebet sem tett, mint megállapította a terminusok

meg nem tartását és sürget leveleket irkált, azonfelül egy külön

sürget szolgát kellett beállítani, akinek feladata volt, jóformán

naponként felkeresni mindazokat a munkatársakat, akiknél a

kéziratok esedékesek voltak. Ennek a szolgának ügyes ember-

nek kellett lennie, kii kellett kémlelnie minden egyes munkatárs

élete szokásait, tartózkodási helyét, azt, hogy mikor kel fel,

és hogy mikor fekszik le, hol található a nap különböz szakai-

ban, mert ha reggel a lakásán kereste, azzal küldte el, hogy
a kézirat a szerkesztségben van és ha estefelé ott kereste,

azzal' bocsátotta el, hogy jöjjön el holnap ebéd után a kávé-

házba. Hogy melyikbe, azt a szolgának tudniia kellett; jófor-

mán minden reggel végigjárta a munkatársakat ez a sürget

szolga, akinek alkalmazkodnia kellett a munkatárs természe-

téhez. Ha zaklatás utján vélt célt érni, zaklatott és alkalmatlan-

kodott, amíg meg nem unták és át niem adták a sürgetett kéz-

iratot, már csak azért is, hogy megszabaduljanak a zaklatástól

;

ha jószív emberrel' volt dolga, akkor kérésre, könyörgésre

fogta a dolgot és volt olyan eset, aniiikor igen lusta munka-
társ szinte azért fejezte be majdnem pontosan munkáját, hogy
a szolga iránti jóindulatát és szívességét kimutassa.

A legkülönbözbb eszközökhöz kellett folyamodni;

némelyiknél az volt a baj, ha sürgették, azt mondta, neím

hagyják nyugton, nem tud dolgozni, másnál az volt a baj, ha

nem sürgették; mikor reklamálták kéziratát, még ö állott elö

szemrehányásokkal, mért nem sürgették, honnan tudja ö azt*

hogy a munka sürgs. Mikor öt-hat levél eredmény nélkül és

válasz nélkül maradt s a szerkeszt vagy a sürget kisasszony

személyesen felkereste a munkatársat, akkor azzal állott el,

hogy nem kapta meg a leveleket, sohasem látott egyet sem;

azontúl be kellett vezetni a szállitó-jegíyékkel való értesítést, a

retur-recepiszt.

És mi mindennel nem kelfett megfenyegetni a munkatár-

sakat! A szerkeszt megindító levelekben vázolta, hogy min
utálatos szörnyeteg az a sziedgép, amely csak ugy falja a kéz-

10*
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iratot és min rossz az, hogy a kiadó a nyomdával szerzdött

bizonyos idpontok megtartására és ha a szerkesztség nem ad

anyagot a szedgépnek és a nyomtatógépnek, akkor a kiadó a

kárbaveszett idért is tartozik fizetni és ezt nem hajthatja be

máson, mint a mulasztásban vétkes munkatárson; mindezzel

hatni próbált a szerkeszt a munkatársra, de nem sok eredményt

ért el.

Alkalmazásba jutottak azután más eszközök, az a propo-

zició, hogy rendelkezésre bocsátunk a fordítónak egy gyors-

írót; akinek a fordítást lediktálja; azután az, hogy jöjjön be

naponként hozzánk az irodába kitzött idben és ott végezze el

munkáját. Ez oly erkölcsi kényszer volt, amelyet egy alkalom-

mal maga a munkatárs proponált.

Érdekes az a balanszirozás, amelyet egyes munkatár-

sak a terminussal végeztek; megkülönböztetett egy els, máso-

dik, harmadik terminust, mikor azután ezt sem tartotta meg,

akkor azzal állott el, hogy hiszen ez még nem a legvégs

terminus, mert ennek azután, mondotta önérzettel, mindig ura

marad. Mikor ezt a legvégs terminust h elmulasztotta, azt

hozta fel mentségül, illetleg magyarázatul, hogy ugy értesült,

hogy a szóbanforgó kötetnek még nincsen meg a bevezet el-

szava, tehát lehetetlen, hogy az fordütásán múljék a kötet

megjelenésének késése.

Némelyik munkatársnál a határid megtartására külön tisz-

teletdijat kellett megállapítani, egy külön utólagos prémiumot,

hog\^ vállalt kötelezettségét megtartsa; némelyik munkatársnál

már az eredeti szerzdésben kétféle honoráriumot kellett meg-

állapítani, a rendes fordítói honoráriumot és egy magasabbat

arra az lesetre, ha a kéziratot pontosan beszállitja.

Legrosszabb dolgunk volt a kéziratok behajtása körül, ha

valami nyomdász-sztrájk vagy könyvköt-sztrájk állott be. Ha
ilyennek csak hire volt is a levegben, ez elég ok volt arra,

hogy a fordítók némelyike beszüntesse munkáját. Mi ilyenkor

azon az állásponton állottunk, hogy annál jobban kell sietnünk,

hiszen törekednünk kell a sztrájk eltt elkészülnünk, ök pedig

ugy magyarázták a dolgot, minek erltessük meg magunkat, hi-

szen ugy sem lehet megjelienni a sztrájk miatt. Némelyik iró

jól ismerve önmagát, azt proponálta, hogy oly szerzdést kös-

sünk vdte, amely szerint a honoráriumot csak a teljes ké:drat
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beadása után kapja, mi ebbe természetesen szívesen beíeegvez-

tünk, de azután jöttek a levelek, hivatkozással az ismeretes

„körülményekre*', amelyek sajnosán ugy alakultak ki, hogy
terve ellenére mégis elleget kell kérnie a honoráriumra.

Mikor már minden eszközbl kifogyott a szerkeszt, akkor

a legvégsvel fenyegette meg a késedelmes munkatársát, azzal,

hogy a fordítást mással fogja végeztetni, de ezzel se ment

sokra, mert ezt a bejelentését azzal a kikötéssel fogadta a

munkatársa, hogy a könyvben meg legyen jelölve, honnan

kezdve fordított más, mert hiszen ö lelkiismeretes munkát vé-

gez és nem akarja, hogy neve alatt esetleg rosszabb fordítás

jelenben meg és ebben a munkatársnaik volt igaza.

Egy különösen késedelmes munkatárs egy igen erélyes

hangú sürget levél folytán eljött hozzám panaszkodni, hogy

milyen méltánytalanság történik vele, amidn t sürgetik, holott

három hete influenzás beteg volt. Igen ám, csakhogy mi nem
ezt a három hetet kerestük tisztelt munkatársunkon, hanem
azt a másfél esztendt, amely megelzte azt a három hetet és

azt a terminust, amely másfél esztendvel azeltt lejárt.

Ugyanezzel a munkatárssal egy összejövetel volt megbe-
szélve egy alkalommal, amelyre én mintegy húsz percnyi

késéssel mentem el, ami énnálam igen szokatlan volt; az illet

munkatárs türelmetlenül távozott, ugylátszik, megneheztelt,

mert amidn egy barátjával találkozva azt kérdeztem, miképen

lehetne vele mégis összejönni, tle tudtam meg, hogy egy meg'

beszélt találkozáson húsz percet várakozott reám. Én erre azt

írtam neki

:

„A TegteUesebb mértékben méltáttydlom az ön szíves elö-

zéíkenységét, mégis engedje megjegyeznem, hogy én magam
önre csak a szóbanforgó ügyben 1906 október l-e, tehát közei

^ négy év ótai várok, és hogy különösen az utóbbi megbeszélt

találkozásnak csak a megáflapitásával is mtéhány hónapig volt

szíves megvárakoztatni.

Tekintettel ez'ekre a-z éveikre és hónapokra, talán szíves

lesz megbocsaj tani, ha én május 6-án arra a megbeszélésre 20

perc késéssel érkeztem meg és talán fd fog mentein az alól,

hogy hatósági orvosa bizonyítványnyal igazoljam, hogy egyik

hozzámtartozóm egészségi álJaipotai aznap indQkolttá tette, hogy
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egynéhány perccel késbb hagyjam el lakásoméit, remélem eizt

annál inkább, mert hiszen ön 20 perc késésemre három és féá

évi késedelmi ellegret vett már fel."

Ilyen mulatságaink voltak a kéziratok bevasalása körüí.

De ezektl a munkatársaktól legal'ább bevasaltuk a kéziratokat,

íia nagy nehézségek árán is. De voltak olyanok is, akiktl soha-

sem tudtuk megkapni a megrendelt munkát; hány szerzdés

készült hiába, egy vagy két évi várakozás után lemondott az

illet, akkor uj forditó után kellett nézni, uj szerzdést kdlilett

kötni. Néhány fordítónál .^elveszett' (!) a kézirat. Az egyiknél

hurcolkodás volt és elkallódott a félig kész kézirat, nem birja

megtalálni. A másiknál állítólag tzvész pusztította el egy nagy

regénynek a felét. Egy harmadik szrén-szálán elveszett.

Három ilyen nagy kéziratot jelentettek be nekünk elveszettnek,

sohasem volt többé feltámadásuk.

Mindezeket a bajokat türelemmel kellett elviselni, mert a

kiválasztott fordítókat jobbakkal helyettesíteni nem volt mó-
dunkban. Mi mindjárt a legjobbakat választottuk ki és kényte-

lenek voltunk az írók életével együttjáró bohém szokásokkal és

felfogásokkal megküzdeni.

A protekció ugyan ezt a vállalatot sem akarta elkerülni,

de nem tudott hozzáférközni, egyetlenegy esetben mégis be-

vette a bevehetetlen várat, egyetlenegy esetben ment bele

jóhiszemen az egyik szerkeszt egy fordítási megbízásba^, ktilö-

tiösen meleg ajánlás folytán, de meg is járta vele.

A vállialat legelején volt.

„Bocsánatot kérek — irja Ambrus Zoltán Voinovich Qézá-

nak, — hogy X rémes fordításával annyi bajt okoztam önnek.

Jó lecke volt nekem, amit nem fogok elfelejteni, ha még ajánl-

gatnának valakit .... mihelyt egy iszabad órához jutok, beme-

gy^ek * . . . jsok haszontalansáig isdk ídit rabol ^el tlem, kiét

délutánt kellett eltöltenem azzal, hogy 20 levélre feleljek, ame-

lyek mind fordításokat kínálgatnak és ezt a keser poharat

mégisem tolhatom el maigamtól, mert úgyis sok az ellenségieon,

gyártani niem akarom ket."

Az volt a szerencse, hogy mindijárt a vállalat elején tör-

tént ez az eset és azontúl minden ajánlás ab ovo ki volt zárva.

Egyik kritikus azt irta éppen a yKldsszikus Regénytár*'
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mintaszer fordításaira utalva, hogy nálunk azért van olyait

sok ma^artalan és Leiter Jakabos fordítás, mert a legtöbb

forditó nem tudja tiszteségesen azt a nyelviét, amelybl fordít,

de ez még nem volna akkora veszedjelem, ha legalább tudnák^

hogy nem tudják. A „Klasszikus Regénytár'" szerkesztit és

kiadóit az ülyen fordítóktól csak az mentette meg, hogy csak

olyant bíztak meg fordítói munkával, akirl tudták, hogy tud

fordítani.

Ezt oly kövístkezetesen vittük keresztül, hogy még azokat

a fordlításokat sem használtuk fel a Mwsszikus Regénytár'^-haw

amelyekrl a nagyközönség tudta, vagy legalább hitte, hogy
jók, amelyekrl- kialakult a közvélemény, a közhit, ame-
lyet egyik ember átvesz a másiktól, meg se vizsgál közielebb-

röl és elfogad kész valóságnak.

Ilyen közhit befolyása alatt a „Klasszikus Regény tár'' ter-

vezése alkalmából mintegy 20—22 mrl lehetett volna feltenni,

hogy azok kisebb-nagyobb simítással még ebben a nagy igény
gyjteményben is felhasználhatók.

Ebben a feltevésben a kiadóvállalat m,eg is szerezte

mintegy 8 írói m fordításának közlésii jogát, de mikor rá került

a sor és a szerkesztk gondosan átnézték a szóbanforgó mve-
ket, kitnt, hogy semmit sem használhatunk bellük, félrie kel-

lett tenni és újra Ijefordíttatní, pedig éppen a „Klasszikus

Regénytáf leghatalmasabb, legnagyobb regiéinyieirl volt' szó.

Újra kellett lefordítani Victor Hugo-mik a „Nyomorultak''

Tolsztohnak a „Háború és béke^' ditnü munkáit, pedig ezekrl

az volt a köztudat, hogy a meglév fordítások jók, hívek és

teljesek; nem voltak sem jók. sem hívek, sem teljesek, el kel-

lett ket ejteni. Mindössze saiját munkatársainknak, ígiy Fáy /.

Bélá-nak, Adorján Sándor-nak és Szabó Endré-nek egy-egy for-

dítását használhattuk fel a magyar fordlitásiii irodalom egész

rengetegébl.

Bevezet tanulmányok.

Hogy a müveit olvasó, aki természetszeren érdfeklödÜk

egy klasszikus munka szerzje iránt is, mind az íróról, mind

pedig az munkájáról igaz képet nyerhessen, oly bevezet

tanulmányok köz/zététielét határoztuk el, (a,Tnelyek a gyjte-

ménybe felvett irók rövid életrajzát és írói jellemzését adják;
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tömör és mvészi gonddal miegirt essayket akartunk adni, nem
nagykép és részletekben elmerül értekezéseket, de élvezettel

olvasható itanulmányokat. Eleknek az egyes 'írókat komolj^

kritikai méltatásban részesít essayknek megírását biztosítva

láttuk maguknak a szerkesztknek személyében.

Kész szerencse, hogy legalább a bevezetésekkel nem
volt annyi bajunk, mint a fordításokkal. Hogy min lelkiismere-

(lességgeí viselték a szerkesztk ennek gondját, azt egy érde-

kes eset világítja meg.

Tolsztoj mvei közül eredetlileg a ,,K<irenina Anna!'' és a

„Hdborii és béke"' kiadása volt tervbe véve. Késbb e terv any-

nyiban módosult, hogy szóba került a „Feltámadás"'-mk kiadása,

esetleg a ,Mábom és béke*' mellzésével, miiinthogy ez utóbbiról

akkor még) az volt a vélelem, hogy a Ráth Mdr-nál megjelent

magyar fordítás teljes és méltó ennek a mnek a jelentségé-

hez. Amikor a „Karenina Anna'' 1905-ben megjelent, Voinovich

szerkeszt sürgönyí hivás folytán kénytelen volt Kolozsvárra

utazni egyetemi dadásainak megtartása végett és mepn volt

gátolva az általa vállalt Tolsztoj-lelszó megírásában. Akkor

elhatároztuk közösen, hogy a bevezetést legy másii'k Tolsztoj-

munkához fogjuk csatolni, miég pedig a ,,Feltámadás"-hoz.

A „Feltámadás" kézirata, amint már fent jeleztem volt^

elveszett! A fordító nem találta meg, le kellett róla mond)aníi.

M'ár most mi' történjék az elmaradt bevezetéssel? A Masszikds

Regénytár" következetes szerkesztési módja nem engedte

meg azt, hogy Tolsztoj-bevezetés egyáltalán ne legyen benne.

Mikor a ..Feltámadás*' kényszer elmaradását az akkor

falun tartózkodó szerzvel, Voinovich Gáza-val közöltük és egy-

szersmind! megírtuk neki, hogy tanácstalanok vagyunk ebben

az ügyben, nem tudjuk, miként lehetne a kérdést megoldani,

akkor tle a következ Levelet (kaptuk

:

„A Tolsztoj-kötet elhagyásávail szemben sok, sok skrupu-

lusom van. A ,,Feltámadás'' ielhagyásal nem nagy baj, — de

az elszó elmaradása ketts hiba: a cégre s ránk, szerkesztkre

nézve, aikjik egyaránt nem tartjuk meg igéretünket ós pedig oly

szemet szúró módon, hogy éppen a legérdekesebb iró müveit

eresztjük útnak kisérö szó nélkül. Ez okvetilen lármát és résen-

sust kelt. A PhíMogiai Közlöny már atzt is kifogásolja, hogy a
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Maupassant-elöszó nincs az els Maupassant-kötetben. Hogy ez a

cégre nézve anyagi kárt okozhat,m€grontva a válHaM hitelét,

az sem hagyhat engem közönyösen, kit az intéziethez annyi szál

fzött és füz.

Azonban inlem kevésbbé kényes pont a második: a szser-

kesztk irói tiszteissége. Amit mi ezzel elkövetünk: az tlünk

kettnktl a becsapással határos könnyelmség, s heiyzletem

még annyival nehezebb, mert Ambrus érdekét is nekem kel!

védelmeznem: aki eddig tnjem tud e tervrl. Nem szükség azt

eltfed részíleteznemi, mQnnyit^ küios volna bensleg s megalázó

máskép, ha a vállalat, melyet olyan lelkiismeretesen gondoztam

éveken át, egy ilyen szépség- és erkölcsi hibával jutna céljához,

ho'gy magam, kd oly érdemtelenül annyi elismerését élveztem irói

tisztességemnek, tnost ma^am volnék az, ki ezt meghazudto-

lom; s fként egy kritikai fdyóirat szerkesztje kövesse el ezt,

akinek az ily eljárás ellen harcot keiene indítani.

Sok kinos töprtengés után, száz iszónak is i^gy a vége, az

egyetlen lehetséges módnak azt találioim, ha a cég megígérné

magának és nekünk, hogy a Tolsztoj-elszót azért megíratná, ki-

nyomatná, s h rendes elfizetiknek megküldené, alkajlmas

kapocscsal ellátva, hogy a Tolsztoj-kötetek egyikébei beíMeszt-

het legyen. Elejére pedig egy pinois vagy fehér lapot illesztene,

melyen elmondaná: miért jelsenik ez meg ágy külön).

Légy szives kérlek ezt meggondolni — ilyesmi különben

már íszóban volt köztünk — s megárni, hogy belenyugszol-e?"

Én kapva-kaptam a szerkeszt okos megoldási módján és

meg is Írtam neki azonnal a cég nevében, hogy a Tolsztoj-el-

szót meg fogjuk íratni, kinyomatni és a rendes elfizetknek

megküldíeni oly adjusztálásban, hogy az a Tolsztoj egyik köte-

tébe beleilleszthet legyen. Elre pedig egy fehér lapot fogunk

illeszteni, amelyen elmond^juk, mért jelenik meg ez igy külön.

A még csak ezután forgalomba kerül példányokhoz természe-

tesen itt helyben hozzá lesz csatolva az elszó. Ezt a kijelentést

annál szivesebben teszem, mivel magam is múltkor ilyenfélét

proponáltam.

A „Klctsszikus Regénytdr*' bevezet elszavai csak

növelték azt az lelismerést, amelyben ez a vállalat az irodalom

és a kritika részérl találkozott. Egy-két kevésbbé sikerült
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bevezetésen kivül, a legnagyobb részük a magyar essay-lro-

dalomnak legszebb darabjai közé tartozik. Rövidien és pregnán-

sul vannak megtirva és biztosan megrajzolt körvonalakban tö-

rekszenek megvilágítani az írónak lelki képét, fbb jellemvoná-

sait, munkásságának jelentségét, saját hazájának és a világ-

irodalomnak szempontjából. Nem küls vonásokat és minde-

nütt kapható életrajzi adatokat adnak, hanem az igazi jellemz

vonásokat, azokat, amelyek nagyságuknak alapjait törekszenek

az olvasó elé tárni.

A ..Klcisszikus Regénytár'' bevezetései esztétikai irodal-

munk gazdagodását jelentik.

A siker elmaradt.

Ily idegsorvasztó nehézségekkel kellett megküzdenünk,

hogy következetesen és becsületesen keresztülvigyük azt a

programmot, amelyre szinte felesküdtünk ennél a vállalatnál.

Ha magának a „Klasszikus Regénytár^^-mak mindenki által

elismert koncepciója nem biztosítja a sikert — maga ez a

szívós küzdelem az elemekkel, az emberekkel, a nehézségekkel

talán érdemessé tette a harcosokat arra, hogy sikert arassanak.

De ettl' a megérdemelt sikertl elestünk, ez nem
jutott osztályrészünkül. Csak magunkból, hitünkbl merithet-

hettünk ert a küzdelem folytatására, önmagunkat bátorítot-

tuk. Tdán legjobban jellemzi akkori hangulatunkat és felfogá-

sunkat egy levélnek néhány sora, melyet az akkor falun tartóz-

kodó Voinovich-n^k irtam 1906 május 5-én, körülbelül) az ötödik

sorozat megjelenésének idején. Akkoriban olvastam el nagy

élvezettel „Copperüeld Dávid"' és a „Pickwick Club" akkor el-

készült fordítását és ez olvasmány behatása alatt irom:

„E két m elolvasása még jobbaiil megíersütett abbati »

meggyzdésemben, hiogy a „KlasszUcus Regénytár"-ral valóban

nagybecs, igazán valeurös munkát nyújtunk és hiszem azt is

hogy ezt a jobb közönség elbb-utóbb észre is fogja venwi. Igcii

örvetmdek, hogy leveleidbl látom, hogy a vállalat iránti éráek-

lödésed Jelenlegi felelösségiteljes munkakörödben meg nem

csappant és igy hiszem, hogy valahogy csak sikerül majd asck

mindenféíe akadály leküzdésével ezt a vállalatot az eredeti

programmhoz hiven szerkesztnek és kiadónak le nem lohad*''

kIkesedéséVel végig vnnmí."
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A lelkesedés mindvégig megmaradt — errl tanúskodnak

a további sorozatok — die a siker csak nem jelentkezett a

íovábbi években sem. És mikor 1911 november havában a

„Klcisszikiís Regénytár*' befejeztével intézetünk igazgatósága

hivatalos leveliin búcsúzik a szerkeszttl — egyúttal kije-

lenti, hog>^:

„az annak idején megállapitott és viszonyainkhoz képest

eléggé szigorú programnijnak és a szerkesztk ügybuzgóságának

köszönhet, hölgy ezen válMat, ha anyagi eredményeket nem is

hozott a könyvkereskedelemben azóta beál'btt sajnálatois viszo-

nyok folytán, mégis nagy moráliisi sikernek minsiithet, ameny-

nyiben! a legjobbak elismerésével találkozik."

Mi joggal ezeknek a viszonyoknak is tulajdonítottuk, hogy

mi, akik sikerre vittük a Franklin vállalatait, az Athenaeum

nagy munkáit — a magunk, a siker minden attribútumával

körülbástyázott vállaktát ezúttal nem birtuk még csak mérsé-

kelt sikerre sem vinni.

Tízezer példány volt az a minimális példányszám, melyet

el kellett volna helyeznünk, hogy valahogy épen kikerüljünk

ebbl a dologból; hiszen az eladási árat azért szabtuk oly tél-

iesen szokatlan alacsonyra, hogy ezt a példányszámot biztosít-

suk ez úton.

Ezzel szemben még ötezerre sem rúgott az leladott pél-

dányok száma és bármennyire biztattuk magurtkat a jövvel
— mégis abba a kényes helyzetbe kerültünk, hogy a IX-ik

sorozattól kezdve a kinyomatott példányszámot 10.000-rl le

kelHett szállítani 6000-ra

Ezt ketts okból kellett tennünk: igen nagy és terje-

delmes raktáraink nem bírták többé befogadni a jöv reményé-

ben kinyomatott és megmaradt nagy készleteket és pénztárunk

nem bírta többé az igen nagy beruházási költségeket. Ma már
el lehet mondani, nincs is okunk elhallgatni, hogy a Massziküs
Regénytár'' deficitje akkor már jó néhány száziezer koronát

ÍQÜ ki.

fíés siker.

És jöttek-mentek az esztendk és a ,,Kl(isszikus Regény-

tár*' kötetei csak alig mozdultak meg az katakomba-állvá-

nyaikon, nem akartak megfogyni, nem akartak helyet adni
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uj jövevényeknek. Egyszer csak — egyszer csak bekövetke-

zett a csoda: a magyarság elkezdett olvasni. Künn a lövész-

árokban el keHett zni valamivel a rettent egyhangúságot,

itthon a hazában le kellett csilliapitani valamivel a borzasztá

idegességet és bizonytalanságot — és akkor egyszerre csak

felfedezték a könyvet.

Abban a lelkiállapotban, azokban a rettenetes komoly

napokban nem lehetett elvenni a megszokott léha olvasmányt^

a múló érték, mulattató és szórakoztató irodalmat, valami

mélyebb, valami tartalmasabb szellemi táplálék volt csak képes

megkapni a figyelmet, kiragadni a gondolatokat a borzasztóan

sivár jelenbl és menekülni velk más idk, más tájak, más
emberek, más viszonyok felé. Erre csak a nagy elbeszélk vol-

tak képesek. Azok az örökbecs mestermvek, melyek idn és

téren tul szólnak az emberrl — az emberhez.

És akkor végre belemarkolt a magyar olvasók uj serege

a rég feltárt kincsesbányába, a „Kld^szikus Regénytár''-h'd.

Akkor végre felfedezte, végre megszerette.

Ha késn is, végre elérkezett a „Kldslszikiis Regénytár''

korszaka, ha nehezen is, végre meghódította a maga részére a

közönséget. A gyzelem teljes volt. Ma ott vannak ezek a köte-

tek miindentt, ahol jó könyvet olvasnak — ma végre kiürültek

a kiadói katakombák, hogy uj könyveknek, uj ..Kldsszikus

Regénytár"'uak csináljanak helyet.

U/ „Klasszikus Regénytár."^

Mert a kiadló javíthatatlan. Semmiféle tapasztalat ki nem
józanítja, semmiféle kudarc el nem bátortalanitja, semmiféle

okoskodás nem képes vele elfogadtatni és elhitetni azt, hogy
amit és még sok-sok hozzáért ember jónak és okosnak tar-

tott, az rossz és ostoba volna.

Hiábavalók a keserves kínlódások, hiábavalók az éveken

át tartó 'idegrontó izgalmak, hiába a nagy anyagi veszteségek

— a kiadó nem a már befutott utat nézi, hanem az ut folyta-

tására és végére gondol. Nem a már eltte fekv hatvan kötet-

ben leli örömét és abban, hogy végre mégis csak megszülettek

— hanem az a másik hatvan kötet lebeg mindig szemei eltt,

n^elyet akkor el kellett hagynia, melyet bizton közrebocsátott

volna, ha a vállalat „beütött volna".
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Azután jön a dicséret, az elismerés, néha még a hízelgés

fs. Mind azt súgják a kiadónak: Jelentöséges vállalkozást léte-

sítettél — nevezetes aktust vittél véghez mveldés dolgá-

ban — eltaláltad, aminek szükségét, ha rögtön nem is, de

érezni fogják feltétlen bizonyossággal — nagy pillanatban

kaptad meg a közönséget és bejegyezted nevedet ezzel a vál-

lalkozásoddal a magyar kultúrtörténetbe. És a kiadó hisz:i mind-

ezt, mert jól esik hinnie, mert mindez megegyezik az ö hitével;

éled, újra éled az ambíciója, amelyet semmi sem éleszt any-

nyira, mint az elismerés, a mfegértés.

És oly idben, melyet alkalmasnak tartottunk arra, hogy

felvegyük újra a termel munkát, a háborúnak rémes pusztí-

tásai után, oly pillanatban, midn kilátás volt arra, hogy a

fegyverek zaját fel fogja váltani a csendes, békés, kulturális

munka és a népek irtózatos viaskodását a kölcsönös megértés,

az egymáshoz való közeliedés, hozzáfogtunk ahhoz, amivel ré-

gen biztattuk miindazokat, akik a „Klasszikus Resénytáf^ igazi,

szinte és meggyzdéses hívei voltak. Hozzáfogtunk a „Klctsz^

szikus Re^énytár" ujabb sorozatának elkészítéséhez. Abban a

bejelentésben, mellyel elhatározásunkat közöltük a közönséggel,

meg is mondottuk indokát annak, hogy minden, a háború foly-

tán félbe maradt vállalatunk közül, miért éppen ezt indítjuk

meg, amely a közönség szemében már be is van fejezve. Meg-
mondottuk, hogy:

„Magyarország aoirsai ezeréves történdmének legnagydíb

fordulópontjához jutott. Ezekben a válságas napokban még sem-

miképp nem látható az ország jöv kialakulásának képe, az azon-

ban elrelátható már most, hogy relációink a világ mvelt nemzeí-

teivel elevenebbek lesznek és ugy kulturális, mint gazdasági tórea

nem fogunk oly izoilált életet éM, mint a múltban.

Ennek az uj nemzetközi helyzetünknek elfeltétele, hogy

megismerkedjünk a müveit nemzetek kultúrájával, amint mi is

arra törekszünk, hogy k viszont megismerkedjenek a mji magyar
kulturánlkkal.

A megismerés legbi^ztosabb módja az, \m az egyes nemzetdc
nagy iróimak örökbecs munkáiból törekszünk magunknak képet

allkotnji az illet nemzet lelkérl, szellemérl, kulturállapotáról."

A „Klasszikus Regénytár" eredeti céljaihoz tehát egy uj
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hivatás járult hozzá. A prograrrim kibvült egy oly feladattal,

amelyet a magyar közönség bizonyára meg fog érteni és mél-

tányolni fog, hiszen a béke utáni olthatatlan vágyat is ez az

érzés táplálta.

Minden kellkép el volt készítve. Egy páratlanul gazdag

programmja az uj sorozatnak ki volt nyomtatva. Prospektusok

el voltak készítve, a szétktildési munkák folyamatba voltak

téve, márciusban kiadtuk az uj sorozat lels köteteit, megjelent

az uj Daudet-köieU az uj Dí^sztojevszkii-kötQU bejelentetttik az

uj Hugó Vidor'ij az uj Bourget-t, március 18-án az akkoriii napok

hangulatának megfelel falragaszt ragasztottunk ki a fváros-

ban és a vidéken, amelyben annak a gondolatnak adtunk kife-

jezést, hogy Magyarország világközi helyzetét és nemzetközi

megmaradását elssorban kulturális téren fogjuk biztosithatni,

hogy a nemzet jövjének legnagyobb biztositéka Magyaror-

szág magasabb rend mveltsége. Ennek eszközei pedig a

világ legnagyobb Íróinak örökbecs munkái.

A véletlenség folytán vörös festékkel nyomtatott nagy és

feltn falragaszokat azonban harmadnap még nagyobb, még
feltnbb, még vörösebb falragaszokkal ragasztották át. Meg-

jelent a proletárdiktatúra és elsöpört mindent, a ,,Klcíssziktí&

Regényiáf'-i is.

Mikor tizenötévi várakozás után végre abban a tudatban

voltunk, hogy ime megjött ennek a vállalkozásnak is az ideje,

hogy ime a közönség felismerte becsét és jel'entségét,

hogy most már közszkségletté vált, amit legjobb esetben

luxusnak tartottak még nemrégen, mikor meg lehettünk gy-
zdve, hogy most már jól elkészített talajon, teljes biztonság-

gal és teljeis sikerrel folytathatjuk az annak idején abbahagyott

munkát: akkor egyszerre ránk csapott gyilkos lehelletével a

mindient elsorvasztó és denyésztet diktatúra és a megszületés

pillanatában meg is ölte vállalkozásunkat.

Most itt állunk elkészített köteteinkkel egy ország rom-

jain, teljes gazdasági züllöttség közepette és várjuk bizonyta-

lanul és tétovázva, vájjon lesz-e módunk folytatni és befejezni

a mvet, amely még kési sikere után is oly határtalan és vég-

telen csalódást okozott.
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ABONYI LAJOS.

Ábonyi Lajos-i nem ismertein személyesen. Valamikor a
,,Regényviláfí'' idején levélbeli összeköttetésben voltam vele,

mert hi^zien egyik legszebb munkáját, ,,Az özvegy tehénkéié''-t a

..Regényvilág'' számára irta. Amit róla tudlok, azt Agai Adolf-iól

tudom, aki igen nagy tisztelje és hiVe volt. Tudom azt. hogy
elvonult, legyszerü, eseménytelen életet élt, a falusi magyar
földbirtokos-gazda életét, aki csak ugy mellékesen foglalkozott

az Írással és szinte vendégnek tekintette magát az irodalomban.

Saját falujában sem tudták róla, hogy iró. Mikor egyszer egy
irótársa felkereste és Abonyi Lajos lakását tudakolta, senkisem

tudta azt megmondani, mert nem ismerték ezen az irói nevén,

csak tulajdonképpeni családi nevén. Marton Ferenc néven.

Sok könyve jelent meg és aratott szép sikert, el is fogyott

a könyvpiacon, de újra ki nem adatott, mert Abonyi Lajos, ugy
látszik, annyira szerény ember volt, hogy mint i4^'a/-hoz inté-

zett egyik levelében irja, második kiadásra szégyelte felaján-

lani munkáit és minthogy más sem gondolt rá, Abonyi Lajos

egész életének munkássága közel volt ahhoz, hogy a végleges

enyészetnek essék áldozatául.

Egyesek azonban fenntartották munkáinak emlékét azál-

tal, hogy állandóan keresték azokat a könyvkereskedlésekben,

különösen az antikváriumokban és i^ ráterelték a könyvkeres-

kedk figyelmét. így történt azután, hogy egy könyvkiadóval-

laíat összeköttetésbe lépett a már elhunyt iró fiával, dr. Marton

Lajossal a jeles fiatat tudóssal és m^egváltotta tle a jogot

Abonyi Lajús munkáinak újból való kiadására. Ez az alkalmi
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kiadótársaság azonban nem tartotta magát hivatottnak a kiadás

eszközlésére és a mi intézetünket kínálta meg avval. Mi termé-

szetesen a legnagyobb készséggel vállalkoztunk rá, mert hiszen

lehetetlen is lett volna egy kiadónak, aki' a legmagyarabb irók

munkáit akarta egyesíteni kiadóvállalatában, Abonyi Lajos-i

mellzni akkor, amikor alkalom kinálkozik ennek a tipikus

magyar irónak felelevenítésére.

Mert csak felelevenítésrl volt szó. Mi legalább ugy hit-

tük, mert az a körülmény, hogy oiiy sürün keresték Abonyi

egyes munkáit a könyvkereskedésekben, azt a látszatot kel-

tette, mintha igen sokan volnának, akik ezeket a munkákat bírni

óhajtják. Ez, mint utóbb kiderült, optikai csalódás volt,

amely a könyvkereskedelmi forgalomban gyakran megtörténik.

Ugyanaz az ember jelentkezik több könyvkereskedésben és

mindig más és más idben, keresvén ezt vagy azt a munkát. Ez

a gyakori kerieslet azután azt a látszatot kelti a könyv-

kereskedkben, mintha sokan érdekldnének egy m iránt,

mintha igen nagy yotlina a kereslet. Ezt az optikai csalódást még
növeli, hogy egyik könyvkeresked a másiknál is keresteti a

munkát és idnként ismétli ezt.

A felelevenítés ebben az esetben is azt jelentette, hogy az

író munkájának értéke mérlegre kerül halála után, hogy meg-

állapittassék, vájjon elbirja-e a próbát, mert az irói nagyság

próbája voltaképpen az iró halála után következik be.

Abonyi Lajo^s kiállotta a próbát. Mi megkisérlettük felkel-

teni ujolag az érdekldést az költészete iránt és ha nagy

sikert nem is értünk el vel'e, mégis megmentettük az utókor szá-

mára ezt az értékes irót és értékes munkáit. Ha nem is sike-

rült az egész magyar társadalomnak érdekldését felkelteni,

mégis sikerült Abonyi Lajas körül csoportositaní egy jelenté-

kienv számát a magyar olvasóknak, akik bizonyára hálával

viseltetnek a költ iránt, akinek annyi igaz élvezetet köszön-

hetnek.

Mert Abonyi Lajos ma is nagy érték azok szemében, akik

a trimetszett poézisnek, humornak, kedélynek barátjai.

Abonyi Lajos a régi magyar világnak poétája. Munkáiban

visszatükrözdik a puszták élete, a vármegye élete, a falu élete

tipikus alakjaival, az urak és parasztok, az asszonyok és gyer-

mekek eredeti mivoltukban, egy költi lelk iró bájos romanticíz-
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musától besugározva. Aki a hipermodern irodalom termékeitl
megcsömörölve, a költészet tiszta forrásához akar menekülni,

az Abonyi Lajos-nak igazi magyar romanticizmusában meg-
nyugvást talál. Akit kifárasztottak az örökös problémakeresé-

sek, a mai irodalom sokféle szine és bizonytalan kenesése és aki

vissza akar térni az egyszerséghez, a természetességhez, az^

si forráshoz, az Abonyi Lajos munkáiban megtalálja,

amit keres. Az történeteinek t»alaja, alakjai, alakjainak gon-

dolatvilága, érzései mind ebbl a földbl termettek, a magyar
föld illatát lehelik felénk, azt, ami magyar volt és örökké

magyar is fog maradni. Éppen ezért az munkái nincsenek alá-

vetve a múló divatnak. Valahányszor vissza akarunk térni az

si forráshoz, mindig vissza fogunk térni Abonyi Írásaihoz és

ha meg akarunk ismerkedni a magyar néppel a maga igaz

mivoltában, akkor Abonyi Lajos munkáit fogjuk elvenni, mert

, amint egyik birálója. Ábrányi Emil egyik tanulmányában róla

megállapította, valójában a magyar nép regényírója.

És ha valamikor más lesz a magyar nép élete a nádfede-

les házakban és más lesz a gondolkodás és az éltet az alföld déli-

bábos pusztáin, akkor is vi'ssza fognak térni a mi utódaink

Abonyi Lajos-hoz, hogy általa az korának embereivel ismer-

kedjenek meg. Mert mindig kutforrás lesz, mert igazi és

szinte Írója volt népének. Nem szépitett ott, a hol talán lett

volna eltakarnivaló és nem kereste a rosszaló epitetonokat.

Romantícizmusa mellett is egészséges realizmus lengni át m-
veit, amelyek telve vannak sok színmagyar dolognak document-

humaín-jéve!, oly igazi emberi dokumentummal, mintha akár-

csak Zola népleiró és népjellemz sorait olvasnánk, ö nem a

világot mozgató eszmék és áramlatok Visszatükrözését adja

munkáiban, hanem az egyszer embernek mindennapi bajait és

küzdelmeit az élettel, embertársaival, elítéletekkel szemben

és minthogy ezeket felfogásban, hangban, irányban és jellemzés-

ben hiven adja vissza, örök életet biztosit magának. Senkisem

figyelte meg nálánál jobban a magyar népet, senkíisem ismerte

jobban annak szokását, hajlamát, mindennem tulajdonságát.

És amilyen jól megfigyelte ezeket, éppen olyan jól és hiven

tudta visszaadni írásaiban megfigyeléseit.

Nálunk mindenkit össze szoktak hasonJlítani valakivel,

saját nagyságainkat más nagyságokon mérlegeljük. Abonyi
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Lajos-t is összehasonl'itották Turgenyev-ve\, Gottfried KeUer-r&h

Konrád Ferdinánd Meyer-rQl, st Tolsztoj-isá is. Azt mondták

róla, éppen olyan népies, münt 'ezek a nagy orosz és svájci elbe-

szélk. Nem tudom, ismerte-e ket, olvasta-e és mennyire,

az az egy bizonyos, hogy nem utánozta ket, mert izrl-izre

magyar és eredeti, mert magyar — és magyar, mert népi^es.

És amilyen magyar tárgyaiban és megfigyeléseiben, leírá-

saiban és jellemzéseiben, éppen olyan magyar nyelvében és

stílusában is. lís ez a nyelv is örök éleitet biztos'it neki, mert a

váltakozó áramlatokkal együtt a nyelv is állandó veszélyeknek

van kitéve, idegenszerségeket vesz fel magába, elszíintelene-

dik. Akkor azután szükségessé válik a megújhodás, amikor a

régi nagy irókat kell el^venríi, hogy megtisztítsuk a nyelvet az

idk folyamán ráragadt salaktól. A jövend magyarjai az Abonyi

Lajos tiszta magyar nyelvéhez fognak folyamodni, amidn a

magyar nyelv megtisztításáról lesz szó. És nem hiába fognak

hozzá folyamodni.

Lehetett-e vájjon ezt a színtiszta magyar irót ki nem adni,

mikor alkalom kínálkozott rá? Lehetett-e kitérni a kísérlet

érdekessége ell, vájjon fel lehet-e eleveníteni újra egész érté-

kében?

Mindenekeltt arravaló szerkesztrl kellett gondos-

kodni, kongeniális íróról, aki szeretettel fog hozzá nehéz fel-

adatához. A feladat nehéz volt két okból. Elször is össze kel-

lett szedni a sokfelé, már rég elfeledett folyóiiratokban szétszórt

munkákat. A „Hölgyfutár'', a „Délibáb'\ a „Nvilát\ a

,Xoszoru'\ a „Nefelejís'\ a „Visszhang'', az „Uj Idk", a „Szép-

irodalmi Figyel", ezek a rég elfelejtett és csak a muzeumok-
ban feltalálható folyóiratok, azután az akkori idk alkaltaí kiad-

ványai, a „Kossuth-Album", a „Honvéd-Album", a „Honvéd-

menház évkönyve", a nagy képes naptárak tartalmazták azt a

sok-sok elbeszélést, amelyet Abonyi Lajos a múlt század máso-

dik felében közzétett.

És mikor az anyag együtt volt, akkor tnt ki', hogy az

egyes író stílusa s^m ment a környez hatásoktól; az ötve-

nes évek Abonyi-]a. mégis más volt, mint a nyolcvanas évek
Abonyi-}di. Az ötvenes években lehetett még oly terjengs mon-
datokkal dolgozni, aminkkel ugyanannak az írónak késbbi
tisztult stílusában már nem találkozunk.
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Endrdi Sándor-rsL hárult a nagy feladat, hogy ebbe
egyenletességet és harmóniát hozzon, hogy összevonja azt, aini

összevonható és a kezd Abonyi stílusa ne térjen el a kész

Abonyi stiksától. Mindennek a nehéz feladatnak kötelesség-

tudással és lelkesedéssel felelt meg és az ö érdeme az Abonyi

összkiadásának elttünk való szerkezete. Komoly kritikával^

nagy szeretettel végezte munkáját, a nehéz gyjtési munkát is»

a még nehezebb gyomlálási munkát is. Átplántálta Abonyi mun-
káit a múltból a jelenbe és megmentette a jövnek.

Abonyi Lajos mveinek tárgya és tartalma, az, hogy a

magyar életet rajzolják minden lehet vonatkozásában és a

magyar típusokat minden változatukban, kívánatossá tette,

hogy ezek a munkák az összkiadás közrebocsátása alkalmából

illusztrálva jelenjenek meg, hogy szinte megrögzítve legyenek

átadhatók az utókornak a tipusok, a házak, a környezet, a tájak

és minden, ami valósággal illusztrálja az alakok életét. Sikerült

is egy pár jeles mvészt megnyerni erre a feladatra. Aki gon-

dosan átnézte Abonyi munkáinak magyar illusztrált kiadását, az

készséggel) el fogja ismerni, hogy egész irodalmunkban nincsen

oly gazdagon, szinte pazarul illusztrált munka, mint ez és hogy

a képekben, amelyeket közöl, igazi élet lüktet, amely vissza-

tükrözteti a lerajzolt alakok minden jellemvonását, az elbeszé-

lésnek hangulatát, levegjét. A m illusztrálására felkért mvé-
szek, Garay Ákas, Gara Richárd és Sarkádi Emil, mvészi fel-

adatukat sikeresen oldották meg.

Mindezek a körülmények hozzájárultak ahhoz, hogy ebben

a gondos szerkesztésben és a hozzá méUö illusztrálásban elfele-

dettségük mellett is közönségiet hódítottak maguknak és hiszem,

hogy fognak hódítani a jövben is. Abonyi Lajos költészete és

nemes magyarsága bizonyára hathatós eszköze lesz a jövben

is az ízlés felszabadításának a hipermodern áramlatok káros

behatása alól és a magyar irodalom nemzeti szellemének, szem-

ben azokkal az áramlatokkal, amelyek ezt meghamisítani alkal-

masak.

Ez lesz azután valamikor az Abonyi Lajos munkáinak

igazi renaissance-a.
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AMBRUS ZOLTÁN.

Most, hogy ehhez a fejezethez érek, hogy végigmentem

egész során a magyar Íróknak, az az aggodalom fog el,

hogy némelyek azt találják hinni — hisz erre nagy a hajlamos-

ság nálunk — hogy mégis osak vdltaképen rekjámcélokból

készül ez a könyv, különben lehetetllen volna, hogy a kiiadó

minden iróját megdicsérje, miiindegyiknék kiválóságát külön

íeltünteisse és örökéletüségét bizonyitsa.

Aggódva gondolok erre, mert ha valakinél, hát Ambrus
Zoítán-ná\ tényfeg ehhez a módszerhez kall folyamodnom, hog^^

igazoljam azt, hogy mveinek összkiadása indokolt volt.

Mfert hiszen a többieknél, akikrl leddig szó volt, kiadói

szempontból az az indok foroghatott volna fenn, hogy elismert,

népszer, a nagyközönségnél befogadott Írókról vdt szó, ott

nem kell indokolni, hogy a kiadó ezt a népszerséget az

iró, a közönség és a maga érdekében kiaknáznti természetes

kötelességének tartja.

De Ambrus Zolíán-ná\ nem ez az eset forgott lenn. Ambrus
Zoltán nem volt a nagyközönség körében (dtfogadbtt és népszer
iró, amikor intézetemet rábírtam arra, hogy mveit egy szép

összkiadásban közrebocsássa. Az újságírás révén ismert iró

volt, de ez az ismertség, ez az ujságíróü hírnév nem olyas

valami, amire bizton számiitaní fehet. Ambrus Zoltán igein rosz-

szul volt adminisztrálva, oly rosszul, hogy szlinte jobb letti volna

kiadói szempontból, ha nevét eg5^általában nem ismerdlk, ha mint

teljesen uj név bukkan el az ismeretlenség homályából.

Sok kitn munkája a legkülönbözbb álnevek alatt jelent meg,

a leg'klönbözbb lapokban és folyóiratokban. Ezöknek a lapok-
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nak és folyóiratoknak iránya annyira homlokegyenest ellenke-

zett egymással, hogy gondolnti sem lehetett arra, mititha az

egyiknek X álnev munkatársa azonos lenne a másiknak ugyan-

csak X álnev munkatársával. Ambrus Zoltán jószívségbl és

uri non-chalance-szal nevét odakölcsönözte bármelyik jóbarátja

vagy pajtása vállalatához cégérül, mert irótársai mindig igen

nagyrabiecsülték nevét, de ez a körülmény nem elnyére, hanem
inkább hátrányára vált az neve megbecsüléséniek.

Ha ily viszonyok közt egy kiadó azt határozza el magá-

ban, hogy ennek az oly rosszul adminisztrált irónak munkáit

törekszik majd megszerezni! és egyöntet összkiadásban közre-

bocsátani, ennek csak egy oka és magyarázata lehet, az, hogy

ennek az irónak munkásságát rendkivül nagyrabecsüli, igazi

nagy értéknek tudja, é§ a visszás körülmények ellenére is bizik

válilalkozásának sikerében.

Ez az eset forgott fenn Ambrus Zoltán kiadása tekinte-

tében.

A nagyközönség eltt jóformán ismeretlen Ambrus Zolíán-t

megkülönböztetett helyre juttatta az irodalomban irótársainak

elismerése. Az írók körében Ambrus Zoltán mindig az lels helyen

állott. Más irót pályatársai! csak akkor ismerniek el, mikor már

kénytelenek vele, amikor a közönség elsrangú iróul foigadta,

mikor már mündenki approbálta.

Ambrus Zoltán az egyetlen egész újkori irodialmunkban,

aki eltt a hozzáértk meghódoltak, mi'dtt még a közönségé

lett volna, az egyetlen, akit maguk irótársai emeltek magas

polcra, mieltt még a nagyközönségnek irója liett volna, az egyet-

len, akit els kritikai és szépirodalmi munkái után szeretettel

társul fogadtak az öregebb irók és szeretettel mesterül fogadtak

a fiatalabb irók.

Nem gondolkodóba ejt dolog-e, hogy ily rendkívüli körül-

mények között mégsem tudott bekövetkezni az Ambrus Zoltán

érvényesülése, ha benne magában nem volt is meg az a tehet-

ség, hogy utat törjön magának, hogy kiküzdje, kiverekedje

magának az érvényesülést, hogy megteremtse magának a

közönséget.

Én azt hiszem, a probléma kullcsa Ambrus munkáiban

van és nem személyében vagy gyiességének kisebb-nagyobb

fokában.
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Ha igy nézzük a dolgokat, akkor nincs is probléma, mert

egészen egyszer, természetes dologgal állunk szemközt.

Ambrus Zoltán a magyar mvelt intelligencia irója és ebben

meg van szabva hatásának, elterjedésének, népszerségének

határa.

Ö hivatott tolmácsolója a modern magyar intelligencia

gondolkodásának — de viszont csak ez az intelligencia képes

az ö mveinek, szellemének, színvonalának értékelésére, ö iro-

dalmunkban egymagában áltó, külön, önálló egyéniség; mvei
különböznek más irók munkáitól, felfogásban, megírásban, fel-

építésben — azért n^em is lehet azoknak az olvasóknak irója,

akik a más irók munkáinak az olvasói.

Ambrus szereti az egyszerséget, a természetességet és a

világosságot, mindamellett finom és artisztikus. Egyik bírálója

szerint írásai emlékeztetnek a régi magyar ötvösmvészet

remekeire. „Filigrán munkák, de nem kicsinyesek, szép zomán-

cnak, finom szinek, de nem mesterkéltek, de nem rikitóak."

Mindezekkel a tulajdonságaival csak az igazi imtellii-

gencia irója lehetett és nem lehetett több közönsége, mint

amennyi az igazi intelligenciából, a legmveltebb elemekbl

kitel*ik. Az ö Írásait csak a finomabb elmék tudják igazán élvezni

és ezért az ö könyvei körülbelül fokméri' annak, mennyi ily

finom elméj, elkel intelligenciájú olvasó van Magyarorszá-

gon. Ö az élite-közönség irója és az élite-közönség az h
publikuma.

A kiadót, akinek ez vollt a felfogása Ambrus Zoltán-rU

rendkívül izgatta, vájjon tud-e a kiadói propaganda ily esetben

lényegesen változtatni a dolgokon. Erre a kérdésre keresett

választ és ehhez képest irányította az akciót.

Az Ambrus mveinek gyjteményes kiadását is más

kiadókkal folytatott tárgyalások elzték meg. Nem sok munkája

jelent ugyan meg a szerznek mindladdig könyvkiadásban, de

ezek nélkül egy gyjteményes kiadást rendezni még sem lehe-

tett volna; fokozta a nehézséget, hogy fmvei, két nagy regé-

nye, a „Midás király'' és a „Solus eris'' el voltak ugyan aidva

más kiadónak, de még nem jelentek meg: kéziratban is lehettek
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még vagy sajtó alatt — elkészületben. A szerznek ezek fellett

mulhiatatlanul újra rendelkeznie kell.

Ezért ugy kellett vele megkötnünk a szerzdésit 1902>

december 26-án, hogy amennyiben nem tudja felszabadítani

munkáit, jogunk lesz visszailépni a szerzdéstl.

A yySzines Könyvek'', az .^Egyetemes Regénytáf\ az

„Athenaeum Olvasóidra'' és a „Magyar Könyvtár"' cim gyjte-
ményekben Jelentek volt meg egyes dolgozatai ; telje-

sen önállóan eddigielé egyetlen egy sem. Nevezett gyjtemények
kiaidói és szerkeszti készséggel rendelkezésére bocsátották

Ambrus Zoltán-mk azt a jogot, hogy a szóban forgó mveket
közzétehesse újra egy gyjteményes kiadásban. Ezek a tárgya-

lások persze sokáig tartottak, azonfdl is, mieltft az ily össz-

kiadás szerkesztéséhez és sajtó alá adásához hozzá lehet fagni,

teljesen tájékozottnak kelll lennie a szerznek összes Írásai

felöl, hogy az anyagot célszeren el lehessen rendezni és igy

bizony három esztendeig tartott, amig az Ambrus-kiadást meg
lehetett anditani. Az anyag összehordása nem is volt könny;
Amhriis Zoltán nélkül sohasem ké&zlhetettt volna el, hiszen

kisebb Írásainak javarésze mindemiiem álnév alatt jelent meg
folyóiratokban, lapokban elszórva és Ambrus bizonyára sohasem
gondolt rá, hogy azokat onnan még valamikor el kell koto-

rászni. Amikor a nagy anyagössziehordásli mvelet befejezést

nyert, elkezddött a rendezés munkája.

Az els u. n. tükröt ezúttal is Voinovich Géza készítette el.

ö csoportosította a novellákat fantiasztikus, realisztikus, vidám,

groteszk tárgyuk szerint kötetekké, rendezte az irodalmi, a

színházi, az esztétikai, a tárcaanyaigot és ezzel nagyon meg-

könnyítette Ambriis-n^k a dolgát, miert magának a szerkesztés-

nek munkáját Ambrus Zoltán magának tartotta fenn. El is

végezte lelkiismeretesen, ami nem volt ezúttal kis dolog, mert

az összkiadás spektrumán át nézve, jóformán mitiden egyes

cikket át kiellett alakítani, ki kelHett egészíteni, mödosítaní és az

egész anyagot egységes szempontok szerint simítani.

Mikor mindez készen volt és az els sorozat kikerült

a sajtó alól, akkor elkezddött egy, a maga nemében páratlan

propaganda-akció. Nem is egy, hanem több különböz tar-

talmú, formájú és szerkezet prospektus jelent meg abból a

célból, hogy mindenekeltt rátereljük a közönség figyelmét az
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Ambrus Zoltán másfél évtizede nagy tekintélynek és szeretetnek örvend iró-társai között. Ugy véltük, hogy

kötelességet teljesitünk, ha e különösen elkel irót, sok bírálója szerint a ma él legteljesebb magyar stilístáf

belevisszük a nagy olvasóközönségbe. Hitünk az. hogy a ki kartársai megkülönböztetett érdekldését bírja: a

magyar olvasó elméjéhez és szivéhez is fér. Nekünk mindenképen irodalmi tisztesség — és szerencsénknek

tartjuk — hogy Ambrus Zoltán összes munkáit közreadhatjuk. Ezzel egész nagyszabású alakja homloktérben álL

Az összes munkák kiadása alkalmából Ambrus Zoltán wótársai — majdnem az egész büszke és jelentékeny

mai magyar pamasszus — szívesek voltak jellemz sorokat írni róla. A kézirásokath másolatban alább adjuk közre.

Budapest, Egyezer-

kiienczszázhat szén.

Révai Testvérek
Irodalmi Intézet r.-L

jiAxíf^uA *«fc*«>í»c u<*-KÍ.L^ i'íiíAjiC;

Ambrus Zoltán összes müveinek prospektusa.
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Íróra. Ezek közül a prospektusok közül különösen kivált az
egyik, ameliyet a magyar irók szerkesztettek. Az ö körükbl
indult ki az az eszme, hogy Ambrus Zoltán kiválóságát valamely
különleges formában kell a közönség eltt feltárni és igy szüle-

tett meg az a gondolat, hogy huszonnégy elkel iró szerkesz-

tésében egy prospektus lásson napvilágot, mely Ambrus Zoltún-t

ismertesse. Ez az elkel formájú és rendkivüliség)e folytán is

felette érdekes és feltnést kelt prospektus az irók kezeirá-

sainak facsimile reprodukciójában közölte véleményüket

Ambrus Zoltán-röL Az irók maguk fektettek rá súlyt, hogy az

nézetük szerint els magyar stiHstát k vezessék be a nagy

olvasóközönségbe, ezáltal tanúságot tévén amellett, min nagy
tekintélynek és szeretetnek örvend irótársai között Ambrus
Zoltán. Mikszáth Kálmán, Beöthy Zsolt, ' Endrödi Sándor,

Herczeg Ferencz, Radó Antal, Kóbor Tamás, Veigelsberg Leó,

Szabóné Nogáll Janka, Heltai Jen, Gárdonyi Géza, Szomaházy
István, Kenedi Géza, Salgó Ern, Alexander Bernát, Szabó

Endre, Molnár Géza, Béla Henrik, Szemere György, Ignotus,

Szllsi Zsigmond, Kozma Andor, Pékár Gyula, Lyka Károly,

Bródy Sándor tesznek tanúságot ebben az adaléka^ikat tar-

talmazó prospektusban arról, hogy Ambrus Zoltán-t k maguk
között is kiválóságnak tartják. Magának ennek a prospektusnak

szerkesztésével Bródy Sándor foglalkozott igiaz szeretettel és

ritka odaadással.

Az ismertetés nagy munkáját lényegesen elmozdította

az, hogy ezúttal a ilegkülönbözbb irányú lapok is szinte

elismer bírálatokat közöltek a szerzrl. Ami addig hátránya

volt az emelkedésének, hogy nem volt hozzákapcsolva egyet-

len laphoz sem, ugy, hogy az a magáénak vallotta volna, az

most elnyére vált. Az összes lapok rendelkezésére állottak,

mert nem volt egyedül egy lapnak érdekkörébe kapcsolva.

Intézetünknél is mindnyájan vállvetve vetélkedtek egy-

mással abban, hogy min uj és hatékony eszközökkel lehetne

fokozni az ismertet propagandát. Az a nagy, tulajdonképen az

irók által közrebocsátott prospektus 80.000 példányban jelent

meg, akkor azután azt az eszmét vetette fel egyik igazgató,

hogy miután azt alakjánál fogva senkii megrizni nem fogja, egy

olyan füzetet kellene csinálni, melynek minden egyes lapján

egy-egy autógramm volna, azonkívül a hírlapokban közölt tár-
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cáknak rövid kivonata volna közlend és egyálttalában a szer-

znek és mveinek ismertetése. Az ily füzetalaku publikációt

áz emberek könnyebben kezelik, meg is tartják, besorozzák

könyveik közé. Elkészült ez a füzet is igen diszes kiadásban

és nagy példányszámban. ElkészüDt azonkívül egy harmadik

prospektus is, megint más alakban és másnem terjesztésre

alkalmas elállításban. Késbb az 19ö8-ik évi „Révai-Kalendá-

rium''-ot is „Ambrus Zoltán-naptár'^ cím alatt tettük közzé, hogy

evvel !Í:s dokumentálja az intézet a kiadásnak eseményszer-

ségét.

Ámbár ez a sok ismertetés, ez a maga nemében

egészen szokatlan publicitás szinte az újdonság ingerétl

fosztotta meg a munkák megjelenését — az els sorozat

mégis a szenzáció erejével hatott. Leginkább azokat lepte meg,

akik jól ismerték Ambrus munkássálgiát, magukat az írókat. Mert

ez az els sorozat a „Midós király''-^ hozta, Ambrus Zoltán-n^k

azt a nagy regényét, melyet jóformán sienkí sem ismert.

Errl a regényrl valóságos legendák keringtek. Az id-

sebb irók és némely olvasók emlékeztek rá, hoígy mintegy

tizenöt évvel azeltt egy napilap, a ^Mctgydr Hírlap'' tárcarova-

tában közölt egy ily oiimü regényt, mely arról vált nieiviezetessé,

hogy sohasem szakadt vége. Elmultak hosszú hetek és hóna-

pok és a regény csak mindig folyt, nem akart vége lenni.

Már közmondásossá vált írói körökben és ha valamit rend-

kívül hosszúnak, szinte végtelennek akartak jelliemezni, azt

mond'íták, olyan, mint a „Midds király''. Azt is beszélték, hogy

a szerz sehogysem közeledvén a regény végjéhez — a szer-

keszt, Horváth Gyula végre ráparancsolt, hogy záros határidn

belül, talán három nap alatt, okvetetlenül fejezze be munkáját,

mert lap-érdekbl múlhatatlanul e^ uj angol regényt kell

kezdeni.

Azt is mondották, a kézirat ott hever évek óta egy els-

rangú kiadó kézirattárában; az nem meri kiszedetni, mert oly

nagy a regény, hogy lehetetlen pí'acra hozni.

Mindlez túlzás volt. „Midás király" mindössze 147

folytatásban jelent meg; azért oly sokban, mert a lap csak

rövid, 1—IV2 hasábos folytatásokat adott. Igaz, hogy nagy
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regény volt, de távolról sem olyan terjengs, mint a regény-
irodialomnak akárhány nag5^ terméke.

Magunk is féltünk tle ebbl a szempontból — azért pon-
tosan kimérettiik terjedelmét, mieltt sajtó alá adtuk. Kitnt,
hogy mindössze 20.120 sort tesz ki, ami — ha rendes 3 lap-

hasábon jelenik meg, amint szokásos volt — 71 foiiytatáshan 2

és fél hónapi közlési idt jelentett volna.

„Midás király'' fgen nagy meglepetés volt, a kétkötetes

regényt az ujabbkor'i magyar irodalom legszebb mvei közé

helyezték kritikusai, az elsk között is els helyre.

A magyar regényírás egyik legnagyobb remekének mon-
dották, amely Kemény Zsigmond legjobb regényei mellé állit-

ható.

Még tán soha igy nem i'rtak magyar regényrl, ahogy
többek között a magyar n-irók legelseje, Szabóné Nogáll

Janka ir ,Midás király''-x6\. Pedig regények dolgában k a

fontosak, a döntk — a nk.

„Tétlenül, üres szívvel, alvó sejtelmekkel, gyönyörök és

álmok hiján illnek ezek az olvasók, a Dickens, Thackeray, Jókai,

Turgenyev, Daudet árvái és sziomjas várakozással néznek a

jövbe, mely egykor tán kipótolja nekik azt, amiv'el ez a tevé-

keny, vilrágzó, termel miapi irodalom adós maradt.

És jön Midás király. És legyszerre aranynyá, kincsesé vá'lik

minden, ahová ennek a regénynek ai nagy, tiszta szépségei behai-

tolttiiak. Új világok nyiilnak mieg a csüggedt, szomjas szivek eltt

s mi újra érezzük az igazi nagy regények minden gyönyörét."

„Midás király''-r{2ik, az els sorozatnak, és azután a rá-

következknek, az egész Ambrus-kiadásnak végig igen szép

irodalmi sikere volt, igazi, intenziKr, mélyreható, az egyes meg-
jelen sorozatokkal csak fokozódó sikere; publikum-sikere is

voilit, bár nem oly zajos és nem oly általános, mint ama nagy

propaganda után remélni lehetett.

De hát Ambrus Zoltán az intelligencia irója — a propa-

ganda sem érhetett el egyebet, mint hogy ezt az egész Ambrus-

intelligenciát összehozza.

És össze is hozta az igazán mvelt olvasókat és ezekbi

kialakult az a mai Ambrus-közönség, melybl ki fog sarja-

dozni a nagyobb holnapi Ambrus-olvasóközönség.
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Lehet, hoj^y Ambrus mveltségi viszonyainkhoz képest

korán jött — de hát az nem baj, legalább itt lesz akkor, mikor

^ K

X.

— t4«&w c*-^ y/t^^'t^ ^c/jvX^ "^^^tA.*^ t^ t^

06V. CoJjo^*^^-*^ , '^^*/^ ^"'^ ***^ /«-'*-tó *^e*-<J«^
^ «:i^

Ambrus Zoltán kézirata.

már 'itt lesz az az uj generáció, akinek a számára érdemes volt

igy Írni.

így fogta fel >í/n&ras írásait a nagyon kritikus Mikszáth

Kálmán is, midn azt írja róluk:
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„Ambrus a legk'edvesebb iróim közül vailó. Kétszer szokitam

könyveit átolvajsiiii. Egyszer, hogy élvezzek, másodszor, hogy

tanuljak. Munkái olyaniok, mint a calvilile-almák, melyek nagyon
sokáig elállnak, miután fájukról leszakadtak, st nünél tovább

állnak, annál zamatosabbak. A hasonlat csak aimnyiiban sántít,

hogy az almáknál a calville-dmáknak kell még érmök, az Ambrus
müveinél pedig az olvasóknak."



XXX.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Megismerkedésünk.

Összeköttetésem Mikszáth Kálmánnal jóformán akkor
vette kezdetét, mikor kiadói tevékenységem megindult. Akkor
lépett ö az irói* pályára. A kett majdnem naptárilag összeesett.

Ha az életkörülményei folytán dsö Írásait véletlenül nem
Budapesten és nem mi bocsátottuk is közre — els öntudatos

kiadói' mégis mi voltunk — az elsk, akik tudták, hogy az 'irói

pálya, mely ezekkel a mvekkel kezddik — a legnagyobb

magasságok felé indul.

A m'i összeköttetésünk Mikszáth-isá 1881-ben kezddött,

röviddel a „Regényvilág'' megindulása után, melynek a máso-
dik évfolyamtól kezdve már értékes munkatársa volt — nyo-

mon követte a Jókai-vsil való összeköttetésünket és tartott

egészen az váratiianul bekövetkezett halála percéiig.

Ez egész hosszú idn át — majdnem harminc esz:tendeig

— intézetünk kiadói mködésének egyik f tárgya az mun-
kái voltak, ugy, hogy a nagy nyilvánosság szemében is inté-

zetünk neve a két dioszkur: Jókai és Mikszáth nevével össze-

kapcsoltán vált ismeretessé.

Majdnem két évtizedig szépirodalmi* 'irányú kiadói tevé-

kenységünket kizárólag e két legnagyobb irónk mvdvel való

foglalkozás töltötte ki; Mikszáth körül bizonyos tekintetben

még jobban, mint Jókai körül. Mert Jókai, mikor 1881-tl

kezdve kiadói lettünk, már dicssége tetpontján állott, emberi

elrelátás szerint már tul volt élete nagy korszakán, itt a

kiadóra nézv^ már csak az elismert nagy irói érték konzerválá-
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sáról, a példátlan népszerség fenntartásáról, a nagy nimbusz
megóvásáról lehetett szó, — holott Mikszáth Kálmán-ná\ épp
ellenkezleg arról volt szó, hogy Jókai mellett öt is fogadja
el a nemzet nagy Írójának, a Jókai zsenije melliett ismerje el

az ö zsenijét is, Jókai kultuszának csorbítása nélkül az ö
mveit is illessze be nagy szellemi értékei közé.

Ehhez a kiadói feladathoz mindenekeltt az kellett, hogy
maga a kiadó legyen meggyzdve Mikszáth Kálmán nagy
valeurjérl. Ez az elföltétel megvolt.

Megismerkedésem Mikszáth Kálmán-ual sajátszer körül-

mények között történt. Egy szegedi származású, igen elkel
müvelitségü fiatal hölgy, Enyedy Lukáés, késbbi országgy-
lési képvisel húga hozta szóba elször az nevét elttem;
ugy emiitette, hogy van a bátyja mellett, aki akkor a „Szegedi
Napló''-t adta ki, egy fiatal ujságiró, akiben rendkivül'i irói

kvalitásokat sejt. Igaz ugyan, hoéy csak újságírói cikkeket

ismer tle, riportokat, karcolatokat (ez a kifejezés akkor buk-
kant fel elször, talán éppen a Mikszáth alkotása volt), szati-

rikus rajzokat egyes szerepl városi alakokról, de minden Írá-

sában — legyen az bármilyen jelentéktielen tárgyú — valami

egészen újszer hang, sziporkázó szellemesség, eredieti felfogás

nyüátkozik.

Azon voltam, hogy ezeket az egészen ismeretlen dolgo-

kat megkaphassam. Kezemhez is jutott a „Szegedi Napló'' Q^y
pár száma, de kisült az is, hogy az író néhány mvét már
kiadta könyvalakban is. így két kötet elbeszélést már 1874-ben

saját neve alatt, s Kákay Aranyos No. 3. álnéven „Üiaí)b fény- és

árnyképek^'-tt és „Szeged pusztulása''-'XÖX ugyancsak ilyen

Kákay Aranyös-itkí lapközleményeket összegyjtve. Az „Elbe-

szélések" még nem sejttették a késbb kibontakozott nagy
tehetséget. A részben szatirikus, részben politikai izü irások

ujság^irói munkák voltak, noha már ezekben is jelentkezett a

késbbi Mikszáth, de nem annyira a belletrista, mint inkább a

karcöíatiró. Találó ötletei a szatira leend mesterét sejttetik

inkább, mint a költi mvek alkotóját. Az tehetségének fel-

ismerése mindenesetre inkább intuíció dolga volt^ aminthogy

az ilyen felismerés rendesen az.

Aki Mikszáth iránt abban az idben érdekldött, az arról

értesült, hogy Szegeden igen nagyra tartották. De ennek nem
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volt szabad megtévesztenie az érdekldt, mert hiszen nyil-

vánvaló, hogy ez lokálpatdotizmus volt. Egy tehetséges fiatal

Í!^^ iJ

•*^*vAc»- oUlt *-<-^ v\<*^ c*i4/j »^*AVt «^ to
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Mikszáth Kálmán kéziiriata.

iró elmegy a nagy alföldi városba és éles megfigyeléssel észre-

vesz mindent, ami abban a városban érdekes és eredeti, azt,

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 12
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amit maguk a város lakói nem vettek idáig észre; mindezt
igen jól megirt közleményekben, vezércikkekben, tárcákban,
karcolatokban és szinikritikákban akként értékesiti, hogy
magát a várost eddig nem sejtett jelentségre emeli. Mindez
helyi nagysággá avatja ugyan a szegedi dolgok iróját, de nem
biztos jele az írói jelentségnek.

Mikszáth igazi nagyságát az mutatja, hogy már abban a

lokális irodalmi mködésben is többen megsejtették az igazi

nagy tehetséget.

Mert voltak mások is, akik hírül hozták Mikszáth külön-

leges irodalmi tevékenységét, különösen amidn a szegedi

árviz idején irta azokat az országszerte feltnést kelt közle-

ményeket, amelyeket azután „Szeged pusztulása'' és „Trsza

Lajos és udvara"' cimü füzetekben össze is gyjtött. Voltaképp

ezek terelték feléje a figyelmet és igy nemcsak én, akit fig^^el-

messé tettek rá, de mások is a budapesti irodalmi emberek
közül, várták az eljövetelét.

A Korona-társaság.

Abban az idben volt Budapesten a fiatal Íróknak egy
állandó találkozóhelye, ahova jóformán mindazok eljártak, akik a

szépirodalom, a kritika, a szinház és a mvészet eseményei iránt

érdekldtek. A váci-utoai „/(oro/2ö"-kávéház nagy kerek asz-

talánál jöttek össze esténkint. A közönség ,,Korona-társaság''-

nak nevezte ezt a Mrmás kört, mely hangos vitáiVal felverte

az egyébként csöndes belvárosi kávéház nyugalmát. Szana

Tamás, Reviczky Gyula, Inczédy László, Gozsdu Elek, Ambrus

Zoltán, Tóth Béla, Koróda Pál, Margitay Dezs, Méray-Horváth

Károly, Farnady József, Bartók Lajos, Komócsy József, Rud-

nyánszky Gyula, a mvészek közül Zala György, Tölgyessy

Árthur, Gregüss Imre, báró Mednyánszky László, Pállik Béla,

Raskovits Ignác, Vágó Pál, Mészöly Géza, Zimay László

voltak állandó látogatói az asztalnak, hol engem is szívesen

láttak.

Azt hallottam volt, hogy Mikszáth Kálmán Szegedrl, ahol

t annyi szeretet környékezte, a fvárosba akar jönni, mert

irói becsvágyának itt tágabb tere nyiHk. Régebbi ismersei is

vártak rá, tudták, hogy nem érhetü be Szegeddel és kétségtelenül

nagy, de mégis csak vidéki sikereivel. Meg voltam gyzdve,.
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hogíy Pestre jövet a Korona-társaságot felkeresi és módomban
lesz vele itt megismerkedni. így is történt.

Mikszáth Kálmán, aki életrajziról szerint igen szegényen,

egy gallérral érkezett Szegedkiei, onnan igen gazdag) podgyász-

szal érkezett meg Budapestre, magával hozta a ,,Tót atyafiak''

els kész kiadását, melyet még Szegeden az Endrényi Testvé-

rek nyomtak ki, és magával hozta a ,Jó palócok'' kéziratát.

A „Tót atyafiak" cimü kötet irói körökben igen nagy fel-

tnést keltett. Mikszáth Kálmán központja lett egyszerre a

Korona-társaságnak. Körülötte csoportosultak a többiek, benne

látták a fiatal irodalom leend vezérét. A „Jó palócok" kézira-

tának egyes részeit itt olvasták fel elször. Az asztaltársaság

tagjai szinte areopágot ültek az egyes novellák felett, de nem
oly értelemben, hogy bírálják a csodaszép prózában irt költe-

ményeket, hanem azért, hogy segítsék a szerzt abban, hogy
még tökéletesebbé alkossa azokat. Minden felesleges szót ki

akartak vele hagyatni, mindent össze akartak tömöríteni és

e csodaszép elbeszélések miiíidbgyikébl a mfaj reme-

két óhajtották volna megteremteni. Egyik-másik szinte túlzásba

akarta vinni a dolgot a rövidség, koncentrálás, zárt kompozíció

tekintetében. Mikszáth jó érzéke elfogadott mindent, ami helyes

volt, de nem ment bele a túlzásokba. A társaság egyik tagja

még azt is szerette volna elérni, hogy a „Jó palócok" minden

egyes elbeszélése egyforma hosszú legyen, ugyanannyi^ sort

tartalmazzon az egyik, mint a másik.

Heteken át a ,Jó palócok" alakjaii, tárgyai, cimei voltak

ennek az irótársaságnak társalgási témái. Ugiy beszéltünk az

egyes alakokról, mint ahogy a politiikában vagy a közéletben

szerepl él emberekrl szokás beszélni. A Péri-lányok szép

hajáról, a szegény Gélyi János lovairól, a Bedé Anna tartozá-

sáról, a Bágyi csodáról, a pogány Filcsikrl ugy diskurálgattunk

ott, hogy a s-zomszéd asztaloknál felfüleltek az emberiek, csodál-

kozó tekintettel néztiek ránk, hogy mücsoda soha nem hallott

emberekrl folyik itt a társalgás.

És mikor azután a „Jó palócok" rövid id múlva könyv-

alakban megjelent, ugyanezek az irók, a kerek asztal tagjai,

az akkori budapesti napilapok irodalmi munkatársai, oly büsz-

kélkedve Írtak lapjaikban errl a munkáról, mint akik a könyv

szépségeibl maguknak is joggal vindikálhatnak egy kis részt.
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Akik el tudtak disputálni hosszú estéken át egy-egy kife-

jezés, egy-egy mondat, egy-egy fordulat felett, azok lapjaik

utján hségesen, villámgyorsan és lelkesedéssel szerte az

országba vitték hirét ennek a nevezetes könyvnek. Alig volt

példa arra, hogy iró'i hi'rnév oly hirtefl'enséggel bukkanjon fel,

mint a Mikszáth Kálmán-é.

Abban az idben, amikor Mikszáth Kálmán Szegedrl
Pestre jött, nevezetes változás történt a „Pesti Hirlap'' szer-

kesztségében. Az egész szerkesztség ugyanis a kiadóval

keletkezett összeütközés miatt egyszerre otthagyta az újságot.

Lég'rády Károly csodálatraméJító ügyességgel már másnap uj,

bár még 'ideiglenes munkatársakkal volt képes megjelentetni

lapját. A „Pesti Hirlap'' megürült Íróasztalainak egyikéhez

jutott Mikszáth Kálmán, hogy azután innen évti'zedeken keresz-

tül magának és lapjának meghódítsa az országot.

A véletlen folytán odakerülvén a „Pesti Hirlap^'-hoz,

szinte természetes, hogy a yjó palócok'' közrebocsátására uj

gazdáját, a LégTády Testvérek céget kérte fel. így került ez a

könyv, valamint a „Tót atyafiak'' uj kiadása is a Légrády

Testvérek könyvkiadó üzemébe, noha a cég akkoriban nem
foglalkozott könyvkiadással és nem is volt erre berendezve.

Az els könyv.

Én megismerkedésünk els percétl nem titkoltam

Mikszáth eltt, hogy a mi kiadóvállalatunkban hséges kiadóra

találna. Ugy is alakult a dolog. Azontúl könyveit mi tettük

közzé. Nem volt ez akkor anyagi kérdés a szerzre nézve, mert

egyik kiadó épp oly kevés tiszteletdijat fizetett, mint a miásik.

A könyvek igen kis példányszámban készültek és az iv szerinti

honorárium 15—30 frt. között váltakozott. Igaz, hogy ez a

pénzösszeg akkor több volt, mint ma a tízszerese.

Els könyve, amelyet közzétettünk, egy kis ünnepi

kiadás volt.

A bevezet könyv ünnepi mezben jelient meg, az utolsó,

befejez publikáció is nagy ünnepi esemény volt.

^ A Petöfi-Társaság, a Kisfaludy-Társaság szokatlan siet-

séggel választották meg Mikszáth Kálmán-t tagjukká. A „Jó

palócok"-n3k és a „Tót atyanak"-mk ez volt nyilvánvaló elis-

merése. Székfoglaló eladásokul a Petfi-Társaságban a
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..Frivol akta'' cimü elbeszéMst, a Kisfaludy-Társaságban

„i4 brézói ludak'' cimü rajzát olvasta fel Mikszáth. Ezt a két

székfoglaló elbeszélést akartuk, mint ünnepi kiadványt, külön

kiadni, azzal a szerznek örömet szerezni és a publikum

figyelmét a szerzre felhívni. Felkértük Tors Kálmán-t hogy

Írjon Mikszáth Kálmán-rl ismertet cikket, felhívtuk Mik-

száth-ot, hogy irja meg a

saját ábrázatáról szóló is-

mertetést.

Holandi Van-Qeldern pa-

piroson nyomtatott elzevir-

alaku kötetet készítettünk,

néhány szép rajzzal diszitve,

pergament borítékba bur-

kolva, megcsináltattuk arc-

képét heliogravürben és

felkértük Jókai Mór-t, hogy

a könyvhöz Írandó elszóval

ö maga vezesse be Mik-

száthot ünnepélyesen az iro-

dalomba. Jókai a következ
leveíiet 'intézte akkor hoz-

zám:

FRIVOL AKTA

BRÉZÓI LUDAK
*

A SAJÁT ÁBRÁZATOMRÓL

IRTA

MIKSZÁTH KÁLMÁN

MÁSODIK KIADÁS

BEVEZETÉSSEL yÓKAI MÓRTÓL

BUDAPEST

RfeVAI TESTVÉREK KIADÁSA

Az ünnepi kiadvány címlapja.

„Kddves Bairáto-n!

ÖiTi engem arra szólított fel,

hogy Mikszáth Kálmán! be-

szélyel elé iTjak ajánló szót

az oÜvasióközönséghez.

Önkénytelenül eszembe jut

erre az egyszeri tudós, ki

kés este nála muliató vemdégeinleík azt mjondta, hogy nézzék csak,

milyen szépten süt a hold odakinmi: s hogy jobban láthassák, fogta

az argandi lámpát, kjivitte: annak a viilágánál mutatta be ai holdast.

Mikszáthnak ninosi szüksége az én airgandi lámpásomra.

Meg folgják öt látni a saját talentuma fényétl. Aki iaiz elbeszélé-

sefit olvasni kezdi, le nem teszi, amig végig nem olvastat, s csak

azt sajnálja, hogy miért nem több?

Mikszáth valódi tehetség, akát nem iszabad dicsérni, hogy
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megr nie álljon ott, ahol elkezdte!; hanem, irjon mindig jobbat a

m'egelznlél, s igyekezzék fölfelé. Eredeti genree, szellemes

irmodora remélteti, hogy kiváló elbeszél költje lesz a ma-
gyar irodalomnak. ;

Barátilag üdvözlöm önt.

Igaz tisztelje

(1882) Jókai Mórr

Ilyen nem m'indennapi módon vezettük be leend Mik-
száth-kiadásainkat a magyar könyvpiacra. Jelezni akartuk,

hogy nagy és kiváló iró az, aki most Jókai mellett és Jókai

ajánlásával helyet kér magának a közönség szeretetében és

jelezni akartuk, hogy nagy megtiszteltetésnek érezzük magunkra
nézve, hogy ennek a nagy irónak munkáit mi fogjuk a magyar
közönséghez eljuttatni.

Mikszáth társaságában.

Minden feljogosított erre a felltevésre.

Attól a perctl kezdve, hogy megismerkedtem Mikszáth

Kálmán-nsiU tisztában voltam azzal, hogy ö nem dliyan iró, mint

más. Rá nézve egy könyv sorsa nincs elintézve azzal, hogy

kiadója van rá. Azoktól, akik iránta, az ö könyvei iránt érdek-

ldnek, egészen mást várt. Legels sorban kiadóitól várta azt,

hogy témáival, alakjaival együtt édjenek, hogy mintegy segít-

sék t munkájában, hogy disputálhasson velük, hogy egy-egy

nuancenak szinte kipróbálhassa a hatását rajtuk.

Szórói-szóra igaz, amit egyhelyütt megemlit egyik élet-

rajzirója. Arról folyt a vita, a jelennek vagy a jövnek ir-e az

iró? Mikszáth magára vonatkozóan ezt mondta:

— „Nem tudom bizonyosan, a jelennek irok-e, vagy a

jövnek, de annyit tudok, hogy a kiadóimnak irok.*'

De mindaz, amit a kiadójától elvárt, szinte megkövetelt,

nem volt valami terhes, st ellenkezleg, a képzelhet leg-

nagyobb szellemi élvezet jutott cserébe azért a kis idbeli vagy

kényelmi áldozatért.

Természetes, hogy nekem hivatásomból kifolyólag írókkal

állandó érintkezésem volt, de senki mással az érintkezés nem

volt és n,em is lehetett oly mélyreható, oly intenzív, oly bens-

séges, mint Mikszáth Kálmán-nal

Mikszáth megkövetelte attótl', akivel intim módon érint-
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kezett — kevesen voltak, akiket igy elfogadott maga mellé —
hogy jóformán az ö életét élje, az ö idbeosztásába illeszkedjék

bele, vele töltse mindazt az idejét, amdliy beleesik a Mikszáth
szabad idejébe, vele étkezzék, vele töltse a kávéházi idt, a

hosíizu estét, mely legtöbbször belenyúlt a kora reggeli órákba.

De mindezért bséges jutalom járt, szinte fejedelmi juta-

lom. Aki Mikszdth'tsá igy együtt volt, az Qglészen különleges

atmoszférában élt : az szellemi légkörében, az tárgyaiban, az

ötleteiben, az zseniális kigondolásaiban, az szellemének

tréfás játékaiban, az ö adomás világában.

De volt még fokozása is az élvezetnek. Amikor nagy
eseméni'ek játszódtak le a politikában, amikor krízisek voltak,

viharok a képviselházban, válságok a kormányban, amikor

„helyzetek" voltak és mi Mikszáth Kálmán-iöí hallottuk a még
jóformán csak beszéd közben kialakuló nézetét a fennforgó

kérdésekrl, a helyzet lehet kialiakulásáról: azt a nézetet, mely

az száján alig kiejtve — már szinte megdÜdást is jelentett.

De még ennek is volt fokozása. A legnagyobb és legtisz-

tább élvezet, felejthetetlen impresszió: mikor a hallgatóból

médium, önkény telén és öntudatlan munkatárs, a szellemi

munka részese lett.

Mikszáth Kálmán páratlan elbeszél volt. Akik társasá-

gában voltak, gyönyörséggel hailllgatták mesélését. De nem
azt mesélte el, amit megirt, hanem azt, amit meg fog irni. Látni

akarta a hatást, amit az elbeszélés a hallgatóra tesz, elég

érdekfeszit-e, eléggé megkapó-e, elég fordulatos-e, hol lankad

el esetleg a figyelem, mi ejti gondolkodóba a hallgatót, nem
homályos-e? Önmagát akarta ellenrizni, eléggé folyamatos-e

az elbeszélés, nincsenek-e benne zökkenk, ugrások? Szívesen

vette ilyenkor a figyelmeztetést, st el is várta, ámbár rend-

szerint rájött magától is arra, ami hiba esetleg jelentkezett.

Mikszáth társaságában lenni akkor, amikor igy elmon-

dotta egy-egy megirandó elbeszélését — a szellemi élvezet

tetpontja volt; a hallgató tanuja volt az alkotásnak, mert

beszéd közben komponálta meg a meséjét. Ha nem volt vele

megelégedve, másnap más körben újra elmondotta — máskép.

Néha harmadszor is sorra került egy-egy elbeszélés, mieltt

leírásához hozzáfogott. Azok az elbeszélések, melyeket él-

szóval tökéletesen elmondott és azután igy le tudott irni, vol-
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tak az ö mestermvei. De bizony néha a tollal való leírás

az eleven mögött maradt. Megfordítva alig történt.

Témái.

De Mikszáth nemcsak azért mondbtta el témáit és azok
feldolgozását, hogy környezetén mintegy kipróbálja azokat,

hanem azért i's, mert tényleg mindig valakinek irta a dolgait,

mindig valakit vagy valakiket tartott szem eltt, mikor valami-

nek megírásába belefogott.

Rendesen a kiadónak, a szerkesztnek, egy-egy vacsorázó

pajtáíSJiak vagy annak írta meg a dolgait, akitl a témát, az

anyagot kapta. Meg akarta mutatni, mit tud abból az anyag-

ból csiínálni.

Az anyag, a téma volt nála a fdolog. Ö igazán az életbl

és nem könyvekbl vette tárgyait. Saját életének, különösen

gyermek- és ifjúkorának emlékei voltak leggazdagabb kút-

forrása!; idie azonfelül mindenki hordott neki anyagot, aki vele

érintkezésben volt; a szerkesztk, képvüseltársai, a Ház
folyosója, vacsoráló kompániája, mindenki, aki tudta, hogy mi

érdekli t. Még irótársai is, akik a különleges, neki vaíó anyag-

gal nem is tudtak volna mit kezdeni. Nem is volt olyan nehéz

neki alkalmas tárgygyal kedveskedni, mert egy jó ötlet, egy

szellemes fordulat, tgy jellemz kifejezés, amelyet valakitl

hallottunk, elég volt ahhoz, hogy Mikszáth leleményessége vala-

mit csináljon belle.

Anekdotákból, amiiket az idk során száz és száz ember

mondott el egymásnak, nagyszer elbeszéléseket tudott meg-

komponálni; hogyne tudott volna egy jó ötlet segítségével egy

élvezetes tárcát megírni.

ö maga soha sem tagadta, hogy témáit innen is, onnan

is kapja, st néha a könyv cimében még meg is jelölte a

kútforrást. A „Klub és folyosó'' kötetet azért nevezte igy, mert

a hozzá való témákat képviseltársai alditák a klubban és a

folyosón. Meg is irta több helyütt, hogy miennyire támogatták

t barátai — az anyaghordással. Ezek közé tartozott Ti'Sza

Kálmán is, aki sokszor közölt' vele érdekes magyar különle-

gességeket. „Most is meg tudom mondani egyik vagy másik

helyen, — írja, — ez itt a Tisza téglája."
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/ró/ lelkiismeretessége.

Még valamiben különbözött Mikszáth sok más irótók

Rendkívüli irói lelkiiismeretességében. Az újság részére sokszor

oliyat kellett megírnia, ami nem volt egészen kedvére való, napi

érdek cikket, croquist, aktualitást; ami azonban kötetbe volt

felveend, ott skrupulozitása nem ismert határt. Egy-egy ilyen

uj kötet megszerkesztésénél, amelybe lapokban szétszórt dolgai

kerültek, a képzelhet llegnagyobb gonididal válogatta össze a

közleményeket; sokszor vitatkozni kellett vele és kegyelmet

kérni valamely kedves m részére, amelyet azonban nem
tartott elég jelentékenynek arra, hogy kötetbe felvegye. Ren-

desen a Scarron jelzés cikkei voltak ilyenek, ezek az adoma-

szer tárcái, amelyeket már megírásuknál rövid éíeteknek tar-

tott; azért jegyezte álnévvel.

Ily vitatkozásoknál azzal döntötte el a kérdést, hogy amit

Scarron irt, azt Mikszáth Kálmán csak akkor vehitíti figye-

lembe, ha Scarron (iis tekintettel volt Mikszáth Kálmán-rsi.

Még szigorúbb volt, miiikor munkái már gyjteményes
kiadásban jelentek meg; akkor mirtdten e^lyes közleményt újra

elbírált, hogy sub specie aeterniitatis heillik-e munkái közé.

Ez a rendkívüli gondosság és lelkiismeretesség lazután saját-

ságos konfliktusba hozta t a nyomdákkal. Soha sem tudott

megbarátkozni azzal, hogy a szedés gépies, techniikai müveliet

és a szed nem igen tehet róla, ha hibás betk itt-ott belekerül-

nek a szövegbe. Ez reindesen akkor történik, mikor a szed-

szekrény illet fiókjába hibás bet keveredik, amelyet aztán a

szed gépiesen emel ki onnan és illeszt a sorba. Ily hiba ki nem
kerülhet a legjobb szednél sem és ezt helyrehozni feladata

a házi korrektornak és a szerznek.

Az kéz'iratából különben is nehéz volt jól szedni, mert

bizony rossz kéziratot adott a nyomdának. Egészen apró betket

irt, nem tett ékezetet^ a betkre, csak igen ritkán; az

interpunkciót rendesen elhagyta és mindezekben való eligazo-

dást, mindezek pótlását a szedtl várta. Ahol állandóan dol-

gozott, az ujság-nyomdában már be volt egy-két szed tanulva

a Mikszáth-kéziratokra, ott nem volt baj, de ha más nyomdába

került a kézirata és olyan szed kezeibe, akinek az kéziratával

még nem volt dolga, — akkor bizony baj volt. Ilyenkor éktelen

haragra lobban; egy ily alkalommal irja nekem:

D-^^
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„ .... A Katánghy-könyvet kijavitva itt küldöm, meg-
jegyezvén, hogy a béli szedk ai világ legrosszabb szedi
(ezierszer mo,ndtam én ajzít) ; a hol miég a korrekt, hibátlan nyom-
tatásból stem tudnak szedni, ott már megsznik mimldett."

A gépszedéssel különösen níetn tud megbarátkozni; a

szedigép ugyanis kész sorokat önt ki; ha egy betühibát, vagy
mást kijavítunk, az egész sort újra ki kell szedini és újra kiön-

teni; ilyenkor bizony megesik, hogy a megjelölt hibát kijavítja,

de új hibát ejt a szed. Itt nincs más segítség, mint kijelölni a

hibát és újra szedetni, amíg hibátlan szedés áll el.

Mikszáth a technika vivmányaüi, a nagiy találmányok iránt

nem igen tudott lelkesedni; sokszor ismételte meggyzdéssel
azt a mondását, hogy a koppantó volt az utolsó nagy és hasznos

találmánya az emberiségnek; a szedgép, a technika ez igazi

csodája, sem ig^n hatja meg, mert megint csak kifakaidl egyszer:

„. . . . fájdallom, borzasztó rossz nycimda, négyszer is ki

kell Ügazitanom, míg k egysizer észreveszik és miegcsinálják —
és mialatt megcsinálják, uj hibák állanak el a szövegben; hogy

mi módon jömniek létre, megfoghatatlan rejtély.*'

Aki annyi rejtélyt meg tudott oldani, aki annyira bele-

látott az emberi lélekbe és ugy meg tudta magyarázni az ese-

mények logikáját, az sehogy sem akarta belátni azt, hogv a

gép csak gép. Mindent meg lehetett völe értetni, csak azt nem,

hogy a sajtóhibát csak ugy lehet elkerülni, ha kijavítjuk és

alkalmat adunk a szednek arra, hogy a hibás szedést jó

szedéssel pótolja.
Szorgalma.

Talán éppen ez a nagy lelkiismeretesség volt az oka

annak, hogy olyan nagyon nehezen tehetett Mikszáth-i6\ kéz-

iratot kapni, mert hiszen azt mondani, amit sokan kartársai közül

ráfogtak, hogy si magyar tunyasággal húzódozik a munkától,

igazán nem lehetett. Ennek ellentmond 50 kötet munkája és az

a bibliográfiai jegyzék a Rubinyi életrajzi könyvében, amely fel-

sorolja az ebbe a kiadásba fel nem vett írásainak igen nagy

tömegét.

Ha volt témája, akkor dolgozott, st lázas türelmet-

lenséggel és igen szorgalmasan dolgozott nappal is, este is,

éjszaka is. Neki az íráshoz hangulat kellett és az megvolt.
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mihelyt a téma kedvére való volt. De nem szerette Wadni a
kezébl a kéziratot, amig maga nem vúM teljesen megelégedve
vele és nem szeretett megrendelésre dolgozni.

Nevének oly csengése volt, hogy a szépirodalmi lapok
valósággal versengtek érte. Nem gondolták lehetnek, hogy
egy évfolyamban legalább egy Mikszáth-közlemény ne legyen,

legalább a karácsonyi szám ne tartalmazzon ilyet. Karácsony
felé aztán ligy megrohanták tárcákért, elbeszélésekért, hogy
meg keltett volna sokszoroznia önmagát, hogy minden kiván-

ságnak megfeleljen. Azzal, hogy nem volt lelke megtagadni
senkitl és Ígéretet tett mindenkinek, ma^ra zúdította az

összes szerkesztségek kiküldötteit, akik valósággal ostromol-

ták lakását. Ilyenkor csak családja gondosságának köszön-

hette, hogy egyáltalában dolgozni engedték.

Csak egy ember volt, akinek soha nem tudott ellent-

állni, aki mindig tudott tle kéziratot ka^ni, aki elre merte
hirdetni, hogy karácsonykor hoz Mikszáth-elbeszéléist : ez

Nagy Miklós, a ..Vasárnapi Újság'' szerkesiztje volt, aki cso-

dálatraméltó kitartással napokig, hetekig tudott Mikszáth

nyomában járni, órákig várt rá a szerkesztségben, vele vacso-

rált, elkísérte haza és ha látta, hogy alkotó kedvében van,

képes volt éjszaka is ott maradni és bevárni, amig megírja a

számára való elbeszéíjést.

Az els kiadások.

Akit annyira megkörnyékez mindenki, aki annyira benne

van a közérdekldésben, annyira részese a közöniség kegyének,

az joggal elvárhatta kiadója részérl is a különleges elbánást,

szokásainak, természetének figyelembevételét. Ez irányította

Mikszáth Kálmán-nsi\ való érintkezésemet, amely a legélén-

kebb, szinte mindennapos volt megismerkedésünk els órájától

kezdve hosszú iddg. Csak az állandó és intim érintkezés tette

lehetvé, hogy könyvei, amelyek abban az idben megjelentek,

ugy jöhettek világra, hogy minden tekintetben feltnést kel-

tettek. Minden könyve jóformán egy-egy ünnepi kiadvány

volt, eltér a többi könyvektl alakban, papírban, kiállítás-

ban, stílusban, egész megjelenésében. Ezt csak az a szeretet

tette lehetvé, amely a szerzt a kiadóval egyesítette a könyv

elállításában. Mert szeretettel készültek ezek a könyvek. Azt
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akartuk elérni mindegyikkel, hogy azt mondják róla: ilyen

még nem volt.

„A tekintetes vármegye'' szép nagy oktáv kiadása volt

az els illusztrált Mikszáth-könyv. Az ifjabb müvésznemzedék
egy kitn rajzolóját, Mannheimer Gusztávot bHztuk meg a

nem könny feladattal, mert a témákat Mikszáth jelölte ki,

minden egyes rajzot birájt felül és igen szigorú kniítikus volt,

igen nagy igényeket támasztott a rajzokkal szemben. El is

készült finom velin papliton, gyönyör kötésben és igazam szép

LAIRASI BARCZA
Mikszdih Xdlmán „A tehnietes várme^-^ e»ima idttyvera,

^C^^^tr^i^'
Alúiiroti eunnel megrenJekm RÉ^AJ TESTVÉREK könyviertsited^í/tM BUDAFES7£.V,
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c

y
\x.

illusztrációkkal egy olyan szép könyv, amin addig a magyar

könyvpiacon niem igen volt. Horribilis ára is volt, egész 3

forintba került, el is kelt sok példányban — 1200-ban — rövid

id alatt. A sajtó nagyon melegen fogadta az akkor még
„tehetséges fiatal irónk'*-nak tezt aiz els fvárosi kiadványát.

Azután jött 1883-ban a „Nemzetes uraimék'\ .Mácsik, a

nagyereiW\ Mikszáth els regénye, megint egészen uj kön-

tösben, uj iillusztrativ modorban, „Buchschmuck"-osan, iniciá-

lékkal, vignettákkal, fejlécekkel gondosan fiöldiszitve Gyulay

László finom mvészetével.

Egy-egy ilyen könyvnek elkésziiltése hetekig foglalkoztatta

a szerzt és kiadót, mindennapos érintkezést, folytonos tanács-
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kozást tiett szükségessé. Mikszáth megkívánta könyvének a szép

köntöst; e részben valami pompaszeretet lakozott bennö: egy

ilyen szép könyv látása uj könyv megírására ösztökélte.

Azután az volt a kívánsága, adjunk ki egyszeren egy

könyvet. Ilyen volt ,,Az apró gentry és a név''. Majd olyan

köntösben is meg akart jelenni, mint amilyenben a nagy franda

regényírók, szép rit-

kított szedéssel, egy-

szer sárga boríték-

ban. Figyelmeztiet-

tem rá, hogy ez nem
lesz jó, mert a fekete

nyomás a sárga bo-

rítékon mégis csak

feketQ-sárga boríté-

kot eredményez. A
sárga borítékhoz ra-

gaszkodott, de a

nyomást más szín-

ben alkalmaztuk, ha

jól emlékszem, píros

színben.

Meghint valami új,

díszes, a többiektl

eltér alakban és

szedésben, egész

másnem papíron bo-

csátottuk közre a

,Muh és folyosó'' s

az „í/rafe és parasz-

tok'' cimti köteteket.

Közben sikerült felkelteni érdekldését az ifjúsági iroda-

lom iránt és ennek eredménye volt „A két koldusdiák", amelyet

az akkor kiaidlásunkban megjelen ,,Mcígyar Ifjúság" részére irt.

„A két koldusdiák" íllusztrálásána liigen inagy súlyt helyezett.

Szinte annyi idt fordított megint Mantíheimer-nek, az illusztrá-

tornak útbaigazítására, a képtémák kiválasztására és meg'heszé-

lésére, mint amiennyi id alatt a könyvet magát megírta.

Mindezek a könyvei 1882 és 84 közötti esztendkben

-. ^WArmincx

„Az apró gentry" cimlapja.

<íí^
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JeJentek meg. Mindegyikre vonatkozólag: szerzdést kötöttünk
és az akkori ádk viszonyaihoz képest 1200—1500 példányos
kiadásért ivenkint 30—40 forintnyi tiszteletdijat fizettünk.

Ebben a tiszteletdijmegállapitásban már kifejezést nyert a
Mikszáth különös értéke és népszersége, mert nagyobb volt

egy negyedrésszel, mint a többi irók átlaghonoráriuma.

1885-ben aztán oly szerzdést kötöttünk Mikszáth-tal,

amelynek értelmében minden ezentúl megírandó és kiadandó
munkája kiadási jogát nekünk biztositja és mi kiadásonkint,

egy-egy kiadást 1200—1800 példányban állapítva meg, ivenkint

40 forintot tartozunk fizetni. Ez a szerzdés Mikszáth Kálmán
kívánságára jött létre, aki felkért, hogy egy, a régi idbl való,

rá nézve kellemetlen adósságát egyenlítsük ki és ily szerz-
déssel akart biztosítani követelésünk tekintetében.

Már most ennek a szerzdésnek alapján adtuk ki a további

köteteket: a „Magyarország lovagvárakA, a „Frivol akta'' uj

kiadását, a „Beszél köntös^'A. Mindezek a könyvek el is

fogytak, uj kiadásuk vált szükségessé.

Az els gyjteményes kiadás.

r. Ekkor támadt Mikszáth Kálmán-nak az a gondolata, nem
volna-e jó, ha mii megváltanánk e könyvek kiadói jogát egy
egyszerre fizetend nagyobb összegért és felhívott, hogy erre

V; nézve gondoljak ki valamit. Kigondolásom eredménye az volt,

hogy füzetekben kellene közrebocsátani a Mikszáth munkáit,

amit azonban csak ugy lehet eredménnyel megkockáztatni, ha

50—60 füzet számára biztosítva van az anyag, mert a füzetes

^ terjesztés igen költséges és csak akkor eszközölhet, ha a

nagy költség minél nagyobb füzetszámra oszlik fel. Közöl-

V -^ \ tem is gondolatomat Mikszáth^al aki annak felette megörült.

Az Igazi népszersítés legfoganatosabb eszközét látta meg
ebben és a terv kivitelét akként akarta 'lehetvé tenni, hogy a

már eddiig nálunk megjelent hét kötethez megszerzi a Légrády

Testvérek kiadásában lev „Tót atyafiak"-Sit és „Jó palócok'' -diX,

amelyekre vonatkozólag közöltie velünk, hogy a kiadói jog

közte és a Légrády Testvérek között vitás; megszerzi továbbá

az 1885-iki szerzdésünk határozmányainak meUzésével Singer

és Wolfner által kiaid'ott két kisebb munkát: „A lohinai W és

„A fészek regényei'' cimüeket; biztosit aifell, hogy a füze-
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tes kiadás közrebocsátása közben, azaz a legközelebbi egy-
két év alatt további köteteket fog megírni, úgy, hogy mi kb. 12

kötetrie biztosan számithatunk. Ez alapon azután kidolgoztam
egy szerzdési tervezetet, amelynek értelmében ezt a 12 kötetet

5000 forinttal váltjuk meg, azonfdül pedig az 1885-i szerzdés
szerinti honoráriumot még külön fizetjük nieki mindazon munkák
után, amelyeket újonnan megir és beilleszt ebbe a gyjteménybe.
Külön honorárium iiíeti meg azonkivül a „Tót atyafiak''-ért és a

„Jó palócok^'-ért

Abban az idben, amidn egy-egy jobb iró egy-egy

kötetért 150—200 forint honoráriumot kapott, Mikszáth-nsik

200—400 forint különleges tiszteletdíj járt, miért is ajánlatunk

igen kedvez volt, mert hiszen ez a szerzdés végeredményben

mintegy 12.000 forintot jelentett akkor, amikor nagyra voHak
vele, hogy ie)gy kiadó Tompa Mihály összes munkáinak örök-

jogáért 1500 forintot fizetett, Vörösmarty összes munkáiért

pedig 8000 forintot. Maga Mikszáth is igen meg volt elégedve

ajánlatunkkal.

Megkötöttük a szerzdést éS: megindítottuk a füzetes

kiadást. Ennek, mindig csak az akkori méreteket véve tekin-

tetbe, igen szép sikere volt, majdnem 2000 példány kelt el

belle. Késbb zökkenések állottak be, nem vo'Jt kéz'irat, nem
jelenhettünk meg pontosan, hetek, hónapok multak el, mig egy-

egy uj füzet ki volt adható, azután pedig egészen el kellett

altatni a kiadást.

Közben az uj terjesztési üzem, a résziletfizetésre való

eladás jött divatba és amikor 6 kötetünk megvoU abból az

összegyjtött Mikszáth-kiadásból, megpróbálkoztunk ebben az

uj üzemben is. A siker igen tekintélyes volt. 3—4000 példány

kelt el az els akció alkalmából. Nagynehezen megszülettek a

további kötetek is, amelyeket azután a megrendelknek foly-

tatásképen megküldöttünk. Ezek száma folytatólagos agitá-

ciónk folytán közben megntt, már 9—10.000 körül járt.

Mindezekrl a rendkívüli eredményekrl én a szerzt állan-

dóan értesítettem, tudtam, hogy örülni fog nekik, örült is, de

idvel valam'i keserség fogta el, amit nem is titkolt. Az az

érzése volt, hogy tekintettel a nagy eredményre, meg van

rövidítve honorárium tekintetében a saját maga által proponált

szerzdéssel. A viszony köztünk nem volt olyan, hogy én

J
i
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egyszeren a megkötött szerzdésre, mint befejezett ügyletre

hivatkozzam, hanem azt mondottam Mikszáth-nak, hogy módot
és alkálimat fogunk találni arra, hogy vélt anyagi sérelmeit

reparáljuk.

Mikor az összegyjtött munkák 11-ik kötete megjelent.

Írásba foglalt kész uj szerzdéssel mentem el hozzá. E szer-

zdés szerint Mikszáth Kálmán a legközelebbi 10 évre a Révai

Testvérek-uQk köti le könyvalakban megjelen irodalmi mun-
káit. Mindazokért a munkákért, amelyeket már elzleg újság-

ban közölt, ivenként 130 forintot, azokért, amelyek seholísem

jelentek meg, ivenként 160 forint honorár'iumot kap. Ezt a

szerzdési tervezetet 1895 nyarán közöltem MiUszáth Kál-

mán-md, akit az érthet módon meglepett, mert ilyen honorá-

riumot Magyarországon iró akkoriban nem kapott.

Ezt a honoráriumot rendes körülmények között nem is

lehetett megadni. Erre csak nekünk volt módunk, aminek igen

egyszer a nyitja. Mi a kiadandó köteteket, ha azok nem
tulhosszu idközökben jelennek meg, folytatásképen, könyv-

kereskedi mszóval élve, „kontinuációképen" mintegy

8—10.000 példányban remétük szétküldhetni és bíztunk benne,

hogy még további példányokat is tudunk elhelyezni. Mi tehát

megkockáztathattuk ily nagy tiszteletdíj megállapítását. Külö-

nösen akkor, amikor ezzel egyszersmind az els sorozatnál

felípanaszolt sérelmet is orvosolni aikartuk.

Mikszáth meg volt hatva az ajánlattól és a szerzdés

aláírását másnapra igérte; de másnap nem hozta el a szerz-

dést, sem. harmadnap, sem negyednap, egyáltalában nem hozta

el. Elmaradt, meg sem látogatott, láthatatlanná vált. Másoktól

azonban ugy hallottam, hogy sziote azonos feltételek mellett

szierzdött a Légrády Testvérek céggel.

A Légrády-kiadás.

Engem Mikszáth akkori eljárása végtelenül bántott, nem

üzleti és nem anyagi okokból. Mégis törekedtem azt magamban

kimagyarázni és kutattam az okokat, amelyek elhatározására

bírhatták. Valószínnek látszik, hogy érdekei követelhet-

ték tle, hogy elnyben részesítse azt a kiadó céget, amely

lapja utján neki nagy jövedelmet és nagy pozíciót biztosított.

A Légrády Testvérek cég, alnint azt már elzleg érintet-
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temV abban az idben nem volt könyvkiadó. Fényes és értelém-

mel, söt zsenialitással vezetett lapvállal'ata teljesen abszorbeálta

a céget. Késbb, mikor Légrády Károly fiai igen gondos tanul-

mányok elvégzése után beléptek a cégbe, igen jelentékeny

könyvkiadóvállalatot is alapítottak és virágzásra emelitek, de

akkor még semminem elfeltétele nem volt annak, hogy a cég

egy Mikszáth-fajta irót kiadhasson és sikerrel elterjeszthessen.

Pedig abban az idszakban irta meg Mikszáth az legszebb

munkáit, ez a decennium volt az delelje, és ezek a legszebb

munkái nem kerültek kellkép a közönség kezébe. Légrády-ék

kinyomatták azokat fedette diszies kiadásban, illusztrálva, szép

kötésben és közrebocsátották szokatlan magas áron. El is adtak

bellük néhány száz példányt és ezzel aztán az iögész ügy be

volt fejezve. A „Szent Péter esernyje'' és a „Besztercze ost- ^/
roma'' és a ..Kísérlet Lublón" és az „í// Zrinyiász" és mind

a többi mestíerm ezekben a szép kiadásokban ottmaradtak

Légrády-éknéi\, ellenben a mi üzletií könyveinkbe be volt jegyezve

10.000 olyan cim, akii örült volna, ha MiUszáth-mk ezeket a

mestermveit megküldjük nekik.

Hogy ez a kiadói vállalkozás mennyire nem sikerült,

arról akkor gyzdtünk meg, amikor az ügynek egy késbbi

stádiumában a könyveket átvettük Légrády'ékio\i és jóformán

mind ott találtuk és mind átvettük, ami ki volt nyomva bellük.

Némelyikbl alig hiányzott néhány száz példány, noha a

Légrády-ék kiadásában megjelent Mikszáth-müvek sokkal

különbek, mint azok, amelyek 'irói pályája elején a mi kiadá-

sunkban láttak napvilágot. Azok a munkák a csúcsai' az egész

irói tevékenységének és ezek a munkák ismeretlenek marad-

tak hosszu-hosszu éveken át a magyar közönség eltt. Ha a

magyar közönség nem ismerte meg Mikszáth-ot a maga teljes
, y

fényében, vagy nem ismerte meg eléggé, akkor ennek az az \,f/

oka, hogy ezek a könyvek ily szerencsétlen körüfaények

között jelentek meg, hogy a ,,Pernye" cimü kötet 15000 pél-

dányban került a közönség közé és a ,,Szent Péter esernyje"

talán 500 példányban.

Rájött arra miaga Mikszáth Kálmán is, db csak nagysokára.

De amikor rájött, akkor azután szeretett volna valahog^^

segíteni a dolgon. Azzal az ideával állt el: ejtsük módját

annak, hogy könyveit megküldhessük a régi Mikszáth-vevk-

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II.

'
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nek. A gondolat tetszets volt, bár nagyon is elkésett. Közben
évek multak el és az ilyen „kontinuáció" nem tartható fenn

örökké. Mégis az ö kezdeményezése folytán érintkezésbe lép-

tünk Légrády-ékkal, hogy a dolgot valahogy lehetvé tegyük.

Els kísérletre azonban ez nem sikerült, oly ellentétek merül-

tek fel, amelyeket nem tudtunk megoldani.

Egy évre rá újra kezdményezte Mikszáth Kálmán az

ügyet, újra beszélt Légrády-ékkal velünk is. Akkor azután

hosszas tárgyalások után létre jött egy megáiapodás, amely

megállapodás azonban nem juttatott bennünket a könyvekhez,

hanem pert eredményezett a kiadók között. A pert nem birói

Ítélettel, hanem egyezséggel fejeztük be.

A kiegyezésnek részünkrl elfeltétele az volt, hogy

Mikszáth-mk mindazon mveit, amelyek a Légrády Testvérek

cégnél megjelentek, tlük tulajdonul meg akarjuk váltani Ezt

azért akartuk, hogy ezeknek a kellemetlen Mikszáth-differen-

ciáknak egyszer s mindenkorra véget vessünk, a közönséggel

szem'be'n vállalt kötelfezettségünknek megfelelhessünk és a

szerznek irói érdekeit megóvhassuk. Ez volt a vezéreszme.

Keresztülvitele pedig ugy történt, hogy a Légrády Testvérek

cégnél lev mintegy 140.000 korona bolti áru Mikszáth-

készleteket átvettük, azonkívül megtérítettük az összes kifi-

zetett honoráriumokat eredeti összegükben azon kulcs szerint,

amelyet annak idején magunk állapitottunk volt meg, azaz iven-

kint 320 koronával. Az ily cimen kifizetett összeg meghaladta

a 80.000 koronát. Ekként hosszas hányattatás után Mik-

száth egész irói domiiniuma felett rendelkeztünk. Ki is adtuk

sorban egymásután a köteteket abban a szép és közkedvelt-

ségnek örvend gyjteményes kiadásban, de arra, hogy el is

juttathassuk ket a régi Mikszáth-vevknek „kontinuácló"-

képen, most már kés volt. Sokkal, de sokkal kisebb példány-

számmal kellett beérnünk, mint a mint az els 12 kötetbl

elhelyeztünk.

Baráti érintkezés.

Nem volnék szinte, ha be nem ismerném, hogy az az

eljárás, mely a Légrády-féle szerzdéshez vezetett, érintke-

zésünk intim jellegén legalább egy idre — nagy csorbát

ütött.
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De a személyes érintkezést folytattuk a Légrády-féle

szerzdés fennállása alatt is az eddigi módon — most már
kikapcsolva bélöle minden anyagi látszatú elemet — és

én különös súlyt helyeztem arra, hogy sem ö, sem mások
ne mondhassák, hogy megsznvén az anyagi érdek — a baráti

érintkezés is megsznt. Mikszdth-nak szüksége volt néhány

emberrel való állandó érintkezésre, szüksége volt arra, hogy

megszokott embereit maga körül tudja, azokkal imínden öt

érdekl dolgot közöljön és megbeszéljen és én nem akartam

magam kivonni az ö körébil azért, mert megszntem kiadója

lenni. St ellenkezleg, ettl az idponttól kezdve még kész-

ségesebben állottam rendelkezésére minden tekintetben. Ennek

a gondolkodásnak felelt meg az is, hogy az abban az eszten-

dben megalakult részvénytársaság igazgatóságába is megvá-
lasztottuk — akkor, mikor magát a vállalat érdekszférájá-

ból kikapcsolta.

Mikor itt ennek a mi sokoldalú érintkezésünknek néhány

jellemz adalékát el akarom mondani, mert azt hiszem, hogy

hozzájárulhatnak a költ jellemrajzának kialakításához— nem
választhatom el mondanivalómat idrendileg az üzleti szakítás

eltti és utáni idre; erre nincs szükség, mert a közöttünk

lev kapcsolat már csak a megszokás folytán is mi'ndinkább

elmélyült.

Az magától értetdik, hogy az ilyen állandó együttlét,

mindennapi együttebédelés a Kis pipában, együtt vacsorálás a

legkülönbözbb vendéglkben, csak legénysorban él embe-

rek között lehetséges.

Én az voltam akkor, de vájjon Mikszáth is az volt-e? Az

még elttem is nagy talány volt. E ponton hallgatag és zár-

kózott volt.

Mikor már bizalmasabb lábon volt velem, egyszer-más-

szor egy n leveleibl olvasott fel részleteket, mint a

levélirás remek példáit; én nem kérdeztem, kitl valók e leve-

lek; egy Ízben azt mondja: „Kaptam levelet az Ilonkától. így

csak n tud irni, olyan közvetlenséggel, olyan természetesen".

Mindjárt fel is olvasta elejétl végig: sok egyéb között az is

benne volt, hogy „az Ilonka" azt olvasta az újságban, hogy

Mikszáth Erdélybe készül, nemsokára hiegre fordul ott az

id, vigyen magával okvetetlenül bundát és lábzsákot; bundát
13*
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esetleg kaphat kölcsön, lábzsákot, vagy botost, ha nem tud
Pesten szerezni, — majd küld ö hazulról.

— Hát ki az az Ilonka? kérdeztem végül olyan ártatlan

arccal, mintha mit sem sejtenék.

— A feleségem, hát nem tudja? Válófélben vagyunk.

Ezt már nem hagyhattam annyiban.

— Ennek a levélnek a hangja és ahogy azt felolvasta,

arra vall, hogy — nem szabad elváltiiok. Hiszen maguk szereik

egymást, hát miiért akarnak elválni?

Mikszáth nem felelt semmit, csak ugy rám nézett, mintha

valami nagy és csodálatos dolgot mondtam vollna, valami nagy
és meglep felfedezést közöltem volna vele. Nem beszélt

velem soha többet errl a dologról.

De mikor néhány hónap múlva egyszer értem küldött,

hogy beteg, látogassam meg és laz esti órákban felmentem

hozzá az akkori Régi posta-utcai lakására— ahomáityos szo-

bán keresztülment egy n, kinek csak silhouettejét láttam a fél-

homályban, Mikszáth nem mutatott be, de mikor azután még
egyszer keresztülment, nyilván a konyhából jövet, azt kér-

dezi, mint a világ legtermészetesebb dolgát:

— Hát nem ismeri az Ilonkát?

Erre felállottam, meghajtottam magam, ettl a perctl

kezdve tudtam, hogy feleséges ember. Az idk folyamán aztán

módomban volt meggyzdni arról, hogy Mikszáth a legpél-

dásabb és legboMogabb családi életet élte és feleségérl meg-

állapítottam, hogy a legodaadóbb, legmegértbb hitves, méltó

életepárja egy nagy embernek.

Csak késbb, mikor gyermiekei nagyobbacskák lettek,

kezdett beszélgetni róluk és akkor a világ legtermészete-

sebb dolgának tartotta, hogy mindenki tudjon a Lacika, a Ber-

ciké és a Jánoska létezésérl és azok viselt dolgairól.

Amikor a gyermiekek mindenféle dolgait eladta, azokat,

amikbl azután a világ legszebb gyermekköltészete fakadt („A ló,

a bárányka és a nyúV\ „A fiam uram lovai'\ „A németke'\

,,Az els bánaV\ „A én pohdrom'\ „A diplomata'' és többidk)

a szellemes és fordulatos causeur ihletett költvé magasztosult.

Soha még gyermekekrl ily szépen nem meséltek, soha viselt

dolgaikról ily gyönyören nem írtak. Bolldbg gyermekek! Még
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k nem is sejthették, min hires apának gyermekei és
már az egész ország tudott róluk, ismerte okét, jobban, mint
akár a király gyerekeit. Mert a legszebb mesék róluk szóltak.

Mindig kedvenc gondolatom volt eziöket a saját fiairól

szóló elbeszéléseket egy kötetben egyesíteni — nem tudtam
keresztülvinni, csak a jubiláris kiadás ,,Á gyerekek'' cimü köteté-

ben.

Az István-fársaaág:

Ebben a korban, mikor a gyermekek már témák voltak, I

Mikszáth gyakran otthon töltötte az estéket, de a rendes

vacsora-kompániákat mégis rendszeresen felkereste a meg-

állapitott napokon. Erre neki szüksége volt, úgyis mint újság-

írónak, úgyis mint irónak.

Valahányszor nagyobb társaságban voltunk együtt,

amikor a toasztokra került a sor, Mikszáthot mindig én köszön-

töttem fel, ez szinte eljogom és spedialitásom vöít, olyany-

nyira, hogy midn egy alkalommal farsangot temetni voltunk

valahova meghiva és akadályozva volt a megjelenésben,

levélben kért, hogy mentsem ki a háziasszony eÜtt távolmara-

dását és levelét ekként fejezi be:

„Csak egy dolog okoz skrupulust. Ha netán ön toasztot j /U \(

íikarna rám mondani (di*nthogy tudvalevöltes rajtam tanult toasz-

tozni) ez némileg haboizásba ejt, hogy a témájáft rontom; de

hiszen élünk még mi ezután is."

Mikor képvisel lett, mind ritkábban jött el a Korona

kerek asztalához, mert a politika más körökbe vonzotta. Szíve-

sen Mtott vendég volt ö a különböz politikai színezet össze-

jöveteli helyeken, leginkább az Angol k'irályn-beli keddi

vacsorákon, amelyeken Ttsza Kálmán és az szkebb köre

szokott megjelenni.

De az írói társaságot egészen nem hanyagolta el; mikor

a régi fészek már idegenné vált — uj emberek jöttek lassan

a régiek helyére — maga alakított egy-két illyen vacsorázó

kompániát, más-más estére biztosítván magának a rendes tár-

saságot. Az egyikbeoi Csiky Gergely, Bartók Lajos, Ábrányi

Kornél; a másikban Szabó Endre, Endrdi Sándor, Pósa Lajos,

Sebk Zsigmond, László Mihály, Kenedi Géza és Kddskovich
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Géza voltak a törzstagok. Ezekhez cí^atlakozott azután egy
g>^akran váltakozó kör.

De aki annyira központja minden társaságnak, a végén
nem kerülheti el, hogy ne legyen külön asztaltársasága és

hozzá való helyisége. Meglett az is. Az István-szálló Mikszáth-
szobája. A derék Gundel jóvoltábóil pompás hely. A falakon
Mikszáth mveibl vett alakok — Mirkovszky Géza falfestmé-

nyei, Mikszáth arcképe — az egész szoba szeretettel és izlés-

(
sel berendezve.

y És min szócsaták viharzottak itt el ! Ha Szilágyi Dezs-t
elfogta vitázó kedve — rendbsen ide jött el, kiadta a témát,

a vezérszót, amelyrl szó legyen, elmondta a maga rendesen
merész véleményét és várta, hogy meginduljon a vita. Ha senki

sem mert hozzászólani a tárgyhoz és ellenvéleményt mondani
— pedig ez volt Szilágyi kedvére való, mert akkor lehetett

csak disputálni, érveket és ellenérveket felhozni, — akkor
Mikszáth, ki itt jóformán háziúrnak érezte magát, felvette az

odadobott keztyüt és vitába szállt a hatalmas Szilágyi-val. Ez
azután igazán nagy gaudiuma volt a hallgatóságnak. Emléke-

zetes est mindenkinek.

És m'inö társaság járt ide! Az összes vezet politikusok,

a közélet minden mevezetes alakja. Tisza Kálmán, Horváth Gyula,

Lukács Béla, Klapka György, Kemény János, Radó Kálmán,

Darányi Ignác, Bánfíy Dezs, Wlassics Gyula, Berzeviczy Albert,

Roszner Ervin, Tisza István, Beöthy Áldzsi, Barcsay Ákos és

.,, Domokos, Vörös László, gróf Pongrácz Károly, Terényi Lajos,

/ Rosenberg Gyula, dr. Farkas László, Molnár Béla, Kabos

Ferenc, Pap Géza, Szily Pongrác, Telegdy József, Kállay

Albert, Szemere György, Lehoczky Vilmos, Rudnyánszky Béla,

Örley Kálmán, Purgly Sándor, Láng Lajos, Pulszky Ágast, gróf

Festetics Andor és sokan mások. Egyidben, nagy pártharcok

idején, még Jókai Mór is.

Ezeknek a M'ikszáth-vacsoráknak, fként az István-szálló-

belieknek, nagy irodalmi jelentségük is volt. Ezek vitték bele az

irodalmat a politikai életbe.

Aki az Istvánba jött, annak otthonosnak kellett lennie az

j irodalomban, de különösen jól kellett ismernie a Mikszáth-

' témákat és Írásokat.

^ Ott beszéltek a pribolyi országútról, a fekete kakasról.
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a PIutóróD, Pali bácsiról, gróf Butlerról, FilcsikröK MácsikróL
Prakovszkiról — szégyen lett volna bárkire nézve, ezeket nem
ismerni. Nem jöhetett volna el újra a Míikszáth-szobába.

Nagy dolog volt ez akkor — a politikát megbarátkoztatni

Qz irodalommal.
I

Mikor az István fherceg-szállodát beszüntették 19O4-l)0n!;

megsznt a Mikszáth-szoba is. Mikszáth msLKu parentálta el,

valóságos „nekrológot" irt róla a .yasárnapi í//5ög'"-ban. 1'

Amig lehetett, részt vettem ezeken a különböz össze-

jöveteleken: amJkor megházasodni készültem, egy régi igére- </

ttt kellett beváltanom. Valami fogadásból kifolyóliag azt ígér-

tem volt Mikszáth Kálmán-r\2ik, hogy oly lakomát renidezünk

a tiszteletére, amelynél fogja megálllapitani a meghívandó
vendégek jegyzékét és az elkészítend ételek sorát. Az i'rodal-

minak nevezett vacsorát a Nemzeti Kaszinóban a Palkovics

éttermében tartottuk meg.

E vacsora két dolog miatt válik említésre méltóvá. El-
ször azért, mert els eset volt nálunk, hogy egy 'író tiszteletére

kiadója ily ünnepl lakomát adott, másodszor azért, mert az

ország nagyhatalmú miniszterelnöke Tisza Kálmán megappre-

liendálta, hogy t nem hívták meg; meg is üzente ezt fia, Tisza

István utján. Hiába bizonykodtunk mi', akik a vacsorát rendez-

tük, Mikszáth is, meg én is, hogy nem mertük rneghivni a gene-

rálist ehhez a „cigánylakomához", — Tisza Kálmán azt üzente'

volt, hogy aholt az irodalom ünnepet ül, ott a miniszterelnöknek

is jelen dukál lenni.

Mikszáth olvasmányai.

Mikszáth Kálmán nem igen tudott idegen nyelveket, élet-

rajzírói megemhtik ugyan, hogy szülei' német szóra küldték, de

sohasem tanulta meg a német nyelvet sem. Olvasmányaiban

kizáróliag a magyar nyelvre volt utalva és a külföldi irodalom-

ból is csak azt ismerhette meg, ami magyarra le volt fordítva.

Sajátságos intuícióval kitalálta, hogy mi a neki yaló olvasmány

és még rossz fordításból is meg tudta állapítani, ki a nagy

író. Ellentétben Jókai-w2Á\ szeretett olvasni, leginkább sze-

rette a nagy angol írókat, mert hamarosan rájött, hogy a

regény- és mémoire-irodalomban ezek az igaziak, csak azután

jönnek a franciák és csak nagysokára a németek.

A
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Az angolok között legtöbbre becsülte DickensA és

Kipling-et Mikor a ,,Klctsszikus Regénytáf'-i kiadtuk, ígéretet

tettem neki, hogy a programmon tul is fogunk Dickens-kötete-

ket lefordíttatni önálló külön kiadásban, ha elszót ir a

magyar Dickens-kiadáshoz. Erre ö készséggel vállalkozott és

maga sürgette folyton az ujabb és ujabb Di'ckens-kiadásokat.

Talán ennek a sürgetésnek is van némi része abban, hogy a

„Klasszikus Regénytár" aránylag sok Dickens-müvet ölelt fel.

Dickens mvei közül Copperfield Dávid történetét becsülte leg-

többre.

A franci'a irók közül szerette Daudet Alfonz-oi és külö-

nösen Maupássant-t Ennek elbeszélései nagy hatással voltak

rá. A naturalizmus nem izgatta fel. Nem tulajdonított neki nagy
jelentséget. Különben is semmiféle irányt nem tartott végle-

gesnek és nem is tartotta fontosnak, hogy ki milyen csoporthoz

csatlakozik, hanem azt, hogyan ir és hogyan tud publikumot

hódítani.

Egyszer jelenlétemben szóba került a sokat vitatott Ady
Endre. Egyik fiatal író elmondotta neki Ady egy novellájának

tartalmát és kérte véleményét Ady-röl, az körérl, a „Nyu-

gatosok"-ról. Mikszáth igen megfontoltan válaszolt. Nem az a

fontos — ezek voltak körülbelül szavai — hogy min témát

dolgoznak fel ezek a fiatal irók, sem az, hogy min eszméket

akarnak propagálni írásaikban, fontos az, van-e tehetségük,

tudnak-e irni, meg tudják-e fogni a közönséget és meg tudják-e

tartani. Ha igen, akkor lesz bellük valami, ha nem, hiába tüle-

kednek.

Ilyen szempontból nézte az orosz irodalmat is. Fölibe

helyezte az összes népszer íróknak DosztojevszkijA. Szerette

volna minden munkáját elolvasni, de ez nem volt lehet-

séges, mert akkor még csak a ,,Bün és Bnhdés"' volt meg

magyar nyelven. Ha irodalomra került a sor, senkirl sem

beszélt annyit, mint Dosztojevszkij-rl

Az angol történetírókra én tereltem figyelmét. Macaulay-ni

és Carlyle-rsL is. Semmi nagyobb hatással nem volt azután

Mikszáth-rsi, miint ennek a két írónak essay-i és esgiyéb történeti

muinjkái.

1886-ban rábírtam Mikszáíh-oi, hogy nézz?en kissé körül

külföldön is. BdSdigelé Magyarországon kívül csak Qleichen-
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berg fürdt ismerte, oda el szeretett járogatni. Ezúttal eljött

velem Ausztriába, ahol bejártuk a Saizkammergutot, annak szép

fürdhelyeit és városait, azután átmentünk Bajorországba;

napokig tartózkodtam vele Münchenben és még egy-két szép

helyütt.

Ezen az utón beszéltem neki Macaulay-r6\, akinek egy

essay-kötetét magammal vittem. Rendesen elmondtam neki

nappal annak az cssaymek a tartahnát, amelyet eltte való

este olvastam és ezzel annyira felcsigáztam az éndbklödését,

hogy nem hagyott békét, azt kivánta, hogy magyarul olvassam

fel neki azt, mert csak ugy ismerkedlietik mieg az Íróval.

Nem volt könny feladat; az angiol szöveget magam eltt

tartva próbáltam azt ex abrupto magyarra átültetni, ami persze

különösen az eils idben csak némi bizonytalan dadogás kísé-

retében sikierült. Mikszáth azonban ezzel iis meg volt elégedve,

st jobbnak tartotta az én eleven fordításomat azoknál, amelyeket

utóbb meg tudott szerezni. Mindig ígértem volt neki, hogy

Macaulay összes essay-it le fogjuk fordíttatni arra való for-

dítóval és magyarul kiadjuk. A fordítások el is készültek,

sajtókészen várják a kiadást, de Mikszáth már nem érhette

meg ennek a vágyának teljesülését.

Ezen az utazáson sok érdekeset figyelt meg. Egyet-

mást le is írt ,,Utazás a németek között' cimü ciklusában. De

mivel akkoriban sok baja volt gyomorhurutjával és nem bírta

el a német kosztot, a harmadik hét végével már türielmetlean

lett, mindenképpen haza akart utazni. El is indultam vele

és egyfolytában utaztunk Budapestig. A Keteti pályaudvarnál

szálltunk le és mieltt még útját folytatta volna falun lakó

családjához, ott a pályaudvari vendéglben együtt, búcsúzóul

íTieg akartunk ebédeliní. Mieltt az ebédet megrendelhettük

volna, arra ment a pincér egy tál párolgó turóscsuszával,

Mikszáth kiveszi a kezébl a tálat, leteszi maga leile az asztalra

és ünnepéilyesen íelkiált: „Leborulok a nemzet nagysága ettt".

Gyomorhurut ide, gyomorhurut oda, velem együtt kiürítette

az egész nagy tálat. A németek gyönge ételeit nem bírta

bevenni, ezt a nehéz, zsíros ételt elfogyasztotta virtusból, haza-

fiságtól megilletdötten. Ilyen a magyar ember.
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Mikszáth külföldön

De nem csak Mikszáth VQÍte észre korának nagy külföldi

Íróit, hanem a külföld is észrevetíte Mikszáth Kálmán-t, hamarább,

mint bármelyik más írónkat. Szinte egyidejleg azzal, hogy

Magyarországon is észrevették. Talán azért volt ez, mert

azzal a kis zsánerrel, a rajzzal tnt fel, amely odakünn

is népszer volt. „'Á jó palócok'' és a ,Jót atyafiak'' egy-egy

elbeszélését közölték valamely külföldi lapban, talán legelször

svéd nyelven, ennek hire azután tovább ment és egyszer csak

észre lehetett venni, hogy Mikszáth a nagy külföldi sajtóban

polgárjogot szerzett magának, anélkül, hogy valamit is tett

volna ö vagy más ennek érdekében.

A Mikszáth itthoni népszerségének igen nagy el-

nyére vált ez; a külföldi portékia mi'ndig imponál a

magyar embernek; az, hogy Míkszáth-ot a külföMi lapok közölni

kezdték, itthon is nao^ elismerést szerzett neki és ha semmit

sem tehettünk akkor annak az érdekében, hogy munkáit

eljuttassuk a külföldre, mert hiszen ez magától ment, megtet-

tünk mindent, hogy küiöldi hire eljusson Magyarországba.

Gyors i'tthoni népszerségének talán ez egyik fötényezöje volt,:

a külföldi elismerés helyes adminisztrálása. Tényleg alig van

Mikszáth-nak szebb elbeszélése, mely ne volna több nyelvre

lefordítva. A ,Jó palócok"-n^k öt kiadását ösmerjük; le van

fordítva angolra, franciára, németre, cseh és svéd nyelvre. A

„70/ atyafiak" \e van fordítva német, finn, norvég, tót és cseh

nyelvre. Ezeknek a köteteknek egyes elbeszélései azonfelül

még jóformán miinden egyes európai nyelvre. A ,,Szent Péter

esernyje" le van fordítva angol, francia, cseh, holland, német,

olasz, román, svéd, lengyel, horvát nyelvre. Franciául és

németül kétféle kiiadás is jelent meg.

Heinlein István, volt múzeumi bibliográfus, egyetemi tanár,

, ,
99 oly munkáját sorolja fel Mikszáth Kálmán-nak, amelyek eg\'

0^' vagy több idegen nyelv fordításban megjelentek. Helyesen mon-

dotta Beöthy Zsolt, midn Mikszáth-ot ünnepelte, hogy Mik-

száth-n^k köszönhetjük, hogy „kultúránknak legalább egy ágá-

val oly magaslaton lengethetjük gyzelmi lobogónkat, honnan

az egész mvelt világ megláthatja", mert Mikszáth-ot tényleg

észrevette, meglátta és méltányolta az egész mvelt világ.
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Kiadói jogoI< ég és föld líözött.

Az a tranzakció, mely az abbamaradt per íolytán létre-

jött a Légrády Testvérek céggel, a maga nemében egész külön-

leges interregnumot hozott létre. Légrádyék miránk ruházták

át a nekik szerzdésileg biztosított jqgiokat. Ehhez képest már
most 1906-ig mii voltunk jogositva a Mikszáth uj munkáinak

kiadására, illetleg mi gyakorolhattuk a Légrádyék jogait. M!eg-

állapodiásunk Légrády-ékkcú 1905 július 30-án kelt, de ennek a

jogmak gyakorlása egy nagy akadályba ütközött. Kisült utóbb

ugyanis, hogy Mikszáth-nak a Fránklin-Társülát-iál van egy

szerzdése, mely ennek a társaságnak 1902 július 1-tl kezdp-

dleg biztositja Mikszáth Kálmán egész irói müködéséniek

kizárólagosságát. Az a sajátságos helyzet állott tehát el, hogy

ha Mikszáth munkáiból valamit ki akarunk adni, amihez feltét-

lenül jogunk van 1906-ig, Mikszáth csak az esetne adhat nekünk

kéziratot, ha erre a Franklin-Társulat beleegyejzését elzetesen

megkapja, amint ez az alábbiakból ki fog tnni.

A Franklin-szerzdésben természetesen gondoskodva van

arról is, hogy Légrádyék 1905 december 31~ig jogosítottak

Mikszáth mveinek kiadására, de meg van állapitva az is, hogy

amennyiben k ezzel a joggal élni nem kivannak, akkor ds-
sorban a Franklin-Társulat-oi tartozik a szerz a munkával

megkínálni.

„Interregnum"-nak neveztem ezt az állapotot, pedig talán

jobb lett volna „ég és föld között lebieglés" állapotának nevezni,

mert hiszen nyilvánvaló, hogy miután összes Mikszáth-kiadvá-

nyaikat Légrádyék ránk ruházták, k a kiadás jogával élni nem
fognak, ellenben Mikszáth elssorban a Franklin-Társulat-ot.

kényszerülvén m'egkinální kéziratával, mi még ezen idn belül

sem élhetnénk a ránk ruházott joggal.

Hogy miért kötötte meg Mikszáth Kálmán ezt a szerz-

dést a Franklin-Társulat-iSií, az akkor is talány volt lelttem,

ma is az. Még rejtéllyesebb, hogy miért tartotta szüksé-

gesnek már 1902-ben magát arról biztosítani, hogy 1906-ban

kiadója lesz. Hiszen neki valóban nem kellett aggódnia, hogy

kiadó nélkül marad. Ez a Franklin-szerzdés bizonyára

összefüggésben van az akkori újságírói helyzetével, azzal,

hogy körülbelül abban az idtájban a ,,Pesti Hirlap''-ot otthagy-

ván, átment az ,,Áz Ujság^'-hoz és egyidejleg fmunkatársa
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lett a „Vasárnapi í//sa^''-nak. Igaz, ebben a szerzdésben

neki azért, hogy összes irodalmi munkássáigát kizárólag a

Frankün-Társulat-nak fogja szentelni, mérsékelt havi fixum

volt megállapítva, viszont igaz az is, hogy a könyvekért fize-

tend ivenkénti tiszteletdíj kisebb volt, mint amint mi annak

idején neki felajánlottunk volt.

Mikszáth nekem a Franklin-Társulat-isá kötiött szerz-

dést késbb megmutatta, st egy másolatát is elhelyezte nálam,

hogy elhalálozása esetén Ismerjem a helyzetet. Én item tartot-

tam ildomosnak akkor ezekrl hozzá kérdést intézni,

különben is post festa történt volna. Gyakorlatilag

minket nem is érdekelt a kiadások tekintetében felmenilö

probléma, mert hiszen 1905 második felében voltunk, Mikszáth

összegyüjthette tehát mindazt, amit könyvalakban ki akar adni,

egy esztend múlva átadhatta volna uj kiadójának, a Franklin-

Társulat-nak és igy mi ezen idben nem is kerültünk volna

abba a hdyzietbe, hogy Mikszáth-mvet kiadjunk. Azonban

nem igy történt.

A Jókai-életra/z,

Jókai Aíör-t elszólította a halál és azok között az intézke-

dések között, amelyekkel társaságunk Jókai Mór iránti kegye-

letének kifejezést akart adni, a legels az volt, hogy igiondos-

kodjunk hozzá méltó életrajzának megírásáról. Tudtuk, hogy
ezzel igen nehéz feladatot vieszünk magunkra, hiszen egész

irodalmunkban az élsetrajz volt az a mfaj, amdyet legkevésbbé

kultiiváltak Íróink. Jóformán egyetlen irodalmi életrajzunk volt:

Gyulai Pál-nak Vörösmarty-élGiraiza. Nem volt akkoriban

Deák-nak, Kossuth-^nük, Széchenyi-nek, Petü-nek méltó élet-

rajza. Éreztük annak a nehézséglét, hogy egy körünkbl aHg

távozott nagy ember életrajza azon frissiben miegirassék, de

nem akartuk, hogy Jókai is imént megnevezett nagyjaink sor-

sára jusson, akikrl még ma sem szól hozzájuk méltó élet-

rajzi munka.

Mikor a Jókai-életrajz tervét koncipiáltam, Mikszáth

Kálmán-v'á gondoltam elssorban. Amióta Macaulay-va[,

CarlyleAái megismerkedett, mindig arról ábrándozott, hogy

ilyen biográfiai munkát szeretne irni, mert hiszi, hogy az

nekii sikerülne. Sokat beszéltünk róla, hogy Deák Ferenc-röi
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írná meg ezt a munkát. Görgey is szóba került, de mind egy-

formán nehéz volt, mert hiányzott a hozzá való anyag és

évekig tartó forrástanulmányokra Mikszáth nem szentelhette

idejét. Ez természietének sem felelt meg, de anyagilag is rend-

küvül káros lett volna rá nézve.

Jókai most elhalálozván; ö benne is az az eszme kelt

életre, hogy voltakép Jókai volna az, akirl ö azt a ré^en áhí-

tott mestermunkáját megírhatná. Mint iró mindenesetre köze-

Bebb is esik hozzá, mint Deák Ferenc, vagy Görgey Arthur.

Sokat érintkezett vele, ismerni véli, gyermekkora óta rajongp

tisztelettel viseltetik iránta, a legnagyobbak közé sorolja, mind

oly körülmény, amely öt jóformán a Jókai-életrajz megírására

pnddlesztinálja.

Hiszen már foglalkozott is evvel a dologgal, sok évvel

ezeltt, amikor Jókai életét versekben irta meg a ,Jó könyvek''

cimü népies vállalatba. Ez a verses életrajz tanúságot tesz

amellett, min rajongással irna Jókairól. Késbb 'is minden

alkalmat megragadott, hogy Jókai iránti szenetetének és tíiszte-

letének kifejezést adjon, valahányszor alkalom kínálkozott rá,

mindig irt róla, beszélt róla és ünnepelte t. Én emlékez-

tem rá, min extázisban volt akkor, amikor a verses füzetét

irta meg Jókairól és annak folytatásait nap-nap mellett elhozta

és felolvasta nekem. Én b'iztam benne, hogy a Jókairól szóló

életrajzot Jókaihoz és magához méltóan meg fogja irni.

Akként alakítottuk a küls körülményeket !is, hogy teljes

odaadással szentelhesse magát ennek a feladatnak. Oly tiszte-

letdijat állapítottunk meg ezért a könyvért, amelyhez foghatót

nem fizettek akkoriban Magyarországon, 20.000 koronát. Ebbl
a pénzbl építette fel Mikszáth Horpácson lakóházát, melyet

az épitési összeg eredetére való tekintettel Jókai-ház-nak

nevezetet el.

Anyagösszehordás

.

Mikszáth teljes hévvel feküdlt neki ennek a munká-
naik. Mindenfell összehordta az anyagot, mindennek alapo-

san utánanézett, elutazott azokra a helyekre, ahol Jókai tar-

tózkodott. Komáromban összeköttetésbe lépett azokkal az

emberekkel, akiktl becses adatokat remélhetett, különösen a

Jókai-család tagjaival; elolvasta a kötetszámra men
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napló-jegyzeteket, amelyeket egyes családtagok szívesek vol-

tak rendelkezésére bocsátani. Szóval a legnagyobb ambícióval

fogott hozzá a munkához, mert annak elvállialása után érezte

csak voltaképen súlyát annak, min nagy feladatot vállalt

magára. Nagy dolog volt ez, abból a rengeteg anyagból, amit

összehordtak az ügy iránt érdekldök és abból, amit

mi az egész Jókai-irodalom összeírásával és összegyjtésé-

vel rendelkezésére adtunk, kiszemelni a jelentékenyt, a jellem-

zt, a fontosat, a használhatót és kiselejtezni a jelentéktelent,

a feleslegeset, a közömbösét, a hitelt nem érdemlt. Nagy fel-

adat volt ez, különösen olyan embernek, aki ily munkához nem
volt szokva. A megirás gyönyörség volt neki és köny-

nyen ment. De az adatgyjt munka rá nézve voltaképen nap-

számos-munka volt, még'is vállalta, mégis elvégezte, mert

csak igy juthatott céljához.

„Bizony siisyphusi' munka volt — mondta ni'aga — nekem

laikusnak. Mert mikor már megirtani egy jó darabot, föl-fölbuk-

kant valanDÍ uj adat, mely összeís eddigi okoskodásaimat halomra

döntötte. Ugy voltam vele, mint a kaláris-füzök, vagy uj fonalat

kellett húznom a kalárisokba, vagy uj kailári'sökat a fonálra, vala-

hol mindig romlotit. Hanem hát sok jó emberem volt, akiik min-

denben segítettek adattal, jó tanáccsal. Felikotorászták a levél-

tárakalt, beiküldtek leveleket, okmányoikat, visszaemlékezéseket.

De még ez se lett votaa elég. A barátaiim segítségével inem

menteni volna semmire, érieztem, hogy az ellenségeimet is be kell

fogni a munkába.

Ez pedig ugy történt, hogy amelyik fejezetben, vagy élet-

részletben hézag mutatkozott, ahol liomály volt vagy valami ellent-

mondáss^erü látszoitt és ahol nem éreztem magamat biztosn'ak,

azt leközöltem a lapokban mutatványnak, mire megindultak a cáfo-

latok, hélyríeigazitások is mindenféle fajtájú fenekedések, melyek-

tl a csontjaim el nem törtek, hanem ahelyett olyaini világosság

gyúlt a bizonytalan adatok ködébe, hogy szilárd lépésekkel halad-

hattam tovább. Szóval a barátaimnál csak az ellenségeim segit-

betek nagyobb igyekezettel."

Az olvasó, mikor a kész munka eltte van, el sem tudja

képzelni, mennyi utánjárás, mennyi kutatás, mennyi vizsgáló-

dás eredménye az. Mikszáth Kálmán két télen át dolgozott ezen
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a munkán. Azt irja maga, hogy azért télen, mert csak akkor

tud dolgozni, mikor a természet alszik, mikor a természet ébren

van, akkor álmodni és politizálni szokott. M^indkét télen át

jóformán naponként dél felé bejött hozzánk és átadott valami

komissziót. A levelezést ngyanis nem ö maga végezte, mert ez

is nagyon akadályozta volna munkájában A mi irodánk végezte

helyette ezt a munkát, az fordult levélben mindazokhoz, akik-

tl valamely felvilágositás kellllett volna; sokszor igen jelenték-

telen apró dolgokról, sokszor igen fontos dologról kellett tuda-

kozódni.

A Szent Benedek-rend házfönökségét kellett például meg-

keresni aziránt, hogy Jókai kitol, mikor és mily összegért

szerezte meg a balatonfüredi villát és mikor, kinek és mily

okokból adott tul rajta. Hiszen ezeket az adatokat a telek-

könyvbl is meg lehetett volna tudni, azonban mégis a rendhez

fordultunk, mert hisz voltaképen nem tisztán a számbeli ada-

tokravan az életrajzirónak szüksége, hanem inkább oly körülmé-

nyekre, amelyek világot vetnek Jókai Mor-nak Balatonfüreden

töltött napjaira, amelyek a villavétellel és eladással kétségtele-

nül összefüggnek.

A Jókai-életrajz egyebek közt magában foglalja Budavár

bevételének körülményeit is. Ebben azután oly dolgok fordul-

tak el, amelyek aggályosak voltak. Meg kellett végre hitele-

sen állapítani, igaz-e, hogy Windischgraetz halomra lövette a

pesti házakat és igaz-e, hog^^ Görgey lövette a királtyi várlakot,

vagy ha nem lövette, felgyult-e és szienvedett-e sérüléseket?

Erre a két kérdésre Görgey Arthur maga adhatott leghitelesebb

felvilágosítást. Levéllel t terhelni nem lehetett, személyesen

kellett tle kérni a választ, amelyet készséggel meg is adott és

amely egyik részében teljesen dilenkezett az addig terjesztett

híradásokkal.

Mikszáth természetesen nem közölte Görgey válaszát a

két kérdésre, mert hiszen t csak az eredmény érdekelte.

Helyénvalónak találom, minthogy ezek a válaszok felette érde-

kesek, itt közölni az akkor feljegyzett szövegben. Arra a kér-

désre, hogy igaz-e, hogy Windischgraetz halomra lövette a pesti

házakat, Görgey a következket jelentette ki

:

^.Windischgraetz Budavár ostroma idején nem volt a vár-

ban, hainem már ki volt zve az országból. A vár parancsnoka
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fientzi volt, látiek vagy 4000 ember állt rendelkezésére. Midtt a«

ostromot megkezdhettem volna — úgymond Görgey — föHiivást

intéztem Hentzihez, hogy adja meg magát, amely esetben szabad

elvonulást biztositok neki és séregériek. Ha mlem adja meg magát

és a harcot kívánja, akkor ás ^tisztességes kapitulációt biztositok

neki, ha Pestet nem löveti éls a Lánchidat nem bántja.

Hentzi Qizónbm Jellasicfi részéröi biztositást kapváoi arról,

hogy i'dejeikorán felrnértt csapatok fognak rendelkezésére állani,

azt határozta, hogy a várat fel nem adja, kíméletet nem gyako-

rol, hanem minden lövést, amely a várra történfJc, husizszorosan

viszonoz és pedig Pestre és a Lánchidra.

Én ennek folytán megüzentem Hentzinek, hogy amennyiben

iazt a fenyegetését, hogy Pestet halomra löveti és a: Lánchidat feli-

robbantja, beváltja, kaird^lére hányom öt éis embereit. Ki is adtam

a parancsot, hogy foglyot ejtetnii nem szabad, hanem kard élére

kell hányni mindenkit.

Pest házai tényleg halomra lövetitek, die nem Windischgraetz,

hanem Hentzi által. Mindez okmányszerüleg meg van „Mein

Lében und Wirken in Ungarn" ciimü müvemben, melynek a tiszta

igazságon' alapuló adaítait senküsem cáflta meg."

Ellenben a másik kérdésre, hogy igaz-e, hogy Görgey

Arthur lövette a királyi várlakot, ezt válaszolta.:

„Az, hogy én a várlakdt lövettem volna, legenda, mely

Kossuthnétöl ered, alri abbam a hitben volt, hogy én a várlakot

azért lövetitem, hogy ö bele ne költözhessek.

Az tény, hogy a királyi várlaík kigyulladt. Kigyulladit pedig

kartács-lövéstl, amlely véletlenül érte a várat Arra, hogy a várat

fel kdl gyújtani, én parancsot nem adtam. A Oellért-hegyeii volt

csillagvizsgáló mellett volt felállítva egy ágyuüteg. Ennek az ágyu-

ütegnek lövésétl gyulladt ki a várlak, ammthogy kigyulladtak

egyéb házak is. Ez elkerüllhet nem volt, de — miröt emiitettem

— arra, hogy a várlakot fel ikell gyújtani, patrancsolt nem adtam/'

Ami összeköttetés csak volt, mind felhasználtuk az ada-

tok érdekében. Egy napon azzal állit be Mikszáth, hogy sehogy-

sem tudja megállapitani Laborfalvy Róza születési évét. Nincs

ennél könnyebb, mondom én, kiküldök valakit a kére-

pesi temetbe, megnézzük a sírkövén. De hát a sírkövén

nem volt kiírva a születési éve, akkor azután Lévay József-
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6°^*'*' '''*^*^* becsár szerint 7S77.j6»/, kr„ melyekkel osztályrésze ki

r^yiyCt**'*^ lett elégítve, u. m. 1045? frt. 36*/, kr. Másodszor Esyftr, Vdly Fí-

•V**' .

t)ó- ''""^V^ általvette : a) A gyallai tagosltott ingatlan javakat 4000 pfrt-

Vu^iV*^^^** • ban. b) A banai ingatlaá javak becsárának «/» részét, 7J0 pfirt. c) A

I LtrS VcW^-'***' * nyéki és pcttendi ingatlan javak bccsárából 2042 frt. 2 j»/i J""- J.^J^ész.

^^^^
• '*. tJ***^ Kikepéruben 3?oo frt. e) Az ingóságokból bccsár szerint 465 frt.

^j^^iti^vw-MT* . ^^^,^ ij«/j Jtr. E szerint Eszter illetségére nézve 10457 f""^- 36»4 kr. szime

XtívKA*'*^^ • í^^^kielégittetctt. Harmadszor A&rit illctóségébe kapta: a)=A nyéki és

\<iAlrvA^
</*<*^^ penendi ingatlan javak becsárának még fenmaradott részét, u. nu

^^"^^^
* A/ 9'<i7 P* '^*/» '"'• '') ^ gárdonyi ingatlan javakat I ecsár szerint 800

J^tX í***'*^
• . frt, c) és az ingóságokból becsár szerint, ir.ely öszlet egybevéve té-

"lyj^úvOv • *M^ ' itta 10457 frt- i6 kr. és igy Móricz osztályrésze szinte kielégittetctt.

ftjA*'*^ Azonban kedves anyánk a komáromi ingatlan javaknak, mint bol-

JfjaU/U dogult édes afyJnkkal való köz; s'zeVreményénck és a banai ósi bir-

AJ^AfV^ * ^^
I

tollának haszonvételét magának holta napjáig fcntartotta. Ekképén

^. í!^*'*^ mindegyikünk az osztályrészét, úgymint tizezernégyszázötvenhét
'***^'

-j.{l^ Cv| forint harminchat és kétharmadrész krajcárt ezüstpénzben a fenn

YVA*v • 1^ elsorolt realitásokban hiány : nélkül kezéhez vévén, ezen atyafiságos

*j V"wW^
viln^«^

osztály szerint ki vagyunk elégítve. Magvaszakadás esetére azonban
^^^

ukcJUjJ^ *' oldalágas örökösödést, ezcn osztályrészünk erejéig költsönösen

ÍVUa^w*'*^ *' ^ fentartjuk és kikötjük, megjegyezvén különösen, hogy mivel Móric

. y* VK*^' ''*'^ öcsénknek ez i^ szerint gyermekei nincsenek, ugyanazért, ha fele-

I ^^jjr y^V*'***' »ége özveg\'en találna mafa<3ni, ezen osztályrésze biztosíttatván, an*
^'**^ ^i"^ «M/**^ nak haszonvételét élvezheti addig, mig férjének nevét viselni fogja.

*'M*^'**'^^^I-*2*A ' ^^'y osztályunkat minden pontjaiban elfogadván, annak hitelérc

^ j;^ fcM, V'*^'V*^^/^ - ezen osztálylevelünket saját aláírásunkkal és szokott pecsétünkkel

skihiM^ ^ y*A** *'^*7'^ 'megersítve, három példányban kiadtuk. Költ Komáromban. Sep-

^^^ 4-yt*v tember 12-én 1850. Esztendben. Asvay Jókay Károly s. k. (P. h.)

(^ (^ v*^v
^^^^ ^^^^y j^j.^y g^^j^^ yjjy Ferenené s. k. (P. h.), Asvav Jókay Móric

•-UMvC*'^^ . , s. k. (P. h.). ^t^ - '
>f«.vt^ Wl«w

A Jókai-életrajz korrektúrájának egy oldala

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 14
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hez fordultunk Miskolcra azzal a kéréssel, hogiy a miskolci

anyakönyvben puhatoltassa ki Jókainé születési évét.

Abban az esztenidiöbeii a vacsorálások tisztára a Jókai

életrajzának voltak szentelve. Mliinden estére más-más valakit

hivott mieg Mikszáth vacsorára azok közül, akik Jókai-vd\

srbben érintkeztek, akiktl jellemz adatokat rtemélhetett,

vag:y akiknek megbízásokat adhatott, hogy ilyen vagy olyan

adatoknak járjanak utána. Naigy segítségünkre volt ebben a

dologban az örökké fürge és örökké szolgálatra kész Nagy
Miklós.

A próhakiadás.

A Jókai-életrajz miegirása más tekintetben is teljesen

különbözött Mikszáth eddügi irási rendszerétl. Ez volt az els
munka életében, amely nem jiellent meg az újságban, amelyet

nem adhatott ki folytatásokban, amelyért nem jelentkezhetett

esténként a liegfélelmetiesebb kézirat-bevasaló, a szedgyerek.

Ezt a munkáját ugy keltett megírnia Mikszáth-ndk, hogy a kéz-

irat majd csak akkor kerül nyomdába, mikor a m teljesen

készen lesz. Néhány mutatványt ugyan közölt egyik-másik

lapban, de ezek is a kevésbbé fontosak közül valók voltak. Mint-

hogy azonban Mikszáth hozzászokott ahhoz egész életén át,

hogy amit ma meigiirt, azt holnap már olvassák és ahhoz holnap

hozzászóljanak, a Jókai-életrajznál ezt a nyilvánosságot akként

pótolta, hogy naponként eljött hozzánk és felolvasta többünk

eltt az eltte való niap megirt penzumot. Ezzel megint mi jutot-

tunk a maga nemében páratlan élvezíethez. Hosszú idn át

ennek a munkának bvkörében éltünk.

Mikor a m, eléggé gyorsan, teiljesen elkészült, sajtó alá

adtuk és végleges kinyomatása eltt u. n. próbakiadást ren-

deztünk. Körülbelül 30 példányt nyomattunk ki összesen, nagy,

széles margóju papirosra. Ezek a példányok kézirat gyanánt

voltak kinyomatva abból a célból, hogy azok, akik Jókai Mór
élete körülményei iránt tájékozva vannak, átnézhessék ezt a

kéziratot és figyelmeztethessék a szíerzt esetleg egyes téve-

diésekre. Azzal a kéréssel küldtük szét ezeíket a pélidányokat az

iUetknek, hogy a margóra teglyék meg bárminem mieigjegy-

zéseiket és e tekintetben ne legyenek szégyenlsek, ne feszé-

lyeztessék magukat semmiféle szempont által. Münthogy a
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szerz irói ambíciójának egész tdjességében a nagy költhöz

méltó mvet óhajt adni, annak, fként adatai tekintetében, téve-

désektl annyira mentnek kell lennie, amennyire ezt a kortár-

sak visszaemlékezélsei lehetvé teszik. Énnek a kívánatos cél-

nak megvalósításához mindenkinek hozzá kell járulnia.

Hozzá is járult mindenki; igen értékes helyreigazitásokat

és uj adatokat közöltek ezen az utón Fészty Árvád, Peti Mária,

Hegeds Sándor és neje Jókai Jolán, Ihász Lajos, Jókai roko-

nai. Azután a komáromi Tuba János, a /ófeaí-bibliografus Szin-

nyei József, a Jókai-életrajziró Szabó László, továbbá Keszler

József, Alexander Bernát, Nagy Miklós, Voinovich Géza, Rubinyi

Mózes. Végül a legértékesebb javításokat eszközölte Beöthy

Zsolt és — Gyulai Pál. Különösen kedvesek voltak ez utóbbinak

megjegyzései. Egy helyütt egy Jókai-regényrl szólva, azt

jegyzi meg Mikszáth: „Bizony nehéz jó regényt írni". Erre oda-

jegyezte Gyulai Pál sl margórai: „Még nehezebb jó életrajzot

Írni." Ebben kritikai évdés, incselkedés volt és talán

dicséret is.

Egyébként maga Mikszáth Kálmán ezekrl a marginális

megjegyzésekrl „A tökéletes könyv'' címen levelet írt a „Va-

sárnapi Uiság'' szerkesztjéhez. Ebben megírja, hogy a Jókai-

életrajz kézirati próbakötetei most a tél elején kezdenek visz-

szaszállingózní és olyan érdekldéssel várja ket, mint Noé a

szétküldött galambjait. Tréfálkozva ír arról, hogy minden meg-

jegyzést tekintetbe vesz és a szerint igazítja helyre az íllíet

mondiatot. De hát az egyik lezt kifogásolja, a másik amazt és

ha mindegyiket követi, akkor a végén nem marad mteg belle

semmi. A visszaérkezett próbapéldányok között — írja —
utolsónak kapta meg Fesúty Róza példányát levél kíséretében,

amelyben azt mondja a többi között: „Ezt tartom a maga leg-

tökéletesebb munkájának". Mikszáth már most szinte önmagát
figurázza ki, azt mondván, hogy mire az utolsó példány adatait

és helyreigazításait is mobilizálja, az egész könyvbl egyetlen

sor sem fog megmaradni: „íme hát ez volna az én legtökélete-

sebb könyvem." A tréfás levelet ekként fejezi be:

„Itt állok tiszteit Barátaim a romokon. A margókról fölszáp-

panto t?t jegyzetek fülembe dongtnlaik, miint egy méhraj, melyet fel

kell szedni és egyletlen köpübe rakni. Éjjel-nappal ezt csinálom

14*
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és nem kezdhetek e percben másba, mert ha e méhek szetröpköd-

nek ai feíemböl, soha semmi hattalom azokat össze nem foigdossa."

Mikor végre elkészült ezzel az legnehezebb munkájá-

val, a felszippantott jegyzetek feldolgozásával, akkor a kész

könyvet a következ sorokkal küldte el hozzám:

i4 /7agy szenzáció.

Az annyi gonddal elkészült könyv végre 1906 december
havában megjelenhetett.

Bár sokan tudtak elzetesen róla, mégis a szenzáció ere-

jével hatott. Oly országos érdekldést keltett, aminre irodal-

munkban talán Arany János „Toldi szerelmé''-nek megjelenése

óta. tehát több mint harminc esztend óta nem volt példa.

A közönség és a kritika nagy elismeréssel fogadta a

munkát, de voltak különvélemények is, st emelkedtek ersen
gáncsoló hangok is.

Általában elismerték, hogy a költ élietét és korát, t magát

és a vele két évtizeden át szerepelt személyiségeket rendkívül

éles világitásban mutatja be, hogy egész ambíciójával töre-

kedett arra, hogy méltó képét adja a mi nagy Jókainknak, hogy

a nagyszer korképben a múlt század minden szellemi és tár-

sádaltni' áramlata ott hullámzik elttünk s a háttérbl szilárdan

váíik ki a költ életnagyságú alakja. Kiemelték, hogy ez egy

jelentékeny iró véleménye egy nagy lángelmérl, hogy igy

csak egy nagy magyar iró beszélhet egy másik nagy magyar

Íróról - de voltak olyanok is, akik a feladatot megoldhatatlan-

nak mondották, mert Jókairól ma még nem lehet életrajzot írni
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és hogy Mikszáth ezt a lehetetlennek látszó feladatot Kolum-
buszi egyszerséggel akként oldotta meg. hogy regényt irt

Jókai életérl . .

.

Voltak, akik lelkesen vallották, hogy ebben a munkában a

kongeniális Mikszáth ércnél és márványnál becsesebb emléket

állitott Jókainak és hogy ennél pompásabb irodalmi alkotás

évek óta nem jelent meg a könyvpiacon, de voltak, akik meg-
haragudtak Mikszáth-ra, amiért Jókait több helyütt gyönge

embernek mutatta be, némelyik munkáját ersen megkritizálta

és voltak, akik még a kiadót is támadták azért, amiért egy

Jókai ünneplésére szánt munkának — ezt a mvet adta ki.

Voltak, akik készségesen elismerték, hogy Mikszáth ala-

pos készültséggel fogott a munkához és történetirói komoly-

sággal törekedett feladatát megoldani, az Igazságot kikutatni

és megállapítani, de voltak, akik néhány jelentéktielen tévedé-

sért és némely dolognak az övéktl eltér felfogásáért a munkát

leszólták és irodalmi értékét kétségbe vonták. Talán sohasem

hullámzottak annyira vélemények és ellenvélemények, mint e

körül a könyv körül. Mégis az elismer, dicsér, st rajongó

vélemények voltak túlnyomó többségben.

A probléma, amely körül a legélénkebb vita folyt, külön-

ben elég érdekes volt: melyik az igazibb törtéoetirás : a kés
utódé-e, vagy a mai szemlélé?

Az egyik oldalon azt mondták: aki benne él az esemé-

nyekben, az nem lehet azok hséges feirója. Hiszen saját sze-

mével csak a maga dolgát és a legszkebb környezetét látja;

nem láthatja világosan az események hatását az intézmé-

nyekre, az emberekre, a korra.

A másik oldalon viszont azzal érveltek, hogy a jöv his-

torikusa is csak a kortársak feljegyzéseibl Írhatja meg egy
korszaknak, egy osztálynak, egy embernek életét. Ez a fel-

jegyzés tehát akkor is értékes, ha hézagos — mert megbecsül-

hetetlen anyagot szolgáltat a jövnek.
De akik tárgyilagosan beszéltek és irtak errl a dologról,

azok megengedték, hogy lehet a fell vitatkozríi, vájjon niém

korai-e már most beállítani Jókai-i a maga iirodalomtörténeti

helyére, vájjon az, hogy még tegnap itt járt köztünk, nem
zavarja-e a mi tisztánlátásunkat, nem tesz-e elfogulttá vele

szemben — de ezek is ugy vélekedtek, hogy örök kár Mt
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volna, ha egy olyan nagy irói kortárs, mint Mifészáth volt, nem

rögzíti meg a Jókai egyéniségét ugy, ahogy ö látta — elevenen

és természetesen, az Íróasztalnál, a baráti körben, a családi

életben, a parlamentben, a tarokk-kompániában, a munkában,

a szórakozásban és a közéletben.

Hiszen lesznek bizonyára majd késbb, akik Jkai-rl

kitn életrajzi mveket fognak irni, egészen más szempontok-

ból és egészen más módon — de ezek mellett is mindig meg
fog maradni nagy értéke annak a színes és eleven könyvnek,

amelyben a Jókai nagy kortársa a maga egész egyéni sajátos-

ságát kifejezésre juttatta.

A leggyakoribb és látszatra leg*indokoltabb kifogás a

Mikszáth beállítása ellen az volt, hogy túlságosan láthatóvá

iettt Jókai emberi gyengeségeit. Még Gyulai Pál is ezt kifogá-

solta, persze azért, hogy viszont azt mondhassa, hogy mint írót

nagyobbnak festette, mint ahogy megérdemelte.

Erre a vádra, ugy hiszem, legjobban megfelelt egy igen

okos és mvelt asszony, Jókai-nsik személyes ismerse, család-

jának bizalmas barátja és a költ nagy tisztelje. Egy éppen

nem nyilvánosságra szánt magánlevélben irja a követ-

kezket :

„Én mioiít Jóikainak fel'tétlen imádója, aki emberd hibáiii

keresztül is megláttam benne a félilstent, azt szieretném, ha néhol,

ott ahol a szerz a Jókai emberi és államférfiúi gyöngéált meg-

'emfliti, nagyobb és mélyebb belátások nyílnának egy niem ezeni

a földön él lélek perspektiváiba. De ez, a^t hiszem, nem egyéb,

mint 'egy asszonyi lélek szentimentalizmusa . . .

Beállítani egy kortársunkat, bármily nagy volt is, mint

abszolút félistent, a miai szkeptilkiis világban lehetetlen. Itt élnek

körülötjtünk azok, akik a Jókai po-litikai és emberi pályafutását a

szíemük eltt látták lefollyni, és akik kézzelfoghaitó dolgok és lát-

szatok után Ítélik meg a nagy embert és nem vesznek maguknak

aninyi fáradságot, hogy mieg akarják érteni cselekedeteinek indító

okait. Én szerintem a mai viflágban okosabb az emberek kíváncsi-

ságára és hitétienségére számítani, mint a naivitásukra . .
."

Ilyen okos és hvös gondolatokat váltott ki ez a csodála-

tos könyv egy gyenge, szentimentális asszonyból.

Egy ers és reálista férfi-iró ellenben, kritikus elme és
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szigorú szemléld, az ers hatásróf, amelyet a mü rá gyakorolt,

íiem tud beszámolni, csak iigy, ha maga is költvé válik:

„Ki mer itéltii, amikor gyenge kezébl leteszi ezt a két nagy
könyvet, amit Mikszáth Kálmámj irt Jókaji Mórról? Én csak rajon-

gani tudok, bámulni és olvasni. Igen: olvasná és egyre olvasni . . .

Ha az ember még egyszer húsz éves lehelnie, bátor és szó-

klmottidó . . .

Ha nem volna olyam becsteíeni dolog mifelénk a föMétlen hódo-

lat, akkor é.n most, ebbew a percben leimám a vakmernek tetsz

mondást, hogy a maga fa(jtájában ez a legtökéleftesebb könyv, amit

valaha magyarul megirtak.

Micsoda galzdagság, micsoda pompa. Mentníyi kinca Nem is

könyvet olvasok, meseországban járok. Tündérii kert, fejedelmi

palota. Amin járok, ez riem sznyeg, se nem lágy homok, hanem

estipa virág. Ho'gy illyen szép virágok is vannak a világom? Más-

hol és máskör még sohat sem nyiiltak. Mindeniknek ezer illiata van

és ezer szine. És mosolyogni is tudnak ezek a virágok, s beszél-

getni, finom, csengetí/üszóvall muzsikálnak és nevetgélnek. Milyen

különös kert ez/*

A közjogi regény.

Az interregnumban Mikszáth még egy uj munka tervével

állott el. Ki akarta adni „in politícis" irt cikkeit, amelyekbe

szépirodalmi elenientumok is voltak vegyitve. Nagy anyag

gyüIt össze, de ö igen szi'goruan rostálta meg; a végén mégis

csak két kötet lett belle. „Kortársaim'' cim alatt lelent meg.

De nekem is volt egy tervem, melyrl szerettem volna,

ha Mikszáth megvalósítja. Egy közjogi regény megírására

gondoltam.

Mikor Londonban jártam és Jarrold angol kiadóval, akit

a Jókai-forditások révén már ismerünk, arról az örök témáról

beszélgettem, melyrl mindig szó esik, ha magyar ember kül-

földivel összekerül, — pendítette meg azt az eszmét, hogy

jó volna az angol közönséget a mi közjogi és politikai helyze-

tünk nehéz és bonyolult kérdésével megismertetni. Azon a

módon, ahogy azt az angol átlagközönség miegszokta és

szereti. Oly regény segitségével, mely szórakoztató és tanul-

ságos. Az angol, mondja Jarrold, a legelvontabb kérdésekkel

is igy szeret megismerkedni.
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A magyar közjog kérdése különben is aktuálfesá vált egy

nagy tanulmány folytán, mely akkor jelent meg ^röf Apponyi

Albert tollából egy igen elkel angol folyóiratban.

Én megígértem Jarrold-nak, hogy törekedni fogok ily

regény megírására rábírni egy erre alkalmas magyar irót,

lehetölieg ugyanazt, akinek munkáját, ,,Szent Péter esernyjé''-t

ugyancsak ö adta ki angol nyelven.

Közöltem Jarrold-á^\ való megbeszélésünket Gyry Iloná-

val is, aki mindlen magyar ügynek valóságos nagykövete volt

Londonban. Ezt a regényt különben neki keltett volna angolra

fordítania.

Hazajövet eladtam tervünket Mikszáth Kálmán-ndik, aki-

nek tetszett a gondolat, hogy most közvetlenül az angol közön-

ség részére lenne alkalma irni és miegigérte, hogy foglalkozni

fog a dologgal, majd kikombinálja, hogy lehetne megcsinálni.

De Gyry Ilona is beszélt odakünn errl a tervrl, mert

egyszer csak azt közli velem, hogy Heinemann angol kiadó szi-

vesien kiadna olyan tárgyú regényt, mint aminrl köztünk szó

volt, ha kaphatna ilyet. A regényben keUene, hogy legyen poli-

tika, társadalmi élet, udvari leveg, magyarázat Ausztria és

Magyarország viszonyairól.

Már most egyszerre két kiadó is vállalikozüik icrre a dologra.

Hisz ez pompás ! Ezt az alkalmat meg kell ragadni. Siettem is

értesiiteni Gyry Ilonát, hogy többekkel beszéltem ennek a kül-

földet érdekl magyar tárgyú regénynek megírásáról és itt

általában az a nézet uralkodik, hogy ilym megírására, militán

Mikszáth már Jarrold-nak van lekötve, leginkább Kóbor Tamás

lenne alkalmas.

Kóbor Tamás nem vállalta a feladatot; Mikszáth mindjob-

ban megbarátkozott a tervvel. Miikor Gyry Ilona 1905 kará-

csony táján hazalátogatott, felkereste Mikszáth-oi is és beha-

tóan megbeszélte velie a regény dolgát, fordítását és egyebeket.

Mikszáth a dolgot oly fontosnak tartotta, hogy az hire^s

Almanach-elöszavai témájául 1905-bien ezt diolgozta fel — és

azt ÍTiditványozta, hogy az irók ezentúl közjogunk körébl

merítsék néha a regény- és novellatémákat.

ö maga hozzá is fogott ennek a nehéz feladatnak meg-

oldásához röviddel a Jókai-biografia közrebocsátása után, de

csak az elejét irta meg. A m cinné: ,Az amerikai menyecske''.
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Ez az egv befejezetlen munkája maradt fenn. Ebben is szeren-

cséje volt. Hiszen a közös-ügyes közjogi regény ma már

anakronizmus, teljesen felesleges, idejét muIt csodabogár

volna. Kommentárt kellene hozzá irni és megmagyarázni a

külföldnek azt' a csodát, hogy két ország, mielyröl mindffig az

volt a hiedelem, hogy egymásra vannak utalva — csaik ugy

tud egymástól' független élethez jutni, hogyha mind a kett
elpusztul, tönkremeg^^

Ha Mikszáth ma élne — bizonyára és joggal mondaná:

Mégis csak okosabb volt nem siietni vele.

Érdekes és még ma is aktuális és tanulságos, amit

€yöry Ilona ez alkalommal a magyar irodalom angolországi

ismertetése tárgyában ir:

„Olyan írókat mint pE. Ambrus Zoltán és még néhány, kdlenc

valamelyik jobb folyóiratbani kezdeitben bemutatni s azután foly-

tatjni. Nálunk az ai baj,boigy túlságos, szinte kuriozitásszáimiba men
speciális magyar dolgokat forditanak elször és azt a nehezen

mozduló aingol közömiség nem mindjárt veszi be. Ha mi is angol-

ból mindjárt elször, teszem azt, egy comwalüsi érthetetlen táj-

szólásban irt dolgot kapnánk!?..."

Rubinyi könyve.

Azon a ponton voltunk, hogy befejezzük a gyjteményes
kiadást. Hiszen minden \é volt már adva, amit Légrádyék-

tói és az útjukon átvettünk, megjielent benne a Jókai-

biografia, elkészületben volt a ..Kortársak'' két kötete, — most

már semmi sem volt hátra, mert hiszten az ezután megirandók

a szerzdés értelmében már a Franklin-Társulat-oi illetik.

De még mieltt kiadásunk ebbe a stádiumba jutott, egy.

ismert nev fiatal magyar tudós, Rubinyi Mózes ár. sajátszer

ajánlattal keresett fel. Azzal, hogy ö készit egy Mikszáth-

szótárt. Ki is fejtette elttem, hogy az uj magyar irodalom

munkásai között senki sincs, kinek Jókain kivül köznyelvünk

fejldésére olyan nagy hatása volnia, mint Mikszáth Kálmán-nak.

Stílusával iskolát teremtett, fordulatait mindenki utánozza, aki

ma ir Miagyarországon. De nyelvi hatása ezekben éppen nem
merül ki. Amivel elraga/di, meghat, vagy mosolyra kelt, az az

kimerithetétlen, egyéni természet szókincse.

Ennek a nagy szókincsnek szótárszer feldolgozása,
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Mikszáth nyelvi e^éniségének, valamiint egyéni stilusának jel-

lemzése gyakorlati és tudományos szempontból egyaránt szép

feladat volna és ha mi a terv kivii/telével megbíznák, ö,

Rübinyi Mktísmeretes munkával a bizalomra érdiem^esnek

mutatkoznék.

Nekem tetszett a vállalkozó szellem fiatal tudós önér-

zetes önbizalommal eladott terve és bár tisíztában voltam

azzal, hogy az általa gondolt 5—6 ivén alig lehet a tervet

megvalósítani — megbíztam a szótár megszerkesztéséviel é!s

rendelkezésére bocsátottam az összes szükséges anyagot.

A feladat nagyobb volt, mint aminnek a szerz eleinte

láttía. Mtinkaközben ntt meg nagyobbá. Minél jobban elme-

rült Mikszáth munkáiba, annál nagyobbra ntt megfigyeléseá-

nek, szempontjainak száma.

Most már nem akarta beérni azzal, hogy száraz szótárt

adtjon, hamem emellett Mikszáth elbeszéléseit jellemz leiró

természetét szerette volna adatokkal jellemezni és ezzel az

hatását és ennek a hatásnak nagy jövjét igazán megvilágí-

tani. Én bátorítottam a szerzt, hogy abban az irányban ter-

jessze ki munkáját, amelyben azután önálló fejezetekben

ismerteti Mikszáth ritmusát, fordulatait, rövid mondatait,

ismétléseit és jellemzésének stiláris eszközeit. De még egy

nagy nehézség merült fel munkaközben, amelyre a szerz nem
volt elkészülve. Közbejött a Légrády-tranzakciió és a

Mikszáth-munkák általunk létesített uj kiaidásaí. Az vált

ennekfolytán szükségessé, hogy a szótárbelí hivatkozások már

most az uj kiadások, az egyöntet gyjteményes kiadások

kötetszámait és lapszámaift tüntessék fel. Jóformán az egész

munkát át kellett dolgoznia ebbl a szempontból. így történt,

hogv a m csak késbbre készült el. Jubiláris munka lett

belle, mert tényleg a jubileum elestéjén adtuk ki, mint els

ünnepi kiadványt. A Móikszáth-irodalom egyik legbecsesebb

munkája lett és az is fog maradni.

Ezzel a Rubínyi-féle kötettel befejeztük a Mikszáth

összegyjtött munkáit, m'i.ntegy zárkövét tettük lie a

M kötetre fielszaporodott tekintélyes gyjteménynek. Soha

sem gondoltuk, hogy mi még valaha kiadói minségben

összekerülünk MikszáthAd\, akii nagy okossága mellett sehogy

sem bírta felfogni azt, hogy min nagy érték az iróra.
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ha egyetlen kiadója van, aki- teljesen azonosítja magát

az tiró érdekeivel és aki csak monopolisztikus helyzetbem

teheti meg az irónak anyagi és erkölcsi tekintetben azokat a

szolgálatokat, melyekre az joggal számit.

Az „Országos Hirlap.'*

Mikszáth Kálmán lapot akart alapítani. Ez volt fövágya;

évtícig errl ábránidozott; nem tartotta teljesnek a politikus

és az író életét, ha nem rendelkezik saját külön orgánummal.

Különben is a hatalmat tartotta a legfbb dolognak,

amíTe az embernek érdemes vágyódni. Neki, aki a legnagyobb

tehetség birtokában volt, nem igen iimponált más tehetség,

de imponált a hatalom, imponált az ers ember, aki a hatalmat

gyakorolja. így a magyar politikában Tisza Kálmán és báró

Bánffy Dezs. Ez utóbbit különösen egy szellemes aperQUjéért

becsülte. Mikor szóba került valami hatalmi visszaélés, ezt

mondotta Bánffy: „Mire való volna a hatalom, ha nem lehetne

visszaélni vele?'' E mondásban ugyan több az esprüt, mint az

igazság, de Mikszáth-nak az tetszett benne, hogy ers
hatalmi érzést fejezett ki.

A modern hatalmi eszközök között az újságot tartotta

a legfbbnek, mindien emberi hatalom forrásának és feszkö-

zéntk. A lapvezér hatalmát többre becsülte, níkit a hadvezérét,

nagyobbra tartotta hatalmi körét és befolyását. A modern
korban az újság ad ert a közélet emberének, lezzel uralkodik

a szellemeken és a szellemi hatalom ma erslebb, mint a

fegyveré. Bárcsak az korabeli magyar államférfiak is ezen

a nézeten lettek volna, talán nem jutottunk volna el idáig. De
egyiknek sem volt érzéke a sajtó hatalma iránt, egyik sem tudta

felfogni, hogy az min áldást tud terjeszteni és min rombolást

iné véghezvinni, a szerint, amint jó kézben vagy rossz kézben

van, a szerint, amint épit vagy destruktív irányban használ-

ják fel.

Mikszáth Kálmán-i feJllelkesJitette az a gondolat, hogy
neki saját lapja legyen. Képviseltársai között sok barátja volt,

nagy körben jelentékeny befolyásra tett szert, ebben a körben

folyton ^rrl a gondolatáról, errl a vágyáróí beszélt és itt

állandóan bíztatták is, hogy valósítsa mieg. Csakhogy ez nem
olyan könny ám! Lapalapitáshoz sok pénz kell, még a soknál

is több. Akadt egy jóbarát, aki errl is gondoskodlott.
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Szentmártoni Radó Kálmán egy aláírási ivén összehozta

Mikszáthnak mintegy 45 hivét. Mindegyik köteiez:ettségieit vál-

lalt arra, hogy 5000 forlinttal alapitó részesévé válik egy Mik-

száth Kálmán által megalapitandó és szerkesztend napilapnak.

Egész csinos összeg volt, majdnem félmilll^ó korona. Mikor

így papíron együtt volt az összeg, felkeresett engem Mikszáth

azzal, hogy intézetünk is vegyen részt lapja alapításában. Én

a felszólitást lelháritottam, mert az volt akkor a véleményem,

hogy kiadónak csak ártalmára lehet, ha lapnál vállal része-

sedést, pláne olyannál, amely a llétez lapokkal a versenyt

felvenni indul meg. A kiadó rá van utalva az összes lapok

jóindulatára, nem tanácsos rá nézve egyetlen lapnál érdekelt-

séget vállalni.

Mikszáth belátta, hogy érvelésem helyes; de mindenképpen

azon fáradozott, hogy saját személyemben álljjak mellé és legyek

segítségére ebben a dologban. Erre sem volt hajlandóságom,

féltem attól a sokfej társaságtól, mely majd a lap vitelére és

kezelésére nézve is igyekszik befolyásáti érvényesíteni és fél-

tem attól, hogy végül mégis csak engem fog terhelni az ódium,

ha a dolog nem talál sikiefülni, mert hiszen én volnék a szak-

ember. Mikszáth nagy energiát fejtett ki közremködésem
rnegnyerése végett, legközelebbi hozzámtartozóimat is felkérte,

hogy bírjanak rá a lapvállalatban való közremködésre.

Mindennem Ígértekkel törekedett aggályaimat eloszlatni, az

egész intézkedési jogot, az ügyvitel irányítását mind rám

akarta bizni, de én szilárdul tartottam magam, semmiféle csá-

bitásnak nem engedtem. Nem akartam kockára tenni hosszú

éveken át nehezen miegszerzett kiadói reputációmat. Attól tar-

tottam, hogy ez a lapvállalkozás, melyben annyi heterogén

érdek és felfogású ember vesz részt, nem fogja tudni felvenni

a versenyt a már meglev, egységesen és kitnen vezetett,

virágzó lapvállalatokkal.

Akkor azután elállott Mikszáth a nagy ágyúval. Régi

barátságunkra való hivatkozással egyenesen követelte tlem,

hogy cserben ne hagyjam, álljak mellé, segítsem öt ebben a

dologban, amelytl visszalépni már nem tud, de amelyet, mint

mondotta, keresztülvinni sem képes nélkülem. Ö maga a lap-

kiadási ügyekhez nem ért, t jobbról is, balról is meg fogják

csalni és lopni. Most már benne van a dologban, nagy felels-
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séfc terheli barátaival szemben, nagfy kudarc volna rá nézve

a nyilvánosság eltt, ha vissza kellene lépnie, mert már minden

hidat elégetett maga mögött. Barátságomtól elvárja, hogy meg-

hozzam neki azt az áldozatot, hogy az ö lapvállalata ügyét

kezembe veszem és megvalósítom. Ennek az argumentumnak
nem lehetett ellenállni. \gy kerültem én az „Országos Hírlap''

érdekkörébe mindjárt az elején, de nem elég korán ahhoz, hogy

már nagy, sarkalatos hibák elkövetését megakadályozhattam

volna.

Mikor már benne voltam a dologban, kisült, hogy az ala-

pítók egyike. Szemere Attila, a lapnak önálló nyomdát aikart

berendezni és vacsora-diskurzusok által felhatalmazottnak vélte

magát arra, hogy a rotációs gépeket nyomban meg is rendelje

egy külföldi nagy gyárban. Amikor ez a rendelés tudomásomra

jutott, figyelmeztettem Mikszáth-ot arra a veszélyre, amely
abban rejlik, hogy a tökét, mely éppen csak talán a lap meg-
indításához és egy éven át való folytatásához lehet elegend,

a nyomdai berendezés eméssze fel. Ajánlottam, hogy ezt a

rendelést vissza kell vonni, a lapot addig, amíg meg nem er-
södik, meglev nyomdában kell készittetni, saját nyomdára és

saját gépekre csak nagysokára lehet gondolni. Mikszáth átlátta

érvelésem helyességét, de nem tudott segíteni rajta, a rende-

lést többé visszavonni nem lehetett. Belátta azonban azt is,

hogy nekem lehetetlen részt vennem oly üzleti vállalkozásban,

amelyben Szemere Attila befolyása ily mértékben érvényesül.

És minthogy ismételt lemondásomat semmikép tudomásul

venni nem akarta, szentül megígérte, hogy Szemeré-nek a lap

körül semminem befolyást és mködésii kört nem fog engedni.

Ezt az Ígéretet meg i's tartotta. Sajnos, kés volt, mert a

Szemere Attila géprendelése katasztrofális szerepet játszott a

vállalat életében.

Szemere Attila egyike volt a kor legérdekesebb magyar-

jainak. Igen nagy mveltség, igazi európai ember; a mellett

áthatva attól, hogy rá Magyarországon nagy szerep vár, erre

pr^d'estináltnak tudta magát. Mint az els magyar minisztériium

egyik tagjának fia, sohasem titkolta, hogy vezet szerepre érez

magában hivatottságot. Szellemes ember volt, nagyszer cau-

seur, kiváló mért, elég jól forgatta a tollat is. De e kiitüní")

tulajdonságai mellett könnyelm volt a végleteki^g. Tele volt
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mindig üzleti ötletekkel, nagyszer kigondolásokkal, fényes

eszmékkel, némelyiket a maga javára brilli'ánsul keresztül is

vitte, még ha veszedelembe sodorta iís azt, aki vele esetleg

társult és benne megbízott. Elindult Amerikába, hogy egy bizal-

mas jóbarátjának zseniális találmánya részére finánc-csopor-

tot alakítson és az elmunkálatok fejében oly óriási összegeket

számított fel, amelyeknek Európában való felhasználása körül-

belül elegend lett volna az illet technikai találmány üzleti

kiaknázására. Szemere Attila igazi magyar uri bohém volt.

Egyik nap százezrek felett rendelkezett és ugy élt, mint egy

herceg, a másik nap 150 forint havi' fizetésért beállott egy lap

munkatársának és élt havi 150 forintból, a Kis pipában ebédelve

és vacsorálva. Nyilvánvaló volt, hogy ily diszpozícióin ember-

nek egy keletkez és igen szolid ügyvitelre utalt lapvállalatra

befolyást engedni — ennek a vállalatnak halálát jelentette

volna. Az okos Mikszáth ezt azonnal belátta és igen ügyesen

szabadult meg Szemere közremködésétl.

Az ..Országos Hirlap'' megindult, minden számában

visszatükrözte Mikszáth szellemét és szerkeszti leleményes-

ségét. Egy kiváló munkatársi gárda, köztük a nagytehetség

Pap Dániel, a páratlan szorgalmú Káinoki Iziáor, az éles szel-

lem Molnár Géza, a jóhumoru Lipcsey Ádám, a nagytudásu

Keszler József, a soha eléggé nem méltányolt Kozma Andor eíö-

kel színvonalú lappá emelték. A közönség a lapot felkarolta,

sokkal jobban terjedt, mint kezdd lapvállalatok az

els idben terjedni szoktak. Szerte az országban sok

barátja volt a lapnak, elfizetiínek számja napról-napra gya-

rapodott, mégis egy évi fennállás után anyagi zavarok állottak

be, mert a társrészesek nem fizették be teljesen az aláirt ösz-

szegeket, a befizetett összeg nagyobbiik fele pedig a nyomdai
gépek vételárára használódott fel.

Magam igen nagy munkát szenteltem a lapnak, nagy

odaadással végeztem a megindítással járó ezerféle teendt és

mindenképen azon voltam, hogy kitn adminisztráció beren-

dezésével megbízható, szilárd alapra fektessem a lapvállalatot.

Az anyagi nehézségek sem okoztak volna túlságos gondot, mert

kilátás volt egyrészt arra, hogy a hátralékos befizetések be

fognak folyni rövid idn, másrészt Mikszáth biztos kilá-

tásba helyezte azt, hogy újév körül a lapnak nagyobb pénz-
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összeg fog rendelkezésére állani és igy végleges megersödé-
séig bizton nézhet elébe a jövnek. Éppen erre a biztos kilá-

tásra való tekintettel kért fel engem arra, hogy addig is a

szükséges tkét ellegezzem a lapnak kölcsönképpen. Ezt meg
Is tettem, mert magam is tudtam, hogy amaz összeg tényleg

rendelkezésére fog állani Mikszáth-nak a lap céljaira.

De nem igy történt, hanem újév körül Mikszáth Kálmán
a szerkesztség legnagyobb megdöbbenésére, barátiárnak leg-

nagyobb csalódására a lapot hirtelen beszüntette, az elfizet-

ket átadta á ,,Pésti Hirlap''-nak; az ..Országos Hirlap''-nak

vége volt.

Senkisem tudta megérteni, hogy egy jól indult lap, mely

mindvégig tetemes példányszámban nyomatott, mégis meg-

bukik. Az ..Országos Hírlap'' nem bukott mieg; hanem agyon-

ütötte az, aki életre hozta.

Hogy ennek miért kellett igy történni, az örök talány fog

maradni. Én azt az összeget, melyet a lapnak Mikszáth Kát-

mdn-ra való tekintettel, az felkérésére ellegeztem volt,

sohasem kaptam Vissza. Ez az összeg igen tetemes volt. Igen

sok munkával lehetett csak ilyet elteremteni.

Ezek az ügyek bennünket teljesen elidegenitettek egymás-

tól, éveken át jóformán megsznt köztünk minden érintkezés. Ha
találkoztunk is, nem igen váltottunk szót egymással. De hát

örökké a harag sem tart és mikor azután a Mikszáth mveinek
Légrádyéktól való átvétele érdekében mégis csak kívánatos

volt az egymással való érintkezés, lassankint újra összekerül-

tünk. A viszony azonban nem volt a régi, m'indig valami

árnyék lebegett közöttünk. Arra, hogy az összekötteíés közöt-

tünk mint iró és kiadó között valamikor még szorosabbra fog

fzdni, igazán nem lehetett gondolni. Pedig ez történt.

Negyven éves jubileum.

Mikszáth barátai felfedezték, hogy nemsokára 40 éve lesz

annak, hogy els irodalmi munkáját közzétette. Elhatározták,

hogy ezt az évfordulót megünneplik. Mozgalmat indítottak Qgy-

máis között már 1908 vége felé ebben az ügyben. Beöthy Zsolt

tette meg az indítványt a Kisfalüáy^Társaság-wdk 1909. évi

február 21-én tartott ülésén, hogy országos ünnepet kell ren-
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diezni Mikszáth 40 éves irói jubileumára. Az inditványt lelkese-

déssel fogadta a Kisfialudy-Társaság s a hozzá csatlakozott

többi irodalmi társaságunk.

Az irodalmi társulatok kiküldötteibl alakult meg az az

els bizottság, amelynek Beöthy Zsolt elterjieszthette pro-

grammját. Ennek a programmnak gerince ugyanaz volt, ami

annak idején a Jókai-jubileumot emlékezetessé t^ettie, az a gon-

dolat ugyanis, hogy Mikszáth müveinek népszersítése utján a

költ részére nemzeti ajándék biztosittasisék. Ezt a program-

mot kiadó nélkül nem lehetett keresztülvinni, még kiadóval is

csak ugy, ha a programm érdiekében lemond a maga szerzett

jogairól. Meg kellett indulniok a tárgyalásoknak a mi inté-

zetünkkel.

Mikszáth legjobban volt érdekelve ebben, mert bár

munkáiból egy gyjteményes kiadás m4r létezett, de ez

minden organikus eszme nélkül csak azon mód jött létre,

ahogy a különböz kötetek egymáshoz sorakoztak. U] kiadás

alkalmat adhatott a szerznek arra, hogy munkáit akként ren-

dezze el, ahogy azokat végleges kiadásban látni szeretné. De
azonfelül is érdekelve volt a dologban az által, hogy az 'ily

módon létrejöv összkiadás teszi hasonlatossá jubileumát

a Jókai-jubileumhoz. Ez pedig a legnagyobb efismerés, amit a

nemzet neki nyújthat.

Az irodalmi társaságok által kiküldött bizottság érintke-

zésbe lépett az ügy megindítása végett MikszáthAal is, velünk

is és a dolog természetébl folyt, hogy most már Mikszáth-nak

közvetlenül kellett velünk érintkezést keresnie azoknak a körül-

ményeknek megbeszélése végett, amelyek egy ily kiadásnak

létesítését lehetvé teszik. Mert a dolog ránk nézve nem volt

olyan egyszer, mint a Jókai esetében. Mi csak imént váltot-

tuk volt meg nagy összeggel ezeknek a munkáknak szerzi

jogát Légrádyék'töl és mieltt még abba a helyzetbe jutunk,

hogy valamely módon amortizáljuk a nagy befektetést, már is

arról volt szó, hogy lemondjunk a korlátlan tulajdonunkban

lev müvek kiadási jogáról a szerz javára, legalább is bizo-

nyos példányszám erejéig.

Igen sok érv szólott ellene annak, hogy erre ráálljunk.

Mellette csak egyetlen érv volt felhozható, az, hogy amint

vázlatomból bizonyára még a laikus olvasó is kiveheti, a for-



NEGYVEN ÉVES JUBILEUM 225

galomban lev Mikszáth-kiadás keletkezésének körülményei

kizárták azt, hogy ennek érdekében nagyobbszabásu akciót

fejthettünk volna ki; hogy a húsz éven át tartott szakgatott

megjelenés lehetetlenné téttie, hogy Mikszáth mvei terjesztését

organikus módon eszközöljük. Fel lehetett volna tételezni, hogy

ha most egy nagyobb propaganda-akció indul meg a Mikszáth

munkái érdekében, az vissza fog hatni az ö mveinek ter-

jesztésére általában 'is, de különösen lehetvé fogja tenni oly

ökonomikus berendezés kiadásnak nagyobb mérv elterjesz-

tését, mely jutányosabb áron juttathatja el munkáit a közön-

séghez, mitit ahogy ez addig lehetséges volt.

Akkori megfontofeainkban helyet foglalt más körülmény is.

Nem volt szabad szem ell téveszteni azt a körülményt; hogy Mik-

száth Kálmán-n^k bár mveit mándannyian a jelenkori magyar
irodalom kétségen felül legjelesebb mvd^nek tartjuk és bár

meg vagyunk gyzdve afell, hogy azokat még a kés utódok

is olvasni fogják, — még sincs az a népszersége és nimbusza,

mint Jókai Mdr-nak, és nem volt szabad miegfeledkeznünk arról

sem, hogy egy hasonnem akció a ma'i viszonyok között alig

talál olyan visszhangra a közönség legtágabb köreiben, mint

aminvel a Jóka'i-akció találkozott.

Ezt a körülményt azonban eflensulyozza másfell ,az,

hogy ma már a könyvterjesztés fejlettebb és intenzivebb formái

felett rendelkezünk, és könnyebben tudunk nagyobbstil akciót

foganatosítani, mint annak idején.

Mindezeknek a meggondolásoknak eredménye volt az az

elhatározás, hogy teljes mértékben rendelkezésére bocsátjuk

minden tapasztalatunkat és ügyszeretetünket a Mikszáth-bizott-

ságnak oly célból, hogy közös ervel sikerre Vigyük a tervbe

Yttt kiadást. A szerzvel i's, a bizottsággal is mindenekeltt

meg kellett állapodni a különböz kérdések elrendezése fell.

Szerzdést magával a szerzvel nem kellett kötnünk ezúttal,

hiszen a munkák kiadói és szerzi joga a mienk volt, de alábbi

levélben értesítettük t arról, miként óhajtjuk ezt a dol-

got vele szemben elintézni:

„Tudomást szereztünk arróli, hogy Nagyságod barátai 40 éves

'írói mködésének megünneplését célozzák és hogy ezt az alkal-

Révai: Irík — Könyvek — Kiadók. II. 15
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mat fel akarják haszmálni arra, hogy a közöitségben ai neitizeti

szépirodalmunk iránti lelkesiedést felébresszék.

Értesülléseiink szerint az a terv merült fel aiz ön barátai köré-

ben, hogy a nagyobb irodalmi társulatokat fel fogják szóltaníii arra,

hogy országos bizottsággá alakuliva, olyformáit intézzék a t)ervbe-

vett irodalmi ünnepélyt, hogy anniak mintegy kimagasfó pontja

Nagyságod mveinek egy oíy gyjteményes kiadása legyen, mely

célszer és gazdafságos kiállításánál és jutányos áránál fogva

alkalmas legyen minél székesebb rétegekben való elterjesztésre. Az

eszme megpíenditi ugy vélekednek, hogy méltányos és kávánatos

volna, hogy mveinek ez alkalomból ilyformán közrebocsátjamdó

gyjteményes kiadásának iróá jövfedelme Önt illesse meg, fegyrészt

kárpótlásul azért, hogy Írói pályája kezdetén munikái bels értéké-

veil arányban mem álló csekély tisztbletdijért volt kénytelen akkori

irodalmi viszonyainknál fogva mvei szerzi jogát értékesiteni,

másrészt példaadásul arra, hogy a nemzed mtegbecsüU és tehetsé-

géhez képest anyagiakban is jutahnazza aziokat az íróit, akik a

nemzeti irodalmat maradandó bfecsü mvekkel gazdagították.

Az ön amyaigi részesedéséi olyképen óhajtják barátai meg-

álHapitandónak, hogy lehetségessé váljék a tervezett kiadás jöve-

delmébl Nagyságod számára va;ló megszerzése és örök tulajdo-

nába» való átengedése egy szülföldjén lev kis birtoktelstnek, miely

valaha anyai részrl családjáé volt A kiadás sikerét olykép vélik

biztosíthatónak, hogy a megaüakitandó bizottság társadalmi utón

az összes mérvadó ténylezket, testületeket, hatóságokat, maigá-

tnosokat az akcióban való részvételire feliszólitja és ily módon annyi

elfizett gyjt, hogy a nemzeti jutalbmdij jellegével biró összeg

az elfizetési pénzekbl kikerüljön.

Tudomásunkra jutott, hogy Nagyságold szívesen fogadta a

rokonszenvnek éls megbecsülésnek ezen megnyilvánulását, a terv

gyakorlati keresztülvitelének lehetségéit azonban attól kellett füg-

gvé tennie, vájjon sikerüD-e kiadóival, tekintettel a fennálló szer-

zdésekre, oly megállapodást létesítenie, meiy a terv keresztülvi-

lének nem áll útjában.

Tekintettel arra, hogy a kiadásunkban megjelent mveinek

örökjogon korlátlan tulajdonosai vagyunk éis hogy ezen mvdí

után Nagyságodat többé irói tiszteletdíj nem illeti, mi, mihdyt

a barátai által felvetett kiadóa terv és annak célzata tudomásunkra

jutott, elhatároztuk, hogy a fentiekben vázolt terv keileszttilvitelét
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nemcsak lehetvé tenni, hanem a ma^nk részérl is teljes ervd
elomozditani fogjuk."

Tudomására juttattuk továbbá azt is, hogy a bizottsággal

meigállapitottuk a kiadásnak formáját, terjedelmét és anyagi

ügyvitdét. A kiadás összeálilitását, a müvek megválogatását

és elrendezését a szerznek tartottuk fenn, ugyszáintén a reví-

ziót is. A húsz kötetre tervezett kiadás példányonkénti árát 80

koronában állapítottuk meg, amelynek fel© irói tiszteletdiijul

neki jutna, másik fde pedig a könyvek elöálliitására foráitteitnék.

Közöltük vele azt is. hogy ezt a kiadást csak az esetre

fogjuk közrebocsátani, ha legalább 2500 elfizetje lesz és

végül azt, hogy kapcsolatosan a társadalmi utón iintézend

elfizeti akcióval, eme kiadást üzletszeren is fogjuk terjesz-

teni és abban a terjiesztésben is részesiteníi óhajtjuk t, méltá-

nyolni óhajtván azt a körülményt, hogy az elfizetési akció

utján kifejtend publiaitás a jubileumi kiadásnak rendes 'könyv-

kereskedi és részletfizetési utón való dterjesztését is el
fogja mozdítani.

Azt az elfeltételt, hogy a kiadást csak 2500 elfizet biz-

tosítása esetén bocsájthat'juk közre, az a körülmény tette szük-

ségessé, hogy a megállapított rendkívül olcsó ár ezen példány-

számra volt kalkulálva. Ez a példányszám pedig a következ-

képpen állott el: Vármegyénként összeállítottuk a magyar ajkú

lakosságot és azt a bizonyos percentuálís számot, amely a

lakosság értelmi foikához képest fel volt vehet, mint ennek az

ügynek a pártolója. Végeredményül, mint elérhet példányszám

2500 jött ki; de abban még nem nyugodtunk meg. ÖisszeálMtot-

tuk intézmények és osztályok szerint csoportosítva is a várható

megrendeléseket és ebben az összeállításban lis 2560 példányra

jutottunk. így teljes nyugodtsággal alapul vehettük ezt a szá-

mot és ehhez képest állapíthattuk meg az elfizetési árat.

A bízottság megkezdte munkáját. Megalakította a külön-

böz nagyobb és kisebb bízottságokat és közzétette az elfize-

tési felhívást Beöthy Zsolt remek fogalmazásában.

Ebben a felhívásban azzal fordul a magy/ar mveltséghez

és a magyar közérzéshez, a magyar észhez és a magyar szív-

hez, hogy ennek az ügynek támogatásával tegyék lehetvé a

nemzet hálájának méltó kifejezését. Amint teljies életében azon
15*
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dolgozott Mikszáth Kálmán, hogy ez a föld a mi nemzetünké
maradjon, fejezzük ki iránta hálánkat azzal, hogy ennek a föld-

nek azt a kicsiny darabját, melyet eldeinek, apáinak
verejtéke öntözött, ajándékozzuk vissza nieíki.

A társadalom vezet egyéneibl alakult bizottság nagy
munkát végzett, amint arról a jegyzkönyvek tanúskodnak. A
sok indítvány közül az ünneplés módozataira nézve végül a

következkben állapodott meg: díszülést fog tartani, melyen
az irodalmi küldöttiségek, társulatok és testületek átadják üdvöz-

lésüket. Az összkiadást közre fogja bocsátani olyképpen,

hogy ennek jövedelmét az ünnepeltnek nemzeti ti'szteletdij-

képpen felajánlja és felhasználja arra, hogy Mikszáth részére

szülföldjén oly birtoktest legyen megszerezhet, mely valami-

kor családja birtokában volt; a történeti arcképcsarnok részére

kiváló fest el fogja készíteni arcképét. Ünnepi kiadvány fog

készülni, valamely ililusztrált lap utján, irók és államférfiak

adalékaival. A tanintézeteket fel fogják szólitani arra, hogy Mik-

száth'Ot ünnepi iskolai üléseken ismertessék a tanuló ifjúság

körében; a viid'éki irodalmi társaságokat fel fogják szólitani, hogy

saját hatáskörükben is rendezzenek Mikszáth-ünnepeket és

ezeket hozzák kapcsolatba az országos ünneppel, hogy igy az

egész ünneplés egységessé váljék.

Ezek a programm-pontok mind hségesen keresztülvitet-

tek. A bizottság Szundy Károly személyében külön ügyvezet

titkárt alkalmazott mindezeknek az ügyeknek intézéséne.

Mtegindult a nagyszabású akció országszertje, ug^^ hogy

a jubileum voltaképpen egy évig tartó ünnepélybl állott.

A bizottság annyira biztos volt a maga akciójának

sikerében, hogy már 1909 június 22-én tartott ülésében elhatá-

rozta a nemzeti ajándékképpen megszerzend birtok-részletek-

nek opciók utján való biztosítását.

Megindult az elfizetgyüjt akció is, de igen lassan

haladt. Ebben az idben a legádázabb politikai küzdelmek

foglalták el az egész közéletet. Az alkotmány gépezete meg-

állott. Senki seim volt biztos benne, mi történik holtnap. Min-

denki leste a legközelebbi jövt. A politikai és társadaltni

disszonanciáktól visszhangzott a sajtó, legrosszabb i'd volt ez

magyar kulturális ünnepre. Mindez hozzájárulhatott ahhoz»

hogy az akció e részének nem mutatkozott kell sikere, ugy
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hogy a bizottság szükségesnek találta, sszel, november 16-ári

a nagy bizottság elnökének, gróf Apponyi Albert-n&k vezetésé-

vel tartott nagy ülésén ujolag komoly felszólítással fordulni a

nemzethez.

Ebben az ülésben rövid szavakkal, de mintha márványba
vésett szavak lettek volna, gróf Apponyi Albert az akciónak

nagy jelentségét tárta fel:

„Maá napság a szellemi élet tele vain egyfell azzal a felüle-

tességgel, melyet a pill'anat és a napi esleményeík iszemzációihoz

való tapadcyttság idéz öl a lelkekbemi, másfell mindenféle beteges,

romlbitt irodalmiij lirányzatokkal, amelyek a modernséget igénylik

a maguk számára. Ilyen légkörben! élve, ezen ferdeségek, ezleu

kinövések elleni tiitaikozás jellegével bir az, midn egy olyan Író-

nak ünneplésére és méltánylására szlervezkedünk, akji ugyszólvárt

minden ízében egészséges, aki megleste a magyar nép-léleknek

megnyilatkozásaft és lezeket ugy tudja iroda'lmi alalkban vissza-

adni, mint a ma élk között igen kevesen. Ezért a Mikszáth-

jubileum-bizottság iszerintem nemzeti munkát végfez, esztétikai

munkát végez, állást foglal az irodalomnak nemzetji jellege mel-

lett, állást íoigílai az irodalomnak egészsége mellett, álllást foglal

az irodalomnaik igazsága mellett mindazokkal a jeleniségekkel

szemb"en, amelyek egy beteg kozmopolitizmusnak és egy idegen

rendszer túltengésére alapított egészségtelen jelenségeknek oly-

képen való vázolására törekszenek, mint hogyha azokból! állana az

emberi lélek, az emberek belüs élete."

A közélet azonban akkor niöm volt fogékony az ilyen

eszmék iránt. A bizottság minden ügybuzgalma mellett és

annak ellenére, hogy valóban nagystíl propagativ akciót fej-

tett ki, a jubileumig nem tudott összehozni 1020 elöfizietnél töb-

bet. Ennyit jelentiett be az elnök az 1909 április 23-iki ülésen.

Hozzátette, hogy rövid id alatt várhatók még a fváros és a

kormány /elfizetései a városi és állami középiskolák számára.

Ez a része az akciónak tehát nem isikerült. Legalább nem tel-

jesen, pedig ennek sikere érdekében intézetünk h is mondott a

maga részérl saját könyykereskedii akciójáról.

A jubileumi bizottságnak 1909 október 12-iki ülésén a

jegyzkönyv szerint az elfizetésiekrl szóló jelentéssel kap-

csolatban elterjeszti az elnök, hogy:
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„Mikszáth mveim'ek kiadójával, a Révai Testvérek Irodalmi

íni, r.-^.-gal kötött szerzdés értelmében a részvénytársaság ugyan
jogosítva van az elfizet-gyjt akcióval párhuzamosan rendes

könyvkereskedi és részletüzleti terjesztést is foganatosítani,

tetóntettd azomban arra, hoigy ezen terjesztés az nézete szerint

az elfizet-gyjt akciót esetleg megbénítaná, azon reménynek

ad kifejezést, hogy a kiadó lehetleg mindaddig a. r<endes könyv-

kereskedi terjeisztést nem fogja megkezdeni, mig az elfizetés

Sikere biztositottm'ak nem liátszik."

Az intézet a bizottság óhaját teljesítette. Elhalasztotta

saját akciójának megkezdését.

De ebbeli készségünk ellenére, utóbb mégis felmerült az

a kívánság, hogy a mi terjesztésünket tegyük folyamatba, hogy
biztosíthassuk magának a kiadásnak létesítését és az anyagi

cél elérését. Ennek a nagyüzemi terjesztésnek érdekében a

GrillAéXt terjeszt vállalattal léptünk szoros nexusba.

Mikszáth Kálmánéi természetesen nagyon izgatta abban

az idben ennek az egész akciónak a sikere és több izben

kifejezte elttünk aggályait.

Ezek folytán 1909 december 24-én hozzá intézett levélben

nyugtattuk meg:

„Nagyságod velünk szemben afölötti aggályának' adott ki-

fejezést, hogy a rmindent megrontó politikai és közéileti válságos

viszonyok között a jubüieum aílkalmából mieginditott effizetési

akció nem fog abban a mértékben sikerülni, ahogy az gondolva

volt és ennek foiytáit azon várakozásnak adott kifejezést végiünk

szemben, hogy a jubiláris kiadásnak részHetüzlöti terjesztését oly

odaadással fogjuk fogainlatositani, hogy az ebbl Nagyságodat meg-

illet jövedelem az elfizetési akqió gyenge sikeréit helyreüsse.

Egyúttal aziotn óhaját is kífejezfte, hogy a részletüzleti akció

révén már a jubileum alkalmával egy tetem'es összeg, mint a jubi-

láris alap tartozéka, ki legyen mutathaltó.

Mi ezek folytán eCvállaljuk a szavatosságot azért; hogy a

jubiláris kiadásnak részletüzleti terjesztése cimén Nagyságodat

legalább 30.000 K, azaz Harmincezer korona fogja megillfetui."

Szavatossági nyilatkozatunkat néhány formai kikötéshez

kötöttük, amelyet azután a Mikszáth-jubiieum végrehajtó-

bizottsága is tudomásul vett.
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Az volt a reményünk, hogy a saját nagyüzem terjeszté-

sünk által elö fogjuk teremteni a még hiányzó pénzösszeget,

hogy a birtok-vétel simán lebonyolitható legyen.

Az elfizetési akcióban már nem igen lehetett bíznunk,

mert hiszen megtörtént az az eset, hogy egy magyar város

közgylése elhatározta, hogy a városi gimnázium részére meg-
rendeli Mikszáth mveit diszkiadásban 120 K összegben. A
város ezen határozatát a városi ügyész megfelebbezte azzal az

indokolással, hogy a városnak nincs ilyesmire pénze. A lapok

mint teljesen hihetetlen dogot közölték ezt az esetet, pedig

megtörtént más formában egyebütt is, amennyiben az aláirási

ivet egyes helyekrl azzal küldték vissza, hogy nincs rá

fedezet.

Hiába mozgósította a bizottság az irodalmi társulatokat,

megyéket és városokat, a közmveldési egyesületeket, az

Iskolákat és az olvasóköröket, a dolog sehogy sem akart elre-

haladni és a végén még sem maradt hátra egyéb, mint megbízni

a mi terjesztési akciónk sikerében, mert csak ez teheti lehetvé

a kiadás elkészítését.

Sokan azt mondták, hogy Mikszáth munkái már nagyon

el vannak terjedve, azért nem lehet összehozni' 2500 elfizett.

Pedig ez tévedés volt. Talán inkább az volt az oka, hogy

kevéssé voltak elterjedve. Legalább abból, hogy a Jókai mun-

káiból száz- és százezer kötet volt a közönség kezén, mégis

akkor váltak jóformán közkinccsé, mikor a- nemzeti diszkiadást

hoztuk megfelel eszközökké! forgalomba: azt lehetne követ-

keztetni, hogy könnyebb jobban elterjeszteni azt, ami már a

közönség kezén forog és eltte ismert, mint azt, amit kevéssé

ismer.

A kiadás elkészítéséhez a szerz maga hozzálátott és mi

bizva a sikerben, már sajtó alá is adtuk; azt akartuk, hogy a

jubileum napjára egy sorozat készen álljon. írásainak elrende-

zésében Ruhinyi Mózes segített a szerznek^ aki a szótárszer-

kesztés alkalmával teljesen beleélte magát a Mikszáth mun-
káiba.

Mikszáth-nA ez a munka és minden, ami a jubileum

körül lejátszódott, nagy gyönyörséget okozott. Munkáinak

elrendezése és voltaképen els ízben való szerkesztése rá

nézve szinte az alkotás gyönyörével járt. Visszaemlékezett
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azokra az idkre, amikor egy-egy munkáját irta és azokra a

kötüiményekre, amelyek között régebbi mve'i keletkeztek és

amelyek annyira eltértek a mai helyzettl.

A posta naponként leveleket hozott Mikszáth-nsik.

Üdvözl iratok érkeztek különböz társulatoktól, iskoláktól,

egyesektl és intézményektl. Mindezekre a levelekre vála-

szolni kellett. Mikszáth

nem volt nagy levélíró,

de most ugy érezte,

mindlen levélre külön

választ kell küldenie.

Én csak véletlenül

tudtam meg ezt. Egy
este meglátogattam, az-

után együtt mentünk a

klubba^ Útközben el-

mondotta annak a le^

vélnek a tartalmát, ame-

lyet az nap valamely

egyletnek küldött. Kér-

tem, hogv a másolatot

adja át nekem. Csak
ekkor sült ki, hogy
már igen sok 'ilyen le-

velet küldött volt el és

egyetlen-egyrl sincs

másolata. Ez a dolog

nagyon bántott engem.

Szemrehányást is tet-

tem neki, arrtiért eze-

ket a leveleket csak

ugy kiküldötte a világba,

holott én nagyon szivesen készíttettem volna róluk másolatot,

mert a levelek — a hallottak után ítélve — igen értékesek vol-

tak és be kellett volna azokat sorozni müvei összkiadásába.

Mikszáth maga is felette sajnálta most már, hogy erre

nem volt ügyelettel. Meg is igérte, hogy valahogy össze-

állítja azoknak a oimeit, akikhez levelet intézett, de erre

azután már nem került sor. Az a néhány levél, amelyrl tudo-

közrebocsAtotta az író
NEGYVENÉVES JUBILEUMÁRA
ALAKULT OKSZAOOS BÍZOTT-

SAO BUDAPEST MDCCCCX.

«-

#

A jubiláris nemzeti diszkiadáis címlapja.
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mást szereztem, éppen olyan örökbecs, mint Mikszáth egfyéb

Írása. Örök kár lett volna, ha nem irja meg ket Mikszáth, de

éppen olyan örök kár, hogy nincsenek együtt mind ezek a

levelek.

Ez a ketts munka: az összkialdás szerkesztései és az

üdvözl levelekre való válaszolás teljesen kitöltötte Mikszáth

életét ebben az id-
ben; ezekkel foglalko-

zott, egy idre v^issza-

vonulva a politikai élet-

tl, várva 'azt a nagy

napot; amMn t nagy

eldóéhez, ' Jókai-hoz

hasonlóan, egy egész

nemzet ünnepléssel fog-

ja körülrajongani.

«¥

SZENT PÉTER
ESERNYJE

f^

m

AZ ORSZÁGOS JUBILEUMI
BIZOTTSAO MEOBíZAsABÓL
KIADTA A«ÉVÁI TESTVÉREK
IRODALMI INT. RÉSZV .TÁRS.

.«'''«
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-mtm
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A fubiJeuni.

Ez a nagy nap 1910

május hó 16-án be is

köszöntött. Pünkösd
második napja volt,

erre a napra elült a

politikai visszavonás. A
Mikszáth-ünnep ked-

véért kikapcsolták a

pártok küzdelmeiket.

Teljes treuga idiei állott

be erre az egy napra,

amelyen a nemzet hó-

dolt Mikszáth Kálmán
zsentijenek.

Az ünnep maga szép és feliemel volt, nem lármás és

nem harsogó, hanem intim és lelkes. Dobszó nélkül, nagyhangú
frázisok nélkül, szinte szeretettel, meggyzdéssel, elisme-

réssel ünnepelték azok, akiket erre a célra kiküldöttek,

Mikszáth-hdiXí a nemzet gémiuszát, t magát, mint az él írók

legnagyobbikát. Beöthy Zsolt, Kozma Andor, gróf Zichy János,

Berzeviczy Albert, Sághy Gyula, Ferenczi Zoltán beszédei

A nemzeti diszikiadás egy kötetének cimlapia.
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kifejezést adtak anniaik az igazi és szinte hódolatnak, amely
e napon a nemzetet egyik fiának tiszteletében egyesitette.

Mikszáth elérte a legnagyobbat, amit iró életében elérhet.

Láthatta saját dicsségét teljes valóságában, tapasztalhatta kor-

társainak elismerését, élvezhette munkásságának gyümölcsét.

Mindienkit mélyem meghatott azzal a mondásával, amellyel

köszön beszédet és az ünnepet befejezte, midn a közönséget

felszólitottá, hogy azzal a tudattal oszoljon haza, „hogy lat-

iak ma végre egy boldog embert!'

Csak egy küldöttség hiányzott a sok között: uj kerületé-

nek küldöttsége; meg is emiitette beszédében: „bizony elíhoz-

hatták volna már a mandátumot is".

Talán ha elhozzák neki akkor ezt 'is és nem megy az

szi rossz idjárásban a havasok közé, nem következett volna
be oly gyorsan halála.

De nem is halt volna meg mint boldog ember.

Irigylésre méltó sorsa megóvta t attól, hogy túlélje saját

nagyszer felmagasztalását. Dicssége és boldogsága tet-
pontján tnt el. Megadatott neki, hogy ne érje meg a Világ-

háborút és ami azután bekövetkezett.

Az örökség.

De miránk két terhes örökséget hagyott. Azt, hogy meg-
valósítsuk, amire kötelezve voltunk vele szemben mindannyian:

a birtokvételt és azt, amivel különösen minket bizott volt meg
már évekkel ezeltt: hátrahagyott munkáinak kiadását.

A birtokvétel ügyt rosszul állott; az elfizetés'! akció

nem váltotta be teljesen a hozzá fzött reményeket, a

könyvterjeszt akciónak pedig váratlanul bekövetkezett halála

vetett véget.

A Mikszáth halála után néhány nappal megtartott

végrehajtóbizottsági ülésen társaságunk ügyésze, ár, Ardó,

bejelentette, hogy az eddigi gyjtés eredménye 1761 példány,

minek folytán a birtokvásárlásra rendelkezésre álló alap ösz-

szesen 70.000 korona. A vételár az összes költséggel mintegy
125.000 korona lesz, tehát még 55.000 korona lenne fedezend.

Ezen. 55,000 koronából a részletüzleti terjesztés ciicmén Mikszáth-

nak kifizetend 30.000 korona levonása után végeredménykép
még 25000 korona volna fedezend.

Az elnökl Beöthy Zsolt szerint Mikszáth Kálmán csa-
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ládja érdekében tettük meg azt, amit megtettünk. Gondoskod-

nunk kell tehát arról, hogy ennek a megvásárolt birtoknak

minden ügye kedvezen bonyolittassék le. Ezért három tagú

kuratórium küldetett ki Beöthy Zsolt, Bartóky József és Her-

czvfí Ferenc személyében az ügyek további intézésére.

A könyvárusi, illetve részletüzleti terjesztést. Mikszáth

halála után nem lehetett folytatni, különösen azon a módon,

mely a könyvterjesztési üzemekben akkor lábra kapott és mely

ez esetben sértette volna a kegyeletet. A nehézségekhez hozzá-

járult, hogy az állami hatóságok a megváltozott körülmények

között a kilátásba helyezett rendelésekkel késlekedtek, söt

azokat részben teljesen mellzni akarták.

Egészen képtelen helyzet ál'Iiott el. A birtoktestek már
részben át voltak véve, de az átírás természetesen nem történ-

hetett meg, hiszen nagy hátralék állott fenn — még annak a

30,000 koronának befizetése után is, melyet mi vállaltunk volt

magunkra. A Mikszáth-örökösöket nem lehetett abban a hely-

zetben hagyni, hogy tetemes adóssággal terhelten vegyék át

ezeket a földeket — ez nem lett volna méltó a nemzethez, mely

csak az imént fogadta meg, hogy nagy költje emlékét meg
fogja rizni. Mindenféle terv merült fel — m'ind nehézségekbe

ütközött. Végre azt gondolták az arra illetékesek, hogy ha a

könyvtárak részére át lehetne venni azt az 500 példányát a

jubiláris kiadásnak, mely e célra ki volt nyomva és eltér

kötetbeosztása folytán nem volt felhasználható a könyvárusi

terjesztésre — akkor talán megoldható lesz ez a súlyos anyagi

kérdés is.

így is történt; sokáig húzódott az ügy — végre 1914

június havában mégife csak befejezést nyert; akkor vehették

dt végre Mikszáth örökösei az els magyar írói dominiumot

.

A hátrahagyott iratok.

Egyidejüfóg eliintézdött az összkiadás és a hátraha-

gyott iratok sorsa is. Mikszáth Kálmán ugyanis még 1906-ban

felszólított bennünket arra, hogy vegyük meg tle mindazt, amit

hosszú i^rói pályáján a lapokban elszórva megjelentetett, de

könyvalakban ki nem adott, holmi apróság-féléket, amelyek
könyveibe nem illettek be, de melyekben sok értékes maradt,

amit sajnálna, ha elveszne és ami irói egyéniségének kiegészi-
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téséhez tartozik, azonkívül elnöki beszédei, tosztjaf, ország-

gylési apróságok, mindenféle formájú nyilatkozatok, nekro-

lógok, könyvismertetések, szinibirálatok egész raja van külö-

nösen a .Szegedi A^ö/?/ó"-ban, amiknek egy részét érdemes

megmenteni, minthogy akkor, am'ikor megjelentek, kedvenc

csemegéje voltak a közönségnek, most is és késbb még
inkább, korrajzi beccsel is birván, megérdemlik a felsz'inre-

hozatalt.

Mindezeknek az összeszedését ránk bizta és a kiadási

jogot ránk ruházta. Minthogy azonban ez alkallmasint' már csak

halála után történik meg egy nagy végleges kiadásnál, arra

kér minket, hogy az értéktelent, a haszontalant, vagy csak a

szavakat szaporltót kegyetlenül hagyjuk elveszni. Hivatkozik

arra, hogy maga teljes életében skrupulózus volt és lelkiis-

meretes az írásban, de még inkább a kötetben való nyilvános-

ságra hozatalban, ebben tehát járjunk el intenciói szerint.

Mikszáth Kálmán hátrahagyott iratainak kiadására

sokkal hamarabb került sor, mintsem azt bárki is gondolta

volna. A terminust az halála szabta meg.

Mi az egyöntet teljes kiad^ás reményében már lelbb

megbíztuk azt a fiatal tudóst, aki az mvei tanulmányozásá-

nak szentelte magát, hogy azoknak az elrejtett Írásoknak fel-

kutatását vállalja magára, amikrl itt szó volt. Azért bi'ztuk

meg már akkor, hogy ebben a munkában Mikszáth is segítségére

lehessen, mert hiszen igien sok névtelenül megjelent közlemény-

rl lehetett szó és mégis csak biztosabb, ha maga a szerz
állapítja meg azok szerzségét. Rubinyi Mózes ugyan bízott

magában, hogy kétségtelenül meg fogja állapithatni azt, ami

a Mikszáth tollából kikerült, még ha álnév alatt, vagy ha

aláírás nélkül van is. Mégis biztosabbnak véltük a Mikszáth

közremködését ebben a kutató és megállapitó munkában, mert

hiszen abban az idben többen egyenesen utánozták az stilu^

sát és irásmodorát. Azt hitték, hogy ha rajzokat írnak ugyan-

azokról a magyar alakokról, amelyeket Mikszáth vett tolla

hegyére és ha stílusának sajátosságait ellesik, akkor a Mik-

száthéival egyenérték munkát csinálnak.

Kutató munkája során Rubinyi, amint azt egy felolvasás-

ban az Irodalomtörténeti Társaság ülésén részletesen el is

adta, bámulatos eredményekre és felfedezésekre jutott. Ugy
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járt is, mint a klondyke-i aranyásó, aki bár tudja, hogy kin-

cseket kell találnia, mégis elkáprázottan és megbvölve nézi

^XAjYiinrdi .

•
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Mikszáth Kálmán levele.

az eltte felbukkanó aranykincseket. Minél inkább belemerült

ebbe a munkába, annál nagyobb lelkesedéssel folytatta azt,

mert ersen élt benne a meggyzdés, hogy fáradságát b
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aratás fogfja jutalmazni. Ebben nem is csalódott. Maga Mikszáth

minden tekintetben támogatta öt munkájában és maga is elcso-

dálkozott azon, hogy min érdekes és értékes dblgokat hozott

Rubinyi felszínre, olyanokat, amikrl ö már régen megfeled-

kezett. „Ez az ember jobban ismeri munkásságomat, mánt én

magam", — szokta volt mondani róla.

Rubinyi éVeken keresztfül foglalkozott evvel a munkával^

mig végre elkészült annyira, hogy elkészíthette a .Mátrahagyott

iratok'' kiadásának tervét is. E terv szerint, Rubinyi szerkesz-

tésében és gondozásával jelent meg a ..Hátrahagyott iratok''

gyjteménye a jubileumi kiadás formájában és betivel, mint

annak folytatása és evvel vált teljessé Mikszáth oeuvreje. Nem
hiányzik abból más értékes m, csak az a három, amely 1906-tól

Mikszáth haláláig a Franklin-Társulat kiadásában jelent meg.

Minden többi irása Mikszáth-n3.k, amelyet az ö összes mun-

káiba fel nem vettünk, részletesen fel van sorolva a .Mátra-

hagyott munkák" utolsó kötietéhez csatolt ..Mikszáth Kálmán

élete és mvei" cimü munkájában /?í/f?/nyí-nak. E könyv függe-

léke egy negativ bibliográfia, amely igazolja azt, hogy

lelkiismeretesen követtük az elhunyt szerz utasításait és h-
ségesen teljesítettük kívánságát. Ebben támogatott minket Mik-

száth idsebb fia, //*/. Mikszáth Kálmán, aki a ..Hátrahagyott

iratok" egész anyagát átnézte abból a végrendeletszerü szem-

pontból, amely a Mikszáth hozzánk intézett Írásában kifejezést

nyert. Átnézte azért, hogy megállapíthassa, kivánatos-e a köz-

lés vagy sem, és átnézte a még kimaradt rengeteg anyagot is

azért, hogy meggyzdjék róla, vájjon nincs-e benne olyan,

aminek közlése még a Rubinyi-féle válogatás mellett is kívá-

natos volna.

Azáltal, hogy ezt a nemleges bibliográfiát, a nem közöl-

teknek a jegyzékét is közzétettük, mintegy nyilvános ellenr-

zés alá helyeztük a ..Hátrahagyott iratok" szerkesztésének a

módját. Annak a gondosságnak, amellyel szerkeszt és kiadó

ezt a kiadást létrehozta, eredménye az, hogy ebben a gyjte-

ményes kiaidásban a legjobb magyar prózairónak oly kritikai

kiadását bírjuk, amely párját ritkítja nemcsak a magyar, de az

egész világ irodalmában is.

Ennek a kiadásnak létesítéséhez sok idealizmus, sok lel-
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kesedés és sok optimizmus kellett. A kincs mélyen a föld mé-

hében volt. azt onnan igen nsi^ nehézségekkel, igen nagy költ-

séggé], igen nagy megerltetéssel, igen nagy ügybuzgalommal,

igen nagy szeretettel kellett felhozni és oly idben közrebocsá-

tani, amidn annak {elvételére, méltánylására és értékelésére

legkevésbbé volt alkalmas a talaj, amidn egyfell a legrosszabb

gazdasági viszonyok, másfell egy uj kornak uj áramlatai és

felfogásai egészen kilátástalanná tették ennek a nagy kiad-

ványnak bár csak igen szerény sikerét is.

Mikszáth volt az egyetlen prózaíró a magyar irodalomban,

de talán a világirodalomban is, akinek két gyjteményes kiadása

jelent meg. Az els is teljes volt annak idején, a másik

mintaszer kritikai összkiadás, 'irói, szerkeszti, kiadói szem-

pontból egyaránt alkalmas arra, hogy a szerz örök dicsségét

biztosítsa. Kiadó'i szempontból mégsem tudta egyik kiadás sem

hivatását akként teljesíteni, ahogy az kívánatos lett volna.

Nem tudta a kiadó Mikszáth javamunkáit oly mérvben eljut-

tatni a magyar olvasók közé, amint azt az iró munkái meg-
érdemelték volna. Sokszor megkísérelte, mindig abba kellett

hagynia; valahányszor hozzáfogott, egy láthatatlan kéz vissza-

rántotta.

Közben megváltozott minden körülöttünk, mintha száz és

száz esztend múlt volna el, amióta ezek történtek.

A pribolyi országúton idegen fegyveres katonák lovai porosz-

kálnak, a Jó palócok, a Tót atyafiak — ligy hirdetik ellensé-

geink — nem magyarok többé, csehekké váltak, a Mikszáth

által oly szeretettel leirt felvidéki városok idegen impérium alá

kerültek, a tekintetes vármegye végleg megsznt, nem alakult

át, ahogy azt gondblta, hanem meghalt ránk nézve, didegeni-

tették, lekapcsolták az ország testébl.

Nem jönnek már fel a mezei hadak, a klubbot sem kere-

sik fel már a Haluska Jánosok, kigondoló bizottságokat sem
kell többé összekombinálni, hiába is gondolnának ki akármit,

nem lenne annak már többé foganatja; nem jár már fel ide a

külön erdélyi ész, nincs arra már szükség. Mikszáth összes

alakjai kivándoroltak, nem magyar földön élnek azok már, meg
sem mozdultak helyükrl, mégis cseh földre, román földre,

idegenbe kerültek az élk is, a halottak is, a valódi alakok is,

a képzeletbeliek is, a regék hsei és a mesék örök élet alak-



240 MIKSZÁTH KÁLMÁN

jai. Már azok a várak sem a mieink többé, amelyeket regéiben

oly szépen örökitett meg.

Mindezek olyan igen nagy dolgok és ezekhez képest olyan

kicsinyek azok az emberi történések, amikrl nagy bölcsessé-

günkben ^zt hisszük, hogy fontosak és jelentsek.

Ne bolygassuk a multakat, ne kutassuk tovább ezeket a

régi Írásokat, ezeket a sárguló okmányokat, ezeket a megoldat-

lan kérdéseket. Ne kutassuk okait annak, hogy mi* miért történt,

inkább higyjünk benne, hogy lesz még máskép is és jön olyan

id, amikor lesz nagy magyar olvasóközönség északon és

délen, keleten és nyugaton és hogy ezekhez mindhez el fognak

1 ')|M jutni végre valahára Mikszáth örökszép irásai is. .
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A MAGYAR KERESKED KÖNYVE".

A kiadónak, mint gyakran mondják, a közönség pulzusán

kell tartania az ujját, hogy megérezze, vájjon mi az, amivel

közönségét kielégítheti, mi az, ami kedvez fogadtatásra talál-

hat. Ebben azonban nem merülhet ki az igaz*! kiadó feladata.

Neki azt is ki kell éreznib, hogy mi az, amire okvetlen szükség

van, mi az, aminek közönséget kell teremteni, még akkor is,

ha ez a közönség még nem jutott a szükséglet felismerésére;

mi az, amit meg kell csinálni azért, hogy haladjunk, hogy

a fejldésben vissza ne maradjunk. A kiadónak meg kell figyel-

nie, hogy a kor uralkodó eszméi, a világ 'szüntelen haladása

mit követelnek meg saját nemzetétl és gondoskodnia kell

róla, hogy megteremtse azokat a képz, nevel és felvilágosi'tó

eszközöket, melyek lehetvé teszik az nemzetének is, hogy
együtt haladjon a többi nemzettel. Mert a megállás visszafej-

ldést jelent. Különösen gazdasági téren, ahol az egész világ

versenyével állunk szemben.

Messze idkbe kellene visszanyúlni^ hogy lássuk, a mi

vállalatunk miképen fogta fel e feladatát. Révai Sámuel idejébe,

a vállalat kezdeteire kellene visszanyúlni, mert már ott találjuk

ennek a felismerésnek nyomát. Már akkor szóba került, hogy
bocsássunk közre oly mveket, melyek a legfontosabb ismere-

teket tárgyalják. Nálunk akkor is, most is fként azoknak az

irodalmi munkáknak megteremtésérl gondoskodtak, amelyek
az iskolai képzésbe kapcsolódtak bele, amelyekbl az iskola

részére tanulni, a vizsga részére készülni kellett. Azokról a

munkákról, amelyeket meg kellett venni, hogy kvalifikációs

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. 11. lÖ
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bizonyítványt lehessen szerezni. De nem történt, vagy felette

ritkán, gondoskodás oly ismeretterjeszt és tudományos mun-
kákról, amelyekbl azok is tanulhattak, akik szabad pályákon

mozogtak kint az életben: a gazdák, az iparosok és a keres-

kedk.
Révai Sámuel már negyven évvel ezeltt felismerte, hogy

ebben az agrikulturális országban szükség lenne arra^ hogy

mindem ember, aki mezgazdasággal foglalkozik, értelmi ké-

pességéhez alkalmazott könyveikbl és füzetekbl tovább képez-

hesse magát, hogy igy az okszer haladás elveit' és gyakorlati

példáit bevibessük a legszélesebb rétegekbe.

Erre vonatkozólag már a nyolcvanas évek elején, kiadói

mködésünk kezdetekor, részletes tervezetet dblgoztunk ki és

átadtuk azt a Gazdasági Egyesület akkori elnökének és igaz-

gatójának, Korizmits László-n^k és Ordódy Pál-nak. Ök helye-

selték a dolgot, de nem volt bennük bátorság, hogy azt velünk

együtt az általunk jelzett módon keresztültvigyék, késbb
azután más módon, hibásan, félszegen és tökéletlenül meg-

csinálták, jobban mondva, gyökeresen elrontották.

Huszonöt esztend múlva, 1906-ban visszatértünk akkori

tervünkre és elhatároztuk, hogy mindenekeltt a legfontosabb

szükségnek megfelelen egy nagyobb munka létesitésérl

fogunk gondoskodni, amely a kereskedi ismereteket tartal-

mazza. E munka sikere esetén — az volt a tervünk — sorra

kerülne egy hasonnemü enciklopédikus munka a mezgazda-
sági ismeretekrl, végül pedig a legfontosabb technikai sza-

kokról.

Ez volt kiinduló pontja „A magyar keresked könyve''

keletkezésének.

Mi meg voltunk gyzdve arról, hogy Magyarországnak

szüksége van mvelt, versenyképes, megbízható kereskede-

lemre, hogy e nélkül nem tud megfelelni a nemzetközi helyzet-

bl folyó hivatásának, e nélkül nem tud megküzdeni a világver-

senynyej és nem tud helyt állani magáért. Ma is meg vagyok

ezekrl gyzdve és nemzetünk egyik nJagy szerencsétlenségé-

nek tartom, hogy ez a meggyzdés még nem vált általánossá,

hogy a kereskedelmet még minidig nem tartják annak a fontos

kulturtényeznek, amely beleszövdik az emberi tevékenység-

nek minden ágába, a nép kultúréletének minden megnyilatko-
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zásába: a mezgazdaságba, az iparba, a tudományba, a mvé-
szetbe.

Az országnak jelene és jövje a gazdasági élet alaku-

lásától függ, ez az alakulás pedig jórészt attól, hogy min fel-

készültség, min mveltség és min erkölcs elemiek irányít-

ják azt.

!/^'

amagyar keresked
könyyeiakereskedeimi

tudományok képes ench

klopédiájaszerk;s(ha(k

RFIA DB: NEGYKÖTET. EGY-EGY^^"^^
KÖTETÁRA DI5ZKÖ=
TÉSBEN: 20 KOR.

RÉVAI TESTY.IROD.INT. RT. KIADÁSA

Falraí:asz.

Nálunk különösen nemzeti érdek az, hogy ezen a téren

arravaló elemekbl képzldijék egy müveit osztály, mely hiva-

tása magaslatán állva, öSmerje íel a reá háruló feladatokat,

legy»eti képessége és rátermettsége azoknak megoldására.

Nálunk különösen szükség van arra, hogy felköltsük az
érdekldést a kereskedi foglalkozás iránt azokban a körök-

16*
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ben, amelyek eddig idegenkedtek attól. Ez az ildegienkedés az

oka annak, hogy annyira szinvonalon alul álló a mi gazdasága

mveltségünk ós ennek folytán közgazdasági fejldésünk. Ez

az idegenkedés az oka annak, hogy keneskedelmünk nem tudott

arra a magaslatra emelkedni, amelyen más országok kereske-

delme áll, és nem tudta azokat a szolgálatokat teljesitenlü, ame-

lyekre hivatva van. Ez az idlegenkedés tartja távol hazánkban

a képzettebb, megbízhatóbb elemeket a kereskiedi pályától és

oka annak, hogy ennek a foglalkozásnak egyenértéksége más

foglalkozásokkal még mindig nem következett be.

„i4 magyar keresked könyve'' valóságos piontir-munkát

akart teljesiteni, amidn ezekkel az elitéletekkiel és téveszmék-

kel szembeszállva, az ifjú generációnoik kezébe akarta adni a

fegyvertárat a jelen és a jöv haroaiiiak megvívásához, hogy

elkészítse, erssé és harcképessé tegye azt azokra a nagy fel-

adatokra, amelyiek a kereskedelmi téren megoldásra várnak.

Ez a munka arra volt hivatva, hogy emelje a keresked-

osztály szinvonalat, fejlessze érzékét a kereskedelem nagy

problémái iránt, tág^itsa látkörét, bvitse ismereteit, emelje

önérzetét és propagálja azt az eszmét, hogy a kereskedelmi

pályára nem a leggyöngébbeknek és a leghitványabbaknak,

hanem a legersebbeknek és a legjobbaknak kell lépniök; arra

volt hivatva, hogy megértesse a magyarsággal, hogy ha keres-

kedelmet akar a magyar, akkor maga is lépjen arra a pályára,

ne tekintse azt alsóbbrend foglalkozásnak, hanem jelölje ki

neki az t méltán megillet magasabbrendü helyét. Mindaddig,

amig a kereskedelem inferióris foglalkozás és kereseti ág lesz,

mindaddig, amig a magyar kereiskedelem ebbl a káros elíté-

letbl nem bir kibontakozni, nem lehet remélni, hogy erre a

pályára a társadalomnak azok az elemei lépjenek, akiket ott

látni szeretnénk.

Célunkat akként óhajtottuk megvalósitani, hogy a magyar
gazdasági élet legkiválóbb elméleti és gyakorlati mvelinek
közremködését megnyerve, azok tudását és lelkesedését

egyesítve, oly munkát hozzunk létre, amely a m'i speciális

viszonyaink részletes tanulmányozásából és ismeretébl fakad,

amely a magyar nemzet egyéniségébl meriti éltet erejét és

ennek az egyéniségnek fejlesztésére fekteti a fsúlyt.

Megnyertük mindenekeltt a munka vezetésére fszer-
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kesztöül a kereskedelmi oktatásnak hazánkban legkiválóbb

tényezjét, dr, Schaek Bélá-t Az ö neve és közremüködiése biz-

tosíték volt ránk nézve, hogy a kiadandó nagy m nem lesz

tisztán teoretikus értekezések gyjteménye, hanem a gyakor-

lati élet igényéit is figyelembe fogja venni és kii fogja elégíteni.

Célunkat el is értük. Mint más hasonnemü vállalkozások-

nál, ezúttal is azt tapasztaltuk, hogy a mi tudósainkban, a mi

tanárainkban megvan a tárgyuk 'iránti szeretetnek az a foka,

amely szükséges ahhoz, hogy arra a szeretetre másokat is

rábírjunk. Ezek a mi tudósaink örömmel és lelkesedéssel cso-

portosultak a fszerkeszt körül és mi'ndvégíg azon voltak,

hogy a programmot hségesen megvalósítsák és magas szín-

vonalon álló munkát alkossanak.

A szerkesztnek Mtün érzékére vallott, hogy mindenek-

eltt a munkának a magyar kereskedi nyelvrl és stílusról

szóló adalékát íratta meg dr. Koltay VirgilAtl ennek a szak-

mának tanárával, mindenekeltt ezt nyomatta ki kézirat

gyanánt, házi használatra a munkatársak részére. Azt akarta

ezzel elérni, hogy a meg'irás, a stílus, a nyelv, a helyes

magyarság és a helyesírás tekintetében egyöntetséget hozzon

létre a különböz munkatársak adalékaiban; ezt a célt szol-

gálta a füzethez mellékelt kis szótár i's, amely a kereskedelem-

ben elforduló speciális mszavaknak megfelel helyes magyar
kifejezéseit közölte a munkatársakkal, hogy azokat egyönte-

ten használhassák. Ezenfelül is azt az utasítást kapták a

munkatársak, hogy népiesen, világosan és röviden 'írjanak, az

eladandó anyagot arányosan osszák be, nehogy egyes közle-

mények túlságos terjengsek legyenek. Végül azt a kérést

intézte hozzájuk, hogy az egyes munkatársak olvassák el lehe-

tleg a többieknek dolgozatait is, vegyék azokat figyelembe
saját munkájuk megírásánál, közöljék a szerkesztvel észre-

vételeiket és tegyék lehetvé a munka egységét és m'ínél töké-
letesebbé tételét

A programm igen gazdag volt; négy nagy kötetben fel-

ölelte a kereskedi tudnivalók összeségét, nemcsak azt, amit
a szó szoros értelmében vett kereskednek, hanem
azt is, amit a pénzintézeti tisztviselnek, a gyárosnak, az ipa-

rosnak, a bírónak, az ügyvédnek, a hivatalnoknak a kereskedi
élethez való vonatkozásokról tudnia kell. A munka kiterjesz-



246 .,.4 MAGYAR KERESKED KÖNYVE''

kedett a gyakorlati élet minden kérdésére, az elemi fogalmak-

tól egészen a magasabb rend problémákig; de nemcsak isme-

reteket közölt, hanem impulzust, irányítást és útmutatást is

adott és anyagot.az önálló gondolkodásrau Rendkivül sok képpel,

térképpel, grafikonnal illusztráltuk a szöveget. Ami anyag csak

fel volt hajtható, különösen a Magyar Kereskedelmi Múzeum
gazdag tárából, azt mind felhasználtuk.

Azt akartuk, hogy mindenki; aki a kereskedelem iránt

érdekldik, vagy avval bármi vonatkozásban van, találjon a

munkában értékes és hasznos, szükséges és tanulságos

olvasmányt.

Hogy célunkat elérhessük és szerte vihessük ebben az

országban e munka utján a kereskedelmi mveltséget, fejleszt-

hessük a kereskedelmi szellemet, emelhessük a keresked-

osztály értelmi szinvonalat, gondoskodnun^k keiett a mnek
nagymérv eherjesztésérl mindazokban a körökben, amelyek-

nek az szánva volt.

Ebben a részben azután nagy csalódásnak voltunk kitéve:

ott találtunk a legkevesebb támogatásra, ahol leginkább vél-

tünk rá számithatni'. Joggal íeltehettük, hogy a kereskedelmi

vállalatok élén állók, az önálló kereskedk, a bankok, a taka-

rékpénztárak 'igazgatói, a kereskedelmi, gyári és ipari vállala-

tok vezeti fogják elssorban felkarolni munkánkat és elmoz-
dítani annak elterjesztését alkalmazottaik körében. Mert hiszen

k voltak azok, akik addig nem szntek meg panaszkodni az

alkalmazottak képzettségének elégtelensége miatt; k voltak

azok, akik minduntalan hangoztatták, hogy az iskolában szer-

zett elképzettség vajmi kevés ahhoz, hogy a kereskedelmi

pályára lép ifjú akár kisebb vállalatoknál, akár nagyobb

kereskedelmi cégnél, pénzintézeteknél, gyáraknál, részvénytár-

saságoknál boldogulhasson.

A kereskedi egyesületekben és kongresszusokon felme-

rült eme panaszok ersítettek bennünket annak a régen

tervezett szándékunknak keresztülvitelében, hogy megalkos-

suk ezt a kereskedelmi enciklopédiát és alkalmat adjunk a fiatal

generáció ismereteinek bvítésére, látkörének tágítására,

tegyük alkalmasabbá feladatainak teljesítésére.

És most azok, akikre joggal számíthattunk, cserben hagy-

tak, noha az „Országos Magyar Kereskedelmi EgyesiHés''
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mellénk állt és tagjait körlevél utján figyelmeztette a munka
nagv jelentségére és a maga részérl is felkérte ket, hogy

annak terjesztése érdekéhen hathatósan közremködjenek.

Sajátszer tünetekre akadtunk. Az önálló és a jómódú

keresked szinte nevetségesnek találta, hogy t ezek a tanárok

és közgazdászok, ezek a teoreti'kusok és könyvtudósok arra

akarják oktatni, hogy mi a keresked hivatása és miként kell

azt teljesíteni. Ezt k sokkal jobban tudják.

De ha már ezzel a tarthatatlan, mert önhitt s képzeld
felfogással nem volt mó-
dunkban szembe szál-

lani, joggal remélhet-

tük, hogy ezek ell fog-

ják mozditami abbeli

törekvésünket, hogy a

munkát alkalmazottaik

köréhen megfelel mó-

don terjeszthessük. Ha
ez sikerül, akkor a

munka elérte célját.

Megvolt arra minden

elfeltétel, a kereske-

delmi alkalmazottak kö-

rében igen nagy lelke-

sedésre talált a m.
Azok tényleg tömege-

sen óhajtották azt meg-
rendelni, meg is ren-

delték igen sokan, itt

azonban az volt a baj, hogy ezeknek a kereskedi alkal-

mazottaknak igen nagy kontingense kiskorú. Ezek mint

megrendelk csak ugy jöhettek tekintetbe, ha igen apró havi

részletek mellett bocsátottuk azt nekik rendelkezésükre, ennek

viszont az a nehézsége volt, hogy ezek a fiatalemberek nagyon
gyakran változtatták állásukat, ami az akkori 2—4 heti felmon-

dás mellett igen könnyen ment. így azután teljesen bizonyta-

lan lett a hitelezés alapja.

A fnökök, akiket felkértünk, hogy ebben az ügyben

legyenek segítségünkre valamely oly intézkedés elmozdítása-

A nAGYAR KERESKED
KÖNYVE ^ A R«r*»ft«delmt ludniv»t«R

Rép«li *nciKlot>édi4|» ^ ^

KERESKEDK. GYÁROSOK. IPAROSOK. KERESKEDELMI ÉS PENZI^^•í:^

ZET! TISZTVISELK, BÍRÁK, ÜGYVÉDEK ÉS HIVATALNOKOK SZÁMÁRA,
KIVÁLÓ SZAKFÉRFIAK KÖZREMOKÖ- -,«„.«„ „Ji, . _
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Elfizetési iv.
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val, amely legalább is azt teszi lehetvé, hogy a helyérl eltá-

vozott kereskedelmi alkalmazottnak ujabb alkalmaztatási

helyét megtudhassuk, teljesen elutasító álláspontra helyezked-

tek, így azután az történt meg, hogy igen nagy veszteségek

értek bennünket és a fiatal kereskedelmi alkalmazottak között

eleinte több ezer példányban elterjesztett munkának a máso-

dik, harmadik, negyedik kötetét már csak ersen redukált pél-

dányszámban birtuk elhelyezni.

Azok a vállalati vezetk és cégtulajdonosok, akik éveken

át panaszolták, hogy az ifjú nemzedéknek mily csekély az

ismeretköre, mily hiányosak ismereteik, azok most tanúbizony-

ságot szolgáltattak amellett, hogy k maguk vezet állásukban

mily szk látkörüek.

Amikor mi elindultunk ezzel a munkával, hogy a miagyar

kereskedelemnek hatal*mas fegyvert adjunk a kezébe, amely-

lyel kiküzdheti a maga igazait; amikor egy eszközt akartunk

rendelkezésére bocsátani, amely alkalmas legyen arra, hogy

a maga. szinvonalat felemelhesse: akkor voltaképen csak az

bizonyosodott be, hogy a magyar kereskedelem túlnyomó

többsége még annyira sem érett, hogy ennek a szükségét

belássa.

„v4 magyar keresked könyvé''-n&k sorsa legbeszédesebb

bizonyitéka annak, hogy itt min nagy átalakulásra volna szük-

ség, hogy az országnak egyáltalában céltudatos, mvelt, fel-

adata magaslatán álló kereskedelme lehessen.
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A NAGY LEXIKON.

Mindazok között az irodalmi vállalatok között, amelyekrl

egy kiadó beszámolhat a közönségnek, bizonyára a Lexikon

az, melyrl legtöbbet mondhat és amely legjobban is érdekli

az olvasót.

Hiszen egyfell az összes kiadványok között a Lexikon

a legkomplikáltabb, az veszi leginkább igénybe a kiadó legsze-

mélyesebb közremunkálását, ebben érvényesülhet legjobban

az egyénisége, — másfell a közönséget is izgathatja az, hogy
miképp jön létre ez az annyira sokoldalú, mindenre kiterjed,

bámulatos könyv-kolosszus.

Mégis a Lexikon-Yl irhatok ezúttal aránylag legkeveseb-

bet, illetleg nem ithatom meg mindazt, amit szeretnék, mert

ez egyrészt meghaladná ennek a mnek már amúgy is akara-

tomon kivül túlságos nagyra ntt kereteit, másrészt a Lexikon,

sajnos, még nincs készen és a teljes beszámoló róla csak akkor

fog elkészülhetni, ha — amint remélem, — nemsokára teljesen

be lesz fejezve a nagym és a jelentést viszontagságteljes meg-

alkotásáról munkatársaimmal együtt fogom megírhatni.

Ezúttal csak keletkezésérl, vezérelveirl, a nagy szer-

kesztségi apparátus megszervezésérl, megindításáról, a ter-

jesztés körül felmerült rendkivüli nehézségekrl akarom lehe-

tleg röviden tájékoztatni az olvasót; annak tüzetes jellemzé-

sét, hogy az egyes tudományos szakmák milyen alapelvek sze-

rint és mily módon vannak feldolgozva a Lexikonban, késbbi
idpontra tartván fenn.
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Régi emlékek.

Az én vonatkozásaim a Lexikonhoz igazán egész kisgyer-

mekkoromra nyúlnak vissza. Szüleim házában mindig hallot-

tuk emlegetni a nagy kiadók neveit, állandóan ott forgolódtam

a könyvesboltban, különösen vakációk idején, ami mulatság és

szórakozás volt, hisz ott mindig valami uj, szép képeskönyv-

ben lehetett böngészgetni; ott láttam a sok könyv között a

nagy német Lexikon kötetsorozatait is, amik megkapták és

bámulattal töltötték el gyermeki fantáziámat.

Talán tizenegy-tizenkét éves fiu lehettem, midn egy nyári

délután belép a könyvesboltba egy nyájas kinézés idsebb ur

és német nyelven édesapám után tudakozódik. Engem talált

legeli, hozzám intézte a kérdést. Megmondtam neki. hogy

édesapám nincs itthon, fürdn van Szobráncon. Erre a német

ur, akinek öltözetén, beszédjén, egész habitusán észre lehetett

venni, hogy nem idevaló ember, bemutatkozik: Jch heisse

Heinrich Brockhaus'\ Megfogta kezemet, beletette névjegyét és

kért, hogy adjam át üdvözletét édesapámnak.

Gyermeki ésszel is éreztem, hogy nagy pillanat az,

midn a nagy Brockhaus megjelenik a kis eperjesi könyves-

boltban és bár nagy izgalom fogott el, mégis volt annyi lélek-

jelenlétem, hogy anyámért szaladtam, atóimek azután Brockhaus

elmondta, hogy Tátrafüredröl jövet erre vette útját, hogy

megismerkedjék apámmal, akivel régóta kellemes összekötte-

tésben van. Végignézte a könyvkereskedést, megelégedését

fejezte ki azon, hogy oly szépen fel van szerelve a kis város-

hoz képest aránylag nagy készlettel, azután szívélyesen elbú-

csúzott és folytatta útját, persze kocsin, Kassa felé.

Brockhaus-mk e látogatása igen nagy hatással volt rám;

az els vi'lághirü ember, akit láttam, aki beszélt hozzám, kezet

fogott velem. Sokáig, talán hónapokig izgatta fantáziámat,

hogy min lehet az a könyvesbolt, ahol azokat a nevezetes

könyveket csinálják, ahonnan kikerül a BrockhauS'Lexikon,

Akkoriban jelent meg a Brockhaus-cég alapitójának,

triedrich Arnold Brockhaiis-rmk életrajza az unokája tollából.

Ez az unoka, Heinrich Eduárd, fia volt annak a Heinrich-í\eK

aki minket megláto^ratott.

Édesapám meghozatta ezt a müvet és nekem adta aján-

dékba. Én oly érdekldéssel olvastam ezt a könyvet tizenkét
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éves koromban, mint a Cooper ,,Brharisnya''
-történQtciU vagy

más kalandos históriákat.

Most, majdnem ötven év multán újra elövet'tem ezt a

könyvet és nem csodálkozom azon, hogy akkor ugy megragadta

gyermeki képzeletemet. Nagyszer férfias küzdelmeken kellett

keresztülvergödniie a cégalapító Brockhaus-nak, mig megalkot-

hatta élete fmvét, az els & nem Konversatiorís-Lexikon-U

mig sok viszontagság után olyképpen alakíthatta ki, hogy

végre sikert is arathatott vde és átadhatta az utókornak —
mintául és elképül.

Mindezek a benyomások, valamint édesapám tanitásai és

kommentárjai már akkor megérlelték bennem azt az elhatáro-

zást, hogy könyvkiadó leszek és életem fcéljául fogom

tekinteni, hogy a magyar nemzeti enciklopédiát, a; magyar

„Brockhaus*'-t én valósithassam meg. Ez a vágy oly ers és

határozott volt bennem, hogy mikor azután lipcsei egyetjemi

tanulmányaim közben értesültem róla, hogy Raiitmann meg-

indította a ..Magyar Lexikoit'-t, a Somo^yí-félét — ezt a leg-

nagyobb csapásnak éreztem, mely engiem érhetett és felhevü-

lésemben meg is irtam édesatyámnak, hogy lemondok a kiadói

pályáról, számomra immár nem nyílik tevékenységi lehetség

ezen a pályán, bucsut mondok ábrándjaimnak és — tanár

leszek. Édesatyám egész szívósságára volt szükség, hogy

akkortájt írt leveleiben engem meggyzzön arról, hogy a

Raütmann-íélQ kísérletnek nem kell elkedvetlenítenie, hogy

óriási tere van még azonfelül a kiadónak Magyarországon,

hogy az életben nem ugy mennek a dolgok, ahogy mi azokat

képzeletünkben kicirkalmazzuk és hogy nem tudhatom ma,

min módon fogok valamikor mégis hozzájuthatni kedvenc

eszmém megvalósításához. Éppiem a Brockhaus példája mutatja,

hogy küzdeni kell eszményeinkért, szívóssággal, kitartással ós

nem szabad az els fuvallatra szárnyszegetten félreállani.

Tanulságok a múltból.

Ily élmények elzték meg azt az elhatározást, mely

azután sok évvel késbb arra birt, hogy a ,,Palias Nagy Lexi-

kona'' közrebocsátásánál, ha már nem Lehettem kiadója a

mnek, vállalja cégünk a munkának azt a jdentékeny részét,

mely a Lexikont sikerre vitte, azután pedig arra indított, hogy
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amidn a Pallas körülményei lehieítvé tették a Lexikon meg-
sziörzését, mi ezt azzal a szándékkal vegyük meg, hogy e m
alapulvétele mellett belátható idn belül egy uj, még tökélete-

sebb Lexikont adlhassunk a magyarságnak.

A Pallas-Lexikon-rl szóló fejezetben elmondottam, min
nagy propagandát kellett kifejteni, hogy a közönséget a Lexi-

kon szükséges és fontos voltáról meggyzzük. Ez a felfogás

akkor átment a köztudatba és igy az a reményünk lehetett, hogy
ezzel a részével a feladatnak már nem kiell gondolnunk, az uj

L^exikon részére a talaj már kellkép el van készítve.

Mert hiszen bármennyire át legyen hatva a kiadó attól,

hogy egy nagy tudományos nemzeti enciklopédia megalkotása

minden kiadói tevékenység tetpontja és a legmagasabbra tör
kiadói* ambició tárgya, egyúttal tisztában kell lennie azzal,

hogy ez egyszersmind a legnehezebb és legfelelsségteljesebb

irodalmi vállalkozás, amelyet kiadó egyáltalában megindít-

hat, és épp ezért mindaddig nem gondolhat uj Lexikon-kiadásra,

mig nem látja elérkezettnek az idpontot arra és nem szerez

meggyzdést magának arról, hogy az összes körülmények

szinte mathematikailag biztosítják, ha nem is mindjárt a teljes

sikert, de legalább a keresztülvihetségét, a programmszerinti

megvalósulást. Különösen fontos ez, midn nyilvánvaló volt,

hogy az eld munkája, amint azt megfelel helyen részleteseb-

ben vázoltam, látszólagos küls sikere ellenére— nagy deficittel

záródott. Nekünk mindazt kerülnünk kellett, ami hibát a Pallas

ügyvitelében felfedezni véltünk, hogy munkánkat teljesen biz-

tos alapra helyezzük.

Mindenekeltt egészen kétségtelen volt, hogy sokkal

nagyobb példányszámot kell elhelyezni, mint a Pallasból és

sokkal jobb áron. Költségmegtakarításról nem lehetett szó, st
sok tekintetben jóval nagyobb költségekkel kellett számolni.

A munka megnövekedett költségeit tehát csak a jobb áron való

és nagyobb mérv elhelyezés biztosíthatja.

Ezt akként gondoltuk elérhetnek, hogy néhány eszten-

dn keresztül egyáltalában ne legyen kapható Lexikon. 1903-ig

még utánnyomattunk egyes köteteket, hogy a késedelmes el-

fizetk példányait kiegészíthessük, de ekkor megszüntettünk

mindennem utánnyomást. Az volt a felfogásunk, hogy a Lexi-

kon ibimár közszükségletté vált, elengedhetetlen szükséglete
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minden mvelt embernek és minthogy az értelmi kereseti pályá-

kon évenkint kb. 3000 ember lép az életbe — évente 3000-re

lehet becsülni a szükségelt és elhelyezhet lexikon-példányok

számát.

Minden kiadói tevékenység alapja a pontos kalkuláció; a

lexikon-tervezést is igen gondos, részletes, alapvet kalkulációk

elzték meg. Ezekbl az derült ki, hogy legalább 40.000 pél-

dányt kellene eladni a preliminált áron (kötetenkint 18 koro-

nával) tiz éven belül, hogy a munkát m^inden tekintetben a kit-

zött színvonalon lehessen tartani és hogy a kiadóvállalat is

befektetéseinek egészen szerény gyümölcseit élvezhesse.

Már most az volt a tervünk, hogy a PaUds-Lexikon öt

éven át marad elfogyott állapotban, ezalatt évente 3000 pél-

dányt számítva, összesen 15.000 példányra terjed szükséglet

fog egyszerre kielégítésre várni, ha 1907-ben megindítjuk az

uj lexikont. Ennek hat évi megjelenési i'deje alatt további 18.000

példányra lehet számítani, tehát összesen 33.000 példány volna

elhelyezve a munka befejezésekor, ugy, hogy a még hátralev

7000 példánynak további négy év alatti elhelyezése körülbelül

biztosra volna vehet.

Állandó anyaggyjtés.

Amfnt az az elhatározás megérleldött bennünk, hogy

további utánnyomásokat nem készítünk és ujabb pótköteteket

ki nem adunk — hanem elkészülünk az uj lexikonra— attól a

perctl megkezddött a zajtalan elkészítés munkája, az

állandó lelkiismeretes tervezés, gondos kombinálása a felme-

rülhet eshetségeknek, szüntelen tanulmányozása az egész

lexikon-problémának.

Különösen két irányban folyt ez az intenzív munkásság.
Tegnap fejezdött be az utolsó pótkötet és ma reggeltl kezdve
már folytatni kellett az anyaggyjtést ugyanazon a módon,
mert egy lexikonnál a munka sohasem szünhetik meg. Amint
az élet tovább folyik és az események tovább peregnek, szü^

net nélkül kell a rájuk vonatkozó anyagot összegyjteni' és

evidenciában tartani. A legkisebb megállás Is teljesen felborít-

hatja a dolgok egymásutánját és kiszámíthatatlan, helyrehoz-

hatatlan kárt és bajt okozhat.

Ez az állandó anyaggyjtési munka abból áll, hogy a leg-



254 A NAGY LEXIKON

különbözbb újságokat és folyóiratokat állandóan át kell nézni

azoknak, akik ezzel meg vannak bizva, kijelölni azokból min-

den fontos adatot, azt azután kivágni vagy kiirni és a megfelel

magyar címszó alá beosztani az a—b—c-s fiókokba. Címszó

vagy vezérszó az a szó, vagy több szóból álló cim, amely vas-

tagabb betvel nyomatva, egy-egy cikk élén áll a lexikonban.

A nomenklatúrának ez a szünetlen kiegészítése az össze-

köt munka a lexikon egyik kiadásától a másik kiadásához,

vagy az uj lexikonhoz. Évenkint átnézendök a legkülönbözbb

évkönyvek, almanachok, tudományos szakjelentések, sematiz-

musok és címtárak is és minden uj adat kijegyzend. Ig>^ folyik

ez a munka S2^kadatlanul és igy gylik össze egy óriási, szinte

áttekinthetetlenül nagy anyag, amelybl csak egy kis rész fog

feldolgozásra kerülni. De azok, akik ezt az anyagot gyjtik,

nem Ítélhetik meg azt, hogy annak idején mi válik a lexikon

szempontjából felhasználható anyaggá, ugy, hogy nekik min-

dent ki kell jelölniök, mindent ki kell vágniok, ami bármily

szempontból a lexikon tárgyköréhez tartozhatik. Eldobni min-

dig ráér a szerkeszt, de mindenre kell, hogy a figyelme fel

legyen hiva.

De még mindennek a tömérdek anyagnak összehordása

sem biztosítja a nomenklatúra teljes voltát. Ezt más módon biz-

tosítjuk: ugy, hogy az összes ujabb lexikonokat a címszavak

tekintetében állandóan evidenciában tartjuk. Mieltt lexikonunk

szerkesztéséhez hozzáláttunk, huszonegy különböz fajtájú és

különböz nyelv általános és szaklexikonnak teljes nomenkla-

túra-anyagát dolgoztuk fel. Ez a munka egymagában mintegy

öt esztendt vett igénybe, minthogy természetesen az összes

idegen nyelv címszavakat magyarra kellett fordítani.

Á lexikon-emberek.

A másik feladat, amire különösen nagy súlyt helyeztem, az

volt, hogy megtudjam olyan emberek véleményét, akik hivatásuk-

nál fogva állandóan használják a lexikont; véleményüket arról,

hogy az min tekintetben elég'iti ki igényeiket, vagy min
tekintetben szorul kiegészítésre, pótlásra, javításra. Vannak

emberek, akik folytonosan használják a lex'ikont. ezeknek meg-

állapításai egy lexikon hasznavehetségérl igen becsesek.

Csak meg kellene tudni, kik azok az emberek, de rendszerint
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ez is kiderül egy-egy bírálatban elejtett megjegyzésbl. Minket

persze els sorban az érdekelt, hogy a Pallofs-Lexikon ellen

min esetleges kifogások emelhetk és m'ily irányban kell majd

Amidn ez a gond én rám hárult, eszembe jutott, hogy

a munka lehet tökéletesítésérl gondoskodni',

valamikor régen Cholnoky Viktor-nak egy rosszaló megjegy-

zését olvastam a Pallm-Lexikon-róU amely nagyon megdöb-

bentett. Az els ember, akivel érintkezést kerestem, íiehát ChoU
noky Viktor volt. Hadd mondja el mindazt, ami' rosszat tud

mondani a Pallas-Lexikon-vU hadd váljanak az kritikai meg-

figyelései effektive hasznosakká a jöv lexikonra nézve. De
Cholnokv nem tudott sokat mondani; maga is megütközött a

saját kijelentésén, amelyet régóta elfelejtett és amelyet, ugy
látszik, rossz kedvében irt le valamikor, amikor talán nem
egészen kielégít választ kapott egy kérdésére a lexikontól. De
zzel az elháritással sehogysem voltam ki'elégitve. Kellett,

hogy egy olyan sokoldalú ember, mint amin Cholnoky Viktor

volt, aki tényleg állandóan használta a lexikont, errl tudjon is

valamit mondani. Felkértem, hogy ezentúl mindent jegyezzen

fel, amit a lexikon használatában tapasztal és ezieket a jegyzeteit

bocsássa rendelkezésemre. Néhány hónapon belül igy igen

értékes anyagot kaptam CholnokyAl, amelynek azután hasz-

nát is vehettük.

Egy más'k iró, aki, ugy látszik, igen tehatóan foglalkozott

a lexikonnal, volt a háborúban elesett Bányai Elemér, öt a vál-

laíatunkban akkor szerkeszti minségben foglalkoztatott dr.

Mikes Lajos egyszer nagy örömmel azzal mutatta be nekem:

ime, egy valóságos lexikon-ember, azt értvén ez alatt, hogy
Bányai annyira foglalkozott állandóan a Pallas Lexikoná-vdA,

annyira böngészte, kutatta annak cikkeit és adatait, annyira bele-

merült ebbe a munkába, hogy bizonyára tudija legjobban annak

minden csinját-binját, ismeri legjobban minden hibáját. Bányai

már els találkozásunk alkalmával azt rótta fel a Pallds-Lexikon

legnagyobb hibájául, hogy nem teljes a nomenklatúrája, hogy

szerinte igen sok cimszó hiányzik belle. Én felkértem, hogy

mi*nden ily cimszót jegyezzen feli és kjözöljön velem, de azonfelül

kértem arra is, hogy a Pallas-Lexikon-nak egy diszkrét hasz-

nálatra szánt, teljesen szinte, minden tekintet nélküli bírá-

latát készítse el részünkre. Mindkét kérésemnek megfelelt.
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Bírálatában a sok erltetett kifogás mellett volt néhány tekin-

tetbevehet vélemény és indítvány, de nomenklatúrája, az a

több ezer szóból álló címjegyzék, amelyet átadott, az egyene-

sen használhatatlan volt. Nem volt a között a sok ezer oimszó

között talán hat olyan, amelyrl vitatni lehetett, vájjon felvé-

tele egy lexikonba indokolt-e vagy sem. Például csonkának

találta a Paüds-Lexikon katonai anyagát és azt tartotta, hogy

fel kell venni abba az ezredeket és zászlóaljakat. Erre azután

csinált címszavakat a következ módon: els honvéd-zászlóalj,

második honvéd-zászlóalj, harmadik honvéd-zászlóalj és így

tovább, els gyalogezred, második gyalogezred, harmadik

gyalogezred és így tovább ad infinitum. Vagy elvett egy köz-

kelet szót, pl. asztal és annak minden összeköttetését valamely

más fogalommal külön címszó alakjában jegyezte fel, plj: asz-

talkend, asztalláb, asztali lámpa, stb., stb. ad infinitum.

Ebbl a Bányai-féle munkából tehát nem lettünk oko-

sabbak. Azonban felkértünk másokat is, hogy közöljék mindazt

velünk, amit a Pallás-Lexikon-hsin kifogásolhatónak tartanak,

vagy aminek fölvételét az uj lexikonba szükségesnek vélik és

sokan szívesen hajlottak kérésünkre, mindegyik a maga tárgy-

körére vonatkozólag áldott le véleményt, igy azután mégis csak

valamely becses kritikai anyag jutott birtoikunkba. Ennek gon-

dos áttanutoányozása után magam is hozzáláttam a

Pallas-Lexíkon olvasásához, azaz ahhoz, hogy egyik-másik

kötetét elejétl végig átolvassam és ezenközben ellenrizzem

a küílíönböz bíráló miegjegyzéseket. Ez az olvasás igen instruk-

tiv volt. Kimutatta azt, hogy az egyes bírálók részben szak-

májuk iránti elfogultságból túlozták ugyan, de sokban igazsá-

guk volt. És kimutatta fleg azt, hogy a lexikon szerkesztését

nem szabad elfogult szakférfiúra bízni, azaz olyanra, aki csak

eigy bizonyos tudomány vagy a tudományok egy bizonyos

komplexuma iránt viseltetik természetszierü elszeretettel, mert

ennek azután nyoma volna a munkában, aminek nem szabad

lennie.

Szerkesztkeresés.

Ily munkában eltöltött öt esztend után végre 1906-ban

elhatároztuk, hogy jöv évre megindítjuk az uj Lexikont a Pal-

laS'Lexikon alapján, mert eredetileg az volt a tervünk, hogy a
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PaltaS'Lexikon egész teljességében megrzött, 18.000 oldalra

terjed szedésének felhasználásával törekszünk létrehozni az

uj Lexikont.

E határozat alapján hozzá kellett fogni a legnebezebb fel-

adathoz, ahhoz, hogy szerkesztt keressünk a Lexikon részére.

Eddig ez volt a legkisebb gondunk e munka körül, most ez lett

a legnagyobb. Eddig ugyanis volt kiszemelt iszerkesztjie a

Lexikonnak, die még mieltt meginidiulhatott volna a munka, az

kováit körünkbl.

Ugy volt, hogy Voinovich Géza, akli évek óta mint külön-

böz vállalkozásaink szerkesztje mködött intézetünk kebelé-

ben, majdan a Nagy Lexikon-i is szerkeszteni fogja. Az utolsó

pótköteteket is már Bokor Józsefeiéi együtt szerkesztette, s

mindenképen kvalifikáltnak és alkalmasnak találtuk erre a nagy

munkára. Az becsületességében, tudásában, lelkiismeretes-

ségében megbíztunk volna, megértette a mi intencióinkat és

hosszú együttmködésünk alatt a felfogásoknak oly harmóniája

fejlett ki közöttünk, hogy rá megnyugvással bíztuk volna a

Lexikon szellemi vezetését, ö maga is készült erre, de a közbe-

jött körülmények rá nézve lehetetlenné tették a lexikon-szer-

keszt nehéz hivatásának betöltését. Megváltozott körülményei

folytán legalább néhány esztendn át a fvárostól távol kellett

élnie. Ily körülmények közt mindkét részrl fájó szivvel tör-

tént az elválás.

A munka természete már maga is világossá tieszi, de

egyébként is természetes, magától értetd dolog, hogy tekin-

tettel azokra az óriási anyag'i és erkölcsi érdekekre, amelyek

ily munka kiadásával kapcsolatosak, tekintettel a nagyösszegü

befektetésekre, amelyek az ily munka kiadásával járnak, tekin-

tettel arra a rendkívüli felelsségre, amelyet ily munkánál a

közönséggel és a nagy nyilvánossággal szemben visel a kiadó,

— egy lexikon szerkesztése csakis a teljes anyagi' és erkölcsi

felelsséget magában összpontosító kiadónak terve, intenciója,

instrukciója szerint történhetik és hogy ehhez képest egy lexi-

kon szerkesztje els sorban a kiadó szándékainak, terveinek,

megállapításainak végrehajtó közege. A lexikon-szerkeszt fel-

adatának ez a megállapitása az idk folyamán kialakult azokhoz

a magasrend feladatokhoz képest, amelyeket az általános

lexikon a közönséggel szemben teljesíteni hivatva van és ahhoz

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 17
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a fejldési folyamathoz képest, amely századunkban lehetet-

lenné teszi, hogy — mint a múltban történt — egyes polihisz-

torok egyéni munkájának bélyegét viselje magán az ilyen

munka. Kialakult ez annyira, hogy például a külföldi nagy lexi-

konok szerkesztit a közönség nem ismeri, azok a munkákon
megnevezve nincsenek és csak a beavatottak tudják, hogy

Brockhaus, Meyer, Chambers, Dodd, Nelson és más hasonló

enciklopédiáknak kik a szerkeszti. _

Én abban a hitben voltam, hogy teíljesen tisztában vagyok

a lexikon-szerkeszt szükséges kvalitásai tekintetében. Tud-

tam, hogy nehéz lesz megfelel embert találni, de mégsem hit-

tem, hogy annyira nehéz, annyira lehetetlen. Valóságos kál-

vária-járás volt ez a szerkesztkeresés. Most megint az történt,

ami sok esztendvel ezeltt a Pulszky Ferenc által összehívott

értekezleten játszódott le, hogy mikor arra került a sor, hogy
ki fogja a szerkesztést magára vállalni, mindenki a padlásra

nézett. Most is ugy volt. Többen szerették volna az állással

járó befolyást, a szerkeszti tiszt diszét, az érte járó fizetést,

de a munkától, a nagy, kemény, megerltet munikától min-

denki fázott, a nagy felelsiséget senki sem akarta magára vál-

lalni. Tárgyaltam történészszel, nyelvészszel, pedagógussal,

filozófussal, irodalomtörténészszel, szerkesztvel, íróval, min-

den rend és rangú tudóssal, de alkalmas szerkesztre nem
akadtam.

Nem az ö hibájuk volt, hanem az enyém. Nem is kellett

volna keresni olyan egyéniséget, akire a Lexikon szerkeszté-

sét, vezetését, irányítását és felelsségét rábízzuk, mert egy
általános nagy enciklopédiának nem is lehet alkalmas vezetje
más, mint maga a kiadó, aki egész lényével, becsületével

vagyonával, nevével össze van kapcsolva evvel a munkával;

aki egyforma szeretettel viseltetik minden egyes szakma iránt,

nem részesiti elnyben az egyiket a másik fölött, nem pártos-

kodik, nem gyakorol protekciót, nem tart szem eltt mást. mint

a munkának erkölcsi és anyagi érdekeit, a publikum kívánsá-

gait és jogos várakozásait. Én tudtam, hogy a külföldi lexiko-

nokat a nagy lexikon-kiadó családok egyes, erre nevelt

tagjai vezetik, mégsem volt elég bátorságom megküzdeni a

nálunk meghonosodott elítélettel, mely legalább is egy fém-

jelzett tanári nevet állit az ilyen vállalkozások élére és azután
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tovább nincs l*s ügyelettel arra, dolgozik-e az ilkt vagy sem,

tényleg vezeti-e a válialkozást vagy csak nevével szerepel-e

ott. Nem volt elég bátorságom ahhoz, hogy kiadó

létemre nyiltan álljak a vállalat élére és mondjam meg nyíltan,

hogy én fogom azt vezetni, irányítani, szerkeszteni, mert

tudom, hogyan kell megcsinálni a dolgot, érzem, hogy lelkiis-

meretesen és becsületesen fogok feladatomnak megfelelni és

olyan odaadással, aminre senki más nem képes. És nem is

lehet képes, mert nincs az a pénz, amivel kellkép honorálni

lehetne azt a munkát, amely egy lexikon vezetésével jár, azt a

szüntelen gondot, amely nappal és éjjel minden órát és minden

percet lefoglal magának, azt az ügy iránti szeretetet, amelynek

a munka minden sorából ki kell tnnie, azt a megfeszített mun-

kát, amely feltétlenül megrli azt, aki benne van.

Ily körülmények közt nem csoda, hogy nem találtam meg-

felel embert a kitzött feladatra és igényeim lefokozásával

most már csak olyat kerestem, aki a beérkez kéziratok gon-

dos elolvasására, a szerkesztési szempontoknak érvényesíté-

sére, a szükséges egyeztetésre és egységesítésre alkalmas és

akinek lelkiismeretességében és szorgalmában meg lehessen

bízni, hogy ezt a rábízandó feladatot egész odaadássá!! fogja tel-

jesíteni. Ily ert többen ki is jelöltek egyazon személyben. Az
illet nagy sajnálatomra ennek a feladatnak sem felelt meg,

fizikailag sem volt rá képes, egyébként se és így helyét, miután

a kísérlet nem sikerült, késbb el kellett hagynia.

De hogy történhetik az meg, hogy komoly és tudós embe-
rek annyira csalódnak valakiben és így tévútra vezessék azt,

aki bizalommal hozzájuk fordul tanácsért és útbaigazításért és

akinek bizonyára szívesen adnak jótanácsot.

Ennek az a magyarázata, hogy Magyarországon, külö-

nösen a magasabbrendü értelmiség körében, sok az úgyneve-

zett Jó ember'\ „Jó ember" nálunk Magyarországon az, aki

illetéktelen, indokolatlan és igazolatlan protekciót gyakorol

tisztán jóságból. Például az, aki átereszti különböz vizsgákon

tanítványát, nehogy az illet karrierjének útjába álljon; az, aki

a hízelked folyamodót besegíti valamely állásba a nélkül,

hogy meggyzdött volna, hogy az illet erre az állásra alkal-

mas; az, aki minden meggondolás nélkül és skrupulus nélkül

egy nagy feladatra ajánl olyan egyént, aki ahhoz való minden
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legelemibb kvalitások nélkül szkölködik. „Jó ember" az, aki

minduntalan jót akar, de túlhajtott jóságával minduntalan a leg-

rosszabb eredményeket érleli. Ezek a „jó emberek" teszik

tönkre Magyarországnak minden becsületes kulturális intéz-

ményét, kezdve az Akadémiától az utolsó népiskoláig. Ezek a

„jó emberek" jutnak be ajánlásaikkal, védelmeikkel, jóságra

való appellálásaikkal a miniszteri burokba, a kulturális egyesü-

letekbe és intézményekbe, a kiadóhivatalokba, szóval min-

denüvé, ahol el lehet helyezkedni, ahol befolyást lehet érvénye-

síteni, ahol uszályhordozókat el lehet helyezni. Bs ezek a „jó

emberek" teszik lehetetlenné a valóban érdemes embereknek
kell helyen való érvényesülését és ezek szülik azt a léha álla-

potot, amely tisztán és kizárólag a protekcióban nyilvánul meg;
ime: ez a Jó emberek'' Magyarországa.

Évrl-évre halasztás.

Akit azonban a legszorgosabb keresés mellett sem taláU

tam meg, az önként jelentkezett, egyszerre csak itt volt annak

a személyében, aki Bokor József mellett' a Pattas Lexikoná-ná\

a segédszerkeszti tisztet betöltötte. Az elmunkálatok köze-

pett jeíentkezett nálam Kovács Zoltán, aki akkor jött vissza

Fiúméból, hol magyar szellem lapot szerkesztett. Én öröm-

mel fogadtam, mert benne láttam azt a munkaert, akire a

Lexikon szerkesztségének szüksége volt, azt a szorgalmas,

h és odaadó munkását a Lexikon-n^k, aki benne él a munká-

jában és átérzi a legminuciózusabb gondot igényl, exakt mun-

kának fontosságát és jelentségét. Azóta is vele együtt végzem

a Lexikon szerkeszti teendit.

Az els szervezéssel járt egy egész szerkesztségi appa-

rátusnak a felállítása, mindenekeltt egy megfelel kézi könyv-

tár megalapítása mindazokkal az irodalmi segédeszközökkel,

amelyekre minduntalan rá van utalva a szerkesztség. Ebben

az értékes könyvtárban a legkülönbözbb nyelv lexikonok

találhatók a nagy francia enciklopédiától a mai napig.

Münthogy a Lexikon szerkesztségében minden munka

alfabetikus sorrendben végzend el és a millió és millió cédlula

állandóan alfabetikus sorrendben rendezend és kezelend, a

szerkesztségben olyan munkatársakat és segéderket kellett

alkalmazni, akik mindenekeltt birják az a-b-c-nek a tmjbmá-
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nyát. Aki ezen mosolyog, az nem tudja azt, hogy egy lexikon-

kötet mintegy negyvenezer cimszavának pontos a-b-c-rendbe

í>zedése nem olyan könny. Nagy gyakorlat kell ahhoz,

hogy ezt az egyes szavaknak nyolcadik, kilencedik, tizedik

betjéig hiba nélkül elvégezzük.

Miikor a bels szerkesztség teljesen össze volt állítva és

hozzá akartunk látni a szakmunkatársak szükséges nagy sere-

gének megszervezéséhez, akkor 1907 nyarán az az ujabb kor-

ban példátlan amerfikai pénzkrizis ütött ki, arríely a kontinen-

sen is oly nagy gazidlasági válságot idézett el, hogy 1907 szep-

tember és október havában Európa összes tzsdéin addig pél-

dátlan pánik ütött ki, ligen nagymérv áresések követkieztek be

és a kamatláb az angol banknál és a német Reichsbanknáli is

hét százalékra emelkedett. E pénzkrizis befolyása alatt, mely

nálunk is igen érzékenyén éreztette hatását, ugy gondloltuk, nem
tesz tanácsos a Nagy Lexikon kiadását foganatba venni és azt

egyelre egy esztendre elhalasztottuk.

Az a számitásunk azonban, hogy egy év múlva, vagyis

1908 tavaszán meg fogjuk indithatni a munkát, miután remél-

het volt, hogy a pénzkrizis hatásai addig el fognak múlni, nem
vált be, mert még nagyobb zavarok keletkeztek. 1908-ban a

törökországtii zavargások, az ifju-törökök uralomra jutása és az

ennek folytán foganatosított annexió, a monarchiának részle-

ges mozgósítása, az egész keleti válság oly politikaii és gazda-

sági helyzetet teremtettek, amely ilyen nagyszabású munka
közrebocsátására valóban nem lehetett alkalmas.

Újra az eltt a kényszerhelyziet eltt állott a vállalat, hogy

a Lexikon kiadását megint egy esztendne elhalássza, ami annál

nehezebb, annál kínosabb és terhesebb elhatározás volt, mert

hiszen a már megszervezett bels szerkesztség s a tér-

képeket készit és már 1907 óta mköd kartográfia éven-

ként igen tetemes összegeket emésztettek fel. Az annexió sike-

res befejezése és a keleti válság akkori békés megoldása után

minden elkészület megtörtént, hogy a munkát végre 1909-ben

megindíthassuk, hacsak sszel is; de ennek az évnek tavaszán

teljes erejével) kiütött a magyar belpolitikai válság. A koalíciós

kormány lemondása, a koalíciós párt bomlása, a hónapokon át

tartó íeszlt válságok és tárgyalások teljes bizonytalanságban

mutatták a magyar közélet képét és jövenidlö alaJculását. Ily
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körülmények közt hosszú évekre terjed folyamatos munkát
megindítani, valóban vakmer vállalkozás lett volna. Hiszen

ilyen munkának anyagi bázisa a rendezett közgazdasági viszo-

nyok és a teljesen békés állapotok.

Végre azonban vége szakadt ezen, majdn/em egy eszten-

deig tartó válságnak is ési midn 1910-ben a Khuen-Hédervdry-

kormány megalakult és az ország többsége a munkapárt meg-
alakulását helyeselni látszott, midn végre valamelyes állandó-

ságra volt kilátás a politikai életben és nyugalomra a közálla-

potokban, elhatároztuk, hogy a Lexikon-t az 1910. év szén
megindítjuk.

A munkatársak táborának megszervezése.

Most már hozzá kellett látni teljes ervel a munkatársak

táborának megszervezéséhez is. Ez legfontosabb része a

Lexikon szerkesiztésének. Minthogy mi annak idején a Pídlas-

Lexikon-i minden jogával, szerzdésével együtt vettük meg,

nekünk voltaképpen megvoltak a munkatársaink már abban a

pillanatban, amiint a PallaS'Lexikon birtokunkba jutott. Értesí-

tettük is ket a Lexikon közelebbi megindulásáról és kértük

folytatólagos közremködésüket. Közben azonban sokan ki-

dltek, megöregedtek, elhaltak a régi munkatársak közül,

másoknak körülményei megváltoztak, elfoglaltságukra való

hivatkozással részt nem vehiettek az uj lexikon munkájában,

maguk helyett mást ajánlottak. így azután egészen átalakult a

Lexikon munkatársainak tábora, egyes szakmák munkatársai

teljesen átcseréldtek. Az akkori szakszerkeszt más munka-

társakat vett maga mellé, az uj szakszerkeszt megint más

csoportot szólított fel közremködésre. Meg kellett állapodni

a rég* munkatársakkal, hogy azt, ami cikkeikbl felhasználható,

az uj szakszerkesztk és a központi szerkesztség a szükség-

hlez képest módosithassák, átalakíthassák és kiegészithessék.

így azután a legkülönbözbb tartalmú megállapodások létesül-

tek az egyes munkatársakkal, amelyekre gondosan kell ügyel-

nie a szerkesztségnek. Ami nem könny dolog, mert sok

százra megy a munkatársak száma. Van olyan szakma, amely-

nek egymagának njegyven^ötven munkatársa van, annyira spe-

cializálva van a munka. Az ilyen szakmák fegy-egy szakszer-

keszt vezetése alatt állanak és nincsenek közvetlen összeköt-

tetésben a központi szerkesztséggel.
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De ezeken a rendes munkatársakon kívül is beállított a

szerkesztség: a munkába mindenkit az egész országban, akirl

feltehette, hogy hozzájárulhat a munka teljességéhez. Felkért

minden minisztériumot, mindlen hivatalt, minden tudományos

társulatot, minden kisérleti állomást, minden olyan helyet, ahol

a tudományt ápolják, vagy amely a tudomány szolgálatában

áll, hogy legyen segítségére nagy munkájában és esietröLesetre

bocsássa renddkezésére a bekérend szükséges adatokat. És

mindezek a legnagyobb elzékenységgsel segítségünkre voltak

nagy munkánkban, készséggel bocsátottak rendblkezésünkre

minden egyes esetbien olyan adatokat is, amelyek eddigelé nem
voltak hozzáférhetk, vagy csak a legnagyobb utánjárással

voltak megszerezhetk. Abból a készségbl, amelylyiel a Lexi-

kon minden ilyen kérése minden tényez részérl találkozott,

megítélhet, hogy a mvelt körök mennyire átérezték már
ennek a nagy enciklopédiának kiváló kulturális jelentségét.

Szakítunk a névaláírásos rendszerrel.

Ebbe a sokoldalú munkába rendszert vinni, lehetvé tenni

azt, hogy egységes terv szerint folyjon a munka, azoknak a

gyakorlati követelményeknek szemmeltartásával, amelyek a

legfontosabbak a modem lexikonban, ez volt már most a f-
feJadat. Meg kellett állapítani azokat a vezérelveket, amelyeket

szem eltt akarunk tartani és a munkatársak részére készül

útmutatásokban ket felkérni ezeknek a vezérelveknek a figye-

lembevételére és szem eltt tartására. Most következett el

annak ideje, hogy mindazoknak a tapasztalatoknak levonjuk az

eredményeit, amelyeket mások is, mii is, különösen a Pallés-

Lexikon tekintetében tettünk. Már jóformán az els ivek szer-

kesztésénél kitnt, hogy nem fogjuk felhasználhatni) a PúHas-
Lexikon szövegét, nem fogjuk igénybe vehetni annak az álló

szedését, mert annyi változás történt azon hosszú id óta,

amely a két lexikont egymástól elválasztja, hogy a leggyöke-

resebb módosításokra volna szükség. Kis ide'íg kísérleteztünk

gazdasági okokból ezzel a régi szedéssel, de azután elhatároz-

tuk, hogy teljesen uj munkát adunk, minden sorában ujat, mert
hiszen megváltozott az életnek mí'nden gyakorlati jelensége,

sok tudomány, a földrajz, a technika, az orvosi tudomány, oly
gyökeres átalakuláson ment keresztül, hogy egy szó sem
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ftanyagból fajlödött meleg gázok a csövön vé-

gighúzódva, melegségük nagy réwét átadják a

ftcsövet körülfolyó víznek, a/ntán akazán alsó

részén alkotott falazott csatornákon a küls ka-

zia lemezét érintve, visszahúzódnak és midn
melegségüket teljesen leadták, a fütcsatomán

keresztül a kéménybe ós onnan magasra emel-

kedve a szabadba ömlenek.

CJoro V. Santa Ana de Coro, város Falcon ve-

nezuelai államban, 2 km.-nj-iie a C.-i öböltl,

síkságon, forró és egészségtelen vidéken, mint-

egy 9500 lak. (közöttük sok indlánus ós mesztic).A
d-i kikötó, Vela deC, leginkább Cui-a(?ao sziget-

tel z kereskedelmet. 1627-ben alapították a spa-

nyolok. Mig a spanyol gyarmathatalom szókhelye

volt, nagyon felvirágzott, de midn Caracast tet-

ték fvárossá, aláhanyatlott.

Coroo, régebben 5000, újabban 10,000 rei ér-

ték pénz Portugáliában= 48 K.

Coi-oados (sp.) a. m. nyírott koronás, gyüjí-
nv, fleg a gas (1. o.) ágból származó puri tör-

zsek jelölésére tonsuraszerüen kipylít hajuk

(coroa) miatt. E viseletnek hódolt brazíliai népek

javarésze már kihalt. Utódaik elszórtan St. Lo-

renzo és Cayapo pai-tvidékein laknak, mint va-

dászok és földmívelök.

Ck>rocoro, város La Paz bolíviai departameu-

tóban, 4070 m. magasban, a Desagüadero felé

hajló fenslkon, 9000 lak., ré?- ós ezttstbányákkal.

Corolla (lat.) a. m. koszorúcska, a növénytan-

ban a. m. párta (1. o.).

Corolla personata és C ringens (aöy.), i.

Ajak.
Corollarlam (lat.), a logikában oly tétel, mely

valamely elbbibl közvetetianiil, tehát minden

további bizonyítás nélkül következik. A geomet-

riában ós íllozóüában használatos mszó. A ró-

maiaknálarany vagy ezüst koszorúcska (oorolla),

melyet a fizetésen fölül ajándékba adtak Jó szí-

nésznek stb.

Corolliflorae (i*öv.), De Catidolle rendszeré-

ben a forrtszirmuak nagyobb csoportja, amelyek-

nek rendesen nagy ós könnyen szembetn szirma

a magház alatt ered. Porzójuk rendesen a párta

(coroúa) csövének belsejéhez ntt.

Coroinan<iel-lakk, sajátságos faja a lakkmun-

káknak, melynél a fekete alapba a díszítmények

rajza be van vésve, s aztán különböz színre

festve. Bátorok díszítésére szolgál és vt^lószin-

leg a Coromandei partvidék valamelyik városá-

ból, Madraezból vagy Pondlcsoriböl korült PJuró-

Ijába.

Coroaa (lat.) a. m. koszorú, az ókori római had-

seroa: tagjainak adott órdemje!. Volt C. cwica (1.

ábra),Mm^h(}\ készített tölgyievélkoszorú.melyet

annak adtak,nkí római polgár életét mentette meg

;

koszorúra ki is vésették az oob civem servatuma

(polgárnak megmentéseért) féle felii-ást ; a kitün-

tetett e C-t ünnepélyek alkalmával viselte, megje-

lenésekor a nép felkelt s az illet a szenátorok

mellett foglalt helyet. Aki elsnek nyomult az el-

lenség táborába vagy sáncára, az C. casirensis-%

T. C. vallarist (2. ábra), aki az els volt ellenséges

várfal megmászásakor, az arany C. murahs-t

(3. ábra), aki ellenséges hajót elfoglalók közül az

els volt az ellenséges hajó fedélzetén, az C.

9 — Coronado

mvalis-t kapott. C. rostrafa-t (4. ábra) — több
hajóorral díszített C-t — csakis Varró kapott
Pompejustól ós Agrippa Augustus csúszártóL Ak
ellenségtl körülzárt római tábor v. város felmen-
tjének, a felmentett helyiségen ntt fbl késíí

tett C granvinea v. obsidm^^ist adták (5. ábra)t
s ezt a rómaiak a legnagyobb kitntotésnek tekin*

tették amit katonának
adni lehetett. A gy«e-
delroes hadjárat után
.triumfusra méltónak

6. ábra. 6 Ábra.

nyilvánított vezér arany babérlevelekbl kötfttt

C. (riUmphcUist yisolt (6. ábra), míg az ovációra'

érdemesnek talált vezér C oválist tett a fejére.

Az ókori rómaiak azt a cóltát^át is C.-nak nevez-
ték, amelyre az íjászok célba lttek. — C az
épÜészetbeii a kla,s3zikua stílusok koezorúpárká-
nyát jelenti. — C. 1. még Korona ; a Nap C ját

1. Nap; a zonébon l. Nyugvójcl
Corona aniitrali»(lat.), déli korona, csillag-

kép az ég déli félgömbjén, 29 szabad szemmel
látható csillaggal.

Coroun horeaÜH (lat.), északt korona, csil-

lagkép az ég északi félgömbjén, 31 szabad szem-
mel látható csillaggal.

Coronadit {íav.), finom rostos vaskos tömeg,
külsleg igen hasonlít a bamakro, fekete fóni-

fény (Mu.Pb) Mn,Oy. Cüfton (Arizona).

Coronado, Ca}y>lina, spanyol költn, szül.

Almendralejoban (Badajoz) 1820., megh. 1911
elején. Költi tehetségérl mára 15 éves korában

írt: A la pálma c. ódája tanúskodott, melynek ró-

vén a madridi irodalmi körökbe juthatott. Egyéb
lírikus költeményeit, molyok a különböz madridi-

lapokban joleuíok meg, a közönség éa az <rt'»lc

Inelx HÓ C rUtt Klnet utg, K kUtt líarM^mMI
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alas (L o.) tisztázza a per érdemiét, hbgy jog
felporosnok az. amit kövotel, a

tárgjf
szorint jár-e

_, fHlok-ftlftftdják-tépyállAsaika f hi7nny(t6iifti irfttft ai

"Y^/jy
bíróság felveszi a bizonyítást és ha a téDySniisM-ftc^W/ tisztának látjaj»ttolotot hirdot, amolybtii az al

perest kötelezi (elmarasztalja), vagy a felporest

keresetével elutasítja v. részbon elutasít, rész-

ben marasztal és a perköltségrl is<l.rendeíkezik.

/ É/t Az Ítélettel meg nem ológedó fél a fellebvitel

/ 11/ útjára lépr-fíiobbezost (amdly a fellebbezósi bi-
'^ riteágnál reDOBzerint szóbeli tárgyaláson, kiveto-

leeen nyilvános elöadásou (L o.) leez oliutözve),~a

másodfoka birós/ig ítélete ellen felülvizsgálati

kérelmet használ. Bz a per szerkezetének általá-

nos vázlata. Eltér a per berendezése a mulasz-
tás (1. 0.) esetében, továbbá egyes Ijészlotekben a
különös eljárásokban (I. Polgári perrendtartás),
ezek közül a szomélyállapotokat lárgyazó perek-

ben a hivatalból való eljárás, az offlcialitás 0- o.)

^.elvo lé'p e lótérbe. 2. A bnperben az állam bün^
tetó hatalmir~&rvéapialiL Tulajdonképen ez is

per, mert a vádelv alapjan^TtyugVi) büiUetö eljá-

rásokban nz eljárás szi]jtéu

vita alakjában toifi'^RZBünváiii e^ras,

'^t^ Fér, nagyk. Gyöi vm. pusztai j.-bau, (i9io)

257i magyar lak., ip.sta- és telefonhivataL — L.

még SzUdgi/i'ér.

Pera. Konsuintijlápoly (1 o.) külvárosa.
I'crai (iX)v.), l. Jfjtóc'/.s

PerlibusuiuAlat.). l. Abusris.
Peracampos g*f. tábornok, l. Halén.
Per accidcuM (lat.) a. m. véletlenül.
I'er acclaufHtiunoD^(lat.) a. m. k&zfelllJf l'er acclau/j

' kiáltás útján.
I

f~, PeractU p^ragrendis (lat.) a. m. az elvéíf-

zendok elvege*se atánfTniután az elvégzendk
_ elvégeztotiekJ «

/ fC- Per{lj"v. p,\axa, l. IWea.
(s Peraoqu|ttio(lat.)a.m. a tartozás kiegyen-

/ yf\
Ütése. Vtraei^tíüojífii, aki ily tfgyben közboujár.

/ Peralku, af peiTOn létrejött egyesseg (trans-
' aciío), 1. Egite.-iség.

Per auikageü (lat.) a. m. kerül utakon.
Peraiublulator (lat.), a gépek kerókfol-gásá-

aak száiTiuujai-tására való készülék.
Peramil, a spanyol tengerpart mentén part-

hajózásra p halászatra használt kis- vitorlás

I
bárka. /

/ /
;«/*' "**' »•*«»»«•» •«» angrusta (lat.), latin köz-

t •*
'^'^ mondás, oi m.^szák titou t\tíi a magaslatia, küz-

delmek áláu a sikerhez.
^"^

Peraápera aU a8tra(lat.) a. m. göröngyös
*ton a Aillagokig, jelentése az, hogy minden

iii ,t efl^lkedéM küzdelemmel jár.

.. . 4fí^ r Peras^, osztrák város Dalmádábaü, a catta-
' ri knpifcuiyság ugyanily nevö kerületében, gyö-

nyör ftkvéssel a Bqcche di Cattaro mentén,
kb. lOOd liik.. régi sziklavára a SaiMa Croce

ria^eí" Per k»»crí*lonem (lat.) a. i

"JTT/ Perbil, ungyk. Pest-Pllis-Solt
=') bau./giojlélönemet, toiés^Bíágyaílak., posta-

hivatal; u. t. Tinnyo
/ ^ , Flírr^^^ocsitkozás^j

^y ^ A^.djLi. uüDi. EíhIiu^ihj), a polgárt peres eliá"JO z^'^baa az alpejítíeixlemleges ellenkérelmének az i

vm. biui

'^/c^^^.eladása, az mperos nyilatkozata a kereseti ten

állításra és jogállltásra ; akkor van helye, ha -' ./

ninca pergátló körülmény, v. ha az elterjesztett '7^^^^ ^
íiprjátló kifogitet ellntózték. Az ellenkérelem el- '^''^^^::ÍSJl •' '^

^

adSfa perfelvóteH tárgyaláson a járásbirósági -^^^.^.^^vr ^^„f^
eljárásban szóval, törvényszéki eljárásban írás-

^'"-^''^''^'^^ <»-«^

1>,.1 való felolvasással törk-nik. A P.-sal véget ér^í^Síí^í-^^^rfVt-—«&-r-'_
a perfelvétell szak ée mt^gkezdödik a j)er érdem-
leges tárg>'a!á3ának a 8zaka:(l. Ver). FontOd ha-'

tásai közül neve.zote3ebbek : P. után a pertárgy/;^/- -,, „ • , a wl
értékétl függ hatáskörnek, toVábbá legtöbb-^^^'^'^lP' ^'' 7^'*
szr az illetókesaógnek hiányát a bíróság biva-^í2^.<í^^«v*
tálból Höm veheti figyelembe', a felperes kerose- -^ -XSÜX^ *-^-<^ ^
tét nem változtathatja mog, apeltöl csak az al-.^**^^^^,^ ^^ z^^"
l)ero3 beloogj'ezésóvel állhat el. az alperesnek ^^^Zy ^ J- ^^ ~

rendszerint P.-a eltt kell pergátló kifoff^ait el- ^'^JZf/^Z*''^-^^ -
adnistb. / ^n^''1^'^7. :tí^

Perbehívás (lat. lHis deviffíciatif, aácitafio ti'
ném. Streifvcrküvdigunij, franc, appel v. an-iúj'

nation en (/aranpie), perbon nem áll/ 'larmad'ik / J
személynek (szavatosnak) a peres felek \ alame- '^^
lyikónek kérelmére értesítése a per folyamatban
létérl, hogy fgy módjában legyen neki a perb<»

belépnie, s mint mcllékl>eavatkozónak a perbe

hívó fél iioruyérto3.iógét elsegítenie (1. Beavat-
kozás). Célja az, hogy a perbohlvott harma-
dik személy a perbehlvót ellenfole ellen meg- » , y ^

>-•

védje, mert ha ^^rbehlvó elveaziten^ ezért /. '^ ^ <•*-
f^^ %

a köztük fennálló jogviszonynál fogva a perbe r~ ^^tt
hívott tartoznék a pertohívönak megtérítéssel^* ' ^'/^ -
^ért pL töJo Yfitte azt a lovat, amelynek tovább- -

'

adása liánt kftfött szerrdését a l(» rejtett hibája /( "T* ^
miatt felbontották), ha a perbe hívott nem lép ' ^^
perbe, nem védi raiíg a perbehivót, a majdan el-

leneinditott perben nem védheti magját azzal,

hogy az elbbi |tert a fél hibásan vitt^fPp. 89—
91- §§-)/=• . *"

Perbejelentés, a.kereset megindítását pótló

eljárás olyan eaetboii', amikor a koröáotetVf^ép
íSífbe

y-f

/az elévüiea megolöréae, végett bizonyos —, -- .

lül if3g kellene iiíjltani, de azt bizonyos akadály -^x> 77 <j^
gatolta (pl. 4 vált<M3szkere«et meginditá,-iát az a 'V^'
körülmény, hogy a viaszker^j^e jogosult Oiég^y^^,
uiucs a váltó birtokában). c»

Perbeli cselekrképesséo, láad CeeteÁmké'

Perbeli jogképesség, ox a képesaége a félnek,

hogy perboü vehet jéezt, f»lpfire.sként pert indít-

liat 9é alperesként perbe vonható; P.-e miodcn-^pf
kinek van, akiajaagán^)g szerint jogkéj)0^^ / ^ j^nek van, aKiajaa;
^gképesséiSÍkjSk
Perbenyik^iak. Zempléa vmegye bodrogközi

j.-ban. (t»toi 1379 magyar lak., a grófMajláth-
fóle uradalom hirea sertéstenyéázetávei és nQé>

nesóveL VasútAllomáa. posta-, távíró- éa telefoa-

hivatbl.
* Perbeto, nagyk. Komárom vmegye odvardl

j.-ban. lutot l^i^ magyar lak.. vasátAHwnte.
posta-, távíró- é)5 teiefonhivatol.

Perbórsav, l. Bórsav-
Perbromidok, l. Diaso-veffyíUetek.

Pere v. elsöperc, mint idmérték az óráaait,>

mint ívmértek a foknak hatvanad réaza. A P.-et

litia (ouUstatili hatvan uuúsodpercre (L o.) osztjuk. Aí ujjak teeít
"*"* """"" ''•^ia P.-nok szokták aevozaí.

í^e ^^V

-g^.

/:í-^it-^f^t^.

A „Nagy Lexikon" egy korrigált oldala (kisebbítve),
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maradhat változatlanul. Egész uj tudományok, uj ideológiák

keletkeztek, egész uj feldolgozási mód és ökonómia vált szük-

ségessé. A Pallas-Lexikon tizenhat kötete megengedte még a
b, a terjengs tárgyalást, az uj lexikon tizennyolc kötettel a
leggazdaságosabb, a legkonci*zebb, a legkomprimáltabb tár-

gyalási módra volt utalva, ha az óriási anyagot el akarta

helyezni a kitzött kötetszámban.

De nemcsak ebben a szerkesztés-technikai tekintetben

kellett az anyag rendkívüli kibvülése, megszaporodása miatt

uj alapra helyezkedni, hanem az anyag feldolgozáisában és

egész szellemében is, mert csak ugy érvényesülhettek a tapasz-

talatokból leszrt tanulságok. Mindenekeltt szakitanunk kel-

lett a Pallas-nak egy olyan jellemz tulajdonságával, melyet

annak 'idején nagy erénynek tudtunk be, de amelyrl utóbb

kiderült, hogy nagy hibája volt. Mi' magunk hibásak voltunk

benne, hogy a Pallas-Lexikon cikkei névaláírással voltak

ellátva. A Pallas-Lexikon-rl szóló fejezetben elmondottam

ennek az okát. A tapasztalás kimutatta, hogy ez a névaláírás

volt a Pallas legtöbb hibájának az oka. Ez akadályozta meg a

központi szerkesztt abban, hogy a munka egységes szempont-

jait érvényesíthesse. Ez okozta a rendkívüli egyenetlenséget

az egyes szakmák feldolgozásában, az egyiknek túltengését a

másiknak rovására. Ez okozta a feldolgozás módszerének, stí-

lusának különbözségét és azt a rendszertelenséget az egyes

cikkek szerkezetében. Ez okozta és tette lehetvé, ami teljesen

ellenkezik a lexikonnak fogalmával és hivatásával, hogy az

egyes szerzk egyéni felfogásukat érvényesíthették ott, ahol

a fogalmak objektív kifejtését várjuk.

A Pallas-Lexikon szerkesztje tehetetlen volt ezekkel a

dolgokkal szemben. A szerkeszti rendszer ott arra volt fel-

építve, hogy a nagy névvel és tekintéllyel biró munkatársak

cikke'iket aláírják és azok az felelsségük melíett jelennek

meg. A központi szerkesztség minden megjegyzése és indo-

kolt elterjesztése süket fülekre talált, csak apprehenziókat

váltott ki és ha erélyesebben akart fellépni a szerkeszt, avval

a fenyegetéssel találkozott, hogy egy egész munkatársi csoport

beszünteti a munkát, otthagyja a lexikont. így történt azután,

hogy egyes tudományszakok avval a részletességgel vannak

tárgyalva az általános lex'ikonban, amely csak egy szaklexi-
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konba való, mig más szakmák az ezáltal okozott helyszke
miatt még abban a keretben síncsenek tárgyalva, amelyet az

általános lexikon megkövetel.

A névaláírásos rendszer mellett a Lexikon szerkesztsége
teljesen tehetetlen és legjobb akarata mellett sem képes felada-

tát ugy teljesíteni, ahogy maga legjobbnak tartaná. Egyéb-
ként a világ egyetlen lexikona sem tartalmazza az egyes cik-

kek alatt a szerzk névaláírását. Kivétel e tekintetben az

„Encyclopaedia Britannica'' és a „Grandé Encyclopédie"' — de

ezek nem bizonyítanak a tétel ellen, mert e méreteikben párat-

lan nagy munkák nagy tudományos értekezéseket közölnek és

nem lexikon-cikkeket, csoportos feldolgozásban és nem decen-

tralizáló rendszerben.

Evvel a rendszerrel szakitanunk kellett, ez volt az els
és legsürgsebb feladat. Nem lehet, hogy egy-egy lexikon-

cikkért egyes, bármily nagy tekintély legyen a felels és hogy
a tekintély örve alatt elnyomassék az objektív igazság, a tár-

gyilagosság. Szakítani kellett evvel a rendszerrel, mert csak a

teljes névtelensége a cikkeknek óvja meg a munkát attól a sok

inkonvenienciától, amelyet a névvel aláirt cikkek magukkal

hoznak, de különben is a jól szerkesztett lexikonnak egyes

cikkeit már azért sem Írhatja alá egyes ember, mert igen sok

oly cikk van, amely nem egy ember munkája. Alig van olyan

cikk, amely nem több ember munkájából tevdnék össze. Min-

den fogalom vonatkozásban van más és más szakmával és az

egyes vonatkozásokat más és más ember dolgozza fel.

A helyes lexikon-cikk az, amelyben a szerkeszt ezeket

a különböz feldolgozásokat egy kerekded egységes egésszé

alakítja át, hogy azon ne legyen felismerhet több embernek

a munkája. De lehetetlen jó lexikont szerkeszteni akkor, ami-

kor, mint például a Pallas-Lexikon-hein számos esetben, ugyan-

arról a témáról egymásután két-három különböz feldolgozás-

sal, st néha ellentmondó felfogással is találkozunk.

A lexikon-cikknek minden címszónál pártoskodás, tudo-

mányos, politikai, felekezeti elfogultság nélkül, teljes objektivi-

tásra kell törekednie és csak megállapított igazságokat közölríie.

Ahol ilyenek még nincsenek kialakulva, ott a kontroverz fel-

fogásokat kell visszaadnia, regisztrálnia, de nem szabad' semmi-

nem felfogás mellett állást foglalnia. A modern lexikon nem
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propagandamunka pártoknak, felekezeteknek, politikai és tudo-

mányos irányoknak szolgálatában, hanem référence-munka a

szó valódi értelmében. Mint ilyenhez fordul hozzá a közönség

bizalommal és ebben a bizalmában nem szabad csalódnia.

A lexikonnak egyforma szeretettel kell kezelnie minden szak-

mát, nem szabad pártoskodnia sem a humaniórák, sem a reál-

tudományok érdekében. A kell arányt kell megtartania az

egész anyag feldolgozása tekintetében és fként arra kell töre-

kednie, hogy a címszavak exakt magyarázatában érje el a

lehet legnagyobb tökélyt, mert ez és az anyag gazdagsága

két legnagyobb erénye a lexikonnak. Törekednie kell arra.

hogy minden benne legyen, ami szükséges, de ne legyen benne

semmi, ami felesleges, mert a felesleges cikkek elvonják a

helyet a fontosabbak ell. Törekednie kell arra, hogy közérthet

legyen, egyszer, világos stilusban legyen megirva minden

egyes közleménye és hogy adatai hiteilesek és megbízhatók

legyenek, mert csak igy válik a lexikon elfogadott tekintéllyé.

A Lexikon magyarsága.

A mi Lexikonunknak mindezeken felül még egy igen fon-

tos hivatása van, az, hogy magyar legyen, nemcsak nyelvében,

de szellemében, nemcsak tartalmában, de rendszerében is. Ez
egyike a legfontosabb szempontoknak, nemcsak azért, mert

magyaroknak csináljuk a Lexikont, hanem azért is, mert nincs

lexikon a világon, amelyik ezt a szempontot bármiképpen is

respektálná. Nincs lexikon a világon, amely a legkisebb mér-

tékben is objektív volna velünk szemben. Még azok a lexiko-

nok is, amelyek tiz-husz-harmincezeres példányszámban van-

nak elterjedve Magyarországon, tele vannak hamis, sokszor

gylölköd adatokkal magyarországi dolgokat illetleg. Ezekre

itt kiterjeszkedni nem akarok, mert ezekre bvebben ráutal-

tam „i4 magyarság ügye a külföldön'' cimü munkámban; ez

sajátságos politikai helyzetünkkel függ össze és évszázados

mulasztásainkkal.

Azonfelül, hogy a mi Lexikonunknak magyarnak kell len-

nie, igen fontosnak tartottam azt is, hogy a Magyarországon

lakó nemzetiségek dolgait is kimeríten és tárgyilagosan

ismertesse. A nem magyar ajkú nemzetiségek legkiválóbb Írói-

nak közremködésével ezt, gondolom, sikerült is elérni. És
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még egy dolog van, amire törekedtem, amely félig sikerült, de
amelynek talán a viszonyok kedvez változtával teljes sikert

lehet majd biztosítani, az t. i. hogy a mi magyar Lexikonunkat
fogadják el ezután a külföldi lexikonok kiadói és szerkeszti

kutforrásul a magyar dolgokra nézve és hogy a magyar anya-

got, ha összevont alakban is, ezután a mi Lexikonunkból

vegyék át. Ez természetesen nem olyan egyszer dolog, lexi-

kon-cikkeket nem lehet egyszeren leforditan'i, vagy fordítás

utján rövidítve adni. Ezek a cikkek állandó kíegészitésre és

pótlásra szorulnak a haladó idvel. Éppen azért az volt a gon-

dolatom, hogy a mi Lexikonunk a külföldi lexikonok szerkesz-

tségeivel állandó érintkezést tartva fenn, nekik egy-egy uj

kiadás szerkesztése alkalmával az igényeikhez mért kere-

tekben szolgáltassa a megfelel anyagot. Ez a törekvés több-

fell meleg rokonszenvvel találkozott. A tárgyalásoknak végét

vetette a háború. Remélhetleg újra fel fogjuk ket vehetne és

akkor a jövben a külföld irodalmában Magyarország többé

nem fog olyan siralmas szerepet játszani, mint eddigelé.

A vezérelvek és a munkatársaki

Hogy e vezérelveket következetesen keresztülvihessük a

munkában, kellett, hogy összes munkatársaink azok helyessé-

gérl meg legyenek gyzdve, hogy azokat a maguk részérl

is alapvetknek elfogadják. A szerkesztésre vonatkozó külön-

böz tájékoztatásokat, a stílusra, elrendezésre, beosztásra,

szerkezetre, arányra és terjedelemre, helyesírásra, bibliográ-

fiára és egyebekre vonatkozó közléseket egy általános útmuta-

tásba lehetett foglalni és a munkatársakkal közölni. De a szel-

lemi irányításra vonatkozó vezéreszméket inkább szóbeli

diskusszió utján óhajtottuk munkatársainkkal megismertetni.

Állandó és mondhatni szünetnélküli konferenciákon töreked-

tünk egyesekkel és csoportokkal e vezérelvek tekintetében

homogén felfogásra jutríi.

A lexikonírás azonban sajátszer dolog. A legkitnbb
munkatárs is csak ugy tud jó lexikon-cikket irni, ha minden-

képpen és a legrészletesebben felvilágosítják a cikkek megírá-

sának mikéntje, iránya, célja és terjedelme fell, mert minden

munkatársnak jóformán le kell vetkznie az egyoldalú felfo-

gású szaktudóst, midn általános lexikonba akar irni. Minden
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munkatársa a Lexikonnak, — kirvéve azt a néhányat akáknek

ebben régi praxisuk van — a szerkeszttl várja az irányítást,

a figyelmeztetést, a részletes útbaigazítást, amelyhez azután

készséggel alkalmazkodik, mert a Lexikonnak munkatársai kul-

turmissziót látnak abban, hogy a magyar nemzeti enciklopédia

megalkotásában közremködjenek és valóban önzetlenül és

lelkesedéssel szolgálják ezt az ügyet. A tapasztalat mutatja,

hogy minél élénkebb kontaktust tart fenn a szerkesztség küls
munkatársaival és minél jobban meggyzdnek ennek folytán

arról, hogy az speciális szaktudományuk iránt a kell figye-

lem nyilatkozik a szerkesztség minden tényében, annál inkább

hajlandók néha kontroverz kérdésekben engedni és magukat
az általános, egyetemes szempontoknak alávetni.

És hálásan kell elismernem ezúttal, hogy a nagy m érde-

kében mindenki készséggel engedett az általános szempontok-

nak. Egyébként is elképzelheteitliön, hogy egy lülyön munka
elérje célját, ha nincs meg a munkatársak és a szerkesztség

között a legteljesebb harmónia, mert hiszen maguk a megálla-

pított szoros útmutatások sem tekinthetk érinthetetlen

nebántsvirágnak, azok is folytonos változásnak vannak kitéve,

a szükség és a tapasztalás minduntalan módosításukat igényli,

újra és újra pótolni kell és megváltoztatni és helyesbíteni a

feldolgozás rendszerét egyik vagy másik szempontból. Mindez

csak abban a teljes harmóniában képzelhet el, amely itt egy

nagy, közös célban egyesíti az összes közremköd tényezket.

Csak ebben az esetben tudnak a szerkesztk is megfelelni

nagy, nehéz és sokoldalú feladatuknak. Mert k felelsek a

munkatársak dolgozataiért is.

A Lexikon munkatársai' megírják a saját szakmájukba

vágó cikkeket, legjobb tehetségük szerint, de semmániem útmu-

tatás nem képes elérni azt, hogy több száz ember teljesen egy-

formaj stílusban, egyforma felfogással, egyforma módszerrel és

egyforma rövidséggel irja meg a maga dolgát. A Lexikon c^qs
adalékai a maguk összeségében egy mozaik-képhez hasontit-

hatók, amelynek egyes darabjait mvészek faragják, de össze-

állitani, összeegyeztetni, képpé összehangolni a szerkeszt fel-

adata. A szakmunkatárs a maga módján stilizál, a szerkeszt-

nek gondja, hogy egységes legyen az egész m stílusa, a szer-

kesztre vár a klisimitás, a kifésülés fáradságos, lelkiismeretes
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gondot igényl munkája. Neki kell gondoskodnia arról, hogy
lehetleg semmiféle folt, semmiféle hiba a kéziratban benn ne

maradjon. Neki kell gondoskodnia az arányosságról, a lexikáHs

rövidségrl, anélkül azonban, hogy egyes cikkek értelmetlenül

megrövidittessenek és formájukból kivetkztessenek, lényeges

tartalmuktól megfosztassanak.

A munkatársak a szerkeszt ezen egyeztet, simitó és

szabályozó munkáját várják és annak eredményéhez szabják

a további mködésüket, ök egyenesen megkívánják, hogy a kéz-

iratolvasás folyamán felmerül észrevételeket figyelmeztetés-

képpen velük a szerkesztség közölje, mert k mindenképpen

azon vannak, hogy a Lexikonnak megfelel munkát szolgál-

tassanak.

Az els olvasás.

A kéziratok lelkiiismeretes átnézésénél minden hibára rá

kell jönni. Itt lehet ellenrizni azt, vájjon az egyes munkatár-

ssak a munka elején kapott utasításokat megtartják-e, vájjon a

liexikáHs feldolgozás, stílus és helyesírás tekintetében a Lexikon

megállapított szabályaihoz ragaszkodnak-e, vájjon tévedésbl

vagy gondatlanságból nem fordulnak-e el tárgyi

hibák; itt kell ügyeM arra, hogy az összes szerkesztési elvi

szempontok érvényesüljenek; nem tér-e el egyik-másik oikk

valamely alapvet princípiiiimtól ; nem jut-e be olyasmi a kéz-

iratokba, amit tudbmányos, felekezeti, politikád vagy egyéb

elfogultság sugall; nem érvényesül-e szubjektív vélemény, apo-

diktükus megállapítása kontroverz kérdéseknek, tendenciózus

tárgyalás, bizantínizmus vagy magánérdek, és egyéb oly kinö-

vések, amelyekre a Lexikon sok százezer cikkecskéjében annál

is inkább lehet alkaFom, mert sokan az ily munka egyetemes

célját nem nézik ugyanazzal a szemmel, mint azok, akik azt

megalkotni hivatvák.

Mindez az úgynevezett els olvasás alkalmával történik;

ekkor még együtt van az egyes munkatárs anyaga egy-egy

betbl, hogy az arra vonatkozó megjegyzések, az összes, rö-

vidítésre vagy bvítésre vagy egyáltalában megváltoztatásra

szoruló cikkek ie;gyszerre közölhetk legyenek a munkatárssal.

Ezen els olvasás alkalmával történik a cikkek köfegészi-

tése bibliográfiai és egyéb tekintetben is.
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Mert sok mumkatárs nem rendelkezik statisztikai anyag-

gal, évkönyvekkel, enciklopédikus folyóiratokkal, könyvészeti

munkákkal és mindennem forrásmvel. A legtöbb ember a

LexDíonban azt becsüli mieg a legjobban, hogy bibliográfiai

utalást ad oly forrásokra, amelyekben aiz illet kérdés bveb-
ben tárgyalva van.

Mi egyebek közt például a fontosabb magyar tudományos

folyóiratok cikk-anyagát feldolgoztattuk ebbl a célból és ugy

hiszem, a Lexikon olvasóinak érdekldését kielégíti, ha egy

mvész életrajzában benne találja azt az adatot, hogy a „Mk-

vészef oknü folyóiratban hol találhat a mvészrl szóló bvebb
ismertet cikket, vagy ha egy fontos történeti kérdésrl szóló

lexikon-cikk hivatkozik a ^.Századok'' egy részletes értekezé-

sére, vagy ha egy nyelvészeti lexikon-cikk a „Magyar Nyelv-

óy*-ben közölt cikkre utal.

Ezíen els olvasás alkalmával ügyel a szerkeszt arra is,

hogy külföldi diolgoknál a magyar vonatkozások mindig meg
legyenek említve, ki legyenek domborlitva. Különösen fontos

ez irodalmi tárgyú cikkeknél is, megint bibliográfiai szempont-

ból. Hogy például külföldi irók mvdnek magyar fordításai

minél tökéletesebben fel legyeniek sorolhatók, az ujabbkori

napilapokat is feldolgoztattuk, kijegyeztettük az azokban meg-

jelent fordított tárca-regényeket abból a célból, hogy Lexiko-

nunkban felemlithessük a könyvalakban meg nem jelemt fordí-

tásokat is.

Az életrajzok.

Legtöbb bajt okoz rendesen az életrajzi anyag. Ebbe a

legnehezebb azt az egységet és egyenl elbánási elvet bele-

vinni, amely oly igen fontos attribútuma a jó lexikonnak. A kö-

zönséget is legjobban érdeklik az életrajzi cikkek a Lexikon-

ham, azért el akarom itt mondani, min alapelvek szerint készül

ez a része a Lexikonnak.

Van kétféle kategóriája az életrajznak. Olyan, mely a

tudományos szakma feldolgozásához tartozik, és olyan, melyet

a központi szerkesztségnek kell beszerzend adatok alapján

megírnia.

Aki a mathematikát, vagy földrajzt, vagy gépészetet, vagy

botanikát irja — az kell, hogy irja az illet szakmához tartozó
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tudósok éíetrajzait is, mert ezíök jelentségét a tudomány szem-

pontjából csak a szaktudós tudja megbírálni. így tehát annyian

Írnak ^etrajzokat is, ahány tudomány&zakma vain. A szerkesz-

tség feladata ezeket a legkülönbözbb szempontokból megirt

életrajzokat a Lexikon célja;ihoz képest lexikálisan átdolgozni.

Sokkal nagyobb baj van a többi életrajzokkal. Itt meg kell

küzdeni a különböz elítéletekkel és balfelfogásokkal. Elször

is azzal a felfogással, mintha a Lexikon arra való volna, hogy

minden, a közéletben és a sajtóban, a városházán ' és a klubok-

ban szerepl helyi nagyság nevét és érdemeit megörökítse. A
Lexikonnak igen jól kell megválogatmia azokat, akíkmek élet-

rajzait közölheti. Csak olyanokét, akiknek valóban életrajzuk

van — sub specie aeternitatis, akik valamit tettek, cselekedtek,

ami az irodalom, a mvészet, a tudomány, a politika, a tech-

nikai haladás, a kultúra, vagy bármeJy egyéb ilyen szempont-

ból említésre méltó — és elmíellzendk mindazok, akiknek

szerepe a közéletben vagy valamely szakmában csak helyi

vagy átmeneti jelleggel bír és különösebb nyomot maguk után

nem hagytak vagy mem fognak hagyni.

Ezért a nomenklatúrában összegyjtött életrajzi címsza-

vakat a szerkesztség közös konferenciákon többszörösen meg-

rostálja és csali azoknak életrajzi adatait szerzi be, akikrl

megállapítja, hogy lexikonba valók. Ebben a lehet legmaga-

sabb mértéket alkalmazza — ellentétben eldjeivel, akik a

bizonyos magasabb tísztvisieli ranglétrán felülieket besorozták

a Lexikonba. Az a már vázolt körülmény, hogy a Pallds-

Lexikon szerkesztsége kénytelen volt meghajolni az auktori-

tások eltt, okozta azt, hogy ebben a Lexikonban olyan élet-

rajzok vannak, amelyek igazán nem oda valók. Egy lexíkoní

életrajzból mindem személyi kultuszt és reklámszerüséget ki

kell zárni. Nincs helye ebben másnak, mint az illet egyéniség

karakterisztikus körülményei felsorolásának, de azt megemlí-

teni, hogy elemi és középiskolai oktatásban volt része és hol,

hogy egyéves önkéntes is volt, min a csajládí állapota, hogy

min múló érték kitüntetéseket kapott, igazán feleslegies.

Azáltal, hogy Lexikonunk eleve kiküszöbölte a kitüntetések

közlését, egyszersmind kifejezte azt is, hogy mindaz a szám-

talan személyiség, akiknek életében egyéb megemlíthet nincs,

Révai: írók - Könyvek ~ Kiadók. 11. 18
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mint valamely kitüntetésinek elnyerése, a Lexikonba fel nem
vehet.

Hasonló felfogás érvényesül a különböz ipari, kereske-

delmi, pénzügyi vállalatok, továbbá egyletek és egyéb intéz-

mények ismertetése tekintetében is. Amelyek a közgazdasági

életben fontos szerepet játszó intézmények — azokról, de

csakis ezekrl a kevesekrl kell a» Lexikonnak megfeleil tárgyi-

lagos ismertetést adni', de nem szabad sem vállalatok üzleti

érdekeit szolgálni, sem személyi hiúsági momentumokat kielé-

gíteni. Sokszor csodálkoztak az ilyen intézetek, midn a bekül-

dött szabatos kérdiveken bekért adatokon felül küldött anya-

got, nevezetesen az igazgatósági és felügyelbizottságí tagok

neveinek felsorolását mellztük. Nem akarták belátni, hogy a

Lexikon nem kompasz, hanem komoly tudományos munka.

Hogy ezeknek az alapelveknek szigorú megtartása a

prezstizs szempontjából is min fontos, azt talán ki sem kell

fejteni. Hogy ily közlések a Lexikont min gyanúsításoknak

tehetik ki, azt mindenki megérti, aki tudja, hogy a minden aka-

dályokon keresztültör személyi hiúság egyeseket még anyagi

áldozatokra is bir, ily hiúsági momentumok kielég'ítése végett.

Helytelen felfogása az némelyeknek, mintha a lexikoni élet-

rajz hosszabb vagy rövidebb volta döntené el valakinek nagy-

ságát, jelentségét, megbecsülését. Ha azonos, igazságos elvek

szerint készülnek az életrajzok, akkor természetes, hogy hosz-

szabb terjedelm lesz az olyan ember életrajza, akinek gazdag,

változatos élettörténete van és rövid azé, akirl sokat e tekin-

tetben nem mondhatunk; hosszú lesz annak az írónak az élet-

rajza, akinek sok munkáját kell felsorolnunk és rövidebb azé,

akinél csak kevés ilyen vagy más könyvészeti adatot adhatunk.

Ha azonban az egyik írónál például csak a könyyalakban meg-

jelent fmüveit közöljük, a másiknál összes, újságokban meg-

jelent cikkeit is részletesen soroljuk fel— akkor eljutunk azok-

hoz az aránytalan és antilexikális életrajzokhoz, amelyekben a

Pallas Lexikona, sajnos, bvelkedik és amelyeket többen szeret-

tek volna a n Lexikonunkban is meghonosítani.

Pedig éppen ezekre az életrajzokra való tekintettel el

lehet mondani, hogy hírnév szempontjából nem az a lényeges,

hogy bizonyos konstellációk folytán valaki belejut a Lexikonba,

hanem az, hogy abban benne is maradjon, hogy abból a leg-
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közelebbi kiadás alkalmával ki ne dobassék. Azok az 5—10

hasábos Pallrís életrajzok bizony 5—10 sorra zsugorodnak ösz-

sze a Révai-Lexikon-hein, Pedig még csak 20—25 esztend telt

el azóta.

Az els olvasásiól az imprimatúráig.

Mikor a központi szerkesztség egy-egy bet anyagá-

nak lels olvasását befejezi, az összes felmierült kérdé-

seket az illet szakszerkesztkkel és munkatársakkal lehetleg

szóbeli értekezések utján tisztázzuk, végleg megállapodunk a

kontroverz kérdésekben és csak azután osztjuk be az anyagot

pontos a-b-c-rendbe, mert a kézirat második olvasása már
betrendben történik, amikor is összekerül az egy-egy tárgy-

körbe tartozó összes rokonvonatkozásu anyag. Akkor egy cím-

szó, mely három vagy négy tudományszakmába vág és három
vagy négy szempontból, ugyanannyi munkatárs által feldolgoz-

tatik — együtt van a szerkeszt szeme eltt. Akkor kerül sor

a „határsértések" elintézésére is.

A második olvasás jelenti a tulajdonképeni szerkesztést,

a kéziratok megfésülését stilisztikai, nyelvi, helyesírási és min-

den egyéb szempontból, ellátásukat a különböz nyomda-
technlikai megjelölésekkel, szóval a sajtó alá rendíezést.

A harmadik olvasást a küls munkatársak és szerkiesztk

végzik el, akik revizió-füzetekben megkapják memcsak a maguk
anyagát hanem betekintést nyernek az egész Lexikon-anyagba.

Ezek mellett a dolgozó munkatársak mellett van a Lexikonnak

számos barátja, akik a tudomány iránti Idkesediésbl és a

Lexikon (iránti jóindulatból önként vállalkoztak arra, hogy a

revizió-füzetieket olvassák és megfigyeléseiket, megjegyzései-

ket közlik a szerkesztséggel.

A negyedik olvasást megint a szerkesztségben végzák

külön ezze,l foglalkozó irók, akik a sok száz munkatárstól be-

érkezett javításokat átvezetik egy példányra és lez alkalommal

az tgé&z szöveget újra végignézik.

Az ötödik ollVasá'st megint mások végzik, különösen abból

a szempontból, vájjon az összes utalások be vannak-e váltva

és hogy kiirják azokat a címszavakat, melyekre majd a követ-

kez szövegben, a következ kötetekben utalni kell. Egyik leg-

fontosabb része lez a lexikon-szerkesztésnek; arról kell sok
18*



276 A NAGY LEXIKON

ezer ellenrz cédula alapján meggyzdni, vájjon egy elz
cikk hivatkozását valamely késbbi cikkre a szerz bevál-

totta-e az illet cikkben, vagy sem. Ha erre nem figyelt, a

cikk levonata visszamegy hozzá az utalás beváltása végett.

A hatodik olvasás mindlezek elvégzése után megint a szer-

keszt dolga, aki most már végleg sajtó alá rendezi az anya<-

got, átnézi a történt javításokat, bejegyzii az ujabb adatokat és

most tördelésre küldi a szöveget vissza a nyomdának.

Most azután hetedszer és nyolcadszor olvassa a szer-

kesztség egy-egy tagja a már tördblt szöveget, ellenrzi, vaj-

ion az összes javítások keresztül vannak-e víve, kijavítja a

betühibákat és ami még egyéb hiba esetleg jelentkezik és

ezután utolsó olvasásra kerülnek az egyes ivek a szarkiejszt

elé, aki ujabb gondos átolvasás után megadja az imprimaturt.

Harc a rövidségért.

Mieltt azonban idáig eljut a szerkeszt, igen nagy ndiéz-

ségeken kell keresztül vergdnie. Valóságos harcot kell foly-

tatnia a rövidségért és harcot a kéziratért.

Az uj Lexikon kiadásának közrebocsátásánál mindenek-

eltt le kell vonni azokat a tanulságokat, melyeket az elz
Lexikon nyújt ugy szellemi, mint anyagi tekintetben.

A PallaS'Lexikon els ilynem modern m volt irodal-

munkban és ennek folytán természetszer, hogy mind'azokban

a gyermekbetegségekben szenvedett, amelyek az ily munka

megszerkesztésével járnak. Liegnagyobb hibája volt a munká-

nak az egyöntetség hiánya a szerkesztésben, túlságos terjen-

gsség és hosszadalmasság egyes cikkek megírásánál, sok

fölöslegies anyagnak felvétele és egyáltalában a kell ökonómia

hiánya. A szerkesztés rendszere, mely az egyes tudomány-

szakok terjedelmének megállapítását teljesen a szakszerkesztk

hatáskörébe utalta, okozta azt, hogy bizonyos szakmák még a

nagyobb külföldi lexikonok tierjedelmét is túlhaladó módon van-

nak tárgyalva, olyformán, mintha szaklexikonok adalékai vol-

nának. Innen van, hogy egyes témákról lexikonba nem való

20—25 hasábos tanulmányokat közöl, míg más hasonló fontos-

ságú kérdések rövid néhány sorban vannak letárgyalva. Ezek

az aránytalanságok legnagyobb hibái a Lexikonnak és nincse-
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nek összhangban azzal a gyakorlati céllal, melyet e munkának
szolgálnia kell.

Ennek á felismerése fontos volt, mivel az ilyen munka
természetével jár, hogy az egyik vagy másik kiadás közti hosz-

szu idszakban az uj fogalmak, tények, ideológiák egész

tömege keletkezik, amelyet okvetetlenül el kell helyeznie és

csakis megfelel arányosítás és rövidítés utján lehet ezek szá-

mára a szükséges helyet megkapni. Mert hiszen a kötetek szá-

mát lényegesen megszapor'itani nem lehet, ez nem egyeznék

meg a közönség érdekével.

• A szerkesztségnek mindenekeltt meg kellett tehát küz-

denie azokkal az elítéletekkel, amelyekkel a munkatársak el

voltak telve a hosszú cikkek tekintetében; mindenekeltt a mun-
katársakat kellett rávezetni arra, hogy a Lexikon gyakor-

lati célú ismerettár, melyben a nagy közönségnek meg kell

találnia mindannak közérthet módon megirt magyarázatát,

amit mindennapi életkörülményeibl kdifolyólag akár mvel-
dési célból, akár gyakorlati érvényesítés céljából keres és

tudni kivan. Ez nem volt könny dolog, mert igen sok munka-
társ annyiVa benne volt a Pallos-Lexikon szerkesztési rendsze-

rében, hogy ettl alig akart tágítani, a maga hatáskörének és

szakmájának illetéktelen megrövidítését, illetleg sérelmét látta

ebben. A rábeszélés és a józan belátás azonban mégis odáig

juttatta a dolgokat, hogy végre a Lexikonnak minden közre-

mköd tényezje belát^ta, hogy a központi szerkeszt-

ségnek szabatosan megállapított tervszerséggel kell az anyag

felett uralkodnia, azt célszeren elrendeznie, arányosan felosz-

tania, hogy a Lexikon a maga nagy feladatának megfelelhessen.

A szerkesztség állandóan figyelemmel kisérte az elhala-

dáshoz képest a terjedelmi arányokat a régi és az uj szöveg

között és kötetrl-kötetre ennek szabályozása végett állan-

dóan érintkezésben volt a munkatársakkal. Az útmutatások,

levelezések és a személyes érintkezés soha nem sznt meg
ráutaltii a lexikális tömörségnek és rövidségnek kardinális

szempontjaira. Minél tovább haladt elre a munka, annál fonto-

sabbaknak mutatkoztak ezek a szempontok, mert hiszen miind^

jobban kiderült az, hogy nagy nehézséget fog okozni a hátralev

óriási anyagnak elhelyezése a hátralev kötetekben. A szer-

kesztség tisztában volt azon percentuális arány tekintetében.
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amelyben a cikkek terjedelme a régi terjedelemhez képest áll-

hat és tisztában volt az uj anyagnak terjedelme tekintetében is.

De mikor igy szinte szíilárd alapon állónak érezte magát, akkor

beütött a világháború a maga óriási eseményhalmazával és

felborított minden kombinációt. Ettl fogva még nagyobb erély-

lyel kellett folytatni a harcot a rövdségért, de másfell nagyobb

megértésre is talált a szerkesztség.

ffarc a kéziratért.

E munkám során már egy helyütt, a „Klasszikus Regény-

táf'-r6\ szóló fejezetben némi képét mutattam annak, hogy

min nehézségekkel jár a kézirat „bevasalása" ; amirl ott érte-

sül az olvasó, az ezerszeresen ismétldiik és óriási arányokban

n a lexikon-kéziratok bevasalásánál. Maga a rendszeres

összegyjtése a sokszázfelé elszórt anyagnak és annak

nyilvántartása egész külön személyzetet vesz igénybe. Ezt a

nagy munkát fantasztikus airányokban növeszti azoknak a kéz-

iratoknak megsürgetése, amelyeknek szerzi nem alkalmaz-

kodnak a kitzött terminushoz. Hálás elismeréssel meg lehet

állapitani, hogy a Lexikon-i az munkatársai oly nemes önziet-

lenséggel és buzgó kitartással támogatják, amin csak az igazi

munkaszeretet és a Lexikon közhasznú céljáról való meggy-
zdés mellett képzelhet el. Mégis vannak egyesek, és minden

kötetnél mások és mások, akiket hivatali vagy magánkörülmé-

nyek megakadályoznak abban, hogy a kitzött idre elkészülje-

nek anyagukkal. Ezeknél azután a sürgetés, a személyes után-

járás, a könyörgés minden eszközéhez kell folyamodni.

A Pallos-Lexikon szei^kesztjérl. Bokor József-r6\ beszé-

Irk, hogy egy elkésett igen fontos tíiikk sürgetése végett— amely-

hez sehogysem tudott hozzájutni — végül maga ment el az

illet tudóshoz az esti órákban kell számú szivarokkal ellátva,

leült a karosszékbe és kijelentette, hogy innen el nem moz-

dul, amig az illet tudós a cikket meg nem irja és neki készen

át nem adíja. Állítólag éjfél után 1—2 órára a cikk kéziratával

visszamehetett a szerkesztségbe.

A sürgetésben kifejtett erély egyik legfontosabb része a

lexikon-szerkesztésnek. Hiszen egy kis cikknek az elmara-

dása megállítja az egész üzemet. Néhány sornak elkésése

napokra és hetekre képes eltolni a szerkesztség és a nyomda
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egész munkáját. Azonfelül a pótkéziratok behelyezése rend-

kivül nagy fielesleg:es költségekkel jár.

A Lexikon munkatársait nem képes valami fényesen

dijazni, mert a lexikon-cikkek irása annyi fáradságot és oly

sok utánjárást kivan, hogy bármilyen magas díjazási kulcs

mellett is az anyagi rekompenzáció nem állna arányban a telje-

sített munkával. Ez nemcsak a mi magyar viszonyainkra vonat-

kozik, de áll ez a nagy nyelvterületekkel biró országokban is.

A lexikoni mukát ott sem lehet jól megfizetni, mert néha

néhány sornyi cikknek megírása napokig való utánjárással

van egybekapcsolva. De ha a Lexikon szerkesztsége megsza-

baduhia attól, hogy a kéziratokat ilyen körülményes és költ-

séges utón kelljen összeszednie, ha mindenki a megállapított

tenninusra pontosan elkészülne kéziratával, bizonyára nagyobb

tiszteletdijakat fizethetne, mert a sürget apparátus legalább

négy- vagy ötszörösét teszi ki a tiszteletdíj cimén kifizetett

összegeknek. A kéziratért való harc a legidegemésztbb része

a lexikon-szerkesztésnek.

A közönség mint munkatárs.

A közremködésre felkért és szerzdésileg biztosított

munkatársakon felül azonban vannak a Lexikon-mk benevolus

munkatársai a közönség körében. Igen értékes munkatársak

ezek, ha szinték és elfogulatlanok. Igen értékes a Lexikon

kiadóira nézve azoknak véleménye, kritikája és útbaigazítása,

akik a Lexikont használják. Ezért sohasem mulasztottuk el az

alkalmat arra, hogy a Lexikont használó közönséget direkte

felszólítsuk, hogy mindennem észrevételét közölje velünk. Az
ilyen észrevételeket mi azután igen szorgos vizsgálat tárgyává

tesszük.

Szerettük volna, ha állandóan, naponta, vagy igen sürün

érkeztek volna hozzánk az ilyenfajta megjegyzések, mert min-

den ilyen levél alkalmul szolgált bizonyos hézagok vagy hiá-

nyok kiküszöbölésére— vagy pedig arra, hogy a téves utón járó

reklamálót felvilágosítsuk és igy a Lexikonról való helyes fel-

fogást a közönségben megersítsük. De a mi közönségünk, saj-

nos, igen indolens. Hamar felboszantja valamely vélt hiba, de

ritkán nyúl tollhoz, hogy arról jóindulatúan értesítse az illet

szerkesztt vagy kiadót. Nem sürün jöttek tehát az ilyen leve-
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lek, de mégis jöttek és mi mindenkor örültünk annak a meleg

érdekldésnek, amely bennük megnyilvánult, örültünk a szigorú

kritikának is és tárgyilagosan, elzékenyen és hálásan világo-

sítottuk fel a legkeményebb bírálóinkat is.

De ha maga a közönség nem keresett fel eJég sürün ben-

nünket biráló megjegyzéseivel, mi> ott, ahol annak valamelyes

módját tudtuk, magunk provokáltuk az ily birálatot. így pl. a

vármegyékrl és városokról szóló cikkeket mindig megküldöt-

tük az illetékes megyei és városi férfiaknak. Az olyan cikkeket,

amelyek bizonyos közérdek intézményekre vonatkoztak és

amelyekhez sokan hozzászólhattak, mindig többek 'bírálata

alá bocsátottuk.

Talán érdekes lesz itt megemlékezni arról, hogy pL

min ers ellenrzés alá helyeztük Magyarország történeté-nek

a legújabb korra vonatkozó részét, azt a részét, amely eddig

sehol megírva nem volt, mely Lexikonunkban került elször iro-

dalmi feldolgozásra. A Magyarország történetérl szóló cik-

ket Lex'ikonunkba több történettudós irta korok szerint fel-

osztva. Az egész cikket azután különlevonatban megküldöt-

tük összes nevezetesebb történetirólinknak, politikusainknak,

mindazoknak, akik az ujabb korban szerepet játszottak, akik

tényezi és tanúi voltak azoknak az eseményeknek, amelyek

az országban és a parlamentben a század elejétl tartó krízisek

során lejátszódtak. Megküldöttük azzal a kéréssel, hogy az

ujabbkori történetre vonatkozó részt igen gondosan olvas-

sák el és közöljék velünk nézeteiket, esetleg helyreigazító meg-

jegyzéseiket szabadon, a legteljesebb nyíltsággal; szóval, közöl-

jék mindazt, ami mondani valójuk van, hogy mi az egybegyj-

tött megjegyzések alapján teljesen objektív rajzát adhassuk

azoknak az eseményeknek, amelyek mítidaddíg csak a párt-

politika szemüvegén keresztül rajzolódtak ki a különböz per'ió-

dikus közleményekben. Ha még hozzáteszem, hogy ezenfelül

külön felhívtuk figyelmét erre a cikkre annak a néhány száz

munkatársnak, akik a cikk levonatát a revízió-füzetben megkap-

ták, ugy hiszem, beigazoltam, hogy el sem lehet képzelni

nagyobb nyilvánosság eltt váló keresését a legtárgyilagosabb

igazságnak, mint amint a Lexikon szerkesztsége ebben az

esetben produkált.

Igen sok becses anyag gylt így össze. Az illetékes tör-
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ténetirók és politikusok leadták véleményüket. Mindenki tár-

gyilagosan és szenvedielem nélkül abban a tudatban közölte

velünk megjegyzéseit, hogy felette fontos dolog az elmúlt 15

e&ztendö els összefoglaló leírását hiteles formában átadni az

utókornak. A legbehatóbb vizsgálatnak a cikket Tisza István

y^tttte alá, de érdekes dolog, hogy egyáltalában nem a

maga kormányzati ideje alatt történtekhez, hanem az azt meg-
elz korhoz fzte számos megje^zését. Ebben azután

annyi tárgyi hibát talált és néhány nem' exakt megállapitá-

son annyira fennakadt, hogy a további részével a cikknek

foglalkozni sem akart. Amint hozzám intézett levelében irja:

szívesen nyújt abban segédkezet, hogy a Nagy Lexikon mentl
tárgyilagosabb, magas színvonalon álló, értékes cikkekben tár-

gyalja Magyarország újkori történetét, die nem tzheti felada-

tául azt, hogy ezt a cikket tovább korrigálja, mert azt semmi-

képpen sem tartja megfelelnek. Igen szigorú és igen kemény
kritika volt ez. Érintkezésbe léptem magam a szerzvel és fel-

szerteltem magamat mindazokkal a megjegyzésekkel, amelyek-

kel a szerz a maga álláspontját az egyes inkriminált tételekre

vonatkozólag megindokolta és amely tételek némelyike bizony a

szerz bevallása szerint is lapsusnak bizonyult, némelyikére

vonatkozólag a szerznek is deferálnlia kellett a Tisza meg-
állapítása eltt. Amikben a szerz az szövegét megvédhetó-

nek gondolta — ezekre nézye magamra vállaltam, hogy eze-

ket Tiszá-Y3\ szemben képviselni fogom. Felkerestem és teljes

alapossággal végigmentünk az összes tételeken. Csak egy pon-

ton sikerült t meggyznöm arról, hogy félreértette a cikk

szerzajének szándékát. Minden egyéb tekintetben megmaradt

a maga eredeti felfogása mellett, miert tényleg igaza volt. Errl

azután gyzött meg engem.

Igen fontosnak tartom ezúttal megállapitanii, hogy ez

alkalommal nem volt szó közöttünk a cikknek arról a részérl,

amely az kormányzati tevékenységének idejét tárgyalta;

errl egy szó sem esett köztünk. Egy pillanatiig magam is abban

a hiszemben voltam, hogy valamelyes érzékenység inspirálja

t a cikkel szemben és ezt nyiltan meg is mondottam neki.

Tisza azt kérdezte tlem, hogy mely kitételre gondolok, amely
ö rá nézve bántó lehetne. Azt a kifejezést hoztam fel, am'ely

a cikkben Tisza Kálmán párturalmi abszolutizmusáról szóU
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amelyet azonban tudomásom szerint Beksics Gusztáv is hasz-

nált a milllenniumi történet 10-ik kötetében. Tisza megrmosó-

lyogta iezt az észrevételemet azzal, hogy semmi kifogása nincs,

ha ez a kitétel benne marad a cikkben, ha a többi tárgyi hibát

kijavítjuk. Egyébként kérésemre sem volt hajlandó a cikk-

nek további részét elolvasni, azt a részt amely az kormány-
zati tevékenységérl szólt.

Én természetesen gondoskodtam arról, hogy a cikknek

ezt a részét más történetíró irja meg, újonnan, tekintetbe véve

az összes hozzám beérkezett tárgyilagos megjegyzéseket.

Minden erre vonatkozó anyag együtt van és bárkinek

tárgyilagos megítélése alá bocsátható bármely pillanatban. Be
fog igazolódni belle, hogy tényleg alig fordítottak becsületes

akarással és gondos lelkiismeretességgel több gondot egy
fontos közérdek ügynek kfogástalan intézésére, mint amint a

Lexikon szerkesztsége ebben az esetben tanúsított. Annál cso-

dálatosabb, hogy azután ugy másfél esztend múlva e lexi-

kon-cikk révén ugy maga a m szerkesztségérl, mint Tisza

fstván-rl egy oly igazságtalan támadás készült, mely oly szín-

ben tüntette fel a dolgot, mintha itt Tisza érdekében történeti

események meghamisítása, vagy legalább is hamis kiszinezése

történt volna.

Magának a lexikon-cikknek bírálata ellen nem lehetett

kifogást tenni. Azt el kellett trni, még ha nem 'is jelentkezett

a tárgyilagosság mezében. De az a körülmény, hogy a támadó

cikk ennek a Lexikon-cikknek keletkezése körül történt és

nagyfokú indiszkréció folytán megtudott körülményekbl lát-

szott táplálkozni, rám nézve felette kellemetlen volt. Kérdést is

intéztem Tiszá-hoz, ne tegyem-e közzé a való tényállást, annak

szabatos megállapítására, hogy közöttünk soha egy szó nem
esett abban az irányban, amelyben most t meggyanúsítják, de

Tásza elhárította ezt a dolgot: ügyet sem kell rá vetni, nem kell

reflektálni rá, — mondíotta, igazának tudatában n&m tartotta

szükségesnek kiállni a fórumra és védekezni oly vád ellen,

amelyrl a maga idealisztikus gondolkodásával azt hitte, hogy

ugy sem hiszi el senki.
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Az Hlusztráció éa a térkép.

A modern lexikon mellzhetetlen attribútuma az instruktiv

kép, különösen a térkép. A komoly, tudományos lexikon nem
lehet egy orbis pictus, mindenféle összeszedett képeknek zagy-

valékos ábrázolásával teletömött munka, hanem igen gondos

megválasztás utján kell illusztráló és magyarázó képekkel

ellátni mindazokat a cikkeket, amelyek a szemléleti ábrázolást

igénylik és kell, hogy ezek az ábrázolások a reprodukáló tech-

nika legmagasabb szinvonalat elérjék.

Hogy a mi Lexikonunk ebben a tekintetben is egyen-

rangú lehessen a külföldi lexikonokkal, az intézet egyik ftiszt-

viseljét, késbbi aligazgatóját, Molnár Imré-t külföldi tanul-

mányútra küldötte, hogy ott a különböz reprodukáló technikák

mai fejlettségének tekintetében teljes tájékozódást szerezhes-

sen. Mikor a lexikon-munkálatok megindultak, az illusztratív

szerkesztés munkakörét Molnár Imré-re biztuk, valamint a

reprodukdió körüli munkák vezetését is.

Már 19ü7-ben állitottunk fel a Lexikon részére egy önálló

kartográfiai intézetet, mert súlyt helyeztünk arra, hogy a

Lexikon összes térképei saját kartográfiánkban készüljenek,

csak így tudtunk magunknak jó térképeket biztosítani. Bár

rendelkezésünkre állottak a Pallas-Lexikon összes térképeinek

kövei és metszetei, mégis majdnem az összes térképeket újon-

nan készíttettük el; amikor a régi köveket használtuk, azokat

ÉS igen tetemesen bvíttettük és egészíttettük ki gazdag karto-

gráfiai anyaggal. A kartográfiai munkálatok vezetésével

dr. Bodnár Gyula tanárt biztuk meg, aki azóta i*s ritka ügy-

szeretettel és hozzáértéssel vezeti ezeket a munkálatokat.

Talán nincs az az ága a mipamak, amely annyiira haladt

volna az utolsó tiz-husz év alatt, mint az illusztratív tech-

nika. Csodálatos eredményeket ért el a színekben való fotogra-

fálás terén. Ez teszi lehetvé a háromszín-nyomatu reproduk-

ciót, amely messze túlszárnyalja a színek elevenségében és a

természethez való hség tekintetében az azeltti leggondosabb

litográfiái ábrázolást is. Bár minden illusztratív anyaga a

Pallas-Lexikon-mk birtokunkban volt, jóformán az egészet el

kellett ejtenünk, hogy áttérhessünk az uj illusztratív technikára,

elssorban a háromszín-nyomatra. Nevezetes újdonsága Lexiko-

nunknak az, hogy a legnagyobb mvészek egy-egy fmunkáját
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autotipikus másolatban közöljük, igy be akarván mutatni a leg:-

nagyobb festket jellemz mremekeket.
Csak egy ponton voltunk kénytelenek lemondani egye-

lre a Lexikon-neik egy oly adalékáról, amelynek a Paltas-

Lexikon-hoz szokott közönségünk — talán túlságos nagy fon-

tosságot tulajdonit. Kénytelenek voMunk lemondani a megyei

térképek közlésérl, mert lehetetlenségnek bizonyult e^ek

kiadása. Tudvalev dolog, hogy a névmagyarositási törvény

rendelkezése folytán egy törzskönyvelési bizottság hosszú

évek óta foglalkozott az idegen hangzású helységnevek meg-
magyarositásával, ennek kapcsán ezieir és ezer helységnév és

egyéb földrajzi meghatározás teljes megváltoztatásával. Ami-
kor mi 1906-ban az uj Lexikon közrebocsátását elhatároztuk,

még mindössze csak 20 megyét intézett el végleg a törzsköny-

velési bizottság. Ekkor felkerestem a bizottság akkori elnökét,

Vargha Gyulá-i, a késbbi államtitkárt, hogy vele a térképek

elkészitésének lehetségérl tanácskozzam. Tle tudtam meg,

hogy a munkálatok egyes országrészek szeriinti beosztásban

folynak és hogy az eddigi tempóban haladva, még igen sokáig

nem készülnek el. Azonban Vargha Gyula a Lexikon nagy

jelentségére való tekintettel megígérte, hogy amennyire módr

jában lesz, arra fog törekedni, hogy a bizottság eddigi munka-
rendszerét megváltoztatva, ezentúl az egyes megyéket alfa-

betikus sorrendben vegye munkába. Ha mii egy $vvel elhalaszt-

juk a Lexikon megindítását, reméli, hogy egy év muIva az

els kötethez szükséges három vármegyének : Alsófehér megyé-

nek, Arad megyének. Árva megyének nomenklatúráját rendel-

kezésünkre fogja bocsáthatni.

Mi már ebbl az okból is elhatároztuk az egy évre való

elhalasztást. De bizony ezek a megyék, illetleg kett közülük

sem 1907-ben, sem 1908-ban, sem 1909-ben nem készült el,

ugy tudom, hogy még máig sem készek. Máig is, ha jól tudom,

körülbelül 40 vármegye van törzskönyvezve. Teljesen lehe-

tetlen volt a kérdést akként elintézni, hogy a megyék egy

része az uj nomenklatúra, másik része a még nem revideált

régi nomenklatúra szerint készüljön.

Oly térképet adhi a Lexikon-han, amely esetleg a meg-

jelenés pillanatában már teljesen hamis és értéktelen, igen ersen

leszállította volna a munka értékét. Arra sem lehetett gondolni.
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hogy csak azokat a megyéket adjuk, amelyekben a névmagya-
rosítás keresztül van vive, a többieket pedig mellzzük. A kér-

dés sehogy sem volt megoldható, már azért sem, mert a kis-

alakú Lexikon-térképek csak nagy térképek kisebbítése gya-

nánt készülhettek és azoknak a nagy megyei térképeknek

elkészítésére és kiadására abban a bizonytalan állapotban

egyetlen kartográfiai intézet sem akart vállalkozni. Mindegyik

be akarta várni a törzskönyvel bizottság munkálatának befe-

jezését. Ránk nézve nem maradt hátra egyéb, mint a megyei
térképeknek ideiglenes elejtésével megindítani a Lexikon-t

abban a reményben, hogy a munka befejeztéig a bizottság az

összes vármegyékkel elkészül és mi abba a helyzetbe jutunk,

hogy pótkötetekben elhelyezhetjük a megyei térképeket is.

Volt még egy ok, amiért a megyei térképek kérdését tel-

jesen ki kellett kapcsolnunk Lexikonunk törzskiadásából. Éppen
akkor, amikor munkánkkal megindultunk, vetett fel az általá-

nos választójog kérdése oly hullámokat, hogy minden további

kombinációt el kellett ejtenünk. Azt is, amely egy pillanatig

kisértett, hogy a törzskönyvezett megyéket legalább a szöveg-

ben fekete nyomásban közöljük. A választójogi kérdés meg-

oldásánál az akkori Andrássy-féle tervezet szerint ugyanis a

kerületek és a megyék tökéletes felforgatása következett volna

be. Tervbe volt véve egyes megyék megsznése is, illetleg

hozzákapcsolása más megyékhez, majd az összes vármegyék

területének teljes megváltoztatása. Ily körülmények között

minden érv a mellett szólt, hogy a megyei térképek kérdését

ezidszerínt ejtsük el, illetleg halasszuk el jobb idkre.

Ellenben elhatároztuk, hogy magában a törzsmunkában

a Magyarországról szóló cikk mellett el fogunk helyezni egy

nagy térképet, a Lexikon-térképek hatszoros nagyságában,

mely ugy a politikai^ felosztást, mint a topográfiát a legszembe-

tnbben tüntesse fel. Ez a térkép el is készült, de amikor

rákerült volna a sor a közzétételre, akkor benne voltunk mélyen

a világháborúban és a Magyarország címszót magában foglaló

13-ik kötet megjelenésekor, 1915 szeptember havában, a gor-

licei gyzelem után abban az illúzióban ringattuk magunkat,

hogy Magyarország területe bizonyos határkiigazítások utján

ki fog bvülni. A már metszetben teljesen készen volt térképet

ennek folytán visszatartottuk és ugy intézkedtünk, hogy azt
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egy késbbi idpontban küldjük meg a Lexikon elfizetinek,

hogy azok ezt azon kötet táblájának hátlapjára alkalmazott

táskába illeszthessék be.

Vájjon min lesz az a térkép, amelyet elfizetinkneik

meg fogunk küldeni és mikor fogjuk azt szétküldhetni?

A terjesztés rendszere.

Kétségtelen, hogy igen-igen sok baj és nehézség merült

fel a lexikon-csinálás körül, szakadatlan küzdelem volt az,

sznni nem akaró nehézségekkel, folytonosi izgalmak közepett.

Jó idegek kellettek hozzá és ers lélek. De volt valami, ami

megacélozta az idegeket és fenntartotta a lelket. Azoknak a

lelkessége, akik segitötársaink voltak a munkában. Bármennyi
küzködésünk volt egyesekkel, különösen azokkal a munkatár-

sakkal, akik késlekedésükkel néha már a kétségbeesésig fokoz-

ták az izgalmat — még sem volt soha egyikkel sem komoly
konfliktusunk, mert mindegyik, kivétel nélkül, lelkiismeretesen

végezte a dolgát; mindenki, aki ebben a munkában részt vesz,

át van hatva attól a törekvéstl, hogy Lexikonunk a magyar
szellemi kultúrának legmagasabbrendü életnyilvánulása legyen.

Az, ahogy e munka megalkotói — a magyar tudományosság

hivatott szerepvivi — kulturális feladatukat felfogták és tel-

jesítették, átsegitett minket, a központi szerkesztséget, az

összes felmerült nehézségeken — ezen a téren.

De voltak más bajok — más téren. A Lexikon anyagi

megalapozásának, reális alapon való vitelének, jövje bizto-

sításának terén.

Abban az elterjesztésben, melyet a Lexikon-kiadás ösz-

szes körülményei tárgyában 1909-ben készítettem intézetünk

igazgatósága részére — a Lexikon elterjesztése és anyagi bizto-

sítása tekintetében annak a meggyzdésemnek adtam kifeje-

zést, hogy a legjobbnak, legcélszerbbnek, legbiztosabbnak és

feltétlenül sikerre vezetnek azt tartom, hogy a terjesztést a

nagyüzem rendelkezésünkre álló eszközeivel saját magunk
végezzük minden más cég belevonása nélkül. Hivatkoztam

arra, hogy a nagy lexikonokat a külföldön is csak ugy terjesz-

tik; hogy éppen ebben az idben bonyolította le rendkívül nagy
sikerrel a Cambridge University Press az ,,Encyclopaedia

Britannica'' terjesztését, hivatkoztam az amerikai és a francia
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lexikon-kiadók példájára és kimutattam, hogy az effajta ter-

jesztés nekünk feltétlenül biztosítja a nagy anyagi sikert, mert

nem kell kalkulációba venni a nagy rabattokat, amiket az óriási

befektetések mellett a vállalat alig bir elviselni.

Ez abszolút meggyzdésem mellett azonban kénytelen

voltam ráutalni az általános üzletpolitikai helyzetre, mellyel

Magyarországon számolni kell. Bár a mi intézetünk a múltban

a maga terjesztési szervezetét minden kiadónak rendelkezésére

bocsátotta terjesztésre alkalmas nagy kiadványai részére és

igy jogot formálhatnánk arra, hogy ezúttal senki se zavarja azt

az akciót, mefyet a Nagy Lexikon érdekében meg kell indíta-

nunk — még sem bizonyos, hogy mi erre a magától értetd
elbánásra a versenyvállalatok részérl számithatunk, ha a

Lexikon-terjesztésbl ket ab ovo kizárjuk. Azonfelül ráutal-

tam arra, hogy a Franklin-Társulat már 1907-ben jelentkezett,

mint olyan, aki a Lexikon-kiadásban vagy terjesztésben szíve-

sen vállal érdekeltséget.

E két körülményre való tekintettel meg kell gondolni, mi

az okosabb: kevesebb anyagi chance-szal, de nyugalomban és

zavartalanul terjeszteni a Lexikont a többi érdekelt féllel kar-

öltve — vagy a teljes anyagi siker reményében egyedül neki-

menni a feladatnak azzal a kockázattal, hogy esetleg a munka
meg lesz zavarva azáltal, hogy más vállalatok egyidejleg más
mveket fognak nagy arányokban terjeszteni és azáltal a ter-

jeszt közegek egy részét és a közönség egy részét is elvon-

ják a mi akciónk ell.

Az igazgatóság az els módozat mellett döntött. Ezt akkor

magam is helyeseltem. Ma más nézeten vagyok. Célunkat nem
értük el. Az egyik alternatíváról önként lemondtunk, a második

nem következett be. Bevontunk másokat a terjesztési akcióba

— mégsem élveztük az ettl várt nyugalmat. Ettl megfosztott

minket egy kifejezetten a verseny céljaira hirtelen forgalomba

hozott munka, melynek terjesztési formái alkalmasak voltak

arra, hogy nekünk, illetleg Lexikonunknak mérhetetlen kárt

okozzanak. Okoztak is. Soha többé helyre nem hozható nagy

anyagi kárt.

Az e körül az ügy körül felmerült dolgokat akkor a nyil-

vánosság eltt lefolytatott per tárgyává tettük. Egy emlékirat-

ban közzé is tettem az egész anyagot. Többé nem akarok visz-
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szatérni erre az ügyre. Nem díarok régi sebeket felszaggatni.

Azok a még mélyebb sebek, amiket a világháború és a rá

következ korszak mindnyájunkon és mindenünkön ejtett, bizo-

nyára meggyztek mindenkit arról, hogy többre megyünk

egyetért, közös munkával, mint széthúzó ellenségeskedéssel;

többre megyünk minden tudást és tehetséget sorompóba állító,

céltudatos alkotásra irányított törekvéssel, mint hatalmi tulten-

gésre alapított, az eh fuvallatra önmagában összeomló erös-

ködéssel.

A Lexikon terjesztésének nagy érdekei és a felmerült sok-

nemü nehézség az efe évben teljesen igénybe vették ermet
és idmet; midn a szerkesztés körül feltaerült bajok paran-

csolólag megkövetelték, hogy a szerkesztség szervezésében

és irányításában az eddigítiél nagyobb mérvben vegyek részt

— ennek csak ugy tudtam megfelelni, ha viszont másik munka-

körömet másvalakire ruházom át. Kerestem olyan embert,

akire megnyugvással bízhattam a sokoldalú teendk intézését.

Már elmondtam az eimberkeresés nehézségeirl való

tapasztalatalimat. Az bizonyos, hogy mindben feladat megoldá-

sára és minden hivatás betöltésére alkalmas ember sétál közöt-

tünk, talán egynél több is — csak az a baj, hogy igen ritkán

akadunk rá a megfelelre.

Ezúttal a szimat után mentem. Valaki egyszer felemlítette

elttem, hogy ismer egy munkabíró, eszes és ambiciózus fiatal

embert, aki nincsen a maga helyén, aki kell munkakörben,

nagy feladatok elé állítva, emberül meg tudna állani a maga
helyén. Hogy most ez a kérdés ránk nézve aktuálissá vált,

kerestem az alkalmat, hogy a szóban forgó egyéniséggel meg-

ismerkedjem és mindjárt az els alkalommal megkínáltam t
azzal az állással, amelyhez a magam részérl olyan nagy igé-

nyeket fztem. Ezúttal nem csalódtunk. Dr. Szántó Andor,

intézetünknek azóta ügyvezet igazgatója, beváltotta a hozzá

fzött reményeket. Azóta vezeti' a vállalat ügyeit és lehe-

tvé tette nekem, hogy teljesen a Lexikon-nak élhestsiek.
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A világháború és a Lexikon^

Ez annál fontosabb volt, mert a hirtelen kitört világháború

egyetlen irodalmi vállalkozásra sem volt olyan megsemmisít
hatással, mint a mi Lexikonunkra. Ez volt akkor az egész vilá-

gon az egyetlen folyamatban lev nagy lexikon.

Mikor í870-ben kitört a francia-német háború, a róviddeí

azeltt megindult Spamer-Lexikon egyszeren abbanhagyta

megjelenését. Csak jóval a háború befejezése után indult meg
újra.

Ezt mi nem tehettük. Mi tul voltunk a munka felén. Tizen-

egy kötetünk volt a közönség kezén. A továbbiak is az elkészí-

tés elrehaladott stádiumában. Hosszú háborúra egyébként

senki sem számított. Még a téli háborút sem tartották lehet-

nek az emberek. Mindenképen azon voltunk, hogy a munkát
folytathassuk; munkatársainkat állandóan biztattuk, ne hagy-

ják abba a munkát. Sokan még szorgalmasabban dolgoztak

most, mint azeltt, st kérték a folytatólagos anyag átadását,

mert azokban az izgalmas idkben szabad idejüket szellemi

munkával akarták tölteni és a Lexikonnál még hátralev

anyagot elvégezni.

Még 1914 október havában arról értesítettük munkatár-

sainkat, hogy a szerkesztség a háborús idk okozta nehézsé-

gek mellett is minden megállás és szünetelés nélkül, a szer-

kesztség egész nagy szervezetének teljes fenntartásával foly-

tatja munkáját, mert kötelességének tartja, hogy a nagy kultu-

rális m befejezését a kitzött határidre minden körülmények

között tle telhetlleg biztosítsa.

De azután mind több és több munkatárs vonult be, néme-

lyik szakma teljesen elárvult, a központi szerkesztségbl is

egymásután bevonultak a fiatalabb erk, a nyomdai személy-

zet is ersen összezsugorodott, térképrajzolóink közül még a

katonai szolgálatra alkalmatlanokat is katonai térképészeti

munkára fogták, a technikai eszközök jóformán kimerültek*

mind több és több nehézség állta útját a gyors megjelenésre

irányuló tervünknek — mégis ki tudtuk hozni a háború els két

évében a XII—XlV-ik köteteket.

A további anyagot munkatársaink annyira feldolgozták,

hogy a szerkesztség már a XV. és Xyi. köteteket is kiszedet-

hette — de itt azután teljesen és véglegesen megakadtunk,

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. U. 19
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Elfogyott a könyvköt-vászon, amelybe a köteteket köttettük

és semmi módon nem tudtuk a szükséges mennyiséget meg-

szerezni. Ez a különös fajtájú és készítés vászon németországi

gyárban készült. A német kormány 1916-ban eltiltotta minden-

nem textilárunak a kivitelét és semminem okadatolással

nem bírtuk keresztülvinni, hogy a Lexikon részére szükségelt

vászonmennyiség kivitelét engedélyezze.

Pedig a részünkre készült vászon ott volt becsomagolva

a gyárban és egyéb célra nem is volt használható. Még sem

tértek el a kiadott rendelettl, holott eddig a háború alatt is

mindig megadták a kivételes engedélyt. Ezúttal pedig a közös

külügyi képviselet, illetleg a berlini nagykövetség elismerésre

méltó ügybuzgósággal mindent elkövetett az engedély kiesz-

közlése érdbkében. Hiábavaló volt minden felebbezés, min-

den sürget eljárás, a német katonai hatóság nem engedett.

Ezért nem jelenhettünk meg még további kötetekkel a

háború alatt. Pedig el voltunk látva akkor még bven papírral

is, ami a viszonyok alakulása folytán a legbecsesebb és leg-

drágább cikk lett talán a világon. Ugy óvtuk ezt a papirt, mint

a szemünk fényét, hogy rendelkezésére álljon a kell pillanat-

ban a Lexikonnak. Most már az sincs meg. A proletárdiktatúra

eltulajdonította és kommunista propaganda-füzetekre használta

fel. így szolgálta ebben is a kultúrát. A Lexikontól elvonta,

hogy orosz újságírók értéktelen kiadványaira és röpirataira

felhasználhassa. Azt a papirt, amiit hirtelen bukásuk folytán

már nem tudtak efféle célokra felhasználni, — azt elvitték a

fvárost megszállott románok. Egyik legértékesebb zsákmá-

nyuk volt.

Hogy a háború milyen kárt okozott a Lexikon-nsLk, azt

még megközelítleg sem lehet megállapítani — az attól függ

fleg, hogy m'in áHiapotban fog Magyarország kikerülni a

békekötésbl, milyen nagy vagy milyen kicsi lesz az a Magyar-

ország, amely részére a Lexikon készült.

A kalkuláció, amelyre a Lexikon közrebocsátását annak

idején alapítottuk — nagyjában bevált. 1914 elején, tehát a

^Lexikon élete negyedik évében huszonnégyezer példány volt

elhelyezve — dacára azoknak a sajnálatos körülményeknek,

amelyek a terjesztést az els évben oly nagyon sújtották. Ha
nincs háború — már 1916 végén jiezárhattuk volna a munkát
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és addig biztosan elhelyezhettük volna az erre az idre preli-

minált harmincháromezer példányt, 1920-ig pedig az összes

negyvenezer példányt, mely ennek a kiadásnak normális sike-

rét jelentette volna. Nekünk ezzel be kellett vala érnünk, mert

magyar kiadók vagyunk.

A nagy Meyer-Lexikon utolsó, hatodik kiadásából hiteles

kiadói megállapitás szerint egy milliónál több példány kelt el,

az Encyclopaedia Britannica utolsó kiadásából csak a .Jimes''

terjesztési akcióját lezáró utolsó hat héten belül másfélmillió

kötet kelt el. Volt nap, hogy hétszázezer korona és volt hét,

hogy majdnem három millió korona volt a példányokért befolyt

jövedelem.

Mik ehhez képest a mi szerény számaink? És mi mégis

boldogok lennénk, ha be tudinók fejezíii ma a Lexikon-i azzal

a példányszámmal, amelyet a háború kitöréséig elértünk,

ha a magunkénak, magyaroknak, magyar állampolgároknak

tudnók mindazokat, akiknél Lexikonunk eddigi köteteit elhe-

lyeztük és akikhez — hazánk határalin belül — el akarnók jut-

tatni a hátralev köteteket.

19*
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A magyar irodalomban a huszadik század elején szokat-

lan hangok csendültek meg. Részben tehetséges, részben csak

lármás emberek uj lobogó alatt kértek bebocsáttatást az iro-

dalomba. Forradalmi lobogó volt. Nem is egészen eredeti Észre-

vehet volt rajta a francia dekadencia és a német mindenáron

eredetiségre való törekvés. A mozgalom nem is maradt csak

irodalmi téren. Bár kitzte a fart poar fart elvét — társadalmi,

politikai, gazdasági téren is uj elveket, uj nézeteket, uj szem-

pontokat törekedett érvényesíteni. Egy uj világfelfogás harco-

sául csapott fel. Sok helyes, progresszív és észszer dolog mel-

lett, amik vele járnak az emberi haladássaíl, sok meg nem
emésztett idegen gondolattal találkoztunk, olyanokkal, amelye-

ket nem a haladás elmozdítójának, hanem a rombolás és a

destrukció eszközeinek lehetett felismerni.

Egy ideig csak figyelte a magyar társadalom ezeket a

.jelenségeket és rokonszenvvel kisérte azt az újszer, szabad-

röptü, intellektuális hangot, mely ennek az uj irányzatnak

némely megnyilatkozásából feléje szólt. Sokan voltak, akik azt

hitték, ez az ut az, amelyen elbbre haladunk, felfelé, az emberi

magasságok felé.

De az uj irány szertelenségénél fogva lassankint mind

többen és többen meglátták és észrevették azokat a vonásokat

is, amelyek bizony nem a haladás ügyét szolgálták, nem a ter-

mészetes fejldés irányában mozogtak, hanem nyilvánvalóan

beteges eszmék hordbzói voltak.

Mind többen és többen aggodalommal szemlélték ezeket
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a dolgokat, azt, hogy különösen az ifjúság eltávolodik régi

ideáljaitól, elhagyja azokat az eszméket, amelyeket eddig

nagyra tartott. Az egészséges irányzat helyébe az irodalom-

ban destruktív irány lépest föl éá minthogy Magyarorszá-
gon az irodalom szorosan össze van kapcsolva a nemzeti lét-

nek minden kérdésével, ugyanez az irányzat ott is érvényesülni

próbált, ahol az már évszázados fejlemények, intézmények

romlásával jár. Nincs emberi intézmény, amely nem volna alá-

vetve a haladás törvényeinek, de ezeknek a törvényeknek a

fejldés utján kell érvényesülniök. Nem hirtelenül és nem átme-

net nélkül. Az uj irány pedig erre törekedett.

Épp ezért nem volt csoda, hogy ez az eget ostromló és

magát mindenen keresztültörni akaró irányzat ellenhatást szült

azoknál, akik a fejldésnek barátai, a fejldésnek hivei, de nem
látnak haladást abban, ha mindent elértéktelenitünk és meg-
semmisitünk, ami becseset, lélekemelt és nagyszert az em-
beri szellem eddig megteremtett. Mert az igazi haladásnak az

addigi eredmény az egyetlen biztos bázisa. Aki nem akar a

levegbe építeni, annak a meglev fundamentumokra kell

ráhelyezkednie.

Az ellenhatás többek között' abban is nyilvánult, hogy
összeállott egy másik csoport tudós, iró és mvész és egy uJ

irodalmi vállalatot alapítottak fként abból a célból, hogy ellen-

súlyozzák az eget ostromlók hadát. Céljukat nyiltan bevallot-

ták, hitet tettek felfogásuk mellett.

Els dolga volt az uj vállalatnak, hogy egy ,,Élet' cimü

képes heti folyóiratot indított meg a magyar családok részére,

hogy mindenekeültt egészséges, tiszta irodalmat nyújtson

azoknak, akik ilyenre vágyódnak. Azután pedig természetsze-

ren arra törekedett, hogy könyvkiadványok utján is elmoz-
dítsa a maga kulturális törekvéseit. Lassankint megérleldött

egy terv, amely szerint egyes könyvcsoportokat kellene a

közönség rendelkezésére bocsátaná, amelyek azt az irodalmat

Juttatják el az olvasókhoz, amely ennek a csoportnak felfogá-

sát és világnézetét tükrözteti vissza.

Ez a csoport is modern drodálmat akart és a modern
világ szellemének megfelel könyveket, de olyanokat, ame-
lyeknek a lelkekre való hatásától fejldést lehetett remélni, nem
pedig destrukciót. Ez a csoport is modern könyveket akart
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adni, a tartalmat, a hangot, az irodalmi és mvészi formákat
tekintve, de olyanokat, amelyek az egyéni és társadialmi élet

nemzeti és erkölcsi alapjainak hagyományait megbecsülik és

oly célokat tznek ki, amelyek elbbre viszik az embereket, a

társadalmat, a nemzetet ezeknek a hagyományoknak az alapján.

így született meg az els könyvcsoport, az ,,Élet köny-

v^*"-nek tervezete.

Akik a tervet megvalósítani akarták, a kitzött irodalmi

célok tisztaságának kezességét nevükben és eddigi mködé-
sükben nyújtották. Olyan egyéniségek voltak, akik az iroda-

lomban és tudományban eddig is becsült névvel birtak és akik-

rl fel lehetett tenni, hogy vonzert gyakorolnak a közön-

ségre, annak legalább is arra a részére, mely maga is idegen-

kedik a modernség mezébe rejtzköd féktelenségektl. Neves

szépirók, mint Ambrus Zoltán, Andor József, Ábrahám Ern,
Cholnoky Viktor, Domonkos litván, Kárpáthy AuréU Lampérth

Géza, Sebk Zsigmond, Tömörkény István; kiváló történet-

irók, mánt Fraknói Vilmos, Márki Sándor, Peth Sándor, Takáts

Sándor és Tarczai György, jeles költk, mint Endrdi Sándor,

Kosztolányi Dezs, Sik Sándor, elismert mtörténészek, mint

Fieber Henrik, Szabó László, a népszersít tudomány jelesei,,

mint Cholnoky Jen, Gyry Ilona, Gyiüay Ágost és Izsóf Ala-

jos, az egyházi irodalom kiválóságai, mint Prohászka Ottokár,

Torna István és Trikót József, végre országszerte ismert pub-

licisták, mint gróf Andrássy Gyula, Landauer Béla, Márkus

László és Rákosi Jen irták az „Élef' könyveinek els 30 kö-

tetét.

A közönség minden irányú szellemi szükségleteit ki

akarta elégíteni a vállalat, azért egyesitette a különböz iro-

dalmi szakmák jeles képviselit ebben a célban. A költészet;

az Irodalom, a mvészet, a történeti, földrajzi és szociális

tudományok — mindaz, ami a modern ember szellemi szük-

ségletéhez hozzátartozik — szóhoz jut e vállalatban. Csak

ezzel a sokoldalúsággal remélhette a közönség szélesebb réte-

geit megnyerhetni és felvenni a versenyt azokkal a vállalko-

zásokkal, melyek ellensúlyozása volt a kimondott cél.

Mert ez a vállalíkozás mindenképpen egy nagy erpróba

voh, mely hivatva volt eldönteni, vájjon van-e elég er az

irodalomban arra, hogy szembeszállhasson a radikális és.
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destruktív irányú és gombamódra szaporodó sajtótermékekkel

és van-e elég megértés a társadalomban arra, hogy a kimon-

dottan keresztény világfelfogás alapján álló vállalkozást

kellkép támogassa és létjogosultsága mellett bizonyságot

tegyen.

Sok év óta hangoztatták különösen katholikus társa-

daiímí körökben ily irodalmi vállalat létrehozásának szüksé-

gességét most itt volt az alkalom, hogy ugyanazok a

körök melegen felkarolják az eszme tényleges megvalósu-

lását.

De ennek feltétele az volt, hogy a vállalatnak ren-

delkezésére álljon egy oly kipróbált szervezet, mely a ter-

jesztés munkáját sikerrel elvégezheti és egyébként is a kiadás-

sal járó adminisztratív munkákat lebonyolíthassa. Hogy iiyen

szervezetnek az „Élet könyvei''-nek szerkeszt-bizottsága inté-

zetünket ismerte el, hogy megbízott benne, hogy a ráháruló

teendket abban a szellemben fogja elvégezni, mely a vál-

lalkozás kezdeményezit eltöltötte — ebben jóles elismerését

láttuk eddigi törekvéseinknek és hasonló irányú mködé-
sünknek.

A megegyezés gyorsan létrejött, az 1913. év elején; a

szerkeszt-bizottság vállalta a munka szellemi részét, má az

adminisztratív részét, az ,,Élef' nyomdája a technikai részét.

E három tényez harmonikus együttmködésétl kedvez
eredményeket- lehetett remélni.

A szerkeszt-bízottság a vállalat szerkesztjéül dr. Szabó

Lászlót jelölte ki, aki már az elzetes programm-tervezeteket

is elkészítette és a végleges tartalom megállapítása után a

nagy gyakorlatú szerkeszt ügyességével, munkabírásával és

rutinjával fogott hozzá nem könny feladata megoldásához.

Mert bizony nem könny dolog annyi munkatársat egy

egységes gondolatban egyesíteni és még kevésbbé könny
dolog, egy megjelenési terminusokhoz kötött irodalmi vállal-

kozás sorsát biztosítani akkor, amikor az harminc munka-
társ kedvétl, idejétl, szorgalmától, megbízhatóságától függ.

A gondolati és szellemi egységet a szerkeszt akként

biztositotta, hogy a munkatársakkal! félreérthetetlenül közölte,

hogy a gyjteményben helyet foglaló mvek szelleméne vonat-

kozólag a vezet szempont az lesz, hogy a müvek mindegyike
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szijaroruan morális alapon álljon, a modern keresztény világnézet-
nek mindenekben megfeleljen és a katholrkus érzülettel össz-
hangzásban legyen.

Nem volt az elkészült és sajtó alá adott kéziratok között
egyetlenegy sem, mely ezeknek a szempontoknak teljes mér-
tékben meg nem felelt volna. A közremködésre felkért irók
mind át voltak hatva a határozott tendenciával megindult vál-

lalatnak fontos hivatásától és készséggel tettek apróbb kon-
cessziókat a szerkesztési tervnek, a nagy vezérelvet pilla-

natnyi hangulatoknak, megszokott kifejezésmódoknak, divatos

áramlatoknak fölébe helyezvén.

Azok között az irók között, akik a közönségre jóformán
ráerszakolt dekadens iránnyal nem tartottak közösséget, vagy
csak küls kényszertl és anyagi szükségtl hajtva vettek

többé-kevésbbé részt a kezdeményezett vállalkozá-

sokban, az „Élef' könyv-vállalkozása igen nagy rokonszenv-

vel találkozott, ugy, hogy sokan azokon felüSl, akik erre fel-

szólítást kaptak, szerettek volna abban mveikkel részt venni.

A szerkeszt-bizottság örömmel látta ezt a mozgalmat, biz-

tatta és bátorította is az illet irókat, hogy amennyiben az

els sorozat közrebocsátása a remélt sikerrel fog járni, a

további sorozatokban mindenesetre szóhoz jut minden olyan

magyar iró, aki mveinek bels értékénél fogva erre joggal

számot tarthat.

Már ebbl a szempontból is felette fontos volt a terjesz-

tései siker biztosítása, mert hiszen a cél nem volt elérhet

azzal, hogy néhány könyv jut a közönség kezébe, és azután

ez a közönség megint csak azokra a kiadásokra van utalva,

amelyeket mindenfell kínálnak neki.

Mi tehát nagy eréllyel és nagy ügybuzgósággal láttunk

hozzá a terjesztéshez. Abban az idben zártuk le a Nagy Lexi-

kon els propagativ aeráját. Most egy idre be kellett azt

szüntetni, hogy késbb újra felvehessük. Itt állottunk tehát a

teljes terjeszt-apparátussal és ezt egészen az ,£lef' propa^

gandájának bocsátottuk rendJelkezésére.

Egészen magunkra voltunk ebben a tekintetben hagyatva,

más terjeszt cégek ebben a munkában nem vettek részt. Mi

nem is igen törekedtünk ket megnyern'i, mert nem mind-

egyik terjeszt-vállalatban lehetett megbízni, hogy ezt a
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munkát egyrészt a szükséges intenzivitással, másrészt a kell

tapintattal fogja teljesíteni.

A dolog természete magával hozta volna, hogy rayoni-

rozás utján osztassék meg a terjesztés, ha más is részt vesz

benne. De épp ezért nem gondoltuk megfelelnek bármi részét

1*5 a teendknek kiadni a kezünkbl, mert nem lehettünk biz-

tosak afell, hogy az illet

vállalat a nteki kiosztott

rayont tényleg lelkiisme-

retesen feldolgozza.

Az ^Mlef könyvterjesz-

tését csak olyan válla-

lat foganatosíthatta, amely

múltjában, egész eddigi

tevékenységében azon az

alapon állott, amelyet ez a

vállalkozás céllil tzött ki

magának. Err^ garanciát

a fennforgó Viszonyok kö-

zött csak magunkban ta-

láltunk; a mi kiadói m-
ködésünk mindig á nem-

zeti irányt szolgálta. Mi

sohasem bocsátottuk ren-

delkezésére sem k'iiadóvál-

lalatunkat, sem terjesztési

eszközeinket azoknak az

irodalmi töriekvéseknek,

amelyek kozmopolita, nem-
zetietlen, st erkölcsi

szempontból sokszor anarchisztikus alapra helyezkedtek.

Azok az irók, akiknek munkáit mi kiadtuk és terjesztet-

tük, Magyarország igazi irói voltak. A mi kiadványainkat

mindig bátran vehette kezébe és a mi katalógusainkat min-

dig megnyugvással használhatta útmutatóul a magyar közön-

ség, mert mindaz, ami azokban helyet taillált, a más kiadók

kiadásai közül is, megfelelt azoknak a szempontoknak, ame-

lyeket intézetünk mködésében maga elé célul kitzött.

Amint ezek a célok irányították kiadói tevékenységün-

Az „Élét könyvei^-nek címlapja.
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k-eU éppúgy kötelességünkké vált közremködésünket rendel-

kezésére bocsátani egy oly vállalkozásnak, amely kulturánk-^

nak nemzeti és erkölcsi alapjait megvédelmezni indult. Köte-

lességünkké vált akkor is^ ha ezt a célját, mint ebben az

esetben, a felekezeti jelleg éles kidomboritásával véíte csak
elérhetnek, st kötelességünkké vált éppen ezért, mert ezen

a ponton is támadta kultúránkat a destruktív irányzat.

Magyarországon különösen kerüln^ii kell a céltalan és

könnyelm experimentálást ki nem forrott eszmékkel. A mi

népünk, a mi közönségünk — ezt az utolsó évtizedek politikaá

változatai között elégszer bebizonyította,— igen gyorsan, szsinte

máról holnapra hatása alá került az ily eszmeáramlatnak.

Nincs az a képtelenség, amit nem lehetett volna vele elhitetni,,

nincs az a bolondgomba, amit be nemi vett volna, nincs az

a lehetetlenség, amihez nem csatlakozott voíina, nincs az az

irányzat, amit nem támogatott volna. Ma ezt, holnap amazt,

raa fehéret, holnap vöröset, holnapután ismét fehéret, a sze-

rint, amint a demagóg-propaganda többé-kevésbbé ügyeseit

kerrti a maga hatalmába — és ezt, sajnos, nemcsak a tanulat-

lan néprl lehet megállapítani, de a tainult munkásokról és

a képzett polgárságról is. A legenda a magyar nemzet poli-

tikai érettségérl végkép szétfoszlott, errl többé szó nem
lehet; aminek mi tanúi voltunk, amit mi átéltünk, az feljogo-

sit mindenkit arra az immár kétségbevonhatatlan megállapí-

tásra, hogy az elmúlt nagy korszak nagy magyar államférfiai-

nak hite és bizalma a magyar nemzet érettségében hamis

és csalóka volt.

De éppen ilyen nemzettel' és ilyen néppel szemben köte-

lessége mindazoknak, akik tehetségük vagy hivatásuk foly-

tán abba a helyzetbe jutnak, hogy írányitó befolyást gyako-

roljanak, kettzötten és megsokszorozottan ügyelni arra, hogy

helyes irányba vezessék azt a népet és ne használják fel meg-

fontolatlan experimentálásokra.

Hogy az egyébként józan nép annyira hajlik a kézzeU

foghatóan hamis és kalandos eszmékre, annak talán egyik oka

az, hogy gondolkozási módjában teljesen megzavarták épp

azáltal, hogy még hitében, vallásában is kétséget támasztot-

tak benne.

Semmiféle emberi haladás, semmiféle kultúrára való
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törekvés, semmiféle proja^resszivitás nem kívánja meg azt, hogy
megfosszunk bárkit is attól a hittl, mely maga is kultúra.

A liberalizmus jelszava mögé bújnak sokszor azok, akik

ily irányú tevékenységet fejtenek ki', hivatkoznak a szabad
kutatás elvére, a tudomány szabadságának és a lelkiismereti

szabadságnak elvére.

A mindennem hamis jelszavak között ezek a leghaini-

sabbak.

Hát liberalizmus az. mikor valakit meg akarok gátolni

abban, hogy azt a hitet vallja, amelyet vallani akar, hát tle-

rancia az, mikor rá akarom kényszeriteni oly nézetek vállalá-

sára, melyektl idegenkedik? A humanitással és a lelkiismeret-

iéi összefér-e az, megfosztani akarni valakit attól, ami neikí

megnyugvást, vigasztalást, esetleg boldogságot nyújt?

Mindennek semmi köze a szabad kutatás elvéhez,

anielyre az emberiségnek igenis szüksége van, ahogy szüksége

van a szabadságra.

De ha megkívánom a szabadságot és edlensége vagyok a

politikai elnyomásnak, épp ugy kell elleneznem a lelkiekben való

erszakosságot is.

A szabad kutatás elve nem kivánja meg, hogy azt, amit

az emberiség erkölcsi bázisa egyik fontos eszközének tudunk,

lerombolják azon a cimen, hogy elbbre akarják vinni az

emberiséget.

Hogy várhatjuk azoktól, akik az emberiséget nevelésének

és ethikai életének egy oly fontos eszközétl meg akarják fosz-

tani, hogy más utón tényleg egy tisztult ethikai alapra akarnak

helyezkedni?

A szabad kutatás nem azt jelenti, hogy azt a teljes sza-

badságot, amelyet a kutatás joggal igényel magának, arra hasz-

nálja, hogy ki nem próbált és minduntalan változó eszméit és

ötíetíeit bevigye olyan rétegekbe, amelyeket azok csak meg-

zavarnak, összekonfundálnak, affinyiira, hogy aztán a legegy-

szerbb igazságok befogadására is képtelenné válnak.

St ellenkezleg. Épp a szabad kutatás világánál történt

vizsgálódások azt igazolják, hogy akik meg akarják dönteni a

hitnek uralmát az emberekben, azok kénytelenek ahelyett más

misztikumot állítani annak helyébe. Ezt igazolják mindazoknak
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a kutatóknak a munkái, akik a vallásokat ebbl a szempontból,

mint az emberi társadalom életjelenségeit vizsgálták.

Igazolja legelsösorban Herbert Spencer szociológiai tanul-

mányaiban, ami annál érdekesebb, mert nálunk azok, akik

egyebek közt a hit ellen is sorompóba léptek, mindig a szocio-

lógiára hivatkoznak, ennek a legfiatalabb tudománynak köpö-

nyegébe bújnak.

Talán túlsókat idztem e témánál, melyet Herbert Spencer

sokkal jobban tudott megvilágítani, mint ahogy én tudnám,

de jobban azoknál is, akik szociológusoknak vallják magukat,

dia megtagadják mesterüket. Kénytelen voltam vele, mert oly

nézetekkel is találkoztam éppen azon körökben, melyek szinte

kétségbe vonták azt a szabadelvüséget, melynek hivéül vallot-

tam magamat. Hitem és meggyzdésem, hogy az a helyesen

értelmezett szabadelvüség, melyet én gyakorlok, midn az

emberi haladás, a lelkiismereti szabadság és egy tisztult világ-

felfogás alapján állva, az irodalomnak azt az irányát törek-

szem gyenge ermtl telhetleg elmozdítani és érvényre jut-

tatni, mely az igazi erkölcs értékéért, az igazi nemzeti értéke-

kért küzd — és nem azt, amely nagy lármával elretörtet, hogy

megsemmiisitse mindazt, ami ezeknek az örökbecs értékek-

nek elévülhetetlen és szilárd alapja.

Ily gondolatokkal eltelve láttunk hozzá az ,,Élet könyved-

nek terjesztéséhez, bízván a sikerben. Ez be is következett.Talán

nagyobb mérvben, mint némelyek hitték. Közel 8000 példány-

ban sikerült elhelyeznünk ezt a kiadványt. Ha ezt mindvégig

fönntarthatjuk és ha csak mérsékelten is emelhetjük — ez 30

kötetre számítva, több mint háromszázezer jó könyv elhelye-

zését jelenti. Ez valóban nem kicsiség. Mi' szinte bizonyosak

voltunk benne, hogy még jelentékenyen felemelhetjük a pél-

dányszámot. Hiszen az akció még javában folyt.

De hát ugy történt, hogy még azt a részét a közönségnek

sem birtuk az „Élet könyvei'' mellett megtartani, amely már

mez volt hóditva. Mert közbejött a világháború. Ez hirtelen

véget vetett jóformán mindennek.
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1913 végén jelent meg a harminckötetes könyvcsoport-

nak els sorozata; ugy volt, hogy 1914 szén jön utána a

második sorozat. Mire ez a terminus bekövetkezett, már benne

voltunk a világháborúban; a sorozat kiadására gondolni sem
lehetett, mindent abba kellett hagyni minden munkát beszün-

tetni ; abban a rémséges pánikban sem a kötetek további elálli-

iásáU sem szétküldését folytatni nem lehetett. Az elfizet-

gyjtés hirtelen abbamaradt, összes utazóink visszatértek állo-

másaikról, nagyobb részük azonnal hadbavonult. Az „Élet

könyvei'' és a „Nagy Lexikort' voltak az egyedüli magyar iro-

dalmi vállalatok, amelyeket a háború derékon tört.

1915-ben, látva, hogy a háború befejezése nem egyhamar

következik be, mégis helyénvalónak találtuk a majdnem kész

második sorozatot befejezni és a köteteket szétküldeni. Most

már azonban öt-hatezerre apadt le azok száma, akiknek a foly-

tatás meg volt küldhet. Hozzá akartunk fogni a harmadik

sorozat elállitásához, hogy a vállalatot befejezzük, akkor azon-

baíi már az „Élet' nyomdájából- annyi munkaert vont el a

háború, hogy a nyomda többé nem volt abban a helyzetben,

hogy a 10 kötetet elállítsa. Most más nyomdákhoz kellett for-

dulni, amelyeknek segítségével elkészültek a kötetek, de most

már négy-ötezerre apadt le az elküldhet példányok száma.

Ezek közül is sok visszakerült, a címzettek többé nem voltak

feltalálhatók.

Az eredeti programm mindien nehézség ellenére keresztül

volt vive, meg volt valósítva, az els 30 kötetes sorozat

a háború ellenére is megjelent, de folytatására ezek között a

körülmények között gondolni sem lehetett. Talán a jövben

vissza lehet térni az eredeti tervre és ujabb és ujabb soroza-

tokat közrebocsátani.

Most már nem kell attól tartani, hogy félreismerik és

félremagyarázzák ennek a vállalkozásnak célját és hivatását,

most már szemmellátható az a pusztítás, amelyet a destruktív

irodalom véghez vitt. Most már alig van olyan, aki nem tartaná

szükségesnek, hogy ellenszerekrl gondoskodjunk, hogy vissza-

vezessük a közönséget az egészséges, a nemzetment és nem-

zetfenntartó irodalomba; most már az a kérdés inkább, lesz-e

elég magyar közönség, mely ily vállalatot fenntarthatna? Talá»

lesz.



XXX IV.

AZ OLCSÓ KÖNYV.

Nálunk és egyebütt.

Most különösen kérem az olvasót, helyezze magát vissza

abba az elmúlt idbe, amelyrl ez a könyv szól. Most, a

hihetetlenül drága könyv korában enélküi szinte alig lehetne

megérteni azokat a szempontokat, amelyekbl annak idején

megítéltük a könyv árát, drága vagy olcsó voltát.

Nem habozom kijelenteni, hogy a magam részérl min-
dig ellene voltam az u. n. olcsó könyvnek, illetleg annak, hogy
könyvgyjteményeket az olcsóság jegyében akként állitsunk

el, hogy maga az alacsony ár legyen a mindenekfelett dönt
tényez.

Ellene voltam többféle okból.

Elször is azért, mert Magyarországon a könyv mindig

olcsó volt, a magyar könyv drágaságáról szóló panasz min-

dig alaptalan volt. Nálunk rendesen a német irodalom ter-

mékeivel hasonlították össze a könyvek árait, de rosszul

hasonlították össze, felületesen és tudatlanul, mert egiy

Jókai-, egy Mikszáth-, és egy Herczeg Ferenc-köieinck bolti

árát a közönség egybevetette a Reclam-ié\e Ünivehal-Bib-

liothek köteteinek árával és rámutatott arra, hogy egy nagy

Dickeivs-xtgény egy-két márkáért kapható ebben a könyvtár-

ban. Mindenképen tarthatatlan álláspont.

A magyar könyv olcsóbb volt a német könyvnél. A Jókai

tiz ives kötete a princeps-kiadásban, azaz akkor, amikor meg-
jelent, egy forintba került, mig a Sudermunn, Gtístav Freytag

és Spielhagen regénykötete 4—5 márkába. A magyar szépiro-
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dalm'i könyvnek ivenkénti átlagára 20 fillér volt, a németé
30—40 Pfennig, a magyar tudományos könyv ivének átlag-

ára 30—40 fillér volt, a németé 50—60 Pfennig. A német könyv
mégegyszer olyan drága volt, mint a magyar, pedig a német
könyvnek eltérjesztési lehetsége 80—100-szor nagyobb volt,

mint a magyaré.

A magyar nyelvterület szk volt, a magyar mveltség
kicsi volt, a német nyelvterület óriási volt, a német mveltség
nagy volt és mégis hosszú esztendkön át okos és mvelt
emberek állandóan azzal a váddal illették a magyar könyvet,

hogy drága; azzal indokolták, hogy könyvet nem vásárolnak,

mindig csak a Reciam-rsL és más hasonnemü olcsó vállalatokra

hivatkozva.

Hátha még azt tudná közönségünk, hogy mibe kerül az

angdí könyv! Az angol kiadó, amikor egy jobb írónak mvét
els kiadásban közrebocsátja, a 20

—

22 ives kötetet rendes

oktáv kiadásban ideiglenes kötésben 20—25 koronáért bocsátja

áruba, rendesen egy angol fontba kerül az ilyen könyv. A
mvelt angolnak, aki az ö Írójának mvét a megjelenés évében

akarta olvasni és birni, ezt az összeget kellett érte kifizetnie.

A jutányosabb kiadás csak azután jött, de ez a kiadás is drá-

gább volt a magyar könyv áránál, mert rendesen 5—6 shillin-

get tett ki.

Egy országban tehát, amelyben a könyv amúgy 'is igen

olcsó, annak további olcsóbbitására törekedni csak az iroda-

lom és a könyvtermelés kárával járhat.

A könyv csak ugy jelenhetik meg, ha a kinyomatott pél-

dányok árából megtérül a rá fordított költség. Ebben a költ-

ségben benne van az irói tiszteletdíj is, az iró munkájának

némi ellenértéke. Ezt a tiszteletdijat a közönségnek kell meg-

fizetnie, nem a kiadónak. Tévhit az, amely a tiszteletdíj mérsé-

kelt vagy kicsiny voltáért a kiadót teszi felelssé. A kiadó

kötelessége a könyv forgalmi körülményeit olyképpen kiala-

kítani, hogy a szerznek minél nagyobb tiszteletdíj juthasson,

de ezt mindig csak abból a pénzbl fizetheti a szerz kezéhez,

amiit a könyv forgalmából bevesz. A kiadónak nincs külön

pénztára vagy külön pénzalapja, amelybl szerzket díjaz-

hasson, csak ellegezi azt az összeget, melyet a közönségtl

visszakapni remél. Ez az összeg arányban áll a könyv bolti
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árával. Minél magasabb a bolti ár, annál nagyobb a szerznek
járó összeg; ezért átapitja meg az okos angol egy fontban a

prtnceps-kiadás árát, mert a szerznek mindenekeltt meg
akarja fizetni a becsületes munkája után t megillet összeget.

Ez az els kiadás a tiszteletdíj elteremtésére hivatott kiadás,

a többi kiadások már jóformán csak járadék természetek.

Ugyanígy jár el a német kiadó is. A franciánál azonban

más a rendszer. A francia közönség megszokta a 3—3^/^ frankos

kiadásokat, ott tehát az els kiadást mindjárt ezen az áron

bocsátja közre a kiadó, a szerzt minden eliadott példány után

részesítvén egy megáiílapitott percent-osztalékban. A könyv,

amely tömeges példányszámban kel el, nagy tiszteletdijat hoz

szerzje részére, kis példányszám természetesen kis tisztelet-

díjjal jár.

Ha mindezeket a körülményeket egybevetjük, az tnik

ki, hogy a magyar szerznek mérsékelt tiszteletdiia is arány-

lag nagyobb volt a külföldi szerzk tiszteletdíjánál.

Nagy baj, hogy a közönség ezeket a dolgokat nem tudta,

vagy rosszul tudta és maguk az irók is, amikor ezekrl a dol-

gokról Írtak, hibásan instruálták. Nagy baj ez azért, mert ily

téveszmék mellett nehéz az irodalmi termelést fefíeszteni.

Irodalom nem képzelhet el irók nélkül, az irók nem élhetnek

meg honorárium nélkül. Minden érdek azt parancsolja, hogy az

írónak minél nagyobb honorárium jusson. Ez csak ugy érhet

el, ha könyvét minél jobb üzleti feltételek mellett lehet a közön-

ség körében elhelyezni.

A nagy példányszám biztosítása olcsó ár utján csak nagy

nyelvterületeknél' és nagy mveltség népeknél kecsegtet

sikerrel. Ez az eset nálunk nem forog fenn, ennek folytán

nekünk arra kellett volna törekednünk, hogy a közönségnek

azt a részét, amelynek érzéke van az irodalom iránt és anyagilag

is képes rá, rábírjuk arra, hogy egy-egy író munkájának els

kiadását lehet magas bolti áron váltsa magához, hogy az író-

nak megfelel tiszteletdíj juthasson és azután annál könnyebben

lehessen jutányos kiadásban hozzáférhetvé tenni ugyanazt a

könyvet a kevésbbé tehetseknek. Ezt teszik mindazon népeké

amelyek hozzánk hasonló helyzetben vannak, a dánok, a své-

dek, a hollandusok, a norvégek.

E helyett azonban nálunk a rosszul informált, jórészt
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poliglott közönség, fként német behatás alatt, az elterjedt

Reclam-Bibliothek-rdL hibásan hivatkozva, mindig olcsó köny-

vek után kiabált és a kiadók mindennem kísérleteit visszauta-

sította, amelyek a könyvek árának megállapitásával az iroda-

lom helyzetét javítani törekedtek. A kiadók engedtek, mert

t*agy volt a nyomás, az eredmény a lassú elhalás volt. Nézze

meg bárki a Ráth Mór nagyszer lendiülettel indult kiadói m-
ködését a 60-as és 70-es években, azokat a szép kiállítású és

becses történelmi, irodalmi, mémoire-szerü, ismeretterjeszt

mveket, amelyek megjelenéskkor is jutányosabbak voltak

bármely külföldi hasonnem müveknél és kérdezze meg magá-

tól, hogy azóta miért nem lehetett ilyen könyveket világra

hozni; a fentiekben megtalálja rá. a választ.

Ezért voltam én ellensége az u. n. olcsó könyvnek.

De még más okból is. A magyar könyv már eredetileg is

olcsó volt, de ritka könyv kerülte ki azt a sorsot, hogy ne

kényszerijön més olcsóbbá lenni, A magyar kiadó kénytelen

volt mindig ugy kalkulálni, hogy a kinyomatott példányszám

egy része eladatlanul nyakán marad, kénytelen volt számba

venni azt, hogy 1000 példányból néhány száz nem fog elkelni

a megállapított áron. Ezért intézménnyé vált Magyarországon

a könyvárleszálMtás. Nem volt az a kiadó, aki idszakonként

ne kényszerit volna raktárának egy részét jutányosabb áron

felajánlani a közönségnek és igy a befektetett tkékbl meg-

menteni azt, amit lehetett; ez bele tartozott a kiadói kalkulá-

cióba. Enélkl még azok a könyvek sem jelenhettek volna

meg, amelyek abban az idben megjelentek. A régebbi könyv-

olvasók eltt emlékezetesek még azok a lepednagyságu

könyvhirdetések, amelyeket Ráth Mór, Laiiffer Vilmos, a

Franklin-Tátsulat, az Athenáeum két-három évenként közre-

bocsátottak és amelyekben legjobb kiadványaiknak árait ideig-

lenesen 20—30—40—50—60 és néha még több ^/o-kal is leszál-

lították, hogy legalább ezúton bírják rá a közönségnek olcsó-

ságokra vágyó részét a raktárak tehermentesítésére.

Mi magunk is kiadói mködésnknek abban az idszaká-

ban azért alapítottuk meg a Központi antikváriumot, mert amint

az akkor általam készített expozéban olvasom: „kiadványt

osztályunkban az évek során át már oly tetemes tömege gylt

össze oly kiadványoknak, melyeknek kelendsége már nem áll

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 20
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arányban a leltárban tökeként figuráló érték kamatoztatásával

— hogy ezek nagyobbszabásu értékesítése parancsoló szük-

séggé válik/*

Az olcsó könyvet tehát Magyarországon megteremtette

az árleszállítás. Nem volt szükség a priori olcsó könyvet ter-

melni, mert a könyv esélyeit még jobban rontotta volna, ha

még árleszállításra sem lett volna alkalmas.

Az ingyen-könyv.

De volt azután Magyarországon egy fajtája az olcsó

könyvnek, amelynek igazán nem volt párja a világon — az

ingyen-könyv. Ez egészen különleges magyar specialitás. Az

olvasó képtelen azt elgondolni, hogy a magyar könyv életében

mily nagy szerepet játszott az ingyen-könyv. Évtizedeken

keresztül védekeztek ellene a kiadók — Mába, nem bírtak

megküzdeni vele. Csak most sznt meg az epidémia, mikor a

könyv valósággal drága lett és mikor különben is minden meg-

sznt, ami volt.

Ebben az országban, ahol semmit sem tudnak jól meg-

szervezni, megtalálták annak a módját, hogyan szervezkedje-

nek meg az emberek arra a célra, hogy ingyen-könyvekhez

jussanak. Mindenféle cím és rendeltetés egyíteteket alapítot-

tak, jóformán kizárólag abból a célból, hogy valamii címet talál-

janak, amely alatt a kiadókat 'ingyen-könyvek adományozá-

sára lehessen rábírni. Legtöbben a magyarosítás és a közm-
veldés jeiHgéit írták zászlójukra és minthogy a magyarság és

a mveltség terjesztésének legfbb eszköze az irodalom, ter-

mészetes, hogy els dolguk volt felszólítani a kiadókat, hogy a

könyvtárat ajándékképen küldött könyveikkel létesítsék. Alig

vöft nap, hogy a kiadócégek ily tárgyú leveleket ne kaptak

volna. Ezekben a levelekben érzékeny hangon hivatkoztak a

megalapított egylet nehéz viszonyaira, oly szivrehatóan tudták

csoportosítani a különböz indokokat kérésük támogatására,

oly szépen, oly ellenállhatatlanul tudtak kérni, oly élénk szí-

nekben tudták kulturmisszíójukat kell világításba helyezni és

oly frappánsul appeiálni a kiadók hazafiságára, hogy szinte

lehetetlen volt a kérés ell kitérni. De az volt a baj, hogy ha

téliesítettek egy ilyen egyletnek kívánságát, akkor mindjárt

többen fordultak a kiadókhoz, mert az egylet gondoskodott
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róla, ho^' köszönetét hírlapokban közzétéve, ami azután

másokat is felbiztatott hasonló közcélú alapításokra.

Eleinte védekezni próbáltunk ezek ellen a támadások

ellen, megmagyaráztuk barátságos levelekben az illet folya-

modó egyletnek, hogy kívánsága nem jogosuld és hogy az egy-

let, mely kulturális missziót ír zászlajára, az ilyen kívánsággal

éppen nem mozdítja elö a kultúrát. Az iró pénzért kénytelen

dolgozni, mert neki is élnie ke'fl, a könyv, amelyet megír, az ö

szellemi tökéje; amit a kiadó neki fizet, az kamatja ennek a

tökének. Ha a kiadó ingyen osztja szét a könyveket, akkor

nem fizetheti meg az írónak járó kamatot, akkor az nem tud

megélni és nem tud dolgozni. A könyvtár-beszerzésre alakult

egyesület egyébként is apasztja a vevöközönséget, mert hiszen

egy példányból olvassák azt a munkát, amit talán többen meg-

vennének. Ha már most még azt az egy példányt is ingyen

kapja meg az egylet, akkor mibl éljen az iró és mibl tartsa

fenn vállalatát a kiadó. Minden intézkedés, amely a könyv

kelendségét apasztja, kárt okoz a szerznek, kárt okoz a

könyvnek és kárt okoz a kultúrának.

Nem sok eredménye volt ezeknek a jóindulatú magyará-

zatoknak, a kér levelek csak nem szntek meg. Akkor azután

uj indokokkal próbáltuk magunktól elhárítani ezeket a támadá-

sokat. Ha nincs érzéke az egyletnek a kultúra iránt, talán saját

tagjaínak érdeke iránt meg lesz a kell érzéke. Rámutattunk

arra, hogy ha megalakul egy olvasókör, annak vezeti egy-

részt az olvasóközönséggel, másrészt az irodalommal szemben

vállalnak kötelezettséget. Az irodalommal szemben azt, hogy

mint eszméik leghathatósabb eszközét pártolni fogják, az

olvasóközönséggel szemben azt, hogy jó könyvet juttatnak

kezébe. Beválthatják-e ezt a céljukat, adhatnak-e jó könyveket

az olvasók kezébe, ha azt adják oda nekik, amit ajándékul kap-

tak, mert hiszen világos, hogy a kiadók a nehéz viszo-

nyok közepette, ha már teljesítik kérésüket, nem ajándékoz-

hatnak kelend jó könyveket, inkább csak oly rég'i, elfeledett

munkákat, melyek el nem kelvén, raktáron hevernek olvasat-

lanul, vev nélkül. Hogy az ily üres és haszontalan könyvek

az olvasókör céljának meg nem felelnek, bizonyos ; ezek inkább

rontják, mint fejlesztik az ízlést és az erkölcsöket és távol áll-

nak a magyar nemzeti szellemtl; éppen nem alkalmas esz-

20'
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közei a mveldés terjesztésének. Azután rámutattunk arra,

míin siralmas képet mutat egy oly könyvtár, amely ily

alapon jön létre, amelyben silány, haszontalan könyvek sze-

repelnek magyar irodalom gyanánt. Nemcsak anyagilag ront-

ják meg kérésükkel, de erkölcsileg is megszégyenítik az iro-

dalmat, ellentétbe jönnek az egylet ketts hivatásával és

aláássák annak erkölcsi hitelét.

Akármennyit magyarázgattuk mindezeket, a kérvények

csak jöttek újra és újra szakadatlanul, szinte külön hivatalt kel-

lett tartani azok elintézésére.

Megint uj rendszerhez folyamodtunk. Fielszólitottuk az

egyesületet, mutassa ki nekünk, kap-e ingyen szállást valamely

magánháztulajdonostól, ingyen-bútort a kárpitostól, ingyen-

világitást, ingyen-ftést, ingyen-kiszolgálást. Hivatkoztunk arra,

hogy mindezekre telik, mindezekre van pénze az egyesületnek,

pompás berendezésre, fényes világításra, kártyaasztalokra,

szolgákra, még könyvszekrényre is, de azt, amivel megtöltik

a könyvszekrényt, azt, ami miatt az egyesület állítólag meg-

alakult, azt ingyen várják a könyvkiadióktól.

Gondoskodtunk róla, hogy mindezt néha-napján a sajtó-

ban is szellztessék. Vesztünkre, mert a közlések csak impul-

zust adtak uj egyesületek alapítására. A könyvkiadókat való-

ságos pánik szállta meg, ha valami könyvtáralapitási moz-

galomról olvastak, tudták, hogy ez ellenük intézend hadjá-

ratot jelent.

Nagy szorongattatásaink közepett külföldre fordultunk,

megtudandók, vájjon ott mink az állapotok ezen a téren. Kül-

földJí könyvkiadó-kollégáink elcsodálkoztak: efféle tizelmekrl

nekik tudomásuk sem volt. Azt, hogy egy egyesület egész

könyvtárat összekunyoráljon a kiadóktól, a képtelenségek biro-

dalmába tartozónak mondották. Megesik néha, hogy egy-egy

könyvet kérnek arra utalt szegény tanulók, ezeket a kérelme-

ket a körülmények alapos mérlegeléséhez képest méltányosan

elintézik — de hová jutna a könyvkiadó, ha ilyen viszonyokkal

kellene számolnia, mint aminkrl mi ket értesítettük. Mi lenne

például a nagy német tudományos irodalomból, amelynek ter-

mékeit jóformán kizárólagosan a közkönyvtárak szerzik be, ha

ezek a közkönyvtárak, vagy azoknak egy része jogot formálna

arra, hogy a kiadó ingyen juttassa el hozzájuk kiadványait.
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Az egyik német kiadó, a stuttgarti Róbert Liitz közölte

velünk, hogy amikor a bécsi Akademische Lesehalle levélpapir-

ján egy orvosnövendék azon a cimen kérte tle egy könyvnek
a megküldését a könyvtár részére, hogy az egyesület Bécs
német nemzeti diákjait sorolja tagjai közé és hogy ezért az
egyesület és annak törekvései iránt a német birodalomban igen

élénk érdekldés áll fenn, ö tagadólag válaszolt a kérésre, mert
nincs abban a helyzetben, hogy jómódon köröknek ingyen adjon

könyveket. „Mindazonáltal — teszi hozzá — hajlandó vagyok
az önök kedvéért kivételt tenni, ha bebizonyítják, hogy az önök
diákegyesületének tagjai több vizet isznak, mitit sört, amely
esetben örömömre fog szolgálni, ha tudományszomjuk enyhí-

téséhez a magam költségén hozzájárulhatok".

Ez után az információ után végre radikális lépésre hatá-

rozta el magát a Magyar Könyvkereskedk Egylete, arra, hogy
lagjait eltiltja attól, hogy egyáltalában bárminem egyletnek

bármi cimen kért könyveket ingyen adhassanak. Kinyomatott

egy válaszlevelet, azt tagjainak sok példányban rendelkezésére

bocsátotta, hogy minden hozzá érkez levélre válaszul meg-
küldjék. Ebben a válaszlevélben kategorice ki volt mondva,

hogy mi, hazai könyvkiadók, kötelezzük magunkat, hogy

ily megkereséseknek ezután egyáltalában nem teszünk

eleget.

Ez az egyöntet eljárása a kiadóknak csak arra volt jó^

hogy az eléjük kerül konkrét kéréseket elintézzék, d^e nem
akadályozta meg azt, hogy ilyenek hozzájuk újból és újból ne

intéztessenek. Kultúrtörténeti szempontból érdekes volna szem-

ügyre venni, hogy min tényezk voltak azok, amelyek ezen

a módon akartak könyvtárhoz jutni. Szinte hihetetlen, hogy

min tényezk voltak köztük. Állami intézmények, törvény-

széki, rendrségi könyvtárak, felekezeti intézmények, „Nyel-

vében él a nemzet" jeligével megalakult iskolaegyesületek, kül-

földi magyar egyesületek, ifjúsági egyletek, ipari társulatok,

munkás-egyesületek, jótékonysági egyletek, kereskedi körök,

kaszinók, asztaltársaságok, mindenféle otthonok, milliókkal

rendelkez közmveldési egyesületek, politikai jelleg társu-:

latok, azután iskolák, mindennem fajtájúak, fvárosiak ugy,

mint vidékiek, tanitó-testületek, humanitárius intézmények,

szegényházak, kórházak, rokkantaknak, vakoknak, siketnémák-
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nak, elmebetegeknek, árváknak mindennem egyesületei és

intézetei és sok-sok egyéb különböz tényez.

Érdekes, hogy az egyik ályen kunyoráló levelet egy való-

ságos, srégi családból származó herceg irta alá, egy gazdag
nagy városnak kimagasló pozícióban lev férfia, mint a gazdag
város kaszinói könyvtár-bizottságának elnöke.

De még érdekesebb, hogy miídn Wlassics Gyula kultusz-

miniszter az állami iskolák tanítóit utasította, hogy minden

községben szervezzenek a 15—21 éves ifjak részére könyvtár-

ral kapcsolatos, az önképzkörök modorában mköd ifjúsági

egyesületeket, az egyik tanítótestület, hivatkozással arra, hogy
a miniszteri rendelet értelmében az ifjúság semmi tagdijat nem
fizet és a szociális és hazafias cél csak ugy érhet el, ha az

ifjúság nevelésére szükséges eszközök, elssorban és fképpen
a 15—21 éves kor lelkületének megfelel ismeretterjeszt és szó-

rakoztató könyvek, lapok és folyóiratok rendelkezésére állanak,

miután továbbá a községeknek iparos polgárai közül csak igen

kevesen jelentkeztek eddig pártoló tagokul, felhívja a kiadókat,

hogy az egyesület körletébe tartozó összes községeket lássa el

a megfelel könyvekkel.

Százával lehetne közzétenni az e fajta igen érdekes okmá-

nyok kivonatát, ha nem volna annyira elszomorító. Vájjon meg
fog-e sznni ez az epidémia most, hogy a könyvet valóságos

értéknek ismerte fel a közönség egy nagy része, olyannak,

amiért valóságos készpénzt érdemes adni — vagy folytatódni

fog a könyvkunyorálás az uj korszakban is? Attól félek, foly-

tatódni fog.

A közönség önámitása.

Azután volt még egy ok, mely ellene szólt az olcsó könyv-

nek, közönségünk sajátszer pszichológiája. A mi könyvvásár-

lóinknak szükségük volt arra az illúzióra, hogy k jutányosaa

vásárolnak, azért van nálunk több antikvárium, mint a világ

bármely városában. Az a könyv, amelyet valaki az antikvá-

riumban vesz, eo ipso olcsóbban megvettnek tnik fel eltte.

Ámbár nem mondható, hogy a közönség az antikváriusokat

fs szinte nem kényszedtené arra, hogy olcsón adják el neki

könyveiket. így fejldött ki aztán nálunk a modern antikvá-

riumnak az a neme, amely a rendes szortiment-könyvkeres-
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kedést szinte teljesen megbénította. Ua Herczeg Ferenc-nék egfy

uj könyve jelent meg, azt még azon a napon az antikvárium-

ban kereste a közönség. Minthogy a rendes szortiment-

könyvkeresked nem biztosithatott ennek a //^rí:z^g--könyvnek

valamilyen számbavehetö forgalmat, a kiadó kénytelen volt

az antikvárius által nála megrendelt nagyobb példányszámot

annak megfelel nagy engedménnyel átadni, oly engedmény-;

nyel, amely az antikváriust abba a helyzetbe hozta, hogy a.

példányt a megjelenés napján már 15—20 százalékkal, eset-

leg nagyobb engedménnyel adhatta el. Ez a néhány száza-

léknyi engedmény szükséges illúziója a közönségnek, hogy a

Hercze^ Ferenc könyvét megvegye. Ez az illúzió a magyar
könyvpártolás elöfe'ltétele volt, evvel számolni kellett. Hova-

tovább természetesen ez a magasabb bolti árban nyert kifeje-

zést. Ahelyett, hogy olcsóbban jutott volna a közönség a

Hercze^ Ferenc könyvéhez, drágábban jutott hozzá, mert a

kiadó kénytelen volt magasabb bolti árat megállapítani, hogy

az antikváriumnak megadhassa azt a magasabb rabattot, amely

azt viszont képessé teszi a közönségnek megadni a 20 százalék

engedményt. A könyv, amelyet talián 3.50 koronás bolti áron

adhatott volna ki a kiadó, már most 5 koronás bolti áron

látott napvilágot, hogy a publikum 4 koronáért megkaphassa.

Ilyen a magyar gyakorlati ész. Egyébként ujabban ezt az

anomáliát a szortiment-könyvkereskedkkel egyetértve önként

szüntették meg a modern antikváriusok, ily módon újra

érvényre juttatván a kiadó által megállapított eredeti bolti árt.

Az olcsó könyv-vállalatok.

Mindezek a körülmények okozták, hogy én az olcsó

könyvnek ellensége voltam. De meg lehetett volna engem

cáfolni', ha azok a vállalatok, amelyekkel a kiadók elállottak,

hogy az olcsó könyvért való kiabálásnak engedjenek, sikerültek

volna és az irodalomnak hasznára lettek volna, — de nem
sikerültek és nem váltak hasznára az irodalom fejlesztésének.

Nem mintha nem volna örvendetes, ha bármelyik

Jó könyv bármin „feltálalás'*-ban jelenik meg, de itt most

nem ebbl a szempontból vizsgáljuk a dolgokat, hanem abból a

könyv életében legfontosabb szempontból, hogy mennyire ter-

jed el a könyv, mennyire válik efeven, ható kulturtényezvé
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TUDOMÁNYOS ZSEBKÖNYVTÁR
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és mennyire mozdítja el elterjedése utján az iró érdekét, az

irodlalom életét. Ily szempontból tekimtve az olcsó könyv

kérdését és azoknak a vállalkozásoknak sorsát, amelyek az

olcsó könyv eszméjét meg: akarták valósítani — ebben az

egész korszakban, amelyrl ez a könyv szól, egészen a háború

idejéig, egyetlenegy sem sikerült, egyetlenegy sem váltotta

be a hozzá fzött reményeket, egyetlenegy sem teljesítette

misszióját, ami*nt az viszonyaink között különben természetes

is volt. Nehogy félreértésekre ad-

jon alkalmat mindaz, amit errl

a kérdésrl elmondottam és eí

akarok mondani, számok segítsé-

gével akarom gondolatomat meg-
értetni. Egy 10 íves könyv megje-

lenik például 3000 példányban 3

koronás bolti ár mellett. Ennek a

bolti áru összforgalma tehát 9000

koronát eredményez. A szerz,

tegyük fiel, 1000—1500 korona

tiszteletdíjat kap. Már most te-

gyük fel, hogy ennek a könyvnek

tartalmát kiadja két füzetben egy

olcsó könyv-vállalat, kinyomatja

6—10,000 példányban, illetve 12

—

20,000 füzetben, amely 30 filléres

bolti ár miellett 3600—6000 ko-

rona bolti áru forgalomnak felel

meg és fizet a szerznek 200 ko-

ronát. Ez a példa megvilágítja a

dolgot az írói tiszteletdíj szem^

pontjából és világossá teszi azt is, hogy ennek az olcsó kiadás-

nak csak ugy volna értelme, ha 50 vagy 100,000 példányban

tehetne kinyomatni és elterjeszteni és ennek a nagy példány-

számnak megfelel tiszteletdijat fizetni a szerznek. Ebben az

esetben indokolva volna az olcsó kiadás, mert hiszen magát a

könyvet sokkal nagyobb példányszámban juttatja el az olva-

sókhoz az irodalmi érdek csorbítása nélkül. l>e oly országban,

ahol az olcsó vállalat nem kél el több példányban, vagy alig

valamivel több példányban, mint az u. n. drága könyv, ott az

iíra 60 |ill

STAMPFELFétE KÖNVVKIAOÓHiVATAL

A i,Tudományos Zsebköniyvtár"

boritéka-
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olcsó vállalatok gyjteménye az irodalomnak nyilvánvaló kárá-

val jár.

Kn ebbl sohasem csináltam titkot és azokat az irókat,

^kik velem effell tanácskoztak, mtindiig lebeszéltem arróU

A „Tudományos Zsebkönyvtár" falragasza.

hogy munkáikat ily olcsó gyjteményekben közrebocsássák.

Kevés sikerem volt ezzel, mert legtöbben azzal az indokkal

csábittatták rá magukat az ily kiadásokra, hogy ezek a leg-

jobb reklámjai lesznek egyéb müveiknek és egyéb kiadásaik-

nak. Ez fenn is állna, ha tényleg 50 vagy 100,000 példány-



314 Al OLCSÓ KÖNYV

ban kelnének el, de a 2—5000 példányban elkel olcsó füzet

nem reklámja az irónak, hanem egész mivoltában devalvá-
ciója az ö irodalmi és forgalmi értékének.

Nem akartam megemlíteni a Mikszáth-r6\ szóló fejezet-

ben, mün fájdalommal töltött el, amidn Légrády-ék, akkor a
jogok birtokában, Mikszáth-mk majdnem összes munkáit, ame-
lyekkel rendelkeztek, a .Magyar Könyvtár''-nak engedték át

kiadásra. Nem akartam ezt ott megemlíteni azért, mert félre-

értésekre adhatott volnia alkalmat, most azonban, minthogy már
kifejtettem az olcsó könyvrl való nézeteimet, talán egy néze-

ten lesz velem mindenki, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik,

hogy Mikszáth mveinek terjesztését nem nagyon mozdította

el az, hogy a „Szent Péter esernyje'' és más egyenrangú

munkái megjelentek a „Magyar Könyvtár" -hsLxi 6000 példányos

kiadásokban, amely kiadások elkelte 8—10—15 évig, st esetleg

tovább is tart A terjesztképes fagonban megjelen munkák
terjesztését akadályozzák, azoknak gáncsot vetnek, de maguk
semmikép sem bírnak elterjedni.

Talán nem lesz érdektelen, ha egy kicsit szemlét tar-

tunk ezek felett az u. n. olcsó könyv-vállalatok felett, hogy

lássuk, mennyi jóravaló és becsületes törekvés, mennyi opti-

mizmus és lelkes ambíció szülte azokat és min csalódás

járt nyomukban. Csalódás az egész vonalon az elstl mind-

végig kivétel nélkül, minden ellenkez látszat ellenére.

Az els ily Reclam-utánzó váillalkozás az Aigner Lajos

által kiadott .Magyar Könyvesház" volt, egyike azoknak az

Aigner-féfe vállalatoknak, amelyek az bukását idézték el.

Jól volt kigondolva, elég érdekesen volt összeállítva, sok érté-

kes füzet és kötet jelent meg benne, de — nem volt kelend-

sége. Váltakozva hozta a régi irodalom és az uj irodalom

jelesebb termékeit 4—5 íves füzetekben 20 krajcárnyi áron;

igazán olcsó volt, mégsem tudott boldogulni.

Ugyaniebben az idiben tett kísérletet egy gyri könyv-

keresked, Orosz Gusztáv, az ..Egyetemes Könyvtár" chnü

olcsó könyv-vállalattal, amelyben igazán jó, mondhatni klasz-

szikus munkákat adott közre, füzetenként 10 krajcáros áron.

Van benne 8 íves füzet is ezen az abszolúte véve is bámulatos

olcsó áron. A 24-ik füzettel kénytelen volt vállalatát beszün-

tetni.
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Akkor azután jött eg:y naííy, tkeers vállalat, a Franklin-

Társulat és meg-inditotta az ,,Olcsó Könyvíár''-at Gyulai Pál

szerkesztésében. Az ,,Olcsó Könyvtár''-híin igen becses dolgok

jelentek meg; gyjthelye volt a legkülönfélébb irodalmi érték
mveknek, amelyeket más vállalatokban alig lehetett volna

elhelyezni. ízléssel és gonddal voltak megválogatva a munkák
és ebbl a szempontból csak elismerés illeti meg a vállalatot.

De könyvforgalmi szempontból a magyar irodalom életében

számba sem vehet az „Oldsö Könyvtár'' me^elenése; mégis

örvendetes jelenség, hogy megvan és érdeméül róható fel a

kiadónak, hogy bizonyára áldozatok árán fenntartotta. Késbb
kénytelen volt az igen alacsony bolti árat felemelni, csak igy

kerülhetvén ki azt, hogy a vállalatot ne kelljen beszüntetni.

Gyulai Pál halála után Heinrich Gusztáv vette át a szerkesztést,

aki ugyanazon a színvonalon tartja fenn és értékes tartalom-

mal tölti meg a vállalatot. A füzeteket ma sem nyomatják nagy

példányszámban, de minthogy tradícióihoz hiyen nem öleli fel

az irodalomnak azt a részét, mely jobb körülmények között tud

érvényesülni, tisztán irodalmi szempontból tekintve, igen hasz-

nos vállalatnak mondható.

Nagy ambícióval és a legügyesebb kiadói bevezetés mel-

lett, nagystíl reklám kíséretében lépeltt a porondra a Woáíaner

cég által megindított .Magyar Könyvtár". Ennek szerkesztje,

Raáó Antal nagyobb változatosságra, nagyobb elevenségre

törekedett, mint az Mcsó Könyvtár". Mindenképpen gondosan,

irodalmi ízléssel és nagy szerkeszti rutinnal szerkesztette meg
a vállalatot, de én a magam részérl sohasem helyeselhettem

azt, hogy irodalmunk legnépszerbb íróínak friss munkáit

akarta vállalatában felölelni.

A .Magyar Könyvtár" minden kiválósága, sokoldalú-

sága és határozott üzleti eredményei mellett sem tudott oly

nagry elterjedést elérni, am^in egy ily vállailatnak ily

módon való közrebocsátását megindokolta volna. Nem bizonyít

ellenem, st mellettem bizonyít az, hogy a .Magyar Könyvtár"

egyes füzetei tényleg igen nagy példányszámban jelenhettek

meg, mert ha megnézzük, hogy melyek azok a kelend fzetek,

akkor menten rájövünk, hogy csakis az iskoláknak szánt olvas-

mányok, olyanok, amelyek a rendkívül olcsó kiadást meg-

indokolják, lehetvé teszik.
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Mikor a .Magyar Könyvtár'' 10-ik évfolyamának jubiláris

ünnepét megülte, Mikszáth Kálmán-t kérte fel arra, hoí^y irja

meg a bevezet cikket, ö ennek a kérésnek meg is felelt, irt is

,,Ansztokracia a könyvpolcokon'' cim alatt egy igen szellemes

elmefuttatást, de ebben nem a ,,M^gyar Könyvtár'' mellett,

hanem ellene foglalt állást. Azon az állásponton állott, amelyen
én állok az olcsó gyjtemény tekintetében. Egy Mr. Joiing nev
amerikai úrról szól, aki t felszólította, hogy küldesse meg
neki könyveit sajátkez manupropriájával. Az amerikai ur

könyvtárának ez volt a specialitása. Mikszáth megkérdezte

iöle elzleg, hogy m»ilyen kiadásokat küldessen: a drágább

vagy az olcsóbb kiadásokat? Mr, Joun^ az utóbbi kiadásokat

kérte, mert azt mondja:
•A

i
V „Egy könyvíTiek az olcsóságai mutatja meg, milyejH karriert

csinált. Csak rá kall nézni', mint a katonaftiszítji gallérra és azonnial

N * látjuk, milyen rangbaw van.

Sziveskledjéík csak eilküldcfai a legfollcsóbb kiadásokat, azok

az én kiedvenceim, külön csendsznyefa-szekrénybe nakom, mert

az olcsó könyvnek tömérdek emberhez k0ll indulni.a, hogy magát

Idifizesse, s hogy ehhez passzusa iegyen, már ezeltt sok különi-

böz kiadásokhain kleillett megjeleinnáe. Minden elbbi kiadás egy

st jjelejnt s lalkiiDek a legftöbb se van, az a legelkelbb a) köny-

vek közöitt is."

Mikszáth azt felelte vissza: „Sajnos, a mi közönségünk

nagyon szegény, minélfogva a mi könyveink nagyon drágák.''

így is van ez és nem is lehet máskép, egy szegény és

kisszámú nemzetnek nem lehetnek olcsó könyvei. Ezt be kell

látnira a közönségnek és ha önálló iroéalmat és önálló mvelt-

séget akar, meg kell hoznia azokat az áldozatokat is, ame-

lyekbe ez kerül.

De nem lehet csodálkozni azon, ha a közönség nehezen

látja ezt be, mikor maguk a könyvkereskedk és kiadók is

nehezen látják be; mikor mindig akad uj és uj vállalkozó,

aki azt a hitet kelti a közönségben, mintha az olcsó könyv

prosperálna. Igaz, hogy most már az olcsó könyvnek csak

látszatával bif az ujabb ilynem vállalkozás, de még mindig

jutányosabb, semminthogy a siker biztosítékával birna.

íme egy uj szerkeszt és egy uj kiadó azt tartja, hogy
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a ..Magyar Könyvtár'' már nem eléggé modern, megalapitják a

..Modern Könyvtár''-Rt Ebben hs sok értékes és jó m Jele-

nik meg, számbavehetö sikere alig egy-kettnek van. Az els
kiadó. Sziklai Jen belepusztul, nem volt hozzá tökéje és kitar-

tása, átveszi a másik, a Politzer-ié\e könyvkiadóvállalat, kiifej-

leszti, kiterjeszti, azután az Athenaeum tkeers kezedbe jut

a vállalat. Most már megvan minden elföltétele a sikernél^,

mégsem jut el ahhoz a példányszámhoz, mely igazolná.

Azután iii vannak az olcsó regény-vállalatok, élükön az

^.Egyetemes Regénytár," Ez akkor indult meg 1885-ben, amikor

a ..Regényvilág" megsznt. Ez volt akkor az egyetlen számba-

vehetö vállalkozás, amelyben iró elhelyezhette regényét.

Bátor és merész vállalkozás volt, egy koronáért egy bekötött

10—12 ives könyvet adott, de alkalmas volt-e arra, hogy a

magyar iró anyagi érdekeit szolgálja, jutott^e abba a helyzetbe,

hogy megfelel tiszteletdijat biztosithasson az Írójának? Oly

sokkal több példányban kelt-e el az ..Egyetemes Regénytár"-heM
kötet a maga olcsóságánál fogva, mint ugyanaz a kötet elkelt

volna az akkori normális bolti ár mellett, ugy azonban, hogy az

irót jobban d'ijazhatta volna? Az ..Egyetemes Regénytár" sem
bizonyitotta be, hogy a könyv ára volna Magyarországon oka

a könyv elterjedésének vagy el nem t>erj édesének, épp oly

kevéssé bizonyitotta be azt késbb a Légrády-ék kiadásában

megjelent ..Legjobb Könyvek" cimü vállalat, amely nagy
ambicióju címének megfelelen közölt is tényleg sok igen jó

könyvet igen olcsó áron, mégsem birt elterjedni. Még is sznt
néhány évfolyam után. Ugyanez mondható az ..Athenaeum

Olvasatára"-r6\ is, miely szintén nem birt prosperálni.

Ebbe a kategóriába tartozik a StampfeUféle ..Tudomá-

nyos Zsebkönyvtár" is. A nagy látkörü pozsonyi könyvkiaido

helyesen ismerte fel annak a szükségét, hogy a tanulni vágyó

embernek legyen módjában rövid áttekintést nyújtó összefogla-

lásban egy egész tudbmányszakma fell tájékozódni. Nem az

volt a cél, hogy ez a zsebkönyvtár feleslegessé tegye a nagy-

szabású munkákat, a tan- és kézikönyveket, hanem éppen azok

mellett, azoknak mintegy elkészítjeképpen tölthetett be fon-

tos missziót. A ..Tudományos Zsebkönyvtár" kitnen volt meg-

alapozva és nagy körültekintéssel vezetve, de egy nagy hibája

volt: az, hogy túlságosan olcsó volt; 5—6 ives fzeteket jó papi-
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ron, szép kiálíitásban, hajlítható kartonozásban adott 60 fil-

lérért. Ennek az olcsó árnak két következménye volt: elször
is nem fizethetett csak igen-igen mérsékelt tiszteletdijat,

másodszor kénytelen volt a füzeteket 4—5—6000 példányok-

ban kinyomatni, hogy az elállítási költségek minél több pél-

dányra oszoljanak szét. Ez azonban baj, különösen tudományos
tárgyú könyveknél, mert a tudomány folyton halad, a kutatás

soha sem sznik meg, ilyen könyveket folyton a jour kell tar-

tani, már pedig, ha egy ilyen 6000 péld'ányos kiiadás csak
10—15—20 esztend alatt fogy el, akkor az utolsó években a

példányok mint eílavult, obsolet könyvek kerülnek a közönség
kezébe.

A ..Tudományos Zsebkönyvtár'' ára csak akkor volna

indokolt, ha 2—3 éven belül elfogyna egy-egy kötet. A vállalat

sokkal nagyobb szolgálatot tett volna az ismeretterjesztésnek,

ha magasabb áru kötetekben bocsátják közre, kisebb példány-

számban nyomatják és gyakrabban hoz uj kiadásokat. Mert
ennél a vállal'atnál is beigazolódott, hogy maga az olcsó ár

nem teremt közönséget; kelendk voltaképpen csak azok a
kötetek voltak, amelyek belekapcsolódtak az iskolai oktatásba.

Ezek azután gyakrabban értek uj kiadást is. A többiek, sajnos,^

túlságos soká maradtak a kiadó raktárán.

Fordulat a könyvterjesztéaben.

A kiadói ügybuzgóság és az a vágy, hogy lépést tartson

a magyar kiadóság a külfölddel, mégis mindig uj és uj vállala-

tokat érlel meg, már nem oly ingatag alapon, mint amink a

filléres vállalatok, mert hiszen saját szakállán tanulta meg
mindegyik, hogy olcsó könyvet csak ugy lehet elállítani, ha

azt nagy példányszámban nyomatjuk és ennek a nagy példány-

számnak elhelyezését biztosítva látjuk.

Eddig ez lehetetlen volt, mert nemcsak közönség nem
volt hozzá, hanem könyvkereskedelem sem. Talán íejl-

dött volna felvev olvasóközönség a mveltség elhaladásá-

val, ha lett volna könyvkereskedelem. De arra a 120—150

hazai könyvkereskedre nem lehetett alapitam az ilyen olcs6

vállalatok sorsát. Amig nagy városok egyáltalában nem bírtak

rendes és a terjesztésre alkalmas könyvkereskedésekkel, addig,

gondolni sem lehetett ilyenekre.
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A század els évtizedének vége felé egyszerre fordulat

állott be ezen a téren. Az újjáalakított Beszerzési és száUitási

részvénytársasás, mely eddig csak a lapok terjesztésével és

szétosztásával foglalkozott, lassankint a könyvet is felvette

üzemkörébe. De még ennél is jelentsebb volt, hogy a

nagy elterjedtségnek örvend népszer napilap, ,,Az Esf\ a lap

minél intenzivebb elterjesztése céljából megszervezett elárusítói

apparátusát is a könyv szolgálatába állította. Ez a magyar
könyv sorsa szempontjából nagy dolog volt. Most már lehetett

A „Világ-könyvtár" cimlapja.

arra számítani, hogy a valódi szükségletnek megfelel könyvet

ezeken az utakon el lehet juttatni mindenüvé, ahol magyar lapot

olvasnak és ahol talán a magyar könyvet is szívesen befogadják.

Most már lehetett arra gondolni, hogy az az olvasókiedv

és az az ismeretvágy, mely a könyvárusi nagyüzem, a részlet-

üzleti terjesztés nagy fejldése folytán a közönség széles réte-

geiben láthatóan növekedett, minden irányban kielégülést

találjon.

Most már szabad volt kísérletet tenni nagy példányszámú

és jutányos áru vállalkozásokkal. Meg is történtek ezek a kísér-
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letek. Még: pedi^ ketts irányban. A népszersít tudományos

és a szépirodalom terén.

Szinte egyidben keletkezik az „Athenaeum-könyvtár' és

a mi kiadásunkban a ..Világ-könyvtár''

A „Világ-könyvtár'' nagy és szép feladatot tzött maga
elé; azt, hogy amit a történelem és filozófia, a szociológia és

természettudomány, az irodalom, a mvészet, a politika, a val-

lástudomány nagyot és maradandót alkotott, el akarja juttatni

a nagyközönséghez — az emberi szellem nagy reprezentatív

képviselinek legnagyobbra értékelt munkáiban.

A vállalat nagy lendülettel indult meg, egymásután hozta

a szebbnél-szebb és jobbnál-jobb köteteket mindadklig, amig a

világháború „megálljt" parancsolt. A közönség nagy érddd-
déssel kisérte a „Világ-könyvtár''-U fokozottan még a háború

alatt is, de mikor minden annyira megdrágult, hogy a köteteket

többé nem lehetett jutányos áron áruba bocsátani, be kellett

szntetni — jobb idk reményében — a további kiadást.

Szinte hallgatólagos megegyezés alapján a „Világ-könyv-

iár" nem közöl szépirodalmi mveket — viszont az „Athe-

naeum-könyvtár" nem közöl tudbmányos munkákat, hanem
kizárólag szépirodalmiakat.

A Ne/son-könyvgy^r.

Könyvkiadói szempontból egyébként az „Athenaeum-

könyvtár" egyike a legérdekesebb magyar vállalkozásoknak.

A könyveláll'itás egyik legfontosabb problémáját otója

meg, a könyv igazán olcsó elállításának kérdését. Ezt a kér-

dést a gyakorlati angolok oldották meg ugy, hogy egyúttal

maguknak biztosították a müveit nemzetek nyelvén megjelen
valóban olcsó könyvek elállításának szinte monopóliumát.

Egy nagy angol kiadócég, a Nelson könyvkiadóvállalat,

konstruáltatott egy igen nagy nyomtató gépet, amelyen egy-

szerre 192 old^alt lehet egy fordulattal kinyomni és összehajto-

gatni. Az innen kikerül ivek automatice belekerülnek egy fz-
gépbe és abból olyan állapotban kerülnek ki, hogy már csak

bele kell akasztani a kész bekötési táblába. Mindent a gép végez

el, emberi munka jóformán csak egy mveletet hajt végre. Már
most két iv ebben a gépben kinyomva 384 oldalas könyvet ad,

azaz 24 rendes formájú 16 oldalas ivet. Ezzel az ökonomikus
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eljárással Nelson oly minimális költségre redukálta a könyv

gyártási összegét, hogy képes volt egy shilling bolti árért áruba

bocsátani azt.

A gép azonban e mellett a gazdaságos kihasználás mellett

V. BÖLSCHE

U IVa FEllíDiSTÓIIiEIE

Fofdffoffa: Or. FbfiP ZSICnONO

ANAGY tudósnak és a nagy mese-

mondónak minden cténjc megfvaa

ebben s könyvben. A témája a leg-

«zg;atóbb emberi téma. Hogyan keletkezett a2

ember, hogyan alakultak ki zz állatfajok,

mint született meg az élet a fidn. És tzt

a témát Bische az adatokon való tökéletes

uralkodással, a mvészi elmondás minden esz-

közével adja el. Mintha valami soksziau»

sokmintájo keleti sznyeget teregetne szét a

publikuma gyönyörségére, de ennek a sz-
nyegnek minden cirádája és minden szín-

foltja a természetttidomány igaz adatainak

a szálaiból van szve. j^Jkjf'Jt^J'J>j^j^^J>

1 korona 90 fillér.

A „Világkönyvtár" fedlapja.

oly tömegeket képes elállitani, hogy maga az angol könyv-

szükséglet nem elég ahhoz, hogy a gépet állandó munkával táp-

lálja. Ha pedig a gép nem dolgozik állandóan és nincs jól kihasz-

nálva, természetes, hogy ezáltal az elöállitás megdrágulna.

Ezen akként segített Nelson, hogy felajánlotta a gép kihaszná-

lását az övéhez hasonló alakú és kiállítású könyvek részére

Révai: írók — Köayvek — Kiadók. II. 21
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francia, német, spanyol, magyar kiadóknak. A német kiadók

közül a berlini nagy Ullstein-cég készítteti ennek folytán Ndson
gépén az ,,Ullstein-BibUothek''"OU amely egy márkás áron

kerül forgalomba. Az .Athenaeum-könyvtáf is a Nelson gépein

készül, még pedig akként, hogy a szöveget az Aíhenaeum

budiapesti intézetében kiszedeti, a stereotipálandó papírlemeze-

ket elküldi Edinburgba, ahol azok kiöntése után elkészülnek az

„Athenáeum-könyvtáf kötetei. Az Athenaeum-mk köteleznie

kellett magát legalább 10.000 példánynak kinyomatására, amire

most már bátorsága is volt, mert módjában volt aiz újfajta és

sikeresnek Ígérkez terjeszt eszközökre támaszkodni.

Érdekes dolog, hogy Magyarországon meg volt a bátor-

ság ebbe a vállalkozásba belemenni, de Franciaországban nem
volt meg. A Nelson-cég a legnagyobb francia könyvkiadót, a

Hachette-céget kinálta meg azzal, hogy az ö gépén francia

mveket fog részére elállítani. Hachette annál alkalmasabb lett

volna erre a tranzakcióra, mert hiszen az összes francia vns-

utak könyvelárusitását monopolizálja. Még sem volt bátorsága

a neki kockázatosnak látszó vállalkozásba belemenni, ami

Nelson-ékat arra indította, hogy maguk telepedtek meg Paris-

ban és saját kockázatukra tettek közzé „Colleetion Francaise

Nelson'' cím alatt egy gyjteményt, melyben a francia irodalom

legjava munkáit közlik és melynek fenomenális sikere volt.

A Hachette-cég csak a maga vasúti könyvkereskedése részére

3—4-szer annyi kötetet vesz át Nd'son-ékil, mint amennyinek

kinyomatására annak idején kötelezettséget kellett volna

vállalnia.

Amit Nelson-ék véghezvittek, az megoldotta jóformán az

olcsó könyv elállításának problémáját. Ha arányban áll vele

a fogyasztás, akkor ebbl a gyári módon készül könyvelöálli-

tásból beláthatatlan perspektívái nyilnak az emberi mvel-
désnek.

Ne/sonéknáL

Ennek az elállítási módszernek — a^zt hiszem — én vol-

tam az öntudatlan elidézje.

A század elején kezdte kiadini Nelson angol kiadó azokat

a gyönyör kis köteteket indiai papíron, melyek egész

vékony, ujjnyi vastagságú könyvben 800—1000 oldalt foglaltak
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ma8:ukban, pompás flexibel brkötésbe voltak foglalva és mind-

össze két shiillingbe kerültek. Mikor 1904-ben Angliában jártam,

rá akartam jönni a nyitjára ennek a dolognak. A papir forrására

KÖNYV

A „Világkönyvtár" íalragasza.

még valahogy ráakadtam, áe sehogy sem birtam rájönni arra,

hogy hol veszi a kiadó azt a gyönyör és nyilván igen olcsó

brt, és hogy képes egy ily 800—1000 otolas könyvnek szedé-

21*
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sét, nyomását, kiikészitését oly olcsó áron biztosítani, hogy
azután ily csekély árért tud ily szép könyvet adni. Végre elha-

tároztam, hogy magához a Nelson-céghQz fordulok fedvilágo-

sitásért.

Felkerestem a Nelson-cé^ fnökét, bemutatkoztam neki,

mint magyarországi kiadó, aki szeretnie magyar nyelven néhány

oly szép kis kötetet közrebocsátaríii, legyen szives felvilágosí-

tani, hol veszi a kötéshez való brt?
Nelson visszavonult, hogy a dolgot majd megbeszéli tár-

saival és egy fél óra múlva azzal lepett meg, hogy ö majd elké-

szíti a mi részünkre azt, amire szükségünk van; nem kell ahhoz

egyéb, mint hogy neki küldjük meg a magyar szöveg szedést,

illetleg annak stereotíp-lemezeit és kötelezzük magunkat leg-

alább 10.000 példánynak egyszerre való megrendelésére. Ezt

szívesen vállalja, ugy fogja szállítani a kötieteket, hogy mi is

két shíllínges bolti áron adhassuk ket — de többet nem tehet,

a nyersanyagok beszerzési forrásalit nem közölheti velünk.

A válasz meglepett, de nem elégített ki, mert sehogysem oldotta

meg a talányt. Próbáltam beszélni még a sz-edésrl, munkabé-

rekrl, a nyomásban elérhet megtakarításokról, de Nelson nem
igen mélyedt bele ezeknek bvebb tárgyalásába, valahogy érin-

tette a nagy példányszámot, a 10.000 példányos miniimumot és

csak azt hajtogatta, hogy a kész könyveket szívesen szállítja,

mást ebben az ügyben nem tehet.

Bucsuzásul átadta nekem Richárd Cobden életrajzát, elma-

gyarázván, ki volt Cobden, azt is megemlítve, hogy az

apósa volt, akirl ily nagy negyedrétü kötetbe foglalt életrajzot

adtak ki, és igen meg volt lepve, de egyúttal büszkén mieg is

elégedve, mikor mondtam neki, hogy tudomásom van róla,

ki volt Cobden, teljesen tájékozva vagyok jelentsége fell.

Mikor hazajöttem, megbeszéltük, melyek lehetnénök azok a

magyar könyvek, amelyeknek 10.000 példányos kiadását meg

lehetne kockáztatni — de nem bírtunk összehozni ötöt sem olyat,

amelyeknél az igen nagy kockázat ki volna zárva. így udvada-

san megköszönve ajánlatát — egyúttal sajnálattal lemondtunk

annak igénybevételérl.

De mikor azután néhány év múlva megindult a világszerte

ismert ..^elsonMbrary'' — nem bírtam szabadulni attól a gon-

lolattól, hogy az eszmét az e fajta könyvgyártásra Nelsonék-
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nak az én beszélgetésem szuggerálta; hogy az adott impulzust

arra a nagyszabású gyárszerü könyvelállitásra, mely lehetvé

teszi az igazán olcsó könyvet.

OICSÓ

£Gr£GfJZÁ?liíOmj£K
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Az „Olcsó Jókai."

Az újfajta könyvtizemet most már el kellett látni meg-
felel anyaggal. így keletkezett a mi kiadásunkban az ,,Olcsó

Jókai:'

Ez az „Olcsó JókaV különben egy nagyrészt u] Jókat

volt, egy ismeretlen Jókai. Az ol-

vasók elcsodálkoztak rajta, min
uj kincsekkel állunk el. Tény az,

hogy ez a gyüjtiemény feliszinre

hozta Jókai mveinek legszebb

igazgyöngyeit, mik elvesztek a

kincsek nagy sokaságában.

Felszínre hozta, hogy ragyo-

gásukat, tüzüket szertehordják az

országban, a nagy tömegek közé,

a milliók közé, hogy fillérek árán

jussanak el mindenüvé a nagy

mesél, a lelkeket hódító varázs-

szer költ csodás alkotásai.

Némelyik irodalmi vállalkozás

egy szerencsésen megválasztott

cimnek köszönheti sikerét. Ily

szerencsés cim volt az ,,Olcsó

Jókaf'-é is. Az olcsóság varázs-

igéjére vette észre a közönség

azokat az örökbecs értékeket, melyek eddig mintegy ismeret-

lenül rejtzködtek a nagy nemzeti kiadás köteteiben.

És ez voltaképpeni jelentsége az ,,Oldsó Jkat'-nak.

Nem annyira a jutányos volta, mint újszer összeállitása. Mert

olcsósága igen relativ. Maga a kiadló készséggel ismeri be,

hogy ez még nem az, amire törekedni kellene, ha csakugyan

az olcsóság révén akarjuk Jókait a legtágabb köröknek hozzá-

férhetvé tenni. De a különböz nehézségek folytán be kellett

érnie azzal, hogy ebben a kiadásban félakkora áron sikerült az

ke;^u-kiadas
Az „Olcsó Jókai" boritéka.
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egyes munkákat közrebocsátania, mint amennyibe azok a nem-

zeti kiadásban kerülnek.

, Magam szerkesztettem az egész gyjteményt. Egy nyári

szabadságomat forditottam rá, hogy Jókai összes elbeszéléseit

és kisebb Írásait újból átolvassam és elrendezzem ugy, amint

azokat az ,,Olcsó Jókai'' kiadásban találja a közönség.

A kalandost, a humorost, a fantasztikust, a korrajzot

egybefüzve, az „Életképek''-qU a ,,Babszemek"'eU a ,Jarka

élet"-ti eredeti összeállítás szerint, az „Anekdoták"-^t el-

ször összegyjtve adtam. Vannak érdekes füzietek a Jókai

különceirl, mindenféle nalakjairól és külön összeállítású

füzetekben mind^az, amit Petöü-röX, Március 15-érl. Ezernyolc-

száznegyvennyolcról, a színházról és színészetrl és amit

önmagáról irt. Nevezetesebb novellái is itt kerülnek elször

saját címük alatt önálló füzetekben kiadásra. Sok nagybecs
dolgát Jókainak csak most vette észre a közönség — ebben

az uj kiadási formában.

A „Milliók könyve" és követi.

A többi könyvkiadóvállalat is számot vetett az uj könyv-

üzem szükségleteível. Els sorban a Singer és Walfner cég,

amely ekkor egy teljesen új fajtáját a könyvnek honosította

meg, a regényfolyóíratot, a „Milliók könyvé"-t Nagy és bátor

elhatározás volt a háború közepette ily vállalatot megindlitani,

amit senkisem tud jobban méltányolni, mint én, mert mi is

foglalkoztunk a regényujság gondolatával, el is határoztuk,

hogy azt valamely formában megvalósítjuk, de csak a háború

szerencsés befejezése után akartunk erre a dologra rátérni.

Nem volt bennünk elég bátorság ahhoz, hogy azok között a

nehéz viszonyok között, abban a bizonytalan helyzetben meg-

kockáztassuk azt a nagyjelentség reformot a könyvtermelés

terén. Hogy WoUnerék megkockáztatták, ezért ket mindenki

részérl elismerés illeti meg. Sikert is arattak és ez a leg-

örvendetesebb a dologban.

A „Milliók könyve" egyengette az útját az „Oícs

Regény"'nék, amelyet az Athenaeum indiitott meg és a y.Leg-

jobb könyvek" cimü gyjteménynek, amelyet Légrádyék jelen-

tettek meg, valamint a „Koronás regények" cimü regényfolyó-

iratnak, ugyancsak Singer és Wolfner kiadásában.
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Mindezek azonban már a háború során keletkeztek;

keletkezésük és elterjedésük más szempontokból ítélend meg,

mert a háború tette lehetvé az igazán olcsó könyv keletke-
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A SZÉP KÖNYV.

Illusztrált mvek.

A szép könyv rendesen a kiadói ambició eredménye. Az
•író, a nyomdáisz, a könyvköt, a kiadó szépen szeretné a

könyvet kiállítani, szép köntösben világra hozni. Maga a

közönség nem igen fektet súlyt erre, legalább nem általános-

ságban, még akkor sem, mikor ajándéktárgynak szánja. Ha
karácsony táján végigmegyünk a játékkereskedéseken és

bazárokon és látjuk, hogy min csúnya, lehetetlen kiállítású

képeskönyveket, ifjúsági iratokat és gyárilag elöállitott költe-

ményköteteket vásárol a közönség ajándékképpen, akkor alig

birjuk felfogni, hogy miért töri magát iró, kiadó, fest, gra-

fikus, nyomdász és könyvköt, hogy szép könyvvel lássa el

a piacot. Pedig igazán töri magát, nálunk is, ahol aránytala-

nul sok szép könyv jött világra, ahol a lietgtöbb kiadó ezen

a ponton akarta megmutatni szakismeretét és még inkább sze-

retetét a könyv iránt.

A szép könyvre csak az fektet súlyt, aki a könyvet

szereti, valamint a szép bútort is csak az értékeli, akinek

van mvészi izlése. Nálunk kevesen voltak és még ma is

kevesen vannak, akiknek ez a mvészi ízlésük megvan, de

azok a kevesek megkívánják, hogy a könyv mvészi kön-

tösben jelentkezzék ; mindien könyv, nemcsak az úgynevezett

díszm. E modern emberek részére, akik mvészi milit akar-

nak a maguk számára teremteni, gondoskodni kellett e mili

egy intim alkatrészérl is, a szép könyvrl, a stílusos könyv-

rl. Ezért a könyvdiszités, a' szép könyv kiállítása együtt
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haladt a bels berendezés elöhaladásával, nyomon követte a

lakásesztétikát. A könyvdiszités nem haladt önállóan, hanem
az épit-mvészet, a dekoratív mvészet stílusának fejldése

nyomán.

Az 50-es 60-tas évek primitív könyvelállitási viszonyai-

tól az íiusztrált diszmvekig nagy út van. Ezt az utaé a
könyv az építmvészet, a képzmvészet és a díszítm-
vészet szárnyai alatt futotta be.

Amíg a valóban szép könyvhöz eljutottunk, sokat cset-

lettünk-botlottunk, sok kísérletezésen, Ízléstelenségen és tév-

eszmén mentünk keresztül.

Az els téveszme az volt, hogy a szép könyvnek

illusztrált könyvnek kell lenni. Akkor jelentlek meg derüre-

borura az illusztrált könyvek, de éppen az a túlzás a köny-

vek Hlusztrálásiában vezette rá a közönséget is, a kiadókat is

arra, hogy az illusztrálás, ha nem elsrend, éppenséggel nem
éri el célját, nem válik a szöveg magyarázójává, hanem inkább

elhomályosítja annak megértését.

A jó illusztráció arra van hívatva, hogy a szerz ál^al

kifejezett gondolatot képben ábrázolja, az általa kifejezett

eszmének szárnyat adjon. Erre csak oly mvész képes, aki

megérti a szerzt, aki kongeni'ális vele; az ilyen mvész felette

ritka. Minél jelentékenyebb munkát akarunk ililíusztráltatni,

olyat, amely benne él a köztudatban, amelyet mindenki kiala-

kított magának saját lelkületében, siaját felfogásában, saját!

fantáziájában, annál nagyobb nehézségre akadunk, annál nehe-

zebb megtallální a hozzávaló mvészt. Szinte lehetetlen fel-

adat ez akkor, amikor a köztudatban él írónak, köl-

tnek munkájáról van szó, ha például Petfi-nek, Arany-nsLk

illusztrálásáról van szó. Nem elég ehhez a mvészi ihlet.

Annak, aki erre vállalkozik, az ecset felett uralkodó Petfi-

nek, a rajzón felett uralkodó Aranynak kell lennie.

Azért soha nem is lehet megtalálni az ilyen feladat meg-

oldására hivatott mvészt, annak magától kell rájönnie arra,

hogy hivatva van a költ munkájának interpretálására,

annak ellenállhatatlanul' éreznie kell, hogy ezt vagy azt a mun-

kát neki el kell végeznie.

Hiába szólítottál volna fel Zichy Mihály-i bárki Arany

János balladáinak illusztrálására, vagy a Madách „Ember tra-
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gédiájá-hoz készült kompozíciók megrajzolására, ha ö benne

magában nem élt volna az a tudat, hogy erre ö ivan hivatva

és csak ; ha nem érezte volna az ö mvészi lellke ugyanazt,

amit a költ érzett, mikor megirta a balladákat; ha nem vált

volna ez a munka rá nézve egy ers és leküzdhetetlen mvészi
vágy beteljesülésévé.

És hogy Zichy Mihály nevét emlitem, mindjárt hozzá

is teszem, hogy neki köszönhetjük azt, hogy a világirodalom

legszebb könyveinek sorában a magyarság is szerepel néhány

kötettel, a Zichy Mihály illusztrálta mvekkel.

De amig idáig eljutottunk! . . . Nagy és göröngyös

út volt.

Mi is törekedtünk a szép könyvre — mindjárt az elején!

De szeretnék néhány iiusztrált könyvet abból az idbl most

kitörülni az emlékezésbl.

De hát az hozzátartozik a fejldéshez, hogy az akkori

kor Ízlésének és igényeinek megfelelen mi is, mások is, pro-

dukáltunk olyat, amit mai szemmel nézve, épenséggel nem
sorolnánk a szép könyvek sorába.

Valamint hozzátartozik az i«s, hogy közönséget a szép

könyvnek is csak úgy lehetett teremteni, hogy kissé mindig

az izilését is kellett respektálni és lassan hozzászoktatni a

szebbhez, a mvészibbhez. Egyszerre ez nem megy. És ha

ilyen elkészítés nélkül egyszerre csak maga Zichy Mihály

jelent volna is meg az utolérhetetlen szép rajzaival— értel-

metlen közönséggel állt volna szemben.

Az iizlést is nevelni kiell — a szükségletet is ébreszteni

keli. Le kellett folynia bizonyos, nem is túlhosszú idnek, az

els magyar Shakespeare-kiadás és a második között. Míg

az elst a Kísfaluáy-Társaság, egy derék maecenása, Tomory
Anasztáz tetemes költséghozzájárulása mellett nyomatta ki

kis nyolcadirétü kötetkékben és félénken bocsátotta közre

1864-tl kezdve sok éven át mindössze néhány száz példány-

ban — folytonos kétségben a felett, be tudja-e majd fejezni

a kiadást, lesz-e a „lelkes irodalompártolók"-ban elég áldozat-

készség ahhoz, hogy a megkezdett munkát ne kelliljen abba-

hagyni — addig alig húsz évre rá fényes, új, a legkényesebb
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ízlést kielégít hatkötetes dlszkiadással léphetett a magyar
közönség elé Ráth Mór — a Qilbert-illusztrációkkal gazdagon

díszített, pazar nyomdai kiállítású teljes magyar Shakes-

peare-rél
„Magyar Mvészek*.

Abban az idben, miikor ez az új, szép Shakespeare egy
nagy angol illusztrátor képeível Ráth Mór-^ál és Madách mve,
„i4z ember tragédiája"' Zichy Mihály illusztrációival az Athe-

naeum kiadásában megjelent — mi is egy jdlientös illusztrált

munkát tettünk közzé, a „Magyar Mvészek'' c. monografia-

g^^üjteményt Szarta Tamás szerkesztésében.

Ez volt az els ilynem mvészi publikáció Magyar-
országon. Alkalmas arra, hogy megörökítse azt a nagyszer
korszakot nemzetünk mveldésitörténetében, amely kultúránk

eddig jóformán mveletlen terén, a képzmvészetek terén

látott támadni világra szóló nevezetességeket. A magyar faj

ta'íentumos voltának alig van érdekesebb és döntbb bizonyí-

téka, mint az, ami itt a képzmvészet terén történt. Alig

született m€g a magyar festészet, már is volt Munkácsy
Mihálya, Benczúr Gyulája, Wagner Sándora, Zichy Mihálya,

Mészöly Gézája, Liezen-Mayer Sándora. Ezeknek és másoknak
legkiválóbb alkotásait akartuk bemutatni ebben a munkában
mvészi reprodukciókban, hogy a magyar közönség vs meg-
ismerje a maga gazdagságát.

A „Magyar Mvészek'' mindenképpen úttör munka volt,

mégis mvészi szempontból nem ál'btt hátrább a külföld hasonló-

faju vállalatainál. Nem volt könny létrehozni. Akkor még
mindazt, ami egy ilyen m diszitéséhez szükséges, külföldrl

kellett beszerezni, itthon még semmit sem lehetett csinálni. A
legváltozatosabb reproduktív módszerek alkalmazására volt

szükség, hogy a legkülönbözbb zsáner munkákat be lehes-

sen mutatni. A tollrajzreprodukciótól és a fametszettl a fény-

nyomatig, a heliogravüríg és a karcig, a mvészi sokszoro-

sításnak minden fajtáját alkalmazni kellett ebben a munkában.

És miután nem lehetett Budapesten elkészíteni, gondoskodni

kellett arról, hogy ezek Bécsben, Münchenben és Pártsban

készüljenek el. A leghíresebb intézetekben, a bécsi sokszoro-

sító társaságnál és Angerer-néi, a müncheni Meisenbach-né\, a

párisi Goupil cégnél készültek a reprodukciók.
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De ezenfelül is összeköttetésbe keiett lépni a világ ösz-

szes mvészi centrumaival, hogy ezt a munkát létre lehes-

sen hozni, azért, mert meg kellett szerezni a benne közölt

képeknek reprodukálási jogát Maguk a mvészek ugyan kész-

séggel rendelikezésünkre bocsátottak külön erre a célra készült

rajzokat, továbbá vázlatkönjrvreikbl való érdekes anyagot,

azonban be akartuk mutatni ezeken kiVül természetesen ama
mveket is, melyeknek, mint legkiválóbb alkotásaiknak, világ-

hírüket köszönhették.

Ezeknek a mveknek többszörösitési joga nagyrészt kül-

föWí mkiadók birtokában volt. Munkáésy-nak Sedelmeyer, a

hires párisi mkeresked volt a kiadója, Bruck Lajas-é Baschet

párisi kiadó, Zichy Mihály-é Beggrov szentpétervári mkiadó,
másoké Bruckmann müncheni kiadó. Mindezekkel összekötte-

tésbe kellett lépni és mindezektl meg kellett szerezni az illet

jogokat. Ami nem is volt könny, mert ezek a mkiadók,
köztük különösen Sedelmeyer, annyira ragaszkodtak ahhoz,

hogy csak k publikálhassák az mvészeiknek munkáit, hogy

némelyikkel csak magának a mvésznek közbenjárásával

bírtunk zöld ágra vergdni. Sedelmeyer egyebek közt ahhoz

a feltételhez kötötte Munkácsy „Krisztus Pilátus eltt' cimü

képe egyes alakjaünak sokszorosítási jogát, hogy garantálnunk

kellett azt, hogy ezek az egyes lapokon nyomatott képek nem
fognak külln áruba bocsáttatni. Mi természetesen csak a

munka részére nyomattuk a példányokat, abba beillesztettük az

illet mlapokat, de minthogy a munka füzetekben jelent meg,

mindig kii voltunk téve annak, hogy valamelyik könyvkeres-

ked kivesz egy ilyen lapot és azt esetleg külön is áruba bo-

csátja, így tlünk nem függ eset ellen is biztositanunk kellett

SedelmeyeM. Igazán nehéz feltétel volt.

A munka szövegét Szarta Tamás irta, a sajtó alá rendezés

dolgát is ö intézte, passzióval és lelkesedéssel, mert ez volt leg-

kedvesebb foglalkozása. Az kívánsága volt, hogy ebbl a

különben is amatrszerü könyvbl még egy különleges amatr-

kiadást is készítsünk. Ez különleges kartonpapiron el is készült

ötven számozott példányban. Ezekbl tizenhat tiszteletpéldány

céljaira szolgált és tizenhét példányra volt aláiró. Mindenesetre

az els igazi magyar amatr-kiadás volt.

A .Magyar Mveszek''-ntk nagy erkölcsi sikere volt. A
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legels európai lapok közül több, igy Itegelöl a ^Journal des

Débats'\ külön levélben fordiilt hozzánk birálat-példányért,

mert ismertetést óhajtott róla iközzétenni. Ismertetésének az

volt a veleje, hogy ezt a munkát franciául is ki kellene adbi. A
Baschet cég foglalkozott is ezzd' a gondolattal és talán keresztül

is vitte volna, ha elzetesen értesül errl a munkáról és látja a

benne feldolgozott gazdag anyagot, mert akkor a francia és a

magyar kiadást egyidejleg lehetett volna még nyomatni, de

/^ U>tJl^ U^'^ *^^y

Lyka Károly nyilatkozata a Kiss József-itlusztrációkról.

igy is a munka anyagának egy részét publikálta az mvészi
folyóirataiban; Oroszországban is sokat közöltek belle. A ma-
gyar mvészet európai elismerésének mindenesetre nagy szol-

gálatot tett.

Kiás József költeményei.

Egy másik nagy mvészi feladat megoldásának nehézsé-

gével kellett megküzdenünk, amiidn elhatároztuk, hogy Kiss

József költeményeit illusztrált diszkiadásban fogjuk közzétenni.

Évekig kerestük a mvészt, aki errie alkalmas lett volna, nem
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találtuk meg. Végre egy bátor elhatározással megkíséreltük az

akkor feltnt nagybányai mvész-csoport érdekldését fölkel-

teni a feladat iránt. Hollósyék kapva-kaptak az alkalmon, mert

küzdelmeikben nagyon elösiegithette ket az, ha egy ily publi-

kációban megismerkedik velük a közönség. Mi kerestük a

mvészt, k kerestek egy nagy mvészi feladiatot és igy könny
volt összetalálkoznunk. A nagybányai mvészek, nevezetesen

Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Hollósy Simon, Réthy István

és Thorina János tehetségük teljével és tudásuk minden komoly-

ságával fogtak hozzá ehhez a munkához és oly díszes könyvet

hoztak létre, aminben még magyar költnek nem volt része.

^3 nagybányai fe^lteVep mvéazei hatvannégy képet fetcttck

éoióa ^taef költeményeihez. S kepékbl a cRyévai '^eótvéxek

o/tpdaUnt SitXézet Sfbédzvénytdraa^ság mint hladó'Czécj egy ki/i

távlatol ivgtömött oaját hcLyiégeiben (^ibáuiá-utcza i. I. em.),

ön ngy engemet,mint a nevezett kiadó'Ctéyct hálára kötelezné,

ha ^la^áinap, nevemben i4-én. 10 éi s oxa közt e kia táilat

niegitemlélcáé/ie szentelne néhány pillanatot,

Si^ivalo Uóztelctti'l

Meghívó a Kiss József-illu!Siz.trációk kiállítására.

Mikor a képek elkészültek, kiálliitást rendeztünk betö-

lük saját helyiségeinkben és erre a kiállításra meghívtuk az

irodalomnak, a mvészetnek, a sajtónak mindazokat a kép-

viiselit, akik a mvészet iránt érdekldtek. Ez a kiállítás a

maga intim volta meililett is nagy mvészi eseménnyé ntte

ki magát. Sokat irtak is róla és mig a nagybányaiak els

kiállítása igen vegyes érzelmekkel találkozott, ez a hatvan-

négy kompozíciójukból álló kiállításuk jóformán mindenki

részérl! a legnagyobb elismerésben részesült. „Ez a kiállítás

nagy mvésizi sikert jelent — irja Lyka Károly, — itt végre-

vaJahára igazi mvészettel találkozunk, amely eredetiségével,

finomságával, lendületes erejével megkapja a szivünket." És

Beöthy Zsolt: „A költre magára nemcsak az megtisztel,

hogy i'liy pazarul fényes köntösben léphet a közönség elé.
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hanem talán még inkább az, hogy egy egész tehetséges

mvészgárda keresett benne inspirációt."

Mikor azután a könyv megjelent a maga igazán páratla-

nul pompás nyomdai kiállitásában, akkor azt irja Alexander

Bernát: „Ez nem is annyira illusztrált kiadás, mint két mvé-
szet testvéresülése" és Lyka Károly: „Azt Mszem, hogy ez a

kötet a legszebb magyar illusztrált m."
Tényleg annak tartották hosszú idn át, de mai napig

sem jelent meg hozzá fogható.

„Ezernyolcszáznegyvennyolc."

Egészen más karakter az az illusztrált munka, melyet

azután 1897-ben közzétettünk „Ezernyolcszáznegyvennyolc''

cim alatt.

Akkoriban divatban volt egy fajtája a könyveknek, amely

a gyakorlati Amerikában keletkezett. Széles aJaku könyvek

voltak azok, haránt negyedrétben, sok és nagy képpel ellátva.

A kép játszotta a fszerepet, a szöveg csak kisér volt. Hlyen

munkákban ismertették az amerikaiak az egyes földrészeket,

igy adták ki az összes nyelveken, nálunk is, a „Röptében

a világ körüV cimü munkát. Ilyen alakban jelent meg egy igen

szép munka a francia forradalomról, egy másik a császárságról.

Ebben a praktikus formában akartuk közzétenni! az

1848-iki magyar szabadságharc történetét illusztráló egykorú

képeket, okiratokat, eredeti kézírásokat, ereklyéket, nevezetes

nyomtatványokat és mindennem emléket.

Egy félszázad múlt el negyvennyolc óta, idszernek gon-

doltuk feltárni azt az anyagot, amii eddig muzeumok, képtárak,

magángyjtemények rejtekhelyein volt elzárva. Az anyaggyj-
tés igen nehéz munka volt, csak ugy sikerülhetett, ha megnyíl-

nak elttünk elkel családok titkos ereklyetárai, a mindeddig
elzárt udvari magángyjtemény, a hadi levéltár, az udvari

könyvtár, a muzeumok titkos szekrényei. Mi reméltük, hogy
megnyílnak, gondos utánjárással sikerit iis mindent megkerí-
teni, ami eddig teljesen ismeretlen volt, az összes magyar
muzeumok, könyvtárak, képtárak rendelkezésnkre adták

egész anyagukat, a családok is ereklyetáraikat. Legkétsége-

sebb volt az, vájjon hogy jutunk hozzá a bécsi titkos anyaghoz.
Itt azután igazán nem remélt elzékenységre tailáltunk. Az
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udvari könyvtár s a többi udvari gyjtemény megengfedte,

hogy gazdag anyagából mindazt kiválasszuk, ami ma^:yar

vonatkozású. A kiválasztott anyag reprodukálása te*kintetében

a legszabadelvübben jártak el, csak egy esetben volt egy kis

fennakadás. Az anyag áttekintése és kiválasztása végett ugyanis

Voinovich Géza volt Bécsben, aki azután ugy állapodott meg az

ud»vari gyjtemények igazgatóságával, hogy az általa idrl-
idre megjelölend tárgyakat ahhoz a bécsi mintézethez fog-

ják elküldeni, amely a fényképfelvételeket lelkésziti részünkre.

így is történt, de egy alkalommal néhány kép a nieg-

jelöltek közül elmaradt. Reklamáltuk ket azzal, hogy az udvari

könyvtár igazgatósága bizonyára feledékenységbl nem küldte

azokat át a reprodukáló müintézetnek. Erre azután azt a választ

kaptuk a könyvtár rétl, hogy nem feledékenységbl maradtak

vissza, hanem azért, mert nem találták illendnek, hogy éppen

a császári és királyi udvari könyvtár adja át a szóbanforgó

m illusztrálása végett azoknak a képeknek eredetijét, ame-

lyek QgY ínég nem rég tetünt kor osztrák államférfiainak és

más kiváló egyéniségeinek gunyképei és karikatúrái. Ha külö-

nös súlyt helyezünk ezekre, akkor talán más oldalról lehetne

ket megszerezni, közlésük dlen a könyvtárnak kifogása nincs.

A rnunka szerkesztéséntek élén Jókai Mór állott, részt vett

benne Rákosi Viktor, valóságos szerkesztje Bródy Sándor

volt. Jókai, negyvannyolcnak maga 'is tündökl alakja, nagy

érdekldéssel viseltetett a munka iránt. Igen becses útbaigazí-

tásokkal látta el a szerkesztt az anyaggyjtés tekintetében,

maga is sokat bocsátott rendelkezésre. Akivel csak összejött,

mindenkivel negyvennyolcas ereklyetárgyak hollétérl tanács-

kozott. Fel is keresték többen t ilyen tárgyakkal, azokat

azután hozzánk utasította, miután a bemutatott ereklyetárgyak

valódiságát megállapította. Rákosi Viktor is nagy lelkesedéssel

irta a szöveget, benne volt a .^Korhadt fakeresztek'' leveg-

jében. De valósággal elemében volt Bródy Sándor, amikor ezt

az igazán neki való munkát csinálta. Egész napokon át tett-vett,

intézkedett, instruált és termelte az ötleteket. Ez a munka végne

olyan volt, amelyben meg lehetett valósítani azt a sok-sok ötle-

tét és gondolatát, amely csak ugy kergette egymást. M/inden

egyes képpel szeretettel foglalkozott, minden egyes sort gond-

dal átnézett vagy megirt. Ritka lelkiismeretes szerkeszti mun-



A „Magyar Mvészek" címlapja.





KISEBB DISZMÜVEK 337

kát végzett. Mikor beteg lett és el kellett mennie délvidékre,

még onnan is, Nizzából, Bordigfierából is sürgs levelekben,

táviratokban intézkedett, onnan is vezette a mumkát.

De nemcsak a szerkesztést, a propagandát is irányí-

totta. Ebben azután igazán nagy tere volt az ö ötletességének.

Kigondolta a legkülönbözbb reklámeszközöket, egy izben pél-

dául egy százforintos Kossuth-bankót, amelyet igen nagy pél-

dányszámban nyomattunk ki, hátlapján a munkának hirdetésé-

vel. Ebbl azután majdnem baj lett, mert az illetékkiszabási

hivatal illetéket akart kiitróni minden egyes bamkóra. No de oly

gyorsan elterjedt az a néhány százezer álpénzjegy, hogy nálunk

alig találtak belle egy-kettt, nem volt mire alapítani az

illetéket.

Ez a munka, mint olcsó diszmü, tömegterjesztésre volt

szánva, ezért amerikai mintára füzetekben jelent meg. De
nálunk ily füzetes kiadásban nem ért el nagy sikert. A munka
könyvkereskedi sikere csak késbb következett be, midn a

teljes példányt diszes kötésben terjesztési nagyüzemünk utján

hoztuk forgalomba.

Kisebb diszmvek.

Ezek mellett a valóságos, nagy ditszmvek mellett kisebb

igény dolgokat is bocsátottunk közre, aminket az alkalom

szült és predesztinált d-iszesebb kiadásra. A már emiitett Mik-

sza7/z-köteteken kivül Beöthy Zsolt: „Róskai Lea"' cimü költi

elbeszélését egy apró formájú kis miniatr-kötetben Vágó Pál-

nak remek képeivel illusztrálva; Jókai-mik „Utazás ef^y siráomb
kört' cimü munkáját az alkalomhoz mért hangulatos képekkel.

Közben kísérletet tettünk több izbien u.n. amatrkiadásokkal, nem
illusztrált könyvekkel. Az örökké buzgó Szana Tamás, mint

igazi könyvkedvel, minden kiadót rá akart birni, hogy egyes

munkákat, illetleg a kiadások egy részét amatr-példányok-

ban bocsássa közre. Mi szívesen belementünk az ilyen kísérle-

tekbe, így adtuk ki Oviáius: „A szerelem mvészete'' és De
Maistre: „Utazás szobám kört cimü mveit Szana Tamás

fordításában. Mint igazi amatr-kiadást, Lemérre-sdakh^ín

Reviczky Gyula költeményeit és Kiss József összes költemé-

nyeinek negyedik kiadását.

De különösen megragadtuk az alkalmat szép könyv kiadá-

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II. 22
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sara, amidn módunkban volt Vajda János ujabb munkáit

közrebocsátani. Vajda János nemcsak egyik legnagyobb költje

volt korunknak, de egyik legérdekesebb embere is. Az irói tár-

saságban nevezetes volt különcköd természetérl és összefér-

hetetlenségérl. Velem szemben különös rokonszenvet mutatott,

gyakran keresett fel bizalmas közlésekkel és sok bajában meg-

A Dante-kiadás címlapja.

nyugtatólag hatott rá csillapitó szavam. Mikor tiszteli, az iro-

dalom és a sajtó kiváló munkásai, mozgalmat indítottak ujabb

mvei kiadása érdekében, maga kívánta, hogy ezeknek a

munkáknak kiadását ránk bízzák és mi a költ iránti tisztelet-

bl elvállaltuk a két kötetes mnek közrebocsátását. Vajda

János, talán küls viszonyok szerencsétlen találkozása folytán,

nem volt népszer és nem volt kedvelt költje a magyarságnak.
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Ez a kiadás és az a publicisztikai akció, mely azt kisérte, azt

a célt szolgálta, hogy enmek az igazán nagy költnknek végül

teljes erkölcsi és lehetleg anyagi elismerés is jusson osz-tály-

részül. Tisztelinek egy csoportja elfizetési felhívással fordult

a közönséghez, de maga ez a terjesztési mód akkor már szokat-

lan volt az akkori közönség eltt. A felhívás csak igen közepes

ANTE
A POKOL
FOKDrrOTX\
BABITS
MIHAIY

RÉVM-KIADÁS
.BVDAPESTMC

„A Pokol" címlapja.

sikerrel járt. Most rajtunk, illetleg a könyvkereskedkön volt

a sor a sikert elmozdítani. A két kötet igen szép kiáliitásban

jelent meg, hollandi merített papíron, illusztrációk nélkül, mégis

igen szép könyvek voltak.

Az illusztrált diszm kora lejárt. A magyar közönség

körében sök ily munka terjedt el, amely inkább bútordarab

volt, mint könyv, inkább diszm, mint szép könyv. Mikor alkal-
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mnk volt az ujabb magyar költészet egyik kiváló egyéniségé-

nek, a magyar versforma egyik mesterének, Babits Mihály-nak
forditásában közzétenni Dante: „Divina commediá''-\éimk els
részét, a „PokoV'-t, azon voltunk, hogy ez a könyv küls mivol-

tában reprezentálja Dante világirodalmii nagyságát, ugy azon-

ban, hogy a kiállítás a maga stilszerüségével felkeltse azt a

hangulatot, amellyel az emberiségnek ehhez a nagy kincséhez

hozzányúlni szabad. Azt hisszük, hogy sikerült is ezt a célt

elérni; és ezt fként a kiváló Dante-küiSLÍ, K^iposlsy József

értékes segítségének, nagy szakértelmének és kulturált ízlésé-

nek köszönhetjük. A közönség jobb izlésü része méltányolta is

törekvésünket, Babits Dante-kötete kedvelt munkája lett a

magyar könyvvásárlóknak.

Mindenesetre ez volt az utolsó szép magyar könyv, mert

azután jött a háború és az lehetetlenné tette a könyvnek szép

kiállítását — hosszú idre.

Mii liesz a szép könyv jövje, ki tudná azt ma megmon-
dani? Mindenesetre nem az illusztrált diszm, hanem az egy-

szer, nobilis, Ízléses, olvasható, szép betkkel nyomatott, jó,

tartós és szép papiron készül, nem cifra, de nemes izlésü, stílu-

sos kötésben foglalt, jónyomásu könyv. Nem a kérked és pom-

pázó és feltnést kelt, hanem az egyszer, a tartalommal össz-

hangban lev, a fényzés nélküli és mindezek folytán elkel
benyomást tev könyv. És azon kell lennünk, hogy ne legyenek

különlegesen szép könyveink, amelyeknek nincs is egyéb tulaj-

donságuk, mint hogy külsségekben feltnek, hanem, hogy

minden könyv szép legyen, legalább mindten jó könyv. Hosszú

idre ez lesz az egyetlen eszközünk, amellyel mvészi izlést

juttathatunk majd el a legszélesebb rétegekbe.

A Révai-cég mostani cégjelvénye.
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A VILÁGHÁBORÚ ALATT.

Férfi- és ntisztviselök.

Azon a napon, amikor megjelent az els mozgósítási

parancs, 1914 július 28-án, egy csapásra teljesen megsznt az

intézet érverése.

Más intézmények és vállalatok még folytathatták mkö-
désüket, némelyek még az eddiginél is fokozottabb mértékben,

— a mienk teljesen megakadt.

Ez a vállalat természetével járt. Hiszen ezidszerint telje-

sen a terjesztési nagyüzemre, a részletfizetéses forgalomra volt

beállítva. A mozgósítás napján az intézet sok-sok ezer kliensé-

nek talán fele, vagy több mint fele bevonult a zászlók alá, a

többiekkel való kapcsolat is hirtelen m,egszakadt, hiszen az els

dolog, ami megsznt, a vasúti, postaái rendes közlekedés volt.

A propaganda kinnlevö képviseli azonnal megszakították tevé-

kenységüket — a rendelések végképp elmaradtak, a fizetések

megszntek, vége volt egyszerre mindennek. Tegnap még
nagyszer élet és forgalom — ma halotti csend és tökéletes

stagnáció.

Itt álltunk egy tökéletesen ismeretlen helyzettel szemben
— száz tagból álló tisztviseli személyzettel. Mi lesz a

vállalattal? Mi lesz az embereivel? A régiekkel, akik megszül-

tek a vállalatnál és — bármi történjék is — d sem tudnának

helyezkedni egyebütt; a fiatalokkal, akiknek els felhívásra

majd jelentkezniök kell és akiket alighanem el fognak szakí-

tani az intézettl, és mi lesz a lányokkal, a ntisztviselkkel,
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akiknek munkaköre egészen megsznt, hiszen nincs már leve-

lezés, expedíció, regisztratura stb.

Ez volt az els, a legsürgsebb, ja legnyomasztóbb

gond. Elhatároztuk azonnal, hogy lehetöíeg megtartjuk az

egész tisztvise^fi kart, senkit sem bocsátunk el, amig vala-

hogy nem tisztázódik a helyzet. Ez a határozat megfelelt az

intézet hagyományainak, amennyiben addig is soha senkit

kötelékébl el nem távolitott.

A többi hasonnemü vállalatok, az u. n. utaztató és rész-

letüzletek, augusztus 1-én felmondtak az egész sízemélyzetk-
nek. Ez a körüilmény bizonyos nyugtalanságot okozott a mi

tisztviselink körében is, annál is inkább, mert hiszen augusz-

tus els napjaiban már világossá 'vált, hogy a mozgósítás

egy beláthatatlan világháborúhoz vezet és hogy az üzem
nálunk teljesen megsznt, a rendes forgalom helyreállítására

egyhamar nincsen kilátás. Közben a kormány közzétette

moratórium-rendeletét, még arra a részére sem lehetett szá-

mítani a bevételeknek, amely esetleg a fennforgó körülmé-

nyek között még talán beiolyt volna. A beállott helyzetet

tisztviselinkkel együtt megbeszéltük és arra az elhatározásra

jutottunk velük együtt, hogy a tánsulat, alkaMazottainak meg-

élhetését, habár szkösen is, legalább a legközelebbi hóna-

pokra biztosítandó, augusztus hónapra jelenlegi íliKetményeík-

nek 75 százalékát, szeptember és október hónapokra azoknak

60 százalékát fogja kifizetni. Ez id alatt az alkalmazottak

csak félnapi munkát tartoznak teljesíteni, hogy egy félnap

felett szabadon rendelkezvén, esetleg más munkávail meg-

kereshessék azt, amit fizetéskbl nélkülözni kénytelenek. Az

ügyvezet 'igazgatók egyúttal lemondtak illetményeikrl arra

az idre, hogy az í'gy rendelkezésre áió összeggel is a tiszt-

viselk illetményeit biztosítsák.

Mindezekben az intézkedésekben az a gondolat nyert

kifejieizést, hogy az intézet tisztviseli, azzal szellemi és lelki

egységben összeforrva, küzdjek át együtt és vállvetve a vál-

ságos idt.

Akkor kezdte meg mködését a hadsegélyz bizottság.

Akkor szervezték azt a nagy apparátust, amelynek célja volt

mindennem szeretetadományokat, elssorban lapokat és

folyóiratokat a harctéren küzd katonákhoz és a kórházak-



A HSÉG PRÓBÁJA 343

han sínyld sebesültekhez eljuttatni. Ennek az intézménynek

megszervezéséhez emberekre volt szükség. Intézetünk rendel-

kezésére bocsátotta majdnem összes tiisztviseil'it, akik hóna-

pokon át nagy ügybuzgósággal végezték el a hadsegélyzönek

összes Írásbeli munkálatait.

1915 elejéig valahogy mégiis némileg kerékvágásba kezd-

tek jönni a dolgok, némi* élet kezdett mutatkozni. Az ijed-

ség, amöLy a háború megindultakor megnyilvánult, oszladbzni

kezdett. Az itthonmaradt polgári társadalom ráeszmélt arra,

hogy a gazdasági tevékenység megakasztása nagy katasztró-

fákra vezethet. Ilyen körülmények között volt is valami ered-

ménye annak a kérésünknek, amelyet a közönséghez intéztünk,

hogy legalább azok, akik tehetik, velünk szemben vállalt köte-

lezettségeiknek továbbra is szíveskedjenek megfelelni, hogy

iilíy módon hadbavonult tisztvi^selinknek, azok családtagjainak,

valamint itthonmaradt tisztviselinknek' m'egélhetését bizto-

sithassuk. 1915 január havában már abban a helyzetben vol-

tunk, hogy a járandóságokat már 70 százalékkal egyenlithet-

tük ki és ettl fogva két-három havonként 10—10 százalékkal

felemeltük azokat, mig végre az eredeti összeghez jutottunk el'.

Amidn azután késbb a megélhetési viszonyok megnehezüli-

tek, drágasági pótlék cimén az összes, a személyzet fizetésé-

bl' elvont összegeket újra restituáltuk, ugy, hogy végered-

ményben senki rövidséget nem szenvedett.

Vájjon mindezekkel az intézkedésekkel elértük-e azt a

célt, amelyre törekedtünk, elértük-e azt, hogy egy nagy kul-

turális misszióra hivatott vállalat körül csoportosult összes

egyének szellemi és erkölcsi egységben összeolvadjanak,

vájjon megállotta-e a próbát' a tisztviseli kar? Sajnos, meg
kell áliapitani, hogy nem állotta meg a maga teljességében.

Különösen a ntisztviselk megbízhatóságába és hségébe
vetett bizalom és remény teljesen csdöt mondott. Egyéb

téren is csalódást okozott a n a háború során, a tiszviseli

pályán teljesen megbukott. Tudom és érzem, hogy ez szigorú

megállapítás és nem is akarok ezzeli általánosítani. .De; ebben

a saját tapasztalatokat visszatükröz és személyi éllményeket

reveláló könyvben nem számolhatok be mással, ,mint azzal,

amit magam átéltem és ami ép ezért ers egyéni meggyz-
désemmé vált.
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Talán intézetünk volt az els Magyarországon, amely

a nnek nagyobb hatáskört biztosított. Nemcsak gép- és gyors-

irónöket és telefonkezelönöket foglalkoztatott, amikor az író-

gép, a telefon és a diktafon bevonult a közkelet intézmé-

nyek közé, hanem az értelmiiségüknél fogva arravalókat köny-

velési, pénztárosi, fogalmazási, levelezési munkákkal foglalkoz-

tatta és teljes önállósághoz juttatta azokat, akik arra alkalmia-

sak voltak. Nem tett ebben különbséget férfi- és nötisztviseDc)

között. Talán a mi ántéztetünk volt az els, amely komplikált

pénztári szervezetét egy arra való nötisztviselö gondjaira

bízta; amely sokoldalú könyvelési teendinek ellátásával is

megbízható ntísztviselt ruházott fel, bizonyos fokú ellen-

érzést váltva ki a férfi-tisztviselkben ezek által az intézke-

dések által.

A n egyenjogúsításáért folyó harcba nem elegyedtünk

bele lármás szavalatokkai, de megoldottuk vállalatunk kere-

tében gyakorlatilag, effektive. Megoldottuk a n javára az

egyenlség érdekében, nem tévén különbséget a férfi-intelli-

gencia és a ni intelligencia között, a férfi-kötelességteljesítés

s a ni kötelességteljesítés között.

És amikor az els komoly próbatétel elkövetkezett,

akkor a n otthagyta nehezen elfoglalt pozícióját, maga hagyta

el, önként, léhaságból, hiúságból, vagy egyéb, ugylátszík, kiirt-

hatatlan ni tulajdonságbóL

Otthagyta a fpénztárt a legnagyobb válságok közepette,

otthagyta a fkönyvelést, otthagyta a fbizalmi állást, azt a

pozícióját, mely a vállalat összes diszkrét és bizalmi ügyei-

nek ismerjévé tette, otthagyta az osztályvezeti állást, az intéz-

ked diszponensi hatáskört — otthagyta felmondás nélkül, a

rábízott ügyeknek lebonyolítása és átadása nélkül, — nem
tördve vele, hogy az ilyen hírtelen távozással' min kárt okoz

annak a vállalatnak, mely annyi évig gondoskodott róla, mely

képességeit kifejlesztette, mely „emberré" tette. Sem a szel-

lemi és lelki egység, sem a tíz-húsz esztend, amelyet az inté-

zet keretében eltöltött, nem esett a latba. Még az sem esett a

latba, hogy szép, mondhatni arisztokratikus foglalkozást

hagyott ott, cserébe oly mködési körért, mely az észnek és a

léleknek siemmit sem nyújthatott. Hiszen azt meg lehet érteni,

hogy a tisztvisel javítani akar helyzetén és felhasználja erre
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a kínálkozó alkalmat; ebben i?:aza van; tisztviselink ily töfdc-

vésieit mindig: méltányoltuk és lehetleg: elmozdítottuk, de —
est modus in rebus,

Eng:em különösen bántott, hog:y a ni ftisztviselkben

annyira csalódnom kellett. Bántott azért, mert egy kedvenc
tervemnek megvalósítását féltettem tle. Most már elmondha-

tom, amit éltem fogytáig titokban akartam tartani, elmond-

hatom, mert meghiúsult. Azok Musitották meg, akiknek érde-

kében, akiknek javára szólt. Az volt a tervem és elhatározá-

som, hogy azt a részt, ami engem megillet a válilalat vagyoná-

ból, azokra hagyom, akik velem együtt idiolgozva, velem együtt

segítettek a vállalatot elért magaslatára juttatni. „Szocializálni"

akartam a vállalatot e^en a módon, ezt tekintettem a szociali-

zálás egyedül helyes, célravezet módjának. Azt, amit létre-

hozni segítettek, hadd birják azok, akik fáradoztak és dolgoz-

tak benrue és azoknak ivadékai. Önz cél is vezetett ebben, így

akartam biztosítani a vállalat fennmaradását, az edldigí szel-

lemben, azoknak érdekeltségével, akik exisztenciájukban hozzá

voltaik fzve, azoknak munkájával, akik lelföHetükkel össze

voltak vele forrva.

Megállapodtam ebben az egyetlen lénnyel, akinek ehhez

szava és beleszólása volt, feleségemmel. Ha módomban volt

tetemes részt vállalni a vállalatban, ez az érdiemé volt, az

takarékosságának, gazdálkodásának és egyszerségének ered-

ménye. Mindig mérsékelt jövedielmeím voltak, sohasem akar-

tam túlterhelni vállalatomat nagy fizetéssel és így igazán csak

annak a mvészi életbeosztásnak, amit csak takarékos

asszony tud foganatosítani, köszönhettem azt, hogy bizonyos

szerény vagyont szerezhetteim, amelyet megint a vállalatba fek-

tettem.

Mikor 1880-ban megkezdtem tevékenységemet, hatvan

forint havi fizetésem volt, ez késbb hetven forintra, még
késbb nyolcvan és 1883-ban száz forintra emellkedett. Mikor

1884-ben az addigi cégtársak társukul fogadtak, a részemre

kijelölt fizetési összeg háromezer forintot tett ki évenként. Az

a fizetés, amely azután a vállalatnak részvénytársasággá való

átalakításától kezdve igazgatói minségembien meigilletett, jóval

nagyobb, mégis oly mérsékelt volt, hogy azt közölni azért

nem akarom, nehogy más vállalatoknál alkalmazott kollégáiim-
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nak evvel ártsak. Az 1895-lJen megállapitott fizetési összeg

csak 23 év múlva, a háború ötödik évében, 1918-ban emeltetett

fel, akkor is azért, mert már ugy állott a idlolog, hogy az

aligazg3:tónak nagyobb volt a jövedelmei, mint az enyém.

Bizonyára hihetetlennek tnnek fel a mai körülmények

között ezek a konkrét adatok, amelyek azonban éppen azért

egy elmúlt kor gazdasági viszonyainak jellemzésére érdekes

világosságot vettiek.

A ni ftisztviselk kiválása terveméit gyökeirében támadta

meg, mégsem akartam azt feladni. Ugy gondoltam, most még
inkább kötelességem mellette megmaradni, mert azoknak

hsége, akik a nagy nehézségiek közepette kitartanak a vállalat

mellett, most még fokozottabb méltánylásra érdemes. Meg-

semmisítettem rendielkez írásomat, illetleg ujjal helyettesitet-

tem. Mbst már nem általánosságban mo>zgott a rendelkezés,

hanem akként szólott, hogy a szóban forgó vagyonrész kizáró-

lag azok között lesz szétosztandó, akik a háború eltt már

tisztviseli voltak a vállalatnak és elhalálozásomkor is még
azok, még pedig abban az arányban, hogy hány esztendt töl-

töttek el az intézet szolgálatában, valamint fizetésük arányában

is, minden év és minden ezer korona fizetés egy pointnek

számíttatván.

Ugy gondoltam, ezekbl alakul ki az az ers gárda, amely

a háború okozta válságokból kivezeti majd a vállalatot, lelkes

munkájával helyrehoz mindent, uj virágzásnak veti meg alap-

jait. Együttesen átélt nehéz napok emlékiei, közös bajok és közös

remények oly teljes lelki egységbe forrasztják össze ezt az

immár kipróbált személyz:etet, hogy szembe tud majd szállani

míMen megpróbáltatással, amit esetleg a jöv méhében

rejtegiet.

így gondoltam és igy hittem és reméltem.

A minden edldigit felülmúló megpróbáltatás idej^ mihamar

elérkezett. Mikép váltak be reményeim, arról a jöv fejezet során

fogok beszámolni.

A „Világháború képes króniká/a".

A világháború kötelességeket rótt azokra is, akik itthon

maradtak. A magyar kiadók is keresték annak a módját, miként

áthatnak az ügy szolgálatába. Egyik térképek elállításáról
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gondoskodott, a másik a szükségesnek tartott propaganda-

iratok közrebocsátásáról. Mi elhatároztuk, hogy egy oly mun-

kát bocsátunk közre, amely a világháború összefoglaló képét

tartalmazza, az eseményeiknek rendszeres leírását, folyama-

tos és könnyen áttekinthet döadását. Ennek a célnak szol-

gálatában indítottuk meg „A Világháború képes krónikáia'"

cimü füzetes vál-

lalatunkat, amely-

ben katonai szak-

írók ós jeles pub-

licisták mindazt

megírták, ami a

háború során, az

események zajló

forgatagában meg-
örökithetönek lát-

szott. Ki akartuk

egészíteni az újsá-

got, mely csak egy
napig él és a hirek

özönében nem ad-

hatja az esemé-

nyek összefügg
képét; azokat az

eseményeket, ame-
lyek akkor min-

denkit érdekeltek,

mvészi képekkel

akartuk illusztrál-

ni és bemutatni az

olvasónak a nagy
világdráma sze-

replit és borzal-

masan nagyszer jeleneteit. Erre a munkára szükség volt, iga-

zolta annak sikere, majdnem hatvanezer példányban fogytak

el a füzetek a munka megindításakor. De azután lassan-lassan

mind fejebb és lejebb szállt az eladott példányok száma. A
..Krónika'' rendeli olvasókból szereplk lettek, uj és uj menet-

századok formálódtak, s amint egy-egy menetszázad' kivonult

T»
/^ A világháború Képes Krnikáfiimufatványpéldányíít

^ ^^j azzal a kérésseL nyújtjuk át t. Címednek, iiogy azt

beható Sgyelemben részesíteni szíveskedjék.

E füzetes vállalatnak egész programmját, célját és azkié^essé^
8 boríték bels oldalas közölt progranun ismerteti é» ehelyütt csupáa

anaak a reményünknek óhajtunk kifejezést adni, hogy t. Címed,

i« helyeselni fogja

azokat a szempon-

tckat, amelyek a

szerkesztket és

kiadót « ^mónka
közrebocsátásánál

vezéreIfék,bogyt.l

egy lelkes hangon

megirt és a világ-

háború minden
mozzanatát kny
nyenmegértheten

összefoglaló, gaz-

dagon illusztrált

munkát adjanak a

közönség kezébe.

Hogy ez a törekvés

sikeresen valósait

meg. mutatja az a

páratlan fogadta-

tás, amelyben a

VüágháboruKépes
Krónikáját aközön-

ség országszerte

A „Világháború képes krónikája" prospektusa.
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a harctérre, száz és száz példánnyal apadt a ,,Krónika'' vevi-

nek száma. Több, mint négy éven át adtuk ki a „Világháború

képes krónikáját'^ füzetröl-füzjetre apadó példányszámban,

mig azután végül be keSWett szüntetni, mert nem volt már kitiek

kiadni, annyira leapadt az itthonmaradítak száma és annyira

ntt a háború gylölete és a háborúval foglalkozó irások ellen

az ellenszenv. Mikor kilátás volt arra, hogy nemsokára meg-
kötik a békét, beszüntettük a füzetek további kiadását, azzail! a

szándékkal, hogy a kilenc kötetes mvet a diadalmas béke-

kötés után egy tizedik, az utolsó eseményekkel foglalkozó

kötettel be fogjuk fejezni. •

Min messze estünk ettl!

Meghiúsult tervek.

Ezen a munkán kivül is sok mindenféle tierv merült fel

arra vonatkozólag, miként lehetne a magyar nemzetnek ezt a

korszakos küzdelmét, annak befejezése után, hozzá méltó iro-

dalmi mvekben megörökiteni és különösien miként lehetne azt

a világ irodalmába, a külföldíi hadtörténeti munkákba az igaz-

sághoz hiven beállittatni, hogy Magyarország ne legyen ezúttal

is az a hamupipke, amely a legnagyobb áldozatot hozza és a

legkisebb (elismerésben részesül.

Most már idejét multa ezekrl a törekvésekrl szólani,

mert hiszen a bekövetkezett események lehietetlenné tették,

hogy egyetlen egy is megvalósuljon közülük.

Két ilyen tervrl mégis pár szóval emlitést teszek, mert

érdekesen világítja meg azt a történelmünkben eddig páratlan

helyzetet, amelyben akkor a magyarság volt.

Szó volt egy nagy történelmi munkáról, amely részlete-

sen tárgyalná a háború történetét akként, hogy az egyes had-

járatokat és csatákat maguk az illet hadvezérek irják le. Ily

munkát természetesen csak szövetségeseinkkel együtt hozhat-

tunk volna létre. Els dolog volt tehát a tervnek megnyerni a

németek hozzájárulását. Ebben az ügyben jártam Berlinben

1916 elején, ahol illetékes kiadói körökkel érintkezve, az

eszme sikeres keresztülvitelének útjait egyengettem. Minden-

felöl a legnagyobb készséggel találkoztam és egyúttal biztosi-

tottak a fell, hogy a magyar részrl való ingerencia teljes
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mértékben fog érvényesülni. Az elvesztett háború e nagysza-

bású terv megvalósítását is miegsemmisitette.

És szóba. jött egy más terv i's. Egy nemes és gyöngéd

gondolat. Egy egyszer népies könyvnek terve, amellly emlékül

szolgáljon a háború minden résztvevjének arról a világra

fizóló küzdelemrl, amelynek részese volt. Egy könyv, amely

miegörökitse azt a történelmünkben páratlan korszakot, ami-

dn a félreértések eltntek, a széthúzások megsznteik, az

ellentétek kisimultak, a szent korona országainak minden

nemzetisége a nagy veszedelem közepette testvérként egy-

másra ösmert, a dinasztia minden tagja és a haza minden pol-

gára egybeolvadt, abban a pillanatban, amikor a haza vesze-

delemben volt.

Egy könyv, amely leirja ezeknek a jell'enségeknek a gyü-

mölcseit, azt a bámulatraméltó erkifejtést, melyet ugy a harc-

téren, mint gazdasági téren akkor magunk körül láttunk, a

magyar hazához való tartozás és a vérünkbe átment király-

hség összefoglaló erejét, amely a nemzetben szunnyadó meg-
lep áldozatkészséget, a teljes odaadást, a hsies önfeláldozást,

a lankadatlan kitartást a gigászi küzdelemben a nemzet minden

fiából, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenlképp kivál-

totta.

Egy könyv, amely hivatva van az ilyen csodálatos

erkifejtésekre képesit érzéseket minden ember szivében

állandóan ébren tartani, azokat ápolni, a lehetség szerint

fokozni, az együttmködés erejére és hasznára rámutatni és

ezzel az emberek közötti béke helyreálltának legfontosabb

feladatát teljesíteni.

Egy könyv, amely hívatva van az események nagy-
ságához mérten megrizni ennek a korszaknak emlékét, azok-

ban a népmilliókban, akik eszközök voltak a Gondviselés

kezében, és megrögzíteni a magyar nemzet szerepét a nagy
világversenyben, ébren tartani a hsi és emberi jellemvonások

iránti tiszteletet, amelyek a nemzet ezeréves hsi múltjának

eredményei és jövbeni fennmaradásának biztosítékai.

Ennek a könyvnek eszméjét és gondolatát megbeszéltük

arra hivatott vezérférfiakkal és abban állapodtunk meg, hogy
akként kell azt megvalósítani, hogy abban része legyen a

magyar királynak is, st hogy az mintegy tle induljon ki.
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a legfbb hadúr személyét kösse össze az egyszer harcos

emberrel, a legersebb nemzeti érzést kapcsolja bele a dinasz-

tikus hségbe.

Arról vo'lt most már szó, hogy ezt a tervet megfelel

módon terjessze az öreg király elé olyan ember, aki közel áll

hozzá, aki befolyást gyakorol rá, akinek szavára hallgat és aki

ugy tudná eladni neki a tervet, hogy mindjárt megfelel meg-

oldást nyerjenek mindazok a közjogi és egyéb nehézségek és

megfontolások, amelyek ilyenkor fel szoktak merülni. De hon-

nan vegyük azt az embert? Ki alkalmas erre a nehéz feladatra?

Mi közel és távol senkit sem láttunk. Végre elhatároztuk, hogy

én Bécsbe megyek, ott egy jó ismersöm van, aki nagyszer

összeköttetésekkel rendelkezik a fdllsbb társadalmi rétegek-

ben, tökéletesen tájékozva van az udvari viszonyok körül is

és bizonyára módjában lesz nekünk megfelel tanáccsal a

helyes utat megjelölni. Bizalmasan közöltem vele egész ter-

vünket és azt, hogy tilie várok útbaigazítást, miként és ki

utján kell az els nagy, fontos, dönt lépést megtenni. Erre a

bécsi ur szószerint a következket válaszolta:

„ÖníiDelk kár volt Bécsbe jönte. Az egétsiz imiomarchiába^i

egyeifclen ;e!gy ember van, laikü ezt a dolgdt akár a miagyiatr "király,

akár az osztrák császár dé terjesz|theti és ez .a\z önök Tisza

Istvánja"

Hazajöttem, el is készítettük a megfelel felterjesztést

a magyar miniszterelnökhöz, de nem adtuk át. Mindig halasz-

tottuk, mert sehogy sem volt Ínyemre, hogy Tisza ístván-hoz

forduljak oly dologban, amely minden szépsége mellett is

keresztülvitelében mellzhetetlenül üzleti dologgá válik. Mine

azután más kormányelnök állt az ügyek élére, már nagyot for-

dult a világ, már nem tekintettük tervünket megoldásra alkal-

masnak.

Egry nagy magyar költ.

De nemcsak ezek a háborúval kapcsolatos emlékmvek

maradtak el végleg, hanem el kellett ejteni egyelre, el kellett

halasztani jobb idkre több oly kiadvány közrebocsátását i& a

háborús körülmények miatt, amelyeknek voltaképpen semmi

közük sem volt magához a háborúhoz.
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b

Azaz, hogy mégis. Mert nem áll az, hogy lez a korszak

egészen meddl volt. Voltak, ha igen kis számmal is. Isten ke-

gyelmébl való igazi költink és iróink, akik a világháború

okozta rettenetes izgalmat és lelki kint niem tudták másképp

lebírni, mint ugy, hogy nagy munkába fogtak, ijeszten nagy és

szinte lehetetlennek látszó feladat teljiesitésébe merültek bele.

Ezek közül a legnagyobbra vállalkozott Kozma Andor,

Ö sem tudott aludni, mikoT millió magyar a Kárpátok magas-

latain hóban és fagyban töltötte a végtelen éjszakákat, neki sem

volt pihenése, sem nappal, sem éjjel és mivel szinte féH saját

vízióit papírra vetni, a maga megnyugtatására, a maga lecsilla-

pitására hozzáfogott az emberi szellem egyik legnagyobb reme-

kének magyarra fordításához. Kozma Andor a Goethe ,,Famf'-

jában keresett enyhülést és megajándékozta a magyarságot

ennek az örökbecs remekmnek egy oly klasszikus magyar

szövegével, mely a magyar szellem legértékesebb és soha el

nem múló kincsei között is a legelsk egyike lesz.

Azokból a mutatványokból, amiket a szerz az Ahadémia

és a Kisfaludy-Társasás ünnepi ülésein egyszer-másszor el-

adott, meggyzdtek tágabb körök is arról, hogy a Kozma
Andor teljes Faust-fordítása mindent felülmúl, amit irodlalmunk

a mfordítás terén értékes javai közé számit.

Intézetünk a Kozma munkáját, ..Faust"' mindkét részének

magyar kiadását különleges módbn akarta belekapcsolni a nem-

zet vílágpoliitikai érvényesitésének érdekébe. Ez akkor volt,

mikor magasan lobogott a lelkesedés nagy szövetségesünkért,

a német nemzetért itt nálunk és viszont a németek a magyar-

ságban legértékesebb fegyverbarátjukat ismerték fel. Ennek a

bajtársi viszonynak legfenségesebb irodalmi kifejezését akként

gondioltuk megvalósíthatónak, hogy amidn mi a legnagyobb

német költnek legnagyobb munkáját adjuk ki magyarul az

eredetihez méltó átültetésben és egy kongeniáHis magyar mvész
által illusztrálva, ugyanakkor a németek újra kiadják a Goethe

„Faust"-ját a magyar mvész illusztrációival. Mert a nagy

tehetségeknek ebben a magyar hazájában van magyar mvész,
akii hozzá mer fogni ehhiez a páratlan mvészi feladathoz és ^k\

azt minden bizonnyal nagyszeren meg is tudja oldani. Nagy

Sándor állott volna egész tehetségével és egész lelkesedésével

ez ügy szolgálatába, ha a közbejött viszonyok annak ily forrná-
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han való megvalósitását me^ nem akadályozták volna. Lesz-e
még rá mód e tervet a németekkel együtt és igy életre hivni, az
a jöv titkai közé tartozik; e8:y azonban bizonyos, hogy nekünk
legsürgsebb kötelességünk lesz, amint a technikai lehjetöségek

erre nézve megnyílnak, gondoskodini arról, hogy ez a Faitst-

forditás hozzá méltó keretben a magyar közönséghez eljut-

hasson.

És még egy kötelességünk lesz. Kozma Andor-U a magyar
költt is újra a magyar közönség emlékezetébe idézni. M-ert

érdekes és csodálatos, de egyszersmind elszomoritó és bántó

az, hogy a magyar közönség milyen könnyelmen és prédán

bánik el a legértékesebb javakkal, mennyire nem képes meg-
becsülni az igazi értékeket. Itt jár közötte egy Isten kegyelmébl
való költ és jóformán észre sem veszi. A legfinomabb elmék

egy kisded tábora a legnagyobb szellemi élvezetei közé szá-

mítja, midn idnként megjefeniik egyik-másik, a velkig mar-

koló erteljes szózata, egy-egy költemény, mely kifejezésre

juttatja azt, amit mindnyájan szinte öntudatlanul érzünk, vagy

amit éreznünk kelliene; de a nagyközönség közömbösen halad

el mellett'e, alig veszi észre és ha néha — nagy ünnepélyeken

maga is találkozik a költvel, oly magától értetd dolognak

tartja, hogy egy megkapó szép költeményt szavalt el neki,

mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, mintha ebben

nem is volna semmi különös. Nem hálálkodik érte, nem hódol

a költi géniusznak, elfogadja a szellemi élvezetet és napirendre

tér felette. A hódolatot, az elismerést másfelé viszi — oda, ahol

azt lármás törtetk és türelmetlen akarnokok, affektáló külön-

cök és szenvielg perverzek kikényszerítik maguknak.

Hogy is tudjon érvényesülni egy igazi költ oly korban

és oly körben, mely az értelmetlenséget, a homályt, a hazug

impressziót, a formátlanságot, az Ízléstelenséget elfogadja, tri,

st megjutalmazza, mert elhitetik vele, hogy legy világáramdat

behatása alól nem vonhatja ki magát, hogy a fejldés, a hala-

dás, a modernség azt igy kivánja meg.

Hogy bírjon érvényesülni egy igazi költ, akinek versé-

ben minden mondatnak van értelme, minden kifiejezésnek súlya,

minden szónak zengése, akinek minden gondolata világos, min-

dfen mondása tiszta, minden érzése egészséges, minden szava

igazi, ihletett költ szava.
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Valóban legfbb ideje, hogy az irodalomban is vége legyen

annak a beteges iránynak, melynek sem a magyar hagyomá-
nyokhoz, sem a magyar természethez, sem a magyar élethez,

sem a magyar leveghöz semmi köze nincsen; vége legyen az

alapjában egészséges érzék magyar közönség mesterséges

félrevezetésének az irodalomban éppúgy, mint ahogy remélhe-

tleg vége van a politikában és a közélet egyéb területein.

Ennek meg kell változnia. Legfbb ideje, hogy a közönség

visszatérjen a költészet igazi forrásaihoz, visszatérjien az igazi

költkhöz. Oly idk következnek, midn a nemzetnek szük-

sége lesz költkre, igazi költkre. Az vezetésükre kell magát

biznia, az szavukat kell meghallgatnia, az hangjukat kiell

követnie.

A magyarságnak vannak ilyen igazi költi. És ezek között

— az élk között— a liegtels, a legigazibb Kozma Andor. Ahogy
a magyar nemzet legválságosabb napjaiban, a világháború

alatt kifejezésre juttatta a magyarság minden érzését, minden

szinét, ahogy ostorozta minden bnét, ahogy érvényre juttatta

minden dicsségét, ahogy visszatükröztette egész tragikumát

— az mind a legfenségesebbhez tartozik, amit a magyar költé-

szetben birunk.

És ahogy költi kifejezésre juttatta egy páratlan szép-

ség rapszódiában azt a rémséges borzalmat, amelyen a

magyarság a világháború után keresztülment, az mvét a

Világirodalom legnagyobb alkotásai, t magát a világ nagy

költi közé avatja.

A „Haláliánc'\ Kozma Andor-mk e csodálatramóltó alko-

tása — hónapokkal a proletárdiktatúra eltt megálmodva,

megsejtve, megérezve — ni'ncs ember, akit egész valójában

meg ne rázna. A végsig feszült extázis, a hihetetlen merész-

ség, a legnagyobb érzések paroxizmusa, az egekig csapkodó

fantázia — a legnagyobb mélységek és a legnagyobb magas-

ságok és amellett tüneményes formai tökély és páratlanul bril-

liáns virtuozitás — ez halvány szavakban a „Haláltánc'',

Nem tudok az ujabb korban a világirodalomban hozzá

hasonlót, a magyar irodalomban nincsen párja.

Aki a ,,Haláltánc'''Oi megirta — az odakerült Petfi és

Arany, Goethe és Victor Hugó, Muslset és Lamartine mellé.

Ha ezt a költeményt valamely más nemzet költje, vala-

Révai: írók - Könyvek — Kiadók. 11. 23
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m^ly más nyelven irja, az már le volna fordítva a világ minden
nyelvére, még magyarra is és szerzje biztosan megkapja
érte az irodalmi Nobel-dijat.

Ellenben mi magyarok észre sem vesszük, hogy nekünk
ilyen poétánk van, aki egy ilyen nagy emberiségi értéket alko-

tott. Mert a ..Haláltánc'' SiZ. Az a költ, aki minden ízében, min-
den szavában a tiszta és hamisítatlan magyarság kifejezje —
éppen ezért a legfenségesebb emberi érzéseknek tolmácsolllója.

Nem veszi magára a nemzetköziség tógáját, nem tüzii ki a

világpolgárság zászlaját, mem alázkodik meg az u. n. kultur-

emberiség eltt— de minden sora és egész oeuvreje az igazi

emberi szolidaritás, a nemzetek közötti béke és egyetértés, az

emberszeretet, a valódi mveltség, a valódi kulturáltság evan-

géOiiuma. Minden irása magyar és emberi, mert az igazi magyar
költnél a kett egy.

Ha Kozma Andor értékét eddig nem tudítuk eléggé meg-

becsülni — a hiba nem benne,. hanem mi bennünk rejlik, a mi

vakságunkban és a mi elfogultságunkban. Ha Kozma Andor

nem itt születik, hanem Kelet-Indiában, ha költeményei nem az

neve alatt, hanem Rabindra Nnth Tagore neve alatt, ha nem
magyarul, hanem bengáHai nyellven jelennek meg — nincs az

a pesti snob, akinek könyvei között minden kötete meg nem
volna a legszebb diszkiadásban-

Ha a mostani összeomlás sem fog minket kigyógyitani

ebbl a betegségbl, az idegennek túlbecsülésébl, a magun-

kénak lekicsinylésébl, — akkor igazán nem lehet már rajtunk

segíteni.

Ha még ezt a tanulságot sem vonjuk le a rettenetes kata-

klizmoszból — akkor igazán nem érdemelünk jobb sorsot, mint

amibe jutottunk.

Talán — bizonyára — hiszem legalább — a .Maláltánc''

fel fogja rázni a lelkeket — még itthon is, a saját hazájában is.

És most bocsánatot kell kérnie a szerznek a hivatásos

kritikától és irodallomtörténetirástól, hogy az dolgukba

mert avatkozni, hogy költeményeket mert bírálni, még nyil-

vánosságra nem jutott költi munkáról véleményét elre meg-

mondani, a költ helyét az irodalomban ugy magában megálla-
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pitani és ebben a közönségre appellálni, — de hát a hivatásos

kritikának harminc . esztendeig volt i'deje ezzel a kérdéssel

foglalkozni és hogy nem tette, hogy közömbösen elhaladt mel-

lette, ez talán — st bizonyosan— oka annak, hogy a magyar
közönség ezúttal sem, mint sok más esetben sem jutott tudatára

annak, hogy min értékkel gazdagodott.

A külföld felvilágosítása.

A világháború még egy felismerést tett nyilvánvalóvá,

amely ugyancsak nagy feladat elé állitotta a könyvet és mind-

azokat, akik a könyv szolgálatában állanak.

Soha nem mutatkozott annyira nyilvánvalónak, hogy a

magyarság az egész világ szemében valllósággal Ismeretlen

fogalom, hogy nem tudnak róla semmit, s amit róla tudnak és

Írnak még legközelebbi szomszédjai, még szövetségesei is: az

mind felületes, hibás, téves, vagy rosszindulatú; soha sem volt

oly világos, hogy ebbl még nagy kára származhatik az ország-

nak és hogy megérkeztünk az utolsó órához, amidn ezeken a

bajokon segíteni kdl — ha még lehet.

Igazán sajátságos és véletlen körülmények Mézték el
azt, hogy én hívhattam fel széles körök figyelmét a magyarság-

nak erre a fontos ügyére. A világháború oka'iit és végcélját

megvilágító, német nyelven is megjelent könyvem egyiik rész-

lete arra indította Eucken Rudolf-oí, a világhír német tudóst,

hogy levelet intézzen hozzám, amdyben a németek ismert

elfogultságával reflektál könyvem egynémely állítására. Vála-

szom viszonválaszt provokált és az igy kifejldött eléggé

érdekes leveilezést Yégül Eucken belleegyezésével közzétettem

egy németországi folyóiratban.

Ettl fogva még élénkebb figyelemmel kisértem ezt a kér-

dést és megdöbbentem az ellenséges irányú közlemények egész

nagy áradatán, mely még a háború folyamán is, még német
részrl is megi'ndult ellenünk. Figyelmeztettem is erre többe-

ket, hivatásos publicistákat, aktiv politikusokat is, az u. n. ille-

tékes köröket is — de senki ügyet sem vetett rá. Erre azután

megírtam „A magyarság ügye a külföldön'' cimü könyvemet,

melyben ezt a nézetem szerint felette fontos kérdést az akkori

helyzethez képest megvilágítani törekedtem, egyszersmind

rámutatván arra is, mit kell tennünk?
23*
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Azt irtawi akkor (1917)

:

„Azt kell tennüink, hogy sorompóba íkell álltanuruk minden

egyes épkézláb 'emibert ennek az ügynejc szolgálatában. Azt kell

tennünk, hogy meg köl ragadii-unk minden eszközt arna, hogy a

magyarság ügyéti a külföldön propagáJíhaissuk, a magyarság hely-

zetét a külföld publiaisztikájában, irodalmában és e'zek utjain! közi-

véleményében megállapitsuk; azt kelli tennünk, hogy munkába
kelli áütanunk a hisztorikust, polirtikust, filozófust, geográfust,

geológust, gatedasági politükust, nomzetgazdát és fdlkloristát,

nyelvészt és etniografust, miezglaizdát és meteorológust, a teore-

tikus és gyakorlati embert, hogy a muittnalk mulasztásait helyre^

hozzák és lai jeienlnek megsokasodott feladatát elvégezzék, a jövt

becsüleitesien megalapozzák."

Míegtörtént-e az, ami e sorokban fogilaltatik? Megtörtént-e

valami belle? Haladtunk-e azóta csak egy lépést is hazánk

megismertetésének dolgában?

Ott tarturík ma is, ahol akkor tartottunk.

Az akkori kormány és a rákövetkez is épp oly kevés

érzéket tanúsított ez iránt a kérdés iránt, mint az elzk. És

mire már az egész közvélemény hangos volt és mindenfell a

legégetbb kérdésnek jelentették ki a külföld felvilágositását

— akkor már kés volt, már nem tudtunk, bármint erlködtünk

is, íelviilágositó Írásainkkal kijutni az ország határain tul.

Elmulasztottuk, amikor már felismertük a kérdés fontos-

ságát — a kell lélektani pillanatot.

A Bajtársi Szövetség, mely abban az idtájban keletke-

zett, irodalmi szakosztályában behatóan foglalkozott ezekkel a

kérdésekkel, részletesen megvitatta a könyvemben felsorolt

konkrét javaslatokat, ügybuzgó elnökének, Berzeviczy Albert-

nek és lelkes eladójának. Pékár Gyulá-nak vezetésével el is

készítette a gyakorlati megvalósítás eszközeit és útjait — de

már kés volt — a háborúnak az ismert módon történt befeje-

zése még a Bajtársi Szövetség-Qt is eltemiette.

Fogunk-e végre a multak tapasztalataiból tanulságot me-

ríteni? Be fogjuk-^ végre látni, hogy mennyit mulasztottunk

ezen a téren és szilárd elhatározással hozzálátunk-e végre az

épít munkához?

Minket nem fegyverekkel gyztek le — de az irott szó.
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a nyomtatott bet propagandájával. Nem Foch tábornagy, siein

Sarrail tábornok, sem Haig angol marsall, sem Diaz tábornok,

nem Nikoláj NikolajeviCs és nem Brusszilov vert le bennünket,

hanem Lord Northdiffe, a sajtó-propaganda diktátora.

A nyomtatott bet, melytl annyira fáztunk, melyet lenéz-

tünk, melytl jóformán iszonyodtunk — megbosszulta magát

rajtunk.

-. Minket a nyomtatott bet ölt meg, minket csak a nyom"

tátott bet állithat újra talpra.

Mert, ha uj életre akarunk kellni, ha vissza akarjuk vivni,

amit elvesztettünk, ha újra helyet akarunk foglalni a mvelt
nemzetek sorában — ezt csak annak a fegyvernek segítségé-

vel érhetjük el, amellyel letiportak.

Meg kell al^kotnunk azt a hadsereget, mellyel legyzhet-

jük ellenségeinket, mert ezzel a hadsereggel föléjük kereked-

hetünk, visszahódíthatjuk elszakadt véreinket, magunkhoz

édesgethetjük tegnapi testvéreinket, kik holnap ismét testvé-

reink lehetnek; visszaszerezhetjük az egységes, osztatlan

hazát; meggyzhetjük igazainkról gyztes ellenfelleinket;

nemes versenyre kelhetünk velük az emberi kultúra értékeinek

termelésében és kultuszában, idvel talán barátainkká tehet-

jük tegnapi ellenségeinket; meg kell szerveznünk azt a szdllemi

hadsereget, melynek katonái a tudósok, az irók, a költk, a

mvészek, — muníciója a szellem, a tudás, a tehetség, a kul-

túra — fegyvere, puskája, gépfegyvere, ágyuja a nyomtatott

bet, az újság, a folyóirat, a könyv: — azt a hadsereget, mdy
képes legyen a népek egymásközti versenyében diadalmasan

megvívni a magyarság szelHiemi hadjáratát.

Minden egyéb fegyver hiján, csak ezzel a fegyverrel

gyzhetünk, csak ezzel igazolhatjuk be a magyarság világtör-

téneti, világpohtikai' hivatását.

A könyv — a háború alatt.

A könyv történelme a háború alatt egyike a kor legérdle-

kesébb dolgainak, érdemes lesz arra, hogy hivatott kéz vala-

mikor megirja. Mia még korán volna. Ami tárgyunkra tartozik,

az röviden elmondható. Mikor a háború kiütött, a szükségle-

tekben amúgy is utdísó helyen álló könyv azt elssorban érezte

meg. A forgalom annyira leapadt, hogy szinte teljesen meg-
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állott. A kiadók késbb, hogy némi életet öntsenek vállala-

taikba és hogy a közönséget újra könyvek vásárlására ösztö-

kéljék, az árleszállítás régi rendszeréhez follíyamodtak. Mi is

ilyen árleszállítást rendeztünk 1916 tavaszán. Annyira deval-

válódott akkor a könyvek értéke, hogy a bolti ár harmadáért,

negyedéért, ötödéért, st még olcsóbban is kellett kinálni a

közönségnek szép, jó és kedvelt magyar könyveket.

Ez az árleszállitási akció tényleg megindította a könyv-
vásárlást, mert összeesett valami sajátszer tünettel, olyan-

nal, aminnek még a könyv történetében nem volt párja.

Egyszerre valami csoda történt. Felfedezték, hogy sok

egyéb mellett a hadviseléshez még könyv is kell. St a hosszú

hadviseléshez nagyon is kell. Majdnem olyan fontos kellék,

m'int a vas, acél, réz, liszt, gyapot, majdnem olyan szükséges,

mint a kard, a puska, az ágyú.

A lövészárokba konszignált emberiségnek szüksége volt

valamire, amivel a rettent unalmat elzze, valamire, ami szel-

lemét felfriissiti, lelkét felüdití, kitartását megacélozza. Szük-

sége volt szellemi táplálékra — majdnem ugy, mint kenyérre

és húsra.

Persze ez is more patrio indult meg, a potya jegyében.

Be kell ismernem, hogy ennek ezúttal voltaképpen a mi intéze-

tünk volt a kezdeményezje, mely már 1914 szeptember 3-án

a honvédeikni miniszterhez intézett átiratában százezer kötetet

és füzetet bocsátott rendelkezésére a kórházban fekv sebe-

sült katonák részére, oly idben, amikor még semmiféle akció

a sebesülteknek olvasmánnyal való ellátása céljából nem volt

megindítva. A tulajdonképpeni mozgalom, mely könyvet akart

juttatni a harctérre a katonáknak, csak késbb kezddött.

Németországban és Franciaországban ezt a mozgalmat akként

indították meg, hogy a nagyközönséget felszólították pénzado-

mányok gyjtésére abból a célból, hogy azután az öss^gyü-
lend pénzbl a hadtestparancsnokságok a katonák közt szét-

osztandó könyveket vásároljanak a kiadóktól. Nálunk a közön-

ségtl és a kiadóktól is közvetlenül könyvek küídését kérték,

ami már azért is hibás volt, mert ily módon sok selejtes könyv

jutott la szétosztó bizottság kezéhez és onnan az olvasókhoz.

Az a feHsmerés, hogy a könyv a hosszú háboruviselésnek

egyik fontos eszköze, egy uj intézmény megalapításához veze-
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íett: a tábori könyvkereskedéshez. Vé^re ejarv alkalom, amidn
hozzáférhetünk a népmilliókhoz akkor, amikor azok lelkileg

diszponáltak arra, ho^y a könyvvel megbarátkozzanak. Végre
szükségletté vált a könyv, még a magyar könyv is.

De mint minden egyébben, ebben is háttérbe szorították

a magyarságot. Ezúttal igazán nem élhetetlenség volt, ha a
magyar könyv alig tudott eljutni nagy tömegekben odla, ahol

nagyszer keletje lett volna. A német könyv nem engedte, ille-

tleg az osztrák protekciö és tulkapás, mely jóformán minden
tábori könyvkereskedést osztrák kézre juttatott. És milyen

Jíézre! Tehetetlen, kis agyú, kicsinyes szatócsokra.

A harctéren nagyszer piacot lehetett volna teremteni a

magyar könyvnek és jövt biztositani neki taláni minden idkre.

Soha vissza nem tér alkalom volt arra, hogy irodalmunk leg-

javát eljuttassuk ezúttal valóban a legtágabb körökbe. De ezt

organizálni kellett volna kiadóilag és terjesztés tekintetében is.

És ezt nem lehetett megcsinálni, mert jóformán az összes tábori

könyvkereskedések osztrák kézen voltak. így történt, hogy
nem a legjavaj jutott ki a magyar irodalomnak és nem oly mérv-
ben, mint lehetett volna.

Még egy pont volt, ahol a magyar könyv — százezreknek

fájdalmára — tökéletesen háttérbe szorult. Nem birttik eljut-

tatni magyar könyyeinket idegenbe, klönösien Oroszországba,

éveken át sínyld foglyainkhoz. Sem a Vöröskereszt, sem a

hadifogolygyámolitó egyesület ezen nem birt segitemi. Vak-
mely láthatatlan kéz minden intézkedést megsemmisitett. Min-
den elterjesztés, minden reklamáció, minden semleges közben-

járás hiábavalónak bizonyult. Hogy foglyaink oly lelki 'díisz-

pozioióban érkeztek haza, amiben láttuk ket, ebben bizonyára

nagy része van annak, hogy éveken át teljesen elvesztették a

kapcsolatot a magyar szellemi élettel, a magyarsággal.

De itthon azalatt emelkedett a könyv értékben, megbe-
csültetésben. Minél nehezebbé lettek a viszonyok, minél nagyobb
nehézségekbe ütközött uj könyveket elállitani, annál nagyobb

értéküekké váltak a régi jó könyvek.

Az összes életviszonyok megváltoztak; az élet megnehe-
jzlt, minden téren megkezddött az a folyamat, amely a miM-
inkább növeked drágasághoz vezetett; a nyersanyagok

elfogytak, a közlekedés jóformán megsznt, már a szövetséges
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Németország, már Ausztria is elzárta határait a legszüksége-

sebb dolgok kivitele eílll — a papirárak elképzelhetetlenül

emelkedtek, a könyv elállásához szükséges egyéb kellék,

könyvkötvászon, lemez, spárga, cérna, drót, enyv, festék,

ólom és sok egyéb teljesen elfogyott — a munkások bevonul-

tak, akik itthon maradtak, nagyrészt sürgs hivatalos munkák-
kal voltak elfoglalva, ezeknek is a bére óriási arányokat öltött

— az üzemi költségek is rendkívül nagyra emelkedtek, szinte

lehetetlen volt könyveket nyomatni, köttetni', forgalomba hozni.

Bekövetkezett a magyar könyv tragikuma — most, hogy
kelend volt a könyv, most, hogy szükségleti cikk, keresleti

tárgy lett, most lehetetlen vdl't elállitani a könyvet. A legjobb

könyvek sorra elfogytak — nem volt mód uj kiadásokat nyo-

matni bellük. És ha még lehetett volna is valahogy, a kiadók

nem mertek belevágni, nem volt bátorságuk, nem tartották

lehetségesnek, hogy a tegnapi négy koronás könyvet hat-nyolc

koronáért adják és addig-addig huzódozta'k ettl, mig kénytele-

nek voltak végül tizenöt-húsz koronás árban közrebocsátani azt.

A kiadók csak nagynehezen és igen-igen félénken szán-

ták rá magukat némi áremelésre. Ele'inte ez abból állott, hogy

a könyvárusok beszüntették a vevknek adott rabattot,

azután öt, késbb tiz "/o-kal emelték a bolti árakat. Csak mikor

már minden szörnyen megdrágult, szánták rá magukat

nagyobb áremdüésre. Ez akkor seim állott arányban a többi áru-

cikk árának emelkedésével. Mig minden egyéb árucikk tízszeres,

húszszoros árra emelkedett— a könyv l'egfeljebb eredeti árának

dupláját érte el. A kiadók félitek, hogy a magasabb árakkal

driasztják a vevközönséget. Csak mikor látták, hogy fogyó-

félben lev kiadványaikkal min lánckereskedelem folyik a

könyvpiacon, akkor kezdték belátni, hogy jobb szolgálatot tesz-

nek a könyvvásárlás ügyének, ha mérsékelten felemelt árakon

hozzák forgalomba keresettebb kiadványaikat, mintha engedik^

hogy azok illetéktelen üzérkedés tárgyai legyenek.

Közben ugyanis egy egészen uj vevközönség keletke-

zett a hirtelen meggazdagodott hadimilliomosok táborából.

Ezeknél is divatba jött a könyvvásárlás. Volt ezek között

olyan, aki megbecsülte a ritka könyvet, jól meg is fizette és

volt olyan, aki csak éppen az imént vásárolt könyvszekrényt

akarta teletömni.
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Az ilyenek azután szinte kilogramm- vagy mázsaszámra,

st méterszámra is vettnek a könyveket. A legérdeke-

sebbek azok voltak, akik miindenáron régi könyveket akartak,

tekintet nélkül azok bels tartialmára. A fdolog, hogy küls for-

mára régiek legyenek.

Az okok között, amelyek ebben az idben nagyban hoz-

zájárultak a könyvek kelendségéhez, egyik az is volt,

hogy a könyvet ajándékul lehetett felhasználni; ez volt az

egyetlen cikk, amelybl nagy készletek voltak, amiket nem
dugtak el, st készségesen feltárták ket és csak igen mérsé-^

kelt áremeléssel bocsátották áruba.

Arra a legérdekesiebb kérdésre, hogy min könyvek

iránt érdekldött leginkább az igazi könyvvev- és olvasó-

közönség a háború alatt — lalig lehet megbízható feleletet

adni. Annál a körülménynél fogva, hogy éppen a legjobb köny-

vek fogytak el lieghamarább és nem jelentek meg uj kiadás-

ban, nem lehet tudni', hány példány és hány kiadás fogyott

volna el azokból, ha meg lettek volna. így csak általánosság-

ban állapitható meg, hogy mindenekeltt az imakönyvek fogy-

tak el pélkiátlan mennyiségben; az ember'iségnek szüksége

volt vigaszra, feledésre — az imádságos könyvben kereste

azt. De szüksége volt valami refugiumra i's, menekvésre a

jelen nyomoruságaiból a költészet örök forrásaihoz, azért volt

nagyon kelend a bels értékkel b'iró könyv; például a

Mas'szikus Regénytár'' kötetei, meÜSyeket a közönség alig mél~

tányolt megjelenésükkor, most a legkeresettebb könyvek közé

tartoztak. És akit az olvasóközönség az utolsó tíz év alatt

mindinkább elhanyagolt, a nagy idk nagy irója most ezekben

az igazán nagy napokban újra elkerült; nem volt olvasottabb

irója a magyarságnak ezekben az esztendkben Jókai Mór-

nál A fiatalabb nemzedék most fedezte csak fel igazában

Jókait. Népszerbb mvei mihamarabb elfogytak és könyvé-

szeti ritkaságokká váltak. A Nemzeti díszkiadás egy-egy

piacra került példányáért valóságos versengés indult meg.

Nagy kár, hogy Jókai mveit a nagy papirhiány miiatt nem

lehetett újra nyomatni ebben az idben. Mbst lett volna csak

igazán nagy elterjedése és nagy hatása.

Mikor a jobb könyvek elfogytak és nem voilftak kapha-

tók, a még rendelkezésre állott rossz papiron a könnyebb
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szépirodalom egy fajtája keletkezett és azontúl az volt a

kelend.

Legrövidebb ideig élt az u. n. háborus irodalom. Mind-

attól, ami akár politikai, akár katonai szempontból a háború-

val foglalkozott, akár történeti, akár mémoire-szerti, akár

ambicfóval megirt és maradandóbb életre számitó, akár pilla-

natnyi aktualitás — mindettl gyorsan elfordult a közönség,

amely egy idponton tul nem akart többé hallaríi a háborúról.

Mindezeket a könyveket — pedig voltak köztük értékes mun-
kák is, különösen nagy külföldi szerzk világhírre vergdött
munkái — végleg eltemette a közhangulat. Oly csömör vett

ert a közönségen, hogy még látni sem akarta az u.n. hábo-

rús irodalmat.

Nagyszabású emlékm terve.

Mindamellett volt egy fajtája a háborús irodalomn^,

amely iránt igen nagy érdekldés nyilvánult a lieg^illeté-

kesebb helyen -- maguknak a katonáknak körében. Az a

könyv, amely az ezred harci' tevékenységérl szólt, amely fel-

elevenítette átélt események történetét, elhunyt bajtársak

emlékét, bejárt városok és vidékek képét, csodáHIatos mély

benyomást gyakorolt azok körében, akiket közvetlenül illetett.

Egy-két ilyen ezred-monografia jelent meg ügyes szerkesztés-

ben és méltó kiállításban és ez megérlelte azt a vágyat, hogy

más ezredek is gondoskodjanak hasonló emíékkönyvek meg-

írásáról.

Mindenki meg volt gyzdve arról, hogy a háborút sze-

rencsésen fogjuk befejezni és miindenki ezt az emlékmvet
óhajtotta magának biztosítani örök emlékül. Ez annyira köz-

kivánatképten nyilatkozott meg a katonatisztek, altisztek és

legénység körében, hogy maga a hadvezetség szükségesnek

látta, hogy az ügygyei foglalkozzék, hogy azt egységesen irá-

nyithassa és a tervnek az ügyhöz méltó megvalósítását bizto-

sithassa.

A terv oly nagyszabású volt, hogy megvalósítása esetén

talán az egész világirodalom legnagyobb szabású és terje-

delm mve jön vala létre. Hiszen több mint kétszáz nagy,

negyedrétü kötetrl volt szó, melyet ugyanannyi szerkeszt

vezetése mellett több ezer munkatárs k és sok száz rajzoló diszít,
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Éppen a terv grandiózus voltánál fogva a hadvezetség,
illetleg a hadügyi és honvédelmi minisztériumok belátták,

hogy azt nagyszabású kiadói és technikai szervezet nélkül

nem lehet megvalósítani és e ponton kapcsolódott bele inté-

zetünk — mely már addig is konzultativ szerepet vitt benne
— a további teendk dolgába. Minket biztak meg avval, hogy
részletes tervet dolgozzunk ki, miként lehetne az eszmét meg-
valósítani. Intézetünk képviseletében annak ügyvezet igaz-

gatója, dr. Szántó Andor dolgozta ki azt az egész kérdést mto-

den vonatkozásában felölel els tervezetet, mely ennek az

óriási kötetsorozatnak mind' megszerkesztését, mind techrtiikai

elállítását és elterjesztését biztosítani hivatva vojt.

A további tervezetek már a nagy magyar kiadóvállala-

tok vezetivel egyetértésben dolgoztattak ki, mert ugy volt

tervezve, hogy az összes számbavehet tényezk, a nagy
magyar könyvkiadóvállalatok egyfell, az osztrákok másfell,

mindkét ország nagy nyomdái, papírgyárai, könyvköt-üzemei,

reprodukáló intézetei az ügynek szolgálatába állíttatnak. Már
meg volt alakítva egy önálló magyar kiadó-részvénytársaság

és egy önálló osztrák hasonló intézmény, kell tkével ellátva,

hogy azonnal hozzáfoghasson a munkához.

Számos elzetes konferencia után megkötöttük azután a

végleges szerzdést a hadügyminisztériummal; és néhány

nappal rá tette közzé I. Károly osztrák császár azt a mani-

fesztumát, mely az osztrák állam felbomlására vezetett; rövi-

desen bekövetk'ezet't Ausztriának részeire való oszlása,

Magyarország különválása, a hadsereg teljes felbomlása —
vége volt az egész nagyszabású tervnek. Ez is áldozatául

esett a bekövetkezett helyzetnek.

Magyar szempontból! ez örökké sajnálni való. Mert
ez lett volna az egyetlen alkalom, hogy a magyarság szerepét

a háborúban igazságosan és híven ismertesse az egész világ

eltt, minthogy a terv szerint gondoskodás történt volna

arról, hogy a nagy munka egy világnyelven is a világ ösiszes

közkönyvtáraiba eljusson.

Katonai téren ez volt talán az egyetlen eset, midn
magyar kezdeményezés és magyar hozzáértés a magyar
tényezknek biztosította volna a vezetés és irányítás szerepét.

Másképen volt megírva a sors könyvében.
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A könyv diadala.

Ha a háború borzalmai közepett egyáltalában örülni

lehetett még valaminek — mindenesetre örvendetes jelen-

ség volt a kön^^nek kétségtelen diadala. Egy nemzet, mely-
rl éveken át joggal hirdették, hogy valóságos betüiszonyban

szenved, egyszerre szinte lázas mohósággal kap a könyv
után; egyszerre szenvedélyévé váliik az olvasás, a tanulás, az

önképzés, a mveldés.
Vájjon megmarad-e a háború után a könyvnek ez az uj

nagy közönsége? Vájjon nem ideiglenes divattal, múló áram-
lattal állunk-e szemben? Vájjon az a katona, aki a lövészárok-

ban megszokta az olvasást, fog-e majd rendes foglalkozása

során i'S könyvhöz folyamodni a pihenés óráiban? Vájjon a

hadigazdag nem éri-e be azzal, hogy könyvszekrényét egy-

szer teletömte könyvekkel? Vájjon a tömérd'ek újság, a sok

medd politizálás nem fogja-e elvonni' az olvasókat a neme-

sebb irodalmi élvezetektl?

Prófétának kell'lene lennie annak, aki ezekre a kérdé-

sekre válaszolni tud. Én nem tudok. De egy egészen

bizonyos. Az, hogy a történielem legválságosabb korszakában,

minden egyes ember életének legkritikusabb perceiben — a

könyvhöz fordultunk tanácsért, irányításért, vigasztalásért,

megnyugtatásért, felfrissítésért; a könyv volt egyetlen h és

kitartó barátunk a kórágyon, a csatamezn, a fogságban, a

számkivetésben, a kétségbeesésben. És ami remény fakadt

bennünk, hogy valaha még jobb napokra is fogunk virradni

— azt is csak a könyvnek, a jó és emberséges könyvnek

köszönhetjük.

Éppen ezért a hivatásos könyvkiadónak most a háború

után fokozott feladata van a könyvvel és a közönséggel

szemben.

A könyv az egyetlen, amely kivezethet bennünket a jelen

nyomoruságaiból. Azok a könyvek, amelyek még ma nincse-

nek meg, amelyek még megirandók, amelyek ki fogják jelölni

az utakat, amelyeken haladnunk kefll. Ezekrl a könyvekrl

a kisadóknak fog kelleni gondoskodni. És fognak róluk gon-

doskodni.

És feladatuk lesz a kiadóknak a közönséget megtartania

könyv szeretetében, a könyv kultuszában. Ha meg tudták
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hódítani saját erejükbl és a viszonyok alakulása folytán a

legellenségesebb, mert teljesen közönyös közönséget a

könyvnek— meg kell találniok az eszközöket arra is, hogy meg
is tartsák ezt a közönséget. Erre most igen nagy szükség

van. Mert a háború visszavetette az emberiséget legalább egy

századdal, szellemiekben, erkölcsiekben, gazdaságiakban, még
rendes emberi életvitelben is — la könyvnek hivatása 'lesz,

hogy visszavezesse a kultúra, az emberiesség, a szellemi élet

megújuló ösvényére.
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A DIKTATÚRA RÉMURALMA ALATT.

A raffínált rendszer.

Ennek a könyvnek bevezet fejezetében elmondottam,

hogy íeljegyzéseim megírására jórészt az a helyzet ösztökélt,

amelybe a prdetárdiktatura elmevezése alatt szerepelt rendszer

a könyvkiadást juttatta és az a perverz felfogás, amelyben a

magát kommunisztikus alapon állónak mondott állam a könyv
terjesztését, termelését és tizemét részesítette. Ha feljegyzé-

seimí nem igazolták annak a felfogásnak igazságtalan voltát és

tarthatatlanságát, akkor megírásuk céltalan volt. Azonban
remélem, hogy mindaz, amit a magyar könyvmek sorsáról az

utolsó ötven esztendben e lapokon elmondottam, teljesen

igazolja, hogy azok a megnyilatkozások, amelyekkel a szel-

lemi termelésnek prófétáit a maguk uj rendszerét akarták

indokolni, teljesen hibás, felületes, tudatlan, értelmetlen, logikát-

lan, hazug és erszakos feltevéseken alapultak.

Ha ezt adataimmal beigazolnom sikerült, akkor volta-

képpen felesleges volna történelmünknek ezzel a végtelen szo-

morú epizódjával itt foglalkozni. Felesleges volna megcáfolni

azt, ami' önmagában összeomlott, ami önmagát elitélte.

De ez a rendszer oly mély sebeket ütött mitidazon, amihez

hozzányúlt; oly beláthatatlan hosszú idkre kiterjed katasz-

trófát idézett el mindenütt, ahol rendelkezett; oly felfordlulást

eredményezett ott, a hol szervezni, rendezni akart; oly teljes

anarchiát hagyott maga után, hogy szinte kötelezvé válik min-

denkire, legalább annyiban hozzájárulni a történtek helyes fel-

ismeréséhez, hogy a helyrehozás munkája némileg megkönnyit-
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tessék. A khaotikus rendetlenségbl csak ugy tudunk némileg

rendezett állapotokhoz visszatérni, ha széjj elszórt, megsemmi-
sitett értékeinket mindenünnen össze tudjuk szedni, a maguk
helyére visszahelyezni, ha az elméket ki tudjuk vezetni abból a

zrzavarból, amelybe a diktatúra raffinált akció-programmja

juttatta ket.

Mert a legnagyobb mértékben raffinált volt az. A leg-

nagyobb mérték zavart okozta éppen azáltail a meggondoltan

céltudatos eljárása által, hogy mint a kultúra elharcosa jelent^-

kezett, mint a szellemi életnek, mveltségnek, a íeMlágosodott-

ságnak fáklyahordozója, mint a tudásnak, az irodalomnak, a

könyvnek protektora:.

Minden intézkedése azt a célt szolgálta: elhitetni az

emberiséggel, hogy nem lebeg más cél elltte, mint a tömegek-

nek részeltetése a kultúra áldásaiban. Minden kijelentése azt

helyezte kilátásba, hogy meg fogja nyitni a tudomány kapuit

mindenki eltt, aki oda be akar lépni; oda fogja adni a köny-

vet mindenkinek, aki tanulni akar; hogy el fogja vinni ai kultúrát

mindenüvé, ahol azt szivesen veszik, hogy hozzáférhetvé fogja

tenni mindenki számára a tudományt, az irodalmat, a mvé-
szetet. Hogy közkincscsé fogja tenni azt, ami eddiiig csak keve-

sek prerogativája volt.

Egybevetve azokat, amiket a proletárdiktatúra véghezvitt,

ezekkel a nagyszabású programm-kijelentésekkel, nem tudok

szabadulni attól a gondolattól, hogy a kultúrának ez a szünet-

len hangoztatása volt az a maszlag, amellyel még a magasabb-

rend értielmiséget is meg akarta nyerni a maga részére, vagy

legalább is lefegyverezni.

Raffináltan volt ez kigondolva.

Egyfell biztos volt, hogy azok, akik egész életükön át a

kultúra érvényesüléséért küzdöttek, nem fogják ellenezni azo-

kat az intézkedéseket, amelyek látszólag a kultúra diadalát

jelentik. Másfell semmi sem ersíthette meg jobban a dikta-

túra vezérképviselit, mint ha egyik-másik módon sikerül rend-

szerükbe bekapcsolni azokat a férfiakat, akiknek neve a közön-

ség eltt, mint a mvészet, az irodialom és a tudomány hivatott

képviselié, tiszteletben részesül.

Ezért törekedett a proletárdiktatúra mindenekeltt a szel-

lemi munkásokat a maga részére megnyerni. Ezért sietett fenn-
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állása els óráiban elhitetni velük, hogy egész 'rendszerét a kul-

túra alapjára helyezi és a kultúra fejlesztése érdekében fogja

kiépíteni, minek legfbb bizonyítéka, hogy a szellem munkásai-

nak az eddiginél jobb elhelyezést, az eddigieknél kedvezbb
életfeltételeket biztosit, st a szellemi munkásokat álEtja az

állami élet legels sorába, róluk tartozik az uj társadalom

legels sorban gondoskodni, ket köteles a legelsrendü ellátás-

ban részesíteni.

Amliket a proletárdiktatúra mindjárt megalakulása után

közzétett oktatásügyi rendszerérl, könyvtárpolitikájáról, szín-

házi intézkedéseirl, képzmvészeti programmjárói, muzeális

terveirl, az nem a proletárok megnyerésére volt szánva, mert

azokat ezek a kérdések nem érdekelitek, hanem a mveltek, az

intelTektuellek, a mvészek, az írók, a tudósok, a tanárok érdek-

ldésének és rokonszenvének felkeltésére volt hivatva. És talán

ez magyarázza meg némileg, hogy azokból a körökbl is olyan

sokakat láttunk a proletárdiktatúra ügybuzgó eímozditói

között, akikrl fel nem tehettük, hogy ismerve e rendszer rom-

boló céljait és kegyetlen eszközeit, annak szolgálatába állottak

volna. Sehol sem végzett akkora pusztítást a proletárdliktatura,

mint a szellemi munkások körében, akiket lelcsábitott, meg-

ejtett, félrevezetett, bnbe vitt hazug és ámitó jelszavaival.

Hiszen igaz, hogy arról az államról, amely a magyar iro-

dalom renaissance-át igérte, az irodalom céljainak megvalósí-

tását, a tehetségeseknek elismerését és oly mérték megbecsü-

lését, aminre eddii$: példa nem volt, nem tehette fel a szellem

munkása azt, hogy csak jogfosztás, vagyonpusztitás, ember-

irtás és rombolás a célja. Arról az államról, amely azt hir-

diette, hogv a szellemi kultúrára épül föl az egész uj tár-

sadalom és az uj állam, nem tehették fel mindennek az ellen-

kezjét azok, akik eddig is a szellemi kvalitás különleges elismej-

rését tekintették a kultúra igazi biztositékának.

Mégis az emberiség történetének legszomorúbb fejezete a

magyarországi proletárdiktatúra története, nemcsak azok miatt

a rettenetes kegyetlenségek miatt, amelyeken e rendszer fel-

épült, mert hiszen azok eszeveszett, abnormális emberek csele-

kedetei lehettek, de legszomorúbb azért, mert értelmes, tehet-

séges, tanult emberek, szellemi munkások egész csoportja

hitelt adott azoknak a theóriáknak, amelyek lehetetlensége,
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erkölcstelensége, szabadságtipró szelleme, gondolatelnyomó

természete és módfelett zsarnoki tiendlenciája rövid néhány

nap alatt beigazolódott, hitelt adtak, szolgálatába álltak és ami-

dn a nagy hazugságok és ámitások nyilvánvalókká váltak —
nem birtak elegend erkölcsi ervel, hogy fellázadjanak lelle-

nük, hogy kiszabadítsák magukat a lelki kényszer alól, hogy
megtámadják, megátkozzák az álnok és vesztegeti rendszert.

És még szomorúbb, ha nem hittek benne és csak anyagi

elnyökért, a pénzért, a sok és a több pénzért, az állásért és

elléptetésért áldozták fd egy napról! a másikra meggyzdé-
süket, árulták el eddig vallott hitüket. Hogy azok, akik tegnap

még szellemi elharcosai, ers hirdeti voltak a haza, a nem-

zet, a vallás fogalmának, a polgári eszménynek és a nemes

értelemben vett szociális gondolatnak, támogatói voltak a sza-

badságra, az egyenlségre, a humanizmusra felépített társada-

lomnak, — hogy azok több-kevesebb koronákért hirtelen átala-

kultak mindezekkel ellenkez „ideológ'iiák" harcosaivá.

Az egész, ahogy ma elttünk áll : egy minden méretet meg-

haladó, szertelenül nagy megveszteigetési akció volt; mindenkit,

aki él, meg kellett vásárolni, meg kellett vesztegetni, erre volt

alapítva az egész rendszer; a munkást horribilis bérekkel, a

tisztviselt soha nem álmodott fizetésemeléssef, ai mezei munkást

ötvenszeres napszámmal, a tanítót, az orvost, az iparost nagy

jövedelmi kilátásokkal, eddigi jövedelmét tizszeresen meg-

haladó fixumokkal kellett megnyerni a rendszernek, a szellem

munkásait ezeken felül ráadásul még azzal is, hogy meg fog-

nak valósulni mindazok az ábrándok és állmok, amelyeket a szel-

lem ideális lelk lovagjai kulturális végcélokul kitztek, és

azzal, hogy ket magukat fogják odaállítani azoknak a kulturá-

lis rendeltetés intézményeknek élére, amelyek a világot át fog-

ják alakítani.
Nagy ellenmondások.

Azok között az eszközök között, amikkel a szellem mun-

kásait megvesztegetni és tévútra vezetni törekedett a proletár-

diktatúra, els helyen áll az a módi, ahogy a könyvkiadók hely-

zetét a kapitalista államban beállította, szembe állitva azzal azt

a fényes perspektívát, amelyet a kommunista állam nyújt az

Íróknak, amidn az irodalmat kiragadva a kiadó kezébl, füg-

getlenítve minden üzleti érdektl, maga lép fel, mint párat-
Révai: írók ~ Könyvek Kiadók. H. 24
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lan munificenciáju, minden irodialmi érdeket respektáló és min-i

denekfölé helyez kiadó, és a tehetség^^es irókat helyezi az élére

azoknak a szerveknek, amelyek a kommunizált kiadóvállala-

tokat helyettesíteni hivatva lesznek.

Érdemes-e most foglalkozmi! azokkal a képtelen vádakkal,

ameliyekkel a könyvkiadás eddigi, u. n. kaipitallista' nendszerét

illették? Érdemes-e kimutatni, hogy a mindezekben teljesen

járatlan, tapasztalatlan, amelTett rosszhiszem emberek a könyv-

kiadást és terjesztést, szerintük a termelési és szétosztó

könyvüzemet, csak ugy tudták rendszerükbe beillieszteni, ha

mindazt megtagadják, ami eddig lényege volt ezeknek a dol-

goknak, ha tagadják, hogy a könyvkiadó a kultúra hordozója

volt eddig, ha értelem, tudás és müveltségnélküli, rideg kapi-

talistának mondiják, aki egyetlen szempontot ismer, a „profit"-ot,

aki mindenben kizárólag üzleti szempontokat érvényesít aki-

nek nincs látköre, nincs érzéke a valódi szükségletek iránta

soha nem ismeri fel a valódi tehetségeket, akiinek nincs rend-

szere, nincs iránya, nincs könyvpolitikája.

Érdemes-e rámutatni arra a nagy ellenmondásra, amely

abban van, hogy egyfell teljésen devalválják az eddigi kiadók

munkájának értékét — másfell egész rendszerüket ráépítik

ennek a munkának alapjára, a könyvkultúrára, annak eddigi

eredményeire?

Érdémes-e rámutatni azokra az ellenmondásokra, amik

azután elállottak, mikor belátták, hogy azok nélkül az „üzletes

könyvkiadók" néHkül még sem mennek semmire és kénytele-

nek voltak beismerni^, hogy minden könyvkeresked az állam

kulturmunkása volt, hogy a kereskedelmi ágak között a könyv-

kereskedelem volt a legszervezettebb, hogy jól volt szervezve,

hogy harmonikusan mködött és hogy csak ennek a szervezet^

nek volt köszönhet, hogy a könyvkereskedelem kultúránk

kiépítésében fényes eredményeket tudlott felmutatni?

Kell-e rámutatni! arra az ellenmondásra, hogy a termelés

alapelvéül kitzik azt, hogy a lehet legolcsóbb áron ízléses

kivitelben hozzanak forgalomba könyveket és azután, mikor

már minden vállalat szocializálva van, horribilis magasságra

emelik fel a bolti árakat, hivatkozáisísal a termelési költségek

emelkedésére, a nagyobb munkabérre, a drágább nyers-

anyagra, és azzal az indokolással!, hogy miért ajándékozza a
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proletár munkájának egy részét azoknak, akik még rejtett

pénzkészleteikbl bségesen fizethetnek, és azzal az okosko^

dássaí, hogy a könyv árának mostani emelkedése ut a könyv
olcsóságához. - i

Ilyen okfejtésekkel teremtették meg a drága könyvet, Ez <

a proletárdiktatúra terméke. Azzal indult el, hogy a könyvet

hozzáférhetvé tegye mindjenkinek, hogy az ne legyen többé a

kiválasztottak, a gazdagok privilégiuma és megérkezett a drága
könyvhöz, amelyet igazán csak a gazdag, nagyon pénzes-

ember vehet meg.
Szellemi rabszolgaság.

Igen röVid id alatt kitnt a szellemi term^elés terén is a

proletárdiktatúra programmjának minden álnoksága és minden,

hazugsága. Kitnt mindenekeltt az, hogy a szocializáfás szel-:

lemi téren a legnagyobb rabszolgaságot jelenti, a szellem töké-:

ietes elnyomását, az agynak, a gondolkodásnak, a meggyz-
désnek teljes béklyóba szorítását, mindennek megsemmisité-

sét, amit évezredbs küzdelmekben az emberiség mint legbe-

csesebb vívmányt magának megszerzett. Ha elképzelhet

volna a termelési rendnek az a módja, amelyet a társadalmasí-

tás jelszavával itt meghonosítani megkíséreltek és amely oly,

teljes csdöt mondott, hogy ezer esztendre kompromittált,

minden e fajta gondolatot, akkor sem volna az a szellemi mun-
kára vonatkoztatható.

Ha a bányamüveket, a villamosmvöket, a vas- és acél-í

termöMst olyan szervezet alapján lehetne is organizálni, amely

egységes munkaidt, egységes munkateljesítményt és egyse-,

ges béreket tesz lehetvé, akkor sem lehetne az iró munkáját,,

a költ gondolatát, a mvész fantáz'iáját és tehetségét, az

újságíró ötletét, a kiadónak, a nyomdának, a színháznak mun-
káját „szocializálni".

Kinos viergödés volt mindaz, amit e körül a kérdés körül,

a proletárdiktatúra produkált. Beszüntettek egyes lapokat, má-
sokat azonban azzal az okadatolással mondottak fenntartandó-

nak, hogy „az irodalmi problémáknak szabad világporondja

legyen." Elvi alapon szabadnak mondották a diszkussziót; az

irodalom terén, de fölibe állították az elkerülhetetlennek mpn-;

dott cenzúrát, azt mondván, ez nem lesz olyan cenzúra, mint

volt* a régi, mert hiszen maga az állam fogja gyakorolni egyi
24*'
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cenzorgárda révén, amelynek tagjait maguk az irók fogják

szolgáltatni.

Hát az igaz, hogy nem volt olyan cenzúra, mint a régi,

hanem olyan, mely tökéletesen elnyomott minden szabad gon^

dolatot, mely nem ismert mást, mint a maga eszeveszett rend-

szerének dicsítését és amely a végén abban tetzött, hog>-

semmiféle szellemi terméket, de még egy közönséges üzleti

nyomtatványt, egy árjegyzéket, egy levélpapírt sem volt' szabad

engedély nélkül kinyomatni. Egy névjegy kinyomatásához a

Szellemi Termékek Országos Tanácsá-nak engedélyezése volt

szükséges. Idáig aljaisodott le az emberi szellem. Ellenben, mikor

mködését megkezdette az a bizonyos irókra alapított cenzúra,

akkor a magyar szellemi élet exponense lett a „Ma" cimü folyó-

irat és az els önálló szépirodalmi kiadványa a szellemi termé-

kek könyvkiadó üzemének Claude Farrére: „A kis kokottok"'

cimü könyve volt.

Azt mondották, hogy kulturális szempontból legfontosabb

indoka annak, hogy a kommunista kormány maga akarja az

irodalmi termelést irányítani és vezetni, az, hogy páratlanul

nagy pedagógiai felelsséget érez a tekintetben, hogy a kultú-

rától érintetlen proletártömegeket milyen irodalomhoz juttassa

elssorban. Hát elssorban a „Ma* -hoz és a „Kis kokottok''-hoz

juttatta ket.

A proletárdiktatúra els napján egy ,,parans'' elrendelte,

hogy az összes boltok további rendelkezésig bezárandók, kivéve

az élelmiszerüzleteket, a gyógyszertárakat és a könyvkeres-

kedéseket. Ez a rendelet vagy parancs akkor nagy feltnést

keltett. Olyannak tnt fel, mintha a könyvet csakugyan azok

közé az elsrend szükségletek közé akarná sorolni, ame-

lyeknek forgalma egy napig se szüneteljen, hogy amikor kala-

pot, ruhát, fehérnemt, fogkefét, szappant és más szükséges tár-

gyat nem vásárolhatok, akkor is módomban legyen szellemi

szükségleteimet kielégíteni. Min ut vezetett ettl a látszólag

szabad szellem rendelkezéstl addig a bürokrácia csimbo-

rasszójáig emelked rendeletiig, mely az egyes könyv miegvá-

sárlását a Szellemi Termékek Országos Tandcsá-nak jóváha-

gyásától teszi függvé!

A könyvüzem a maga sokáguságánál és sokoldalúságánál

fogva, sajnos, nem kerülheti el bizonyos fokig az Írásbeliség
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bürokratikus túltengését, de amit a diktatúra a maga központi

könyvelosztási rendszerével e tekintetben müveit, az mindent

túlszárnyal, amit emberi elme e tekintetben kigondolni képes.

Hogy nekem, ha egy szótárra, vagy egy a-b-c-és könyvre vagy
egy kátéra vagy egy Jókai-regényre, vagy bárminem könyvre

szükségem van, be kelljen mennem egy könyvkereskedésbe,

ott ezt a szükségletemet be kelljen jelentenem, a könyvkeres-

ked azután az általam szükségelt könyvet írásban megren-

delje a könyvkiadónál, a könyvkiadó a rendelést áttegye a

Szellemi Termékek Központi Elosztó Hivatalá-hoz, az elosztó

hivatal rájegyezze, vájjon a kiadó ezt a könyvet kiadhatja-e

készletébl, a könyvkeresked csak azután küldhessen el érte

és én végre nem tudom hányadik napon jussak hozzá az én

kis könyvemhez — ezt nevezte a diktatúra az irodalom népsze-

rüsitésének és a legtágabb körök részére való hozzáférhetésnek.

Halálos némaság.

Ha lehet még fokozása a bürokratikus rendszernek, akkor

a könyvtermelés terén még cifrább dolgokkal találkozunk. Az

irók kataszterével, azután az irói direktóriummal, azután a

felosztással, a fordítói szakerk, tudomiányos iSfzakerk és

egyéb rendszer szakerk kiválogatásának tervével, a kézira-

tok benyújtásának formaságaival, a sajtó alá adás ós könyv-

elállitás teljesen lélek nélkül valió berendezésével és sok

effélével. Mindez a végletekig men bürokrácia egyfell a

szelilíem teljes lenyügözésére, másfell arra a halálos némaságra

vezetett, amely a szellemi termelés terén a diktatúra ideje

alatt beállott. Soha ilyen reakció nem volt a világon, mint

ebben az idben Magyarországon, ahol „a termelés Irányítása*'

hamis jelszavával a szellemet egyszeren meg akarták ölni, a^

gondolatot el akarták tiporni, a szabadságot meg akarták

semmisíteni, és soha ilyen pangás nem volt, mint ebben az id-

ben, az irodalomban, amidn valóságos szellemi bénaság tett

lehetetlenné minden munkát, minden alkotást.

Az „irodalom fellenditésének" ez a korszaka legmeddbb

korszaka a magyar szeiHemi életnek. Azt a keveset is, ami

ebben az idben szellemi téren napvilágra jött, örökre el kel-

lene távolítani, meg kellene semmisíteni, mert nem tudni, vájjon

nem a frázisok által elbódított itrók sajnálatos aberrációii vagy a
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terror behatása álatt kikényszeritett, meggyözödésteOlen

irások-e.

És amilyen medd volt az irodalmi termelés, épp olyan

medd, örömtelen és áldástalan volt a könyvfogyasztás is a

diktatúra egész ideje alatt.

Ahogy a proletárdiktatúra kicsavarta a tollat az irók

kezébl, ahogy letörte a szellemi munkaképességet, épp ugy
megtörte a szellemi munka termékeivel egybeforrott kiadók

lelkét és tétlenségre kárhoztatta a terjesztéssel foglalkozó Ösz-

szes tényezket.
A kulíura nevében.

Maga az a közönség, amely az utóbbi egy-két esztend
alatt pezsg, eleven életet teremtett a könyvkereskedésekben,

most visszavonult mert hozzá sem juthatott azokhoz a köny-
vekhez, amd'yekre vágyott. Egy ideig elfoglalta helyét a

közönségnek az a része, amely szabaidtilni akart a tömegieisen

kezén kv fehér pénztl és azt be akarta fektetni az egyetlen

árucikkbe, amely kapható volt, de ennek is végét vetette a

Szellemi termékek tanácsának iirányitása. A fosztogató rend-

szert kiterjesztette a könyvesboltokm, kiadóhivatalokra is,

mi'nden könyvet lefoglailt sok száz és ezer példányban a maj-

dan megalapitandó könyvtárak részére. A könyvfogyasiztás

Hönyvfosztogatássá alakult át, a fogyasztás téliesen megsznt,
mert a fennforgó viszonyok között a könyvkereskedk azokat

a készleteket, amelyeket a „könyvtárüzem" nleghagyott náluk,

most már nem akarták értéktelén fehér pénz ellenében kiadni,

igy azután virágzás helyett csendiesi elhalálozásnak indult min-

den könywállalat. A pusztulás itt is teljes volt.

De a proletárdiktatúrának még ez sem volt elég. Volt az

irodalomnak egy oly része, amely szerintük nem volt felveend

á könyvtári akcióba és nem volt meghagyandó a könyvfogyasz-

tás részére sem, az a része, amely sok valóban selejtes szellemi

termék mellett igen becses anyagot foglalt magában, azt. ame-

lyet az egyes vallásos társulatok és intézmények tettek közzé,

a Szent István-Táfsalat, a Luther-Társaság, á Brify biblia-

társulat és más ily könyvkiadó vállalatok; mindezeknek a kiad-

ványait métermázsa-számra rakták kocsikra és vitték el á zu^
dákba megsemmisítés végett. A ,,Nick Carter^'-ek mellé a bib-

liát és a nóták és históriák mellé a tudbmányos theológíai mun^
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kát. Ami évezredeken át foglalkoztatta az iemT)eri gondolatot,

azt éretlen, tudatlan és lelkiismeretlen kölykök brutális ersza-
kossággal a papirmalomba utalták, mindenkorra való megsiem-

misitésre ítélték. A proletárdiktatúra nem tombolhatta ki magát,

csak ha Prohászka és FraknóU Platz Bonifác és Mihályü Ákos,

Székely István és Gie^swein Sándor, Bourget és Sienkiewicz,

Wiseman és Damaschke munkáit megsemmisitii. Ilyen volt a

könyv kultusza a diktatúra alatt.

Amikor az emberiség legjobban rászorult a könyvre;

amikor a végtelen nyomorúság ell csak abban az olvasmány-

ban lelhetett vigasztalást, amely a lélekre üditöleg, feleme^Böleg

hat; amikor mindene elveszett és egyetlen barátja maradt az

embernek, a könyv; amikor az ember rászorult arra, hogy

elmélyedjen elmúlt korok eseményeiben és eszméibeni: akkor

fosztották meg ettl az egyetlenegy eszköztl, amely megóvja
az embert az összeeséstl.

Talán egyik legkegyetlenebb tette volt az elmúlt rend-

szemek, hogy amidn az embereknek legnagyobb szükségük

volt egy ers narkotikumra, akkor ezt megvonták tlük, ennek

megszerzését lehetetlenné tettek. Mikor feloszlottak az összes

társas egyesületek, becsukódtak a kávéházak, megsznt jófor-

mán a közlekedés, mindenki otthonára volt utalva és mindenki

olvasni szeretett volna olyat, ami lelkét felfrissíti, akkor kiürí-

tették és bezárták a könyvesboltokat és a kiadóhivatali rak-

tárakat', lefoglalták és letiltották a könyveiket, hogy a közönsé-

get a vigasznak még ettl az egy lehetségétl is megfosszák.

És történt mindez a kultúra nevében éis azzal az indokolással,

hogy a közönség mániákus mohósággal vásáro'llia fel a köny-

veket és nem fog maradni könyv a nagy könyvtárakció részére.

A legszomorúbb napok.

Min érzéseket válthattak ki a diktatúra Intézkedései oly

emberek lelkületében, akik egész életük munkájával, minden

gondblatukkal, minden érzésükkd hozzá voltak nve ahhoz az

intézményhez, amelynek elpusztítását végig kellett nézríiök?

Bevallom, hogy életem legszomorúbb napjai közé számítom azt

a napot, amikor a tanácsköztársaság hivatalos lapjában meg-
jelent a könyvkiadóvállalatok szocializálásáról szóló rendelet.

Nem hittem soha egy percig sem, hogy a tanácsköztársa-
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Ság intézménye Magyarországra korlátozottan fennmaradhatna
akárcsak huzamosabb ideig is, mégis magam eltt láttam azt a

rengeteg pusztítást, amit megkótyagosodott emberek értel-

metlen intézkedései véghez fognak vinni órák és napok alatt

azokban a nagy értékekben, amelyeknek megteremtéséhez
évek és évtizedek voltak szükségesek. Magam eltt láttam azt

a félt gonddal fellép'itett vállalatot az nagy szellemi értékei-

vel, ahogy azt a centralizálás és uniformizálás léleknélküli

gondolata önálló egyéniségétl és jellentségétl meg fogja

fosztani. Magam eltt láttam, hogyan döntik romba egy egész

élet munkáját hamis jelszavak hangoztatása mellett, a nélkül,

hogy abból a köznek a legcsekélyebb haszna volna, st abban
a meggyzdésben, hogy az értékek elpusztítása a közre lesz

legnagyobb hátránnyal.

És volt még egy dolog, ami végtelen fájdalommal és

keserséggel töltött el, az a rendkívül elszomorító látvány,

hogy a proletárdiktatúra népboldogító jelszavai min pusztítást

vittek véghez azoknak elméjében, akik tisztviseli, munkatár-

sai, munkásai voltak a válságokba került vállalatoknak. A
miénknek is. Most jött el csak az igazi próbatétel azokra nézve,

akik a háborús viszonyok okozta körülmények mellett is meg-
maradtak a vállalat kötelékében.

Egyszerre abbamaradt a munka, felbomlott a rend, meg-
sznt a fegyelem; állandó gyülésezésekkel telt el a munkára
szánt id. A megejtend választásókat korteskedések és kapa-

citáMsok elzték meg; azután megválasztották a bizalmiakat,

a fbizalmiakat, a munkás- és üzemi tanács tagjait és ezek

elnökeit, azután következtek az apprehenziók, a kanapépörök.

a lemondások és az uj váksztások ; közben felebbezések a szak-

szervezeti tanácsokhoz, bösugások és feljelentések a különböz
fórumoknál. És mindezen életbevágóan fontos tevékenység

közepett megsznt minden termel munkai, ellsenyviedt min-

den gyümölcsöz tevékenység. Ezért 'is és abból az okbóíli is,

mert ezek a vezetésre és ellenrzésre hivatott tanácsok a lag-

gyengébb elemekbl lettek összeállítva, nem azokból, akik

értettek a dologhoz, hanem azokból, akik legtöbbet lármáztak,

legtöbbet ígértek.

Mert ebben a nagy vesztegetési korszakban a fontos

gazdasági tevékenységre hivatott vállalatok üzemi tanácsai is
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nem a szerint voltak megalkotva, hogy ki ért a dologhoz, ki a
jobb szakért, ki alkalmas az intézkedésre, ki a megbízható, a
becsületes, az arravaló ember — hanem a szerint, ki bir Jobb

összeköttetésökkiei] a szakszervezeteknél és az élelmiszer-

elosztó szerveknél, ki tud többet beszerezni a személyzet
részére; aki ily irányban többet tudott kilátásba helyezni és

jobban tudott lármázni és hangosabban terrorizálni^ — az került

a többiek élére, az lett a fember.
A tisztviselknek ebben az uj szerepében megint a n

bizonyult a gyengébb elemnek; k, bármin jó polgári család-

ból származtak, azonnal felfedezték magukban a proletárt,

máról-holnapra „osztálytudatosak" lettek és leszavaztak, mint

a karikacsapás, valahányszor erre alkalom nyilt — mindig a

legkevésbbé alkalmas elemekre, a vezetésre teljesen képtelen,

másod- és harmadrend tisztviselkre. így történt, hogy az

üzemek élére sehol sem a legjobbak, a legmegbízhatóbbak

kerültek, hanem a nagyszájuak, a sVihákok. Ezért is voDtak

annyira gyümölcsözk ezek az üzemek ebben az idben.

Akik igy bántak el azzal a vállalattal, mely nekik kenye-

ret adott, akik annyira nem tördtek sem ezzel, sem saját hol-

napi megélhetésükkel: azok persze még kevésbbé voltak tekin-

tettel arra a helyzetre, amelybe felebbvalóik, szellemi vezé-

reik jutottak.

Voltak, akiknek valóságos kéjes örömet okozott, ha

tüszurásokkal és kellemetlenségekkel elkeseríthették az igaz-

gató életét csak azért, hogy kimutathassák, hogy k „valakik",

— pedig igazán senkik sem voltak.

A valakik, azok, akik tudtak is valamit, a régóta az inté-

zetnél' mköd igazi szakemberek, akik szerették is foglalko-

zásukat — vele éreztek az intézettel és vele szenvedtek. Ezek

szerettek volna menteni, amit lehet. De többségben voltak az

uj „proletárok", a képtelen nagy fizetésekkel megvásárolt szol-

gálatkész támaszai az uj rendnek.

Szomorú fejezete ez ennek a kornak, mely megmutatta,

hova lehet jutríi, ha úrrá tesszük az inkompetenciát, a tudat-

lanságot és a nyers ert.

Mert a nyers er is alkalmat kapott, hogy kitombolja

magát. Hiszen hozzátartozott a proletárdiktatúra lényegéhez,

annak szinte alapeleme volt az a tökéletesen antikultürális
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törekvés, hogy a nem intelligensekkel akarták elvégeztetni az

intelligencia munkáját, viszont a felsbbrend értelmiség végezze

ei a testi munkások dolgát, a gyönge fizikum, a szellemi munká-
ban eífáradt kéz végezze el a robusztus izomember munkáját.

Nekem is, mint sok másnak ezekben a hónapokban, ugy
alakultak az életviszonyaim, hogy idnként rá voltam utalva a

puszta vegetatív élet folytathatása miatt a fizikai er segítsé-

gére. És akkor azok az u. n. „segédmunkásod", akiknek meg-
élhetése Yégttt én éjet-napot összetev, megrl munkát
végeztem — tanácskozásra ültek össze, vájjon kötelességüik-e

a kollektív szerzdés keretén belül ezt vagy azt a munkát fel-

jesiteni?

És ezekre akartam én ráhagyni a vagyonomat. Ezek
között akartam én „szocializálni'* a vállalatot!!

Fogtam a végrendeletet, immár a harmadikat és dara-

bokra téptem.

Az én szocializálásom is megbukott. Azok buktatták meg,

akiknek javára szólt volna.

Mikor a háború kiütött, száznál többen voltak, akik cél-

tudatos vezetés mellett az intézet közhasznú munkáját végez-

ték— most, hogy lezártuk ezt a szomorú fejezetet, alig néhá-

nyan vannak még itt ezek közül, ezeknek is leigy része

felesleges.

így zsugorodott össze a háború folytán és ennyire pusz-

tult a proletárdiktatúra folytán az a nagy vállalat, mely —
mint e lapokon kimutattam — joggal tekinthette magát a

magyar szellemi élet, a nemzet irodalmi termelése örök tzben

ég, örökké eleven focusának.

Ha a romokon még építeni fog lehetni, ehhez uj emberek,

uj tehetségek kellenek, akik azonban a rég'i szellemben, de

friss lelkesedéssel, a régi hittel, de uj reményekké fogják

végezni az újraépítés munkáját, talán még egy ki*s ideig velem,

azután nélkülem.

Talán sikerül ezeknek még újra visszaszerezníök azt is,

ami anyagiakban elpusztult és amivel hálámat leróhatnám

azok iránt a kevesek iránt, akiknek hozzám való hségükért

és a váiWalathoz való ragaszkodásukért annál inkább vagyok

Feköteiezettjük, mennél nagyobb csalódásokban volt részem a

többieknél.
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A KIADÓI LÉLEK.

A kiváltságos emberek.

' Visszatértünk az eg^yéni munka és kezdfeményezés rend-

szeréhez, ahhoz a rendszerhez, melynek eddigi erediményeinket,

könyvkultúránk eddigi sikereit köszönhetjük.

A könyv birodalmában megsznt — reméljük mindörökre
-^ a íélektelén sablon és helyébe lépett újra — a kiüdói lélek,

amely nélkül a könyv nem teljesítheti hivatását, amely nélkül a

könyv-kultura csonka, hiányos, terméketlen, medd, üres,

értéktelen.

Könyvem bevezetésében ennek bizonyítását tztem ki

céliomul. Ha ez nem sikerült — medd munkát' végeztem.

:]= : Vannak emlékiratok, amelyek irójuk egyéniségénél fogva

érdekesek, vannak olyanok, amelyeket a bennük lieirt rendkivüM

események és sorsok, tüneményes pályafutások rajza tesz

becsessé és vannak olyanok, amelyek a benfoglaltak bels érté-

kénél és vonatkozásainál fogva még akkor is igényelhetik a

figyelembevételt, ha az elkel mfaj sokszor elkápráztató küls
diékorativ eszközeit és hatásait nélkülözniök kell.

" Ez utóbbiak közé kellene sorolni ezt a mvet, ha célját

csak némileg is elérnie sikerült.

Mert, hogy nem sdkerlhetett egészen, azt senki jobban

át nem érzi — mint maga a szerz.

Teljes nyíltság és igazi szinteség mellett is, az objektív

igazságra való szüntelen törekvés mellett is — tekintettel kel-

lett lennie élkre, él emberekn© és él vállalatokra, tovább

folyó érdekekre, tovább vibráló érzésekre, utódokra és köve-
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tökre. És különösen tekintettel kellett lennie annak a viszony-

nak rendkívüli szubtilltásaira, mely az irókat a kiadákhoz fzi.

Mert ebben jelentkezik légióképpen a kiadói lélek, hogy
ez a viszony mikép alakul ki, hogy tud alkalmazkodni a rend-

szeres polgári élethez és szokásokhoz szokott kiadó a kivételtes

ember felfogásaihoz, szeszélyeihez, szárnyalásához, hogy
oldja meg azokat a nem ritka válságokat, amelyek éppen a

nézetek és természetek különbözségénél fogva felmerülnek és

hogy védi meg— sokszor ers lelki tusák közepette— a kivé-

teles ember rendkivüliségeit, sokszor különcködéseit, néha ers
botlásait, a hétköznapi felfogásokból táplálkozó szigorú birála-

tokkal szemben.

Mert ha valaká — a kiadó köteíes helytállani azért a fel-

fogásért, hogy kiváltságos nagy szellemiek gondolkodása,

eszmemenete, szellemiránya sokszor eltér a polgári életben

megszokott normális gondolkodástól, hogy azokat nem szabad

a mi fiMszter- vagy ha jobban tetszik — polgári szabályailTik

szerint megbírálni és értékelni.

Minden nemzet irodalmi életében fordulnak el oly egyéni-

ségek, akik különös elnézésre szorulnak az u. n. polgári fel-

fogás szempontjából. Talán nem lesz érdektelen megtudni,

hogyan gondolkodnak ezekrl egyes kiváló nagy szellemek.

Paul Verlaine-r6\ irja Julés Lemaitre ezeket a szép sorokat:

„Igaz, hogy barbár, vadember, gyermek . . . csakhogy ennek

a gyermeknek lelkében muzsika van, néha dyan hangokat hall,

amín'k'et ö efötte m'éig senki sem halilptti*'

És Anatole Francé ugyancsak Verlaine-r'6\\

„Azt mondjátok, hagy bolomid? Elhiszem. És ha kételkedném

benne, széittépniém azokat a llaipokat, mdyeketi most megirtaim

Igenis, bolllond. De lássátok, e^ a szegény bolond uj mvészetet

teremtett és megeshetik, hogy egyszer majd azt fogják mondani

róla: „Korának legtnagyobb költje volt."

És ugyancsak Anatole Francé irja Charles Baudelaire-röU

„Ez az ember utallatos — megengedem. De költ — és ez

istenivé teszi."

Különösen a magyar kiadó köteles ennek a feltfogásnak

megfelelen eljárni, mert mi kevesen vagyunk és minden nagy
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fehetségiet kétszeresen kell megbecsülnünk, óvnunk és gondoz-

nunk; mi nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, mint

például az angoli nemzet, mely egyik-máslik nagy Íróját kiközö-

sítette azért mert egyben-másban niem alkalmazkodott a

hagyományos mérethez, a fiíiszter-szokáshoz, a közfelfogáshoz.

És helyt kell állani a magyar kiadónak e melllett a való-

ságos „exterritoriialitás" mellett, ámbár els sorban az, aki

szenved alatta. Állandó érintkezésben az Íróval, gondviselje

az ö mindenféle dolgának, sokszor jut oly hielyzetbe vele szem-

ben, melyiet csak helyes érzékkel^, finom és gyöngéd tapintattal,

igazi kiadói lélekkel lehet megoldiani ugy, hogy az irói presz-

tízs kárát ne vallja.

De merülnek fel szinte megoldhatatlan kérdések is; a

változatos élet az emberek sok ügyes-bajos dolga körül min-

denféle ágas-bogas kérdést vet fel, ameJlyekre alig tudunk

választ.

Ezeknek megoldása tekintetében kiváltságos nagy szel-

lemek gondolkodása, felfogása, szellemiránya sokszor eltér a

polgári életben megszokott normális gondolkozásmódtól és mi
többiek sokszor kerülünk oly helyzetbe, hogy tényeik eltt

csodálkozással és értetlenül kell megállanunk; idegenkedés-

sel fogadjuk azt, ami meggyzdésünk szerint korrekt fel-

fogásunkkal nem egyezik, néha megsértdünk és megbántó-
dunk, sokszor magunkban revoltálunk is a kivételes egyéni-

ségek kivételes prerogativái ellen, különösien, mikor azok

a mi jogaink és érdekeink sérelmére érvényesülnek, — de
sohia sem tévesztjük szem ;e'll, hogy a kiváltságos zsenik

közkincsei az emberiségnek, nagyjai a nemzetnek és meg-
hajlunk elttük, deferáhink ndcik, sokszor erkölcsi felfogásunk,

ethikai meggyzdésünk ellenére is.

Mikor egyizben az efajta dolgok tgy nagy író és egy
elkel kiadó között felmerült konfliktus alkalmából szóba

kerültek, irodalmunk egyik jelese, embernek is, költnek is,

urnák is elsrangú férfiú: Kozma Andor igy állapította meg a

kiadó helyzetét:

— „A kiadó Noénak az a fia, aikl ráveti a leplet az öregre,

mikiOir az részeg."

A kiadÖ osztályrésze a niagy iró szertefenségeít, extra-

vaganciáit, szeszélyeit elviselni és — hallgatni.
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(rói tiazteletdi/.

Hogy irók és kiadók között felmerülhetnek nézet-

eltérések, differenciák, st konfliktusok, azon nem lehet csö-'

dálkozni, hiszen sokszor van szó közöttük anyagi természet
dolgokról, kölcsönösen vállalt kötelezettségek teljesitéséröl,

terminusok pontos betartásáról éis sok egyéb dologról, amelye-
ket a zseniális iró sokszor játszi könnyelmséggel és kedves
bohémséggel vél lerázhatni magáról, de ameíyek tekinteté-

ben viszont a kiadó, aki a közönséggel szemben vállalt az

iró helyett is kötelezettségeket, szigorúan, szinte könyörtele-

nül kénytelen eljárni.

Iró és kiadó megért, bensséges, együttes munkája
biztosítja legjobban a kiadvány sikerét; ennek érdekében kell,

hogy a kiadó lendület, merészség, ötlet dolgában kövesse az

irót egészen a könnyelmségig, de ennek ellenében megköve-
telheti az Írótól, hogy az viszont vele tartson, cserben ne hagyja

ott és akkor, ahol és amikor válMt obligók szigorú megtartá-

sának kérdése forog kockán.

A legkényesebb pont az iró és a kiadó egymásközötti

viszonyában mindig annak az eldöntése, hogy az iró munkája

min anyagii díjazásban részesüljön: a tiszteletdíj, a honorá-

rium kérdése.

Nyilván akkor nevezték el így, n-ikor az iróság még
nem volt kenyérkereset, mikor i'rói munkáért még nem kér^

tek és nem fogadtak el díjazást. Még nincs száz esztendeje,

hogy nálunk az els írói tiszteletdijat fizették. Talán Vörös-

marty volt az els, aki némi szerény tiszteletdijat kapott. A
kevésbbé nevezetes és híres íróknak még akkor — az akkori

könyvvásárlási nyomorúság mellett — be kellett érniök azzái,'

ha a kiadó-nyomdász kinyomatta a mvet és a beérkez el-

fizetésekbl és eladott példányokból elégítette ki magát a nyo-

matás'i költségek tekintetében.

Amily lassan feüldött a könyvvásár, épp oly lassan emel-

kedett igen mérsékelt fokozássall az írói tiszteiletdij is, a niáí

magaslatig. Valiami nagy magaslatnak ezt sem tarthatjuk még,

mégis örülnünk kelf, hogy idáig jutottunk és még inkább

annak, ha a legközelebbi jövben ezen a ponton meg fogunk

maradhatni.

M!ert a jelen, nemzetünk történetében páratlan válságnak^



írói tiszteletdíj 383

fél, els áld!ozata a magyar könyv lesz. Talán csak némely relá-

cióban, talán az egész vonalon. Ez attól függ, hogy min ragasz-^

kodással fog viseltetni a magyarság kulturértókei iránt az er-
szakkal elszakított része a nemzetnek és min kulturéletet fog

élni az a rész, mely immár az összes terheket kell, hogy viselte.

A magyar könyv sorsa sohasem volt bizonytalanabb, mint

ma, illetve a közét jövben. És természetesen épp oly bizonytalan

az írói tisztetetdij dolga, a munkája után él iró sorsa. Mert az

irói tiszteletdijat a lap, a folyóirat, a könyv eladhatósága, kelen-

dsége, értékesítésének lehetsége szabja meg. Az irói üsztelet-

dijat nem a kiadó fizeti, h<mem a közörísés, minden egyes vevje

a könyvnek.

Épp lezért nincs is más igazságos mértéke az irói tisztelet-

dijnak, mint az, mely a minden egyes eladott példány után

fizetend percentuális osztalékot (tantiéme, royalty) állapitja

meg az iíó részére. Ez az egyetlen igazságos és az íróhoz

méltó, t minden érdekében biztosító, minden teki'ntetben meg-
nyugtató módja a hnorállásnak és olyan, amely összhangba

hozható a kiadó számvetésével és a közönség érdekével. Ez

a módszer érvényesül az összes mvelt nemzeteknél, ez van

elfogadva általánosan Angliában, Franciaországban, nagy rész-

ben Németországban, Olaszországban, a kisebb nemzeteknél

ils — szinte érthetetlen, hogy minálunk az írók jó része miért

idegenkedik tle?

Pedig van az irói termeilésnek oly tere, ahol a honorá-

lásnak ezzel a módszerével már megbarátkozott az írók egy
része: a színház. Ha helyesnek és igazságosnak tartom azt,

hogy annak a darabnak a szerzje, amely darabot 100-szor

adtak el és amelyet 100,000 ember nézett meg, tízszer akkora

tiszteletdíjat kapjon, mint az a szerz, akinek darabja csak

10 estén át és csak 10,000 ember eltt adatott el — akkor

igazságosnak kell tartanom azt Í3, hogy a 10,000 ^példány-

ban elkelt könyv írója tízszer akkora tiszteletdijat kapjon,

mint az, akinek könyve csak 1000 példányban kelt el.

De a kiadó szempontjából is ez a díjazási rendszer az

egyetlen, mely t tevékenységében elmozdítja, mely rá nézve

lehetvé teszi, hogy minden hozzá fzött jogos várakozás-

nak megfeleljen, fiatal, kezd írók reményeit megvalósítsa,

elismert, népszer írók természetes igényeit kielégítse.



384 Á KIADÓI LÉLEK

A kiadói vállalkozás miiidig kockázatos, még fejlettebb

irodalmakban is; nálunk valóságos va-banque-játék szinte min-

den egyes esetben; örökké hazardirozni pedig nem lehet. Ezért

van, hogy nálunk, különösen a tapasztaltabb és nevesebb

kiadók olyannyira rezerváltak az irók ajánlataival szemben.

Kis tiszteletdijat nem akarnak felajánlani, mert ezt nem tart-

ják magukhoz méltónak, nagyobb tiszteletdijat nem mernek

ajánlani, mert felette kockázatosnak tartják és igy inkább

lemondanak a felajánlott m kiadásáról.

A vaktában elre megállapitott fix összeg honorárium

majdnem mándig káros kihatású): vagy az iróra, vagy a kiadóra

— legtöbbször mindkettre nézve.

Víctor Hugó honoráriuma.

Nem akarok honi írók és kiadók bels dolgainak feltárá-

sával esetleg indiszkréciót elkövetni — azért lemondok arról,

hogy tétdiemet hazai példával illusztráljam, pedig van ilyen

fölös számmal. Inkább a francia könyvkiadás történetéblí mon-

dok el egy esetet, mely — nagy és fejlett irodalomról lévén

szó — élesen bevilágít ebbe a kérdésbe.

1862-ben történt, abban az idben, amikor az irói tiszte-

letdíj osztalék-rendszere Franciaországban sem volt még gya-

korlatban. Francia lapok közölték, hogy az akkor számkivetés-

ben Quernsey szigetén él Vidor Hugó befejezett egy nagy

regényt.

Egy életrevaló belga fiatalember, Lacroix Albert, erre a

hitre áthajózott Quernseybe, beállított Victor Hugo-hoz azzal,

hogy szeretné kiadni szóban forgó regényét, a ..Nyomorul-

tak''-2LÍ. A költ tudomására hozta, hogy már négy ajánlata

van, ezek egyike, a Hetzel-é 180.000 frankot ajánl, de 300.000

frankot akar kapni a tiz kötetes mért, azaz kötetenként 30.000

frankot.

Lacroix rögtön megajánl'otta a nagy összeget; könnyen

tehette, mert nem rendelkezett ily nagy összeg felett. Amint

ugyanis a szerzdés aláírására került a sor, be kellett vallania,

hogy csak 60.000 frankkal rendelkezik és hogy csak ennyit tud

lefizetni.

Victor Hugo-n-dk tetszett a vállalkozó szelDemti, mindössze

25 éves fiatal ember és beleegyezett abba, hogy két kötet árát
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fizesse le és két kötet kéziratát vegye át. Lacroix a szerzdéssel

és a két kötet kéziratával visszautazott Brüsszelbe, hogy barátjai

utján a sajtó alá rendezéshez szükséges pénzt valahogy el-
teremtse. Ezek azonban rültnek tartották t, mert akkoriban

ily magas szerzi dijakat soha és sehol sem fizettek. Valahogy

mégis ki tudott magának eszközölni 100.000 franknyi kölcsönt,

igy tehát egyelre volt elegend pénze a nyomda és a papír-

vásárlás számára.

A ,,Nyomoruliak''-nak példátlan sikere volt; az els nap

10.000 példány kelt el Parisban; a fiatal Lacroix-nak ez a vál-

lalkozása 1,800.000 frank tiszta jövedelemmel járt. Ezután meg-

vette Victor Hugó „A nevet ember'' cimü regényét; ezért már

40.000 frankot fizetett kötetenként. Ez a munka is szépen jöve-

delmezett neki. Végül azután hasonló alapon szerzdött „A ten-

ger munkásai'' dmü regényre. Ezen azután elvesztette mindazt,

amit a két elbbi regény jövedelmezett és még azt is, amit köz-

ben Quinet, Michelet, Georgefs Sand, Proudhon és Jules Simon

mveinek kiadásával keresett.

Lacroix tehát az óriási siker ellenére végül is pórul járt, de

Victor Hugó is jobban járt volna, ha százalékos arányban

részesül mvei anyagi sikerének eredményiedben.

A magyar kiadó gazdagodása.

A legnagyobb magyar siker is mily távol esik ezektl

a számoktól, ezektl a ménetektl ! És mégis mily gyakran

találkozunk vád és támadás formájában azzal az állítással,

hogy a miagyar kiadó meggazdagszik, milliomossá válik a

magyar könyv utján, a magyar iró rovására.

Attól az állapottól, amelyet oly könnyen a fejéhez vág-

nak a kiadónak, hogy az irodalom emlin milliomossá gazda-

godott, ligen nagyon messze vagyunk még. Bárcsak ott tarta-

nánk! Ez volna csak hasznára az Íróknak, az irodalomnak.

De nem tartunk ott. St nagyon messze vagyunk ettl az álla-

pottól. Ahol látható vagyonok vannak könyvkiadással is fog-

lalkozó kiadók kezén — ott egyenként és egyénenként pon-

tosan megállapítható az, hogy a nagy jövedelemnek és nagy

vagyonnak eredete igen kevés kapcsolatban van a szorosan

vett Ajön^^v-kiadással, a tulajdonképeni irodlalmi termeléssel.

Nem lehet feladata e könyvnek ujjal mutatni rá, hogy
Révai: Írók — Könyvek — Kiadók. II. 25
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a kiadóknak legtöbbször nagyfokú rosszmájusággal felhányt

vagyonok eredete milyen, az irodalmi termeléstl teljiesen távol

es forrásokra vezethet vissza, a tájékozott ember aizt úgyis

tudja, úgyis látja. De azt szeretném elérni ennek a kérdés-

nek felvetésével, hogy legalább addig szüneteljen ennek a

Jiamis „milliomosság"-nak a hánytorgatása, amig az valóban

be nem következik.

Aki sziyes volt figyelemmel végig kisérni ezt az Íráso-

mat, alig szabadulhat attól az érzéstl, hogy valóban rend-

kivüli pálya, rendkivüli hivatás és páratlan mesterség az, ahol

annyi medd kísérletezés, annyi valóságos sikertelenség,

annyi katasztrofális balszerencse áll szemben oly igen kevés

tényleges anyagi' eredménnyel; ahol oly páratlan sok mun-

kának, szellemi és fizikai megerltetésnek alig van látszata

anyagiakban.

Hai magami, laki bennie voltam e2íekben a dolgokban,

most végignézek egy egész élet munkáján; ha, amint e

könyv megírása során teszem, magam eltt felvonultatom az

összes irodalmi vállalkozásokat, amelyek megteremtésében

részem volt: magam is megdöbbenek azon a görög sorstragé-

diákra emlékeztet sorsirányitáson, mellynek képét vlisszattik-

röztetik ezek a lapok.

Gondoljunk csak vissza — hogy a kisebbeket elhagyva,

csak a nagyobbakat említsem, — a „Regényvilág'' kimúlására,

a „Magyar Ifjúság"' megsznésére, a Jó könyvek'' kisajátítá-

sára, a trónörökös könyvének katasztrófájára, az intézet kor-

szakos, dicsséges és sikeres legnagyobb vállalkozására, a

„Jókai Mór jubiláris nemzeti díszkiadás"-ra mért váratlan

csapásra, a ,,Nagy Képes Világtörténet" balsorsára, a „Klasz-

szikús Regénytár" terjesztésének csdjére, a „Nagy Lexikon'^-

nak a világháború által okozott példátlan katasztrófájára.

És gondoljunk csak vissza az intézet egész tevékenységi

körének kialakulására, az els évek küzdelmeire és nehézsé-

geire, a súlyos bels bonyodalmakra, a nagyüzemmel járó vál-

ságos bajokra, a tankönyv-válllalatok balfogásaira, az alvállala-

tok veszteségeire, a világháború megsemmisít következmé-

nyeire, a diktatúra által okozott szinte végleges összeomlásra.

Ha igy fest egy könyvkiadó-válMat képe, melynek életé-

ben szinte összpontosult majdnem az egész utóbbi negyed-
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század irodalrma — ekkor Ti beszéltek a „magyar könyvkiadlás-

ról. amelybl még eddig mindenki meggazdagodott, aki hozzá-

fogott" — és beszéltek a „kalmárokról, akik nem tördniek

többé a mesterségük hazafias és irodalmi részével, oly éhesek

lettek, mint a hadsieregszállitók/' És beszéltek még sok egyebet

is és azt akarjátok, hogy a közöniség elhigyje ezt és elhigyje,

hogy Ti ismeritek az életet, az embereket, a társadalmat, hogy

Ti hivatva vagytok azt leimii és visszatükröztetni. Ti, akik még
arra sem vagytok képesek, hogy a saját mesterségeteket kör-

nyez dolgokat meglássátok, megértsétek és igazságosan

elbíráljátok.

Tegyetek ugy, mint Péter Nansen, aki európai hirü író

létére belépett a G^^/rf^n^aZ-könyvkiadóvállaliatba, hogy mint

annak egyik igazgatója ezen az utón szolgálja hazájának,

Dániának irodalmát; tegyetek ti is ugy, „dolgozzatok ti is,

mig mécsetek ki nem alszik" és akkor majd tapasztalni fog-

játok magatok, hogy min tetters odaadás, min szinte lel-

kesedés, min valódi önzetlenség, mliinö magában bizó optimiz-

mus, min törhetetlen szívósság, min férfias akarater, min
szárnyaló idealizmus kell ahhoz, hogy valaki a könyvkiadó

pályán szolgálja becsülettel és eredménnyel egy kis nemzet

irodalmát és kultúráját.
Unde illae irae ?

Érdekes, de szinte megfoghatatlan tünet, hogy a kiadó

szerepe az irodalomban oly hamisan van beállítva a közön-

ség eltt, holott a kiadb élete és mködése a legnagyobb

nyilvánosság eltt folyik le. Nincs foglalkozás, nincs ügykör,

melynek dolgaii annyira a fórumon tárgyaltatnának. írói kon-

ventikulumok a kiadóváUalatok legbensbb ügyeit pertraktáll-

ják. Aki csak valamelyest is érdlekldik az irodalom ügyei

iránt, az tudja, hogy mink az anyagi természet relációk az

író és a kiadó között, tudja már egy-két héten belül, hogy a

kiadott könyvnek volt-e sikere, vagy miegbukott-e, tudja, hány

példány kelt el, ért-e és hány uj kiadást, ismeni a kiadói üzem

természetét, tudja, hogy az mennyi költséggel jár, mennyi a

vele járó improduktív tehier — tud mindent, aimit tudniia keU,

hogy arra a következtetésre jusson, hogy nálunk a könyvkiadó-

ság nem jár együtt milliomossággal, st attól nagyon messzite

esiik.

25*
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Honnan van hát az, hogy mégis újra és újra visszatér-

nek ezek a hamis beállítások, néha Metteí durva vádak és fara-

gatlan támadások alakjában? Honnan van az, hogy a kiadót,

ha vállalkozása nem sikerül, ami sajnos, gyakori e$et, leránt-

ják azért, hogy gyámoltalan, ügyietlen és élhetetlen, ha pedig

csak némileg is sikerül, szidalmazzák azért, mert valamelyes

anyagi haszonra is tett szert? Yan-e ebben igazság, van-e ebben

iogika? És az a kiadó, aki súlyt helyiez arra, hogy az Írókból

álló szellemi élite öt megbecsülje — mit tartson magára nézve

kívánatos állapotnak? Hogy mindenféle nem gyümölcsöz kiad-

vánnyal vergödje át egész életét, hogy az lirók mint afféle

szegény flótást lesajnálják, vagy számoljon a reális körülmé-

nyekkel, igyekezzék reális anyagi bázist teremteni vállalatai-

nak, töreködjék valamelyes vagyonra is szert tenni, amikor

azután a nálunk uralkodó tónusban mindennek elkeresztelik,

csak becsületes embernek nem.

Talán nekem, akinek e könyv alkalmat adott arra, hogy
beszámoljak arról a meghitt, bizalmas baráti viszonyról, mely-

ben a legnagyobb magyar Írókkal voltam és vagyok — és

arról, hogy min megbecsülésben részesül a magyar író a

magyar kiadó részérl, — szabad ez alkalommal rámutatnom

arra a nagy és érthetetlen igazságtalanságra, amely ama
vádakban rejlik és arra a kutiorrásra, melybl az táplálkozik.

Az író a saját kiadójával, a kiadó a saját írójával rende-

sen jó viszonyban van, legtöbbször meghitt baráti viszonyban,

amelyet egy élet közös munkája kovácsol mind szorosabbra.

A kiadó nem ejti el az ö íróját, hacsak írendkivüli csalódások-

nak nincs kitéve, hacsak egész kivételes körülmények nem
forognak fenn — az iró sem hagyja el az kiadóját, ha saját

érdekeit helyesen mérlegeli; nem változtatja kiadóit, nern

kísérletezik velk, nem vándorol ide-oda, hanem hségesen

megmarad egy kiadónál — rendesen az elsnél, akivel .eigyütt

indult és együtt akar célhoz érni. Amely irónak több kiadója

van — annak egy kiadója sincs. Egy sincs, aki rá nézve azt

jelenti, amit az ligazí kiadó jelent az íróra nézve.

Ezek az írók, a kíaidók barátjai, tehát nem okaii a kiadók

fell keletkezett balvéleménynek. Hanem okaii azok az irók.

akiknek müveit a kiadók nem adják ki. Unde illae irae,

A kiadó nem adhat ki mindent, amit eléje hoznak. Ahhoz a
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Rárius kincse sem volna elég, hogy mindaz kész könyvvé vál-

jék, ami a kiadó elé kerül, ötlet, eszme, terv és kész kézirat

alakjában. A Mkiismeretes kiadó min'dent jóindulattal megvizs-

gál és azután gondosan válogat közülük, bizonyos elre meg-
állapított irányító alapelvek szemmel tartásával.

Odáig már hála Istennek elérkeztünk, hogy az egyes

kiadóvállalatok tevékenységük tekintetében diffierenciálódtak,

hogy egy-€gy irodalmi vagy tudományos specialitás müvelését

tzték kii feladatul. De ezen a kereten belül is sok mindenféle

szempontot kell figyelembe venniök. Miindenekeltt a gyakor-

lati szempontot, az indokoltságnak, a szükségnek, az elrelát-

ható kielendöségnek szempontját.

A leggyakoribb vád, amelyet a kiadókkal szemben han-

goztatnak, laz, hogy ennek a gyakorlati szempontnak rendelnek

alá mind'ent, hogy nincsenek kell tekintettel etbikaí és ideális

szempontokra, hogy „csak biztosra" akarnak menni, nem akar-

nak kockáztatni.

Hogy ez a vád mennyire' nem áll — annak bizonyítéka ez

a könyv, mely a legmerészebb koncepciójú, szinte vakmer
kockázatokkal járó irodalmi vállalatok egész sorozatával szá-

moli be. És ugyanilyen cáfolattal szolgálhatna még más és több

magyar kiadóvállalat a múltban és jelenben, ha hasonló módon

számolna bei tevékenységérl.

Hogy a kiadó az eléje kerül tervek megítélésénél min-

denekeltt a gyakorlati megvalósítás lehetségét és eséliyteit

tartozik gondosan mérlegelni, az oly természetes, hogy feles-

leges bizonyításába bocsátkozni.

A könyvnek az a hivatása, hogy eljusson az olvasóhoz;

az a könyv, mely nem hatol el oda, eltévesztette célját, tóába

jetent meg, nem töltötte be hivatását; ellenben az által, hogy

nagyösszegü pénzt emésztett meg, mely soha sem térülhet meg
— elvonta az anyagi) alapot oly könyvek kiadása ell, melyek

inkább töltötték volna be rendeltetésüket.

Egy igen jeles magyar író, Tóth Béla, aki nem volt barátja

a kiadóknak, éppen a könyvkereskedelem ellen irányzott egyik

polemikus cikkében azért támadja meg a kiadókat, hogy nem

eléggé szigorúak a kiadványok megválogatásában. Szerinte

minden kiadónak egy elvet kell szem eltt tartani: ..Szükséges

könyv — kell idheit\ A szükséges könyv — szerinte — fogy
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minden idben, a felesleges azonban nem kell az ördögnek
sem.

A könyvkereskedk egylete valamiféle védelmet tett

közzé a Tóth Béla cikkével szemben és a sajtóhoz appellált,

legyen segítségére a könyvkeireskedelemnek a közönség közö-

nyének leküzdésében. Tóth Béla erre újra tollat fogott és erélyes

cikkben hangoztatta, hogy a könyvárusok és kiadók ebben a

tekintetben nem szorulnak védelemre, mert a „könyvkereske-

djelem az a csatorna, mel'yen át a mveldés leghatalmasabb

eszközei, a könyvek a nemzet miríden rétegéhe elhatolhatnak''

Tessék olyan könyveket kiadni és árusítani, amelyek alkalma-

sak arra, hogy oda csakugyan elhatolhassanak. „Nem kerül

papirosmalomba semmi jónavaló és okos számiitással' kiadott

könyv."

Tóth Bélá-mk igaza volit. Ezzd a támadó cikkével leg-

jobban védte meg az öntudatosan és helyes irányban termel

kiadókat.

Egyébként a félreiismert zsenik zsörtöldése és panasza

azokkal a tehetségekkel szemben, akik keresztülvergdtek és

érvényesültek, mindörökké való, soha sem fog megsznni. Néha

jogosult is az a pamasz, hogy igazi tehetséget nem ismertek fel.

Ez bizony megeshetik.

De már kevésbbé jogosult az a szemrehányás, hogy .a mai

kiadók csak a már beérkezett irók mveit adják ki. Ugyan!

Ugyan! Hát Ábrányi Kornél Bródy Sándor, Eötvös Károly,

Mikszáth Kálmán. Petelei István, Rákosi Viktor, Reviczky

Gyula és Tolnai Lajos — beérke^tt irók voltak, mikor els

mveiket kiadtuk? Vagy Báfsony István, Benedek Elek, Csathó

Kálmán, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc, Kádár Lehel, Kozma
Andor, Lövik Károly, Lrinczy György, Mdonyay Dezs, Pékár

Gyula, Pósa Lajos, Sebk Zsigmond, Surányi Miklós, Szoma-

házy István, Szabolcska Mihály, Tutsek Anna már ^kor vol-

tak beérkezett irók, mikor els köteteik jelentek meg Singer és

Wolfnerék kiadásában? Vagy mondható ez Bartók Lajos,

Drasche-Lázár Alfréd, Gaal Mózes, Hevesi Lajos, Jakab Ödön,

Kaffka Margit, Laczkó Géza, Molnár Ferenc, Tormay Cecil és

megannyi más ujabbkori íróról, aikiknek a FrankUn-Társulat

legels köteteit jelentette meg? És Biró Lajos, Kabos Ede,

Karinthy Frigyes, Gyarmathy Zsigáné, Kóbor Tamás, Papp
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Dániel Szabóné Nogáll Janka, Szederkényi Anna, Szllsi Zsig-

mond, Thury Zoltán, Tóth Béla, Wohl Stefánia sem voltaik akkor
beérkezett irók, mikor az Athenaeum legels köteteiket kiadta.

Ezek mellett a tényleg beérkezett irók mellett sokkal, des

sokkal több oly irót sorolhatnánk fel az egyes kiadók ki^dványi

jiegyzékébl, akiknek els mveit, els, második, néha harma-
dik kötetét folytatás nem követte, akiik nem váltak be, akik

sehogysem igazolták az illet kiiaidók ellegeziett bizalmát és

reményét.
Mit kell kiadni ?

A kiadható és kiadandó mvek megválasztása minden-

képpen igen nehéz. A kiadó jó könyvet akar kiadná. Ez
az ambíciója, ez az érdeke. De mi az a jó könyv? Ki tudja azt biz-

tosan megállapítani? A legnagyobb nehézség az, hogy itt a

kiadó teljesen magára van hagyatva, a maga Ízlésére, a maga
Ítéletére, a maga érzékére. Nem indulhat, vagy csak a legrit-

kább esetekben, mások tanácsa szerint, mert azok más szem-

pontok szerint itéllik: meg a kérdést, mint amink rá nézve

mérvadók.

Egy öreg könyvkiadó egy fiatal kollegának azt tanácsolta,

hogy mieltt valamely m kiadására vállalkoznék, kérje fel az

illet szakma legelsrangu képviseljét véleményadásra. Ha az a

kiadást tanácsolja, akkor ejtse el; ha nem tanácsolja a kiadást,

akkor nyomassa ká a munkát. Ezzel a tréfásan hangzó tanács-

csal helyesen jellemezte az az öreg könyvkiadó azoknak az igé-

nyeknek a különbözségét, amelyeket a tudós, vagy az iró

támaszt a köoyv /iránt, szemben azokkal, amelyekre a kiadónak

kell súlyt helyeznie.

Vannak igen kiváló és nagybecs könyvek, melyek kiadá-

sáról a kiadónak azért kell lemondania, mert túlszárnyalják a

magánvállalkozás lehetségét, olyanok, amelyeknek közre-

bocsátása a tudomány szenipontjából kívánatos, dacára annak,

hogy nagy olvasó közönségre nem számithatnak. Ezeknek

kiadása állami, vagy akadémiai feladat. A kiadóknak, legalább

a mi viszonyaink között, a gyakorlati szempontokat és elssor-

ban a kelendség kérdését már csak azért stem szabad möMz-
niök, mert csak így képesek az igen njehezen megszerzett

olvasó- és vevközönséget a könyv iránti szeretetében meg is

tartani.
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Felette tanulságfos éppen ránk nézve az a nézet, amelyet
Georg Brandes nyíHvánitott ebben a kérdésben. Mert Brandes
nemcsak igazi, európai értelemben vett na^ látkörü irodalmii

férfiú, — de dán ember létére saját hazájának viszonyaira volt

tekintettel; már pedig: Dánia irodalmi viszonyai sok tekintetben

hasonlatosak a mieinkhez.

M'ikor tle kérdezte eig:y dán kiadó, voltaképpen mit kel-

lene kiadni? — azt felelte: „Azokat a jó könyveket, amdyeket
a közönsés: olvas." Igen ám, de miket olvas, vagy miket olvas-

son a közönség? „Azokat a könyveket, amelyek vonzanak és

megragadnak, mert ezek nekünk valók. Ezek a számunkra való

JÓ könyvek."
Ethikai szempontok.

De mindezek az okos és józan gyakorlati szempontok a

kiadó mködésében csak akkor fognak helyesen és üdvösen

érvényesülni, ha összhangban vannak azokkal az ethikai szem-

pontokkal, amelyek mtinden könyvkiadóvállalat mködését kell,

hogy irányítsák, és azokkal az ideálokkal, amelyek nélkül a

szellem világában eredményes munkát nem folytathatunk.

Akinek oi!y fontos szerepe van abban, hogy a szellemi ter-

mék világra jöjjön és földi pályafutását síikerrel teljesitse, annak

magának is át kell hatva lennie azoktól az eszméktl, am<elyek

benne foglaltatnak azokban a szeldemi termékekben. Amiért

exponálom magamat, nevemet, vagyonomat, minden készsége-

met, azzal együtt kell érieznem, avval valamiféle szellemiii közös-

séget kell vállalnom.

Ez niem jelenti azt, hogy a kiadó mindent magáévá tesz,

ami az általa közrebocsátott könyvekben fogllaltatik, hogy

mindenért helytáll, minden felelsséget magára vállal. Ez lehe-

tetlen és képtelen dolog volna. De jelenti azt, hogy bizonyos

nagy vonásokban, nagy eszmeáramlatokban, irodalmi, eszté-

tikai, ethikai, pöMtikai tekintetben az általa kiadott könyvek

harmóniában vannak a kiadó céljaival, öntudiatos akarásaival,

vállalatafinak kitzött irányával. Jelenti azt, hogy nem propagál

oly irányzatokat, melyeket helytelenít, melyektü lelkileg, vagy

szellemileg távolállónak tudja magát.

Aki igazságosan akarja megbírálni a magyaT könyvkiadó-

ság mködését, annak el kell ismernie, hogy ezeket az alapvet

szempontokat mindig érvényre juttatta.



ETNIKAI SZEMPONTOK 393

Minden egyes nagyobb kiadónál kimutatható az a jelleg-

zetes irány, melyniek müvelésére töreked'ett és az, hogy kiadói

tevékenységének ethikaii alapjairól le nem tért. De egy különö-

sen szembeötl tényre itt különösen is rá akarok mutatni, mert

jellemz világot vet azokra, amiket a fentiekben vázolni töre-

kedtem és egyébként is érdekes tmet.

A magyar könyvkiadók még abban az idben is, mikor

bevándorolt németek voltak soraikban, mindig a nemzeti eszme

szolgálatában állottak; amióta a hatvanas években a magyar
nemzeti állam kiépítésének ügye foglaiíkoztatta a Mkeket —
teljes erejükkel ennek szolgálatába állottak. Azóta nyugat fell

sok mindenféle eszmeáramlat keresett utat mifdénk is, leger-

sebben mintegy húsz évvel ezeltt valamely kozmopolitizmusba

mártott dekadens irányzat, mely hívekre és követkre talált

fiatalabb irói nemzedékünk körében.

A könyvkiadókat helyes érzékük megóvta attól, hogy

ennek az áramltatnak a sodrába kerüljenek. Ök az általános

emberi kultúra ügyét akkor is szolgálni vélték, midn a nem-

zeti eszme szolgálatában a nemzeti államot törekedtek meg-

ersiteni és ers pillérekkel alátámasztani. Szilárd meggyz-
désük, mely mellett hiitet tettek és józan világoslátásuk vissza-

tartotta ket attól, hogy segítségére legyenek annak az irány-

zatnak, mely ez Európa közepén fennálló és köröskörül széls

soviniszta nemzteti államokkal körülövezett országból egy nem-

zeti érzésébl és tradicióiból kivetkzött hibrid alakulatot óhaj-

tott csinálni, ök visszautasították a dekadens ábrándozok és

kozmopolita rajongók hóbortjait és azok, hogy publicisztikaifag

és irodalmilag megnyilatkozhassanak — kénytelenek voltak a

maguk képére formált kiadóvállalatokat életre hivni.

Ers egj^éniségek, leküzdhetetlien magyar érzés, határo-

zottan tehetséges írók is hozzá szegdtek az erszakosan

pajzsra emelt eszme-áramlathoz, a közönség nagy része is

behódolt a nagy lármával és hhóval divattá tett irányzatnak

— a magyar kiadók sajnálták, hogy ezektet az írókat nélküíöz-

niök kell, hogy ezt a közönséget elveszítették — mégis öHsán-

colták magukat igaz meggyzdésük mögé, még sem tértek

le arról az útról, amelyet helyesnek tartottak.

Azzal a tudattal, hogy k voiltak mindig az els sorokban,

midn a haladás eszméiért kellett küzdieni, most el kellett szén-
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vedniök azt, hogfy ket ósdiaknak, maradiaknak bélyegezzék,
— mégsem engedtek a különböz csábitásaknak, mert ersen
bíztak benne, hogy a természetes fejldést végleg feltartóztatni

nem lehet, hogy az idegen t?alajb61 mesterségesen átplántált és

elkorcsosodott eszme itt végleg meg nem gyökerezhetik.

Az egészséges nemzeti irodalom helytartói megbecsül-

ték a maguk iróít, megvédték a maguk könyveit, még több

szeretietteli gondozták ket — abban a várakozásban, hogy eljön

újra az idejük.

Ezúttal talán nem csalódtak.

Ha fel akarom tárni mindazt, ami a magyar könyv-
kiadáságot a kizárólagos^ vagy túlzott anyagi érdekeltség

vádjával szemben igazságos világításba helyezi, nem mellz-
hetem annak a megemlítését, hogy magyar kiadók soha sem
vállalkoztak pornográf iratok és obszcén erotiikumok kiadá-

sára. A kétségtelen nagy és biztos lukratiVitás soha sem birt

rá egyetlenegyet is, hogy e téren még csiak kísérletet is

tegyen. Ami kevés ebbl a fajtából magyar nyelven megjelent

— az titkos rejtekhelyekrl kúszott el, kerülve a napvilágot.

Ellenben a pornográfia leküzdésében magyar kiadók vállaltak

vezet szerepet.
A magyar kiadó helyzete.

Ez a könyv nagy részében azt a viszonyt vázolja, mely-

ben a vezetésem alatt mköd vállalat állott és áll az írói-

hoz; a könyvkiadó mhelyek története, mely a mveldés
történetének egy szerény helyét foglalja le — voltaképen fkép
ebbl áll és igien helyesen állapította meg egyike azoknak st

ritka íróinknak, aklík ezekkel a kérdésekkel foglllalkoznak, hogy

a könyvkiadó érdemét is voltakép az dönti d, hogy az '\xók^X

hogyan becsüli meg.

Éppen ezért törekedtem ebben a fejezetben az író é^

kiadó közötti Viszonyt összefoglalóan ismertetni azokban a

fvonatkozásokban, amelyek a kiadó megítélése tekintetében

minduntalan visszatérnek. Mert bármennyire feldolgozatlan

még nálunk a régibb magyar könyvkiadás története és bár-

mily ritkák az ujabb könyvkiadásra vonatkozó közlemények
— az az egy bizonyos, hogy a napvilágra jutó e tárgyú dol-
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gozatok mindig visszatér refra'inje a kiadó gazdagodása és

vagyongyjtése az irók rovására, az irodalmi produkció fel-

szabadulásának, „a kiadói rabszolgakereskedés lealkonyodásá-

nak" követelései, „az lirók kizsákmányolásának" jelszavai.

Két okból fektettem súlyt arra, hogy ezt a kérdést ebben

a munkában megvilágítsam; egyrészt talán itt nyilik elször

alkalom arra, hogy magyar kiadó nyilatkozzék ebben az ügy-

ben; azokkal a támadó közleményekkel szemben ott és akkor

hiába lépne fel, nem érne vele célt, mert azokban az Író min-

dig a gyengébb félnek van feltüntetve és a közönség termé-

szetes és helyes ösztönével a szánalomra méltó irót veszi

védielmébe a kiadó hatalmával (!), erszakosságával (!), önzé-

sével (!) szemben. Nekem, remélem, sikerült igazolnom azt,

hogy az iró és kiadó közötti viszonyban az iró az ersebbik
féli, az az abszolút hatalom, melynek a tehetségében rejl

szuverenitása eltt a kiadó mindig készséggel deferál — még
nehéz helyzetekben is.

Másrészt azt gondolom, hogy akik feljegyzéseimet figye-

lemmel elolvasták, azok maguktól is rájönnek arra, hogy ama
jelszavak és vádak mer fantazmák. A magyar könyviroda-

lom még legnagyobb szabású koncepcióiban sem nyújt módot

a kiadó vállalkozónak a meggazdagodásra, legtöbb esetben

még arra sem, hogy munkájának normálisan szerény gyümöl-

cseit élvezze.

Az esetleges utalás arra a néhány kiadói karrierre,

melynek felsorolásához még egy kéznek öt ujjára sem lenne

szükség — nem bizonyít e nnegállapitás ellen. A száraz és

való tény az, hogy ha ezek a „beérkezettek", emberek vagy
intézetek, személíyek vagy társaságok, azt a töméntelen

munkát, páratlan szívósságot, el nem múló lelkesedést, igazi

és kellen alkalmazott tudást és imponáló kitartást más téren

fejtik ki; ha azt az igazán grandiózus szellemiii munkát, melyet

egy nagy könyvkiadó vállalat keretén belül többen, sokan

évtizedeken keresztül mindig fokozódó változatosságban és

alkalmazkodó rutinnal a nehéz feladatoknak szentellnek — más
célok megvalósítására fordítják; ha — mondjuk tó egyenesen
— ezzel a szellemi és materiális munkával cipfelsrészeket

gyártanak vagy ruhát készítenek, ha cséplgépeket konstruál-

nak vagy gombokat gyártanak, ha téglát égetnek vagy
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épületfát megmunkálnak, ha búzát termelínek vagy álátot

tenyésztenek, ha kávét pörkölnek vagy teát importálnak, ha

gabonával kereskednek vagy pénzváltással foglalkoznak, ha

bármin normális gazdaságii, ipari vagy kereskedelmi foglal-

kozást znek — oly vagyonokra tehetnek szert, melyekrl a

könyvkiadás matadorjainak még álmodniok sem szabad.

És az ily normális polgíád foglalkozás utján szerzett

vagyont nyugodtan élVezheti annak tulajdonosa; senki sem
ütközik meg azon, ha a sarki fszeres 10—15 évi szorgalmas

munka után megveszi a négyemeletes sarokpalotát, ha a kézi-

munkakeresked milliós iparvállalatot szerez, ha a nagykeres-

ked sokezerholdas nagybirtokot vásárol, ha az iparos gyárat

vesz vagy alapit; senki sem találja különösnek és megrovandó-

nak, ha mindazok, akik termel munkával foglalkoznak

önállóan, saját kockázatukra, 15—20—25 évi becsületes mun-
kálkodás eredményeként vagyont szereznek, jólétre tesznek

szert, a társadalmi lajtorján fölfelé kúsznak, nagy kitüntetések-

ben részesülniek, esetleg képviselséget vállalnak, szerepl

egyéniségekké válnak. Ezt mindenki igen természetesnek

találja, aminthogy az is.

Ellenben, ha nagyritkán egy-egy könyvkiad)ó szerencsé-

sen és ügyesen ugy el tud lavírozni, hogy deficites vállalko-

zásainak száma és vesztesége nem szárnyalja túl az aktiv

kiadványok üzleti eredményeit és ha egy egész élet páratlan

munkájával félre tud tenni éppen annyit, hogy vénségére gond-

talanul megélhessen, — mert ennél többre eddig tudtommal

egyetlen magyar könyvkiadó sem Vitte, — akkor az irodalmi

malkontensek nem is kisszámú hada kiTÖppenti mérges nyilait

és a legnagyobb nyilvánosság eltt pellengérre állitja a „kizsák-

mányoló rabszolgakereskedt."

Hát bizony a legsajátságosabb helyzet az, amelyben a

magyar könyvkiadó van. Egyfell akként jelölik ki helyét a

kereseti ágak között, mintha kizárólag kereskedelmi foglalko-

zás volna, másfell megtagadják tle azokra a chance-okra

való jogát és azokra a sikerekre való aspirációit, melyekkel

a kereskedelmi szabad pálya együtt jár. Egyfell alá van vetve

a merkantilis szabályok és felfogások, törvények és usanceok

rendelkezéseinek, másfell a legszélsbb értelemben vett

aHruizmus szerinti ügykezelést várják el tle.
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Ö maga valahogy egészen másként determinálja a maga
helyzetét. Valahol a középúton szeretne elhelyezkedni keres-

kedelem és irodalom, gyakorlati élet és tudomány között. A
kereskedk és iparosok akcióiban, egyleteiben, szövetségeiben

nem vesz részt, mert nem érzi magát oda tartozónak, inkább

vele érez a szellemi munkásokkal és azoknak törekvéseivel

és azoknak tudományos, irodalmi, egyleti és társas életében

kér magának helyet.

Sajátságos helyzetének anyag*! következéseit szivesen

vállalja, mert tudja, hogy Q^y kis nemzet munkása, egy még
csak ezután kifejlesztend kultúra napszámosa és természe-

tesnek tartja, hogy amint a kisszámú magyar olvasóközön-

ség nem tudja ugy honorálni a miaga iróit, mint az angol, a

francia, a német nemzet; amint a mi kis közönségünk nem
tudja ugy eMátni anyagi javakkal a maga költit, tudósait,

mvészeit, festit, szobrászait, virtuózaliit, mint a nagy kultú-

rájú nagy nemzetek — épp oly kevéssé szabad neki oly anyagi

ellenszolgáltatásokra és eredményekre számitaniia, mint amink
a nagy nemzetek kiadóinak jutnak osztályrészül.

Ezt indokoltnak tartja, mert természetes fdíyománya a

körülményeknek, de nem tartja megokoltnak azt, hogy mun-
kája és hivatása nem részesül abban az elismerésben és tisz-

teletben, melyben még nálunk is részeslitik a szellemi munkát

és ennek tényezit. Nem tartja megokoltnak, mert a mvelt
külföldön a kiadó munkáját, dacára annak, hogy teljes méret
anyagi rekompenzációban részesüli — a legnagyobb mérték-

ben megbecsülik, hivatását a felsrend foglalkozások közé

sorozzák, a kiadói pályán elért sikereket, mint a kultúrának

tett nagy szolgálatokat, igen nagy elismerésben részesitik.

Azoknak a férfiaknak javát, akik ezt a munkát elvégzik és

nemzetük kultúrájának nagy és hasznos szolgálatokat tettek,

Németországban a tudományegyetemek diisztudori oklevéllel

tntetik ki, Franciaországban a társadalom élitejének élére

helyezik. Angolországban meghivják a lordok házába —
nálunk, minél hatásosabb munkát végeztek, minél nagyobb

jelentség sikert tudtak elérni, annál biztosabbak lehetnek

afell, hogy „az irodalom kizsákmányolói" diszes jelzvel

fogják ket megtisztelni.

Pedig ki kell mondani, hogy a magyar kiadó munkája
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nehezebb, küzdelmesebb, gondterhesebb, sifeere enntek folytán

aránylag jelentsebb, mint a külföldié; hogy a külföldi egy
élet folyamán egy vagy két olyan nagy és korszakos válla-

latot létesít, mint amitit egyik-másik magyar kiadó tiz-tizen-

ötöt is életre hiv pályája folyamán, és hogy a legtöbb, nagy
hfirnévre és jelentségre vergdött külföldi könyvkiadó egyet-

len irodalmi alkotásával nemzedékekre kihatólag biztosította

vállalatának fennállását és prosperitását, míg a magyar kiadó

ezt tizenöt-húsz egyértékü alkotásával sem képes elérni.

Ez az össziehasonlitás és szembeálMitás világítja meg
legjobban a magyar kiadó küzdelmes pályáját.

A kiadói lélek.

Mi hát mégis az, ami a magyar könyvkiadót arra a

páratlan küzdelemre képesiti, a nehézségek leküzdésében meg-
edzi, kitartásában megacélozza, az elítéletekkel való szem-

beszáiásában megersíti, a csalódások után uj kísérletekre

sarkalja, uj célkitzésekre ösztönzi, mii az, ami' hevíti, buz-

dítja és lelkesíti?

A kiadói lélek.

Az a tudat, hogy mi igazi értékeket termelünk, az a

hit saját munkánk felsibbrendüségében, az a meggyzdés
alkotásaink nemzetnevel és kultúra-fejleszt jelentségében

tölt el minket munkakészséggell és munkaörömmel és azzal

az érzéssel, hogy mi egyébbel sem tördve, saját munkánk
elhaladásában találjuk kielégítésünket.

Mi iítjonti lelkesedéssel indulunk neki alkotó munkánknak,

azt összekapcsoljuk lielkünkkeill, egyéniségünkkel, nevünkkel, —
azután egy életen keresztül vívódunk, tevékenykedünk, verek-

szünk a név becsületéért és az ezerfajta illúzióban való csalódás

sem bírja elérni, hogy a pálya végén ne viseltessünk még
nagyobb lelkesedéssel iránta — mint mikor elindultunk.

Ez a kiadói lélek.

Bárkinek bármi a véleménye róla, mi, akik benne élünk,

nagynak, nemesnek és fontosnak tartjuk azt a hivatást, ame-

lyet betöltenünk adatott; e nélkül a hit nélkül nem volnánk

képesek betölteni, nem volnánk méltók rá.

Azt az érzést, mely eltölti az igazi kiadót, midn büsz-

kén és szeretetteljesen végignéz kiadványait során, alig lehet
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leinri. Mindegyik könyv nagy emiékeket idéz fel íelkében.

Keserves küzdelmekrl, nagyralátó reményekrl, melegen

ápolt illúziókról, megfoghatatlan csalódásokróí, nagy kezde-

ményezésekrl, pompás lendületdkrl, nagy bánatokról, súlyos

válságokról, szivet viditó örömökr'l, kétségbeejt bukásokról

és nagyszer sikerekrl szólnak azok hozzá. Mkiá összeségük-

ben egy nagy és áldásos munka képét elevenítik fel emlé-

kezetében.

De visszagondol a csüggedés, az ellankadás óráira is,

amikor a kitartó erély már csendes rezignációnak késztilt

hdyet adni, amikor már-már kzd érezte magát az össze-

roskadáshoz, amikor kétségek támadtak benne a miaga mun-
kájának értéke fell, amikor már szinte azt kezdte hinni, hogy
képzeldésében túlbecsüli azt.

És visszagondiol azokra, amik lelkét uj szárnyalásokra

emelték fel. Visszagondol a nagy szellemek társaságában eltöl-

tött felejthetetlen órákra, a veltik folytatott eszmecserékne, az

kitüntet barátságukra és megnyugvást talál abban, hogy

másutt, szerencsésebb körülmények közt mint vélekedniek az

munkájáról, a kiadó munkájáról. Szeme elé idézi azokat az

Írásokat, amelyekben külföldi nagy irók megiemlékeznek kiadók-

ról és azok munkájáról. És ott találja Ernest Renan emlékiraitai-

ban, a „SoMvmrs"-ban azokat a gyönyör meleg sorokat, me-
lyekben a kiadójával egy életen át folytatott érintkezésrl szá-

mol be, ott találja Ludovic Halévy-nok remek jellemrajzát

Calmann-Lévyrl, a nagy 'francia kiadóról, akiben meg volt az

az erény, amely nélkül az életnek nincs igazi értelme: a munka
szenvedélye, akinek két családja volt, „sa famille de coeur,''

szívbeli! családja, legközelebbi hozzátartozói és „sa famille de

travair* munkabeli családja, munkatársai, akikkel annyira össze-

forrott — és ott találja irodalni essiay-it magában foglaló nagy

gyjteményében Anatole France-mk ezt a találó megállapítá-

sát: „a nagy kiadó afféle széptudományi miniszter*' (un grand

éditeur est une sorté de ministre des belles-lettres) és ott talál

egy megemlékiezést a Ifegelkelbb német újságban Tauchnitz

Berrthard báróról születésének századik évfordulója: alkalmából,

amely ezt a férfiút a német néplélek egyik legmarkánsabb kép-

viseljének, alkotását a német géniusz dicsségének mondja

és megállapítja, hogy a német nép sorsának intézi között min-
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díg hálásan kell megemlékezni a nagy német kiadókról. És

végül szinte ámulattali vesz róla tudomást, hogy Franciaország-

ban ezekben az utóbbi napokban min vészkiáltás hangzott el a

könyvkrizissiel kapcsolatban

:

„Ez szociális, ez fontos nemzeti ügy. A fraincia esprit vesze-

delfeanben van. Einélkül laiz eisprit nélkül Franciaország semimii.

A könyvkriziis veszedelembe sodorja la francia esprit-lt, a fraii)-

cia! kultúrát, a franici'a gondolatot. Tudjuk, hogy a világháború

eltt a német tudomány világhárnévnek öirvendeltti; de tudjuk

azt is, hogy eninek okai nem íalnnyira a nlémet tudósok volitak,

mini; inkább a német könyvkiadóság nagyszer organizációja."

íme az ellenség elismerése — a legfényesebb elégtétel,

mely a szakmának kijuthat.

Ezért vagyunk mi meggyzdve arról, hogy mi igenis hü

nei és gondozói és bátor eliharcosai vagyunk egy nagy ügynek.

Ebben a meggyzdésben nyilatkozik m'eg, él, munkálko-

dik, alkot és teremt — a kiadói lélek.
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A PÁLYA VÉGÉN.

Könyvemnek végére értem. Igénytelen feljegyzéseket

akartam papírra vetni és terjedelmes nagy könyv lett belle.

Amennyire csak telt tlem, rövidségre és tömörségre töre-

kedtem, elejtettem és melilztem sok adatot, hogy vissza ne

éljek az olvasó türelmével — mégsem birtam a magam elé

tzött feladatnak kisebb terjedelm mben megfelelni. A kor-

szak, melyben mindez lejátszódik, oly eseménygazdag, a

tárgy, melyet ismertetni akartam, oly jelents és dönt módon
illeszkedik bele ebbe a korszakba, az emberek, akik útjelz,

irányszabó szerepvivi ennek a kornak, oly nagyok, kimagas-

lók és kiválók, hogy szinte lehetetlen e tágra ntt, mégis körül-

határolt területen mindezekrl teljes képet alkotni. Hiszen a

magyar irod!aIom, a magyar mveltség, a magyar könyv leg-

virágzóbb korszakáról van szó. Arról a korszakról, mely kez-

ddik Vörösmarty ,,Zalán futásá''-n3k megjelenésével — és

melynek végállomása a ,,Nagy Lexikon''.

Mikor Vörösmarty legnagyobb mvét, ,,Zalárt futását'

befejezte, ennek kiadásáról lelfizetés utján akartak gondos-

kodni. A nemzeti nagy hsköltemény miegjelenése összeesett

azzal; a királyi levéllel, mellyel az 1825-iki országgylést hívták

egybe Pozsonyba. Gyulai Pál megirja Vörösmarty életrajzá-

ban^ hogy az országgylés, melytl az alkotmány feltámasztá-

sát remélték, a politikában, „Zalán futása"' pedlig az irodalomban

volt a beszéd ftárgya. Mégis mindössze 115 példányra érke-

zett megrendelés.

Igazi országra szóló sikere azután csak 1879-ben követ-

Révai: írók — Könyvek - Kiadók. II. 26
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li

kezeit be Arany János ,JoMi szerelmé''-nek, mélynek els
kiadása — mindössze 1000 példány — néhány nap alatt fogyott

K !
el. A kiadás körülményei oly bizonytalanok voltak, hogy Arany

n mem is kiadóval adatta ki munkáját, hanem saját költségén

2
' /

1
bocsátotta azt közre, nem akarván egy kiadót a kockázatnak

kitenni.

Hogy min ut vezetett innen a „N;sr.v Lexikon''Ág, melyet

1910-ben negyvenezer példány elhelyezésének reményében

lehetett megindítani — ezt akartam Jieirni ezekben a mémoire-

szerü feljegyzésekben. És azt, hogy ebben min része volt

azoknak, akik hivatásszeren foglalkoznak a könyvkiadással

és könyvterjesztéssel. És azt, hogy ezt az utat megtenni és

az elért fokra eljutni nem lehetett volna hivatásuk magaslatán

álló könyvkiadók nélkül.

Hogy a magam elé tzött feladatnak teljes mértékben

megfelelhessek, szerettem, volna ez alkalommal a kiadói tevé-

kenység minden oldalát minden szempontból teljesen meg-

világitani, ha vissza nem tart könyvemnek már amúgy is aka-

ratom ellen tulnagyra ntt terjedelme.

Szerettem volna szólni az olvasókról és az olvasmá-

nyokról, a könyv közönségérl, arról a jó és megért, h
és lelkes magyar közönségrl, azokról az ezrekrl, akiket egy

negyedszázad leforgása alatt sikerült a jó magyar könyv meg-

bízható barátaivá tenni, és azokról a százakról, akik a szép

könyv amateurjeivé, gyjtivé váltak; azután a könyvkiadó

viszonyáról a sajtóhoz és a sajtó Viszonyáról az irodalomhoz,

a kritika hasznáról és hiányáról, a könyvkiadók egymásközti

viszonyáról, az okos, hasznos és egészséges, meg az oktalan,

káros és egészségtdten versenyrl, a legtipikusabb magyar

betegségrl: a lélektelen és eszmesivár utánzási mániáról;

szerettem volna 'szólni a félbenmaradt tervekrl, az elejtett

válalatokról, az eltemetett eszmékrl, a dugába dlt kísérle-

tekrl, a ki nem adott könyvekrl. De Hegfként szerettem

volna egy önálló fejezetet szentelni magának a könyvnek,

mint olyannak, a könyv természetrajzának, a könyv lélektaná-

nak, keletkezése ntisztériumának, emberalakitó erejének és

világhódító hatalmának.

De minél jobban belemerültem ebbe a páratlanul érde-

kes és gazdag tárgyba, annál itikább meggyzdésemmé vált.
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hogy ezt a nagy témát egy rendkívül mély és gazdag könyv-

ben kell majd megírnia egy arra hivatott nagy szellemnek,

egy nagy poétának. Mert nincs még megirvai: a könyv epo-

peiája. Az egész világ nagy könyvirodalmábóil hiányzik még ez

a könyv a könyvröL Nekem hitem és meggyzdésem, hogy

eKövend még az a nagy költ, aki meg fogja irni az „énekek

énekét'' — a könyvrl

Ezt a könyvet a proletárdiktatúra legvészesebb napjai-

ban kezdtem irni, a legrémesebb zsarnokság idejében, amikor

nem birtam elszenvedni a dolgos ember legnagyobb kinját:

a dologtal'anságot — és amikor a végskig felzaklatott idegei-

met már nem birtam lecsill'apitani másként, mint hogy bele-

temetkezem egy oly munkába, melly gondolataimiat, érzései-

met lefoglalni képes. A jelenbl, a hosszú, hosszú és nehéz,

nyomasztó napok ell elmenekültem a muDtba; a múlt emlé-

keit idéztem fel emlékezetemben, régi, porlepte Írásokba merül-

tem el és vártam a fordulatot, a felszabadulást. Megjött az

is. A rabság alól való felszabadulás! A szabadság! A meg-

szállás alatti szabadság! De mégsem fogság, mégsem zsar-

nokság, mégsem diktatúra, mégsem terror, mégsem rület,

mégsem eszeveszettség.

Bizonyára ki is érzik könyvem egymásba kapcsdl'ódó

fejezeteibl a beállott változás, az a más leveg, az a meg-

változott hangulat, hiszen jóformán minden egyes nap más
események behatása alatt folyt le. És most egy nap többet

jelentett, mi*nt máskor egy évszázad.

Mikor jiavában dolgoztam a munkán, meglátogatott egy

iró barátom. Beavattam munkám tervébe és szellemébe. Foko-

zódó csodálkozással hallgatott végig, azután csendesen meg-

jegyezte:

— Hisz ez valóságos epitaphium!

Megdöbbentem! Hát igy látja a dolgokat egy okos, vilá-

gos látású, derült kedély, tiszta itéletü Íróember!

Azután kezembe akadt egy másik 'írónak búcsúztatója

egy elhunyt iró felett. Azt mondja benne:

„És ne vigasztaljatok vele, hogy a jobb része; itt maradt.

Könyveket irt. Énl Isteniem! Hiszen ezekéit a könyveket! magya-
26*
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rodoiak magyarokróí, magyiaTul irta. És ez ma annyit jelent,

hogy senkinek senkirl semmitsem irt soha."

Hát ennyire ert vett a lelkeken a kétségbeesés? Hát
ennyire vigasztalannak látják a jelent? Hát ennyire nem bíz-

nak a jövben? Még abban sem, hogy ha az ország elveszett

is — még megmaradt a nemzet, a nyelv, az i^rodalom?

És még az irpk is? Holott ök volnának hívatva elkészí-

teni a jövt, uj életre ébresztenii a nemzetet? Hiszen Magyar-
országon a nemzet fogalma mindfig egy volt az (irodalommal. És
addiis[ lesz magyar nemzet, amig magyar irodalom lesz.

Vissza az emlékekhez! Vissza a mu'It idk iroihoz! Ha
a maiak kishitüekké váltak, ha reménytelenek, ha kétségbe-

esettek — kérdezzük meg az elmúlt nagyoktó'I, mit kell

tennünk?

Megadatott nekik, hogy ne érjék meg la világháborút

és a mi azután bekövetkezett. Nem kellett látniok azokat a

s'ivár bels harcokat, amelyek a nemzet fiait szétválasztották

osztályok és foglalkozások szerint, a legjobbaknak miegrlé-

sét medd és áldatlan küzdelmekben, az irodalomnak — az

szemükben a legnagyobb szentségnek — hanyatlását, deka-

denciáját, azután a nemzetnek belekeveredé'sét egy a világa

méreteken is túlcsapó végnélküli világháborúba, az éveken át

tartó rettenetes öldöklést, az ember nem látta iszonyatos

nélkülözést és szenvedést, a leírhatatlan nyomort és ínséget,

és ennek tetejébe mindazt, a mi még csak azután történt,

mikor azt hittük, hogy ezeknek a nyomorúságoknak fokozása

már nem lehetséges.

Mit szólnának ezek a nagyok, ha ezeket az eseményeket

megérik? Mit szólna a csillagokba látó, a jövt megálmodó

Jókai, miit szólna a mindent magyar sziemmel néz bölcs

Eötvös, hogy „zsüzsirozná" (ez volt a kedvenc szavajárása) a

dolgokat az okos Mikszáth?

És mit szólhának mindahhoz, amik azután következtek be?

Amikor egy nemzet megfeledkezett magáról, amikor

elkeseredésében elvesztette az eszét, a jobb érzékét, a józan íté-

lietét; amikor zászlajára esküdött fel a legléhábbnak, a legtudat-

llanabbnak, a leglelkiismeretlenebbnek és amikor világossá vált,

hogv ez az ember még hitvány, hazug és álnok is, és amikor

az ö személyében meggyalázták az ezer éves nemzetet —
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akkor a nemzet t a legmagasabb polcra maga fölé emelte —
szinte trónjára ültette.

Amikor a tegnap még becsülettudó, józan és okos, egy-

szer magyar ember átváltozik fosztogatóvá, rablóvá és gryil-

kossá, szomszéd a szomszédját, barát a barátját, szolga az urát,

hiv a papját öli és megrabolja.

És amikor azután jött még ennél is rosszabb, amiilkor egy

ámitó csalókból, hiu gonosztevkbl, perverz gyilkosokból álló

szervezett banda áll az ország élére és tudományos rendszerbe

foglalja a lopás és a rablás módjait és eszközeit, kodifikálja az

elnyomást, az erszakot, a gylöletet, szervezi a gyilkolást,

lehetetlenné tesz minden szabad mozgást, elnyom minden sza-

badságot, mérges gázokkal teliti a levegt és lehetetlenné válik

még a lélekzetvétel is — és amikor egy gyenge és eternyedrt:

társadalom mJindezt végignézi, mindezt eltri, mindezt elszen-

vedi.

És amikor azután mégis csak üt a szabadulás órája, akkor

nem az ég házak eloltásához, nem a romok eltakarításához,

nem a pusztulás helyrehozásához, nem az elveszett értékek

pótlásához, nem az újraépítéshez fog hozzá a nemztet, hanem

ujra kezdi a veszekedést, a pártoskodást, a széthúzást, a hata-

lomért (? ! ?) való versengést, az állásokért való tülekedést, az

önz különérdiekekért való versenyfutást.

A megsemmisülés feletti kétségbeesés álmatlan éjszakái-

ban magam elé törekedtem idézni ezeknek a bölcs férfiaknak

az alakját és megkérdezni tlük, amit az életbien oly sokszor

tettem, hogy mit gondolnak, mit javasolnak k, mi volna a

bölcs, az okos, a helyes út.

És k válaszoltak. Megjelölték az utat. Kitzték a célt:

ü nemzetet ujra fel kell támasztani halottaiból,

A nemzetet fel kell emelni a porból, mert bármit vétkezett

is az egyik nemzedék — az utána következnek azt helyre kell

hoznia. A nemzetet fel kell támasztani, mert a nemzet örökké-

való, sohasem hal meg; ha a maiak bnbe estek — bnhdje-
nek, de a holnapiak és a holnaputániak fogjanak össze és hozzák

helyre mindazt, amit ez eldök elrontottak.

A haza nem sznhet meg, mert örökkévaló, mint a termé-
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szeU fenntartja azt az .emberek lelke, a közös emlékek, az

eg^^ütt átélt idk, a legtermészetesebb emberi gondolat — a leg-

ersebb emberi ösztön, a gyermekhez, a szülhöz, a testvérhez,

a rokonhoz, a baráthoz való ragaszkodás, a szomszédhoz, a

földihez, a honfitárshoz való vonzódás, a szokások, a nyelv, a

dal, a hagyomány, a történet, a föld, igenis a föld szenetete.

Ha széthullt a nemzet, a haza, st minél inkább széthullt, annál

ersebben kell összekovácsolni, miiinél többet szenvedett, annál

több tert merített a feltámadásra, az uj életre.

A nemzetet fel kell támasztani, uj életre kell hivni az iro-

dalom által, A költk, az iróK a tudósok kötelessége ez.

\\^S A jövbe látó }ókm a magyar nemzet ezeréves fennállásá-
^ nak emlékére kiadott nagy történelmi munka utószavában,

mintha megérezte volna a jövt, látnoki szemmel megjelölte a

követend utat:

„ . . . Az uj ezredév az uj honfoglalás korszaka fog lenni.

Ainit diadalmas fegyver ezer év eltt meghódított, amit aninyi

vérhullatás visszahóditott, az eggyé lett Magyarország uj meg-

hódításra vár, a szelliem, az ész, a munka teremit esziközeivel."

Mikor Jókai ötven év multán beszámolt arról, hogy mit

tett ö és társai 1848-ban, — ekkor felkiált:

„Mí is hazát kerestünlk ötven év eltt, — mi is Magyar-

országot megalkotni jöttünk, a sziaíbad Magyarországot ... És

megtaláltuk . . . Teremtettünk a népbl nemzetet. S a;z ujjá-

szült nemzet csodáit mutatta fel áfju ereSéniek ... A szabad-

ság fájának nagy öntözés kellett vérrel, vcritékkel, keser

; kömiyekkeíl. Mert a szabadságioit, hazát, nemzeti nagyságot

nem adják ingyen az isitenek."

Mía még siralmasabb helfyzetben van az ország, mint volt

1849-ben ! Ma még nagyobb feladatok várnak a nemzet hivatott

vezéreire.

Ma még fontosabb, hogy felébresszék halálos dermedtsé-

gébl a magyarságot, hogy alkotó munkában egyesítsék,

hogy újra megteremtsék a nemzeti kultúrát; ma még szük-

ségesebb, hogy minden tehetség, minden tud.ás és minden er
ennek í a; célnak szolgálatáljá álljon.

Mert ma már nem elég befelé hatni és a nemzetben magá^

bán fenntartani a jövl^en yaló hiitet — a mai és a holnapi
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magyar irodalomnak a külföldön is képviselnie kell a magyar^
ság érdekeit, a maii világközi helyzietnek me^lelöen barátokat

szerieznie, kiküzdenie a világ becsülését és rokonszenvét.

És mindebben a munkában hatalmas részt kell váMalnia

a kiadóságnak, a mai fiatalságnak és a holnapi nemzedéknek.

A kiadó kezében vannak azok a pompás fegyverek, amik-

kel ezt a csatát meg kell vivni. Most kell csak hatalmas kul-

turtényezövé tenni a könyvet, melyrl egy filozófus megálla^

p'itotta, hogy valamennyi nagy emberi intézmény közt a leg-

hatalmasabb.

Ezt a hatalmas fegyvert kell célszeren felhasználni az

uj honfoglalás és honalapitás érdekében; bi'ztositani ke>ll az uj

magyar könyv életét és hatását, fel kell tárni a régi kincses-

bányákat és gondoskodni róla, hogy az uj tanitások és a rég'iek

is utat találjanak a közönséghez.

És mindez a Ti feladatotok lesz, ifjú pályatársaim, Rátok,,

ak^ik egy uj, remélhetleg szebb és jobb világ küszöbén áll-

tok, nagy és nemes feladatok egész tömege hárul.

Minden java eliveszett a nemzetnek — csak az irodalmá-

ban rejl mérhetetlen nagy kincse maradt meg és ez a Ti gon-

dozástokra van bizva. Olyan kincs ez, melyet minél jobban meg-
becsülünk, annál inkább kell széjjelszórnli. Becsüljétek 'meg

és szórjátok szét sikerrel.

Ti reátok gondoltam sokszor, m'ikor e feljegyzéseket

Írtam; szeretném, ha azt az idealizmust és azt a bizó és ter-

mékenyít optimizmust magatokba fogadnátok, amely eltöl-

tötte azokat a férfiakat, akikr'l e lapokon irtam.

Ti reátok gondolok most is, mikor azokróü a nagy-

szer feladatokról beszélek, amelyek rátok hárulnak, azokról

a szédületes perspektívákról, amelyek elttetek megnyikak.
Szinte irigyellek Titeket, mert nektek módotok lesz újra elöl-

rl kezdeni a munkát és mert a Ti munkátok most fontosabb

lesz, mint a min a miénk volt.

De Ti szerencsésebbek is lesztek, mint m'i voltunk. A
mi munkánk eredményeit elsöpörte a világfergeteg. Ti együtt

fogtok dolgozni egy mveld nemzet kulturált társadalmával

egy oly világ közepette, mely bizonyára nem fogja megismé-
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telni az emberiségnek azt a világrületét, amely minket a

pusztulásba vi'tt.

A Ti munkátok sem lesz küzdelem nélküli. Ti sem fog-

játok harcok és Vívódások nélkül elérni az óhajtott eredmé-

nyeket, munkátok gyümölcsét Ti sem fogjátok élvezhetni gond

és keserség nélkül.

A pálya, amelyre a könyv szeretete, a mveltség kul-

tusza, a foglalkozás disze benneteket vezetett, egy kisszámú

nemzet életében mindig küzdeümes lesz. Ezzel számolnotok

kell. Azért ne lépjen rá senki, akiben nincs igazi lelkesedés,

valódi ügyszeretet, ers akarat és törhetetlen kitartás.

A Ti dolgotok mindig nehéz lesz. Akik veletek egy id-
ben ehndulnak simább utakon, más pályákon, jóHétben, köz-

tiszteletben, kitüntetésekben fognak részesülni, mife Ti napról-

napra ujabb és ujabb gyötrelmes vergdésekben fogjátok a

naponként felmerül ujabb feladatok elé tornyosuló ujabb

nehézségeket leküzdeni, de ez ne rettentsen Titteiket vissza,

ez ne szegje kedveteket, ez ne lohassza le lobogó lelkese-

désteket.

Erslelkünek kell lennetek és az a szent meggyzdés
hevítsen benneteket, hogy fontos, nagy feladat teljesítésére

vagytok hivatva, arra, hogy egy sorsüldözött, de élríi akaró

és élni hivatott nemzet kultúráját megalapozzátok.

H^ hiven és szeretettel fogjátok teljesdteni kötelességei-

teket, akkor áldás lesz munkátokon és mihamarább fel

fog épülni az új, a szebb, az ersebb és mveltebb Magyar-

ország.

1919. október 28.
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„Corpus Juriisi Hungarici": II. 54—62. —
A törvénytár eszméje 54. — A szer-

kesztés rendszere 56—57. — A „Cor^

pus Juris" prospektusa (kisebbített hia-

sonmás) 55. - Tárgyalások a Framklin-

Társulattal 56. — A munkla terve 56.—
A Grill-céggel megegiytezünk 58. —
Szerkesztnek Mánkus Dezst nyerjük

meg 58. — A tipográfiai beosztás 58—
59. — Szilágyi Dezs terve 59—60. —
Szerzdésünk .a Franklin-Társulattal 60.

— Szép siker 60. — A „Corpus Juris"

folytatása 60. — A Franklin-Társulattal

kötött szerzdés felbontása 60—61.

„Corríere della Sera": I. 289.
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Csathó Kálmán: 11. 390.

Csemegi Károly: I. 310.

Csengery Airntal: II. 3, 5.

Csengey Gusztáv: II. 3.

Cserei Mihály: I. 77.

Csdky Gergely: I. 83, 84, 361; II. 197.

Csók István: II. 52.

Csokonai: I. 361.

Csuday Jen: II. 65.

Csukássy József: II. 3.

Czakó: II. 29.

Czuczor: I. 361, 370, 387.

Dajka: II. 29.

Damaschke: II. 375.

Dante Divina commediája: A pokol. II.

339, 340.

Darányi Ignác: II. 198.

Dárday-féle törvénytárak: I. 353.

Daudet Alphonse: I. 62, 122, 125; II. 200,

139, 158, 172. — Numa Roumestan I.

53. — Egy hajó törtenete I. 84.

Dávid István: II. 15.

Deák Ferenc: I. 190, 370; II. 4—8, 31,

35, 90, 91.

Dieiák Ferenc levelei és gondolatai: II. 35.

Deák Ferenc levele Vörösmarty Mihály

muínkáinak kiadása ügyében (az ere-

deti levél hasonmása): II. 4—8.

De Genando: Az emberiség jóltevi. I. 85

Degré Alajos: I. 50, 69.

De Quincey: „A kalmük 'tatárok szö-

kése": I. 239.

Dekadencia: II. 292, 293, 296, 352.

„Délibáb": II. 163.

Delpit Albert: I. 62, 125.

Delpit Edouard: I. 126.

De Maistre: I. 62. — „Utazás szobám kö-

rül", amatorkiadás: II. 337.

Dentu: I. 118, 125.

„Der Floh": I. 12—15.

Deschamps Qaston: I. 293, 294.

Desiderata: I. 133.

Destruktív irányzat ellen: II. 292—301.

Destruktív szellem: I. 20.

Deutsch-féle nyomdai és lapkiadó válla-

lat: I. 11—15.

Diákélet: I. 44.

Diaz tábornok: II. 357.

Dickens: I. 77, 188, 240; II. 36, 137, 139,

142, 144, 172, 200, 302. — „Copperfield

Dávid" 'II. 154, 200 — „Pickwick

Club" II. 154. — „Twist Olivér" II.

142, 143.

Dickens-forditások: II. 143.

Dickens-kultusz: II. 145.

Didot-betük: 11. 59.

Didot-cég (Paris): 1. Firmin-Didot.

Diktatúra: I. 7; II. 158. — Diktatúra rém-

uralma alatt II. 366—378. — A prole-

tárdiktatúra raffinált rendszere 366

—

369. — A szellemi munkások megnye-

rése 367—368. — A vesztegetés kor-

szaka 369. — Nagy ellenmondások

369—371. — A könyvkiadás hamis

beállítása 369—370. — A drága

kömyv megteremtése 370—371. —
Szellemi rabszolgaság 371—373. — A
cenzúra 371—372. — A Szellemi Ter-

mékek Országos Tanácsiai 372. — A
Szellemi Termékek Központi Elosztó

Hivatala 373. ,
— Haílálos inémaság

373—374. — írói kataszter, irói direk-

tórium és egyebek 373. — A kultúra

nevében 374—375. — Könyvíosztoga-

tás 374. — Vallásos társulatok és in-

tézmények kiadványainak megsemmisí-

tése 374—375. — A Bibliát a papir-

malomba viszik 374. — A lejgszomo-

rubb napok 375—378. — A könyvki-

adóvállialatok szocializálása 375—378.

— A tisztviselk és alkalmazottak a

proletárdiktatúra alatt 375—378. —
Az én „szocializálás!" tervem is meg-

bukott 378.

Disponendák: I. 42.

Disraeli: I. 69.

„Diszmvek", hangzatos cimek: I. 376.

Dobrowsky Ágost: I. 16, 39.

Dobrowsky és Franké: I. 39; II. 16,20,21.

Döbrentey Gábor: I. 161.

Dóczy Lajos: I. 214.

Dodd-enciklopédia: II. 258.

Domonkos István: II. 294.
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„Don Jüan": I. 69.

„Don Ouixote": I. 88.

Dörre Tivadar: I. 94.

Dosztojevszkij: I. 62, 77; II. 139, 158. —
„RaszkolJiyikov" II. 142. — „Bn és

bnhdés" II. 200.

Doubleday: I. 224, 229.

Doubleday & Maclure Co. amerikai ki-

adócég: I. 232—235.

Drasche-Lázár Alfréd: II. 390.

Dugonits: II. 29.

Dumas Alexandre: I. 188, 201, 238, 240,

242, 225, 295; II. 2, 139, — Qróf Monté
Christo I. 225. — A párisi mohikánok

I. 225. — A három testr I. 225.

Dumas, ifj.: II. 139.

Dunántúli Közmveldési Egyesület: I.

122, 123.

Duval Georges: I. 126.

Dux Adolf: I. 225.

Ebers: I. 62; II. 138.

Eggenberger-féle kön^tvkereskedés: II.

II. 12—13, 39.

„Eggenbergeriánum": II. 13.

„Egyetemes Ismeretek Tária/": II. 15.

„Egyetemes Könyvtár": II. 314.

,£gyetemes magyar encyclopaedia" : I.

161.

„Egyetemes Regénytár": I. 71, 373; II.

133, 137, 168, 317.

Egyetemi élet Lipcsébqni: I. 43, 44.

Egyetem-utca 9. sz.: I. 134.

Egyetem-utcai els helyiség: I. 9.

„Egyetértéls": I. 68; II. 84, 85, 94, 95.

Egy könyv a könyvrl: I. 1—8.

Elbeszélések: I. 69.

Elemi iskoliai tankönyvek: I. 218, 219.

„Élet" folyóirat: II. 293, 301.

„Életképek": II. 79.

„Élet kömyvei": II. 292—301. — Harc a

destruktív irányzat ellen 292. — Az
„Életr* c. folyóirat megindulása 293.

— Az „Élet könyvei"-nek terve 294.

— A munkatársak 294. — A keresz-

tény világnézet alapján 295. — A ter-

jesztés 296—298. — A hamis jelszavak

ellen 298—300. — A világháború ha-

tása 300—301.

„Élet" nyomdája: II. 295.

Életrajzok (a Lexikonbian): II. 272—275.

„Ellenr": II. 79.

Els Magyar Altalános Biztosító Társa-

Ság: I. 99, 200.

Emberiségi értékek csdje: I. 7.

„Ember kell, nem rendszabály": II. 45.

Emich Gusztáv: I. 50, 139, 225, 322.

Emlékiratok: I. 77, 78, 79, 80.

„Encyclopaedia Britannica": II. 267,

286, 291.

Encyclopaedia, Nemzeti: I. 161. — Egye-

temes, magyar I. 161.

Endrényi Testvérek: II. 179.

Bnidrdi Sáintíor: I. 94; II. 127, 164, 170,

197, 294.

Enyediy Lukács: II. 176.

Eötvös-alap: II. 34, 72.

Eötvös-bizottság: II. 74—76, 81.

Eötvös József báró: I. 78, 361, 370, 377,

387; II. 5, 31, 34, 35, 70—83. — Mun-
kái összkiadásának terve 70—71. —
Eötvös Loránd báró minket kér fel az

összkiadás intézésére 70—71. — Tár-

gyalások Ráth Mórral 72. — Elkészí-

tem a kiadás expozéját 72—74. — Eöt-

vös Loránd báró levele (kisebbített

hasonmás) 73. — Ajándék a magyar

tanítóknak 71—74. — Tárgyalások az

Országos Tanítói Egyesület Eötvös-

alapja által kiküldött bizottsággal 74

—

75. — A propaganda-akció 75—77. —
A niaigybizottság megalakulása 75—76.

— Jókai Mór beszéde a nagyibizottság

alakuló ülésén 76. — Jókai Mór Eötvös

József regényeirl 77. — A szerkesztés

78—80. — Voiinovích Géziai javaslata a

szerkesztésre nézve 78—^79. — Ráth

Mór neheztelése els körlevelünk köz-

zététele alkalmából 80.— Eötvös J. arc-

képe, egyk. fénykép után a 80. és 81. 1.

közt. — Válaszunk Ráth Mórnak 80—82.

— Az Eötvös-kiadás ismertetése 82—83.

— „Elbeszélések" II. 82. — „Falu jegy-

zje" II. 76, 77. — „Gondolatok" II.
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76, 79, 82. — „Götz von Berlichingen"

fordítása II. 80. — „Karthausi" II. 76,

77, 79. — „Kelet inépe és a Pesti Napló"

II. 82. — „Kritikusok" II. 80. — Le-

velei II. 79, 82. — „Magyar élet" II. 82.

— „Magyarország 1514-ben" II. 76, 77.

— „A nemzetiségi kérdésrl" II. 82. —
Petfi-birálat II. 82. — Politikai cikkei

II. 80. — „Puszta lak" II. 82. —
„Reform" II. 82. — „XIX. század

bárói" II. 82. — „XIX. század uralkodó

eszméi" II. 76, — Életrajza II. 82, 83.

— „Eötvös József báró a miaigyar iro-

dalomban" II. 76. — Összes mü\^ei

70—83.

Eötvös Károly: I. 183, 196, 377; II. 24,

84—98, 103, 104, 390, 404. — Beillesz-

kedése az irodalomba 84. — Károtyi

Gábor gróf feljegyzései 84—85. —
„Uílaizás a Balaton körül" 85—88. —
Munkáinak gyjteményes kiadása 85

—

88. — A „Balatoni utazás" pánaftlan si-

kere és hatása az irodailomra 87—92.

— Sikerének magyarázata 88—92. —
Hevesi Sándor Eötvösrl 88. — Baráth

Ferenc Eötvösrl 89—90. — Müveinek

prospektusa (kisebbített hasonmás) 89.

— Eötvösi Károly Jókairól 91. — Ma-

gyarságia^ myelvmüvészete 91—92. —
Tóth Béla Eötvös prózájáról 91—92. —
Eötvös népszersége 92—93. — Hogyan

dolgozott? 93—96. — Iirói hiúsága 93—
96. — A „vajda" és Abbáziia-beli tár-

sasága 94. — A tiszaeszlári perrl szóló

mumkája 94—95. — A „Folytatásia kö-

vetkezik" kényszerít hatása 95. —
Hermán Ottó és Eötvös Károly 95—96.

— Arcképe (Qlatz Oszkár rajza) a 96.

és 97. 1. közt. — Eötvös Károly közön-

sége 97. — Eötvös Károlyt kézírása (ki-

sebbített hasonmás) 97. — Munkáiinak

nagy könyvárusi síkere 97—98. — Gaz-

dálkodása 97—98. — Tiszteletdija 98. —
Élete végén írói jövedelmeibl élt 97

—

98. — „Aki örökké bujdosott" II. 86. —
Károlyi Gábor gróf feljegyzései 84. —
„Nagykrös hatánaí-n" II. 87. — „Uta-

Révai: írók — Könyvek — Kiadók. II.

zás a Balaton körül" II. 85, 86, 87,

88, 92.

Eötvös Loránd báró: I. 247, 258, 261,

265, 274—276, 278, 279; II. 34, 70—83.

— Levele II. 73.

Eperjesi üzlet: I. 25, 28, 30, 33, 42, 108.

Erckmiann-Chatrian: I. 62.

Erdészeti szakkönyvkereskedés: I. 115.

Endsí Károly: II. 26.

Erkölcsroinitó füzetek: I. 95.

Eroticumok: II. 394.

Erzsébet királyné: I. 78.

Esterházy-család vadászati díszalbuma:

II. 3.

Eucken Rudolf: II. 355.

Évkönyvek: II. 254.

„Extravagantes": I. 224.

„Ezeregy éjszaka": II. 7.

Ezernyolcszáznegiyvennyolc: II. 335—337.

Ezred-monografiák : II. 362—363.

Falk Ern dr.: I. 78.

Falk Miksa: I. 78—79, 244. — Kor- és

tjellemrajzok I. 78.

Fametszés: I. 147.

Fanghné Gyújtó Izabella: L 62.

Farkas László: II. 198.

Farnady József: II. 178.

Farrére Claude: „A kis kokottok" 11.372.

Fáy András: I. 206; 11. 3.

Fáy J. Béla: II. 140, 151.

Feiks Jen: IL 52.

Feleky Hugó: II. 43.

Felvilágosító röpiratok: I. 71.

Ferenc Ferdinánd fherceg: L 298.

Ferenc József király: I. 12, 143, 157,310.

Ferenczi Zoltán: II. 233.

Ferenczy Károly: II. 334.

Ferraris Arthur: Jókai Mór arcképe I.

176. és 177. lapok között.

Festetics Andor gróf: II. 198.

Festetics Béla gróf: IL 3.

Féss György: II. 15.

Reszty Árpád: I. 94, 188, 284, 285, 286,

287, 316; IL 211.

Feszty Árpádné: I. 194, 203, 224, 286,

287, 317; IL 211.

27
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Feszty-körkép: II. 127.

Feuillet Octave: I. 125.

Féval: I. 50.

Fiatalság a könyvesboltban: I. 129.

Fieber Henrik: II. 294.

„Fiesco": I. 13.

„Figaro": I. 240, 289.

Figuier Louis: I. 88.

„Figyel": II. 29.

Firmin-Didot: I. 125; II. 59.

Firmin-Didotrcóg megbizólevele (kiseb-

bített hasonmás): I. 126.

Flammarion Camille: I. 126.

Flaubert: I. 77, 375; II. 139.

Fleury Róbert: I. 293.

„Floh": I. 12—15.

Foch tábornagy: II. 357.

Fogarassy Albert: II. 65.

„Folytatása következik": II. 95.

Fordítások: I. 51, 82, 122, 125, 150, 151,

225—240; II. 107—111, 138—141, 145—

151, 202.

Forgó bácsi: I. 83.

Forray-család: II. 3.

Forray gróf utazási albuma: II. 3.

„Forum": I. 201, 214.

Fouquier Heinry: I. 293.

Fouret: I. 227, 295.

Fourier-féle falanszter: I. 341.

Fvárosi Lapok: I. 217; II. 79.

Fvárosi tankönyv-pályázat: 18—24.

Fraknói Vilmos: 11. 294, 375.

Francé Anatole: I. 77, 78, 88, 203; II. 95,

139, 380, 399.

Francia irodalom meghonosítása: I. 117

—123.

Francia irók: I. 124.

Francia könyvek kelendsége: 1.123, 127.

Francia könyvek központi üzeme Buda-

pesten: I. 119, 123, 127.

Francia összeköttetések: I. 118, 119.

Frank Antal: I. 250.

Franké (Lipcse): I. 11.

Franké Pál: I. 39.

Franklin-kiadványok: I. 372.

Franklin—Méhner—Wodianer-öéigek: II.

25.

„Franklin—Révai-féle Történet Vállalat":

II. 64.

Franklin-Társulat: I. 50, 70, 181, 248—
252, 264, 300—302, 320—322, 360—373,

390; II. 25—27, 35, 37, 38, 55, 60, 61,

63, 64, 131—133, 155, 203, 204, 217,

238, 287, 305, 315.

Franklin- (Wodianer)-vállal'at: II. 132.

Freytag Gusztáv: I. 190, 338; II. 302.

Frigyes (a Nagy) porosz király: I. 77.

Futó és Botlik: I. 378.

Füzetes irodalom: I. 54.

Füzeteis kolportázs: I. 53—56, 72, 75, 218

(Jókai), 319.

Füzetes rémnegétnyek : I. 218.

Füzetes vállalatok terjesztése: I. 23.

Füzetes vállalatok, németek: I. 60.

Gaál Mózes: I. 84; II, 15, 390,

Gabányi Árpád: I. 62, 94.

Gaboriau: I. 50.

Gál: II. 29.

Galdos, Glorüac I. '53, 6^ •

„Gályarab menyasszomya" : I. 54.

Gara Richárd: II. 164.

Garay Ákos: II. 164.

Garay János: I. 319, 361, 370, 371, 387.

Garay Jánosné: II. 3.

Gárdonyi Gém: I. 373, 388; II. 170, 390.

Gárdos Alfréd: II. 25.

Garibaldi: I. 76.

Gáspár-félie utazási m: I. 373.

„Gaulois": I. 289, 311.

Gautier Théophile, fils: I. 126.

„Gazette de Hongrie": I. 122.

Geibel-cég: II. 2.

Genenali: I. 211.

Genin: Egy valódi hs I. 84.

Gennevraye M.: I. 126.

Gentz: I. 77.

Gerando: l. De Gerando.

Geréb József: II. 65.

Ger Lajos: I. 162, 163, 164, 175, 293.

Giesswein Sándor: II. 375.

Oilbert-illu&ztrációk: II. 331.

GLneverné Györy Ilona: l. Gyry Ilona.

Glatz: II. 121.
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Goncourt: II. 139.

Goncourt-testvérek : I. 77.

Goncsarov: II. 139.

Goethe: I. 77, 196, 214, 326, 331, 341;

II. 70, 71, 353. — „Faust"-jának ma-

gyiair fordítása Kozma Aindortól: II. 351

—352. — „Wiílihelm Meister" I. 326.

Goethe-ház: I. 313.

Gogoly: II. 139.

Goldschmied Bernát: I. 165, 358; II. 130

—136, 138.

Goldziher Iginác: II. 65.

Gondol Dániel: II. 143.

Gondrecourt: I. 50.

„Gondz": I. 63—67.

Görgey ArthuT: I. 77; II. 205, 207, 208.

— Budavár bevételérl II. 207—208.

— „Mein Lében und Wirken in Un:-

garn" II. 208.

Gottermayer Nándor: I. 152.

Goupil (Paris): II. 331.

Gouse: II. 67.

Gozsfdu Elek: II. 178.

„Grandé Encyclopédie" : II. 267.

Grand prix: I. 295, 296, 297.

Grecsák Károly: II. 61, 62.

Gregorovius: II. 36.

Greguss Imre: II. 178.

Gréville Henry: I. 62, 69, 126.

Grill-cég: I. 376.

Grill-féle kiadóvállalat: II. 57, 58.

Grill-féle terjeszt vállalat: II. 230.

Grill Rikárd: I. 378.

Grosz Gusztáv (Gyr): II. 314.

Grütniwald Béla: II. 334.

Guizot: I. 77.

„Gulliver": I. 87.

Gundel: II. 198.

Gurlitt Kornelius: „Die Kultur" 11.41.

Guyot Yves: I. 293.

Gyldendal dán könyvkiadóvállalat: II

387.

Gyarmathy Zsigáné: I. 69; II. 390.

Gyermekek olvasmánya: I. 82.

Gyermekkönyvek: I. 87.

Gyomlay Gyula: II. 65.

György Aladár: II. 75.

Gyry Ilonia,: I. 380; II. 140, 144, 216,

217, 294.

Qyiöry Vilmos: I. 82, 83, 100; II. 144.

Gyújtó Izabella: I. 62.

Gyulai Pál: I. 183, 212, 269, 365; II. 5,

31, 78, 101, 211, 214, 315, 401. —
Vörösmarty-életnaóza II. 204, 401.

Gyulay Ágost: II. 294.

Gyulay László: I. 94; 11. 188.

Háborús irodalom: II. 362.

Hachette-cég: I. 118, 227, 295; II. 322.

Hacklander: II. 138.

Hadifogolygyámolitó egyesület: II. 359.

Hadsegélyz bizottság: II. 342

Haig angol marsalli: II. 357.

Hajduska Emil: I. 362, 363, 368.

Hajnóczy: I. 94.

„Haláltánc": II. 353—355.

Halász Ignác meséi: II. 120.

Halévy: I. 62; II. 36.

Halévy Ludovic jellemrajza Calmann-

Lévyröl: II. 399.

„Hammerschmied házassága": I. 377.

Hampel: IL 67.

Harc a magyar könyvért: I. 70—71.

Harc a német kiadókkal: I. 119.

Harc a ponyvairodalom ellen: I. 54—56,

75, 90—105.

Harc a rabatt ellen: I. 111—112.

Harc a részletüzlet teriéti tapasztlalt visz-

szaélések ell'en: I. 383—390.

Hári Pál: IL 43.

Háromszin-nyomat: II. 283.

Hartleben, Lipcse: I. 18.

Hartmann Eduárd: I. 130.

Hauptimann Gerhard: I. 297.

Havi törlesztés: I. 346.

„Hazafias könyvtár": II. 15.

„Hazánk": II. 29.

Hebrard Adrién: II. 95.

Heckenast: L 50, 161, 181, 322, 361.

Hegedü'S-család: I. 315.

Hegeds Lóránt: L 101.

Hegedüsné Jókai Jolán: L 271; II. 211,

271, 288, 289.

Hegeds Sándor: I. 283, 385; IL 211.

27*
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Hegeds Sándor ifj.: I. 233, 234, 235.

Heine: I. 77.

Heinemann angol kiadó: II. 216.

Heinlein István: II. 202.

Heinrich Gusztáv: II. 315. — A német

irodalom története: I. 75.

Helhvald: „A föld és népei" I. 319.

Heltai Jen: II. 170.

Helységnevek megmagyarositása: 11.284.

Hentzi: II. 208.

Herczeg Ferenc: I. 196, 373, 388; II. 116,

170, 235, 302, 311, 390.

Heredia: I. 293.

Hérisson, Comte d': I. 126.

Hermán Ottó: I. 83; II. 95—96.

Hervieu Paul: I. 293, 294.

Herzig Max-íé'lfe Centralbuchhandlung:

I. 371, 376.

Hetzel: I. 84, 118; II. 384.

Hevesi Laáos: II. 3, 390. — Jelky And-

rás kalandjai I. 82.

Hevesi Sándor: I. 380; II. 88, 140.

Hirdetés lapokban: I. 21.

„Hirmondó": I. 12.

Hirsch Lipót: I. 249, 264; II. 59.

Historischer Verl'ag (Berlin): II. 66, 67.

Hitelbank: I. 250.

Hitlelezés: I. 114.

Hoffmann (Stuttgart): I. 11.

Hoffmann Alfréd: II. 12, 13, 14.

Hohlenlohe herceg: I. 77.

„Hölgyfutár": II. 163.

Hollán Ern: II. 3.

Hollósy Simon: II. 334.

Homér: I. 290.

Homér Odisszeája: I. 81.

Homér Iliásza: I. 81.

„Hon": 1. „A Hon".

Honorárium: I. 180, 190, 231; II. 191, J92,

205, 303, 304, 382—385.

„Honvéd-Album": II. 163.

„Honvédmenház évkönyve": II. 163.

Hoór Károly: II. 43.

Horovitz: I. 13.

Horváth Qyula: II. 170, 198.

Horváth Mihály történeti könyvei: 11.35.

„Hsök" tisztelete: II. 90, 91.

Hugó Viktor: I. 76, 188, 225, 295, 315;

II. 36, 139, 158, 353, 384, 385.

Hugó Victor: A nyomorultak I. 225; II.

151, 384, 385. — A nevet ember 1.

225; II. 385. — A tenger munkásai 1.

225; II. 385.

Hugó Victor honoráriuma: II. 384—385.

Hungárián Society (Londonban): II. 145.

Hunigaricák: I. 37.

Húsvéti elszámolás: I. 42.

Husviélti szózat: I. 61.

Ibsen: I. 297, 300.

Ifjúsági irodalom: I. 81—89.

Itfjusági irodalom fomitossága: I. 81, 82, 83.

Ifjúsági irodalom klasszikusai: I. 87.

Ifjúsági irodalom mesterséges elállítása:

I. 87.

Ifjúsági irat-tákolmányok: l. 82.

Ifjúsági könyv hatásiai: I. 81.

Ifjúsági könyv megszerettetése : I. 87, 89.

„Ifjúsági könyvtár": II. 15.

Ifjúsági lap: I. 83, 85.

Ifjúsági mvek, legjobbak: I. 84.

„Ifjúság köniytvesháza" : II. 15.

Igaztiailan vádak a könyvkiadók ellen: L

5—8, 387—390, 394—398.

Ignotus: II. 140, 170.

Ihász Lajos: II. 211.

Illetékesség: I. 388.

„Illem könyve": I. 74.

Illusiztráció hivatása: II. 329.

Illusztráll^ mvek: IL 328—340.

„Illustrated London Newis": I. 239.

Illusztnaitiv rendszer: 11. 66.

Imakönyvek kelendsége a háború alatt:

II. 361.

Imczédy László: I. 94; II. 178.

Ingyen-könyv: II. 306—310.

Inkompetencia: II. 377—378.

Intermédiaire littéraire: L 124—128.

Interregnium: I. 41—48.

Iparmvészeti Társulat: I. 152.

Ipartörvény: I. 388.

Irányregények: II. 77.

író és kiadó közti viszony: I. 65; II. 394.

író és közönség: I. 71.
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Irodalmi termelés: I. 349.

Irodalompártolás: I. 71.

Irodalomtörténeti Társaság: II. 236.

írói direktórium: II. 373.

írói kataszter: II. 373.

írói szerzdés: I. 362.

írói tiszteletdíj: 1. Honorárium.

írók a kiadókról: II. 399—400.

írók és mvészek köre: I. 61, 197.

Iskolai kiadások: I. 301.

„Ismerettár": I. 161.

István Iföherceg-szálló Mikszáth-szobájia:

II. 198.

Izsóf Alajos: II. 294.

Jaeobsen: II. 139.

Jacquemin: II. 67.

Jakab Ödön: II. 390.

Jancsó Benedek: II. 127.

Janke Gustav: I. 292.

Janke Ottó (Berlin): I. 225.

Jankó János: I. 12, 94.

Jarrold & Sons angol kiadócég: I. 224,

229—234, 237; II. 215, 216.

Jeles irók iskolai tára: I. 366.

JelPasich: II. 208.

Jendrassik Ern: II. 43.

Jogtudományi munkák: I. 376.

Jókai: I. 50—67, 69, 70, 75, 79, 83, 94, 95,

100, 125, 140—160, 175—176, 177—318,

324, 361, 365, 377, 387; II. 23, 24, 36,

37, 38, 70, 75—77, 83, 90, 103, 172, 302,

325—326, 336, 373, 404, 406.

Jókai: I. kötet: Megismerkedésem
Jókaival 51. — Stáció-utcai háza (szö-

vegábra) 52. — A „Regányvilág" mun-
katársa 52. — „Páter Péter" cimü

regényével indul meg a „Regényvilág"

52, 53; az els oldal kisebbitetít

hasonmása 65. — 1880 óta minden

regényéti a Révai-cég adja ki 69. —
A „Magyar Ifjúság" munkatársa 83.

— A „Jó könyvek" munkatársa; „Má-
tyáisi diák és Bente ur" cimü verses

népregéjével indul' meg e vállalat 94.

— Mikszáth Kálmán énekes históriát

ir Jókairól a „Jó könyvek" részére

100. — E füzet címlapja kisebbített

hasonmásban 103. — Részvétele Ru-
dolf trónörökös könyvének, az „Osz-

trák-Magyar Monarchiá"-naik megal-

kotájsiában 140—160. — Elzetes ta-

nácskozásai a Révai-céggel 141. —
Diadalra viszi az osztrák felfogás el-

lenében a magyar álláspontot 142. —
Ismer tíeti a közönséggel a nagy válla-

latot 147. — Sürigetö névjegye (kiseb-

bített hasonmás) 154. — Emlékbeszé-

de Rudolf trónörökös felett 155. —
Utószava a trónörököis könyvéhez 159.

— Elszava a „Pallas Nagy Lexikona"

befejezését ünnepl füzethez 174.

A Jókiai Mór-ról szóló fejezet tar-

talma: I. kötet: 177—318. — Anyag-

hordás életéhez 177. — író és ki-

adó 179. — Kiadójában teljesen, meg-
bízik 180. — Felfogása s,a.ját Írásaival

szembein 181. — Hogyian dolgozott?

183. — Milyen a kézirata? 184. —
Magyar, német és francia nyelv
kézirata (kisebbített hasonmásban)

185, 187, 189. — Olvasmányai 186. —
Honnan merítette ismereteit? 188. —
Az anyagszállitók 189', — íNyilatko-

zik Zoláról 190. — Hatásának eredete

190. — Egyéniisége 191. — Madame
Adam Jókairól 192. — Jókai-tisztelet

192. — A bels ember 193. — A küls
ember 195. — Édes lapja 196. —
Bizalmas körben 196—201. — Láto-

gatásai a könyvesboltban 197. --

Anekdoták 197—200, 206. — Termé-

kenysége 201. — Pénzügyei 203-211.

— Régi váltói 203. — Els neje

gazdálkodása 204. — Cipöszámla 204

— Qavallérsága 205. — Kertészke-

dés! passziója 205. — Szívességi vál-

tói 206. — Aranytolla 207. — Váltó-

ügyeinek gondozására a Révai-céget

kéri fel 207. — Pénzügyei rendbe

jönnek 207. — Levele a Révai-céggel

szemben fennálló tartozásai ügyében
(kisebbített hasonmás) 209. — Meny-
nyit keresett Jókai? 210. — Jókai és
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a kritika 212—215. — Gyulai Pál Jó-

kairól 212. — Jókai saját irói termé-

szetérl és regényeinek hibáiról 213,

214. — Dóczy Lajos Jókairól 214

—

215. — Könyveinek megjelentetlése 215

—^216. — Kézirata és a szedk 215. —
A könyv megjelemésével és ismerte-

tésével nem tördött 216. — Jókai-

könyvek históriái 216—220. — Ujság-

háboru a „Páter Péter" körül 216. —
„Egy játékos, aki nyer" nagy felt-

nést keltett a külföldön 217. — A
„Minden poklokon keresztül" (illusz)t!-

rációja 217, — Mveinek illusztrált

füzetes kiadása 218. — Megírja a ma-

gyar nemzet történetét a mépiskolák-

nak 218. — Bonyodalom a könyv

approbálása körül 219. — Támadás a

könyv ellen 219, 220.— Könyv-sorsok

220. — A „Cigánybáró" históriája 220.

— A „Sárga rózsa" sorsa 221. —
Beöthy Zsolt a „Sárga rózsá"-ról 221

—222. — A „Nincsen ördö®" törté-

nete 222—223. — A Légrády Testvé-

rekiHiek adja kiadásra 222. — Egy ár-

tatlan miegjegyzés következményei

222. — Marczali Henrik levele Jókai-

hoz 223. — Jókai la k}tíl(föld jirodal-

mában 224—243. — Jókai pro-memoria

cédulái 224. — Müveinek 'angol és

amerilcai kiadásai 224. — A külföld

elismerése 224—225. — Német fordí-

tások 225—226. — Mikszáth Kálmán

a Jókai-forditásokról 226. — Jókai a

kiadóról és fordítóról 226. — Fna'ncia

fordítások 226—227. — Adorján An-

dor a francia fordításokról 226—227.

— Jókai menjen ki Parisba 227. — Ide-

gen nyelv fordítások kimutaitása

228. — Angol fordítások 229. — Bain

Nisbet, Jókai angol fordítója 229. —
Jarrold angol kiadó felkarolja Jókai

mveit 230. — Az angol tiszteletdíj

231. — Az angol kiadások 231. — Az

angolok érdekldése Jókiaá életkörül-

ményei iránit 231. — Arcképeit kérik

231. — Az amerikai kiadás joga 232

—

235. — Doubleday & Maclure Co.

amerikai kiadó cég levele Jarroldhoz

232. — Jarrold levele a Révai-cég-

hez 232. — I|fj. Hegeds Sándor meg-

állapodása a Doubleday-céggel 233.

— Jarrold levele Jókaihoz 233. —
Jókai válasza Jarroldnak 233—234. —
Jarrold elkedvetlenedése 234. —
Érintkezésünk a Doubleday-céggel

235. — Elszámolások és tárgyalásaink

a külföldi kiadások ügyében 235—236.

— A Pearson-cég ajánlata 236. —
Kropf Lajos fordítása 236. — Jókai a

Révai-céget kéri fel a fordításra vo-

matkozó szerzdések elintézésére 237.

— Az angol fordítások hiányossága

237. — Pearsoni levele ebben az ügy-

ben 238. — Ágai Adolf levele ugyanez

ügyben 238. — A „Saturda^.'' Review"

támadása Bain fordításai ellen 238

—

239. — Az angolok hódolata Jókai

iránt 238—240. — Az „Illustrated

London News" nyilatkozata 239. —
Sealsfield Charles ínyilatkozata 239. —
A „Monthly Review" nyilatkozata 240.

— A „Pevang Gazette" Jókai pályá-

járól 240. — A „Figaro" ismertetést

kér Jókaitól az osztrák poézísról

240. — Jókai válasza a „Figaro"-nak

241. — Amerika és a magyar címer

241. — Ismeretlen angol tisztelinek

levelei 242. — Egy halála után érke-

zett rajongó levél 242. — A Jókai-

jubileum 243—280. — A nemzeti dísz-

kiadás 243—273. — írói mködésének
ötvenedik évfordulója 243. — A Petfi-

Társaság kezdeményezése 243, 244. —
Ráth Mór indítványa 244. — Tervem:

Jókai Mór összes mveinek kiadása

245. — Ismételt megbeszéléseim Jó-

kaival 246. — Beleegyezését kérem

tervem nyilvánosságra hozatalára 247.

— Sokalla a 100.000 frt tiszteletdíjat

247. — Eladom a tervet báró Eötvös

Lorándnak, aki fölkarolja 247. — Eöt-

vös Loránd buzgó fáradozása az innep

sikere érdekében 248. — Tárgyalások
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a Frankliií-Társulattal 248—251. —
A Hitelbank beavatkozása 250. —
Megegyezés a Fnanklin-Társulattal

251. — Megegyezés a Pfeifer-céggel

251—252. — Megegyezés az Athe-

naeummal 252. — A szerzi jogi kér-

dés jendezése saját cégünkkel 252. —
Boinyodialom a Légrády-céggel 253. —
Jókai magának tartja fönn ez ügy
elintézését 252. — Levelezés a Lég-

rády-céggel 253, 254. — Levelezés

Jóki és Légrády Károly között 253,

254, 255. — Megegyezés a Légrády-

céggel 255, 256. — Szerzdés Jókaival

a tiszteletdíj és tantiémie tárg>yában

256. — Ardó Alfréd munkaija 257. —
A terjesztési akció 257—263. — Negy-

vennyolc különböz felhívás a társa-

dalom külöoiböz rétegeihez 257. —
Rákosi Jeo „Felhivás"-a 258—260. —
A sajtó szereplése 261. — Az ünnepség

védnöke: József fherceg 261. — Jó-

zsef fherceg Jókialról 261—262. — Az

els elfizetk 261—262. — Páratlan

siker 262—263. — Részletfizetésre is

hozzáférhetvé tesszük a jubileumi ki-

adást 263. — A nyomda munkája 264.

— A szerkesztés 265—269. — Jókiai

szerkesztési terve 265. — Jókai „Iga-

zolás"-a a szerkesztés rendszerének

megváltozásáról (kisebbített hason-

más) 266. — Az anyag beszoritása

2000 ívbe 267. — Jókai számvetése a

terjedelem tekintetében (kisebbített

hasonmás) 268. — A szétszórva meg-

jelent munkák felkutatásba 269. — A
„Zsidó fiu" kézirata 269. — A költe-

mény-köt|etek iszetrkesztése 269. —
Könyvkereskedi terjesztés 270. — A
nemzeti díszkiadás története 270. —
A Jókai-jubileum története 270. —
Jókai hátrahagyott iratai 270—272. —
Levelei 271. — Jókai utószava a

nemzeti díszkiadáshoz 273. — A nem-

zeti díszkiadás egy kötetéinek címlapja

(kisebbített hasonmás) 273. — A jubilá-

ris ünnepély 273—280. — Elkészüle-

tek 273—275. — Az ünneplés: a viga-

dóbeli díszülés 275—276. — Jókai be-

széde ési az itfjusághoz intézett szó-

zata 276. — A 100.000 forintos nemzeti

honorárium átnyújtása 276. — Mik-

száth Kálmán a Jókai-jubileumról 277.

— Jókai köszönete a nemzeti dísz-

kiadáshoz irt utószavában 277. — A
jubileum rendezésében közremködk-
nek köszönetül sajátkez aláírásával

ellátott arcképét küldi meg 278. — Az

ünnepély költsége 278. — Családias

jelleg viacsora 279. — A századik

kötet 280. — Jókai házassága 281. —
A közönség elfordul Jókaitól 282, —
Az összkiadás terjesztése megakad

282, 283. — A hajsza 283, 284. — Há-

zasságának problémája 285. — Bizal-

masan értesít az esküvrl 285. — Le-

velei niászíitjáról 286. — Haragszik a

„gyerekekre" 286. — Fesztyék kis

leániyának aranyórát küld a nevenap-

jára 286. — Fesztyné köszön levele

286. — Fesztyné levele Jókiai neve-

napja alkalmából 287. — Jókai és csa-

ládja 287. — Érintkezésem Fe.S7.ty Ár-

páddal 287. — Egy el nem küldött le-

vél 288. — A külföld ítélete 289—291.

— Az „öireg ember nem vén ember"

világsikere 289. — Zola Emil nyilat-

kozata Jókai háziasságáról 289—290.

— Jókai köszön levele Zolához 290

—

291. — Jókai Párisbaini 291. — Mun-

kásságának bemutatása az 1900-iki

párisi világkiállitásoe 291. — Az ide-

gem nyelv forditások 292. — A Jó-

kai-kiállitás 292, 293. — Jókai francia

életrajza 292. — Párisi utazásom 293.

— Berendezzük a Jókai-szobát 293. —
Jókai fogadása Párisiban 293. — A tisz-

teletére rendezett lakoma 293. — Em-
lékérmet verettek tiszteletére 294. —
Jókai francia beszéde 294. — A francia

sajtó elragadtatása 294, 295. — Jókai

Loubet köztársasági elnöknél 295. —
A magyarok lakomája 295. — Jókai

müveinek díszkiadása megkapja a Grand
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prix-t 295. — Támadások a kitüntetés

miatt 295—297. — Feleletem a táma-

dásokra 296—297. — Bajok és kelle-

metlenségek 298—310. — Jókai össze-

ütközése egy újságkiadóval 298. — A
satjó és a közönség Jókai mellé áll

298. — Támadás Jókai ellen a képvi-

selházban 299. — A közvélemény is-

mét Jókai mellett van 299. — Ibsen és

Jókai 300. — A szenilitás jelei 300. —
A „Magyar Könyvtár" Jókai-kiadásai

300—303. — A Franklin-Tánsulat ke-

resetet indit e miatt a Wodiianer-cég

ellen 301. — Jókai nyilatkozatai 301.

— A „Miagyar Könyvtár" szerkeszt-

iének felvilágositása 301. — Jókai

kellemetlen helyzete 302. — Tárgyalá-

sok a Wodianer-céggel 302. — Az ügy

elintézése 302. — Jókai köszön levele

és Tniagyarázatai 302—303. — Ujabb

pénzügyi zavarai 304. — A pénzügyek

rendezése 305—310. — Jegyzkönyvi

kivonatok az ebben az ügyben folyt

tárgyialásokról 305—310. — Jókai utol-

só hozzám intézett levele (kisebbített

hasonmás) 309. — Jókai Mór halála

310. — A halála alkalmából a világ min-

den nyelvén megjelent cikkek gyjtemé-

nye 311. — Adomány a Jókai-szoboirra

311. — Intézetünk magyar nyelv
gyászjelentése (kiseblbitett hasonmás)

312. — Intézetünk línaincia nyelv
gyászjelentése (kisebbített hasonmás)

313. — Jókai-muzeum 311—317. — A
Petfi-ház 316—317. — Jókai lakását

rekonstruálni kell! 317. — Emlékszob-

rot Jókainak! 318.

Jókai munkái: Babszemek II. 326. — Bál-

ványos vár I. 190. — „Benyovszky"

II. 35. — Börtön virága I. 310. — Ci-

gánybáró I. 220, 221. — Egészen az

északi pólusits I. 190. — Egy az Isten

I. 214. — Egy (játékos, aki nyer I. 217.

— Életképek II. 326. — Emtékbeszéde

Rudolf trónörökösrl I. 300. — Az én

életlem regénye I. 286. — Erdély arany-

kora I. 225. — Ezernyolcszáznegyven-

nyolcról II. 326. — A fehér rózsa (an-

golul) I. 231. — Gazdag szegények I.

222. — A három márványfej I. 75, 218.

— Hétköznapok I. 214. — Janicsárok

végnapjai (angolul) I. 231. — Kárpáthy

Zoltán (angolul) I. 191, 225, 231. ^
Katihlanneth I. 200. — Kis királyok

I. 75, 218. — Kszív ember fiai (an-

golul!) I. 239. — La rose janne I. 240.

— Lélekidomár I. 218. — Lcsei

fehér asszony I. 75, 218. — Magyar
nábob I. 182, 191, 225 (németül); 231,

232, 238, 239 (angolul). — A magyar

nemzeti történiete a népiskolák hasz-

nálatára 1. 218. — Március 15.-i szó-

zatok I. 300. — Március 15-rl II. 326.

— Mátyás diák és Bente ur I. 94. —
Meséskönyve II. 120. — Minden poklo-

kon keresztül I. 217. — Mire megvé-

nlíink (angolul) I. 234. — A nagy-

enyedi két fzfa I. 300. — Negyven év

visszhangja I. 184, 205. — Népvilág I.

300. — Nincsen ördög I. 222, 223, 252

—254. — Öreg ember nem vén ember

(külföldi kiadások) I. 284, 289. — Pá-

ter PéteT I. 52, 180, 216, 217. — Petfi-

rl II. 326. — Rab Ráby (angolul) I.

231. — A régi jó táblabírák (németül)

I. 225. — Sárga rózsa (angolul) I. 203,

221, 231—232. — Szegény gazdagok

I. 223, 231. (angolul)); 241. (amerikai).

— Szerelem bolondjai I. 214. — Szo-

morú napok (angolul) I. 231. — Tarka

élet II. 326. — A tengerszem hölgy

(angolul) I. 239. — Túl a láthatáron I.

224. — Uj földesúr I. 182, 225, 227

franciául); 300. — Utazás egy sír-

domb körül illusztrált kiadása Vágó

Pál rajzaival II. 337. — Zsidó fiú I.

179, 269. — összes mveinek jubiláris

nemzeti diszfciadása I. 252, 256, 300,

301, 303, 304, 319, 349, 360; II. 36, 37,

39, 54, 63, 71, 135, 361, 386.

Jókai-alapitvány: I. 244.

Jókai-anekdoták: I. 197—200, 206; 11.326.

Jókai beszéde az Eötvös-alap nagy-

bizottságának alakuló gylésén: II. 76.



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 425

Jókai-család: I. 315.

Jókai-életirajz (Mikszáth K.-tól): II. 204

—215.

Jókai-emlékszobor: I. 311, 318.

Jókai-emléktárgyak: I. 311—317.

Jókai Eötvös József munkáiról: II. 77,

83.

Jókai-ereklyék: I. 244, 311—317.

Jókai-forditások (összesítés): I. 228.

Jókai Mór (német fordítások): II. 15.

Jókai-ház: I. 314—317.

Jókai-ház (Mikszátih horpácsi háza): II.

205.

Jókai-jogok: II. 36—38.

Jókai-jubileum: I. 243—277.

Jókai-kiállítás Parisban: I. 293.

Jókai-kolportázs: I. 218.

Jókai levele Pfeifer Istvánhoz a cég tu-

lajdonát képez müvei tárgyában: II.

36—37.

Jókai Mikszáthról: II. 181—182.

Jókai-muaerum : I. 311—319.

Jókai-Petfi-ház: I. 316, 317.

Jókai regényeinek füzetes és illusztrált

kiadása: I. 75.

Jókai-relikviák: I. 244, 311—317.

Jókai-szoba: I. 292.

Jókai-vállalati: I. 323.

Jókai-villa Balatonfüreden: II. 207.

Jókai József: I. 196.

Jókai Jolán: 1. Hegedüsné.

Jókainé Laborfalvi Róza: I. 203, 204, 205,

281; II. 208, 209.

Jókainé (Nagy Bella): I. 208, 281, 305—
311, 317.

Jókai Róza: I. 218; 1. még Fesztiy Ár-

pádnié.

Jó könyv: I. 82; II. 391.

.,Jó könyvek": I. 76, 90—105; II. 205,

386. — Megindításuk 94. — Munka-
társak 94. — Kossuth Lajos le-

vele a ponyvairodalom ellen való

harcról 96—98. — A „Jó köny-

vek" terjesztése 99—102. — Alap-

talan vádak 101—103. — Terjesztését

a Méhner-cég veszi át 104. — A „Jó

könyvek" bukása 104. — Jókai-füze-

tének címlapja (kisebbített hasonmás)
I. 103.

„Jó Pajtás": II. 120.

Jósika Júlia bárón: II. 4.

Jouaust: I. 118.

„Journal des Débats": 11. 333.

Józs)öf fherceg: I. 261, 263.

Jubiráris emlékkönyvek: I. 4, 5.

Jubileumok: Jókai-jubileum I. 243—277.

— Mikszáth-jubileum II. 223—235.

Július Caesar: I. 77.

Jurány Vilmos: I. 248—251.

Kaas Ivor báró: I. 197.

Kabos Ede: II. 390.

Kabos Ferenc: II. 198.

Kacskovich Géza: II. 197.

Kádár Lehel: II. 390.

Kaffka Margit: II. 390.

Kákay Aranyos No. 3.: „Ujabb fény- és

árnyképek" II. 176.

Kállayí Albert: II. 198.

Káinoki Izidor: II. 222.

Kapossy József: II. 340.

Karácsonyi könyv-vásár: II. 115.

Kardos Gyula: Révai Sámuel arcképe

I. 336. és 337. lapok között.

Karinthy Frigyes: II. 390.

Kármán: II. 29.

I. Károly osztrák császár manifesztuma:

II. 363.

Károly román király: I. 77.

Károlyi Gábor gróf: II. 84, 85. — Fel-

jegyzései II. 84, 85.

Károlyi István: II. 7.

Káirolyá Tibor gróf: II. 4.

Kárpáthy Aurél: II. 294.

Kartográfia: íl. 261.

Kartográfiai intézet: II. 283.

Kaszinók: I. 22.

Kaszinók meghódítása: I. 116—117.

„Kaszinói könyvtár": I. 116.

Katalógusok: I. 25, 71, 376—381.

Katánghy-könyv : II. 186.

Kazár Emil: I. 50, 69.

Kazinczy Ferenc: II. 29, 104.

Keller Gottfried: II. 139—163.
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Kemény Gábor báró: I. 190.

Kemény János báró: II. 198.

Kemény Zsigmond báró: I. 78, 361, 370;

II. 5, 172.

Kenedi Géza: II. 170, 197.

Kenézy Gyula: II. 43.

„Képes Családi Lapok": I. 67.

,.Képes Regénytár": I. 12.

Kerékgyártó Árpád: II. 4.

Kereskedi becsület: I. 38, 39.

Kerpel: I. 352.

Kertbeny Károlyi Mária: I. 225.

Kertész Ella: II. 52.

Keszler József: II. 211, 222.

;,Kéziratbevasalás": II. 145—151, 278—

279.

Khuen-Héderváry-kormány: II. 262.

Kiadó feladata: II. 407, 408.

Kiadó felelssége a könyv megjelené-

séért: I. 1.

Kiadó gazdagodása: II. 385—387.

Kiadó (magy-ar) helyzete: II. 392—398.

Kiadó hivatása: I. 1. — Lelke I. 6, 7.

Kiadói lélek: II. 379—400. — A kivált-

ságos emberek 379—381. — A kiadó

kötelessége az iróval szemben 380

—

381. — írói tiszteletdíj 382—385. — A
tiszteletdíj igazságos mértéke 383—384.

— Hugó Victor honoráriuma 384—385.

— A magyar kiiadó gazdagodása 385—

387. — A „milliomosság" oktalan hány-

torgatása 386. — Unde illae irae? 387

—391. — Az iró és kiadója 388—389.

— Akiknek nincs kiadójuk 38^—389. —
A „biztosra menés" alaptalan vádja 389

—391. — A beérkezett irók 389—391.

— Tóth Béla a kiadókról 389—390. —
A félreismert zsenik 390. — Akik nem

váltak be 391. — Mit kell kiadni? 391

—392. — Egy öreg könyvkiadó tanácsa

391. — Ethikai szempontok 392—394.

— A magyar kiadók a nemzeti eszme

szolgálatábla ni 393—394. — Pornográf

iratok kiadására soha sem vállalkoz-

tak 394. — A magyar kiadó helyzete

394—398. — Az irók „kizsákmányolá-

sának" vádja 395. — összehasonlítás

más polgári foglalkozásokkal 395—396.

— A kiadó sajátságos helyzetének kö-

vetkezései 396—397. — A külfödi ki-

adó helyzete 397—398. — A magyar
kiadó munkája 398. — A kiadói lélek

398—400. — Nagy francia irók a ki-

iadókról 399. — Francia vészkiáltás a

könyv-krízissel kapcsolatban 400. —
A mi meggyzdésünik 400.

Kipling: I. 297; II. 200.

„Király könyve": I. 376.

Kísfaludyak: I. 361.

Kísfaludy-Társaság: I. 213; II. 7, 180, 223,

224, 330, 351. — Shakespeare-forditásai

I. 366.

„Kis Lap": I. 12, 83.

„Kis pipa" vemdéglö: II. 195.

Kiss Áron: I. 36.

Kiss József: I. 69; II. 333—338. —
Költeményeinek illusztrált diszkiadása

II. 333—335. — Az illusztrációk kiállí-

tása II. 334. — Költeményeinek 4. ki-

adása, amatrkiadás II. 337.

Klamarik: II. 2.

Klapkia Györgye II. 198.

Klasszikus irók gyjteménye: I. 361. —
Szerzi joga I. 361.

Klasszikusok: I. 88.

Klasszikusok nélküli klassizikus gyjte-

mény: I. 370—372.

„Kliasszikus Regénytár": I. 372; II. 130

—158, 200, 278, 361, 386. — Illusztrált

kiadásának terve II. 40, 41. — Vég-

zetes indiszklréció 130—134. — Kon-

kurrens vállalkozások 132^133. —
Megállapodásunk a Franklin-Társulattal

132. — Qoldschmied szerepe 134— 136.

— A „Klasszikus Regénytár" pro-

grammja 136—139. — Szerkesztk:

Ambrus Zoltán és Voinovich Géza 136.

— Ambrus Zoltán tervezete 136— 137.

— A „Klasszikus Reéniytár" gyüjt-

cimlapja és kötet-cimlaipja (kisdbbitett

hasonmás) 136, 137. — A munkák ki-

válogatása 139. — Fordítás és fordítók

139—141. — Gazdaságos berendezés

141—143. — Olcsó ár 142—143. — El-
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ismerés itthon és külfödön 143—145. ~
„Ké^iratbevasalás" 145—151 — Mulat-

ságos kifogások 146—149. — Bevezet
tanulmányok 151— 154. — A siker el-

manaidt 154— 156. — Kés siker 155—

156. — Uj „Kasszikus Regénytár" 157

—158.

Klic: I. 12.

Kóbor Tamás: II. 170, 216, 390.

Kock Pál: „La pucelle de Belleville" II.

99.

Kohut AdoK: II. 110—111.

Kóla Richárd: I. 324.

Kolportázs: I. 22—23, 53—56, 72, 75, 93,

99—102, 140, 149—150, 170, 171, 218,

319, 347, 348, 383—390.

Kolportázs-regények: I. 55, 64.

Kolportr: I. 53—56, 347, 348, 383—390.

Kolportrök, megrendelés-gyjtk, könyv-

kézbesitk szerzése: I. 23.

Koltay Virgil: II. 245.

Kommunizmus és könyvkiadás: I. 5—8.

Komócsy József: I. 69, 93, 100; II. 178.

Koncesszió: I. 16, 334.

„Kontinuáció": II. 192, 194.

Kontraktus-rekontraktus: II. 111.

Konversations-Lexikon: 1. 161, 163; II. 251.

Konversations-Lexikoni pör: I. 161.

Kónyi Manó: I. 367.

Korányi Frigyes, ifj.: II. 140.

Korizmits László: II. 242.

Kornfeld: I. 367.

Koróda Pál: I. 94, 178.

Koronaherceg-utca 2.-. (Jókai-jubileumi

bizottság irodája) I. 262.

Koronaherceg-utcai üzlet: I. 41, 52.

Korona-kávéház: II. 178.

Korona-társaság: II. 178—180.

„Koronás Regények": II. 326.

„Kortársaink": II. 15.

„Kosmopolis" (folyóirat): I. 186.

Kossuth Lajos: I. 77, 95—98, 225, 290,

310; n. 15, 82, 91, 204.

„Kossuth-Album": II. 163.

Kossuth és a népirodalom: I. 95.

Kossuth Lajos levele a ponyvairodalom

ellen való harcról: I. 96—98.

„Kossuth Lajos kéme": I. 54

Kossuthné: II. 208.

„Koszorú": II. 79, 163.

Kosztolányi Dezs: II. 294.

Kovács Zoltán: II. 260.

Kozma Andor: I. 324; II. 170, 222, 233,

351—355, 381, 390. — Goethe „Faust"-

jának magyar fordítása II. 351—352.

— „Haláltánc", rhapsodia II. 353—354.

Köhler K. F. (Lipcse): I. 18.

Kölcsey Ferenc: I. 361.

Kölcsönkönyvtár: I. 62, 70; II. 2.

Költk háza: L 244, 314.

König Gyula: I. 320—322, 360, 390; IL

131.

Könyv a háború alatt: II. 357—362.

Könyv a hadviselés eszköze: II. 358, 359.

Könyv a harctéren: II. 358—359.

Könyvajándékozás: I. 377.

Könyv a könyvrl: IL 403.

Könyvamatrök: I. 113.

Könyvárak. — Bolti ár: I. 111, 112, 117;

II. 303, 304.

Könyvárak: Ára a könyvnek nálunk és

a külföldön II. 302—304.

Könyv diadala: II. 364.

Könyv drágasága: II. 371.

Könyv — egyetlen h barátunk: II. 364.

Könyvek históriái: I. 216—220.

Könyviek kelendsége a háború alatt: IL

361.

Könyv epopeiája: II. 403.

Könyvesház az Ülli-uton: 48—53. —
ÍMellékletek: Az ülli-uti könyvesház

és a könyvesház bejárata, a II. kötet

48. és 49. 1. közt. — A könyvesház

nagy csarnoka, a 48. és 49. 1. közt. —
A könyvesház nagy irodája, az 56. és

57. 1. közt.

Könyves Kálmán magyar mkiadó rész.

vénytársaság: II. 39—40.

Könyves Tóth Kálmán: I. 83, 84. — A
munka bajnokai I. 85.

Könyvgyár: II. 320—325.

Könyv hatása: I. 81.

Könyvismertetések: I. 376.

Könyvjegyzék, általános: I. 376.
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Könyv kalkulációja: I. 344, 345.

Könyvkedvelk: I. 27.

Könyvkereskiedelem és terjesztés: I. 58.

Könyvkereskedelem feladata: I. 19.

Könyvkereskedelem gyarlósága: I. 45,46.

Könyvkereskedelem önállósítása: I. 117.

Könyvkereskedielem, vidéki: II. 68, 69.

Könyvkereskedés alapítása Pesten: I.

9—18.

Könyvkereskedés mint kulturtényez: I.

112.

Könyvkereskedk egylete: 1. Magyar

Könyvkereskedk Egylete.

Könyvkereskedk kioktatása: I. 128, 129.

Könyvkereskedk, vidékiek: I. 59.

Könyvkeresked-segédek: I. 22, 23, 128,

129.

Könyvkiadás a kommunizmus alatt: I. 5.

Könyvkiadói viszonyok: I. 72.

Könyvkiadók anyagi érdekei: I. 6.
|

Könyvkiadók ellen emeilt igaztalan vá-
|

dak: I. 5—8.

Könyvkiadók védelme az igaztalan vá-

dak ellen: I. 6—8.

Könyvkiadó lelke: I. 6—7; II. 379—401.

Könyvkiadó-társulatok: I. 345, 346.

Könyvköltsönzés: I. 70, 71.

Könyvkötészet : I. 150—154.

Könyv-kultura: I. 2.

Könyv kultusza: I. 2, 130, 131.

Könyvolvasás: I. 387.

Könyvrészletüzlet: 1. Részletüzlet.

Könyv-sorsok: I. 220—223.

Könyvszállitást közvetít központi szer-

vezet: I. 119, 123.

Könyvszükséglet: I. 113.

Könyvtárak: I. 113.

Könyvtárak, társasegyletek: I. 116.

Könyvtárüzem: II. 374.

Könyv technikai elállítása: I. 344.

Könyvterjes2.tés: I. 23, 61, 70, 99—102,

140, 146, 149—150, 165, 167—173, 376

—381, 383—390.

Könyvterjesztés (Jókai jubileumi kiadá-

sáé): I. 257—263, 270. — Magyar Re-

mekíróké I. 369. — Max Herzig-é I.

371—372. — Nagy Képes Világtörté-

neté II. 67—69. — Ambrus munkáié II.

167—171. — Mikszáth jubileumi ki-

adásáé II. 227—231. — Na^T Lexikoné

II. 286—288. — JÉlet könyveié 11. 296

—298. — Fordulat a kt.-ben II. ^18—
320.

Könyvterjeszt nagyüzem: I. 344—390.

— A könyv elállítása 344. — A pél-

dányszám 344, 345. — Könyvkiadó-

társulatok 345, 346. — A részletüzlet

kezdete 346—348. — Terjesztés uta-

zók utján 347—348. — A nagyüzem
348—349. — A magyar nemzet millen-

niumi története 350—352. — Szerzdé-

sünk az Athenaeummal 351—352. —
Teljes siker 352. — Az Athenaeum

egyéb kiadványainak terjesztése 353,

— Hatéves szerzdés az Athenaeum-

mal 353. — „A Mvieiltség Könyvtára"

354—360. — Wolfner József hasonló

terve 355. — A Sínger és Wolfner-cég

s az Athenaeum megállapodásai 356,

357. — Szerzdés a berlini Bong-oég-

gel 357. — A Sínger és Wolfner-cég

lemond a kiadásban való részvételrl

358. — Az Athenaeum visszatér ere-

deti tervénél 358. — Az Athenaeum ön-

álló részletüzleti szervezetet állit fel

358—359. — A Bong-cég felajánlja ne-

künk a „Der Mensch und die Erde"

magyar kiadását 359. — Az ajánlatot

nem fogadjuk el 359. — Összekötteté-

sünk a Franklin-Társulattal 360—362.

— Magyar klasszikus irók gyjtemé-

nye 361. — Arany János munkái 362.

— A szerzi jog megváltása 362-368. —
Ajánlatot teszünk 363. — A felajánlott

tiszteletdíj 364. — Arany Lászlóné

aggodalmai 364. — Válaszunk 365—

366. — Szerzdlésünk Arany László-

néval 366. — Szerzdésünk a Frank-

lin-Társulattal 366. — Ráth Mór élni

akar az opció íjogával 366. — Arany

Lászlóné válasza Ráthnak 366—367.

— A Franklin-Társulat megegyezik

Ráth-tal az Arany-opcióra nézve ési él

vele 367. — Benkö Gyula levele hoz-
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zám 367. — Arany Lászlóné köszön
levéltél 368. — „Magyar Remekírók"
368—372. — Terjesztési akció 369. —
Remekiró-gyüjtemény remekírók nél-

kül 370—372. — „Remekírók képes

könyvtára" 370—372. — A Wodianer-

oég keresetet indít a Franklin-Társulat

ellen 371. — A részlictüzlet diszkredi-

tálása 371—372. — Egyéb Franklin-

kiadványok 372. — Shakespeare uj ki-

adása 372. — A nagjáizem s a Singer

és Wolfner-cóg 373. — Brehm állat-

világa 373—376. — Tóth Béla az „Ál-

latok vílágá"-ról 374—375. — Jogtu-

dományi munkák 376. — Hangzatos
cím „díszmvek" 376. — A „Révai-

Kalendárium" 376—381. — Levélváltás

Ágai Adolffal 378—379. — „Ambrus
Zoltán-naptiár" 381.

Könyvterjeszt-vállalat: I. 321, 349.

Könyvtermelés: I. 82.

Könyv tragikuma: II. 360.

Könyvügynök: I. 53—56, 165, 347, 348,

383—390.

Könyvvásárlás: I. 71, 116, 118, 129, 378,

379, 389.

Könyvvásárlás belföldön: I. 113—116.

Könyvvásárlás a külföldön: I. 113, 115.

Körlevelek: I. 71, 114.

Körlevél a könyvkereskedés megnyitá-

sakor: I. 19.

Körlevél az Intermédiaire-Tl: I. 125.

„Közhasznú ismeretek tára": I. 161.

Közjogi reigény: 215—217.

Közmveldési egyletek: I. 99.

Közmveldés emelkedése: I. 386.

Közönség: I. 60, 61.

Közönség érdekldése: I. 70.

Közönséggel való bánásmód: I. 128, 129,

130, 131.

Közönség közönye: I. 21, 67, 70, 131.

Közönsiég megbarátkoztatása a könyv-

vel: I. 112, 129.

Közönség olvasmányai: I. 50.

Központi antiquáríum és könyvkereske-

dés: II. 29—30, 305.

Központi bizományi üzlet: II. 38—39.

Központi telep (külföldi könyvek részé-

re): I. 117.

Közvetíti haszon: I. 113.

Kraszevszki: I. 69.

Kreitner Gusztáv: I. 73, 74.

Krisztus: I. 57.

Kritika: I. 2lZ—2\5.

Kritika joga: I. 8.

Kritikai kiadás: II. 78.

Kropf Lajos: I. 236.

Kubinyi Ferenc: II. 4.

Kultúra fölénye: L 5.

Kultúránk veszedelme: I. 2.

Kulturbotrány: II. 22.

Kulturstatisztika: I. 150.

Kunoss Endre: II. 4.

Külföld íelvilágositása: II. 355—357.

Külföldi könyvek szállítása Budapestre:

l. 117.

Külföldi könyvkereskedelem versengése:

L 131.

Külföldi Lexikonok: I. 164.

Külföldi regények: I. 51.

Külföldi verseny kiszorítása: I. 113—116.

Kürschner: II. 108.

Kürthy Emil: I. 83, 85, 86.

Kvassay Ede: I. 69.

Laborfalvi Róza: 1. Jókainíé.

Laboulaye: II. 36.

Lacroix: II. 67.

Lacroix Albert: II. 384—385.

Laczkó (Géza: II. 390.

Lafayette: I. 77.

Lafitte és Elsner: I. 111.

Lafontaine H.: I. 126.

Lamartine: II. 353.

Lamber Juliette (Madame Adam): 1.123.

Lampel Róbert-féle könyvkereskedés:

I. 112, 378.

Lampel-Wodianer-cég: I. 370.

Lampérth Géza: II. 294.

Landauer BéLai: II. 294.

Lándor Tivadar: II. 140.

Láng Lajos: II. 198.

Lányi Márton: II. 62.

Larousse-féle Enciklopédia: I. 346.
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László Mihály: I. 83, 94; II. 197.

Lauffer-cég üzleti jelvénye (szöveg-

ábra): II. 10.

Lauffer és Stolp: I. 378; II. 2, 5.

Lauffer Testvérek-cég: II. 2.

Lauffer Tivadar: II. 2.

Lauffer-vállalat megvétele: II. 9.

Lauffer Vilmos: I. 50, 70; II. 1—12, 15,

16, 305.

Lauffer Vilmos-féle 'könyvkiiiadó-vállilalat

II. 1—12, 16.

Lauka Gusztáv: II. 4.

Launay, A. de: I. 126.

Lavedan Henri: I. 293, 297.

Lázár Kálmán gróf: II. 4.

Le Bon: II. 67.

Lefágyi Takács István: I. 91.

„Legjobb Könyvek": II. 317, 326.

Légrády Károly: I. 253, 254, 255; II.

180, 193.

Légrády Testvérek: I. 222, 22S, 252—255,

373—375; II. 180, 190, 192—194, 203,

217, 218, 223, 224, 314, 317, 326.

Legouvé Ern: I. 84.

Lehet legjobb könyv: I. 86.

Lehoczky Vilmos: II. 198.

Leiter Jakab: II. 151.

Lemaitre Jules: II. 380.

Lemerre: I. 118, 123.

Lejnerre-alak: II. 337.

Lenhossék Mihály: II. 43.

Lermontov: II. 139.

Le Soudier: I. 127.

Lesseps: I. 193.

Lévay József: II. 208.

Lévy Michel: I. 201.

Lexikon: I. 161—176, 377, 381; II. 53,

51, 112, 114, 115. (L. Pallas-Lexikon

és Révai Nagy Lexikona alatt is).

Lexikon-emberek: II. 254—256.

Leyrer-Lantosi: I. 378.

Liezen-Mayer Sándor: II. 331.

Lipcsei egyetemi élet: I. 43, 44.

Lipcsei könyvkiadók: I. 43—44.

Lipcsey Ádám: II. 222.

List és Franké (Lipcse): I. 11.

Lisznyay Kálmán: II. 4.

Litterary gentleman: I. 77.

Livingstone: I. 74.

Lóczy Lajos: I. 73.

Lokálpatriotizmus: II. 177, 178.

„Londoni néma koldus": I. 54.

Loubet Ém.ile: I. 295.

Lövik Károly: II. 390.

Lrinczy György: II. 390.

Lukács Béla: II. 198, 291, 292, 314.

Luther-Társaság kiadványlainak - meg-

semmisítése: II. 374.

Lutz Róbert (Stuttgart): II. 309.

Lyka-ház: II. 29.

Lyka Károly: II. 170. 333, 334, 335.

Macaulay: I. 332; II. 200, 201, 204.

Madách Imre: I. 361. — Ember tragé-

diája (díszkiadás) I. 353; II. 329, 331.

— Munkái II. 78.

Madame Adam: 1. Adam Edmondné.

Madarász József : I. 299.

„Ma" folyóirat: II. 372.

„Magyar és Világirodalom kincses-

tária": II. 133, 135.

„Magyar Helikon": II. 15.

„Magyar Hirlap": I. 210; II. 171.

„MagyüT Ifjúság": I. 75, 81—89; II. 189,

386. — Meginditlása I. 83. — Címlapja

(kisebbített hasonmás) 89. — Munka-

társai 83—84. — Megállapodás a fran-

cia és angol kiadókkal 84. — Nehéz-

ségei 85—86. — Kürthy veszi át 86.—

Megsznése 86.

„Magyar Ipar": I. 297.

Magyar írók névaláírásai a Révai Nagy

Lexikonában: melléklet a lí. köt. 272

és 273. 1. közt.

Magyar József: II. 30.

Magyar Kereskedelmi Múzeum: II. 246.

„Magyar Keresked Könyve": II. 241—

248. — A kor uralkodó eszméi 241. —
Intézetünk munkássága a szakképzés

érdekében* 214—242. — A Gazdasági

Egyesülethez benyújtott tervezetünk

242. — A kiadás szempontj-aí 243. — A

különös nemzeti érdek 243, 244. — A

pionir-munka 244. — A munkatársak



NÉV' ÉS TÁRGYMUTATÓ 431

245. — Az érdekelt körök indolenciája

246

—

248. — A kereskedi nyelv és

stilus 245. — Az illusztrációk 246. —
A könyv megjelenését hirdet . (falra-

gasz kisebbített hasonmása 243. — A
szerkesztés programmja 244—246. —
Elfizetési ívének kisebbített hason-

mása 247.

„Magyiar Könyvesház": 11. 29, 314.

Magyar Könyvkereskedk Egylete: I.

113, 309, 388.

„Magyar Könyvtár": I. 300—302; II. 168,

314, 315, 316, 317.

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank:

I. 207.

„Magyar Lexikon": II. 251.

„Magyar mvészek": I. 74; II. 330—333.

— Címlapja: melléklet a 336. és 337. 1.

közt.

„Magyar Nemzet": I. 210, 286.

„Magyar Nemzet Története" millenniumi

emlékkiadás: I. 350—353; II. 54, 63.

„Magyar Nyelvr": II. 272.

Magyarosodás: I. 44.

„Miaigyiarország": II. 79.

Magyarország Ausztriával szemben küli-

föld: I. 12.

„Magyarország és a Nagyvilág": II. 11.

Magyarországi könyvkereskiedk köz-

ponti bizományi üzlete: II. 38—39.

Magyarországi Tanítók Háza: II. 71, 72.

„Magyar Regényírók": I. 372; II. 133.

„Magyar Remekírók": I. 368—372; 1. még

Nagyüzem.

Maigyarság szerepe a világtörténelem-

ben: II. 64.

„Magyar Társaság" Londonban: II. 145.

Magyar Törvénytár: II. 54—62.

Magyar Tudományos Akadémia: I. 74,

75, 80, 155, 179, 224, 269, 351, 371; II.

83, 96.

Maizeroy René; I. 126.

Makiaii Emil: I. 263, 275, 280; II. 52.

Malonyay Dezs: II. 390.

Malot Hector: I. 122, 125.

Mannheímer Gusztáv: II. 188, 189.

Manzoní: II. 36.

Marczali Henrik: I. 222, 223; ÍI. 65. —
A legújabb kor története I. 74. - Jó-

kai Mórhoz intézett levele I. 223.

Margitay Dezs: II. 178.

„Marinelli Marino, a gályarab, vagy a

velencei rémes éj": I. 54.

Márki Sándor: II. 294.

Márkus Dezs: II. 58, 62.

Márkus Géza: II, 52.

Márkus László: II. 294.

Márkus Miksa: II. 52.

Marlborough: I. 77.

Marlitt: I. 62.

Marpon és Flammarion: I. 125.

Marquart Eugen: II. 41.

Martín: I. 56.

Marton Ferenc: II. 159.

Marton Laijos: II. 159.

Maspero: II. 65.

Maupassant Guy de: I. 125; II. 36, 139,

153, 200.

Mayer Miksa: I. 94.

Mayne-Read: Skalpvadászok I. 84. —
Tzföld I. 84. — Vilmos, a hajós-inas

I. 84.

Mednyánszky László báró: II. 178.

Megállapodás a hinlapokikal 'a^ regényekjre

nézve: I. 69.

Megrendelések gyjtésérl szóló törvény

tervezete: I. 384—385.

Méhely Lajos: I. 374.

Méhner Vilmos: I. 72, 101—104, 319-322,

337, 360, 361; IL 63.

Meisenbach (München): II. 331.

Mélet Xavier: I. 293—295.

Meller Simon: I. 380.

Mélynyomások: II. 40.

Mémoire-irodalom: I. 75—80; II. 199.

Memorandum külföldi könyvvásárlás

tárgyában: I. 115.

Menard: II. 67.

Mendés Catulle: I. 62, 293.

Méray-Horváth Károly: lí. 178.

Mese: I. 87, 89.

„Mesemondó": I. 104.

Meséskönyv: I. 88; II. 120.

Mészáros Lázár: L 77.
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Mészöly Géza: II. 178, 331.

Metternich: I. 77.

„Men, not measures": II. 45.

Mezgazdasági szakkönyvkereskedés : I.

115.

Meyer-enciklopédia: II. 258.

Meyer Konrád Ferdinánd: II. 139, 163.

Meyer Lexikona: I. 131, 163, 164; II. 291.

Michelet: I. 290; II. 385.

Micheletné: I. 290.

Mihályfi Ákos: II. 375.

Mika Sándor: II. 65.

Mikes Kelemen: I. 77; II. 29.

Mikes Lajos: II. 140, 255.

Mikszáth Kálmán: I. 69, 77, 83, 94, 100,

125, 178, 183, 193, 195, 196, 226, 277,

310, 324, 380, 388; IL 24, 103, 116, 120,

133, 170, 173, 175—240, 302, 314, 316,

337, 390, 404.

A Mikszáth Kálmánról szóló fejezet tar-

talma: II. kötet: Mikszáth Kálmán 175

—240. — Megismerkedésünk 175—178.

— Mikszáth Kálmán Szegeden 176

—

178. — Els munkái 176. — Kákay Ara-

nyos No. 3., 176. — Miksizáth Kálmán
arcképe, Glatz Oszkár rajza, a 176. és

177. 1. közt. — Kézirata (kisebbített

hasonmás) 177. — A Korona-társaság

178—180. — Mikszáth Budapestre jön

179. — Helyzete az irodalomban 179.

— A „Tót atyafiak" 179. — A „Jó

palócok" 179—180. — Az els könyv:

ünnepi kiadvány 180—182. — Az ün-

nepi kiadvány cimlapa (kisebbített ha-

sonmás) 181. — Jókai Mikszáthról 181

—182. — Mikszáth társaságában 182

—184. — Élszóval is kitn elbeszél

183—184. — Témái 184. — írói lelki-

ismeretessége 185—186. — Scarron

185. — Kézirata 185. — Mikszáth és a

sajtóhibák 185—186. — Szongalma 186.

— Az els kiadások 187—190. — „A

tekintetes vármegye" illusztrált kiadá-

sa 188. — „A tekintetes vármegye"

aláírási bárcája (kisebbített hasonmás)

188. — Mannheimer Gusztáv rajzai

188. — „Az apró gentry" címlapja (ki-

sebbített hasonmás) 189. — Érdekl-

dése az ifjúsági irodalom iránt; „A két

koldusdiák" 189. — „A két koldus-

diák" címlapja (mielléklet), a 192. és

193. 1. közt. — Az elis gyjteményes

kiadás 191. — Nagy siker 191. — Uj

szerzdlés-tervezetünk 192. — Mik-

száth a Légrády Testvérekkel szerz-

dik 192. — A Légrády-kiadás 192—

194. — „Kontinuációk" 192. — Pör a

Légrády Testvérekkel 194. — Kiegye-

zés a Légrády Testvérekkel 194. —
Baráti érintkezés 194—197. — Ilonka

195—196. — Lacika, Berciké, Jánoska

196—197. — Mikszáth gyermekkölté-

sziete 196—197. — Az István-társaság

197—199. — Mikszáth vacsorázó tár-

saságai 197. — Az irodalom a politi-

kában 198—199. — Az István fher-

ceg-szálló Mikszáth-szobája 198—199.

— Mikszáth-lakoma 199; Meghívó e

lakomára (kisebbített hasonmás), a

200. és 201. ll közt. — Mikszáth olvas-

mányai 199—201. — Mikszáth a „Nyu-

gatosok"-ról 200. — „Utazás a mérne-

tek között" 201. — Mikszáth munkái-

nak fordításai 202. — Kiadói jogok ég

és föld között 203—204. — Mikszáth

szerzdése a Franklin-Társulattal 203.

— A Jókai-életrajz 204—215. — Anyag-

összehordás 205—210. — Mikszáth az

adatgyjtésrl 206. — Görgey Arthur

Budavár bevételérl 207—208. — Mik-

száth Jókai szobrát faragja, Mühlbeck

Károly tréfás rajza, a 208. és 209. 1.

közt. — A Jókai-életrajz korrektúrá-

jának egy oldala (kisebbítve) 209. —
A próbakiadás 210—212. — Mikszáth

levele „A tökéletes könyv"-rl 211—

212. — Mikszáth kisér sorai a kikor-

rigált Jókai^életraz beküldésekor (ki-

sebbített hasonmás) 212. — A Jókai-

életrajz megjelenése 212—215. — Iro-

dalmi szenzáció 212. — Melyik az

igazi történetírás? 213, 214. — Nyilat-

kozatok a munkáról 212—215. — A
közjogi regény 215—217. — Az angol
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kiadók i!y regény Írását siiri^etik 215

—216. — Mikszáth belefog, de mun-

kája: „Az amerikai menyecske*', beie-

jezetlen marad 216—217. — Rubinyi

Mózes könyve Mikszáthról 217—219.

— Stílusa, nyelve, szókincse 217, 218.

— Az „Országos Hirlap" 219—223. —
Mikszáth megalapítja az „Országos

Hir]ap*'-ot 219—221. — Közremködé-

sem a lapvállalatnál 220—221. — Sze-

mére Attila és az „Országos Hirlap"

221—222. — A lap munkatársai 222. —
A szép siker ellenére anyagi zavarok

222—223. — Mikszáth váratlanul meg-

szünteti a lapot 223. — Mikszáth negy-

venéves jubileuma 223—234. — Beö-

thy Zsolt programmja: Mikszáth ré-

szére müveiinek kiadása utján nem:<eti

ajándék biztosítása 224. — A bizott-

ság tárgyalásra lép velünk 224—225.

— Mikszáthhoz intézett levelünk 225

—227. — Megállapodásunk a bizott-

sággal 227. — Nagyszabáisu propa-

ganda-akció 227—231. — Apponyi Al-

bert gróf az akció jelentségérl' 229.

— Szavatossájgi nyilatkozatunk 230.

— Az összkiadás szerkesztéisie 231

—

233. — Mikszáth válaszai az üdvözl

levelekre 232—233. — A Mikszáth-

ünnep 233—234. — A boldog ember

234. — A birtokvétel 234—235. — A
hátrahagyott iratok 235—240. — Az

iratok kiadása Rubinyi szerkeJ^ztésé-

ben 236—238. — Mikszáth egy hoz-

zám intézett levelének hasonmása 237.

— Rubinyi Mózes munkája: „Mikszáth

Kálmán élete és mvei" 238. — Mik-

száth-biWiognaifia 238. — Két gyj-

teményes líiadálSr 239.

Mikszáth munkái: II. kötet: „A diplo-

mata" 196. — „A én pohárom" 196.

'— „A fiam uram lovai" 196. — „A ló,

a bárányka és a nyúl" 196. — „A né-

metke" 196. — „Az els bánat" 196.

— „Az amerikai menyecske" 216—217.

— „Az apró gentry és a nép" 189. —
„Arisztokrácia a könyvpolcokon" 316.

Révai: írók - Könyvek — Kiadok. JU

— Beiszél köntös 190. — Besztercze

ostroma 193. — Brézói ludak 181. —
„Elbeszélések" 176. — A fészek regé-

nyei 190. — „Frivol akta" 181, 190. —
A gyerekek 197. — Jókai Mór, a ko-

máromi fiú, aki a világot hódította

meg I. 100. — „A Jókai Mórok" I.

380. — A két koldusdiák I. 84; 11. 189.

— A mi kis morzsánk I. 83. — A kis

primás I. 84. — Kisértet Lublón II. 193.

— „Klub éisi folyosó" II. 184, 189. —
„Kortársaim" II. 215, 217. — „Jó paló-

cok" II. 179, 180, 190, 191, 202, 239. —
„A lohinai f" II. 190. — „Mácsik a

nagyerejü" II. 188. — „Magyarország

lovagvárai" II. 190. — „Nemzetes

uraimék" II. 188. — Pernye II. 193. —
„Szeged pusztulása" II. 176, 178. —
„Szent Péter esernyje" II. 193, 202,

216, 314. — „A tekintetes vármegye"

(illusztrált kiadás) II. 188. — Tisza

Lajos és udvara II. 178. — „Tót atya^

fiak" II. 179, 180, 190, 191, 202, 239.

— „A tökéletes könyv" II. 211—212.

— Uj Zrinyiász lí. 193. — „Urak éS

parasztok" II. 189. — „Utazás a né^

metek között" II. 201. — „Hátrahat

gyott iratok" II. 235, 239.

Mikszáth Kálmán^ ifj.: II. 238.

Milkó Izidor: I. 69.

Millennium: H. 59.

Millenniumi történet: 1. Magyar Nemzet
Története.

„Milliók Könyve": II. 326, 327.

Mintakötetek: I. 347, 348.

Mirabeau: I. 77.

Mirkovjszky Oéza: II 198.

Mise en scéne: I. 216; II. 93.

Miskovszky: II. 67.

„Modern Könyvtár": 11. 317.

Moiret F. Ödön: 1. 320.

Moliére: I. 362.

Molnár Antal: II. 114.

Molnár Béla: II. 19a ,;

Molnár Ferenc: II. 52, 116, 390.
'

Molnár Oéza: I. 292, 380; lí. 170, 222.

Molnár Imre: II. 283.
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Moltke: I. 77.

Maimier Marc: I. 126.

Montecuccoli: I. 337.

Montépín: I. 13, 50.

„Monthly Review" : I. ^40.

Moravcsik Ern Emil: II. 43.

Moreili: I. 147.

Mounet-SuUy: I. 293.

Mózes: I. 57.

„Mulattató Újság": I. 95, 96, 98.

Munkácsy Mihály: II. 331, 332. — „Hon-

foig,lalás"-a II. 39. — „Krisztus Pilátus

eltt" II. 332.

Musaet: I. 77; II. 353.

Muther Richárd: „Die Kunst": 11. 41.

Múzeum: I. 25.

Megyetem könyvvásárlása: I. 115.

Mühlbach Luise: I. 50.

„Mveltség Könyvtára": I. 354—360,

387.,

„Mvészet", folyóirat: II. 272.

Nagybányai mvészek: IL 334.

Nag:y Bdla: L Jóklali Mómé.
Nagybizomániyosok : I. 117.

Nagy Frigyes porosz király:, I. 77.

Nagy István: I. 11.

„Nagy Képes Világtörténet": I. 360, 377;

II. 63—69, 386. — II.: A munka eszméje

63. — Alkalmi egyesülésffte lépünk a

Franklin Társulattal 64. — A „Frank-

lin—Réviaá-félej Törtémiet Vá|llaila(t" 64.

— A munka hivatása 64—65. — A
munkat,á)risak 65. —^ A ,í^agy Képes

Világftörténe/t" íailragasza (kiisebbített

hasonmás) 65. — Az illusztrációk 66

—67. — niujsztrativ szeirkeszt : Voi-

noviich Géza 66—67. — Szerzdésünk

a berlini „Historischer Verlag"-gal 67.

— Hibák a munk)a terjesztése kprül

67—69. — A füzeteis kiadás 68. — A
könyvkereskedk bevonása a terjesz-

tésbe 68—69. — A terjesztés e módjá-

nak kudarca 69.

Nagry Lexikon: 1. Révai Nagy Lexikon.

Nagy Miklós: I. 145; U. 187, 210, 211.

Niagy Sándor: II. 351—352.

Nagj^ szortimeniterek: I. 118, 119.

Nagyüzem: I. 344—390; l. Könyvter-

jeszt nagyüzem is, — Nagyüzem ki-

növései 383—390. — Visszaélések a

részletüzlet terén 383—384. — Meg-

renddések gyjtésérl szóló törvény-

tervezet 384—385. — „Tájékoztató"-!

adunk ki a közönség felvüágositására

385—386. — Az árurészletüzletrl

iszóló Plósz-féle javaslat 386—387. —
F(elszólaIásom a Plósz-féle javaslatot

tárgyaló ankéton 387—388. — Az uj

ipartörvény 388. — Az u] perrendtaiN

tás 388. — Tárgyalások la könyvkiadó

vállalatok és a terjeszt cégek között

a versengés megszüntetésérl 390. —
A szövetség 390.

„Naína"-láz: I. 190.
'

Nansen Péter: II. 387.

Naptár: II. 10. — Nfaiptár-árusok I. 99. —
Naptár-kiadványok I. 319.

Natjuralismus: II. 200.

„Nejfelejts": II. 163.

Nékám Ljatjos: II. 43.

Nelson angol kiadócég: II. 320—325.

„Nelson Collection Frangaise": 11. 322.

Nelson-enciklopédiiai: II. 258.

Nelson-könyvgyár: II. 320—325.

„Nelson-library": II. 324.

Nemetgyülölet: I. 121.

Német Lexikonok: I. 164, 175, 348.

Német veszedelem: 1. 60, 61.

Nemietekkel küzddem: I. 119.

Németesítés: I. 118, 120.

„Nemzet": I. 69, 182, 222.

Nemzeti ajándék: I. 243—276; II. 224.

„Nemzeti Encyclopaedia": I. 161.

„Nemzeti dicsség": I. 376.

Nemzeti díszkiadás: l. Jókai Mór m-
veinek nemzeti díszkiadása.

Nemzeti irodalom: I. 114, 119.

„Nemzeti Könyvtájr": I. 361: II. 29.

Nemzeti Múzeum: I. 314.

Nemzeti nyelv: I. 120.

Nemzeti szellem: I. 110.

Nemzetközi irodalmi és kiadói érdekek

megóvása: I. 125.
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Nemzetközi irodalmi közvetít ínitézet:

I. 125—127.

„Nemzetün-k inagy költi": 11. 15,

Népirodalom: 1. 90—105.

Népiskolai földrajzi atlasz: 11. 20—24.

Népkönyvek: I. 104.

Népmese: I. 87.

Népmvelés: 1. 99.

Népnaiz: I. 72—74,

„Neues Pester Journar'* I. 220.

Névaláírások: Magyar irók 'névaláírásai

;a Révai Nagy Lexikonában, melléklet

a II. 272. és 273. 1. közt,

Névaláírásos rendszer a Lexikonnál: II.

266—267.

„New-York Herald": I. 289.

„Nick Carter": II. 374.

Nikoláj Nikölajeviics orosz nagyheroeg:

II. 357-

„NincsefnT':- I. 128.

Nisbet-Bain: 1. Bain.

Nobel-díj: II. 354.

Nogá'll Janka: 1. Szabóné Nogáll Janka.

Nomenklatúra: II. 254, 273.

Northcliffe lord: IL 357.

„Nouvelle Revue": I. 123-^124.

/Nötisztviselk: II. 344—346, 377.

„Nvilág": 11. 163.

Nyáin,r Pál: I. 190.

Nyomtatványok: 1. 351, 352..

.,Nyugatosok": II. 200.

Odisszea: I. 88.

Ohnet, Qeorges: I. 62, 69, 122, 126.

,,01c5ó Jókaá": II. 325—326.

Olcsó könyv: II. 302—327. — Ellemé va-

gyok az olcsó könyvnek 302. — Ná-

lunk és egyebütt 302—306. — A könyv

drágaságáról való panasz al.aptalánt 302.

— A könyv ára külföldön 302—304. —
A tisztdetdíi 303—304. — A magyar

könyv olcsósága 303—306. .— Árleszál-

litás 305. — Ingyetni-kön;^ V 306—310. —
Hogy lehet ingyen könyvhöz, jutni?

:306^307. — Védekezés .e. visszaélés

ellen 307—309. — Külföldön- -ez isme-

retlen 308—309. -s Kik akarnak, nálunk

iinigyen könyvet? 309—310. — A kö-

zönség önámitása 310—311. — Az an-

tikváriumok 310—311. — Az olcsó

könyv-vállalatok 311—320. — Az olcsó

könyv nem érdeke az írónak 311—314.

— A „Tudományos Zsebkönyvtár" bo-

ritékia (kisebbített hasonmás) 312. — A
„Tudományos Zsebkönyvtár" falragasza

(kisebbített hasonmás) 313. — „Miagyar

Könyvesház" 314. - Egyetemes Könyv-

tár" 314. — „Olcsó Köní^lvtár" 315. —
„Magyar Könyvtár" 315. — Mikszáth

az olcsó könywöl 316. — „Modern

Könyvtár" 317. — „Egyetemes Regény-

tár" 317. — „Legjobb könyvek" 317. —
„Athenaeum Olviasótára" 317. — „Tu-

dományos Zsebkönyvtár" 317. — For-

dulat a könyvterjesztésben 318—32Ó. —
„Világkönyvtár" 320. — A „Világ-

könyvtár címlapja (kisebbített hason-

más) 319. — „Athenaeum-Könyvtár"

320. — A „Világkönyvtár" fedlapja

(kisebbítve) 321. — A Nelson-könyv-

gyár 320^322. — Nelsonoknál 322—
325. — A „Világkönyvtár" Éalragasza

323. — „Olcsó Jókai" 325—326. —
„Olcsó Jókai" borítéka 325. —
Az „Olcsó Jókai" falragasza 327. —
„Milliók könyve" 326. — „Legjobb

könyvek" 326. — „Olcsó Regény" 326.

— „Koronás regények" 326.

„Olcsó Könyvtár": II. 137. 315.

Olcsó könyv-vállalatok: II. 311—320,

„Olcsó regénytán": II. 133,

Ollendorff: L 118, 125.

Olviasmán-y: I. 81, 82, 91, 96—98, 129.

Olvasókönyvek: II. 19.

Olvasókörök: I. 22.

Olvasókörök me^rhóditása: I. 116—117^

Olviasóközönség: I. 70.

Olvasó-szoba, nyilvános: II. 50.

Oncken-féle Világtörténet: II. 66.

Orbán Balázs: L 190.

Ordódy Pál: 11. 242. ,

Ormódy BertaJan: U. 4.

Orvosi könyvkiadó-társulat: L 345v.346;

„Ország-Világ^:: í, 60. 162. .
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Országos Eötvös-bizottság: 1. Eötvös

József iés Eötvös-bizottság.

Országos Iparegyesület: I. 296.

„Országos Hirlap": II. 219—223.

Országos Mag^'ar Kereskedelmi Egyesü-

lés: II. 246.

Országos Tanítói Egyesület Eötvös-

alapja: II. 72—74.

„ösi erény": I. 376.

Osterlam: I. 11, 18, 30.

„Osztrák-Magj^ar Monarchia irásban és

képben": I. 136, 140—160, 210, 257, 271,

282, 299; II. 79, 386.— I.: A könyv terve,

az els tanácskozások: 140— 142. — A
Révai-cég elterjesztése a kiadásra

nézve 141—142. — A magyar állás-

pont diadala 142. — A kiadás módo-

zatai 142—144. — A király elhatáro-

zása 143. — A Révai-cég a m föbizo-

mányosa 144. — A szerkesztség és a

bizottságok ösiszeállitása 145. — A
prospektus kibocsátása 146. — Jókai

ismertetése 147. — A propagianda-

akció 149—150. — A bekötési tábla

ügye 150—154. — A bekötési tábla

rajza (kicsinyitve) 151. — Rudolí trón-

örökös távirata (kisebbített hasonmás)

153. — Jókai sürget névjegye (kiseb-

bített hasonmás) 154. — Az els 3 kö-

tet megjelenése 154—155. — A mü
terjesztése 155, 158. — Rudolf ttiónörö-

kös halála 155. — Jókai emlékbeszéde

a trómörökös felett 155— 157. — A

munka befejezése 158. — A deficit 159.

— Jókai utószava 159— 160.

Outsiderek: II. 45, 47.

Ovidius: „A szerelem mvészete" ama-

törkiadás II. 337.

Önéletrajz: I. 7, 77, 78, 79, 80.

Orley Kálmán: II. 198.

Pálffy Albert: I. 50.

Pálinka-pályázat: I. 100.

Palkovics étterme: 11. 199.

„Pallas Nagy Lexikona**: I. 12, 161—176,

257, 319, 348, 355, 369; IL 54, 63, 251

—2S4. — I. kötet: Eldjei 161. — Ter-

vezése 162—166, — Terjesztése 165—

176. — Német lexikonok versenye 165.

— Terjesztés utazók utján és részlet-

fizetésre 165. — Átvesszük a föbizo-

mányti 166. — Megállapodás a szer-

kesztésre nézve 166— 167. — Propa-

ganda-akció 167— 173. — Mi a Lexi-

kon? i67—168. — Célja, jelentsége

167—168. — Prospektusa (kisebbített

hasonmás) 169. — Terjesztés megszer-

vezése 168— 174. — Ügynöki szervezet

170—171. — Gyjti szervezet 170. —
Társadalmi akció 170—171. — Nyom-
tatványok, körlevelek 171. — Sajtó,

hirdetések 171. — Az akció sikere 174

— 173. — Kossuth Lajos köszön név-

jegye (kisebbített hasonmás) 172. —
Rendelések beérkezése 172—173. —
Expedíció. Uj szállítási módozat 172

—

174. — Tkebefektetés 173. — A mun-

ka befejezése 173—174. — Bokor Jó-

zsef ünneplése 174. — Beszámoló íüzet

174. — Jókai a Lexikonról 174. —
Nagy deficit 175. — A Révai-cég meg-

veszi a Pallas-Lexikont 176.

Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvény-

társaság: L 162, 163, 165, 175, 176;

II. 252.

Pallas-Lexikon: 1. Pallas Nagy Lexikona.

Pallavicini: I. 367.

Pállik Béla: II. 178.

Pálmai Ilka: I. 197.

Palmer Kálmán: 1. 269.

Pálya végén: II. köt: 401—408. — A

magyar könyv legvirágzóbb korszaka

401—402. — Mit szerettem volna még

megirjii 402. — A könyv epopeiáiaj;

az „énekek éneke" a könyvrl 403. —
Hogyan irtam ezt a könyvet) 403—405.

— A lelkek kétségbeesése 403—404.

— Az átélt rémségek 404—405. — A

nemzetet fel kell támasztani! 405—406.

— Jókai a követend útról 406. — Az

irodalom, az irók és kiadók köteles-

sége 406—407. — A fiatal nemzedék-

hez 407—408.

Pályázat: IL 19—24^
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Pap Dániel: I. 377: „Hova lett a Mátyás
király könyvtára?"; II. 222, 39í).

Pap Géza: II. 198.

Paris Gaston: I. 293.

Párisi liáz: I. 41.

Párisi kiállítás: I. 314.

Párisi út: I. 123.

Paul Ludwig: II. 140.

Pearson: I. 236, 238.

Pearson's Magaziné: I. 236.

Pearson's Weekly: I. 236.

Pékár Gyula: II. 170, 356, 390.

Példányszám : „Regényvilág" I. 61 - Uta-

zási könyvtár I. 74. — „Jó könyvek"

101, 102. — „Osztrák-Magyar Monar-

chia" 149, 150. — Jókai reg'é-nyei 180

— 181. — Jókai íjubiláris nemzeti disz-

kiadása I. 263, 344, 345. — Magyar
nemzet milleniumi története I. 352. —
„Mag^^ar Remekírók" I. 369. —
Shakespeare I. 372. — Gáspár-féle uta-

zási mii I. 373. — Brehm: „Állatok

világa" I. 375—376. — „Révai-Kalen-

dárium" I. 381. — „Tájékoztató" I. 385.

— Corpus Juris 11. 60. — Eötvös J.

összkiadása II. 77. — Eötvös Ká-

rolyé II. 97. — Rákosi Viktor mun-

kái 129. — „Klasszikus Regénytár"

lí. 155. — (Ambrus Z. prösp.) 11. 170.

— „Tekiimtetes vármegye" II. 188, 190,

191, 193, 227. — Lexikon lí. 253. —
Nagy Lexikon H. 290, 402. — Élet

könyvei II. 300. — „Zalán futása" II.

401. — „Toldy sz&relme" II. 402.

Perrendtartás, uj: I. 388.

Perrot és Chipiez: II. 67.

Pestalozzi: I. 13.

„Pester Lloyd": I. 78—79, 127.

„Pesti Divatlap": II. 79.

Pesti Hazai Els Takarékpénztár: I.

197, 206.

,Pesti Hirlap": I. 210, 373; II. 92, 180,

203, 223.

„Pesti Napló": I. 61, 202; II. 80.

Pesti viszonyok 1870-ben: I. 20—21.

Petelei István: I. 69; II. 127, 390.

Péterffy Sándor: II. 74—76.

Pethö Sándor: II. 294.

Peti Mária: II. 211.

Petfi Sándor: I. 72, 76, 77, 93, 204, 281,

290, 316, 353, 361; II. 82, 204, 326, 329,

353.

Petfi füzetes kiadása: I. 319.

Petfi-ház: I. 316.

Petfi-Jókai-ház: I. 316.

Petfi-relikviák: I. 316.

Petfi-Társaság: I. 76, 204, 244, 246, 274,

316; n. 94, 180, 181.

„Pevang! Qazette": I. 240.

Pfeifer Ferdinánd: I. 181, 251, 303; IL

36—39.

Pfeifer István: I. 251, 252; II. 36. 37.

„Philologiai Közlöny": II. 152.

Pierantoni-Mancini: I. 62.

Pindár: I. 290.

Pintye Gregor: I. 91.

Pitaval: I. 50.

Plágium: II. 107—108, 111.

Platz Bonifác: II. 375.

Plon: L 118, 125.

Plósz: L 386.

Plósz-féle javaslat az árurészletüzletröl;

(1903.): I. 386—387.

Podmaniczky Frigyes báró: II. 4.

Politechnikai szakkönyvkereskedés: l.

114.

„Politikai Hetilap": II. 79, 80.

Politzer-féle könyvkiadóvállalat: 11. 317.

Pongrácz Károly gróf: II. 198.

Ponson du Terrail: I. 50.

Ponyvaárusok: I. 93, 99.

Ponyvairodalom: I. 54—56, 72, 75, 90—
105, 387.

Ponyvaregények: I. 54, 72, 75.

Pornográf iratok: II. 394.

Portiómentesság: I. 111.

Pósa Lajos: I. 83, 84; II. 197, 390.

Pozzi: L 293.

„Presse (Bécs): I. 126.

Prévost Marcel: I. 293.

Primerek: II. 15.

Princeps-kiadás: L 181; II. 302.

Próbakiadás Mikszáth Jókai-életrajzából

:

H. 210—212.

K)
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Prohászka Ottokár: II. 294, 375.

Proletárdiktatúra: II. 366—378, 403.

Propaganda: I. 70, 71, 85, 92, 99, 116, 132,

149, 150, 167—173, 344—390; II. 18, 68,

75—77, 135, 167—171, 227—231, 286—

288, 296, 297, 337.

Prospektusok: I. 21, 71, 149, 168-170,

17L

Proudhon: IL 385.

P. Szathmáry Károly: 1. Szathmáry

Károly.

Publicitás: I. 21—25, 379.

Pulszky Ágost: II. 198.

Pulszky Ferenc: I. 25, 77, 173; II. 15.:

,iÉIetem és korom". — 258.

„Punch": I. 240.

Purgly Sándor: II. 198.

Puszpáng: II. 102.

Ouantin: I. 118, 123.

Ouincey de: A kalmük tatárok szökése

I. 239.

Ouinet: II. 385.

4^abatt: I. 111—112.

Rabindra Nath Tagore: II. 354.

Rablóhistóriák: I. 91.

Rablóromantika: I. 100.

Rabusson. Henry: I. 126.

Radó Antal: I. 379; II. 133, 170, 315.

Radó Anital: „Költök Albuma": I. 379.

Radó Kálmán: II. 198, 220.

Radvámiszky-ház : II. 53.

Rákóczi Ferenc (II.): I. 77.

Rákösd Jen: I. 69, 258; II. 121, 294.

Rákosi Viktor: II. 52, 99—129, 336, 390.

— A humorista 99. — Ajánlatom mü-

veinek gyjteményes kiadására 100. —
E tárgyban hozzám intézett levele 100

—101. — Álnevei 102. — Sipulusz 102

— 103. — Rákosi Viktor harca Sipu-

lusszal 102—104. — írói kvalitásai 103

— 104. — Viszonya kiadójához 104

—

lí)7. — Levelezésümk 104—128. —
Nyilatkozata levelezésünkrl 104—106.

— Kézírása (kisebbített hasommás) 105.

'

— Humoros levelek 106—107, 111—

113. — Lopkodják a munkáit 107—108^

111. — Müveinek fordítása 109—111.

— Arcképe (Glatz Oszkár rajza) a 112.

és 113. 1. közt. — Levele a karácsonyi

köní\7v-vásárról 114—115. — Megkö-
szöni a megküldött Révai-Lexikont

115. — Tréfás levele önmagáról 115

—

116. — A megbántott Bobb^^ 116—117,

Mi a humorista? 117—119. — Mesés^

könyv írására buzdítom Rákosit 120.

— Levele a meseirásról 120. — A
Bobby-könyv 120. — Sipulusz válaszol

Bobbyinak 121. — Levele a Bobby-

könyv ügyében 121—122. — Két uj

könyve a háború akatt 125—126. —
Egy honismertet gyjtemény terve

127—128. — Levele erre vonatkozó esz-

méirl 127—128. — Munkáinak gyüjte-

mé(n(yfes kiadása 128— 129. — A szer-

kesztés munkájia 128. — A kiadás nagy

sákere 129. — Mvei: „Barnabás rab-

sága" II. 102. — „Bobby és Csiba" IL

121. h- „A bujtosjatók" II. 102. —
„Don Kanaszkó" II. 125. — „Elnémult

harangok" II. 103, 129. — „Humoresz-
kek" II. 102. — „Korhadt fakeresztek''

II. 102, 103, 129, 336. — „Küzdelem egy

szebb jövért" II. 116. — „Polgárhá-

ború" II. 102, 107, 108. — „Rejtett

fészkek" II. 99, 102. — „Téli rege" IL

102. — „Ujabb humoreszkek" II. 102.

— „Uj íakeresztek" II. 125. — „Ver-
fény" II. 102. — „Zuboly, Oyalu és

Társa" II. 102.

Rainer Béla: I. 324.

Ranschburg Viktor: I. 134, 139, 354, 357.

Ráth György: 1. 367; II. 35.

Ráth Gyula: II. 30.

Ráth Mór: I. 24, 25, 50, 70, 110, 244.

252, 319, 321, 335, 362—368; II. 30—36,

71—83, 101, 152, 305, 331.

Ráth-féle EötvöSrkiadás: II. 78, 80—82.

Ráth Mórné: I. 367; II. 35.

Ráth-Végh István: II. 62.

Rautmann Frigyes: 1. 56, 60, 161, 162;

II. 251.
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Réclam Philipp: 1. 225; H. 303.

Reclam^éle gyjtemény: I. 225; 11. 138,

.302, 303, 304, 305, 314.

Rédiger Géza: I. 94.

„Reform": II. 79.

Rejformok: I. 106—132.

„Regekunyhó": I. 104.

Regényirodalom: I. 49—80, 124, 125; IL

199. — „Gondz" 63—67. — Megálla-

podás a lapokkal a regények kiadá-

sára nézve 68—69.

„Regényvilág": I. 49—67, 71, 72, 84, 140,

179, 217; 11. 159, 175, 317, 386.

A „Regényvilág"-ról szóló fejezet tar-

talma I. 49—67: Megalapítása, oéláa

49. — Munkatársai 53, 62. — Küzdelem

a ponyvairodialommal 54—56. — Elter-

jedtsége 61—62. — Megsznftetése 63—

67. — Els számának els oldala (ki-

sebbített hasonmás) 65. — Búcsúja a

közönségtl 66.

„Régi Magyar Könyvtár": II. 78.

Reichsbank: lí. 261.

Reinbold Béla: II. 43.

ReinhaTdt: II. 117.

Rembramdt-heliogravr : II. 40—42.

Remekiró-g3'jtemény remekírók nélkül:

í. 370—372.

„Remekírók képes könyvtára": I. 370

—

372, 384.

Remekirók, magyar: I. 368—372.

Renan Ernest: „Souvenirs" II. 399.

Rendelések gyjtése: I. 346, 352.

Rendel-lapok: I. 348.

Rényi Károly: II. 38, 39.

Repül könyvárusok: I. 99.

Részletüzlet: I. 129, 130, 165, 346—382,

383—390; II. 44—47, 68, 191. — Rész-

letüzleti könyvterjesztés kezdete I.

347. — Diszkreditálása 1. 372. —
Könyv-részletzlet hiajai I. 383—390. —
Kinövései I. 386. — Részlétzletrl

szóló Plósz-féle javaslat I. 386—387.

— Fontossága I. 387.

Részvénytársaság alapítása I. 319—324.

Réthy István: II. 334.

Reviczky Gyula: I. 69, 83, 94, 361; II.

178, 183, 390. — Költeményei, amatöf-

kiadás II. 337.

„Review of Reviews": II. 145.

Revizió-fzetek: II. 275.

Réviai-cég: els cégjelvénye (szöveg-

ábra) I. 66. — Második cégjelvénye

(szöveg-ábra) I. 80. — Mostani cég-

jelvénye II. 340.

Révai Ignác: I. 137.

„Révai-Kalendárium": I. 376—381; IL 171.

„Réviai-katalógus" : I. 376—377.

Révai-Lauffer-Stampfel vállalatok II. 25.

Révai Leó: I. 9— 18. — Tanulóévei báty-

jánál 11. — Németorságba megyj 11. —
Átveszi a „Flóh" vezetését 11.— Fog-

ságbüntetése sajtóvétségért 12. —
Audienciája Ferenc Józsefnél 12. —
Elhagyja a Deutsch-féle vállalatot 14,

—
^ Bátyjával társul a pesti üzlet meg-

alapítására 16. — Bátyja tanácsai 20

—

40. — Ellentétek a két testvér között

26—40. — Bátyját a Pesti üzlet átvé-

telére biztatja 27. — Pénzügyi nehéz-

ségek 27. U- A pesti üzlet eladását

javasolja 30. — Bátyja javaslata: ve-

gye át maga az üzletet 35. — Medd
kiadványok 36. — A Hungaricák jegy-

zéke 37. — Az antikvárium pangása:

37. — A szortiment-üzlet eladása 39,

— A testvérek társas viszonya meg-
szüinik 39. — Koronaherceg-utcai üz-

lete 41. — Meghívja unokaöccsét,

Mórt, hogy lépjen be üzletébe 47, —
Révai Mór a meghívást elfogadja 47—
48. — Révai Sámuel újra belép cég-

társnak 48. — Révai Leó átveszi a

kiadványokat és az antikváriumot 39.

— Maga a cég fönnmarad 39—40. —
Az antikváriumot vezeti 133—139. —
Meghasonlása testvérbátyjával 135—
137. — A testvérek elválása 137—139.

Révai-Lexikon: 1. Révai Nagy Lexikona.

Révai Mór: I. 41—48, 223, 306—310, 324,

367, 368, 379; II. 115, 124. — ,,A ma-
gyarság ügye a külföldön" II. 268, 355.

Révai Nagy Lexikona: II. 115, 121,-^296,

301, 386, 401, 402.
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A Révai Nagy Lexikoná-ról szóló fejezet

tartalma: Révai Nagry Lexikona lí. kö-

tet: 249—29U — A Lexikon jelent-

sége 249. — Régi emlékek 250—251.

— A nagy Brockhaus látogatása a kis

eperjesi könyvesboltban 250. — Ifjú-

kori ambícióm 251. — Tanulságok a

múltból 251—253. — Számításaink a

Lexikon kelendsége tekintetében 252

—253. — Állandó anyaggyjtés 253—

254. — A lexikon-emberek 254—256.

— Tanulságok a Pallas-Lexikon olva-

sásából 256. — Szerkesztkeresés 256

—260. — Elhatározzuk az uj Lexikon

meginditását 256. — A Lexikon szer-

kesztésének vezetje csak maga a ki-

adó lehet 257—259. — Elhibázott vá-

lasztás 259. — A „jó ember" 259—260.

— Évrl-évre halasztás 260—262. —
A szerkesztségi apparátus megalko-

tása 260. — Kézi könyvtár alapítása

260. — Az ABC tudománya 260. — A

bels szerkesztség és a kartográfia

összeállítása 26L — Az 1907.-1 pénz-

krizis 261. — Az 1908.-1 törökországi

zavarok és az annexió 26L — Az

1909.-1 belpolitikai válság 261—262. —
1910 szére tzzük ki a Lexikon meg-

inditósát 262. — A munkatársak tábo-

rának megszervezése 262—263. —
Szakszerkesztk és szakmunkatársak

262. — Munkatárs az egész közönség

263. — Szakítunk a Uíévaláirásos rend-

szerrel 263—268. — A Pallas-Lexikon

szövegét nem használhatjuk 263—266.

— A „Nagy Lexikon" egy oldala (ki-

sebbítve) 264. — A „Nagy Lexikon"

egy korrigált oldala (kisebbítve) 265.

— A névaláírásos rendszer hibái 266

—267. — A lexikon-cikknek objektív-

nek, elfogulatlannak kell lennie 267—
268. — Ügyelni kell a kell arány meg-
tart'ására 268. — A Lexikon mag>'ar-

sága 268—269. — Érintkezés a külföldi

lexikonokkal, hogy helyesen tárgyal-

ják a magyar ügyeket 269. — A vezér-

elvek és a munkatársak 269—271. —

Útmutatás a munkatársak részére 269.

— Lexikonírás 269—270. — A szer-

keszt munkája 270—271. — Az els
olvasás 271—272. — Bibliográfiai ada-

tok 272. — Fordítások 272. — Az élet-

rajzok 272—275. — Kinek van helye a

Lexikonban? 273. — Mi legyen az

életrajzban? 273—274. — Az életraijz

hosszabb vagy rövidebb volta 274. —
Ipari, kereskedelmi stb. vállalatok is-

mertetése 274. — Az els olvasástól

az imprimatúráig 275—276. — Revi-

zió-füzetek 275. — Utalások ellenr-

zése 275—276. — Harc a rövidségért

276—278. — Egyöntetség a szerkesz-

tésben 276. — A túlságos terjengsség

hibája 276—278. — Harc a kéziratért

278—279. — A kéziratok sürgetése

278. — A késedelem okozta károk 278

—279. — A közönség mint munkatárs

279—282. — A közönség közremkö-
désének értéke 279—280. — A várme-

gyékrl és városokról szóló cikkek

szétküldése 280. — A Magyarország
történetérl szóló cikket a történettu-

dósok, politikusok stb. ellenrzése alá

bocsátjuk 280—281. — Tisza István

mint kritikus 281—282. — Igazságtalan

támadás a szerkesztség és Tisza Ist-

ván ellen 282. — Az illusztráció és a

térkép 283—286. — Kartográfiai inté-

zet felállítása 283. — Az illusztratív

technika haladása 283. — Háromszin-

nyomat 283. — Autotipikus másolatok

a legnagyobb mvészek munkáiról 284.

— A megyei térképek akadályai 284

—285. — Magyarország térképe 285

—286. — A terjesztés rendszere 286

—

288. — Elterjesztésem a Lexikon-ki-

adás ügyében 286—287. — A terjesz-

tés módozatai 287. — Konkurrens

munka forgalomba hozatala 287. — Az
ebbl keletkezett pör 287—288. —
Részvételem a szerkesztség irányítá-

sában 288. — Az intézet uj ügyve-

zet igazgatója 288. — A világháború

és a Lexikon 289—291. — A háború
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megsemmisít hatása a Lexikonra 289.

— A szerJíesztöség folytatja munká-

ját; megdelennek a Xíl—XIV. kötetek

289. — Kiszedettük a XV—XVI. köte-

tek anyagát is — akkor teljesen meg-

akadtunk 289—290. — Anyaghiány; a

proletárdiktiatura pusztítása; a romá-

nok zsákmányolása 290. — Derékon

tört siker. 290—291.

Révai Ödön: I. köt: Nevelése 109. —
Nyomdászati és könyvkereskedelmi ta-

nulmányai 109. — Külföldi tanulmányai

110. — Belép atyja könyvkereskedé-

sébe 109—110. — Beutazza az orszá-

got a Pallas-Lexíkon propaganda-ak-

ciója érdekében 170. — A Révai-ctg-

nek részvénytársasággá való átalaku-

lása mellett foglal állást 323. — A
részvénytársaság igazgatója lesz

324. — Berlini utazásai a „Welt-

all und Menschheit" magyar kiadása

ügyében 356. — Tárgyalásai a könyv-

kiadóvállalatok és terjesztöcégek ver-

sengésének megszüntetié'séröl 390. —
Munkássága a népiskolai földrajzi at-

lasz, érdekében II. 21. — Tárgyalásai

a tankönyv-bajok orvoslása ügyében

II. 25—26. — A Könyves Kálmán mü-

kiadóintézet élére áll II. 40.

Révai—Rákosi-féle levelezés: 11. 104.

Révai Sámuel: I. kötet: Születése 10. —
Tanuló-évei, önképzése 10. — Vándor-

évei 10. — Könyvkötmühelyt nyit 10.

— Könyvkereskedést vesz 10. — Gon-

doskodása öccsérl, Leóról 11. — Né-

zetei egy hetilap alapításáról 12— 13.

— Az antikváriumról 13—14. — A tár-

sas viszoniyról 14. — öccse állásáról a

„Floh"-nál 15. — Hazahívja öccsét 15.

— Pesti könyvkereskedés alapításá-

nak eszméje 15. — öccsével társul a

pesti üzlet megalapítására 16. — Intel-

mei öccséhez 17. — Eperjesi könyvke-

reskedése 17. — Üzleti hirneve és

hitele 17—18. — Bejelent körlevele

19. — Nézetei a könyvkereskedelem

feladatáról 19. — A pesti viszonyok-

ról 20—21. — Tanácsa öccséhez 20

—

40. — Haladást, uj ufekat sürget 21—
22. — Helyes üzletvitel 21. — Publici-

tás szüksége 21—22. — A vevk ki-

szolgálása 22. — „Megtanítottam ol-

vasni az embereket" 22. — A kolpor-

tázs 22—23. — Füzetes vállalatok ter-

jesztése 23. — Kolportrök szerzése

23. — A tanulóifjúság megbecsülése

23. — Jelszava: „Mozogni!" 23. — Uj

szükségletek ébresztióse 24. — „Olvass

újságot!" 24. — A vidék fontossága

25. — Els panaszos hang 26. — El-

lentétek a két testvér között 26—40.

— Öccse a pesti üzlet átvételére biz-

tatja 27. — Pénzügyi nehézségek 27—
40. — Nem költözhet Pestre 30. —
Öccse a pesti üzlet eladását javasolja

30. — Egy értékes levél 30—35. —
Javasolja: öccse maga vegye át a

pesti üzletet 35. — Medd kiadványok

36. — Az antikvárium pangása 37. —
öccsét elhatározásra sürgeti 37—38.

— A szortiment-üzlet eladása 39. — A

testvérek társas viszonya megsznik
39. — A kiadványokat és az antikvá-

riumot Révai Leó veszi át 39. — Maga
a cég fönnmarad 39—40. — Intelmei

egyetemi tanulmányait végz fiához.

Mórhoz 43—48. — A magyarosodás-

ról 44—45. — Korholda a magyar

könyvkereskedelmet 45—46. — Fia

belép Révai Leó üzletébe 47—48. —
Újra helyreáll a társas viszony a test-

vérek között 48. — A kolportörökrl

56—57. — A szolid terjesztésrl 57. —
A hitrl 57—58. — A vidléki könyvke-

reskedkrl 59. — A „Regényvilág"

tartalmáról 59. — A német versenyrl

60—61. — Cikke a „Pesti Napló"-ban

61. — Budapestre költözik 106—108.

— Kereskedelmi elvei és ügyvitele 109

—139. — A szortimentrl 108. — A
nemzeti szellemrl 110. — Harca a ra-

battozás ellen 111—112. — A közönség

nevelésérl 112. — A külföldön való

könyvvásárlás ellen 113. — Önállósi-



442 NÉV' ÉS TÁRGYMUTATÓ

faíii akarja a magyar könyvkereske-

delmet 117—118. — A németesités el-

íen 118. — Harca a német kiadókkal

119—122. — Válaszai a német kiadók

támadására 119—122. — Fiatal könyv-

kereskedk kioktatása 128—129. — A
vevkkel való bánásmód 128. — Ok-

tatja és támogatja a tanulóifjúságot

129—130. — Levelezése cs a könyv

kultusza 130—132. — Meghasonlása

testvéröccsével 135— 137. — A test-

vérek elválása 137—139. — A Révai-

cégnek részvénytársasággá való át^

ailakulását pártolja 323. — A részvény-

társaság megalakulásakor nyugalomba

vonul 324. — RéVai Sámuel jellemzése

325—343. — Arcképe Kardos (jyula

festménye után, a 336. és 337. l. közt.

— Életrajza Steinhofer Károlytól 325.

— Szüntelenül tanul; olvasmányai 325,

326. — Goethe-imádata 326. — Életné-

zetei, -vasakarata, kitartása 326—327.

— Párisi útja 1867-ben 327. — Nézete

a német néprl 327. — lÉletbölcsesé-

gek 328, 329. — A politikai fontosko-

dásokról 329. — Helyesli a cég jeligé-

jét 330. — Ers magyar érzése 330,

331. — A vármeigyei életrl 331. — A
íorditásokról 331. — Megtanul angolul

332. — Nézetei a közoktatásról 333.

— Szakmabelieink nevelésérl 333. —
A magyar könyvkereskedkrl 333

—

334. — A kiadókról 334, 335, 336. —
A munka és töke értékérl 337. — Le-

nézi, a politikát 337. — Derült élettel-

fogása 338. ^- A köteless'égteljesités-

rl 339. — Hozzám irt levelei 339, 340.

— Szociológiai munkája: „A társadal-

mi jólét feltételei" 9, 341, 342. — El-

fogultsága a személyek megítélésében

341. — Levelei 342—343. — II. 49, 70,

241, 242.

Révai Sámuel leveleinek kivonatai: I.

12—15, 17, 19—26, 28—40, 44—47, 55

--61, 107—108, 120, 121, 122, 129—131,

138, 139, 326—331, 333—340.

Révai Tamás: 1. 58.

Révai Testvérek irodalmi intézet rész-

víé^ytársaság: I. 2, 9, 144, 211, 233, 234,

250, 252, 253, 255, 281, 303, 307, 309^

357, 379; H. 23, 30, 33, 36, 82, 114, 122,

144, 230.

Révaiék tintakalamárisa: I. 207.

Rhorer László: II. 43.

Ribáry—Molnár—Marczali: „Képes Vi-

lágtörténet" I. 319; II. 63, 64.

Richelieu: I. 77.

Riese Ádám: I. 115.

„Rinaldo Rinaldini, az Abruzzók királya":

L 54.

Ritoók Emma: IL 140.

Robida: I. 62.

„Robinson": L 87.

Roboz Andor: I. 380.

„Rókus-kórház titkai'*: I. 54.

Rosenberg Gyula: II. 198.

Roskovits Ignác: II. 178.

Roszner Ervin báró: II. 198.

Rousseau: Émile 1. 78. — Uj Heloisé l.

78. _ Vallomásai I. 78.

Royalty: I. 231, 235; 11. 304, 382.

Royalty (Jókaié, amerikai): I. 235.

Rózsa-cég: I. 92; 1. még Bucsánszky.

Rózsa Sándor: I. 91.

„Röptében a világ körül": II. 335.

Rubinyi Mózes: II. 186, 211, 231, 236—

238. — Könyve Mikszáthról II. 217—

219. — Mikszáth-szótár II. 217, 218.

Rudnyánszky BéJa: II. 198.

Rudnyánszky Gyula: I. 94; 11. 178.

Rudnyánszky-nyomda: I. 103.

Rudolf trónörökös: I. 141, 143, 146, 153,

154, 155, 156, 157, 158, 159, 282, 300.

Rudolf trónörökös könyve: 1. Osztrák-

Magyar Monarchia Írásban és képben.

Rudolf trónörökös távirata az „Osztrák-

Magyar Monarchia" ügyében (kisebbí-

tett hasonmás): I. Iv53.

Ruskin: II. 70.

Sághy Gyula: II. 233.

Saint-Simon: I. 77.

Sajtó: I. 261.

Sajtóhibák: II. 185, 186.
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Salamon. Ferenc: II. 4.

SaJes Pierre: 1. 126.

Sialgó Ern: II. 140, 170.

Samarjay: Magyar nyelvtan II. 2.

Sand Oeorges: II. 385.

Sand Maurice: I. 126.

Sándor, a „Hon** szerkesztségi szolgája

í. 207.

SáíTdor Aladár; II. 62.

Sanson: A vérpad titkai 1. 50.

Sarkadi Emil: II. 164.

Sáros&y: II. 29.

Sarrail tábornok: lí. 357.

Sasvári Ármin: I. 122.

„Siaturday RevieW: I. 238, 239.

Scasrron: II. 185.

Schack Béla: II. 245.

Schiller: II. 17.

Schnitzer: I. 220.

Schopenhauer: I. 130.

Schönherr Gyula: II. 65.

Schulvereiíi, német: I. 119.

Schtimberger: III 67l

Schwartz Mária Zsófia: II. 138.

Schwarz Félix: I. 390; II. 25.

Scott: I. 240, 242; II. 36, 139.

Sealsfield Charles: I. 239.

Sebestyén József: I. 302.

Sebest-jlén Károly: II. 112, 113.

Sebk Zsigmond: I. 83, 84; II. 197, 294,

390.

Sedelmeyer (Paris): IL 332.

Segédek kioktatása: I. 129.

„Segédmunkások": II. 378.

Segédszemélyzet kiképzése: í. 128— 129.

Sematizmusok: II. 254.

Serdültebb ifjúság olvasmányai: í. 83.

Serédy Izabella: I. 94.

Shakespeare: I. 212, 332, 335, 341, 362.

— Fordítások I. 366. — Shakespeare-

kiadás I. 335, 341, 372; II. 330, 331. —
Kiadás a Qilbert-illusztrációkkal II.

331. — Shakespeaíre-muzeum I. 315.

— „Július Caesar", „Lear király*'

II. 7. — „Szentivánéji álom" I. 366. —
„János király" I. 366. — „Hamlet"

I. 366.

Sienldevicz: I. 238, 277; II. 375.

Sik Sándor: II. 294.

Siklósi József: I. 69.

Sikor Mairgit: I. 94. 100,

Simon, Jules: II. 385.

Simonyi-Semadam Sándor: II. 26.

Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv

I. 75.

Singer és Wolfmier-cég: I. 71, 355—358>

373; II. 25, 27, 101, 190. 326, 390.

Sipulusz: II. 102—103, 106, 108, 109,

113, 116—121, 123, 126, 128, 129. L. még'

Rákosi Viktor.

Sirailomházi nóták: I. 91.

Sosbri Jóska: I. 91.

Somogyi Ede: I. 161,

Somogyi-féle Lexikon: 1. 161— 162; IL

251.

Sovinizmus: II. 3.

Spamer-Lexikon: II. 289.

Spanga, Pitély és Berecz: I. 91.

Sipemcetr Herbert: I. 332; II. 300.

Spielhagen: I. 62, 297; II. 138, 302.

Spielhagen Frigyes: Ouisisana I. 53.

Stade: II. 67.

Stampfel Károly: II. 14, 15, 16.

Stampfel-féle kiadóvállalat: II. 14---16,

Staimpfel-cég üzleti jelvénye: II. 14. —
A cég fenntartása 11. 16.

Stampfel-íéie , ,Tudományos Zsebkönyv-

tár": IL 317—318.

Stanley: „Utazásom Afrikában*': I. 74.

Stanley könyvét hirdet falragasz (ki-

sebbített hasonmás): í. 73.

Stead: II. 145.

Stefánia trónörökösné: ]. 157, 288.

Steigeir Gyula: I. 197.

Stein Richárd: L 324.

Stnhofer Károly: I. 325.

Stendhal: II. 139.

Sterk Izidor: II. 50.

Stevenson: A kincses sziget I. 84,

Stolp Károly: I. 378; II. 2.

Stra&ser Testvérek: II. 58.

Strauss Dávid Frigyes: L 326.

Strauss Richárd: „Die Musik: II. 41.

Strauss Johamn: I. 220, 221.
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Sturm und Drang-korszak: I. 66; IK 101.

Sudermann: I. 297; II. 302.

Seu, Eugéne: I. 188, 225; II. 2. — „A

bob'igó zsidó" I. 225. — „Párisi titkok"

I. 225. — „A hét föbün" I. 225.

„Sun": I. 289.

Surányi Miklós: II. 390.

Szabadságharc történetét illusztráló ké-

pek: II. 335—336.

Szabó Endre: I. 69, 83, 94; II. 140, 151,

170, 197.

Szabó József: II. 43.

Szabó László: I. 271, 352, 354; II. 211,

294, 295.

Szabolcsica Mihály: II. 390.

Szabóné Nogáll Janka: I. 83; II. 170, 172,

391.

Szakfolyóiratok: I. 345.

Saaikkönyvkereskedések : I. 114—116.

Szakmunkák: I. 345.

Szakmunkatársak: II. 262.

Szakszerkesztök: II. 262.

Szaliaiy László: II. 2, 4, 5.

„Szalón^könyvtár" : I. 75.

Számlalezárás: I. 122.

Szana Tamás: II. 178, 331, 332, 337. —
Ford.: Ovidius: „A szerelem mvésze-
te", amatörkiadás II. 337. — De Maís-

tre: „Utazás szobám körül", amatr-
kiadás II. 337.

Szántó Amdor: I. 324; II. 288, 363.

Szaporulatok — terjeszkedések: II. 28

—

43. — Megvesszük Aigner Lajos kiad-

ványait 28—29. — A „Központi Anti-

quárium" 29—30. — Egy nagy ma-

gyar kiadó (Ráth Mór) II. 30—36.

— TáTgyaJlások a Ráth-féle kiadó-

vállalat megvétele iránt 30. — Ráth

Mór hozzám intézett levele 30. — Ráth

Mór mint kiadó 31—33. — Megismer-

kedésem Ráth-tal 33. — Levelezésünk

és tárgyalásainik Eötvös József muíi-

káinak megváltása ügyiében 34—35. —
A szerzdés létrejötte 35. — Tárgya-

lások az egész vállalat megvétele iránt

35. — Ráth György beavatkozása 35.

— A tárgyalások meghiúsulnak 35. —

Megvesszük a vállalat egyes kiadvá-

nyait Ráth Mór utódjától 35—36. — A
Pjfeifer-könyvkereskedés megvétele 36

—38. — Jókiaii Mór levele Pfeifer Ist-

vánhoz müvei tárgyában 36—37. —
Ajánlatunk Jókai munkáinak megvéte-

lére vonatkozólag 37. — A Friajnklin-

Tárulat ajánlata az egész vállalat meg-

vételére 37. — Megvesszük az egész

vállalatot és Jókad mumikáinak kivételé-

vel nyomban átadjuk Rényi Károlyniak

38. — A központi bizományi osztály 38

—39. Átvesszük Rényi Károly bizomá-

nyi üzletét 39. — A „Könyves Kálmán

magyar mtíkiadó részvénytársaság"

39—40. — Részesedésünk a berlini

Bárd, Marquart u. Co. kiadóvállalatban

40—42. — Tárgyalásaink a tervbe vett

illusztrált „Klasszikus Regénytár" ide-

gen nyelv kiadásai iránt 40—42. — A
terv meghiúsul 42. - A Bárd, Marquiart

u. Co. cég üzleti jelvénye (szövegábra)

42. — Az „Universitas" orvosi köniyv-

kiadótársa&ág 42—43. — Az „Unaversi-

tas" cégjelvénye (szövegábra) 43.

Szász Károly, ifj.: II. 12.

Szathmáry Károly (P.): I. 50, 62. 83, 84,

93, 94. — „Rossz asszony várat

veszt" I. 89. — „Magyar Pantheon"

I. 85.

„Századok": II. 272.

Százalék-elengedés: I. 111.

Széchenyi Béla gróf: Keleti utazása L 72

—74.

Széchenyi-expedíció: I. 72—74.

Széchenyi Istváim gróf: I. 19, 78. 156; 11.

82, 204.

Széchenyi-kör Eperjesen: I. 80.

Szécsy Károlyné: II. 140.

Szederkényi Anna: II. 391.

„Szegedi Napló": II. 176, 236.

„Szeget szeggel": I. 95— 198.

Székely Béla: I. 293.

Székely Ferenc: I. 324; II. 15.

Székely István: II. 375.

Székely-kapu: II. 127.
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Szellemi Termékek Országos Tanácsa:

U. 372.

Szellemi Termékek Központi Elosztó Hi-

vatala: II. 373.

Szemák István: II. 15.

Szemere Attilia-: II. 221—222.

Szemere György: II. 170, 19.S.

Szent Benedek-rend: II. 207.

Szent István-Társulat: I. 161; II. 25, ?6,

374.

Szépfaludy Ferenc: I. 83.

Szépirodalom: I. 49—80, 116, 117.

„Szépirodalmi Figyel": II. 163.

Szép könyv: II. 328—340. — Illusztrált

müvek 328—331. — Az illuszráció hi-

vatása 329. — Nevelni kell az ízlést

330. — „Magyar Mvészek" 331—333.

— A „Magyar Mvésziek" címlapja,

melléklet a 336. és 337. 1. közt. — Kiss

József költeményeiiiiek illusztrált dísz-

kiadása 331—335. — Lyka Károly nyi-

latkozaita a Kiss József-illusztrációkról

(kisebbített hasonmás) 333. — A nagy-

bányai mvészek illusztrációinaik kiál-

lítása 334—335. — Meghívó a Kiss Jó-

zsef-illusztrációk kiállitására (kisebbí-

tett hasonmás) 334. — „Ezernyolcszáz-

negyveanniiolc" 335—337. — Kisebb

díszmüvek 337—340. — Beöthy Zsolt:

„Ráskai Lea" 337. — Jókai: „Utazás

egy sírdomb körül" 337. — Ovidius:

„A szerelem mvészete" 337. — De

Miaistre: „Utazás szobám körül" 337.

— Reviczky Gyula költeményei 337.

— Kiss József összesi költeményei 337.

— Vajda János ujabb munkái 338—339.

— Daoite: „A pokol", Babits Mihály

fordításaiban 340. — A Danite-kiadás

címlapjai (kisebbítve) 338. — A „Pokol"

címlapja (kisebbítve) 339.

Szerzi jogi törvény: I. 124, 125.

Szigligeti: I. 361, 370.

Sziklai Henrik: I. lOf, 107.

Szikliaá Jen: II. 317.

Szilády Károly fia, kecskeméti nyomda-

tiüajdcmos : IL 7.

Sznágii Dezs: 11. 59, 60, 198.

Szily Kálmán: I. 163.

Szily Pongrác: II. 198.

„Színes könyvek": II. 168.

Színházi tantiéme: II. 383.

Szininyei József: I. 269; II. 211.

Szocialista-kommunista társadalom: 1. 6.

„SzociaJizálás" : II. 345, 371—378.

Szomaházy István: I. 377, 380; 11. 52,

170, 390.

Szortiment-könyvkereskedés: 1. 16, 25,

39, 59, 109—133; II. 1, 49.

Szögyény-Marich: I. 77.

Szllösi Zsigmond: II. 170, 391.

Szubvenciós vállalatok: I. 104, 105.

Szulejkai, a hárem gyögye, vagy a sztam-

buli fekete leánylrabló: I. 54.

Szundy Károly: II. 228.

Tábori könyvkereskedések: II. 359.

Tábori Róbert: I. 86; II. 114.

Tagore, Rabindrai Nath: II. 354.

„Tájékoztató" a könyvvásárló közönség-

nek: I. 131, 385.

Takáts Lajos: I. 250.

Takáts Sándor: II. 294.

Tanácsköztársaság: II. 375.

Tanítók Háza, Magyarországi: II. 71, 74.

Tankönyvapprobáció: II. II, 12.

Tankönyvek: I. 218; II. 1—27.

Tankönyvgyártás: II. 11, 12.

Tankönyvkiadás bajai: II. 10—12, 18,

24—27.

Tankönyvkiadványok: A Lauffer Vilmos"

féle könyvkiadó-vállalat II. 1—10. —
Lauffer Vilmos II. 1, 2, 3. — Lauffer

kiadványai IL 1

—

9. — Lauffer adánlata

Vörösmarty összes munkáinak kiadása

tárgyában II. 4. — Deák Ferenc levele

a Lauffer és Stolp-céghez (az eicck'ti

levél hasonmása) II. 4—8. — Megvesz-

szk a Lauffer-féle kiadóvállalatot II.

9— 10. — A Lauffer-céig üzleti jelvé-

nye (szövegábra) II. 10. — A tan-

könyvkiadás bajai II. 10—12. — Az
Eggenberger-féle könyvkereskedés el-

adása II. 12—13. — Hoffmann Alfréd

n. 12—13. — A Stampíel-íéie kiadóval-
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lalat II. 14—16. — A Stampífel-cég üz-

leti jelvénye (szövegábra) II. 14. —
Statnpfel kiadványai II. 14—15. —
Megvesszük a Stampfel-féle kiadóvál-

lalatot II. 15—16. — Megvesszük a

Dobrowsky és Franke-féle kiadóválla-

latot II. 16. — Végzetes hiba II. 16—

18, — Kísérletek a versengés megszün-
' tetésére II. 18. — A fváros tankönyv-

pályázata IL 19—24. — Az Olvasó-

könyvek II. 19—20. — A népiskolai

földrajzi atlasz II. 20—24. — Kultur-

botrány II. 21—22. — Vizsgálat az

atlasz ügyében IL 22—23. — Az atlasz

szerzje II. 23

—

24. — Ellenszenvem a

tankönyvkiadással szemben II. 24. —
Ujabb kísérletek a tankönyvbajok or-

voslására II. 24—26. — Eredményte-

len tárgyalások II. 25—26. — Megsza-

badulunk a tankönyvektl II. 26—27.

— Kartellszerü megállapodás a tan-

könyvkiadók közt II. 27.

Tankönyvpályázat: IL 19—24.

Tanszermúzeum: IL 22.

Tantiéme: L 231, 256; IL 304, 382.

Tanulóifjúság megbecsülése: I. 23.

.„Tanulók könyvtára": IL 15,

Tárcaregények: L 69.

Tarczai György: IL 294.

TáTigyalások a francia kiadókkal; 1. 117

—118. 124—125.

„Társalkodó": IL 79.

„Tatár Péter regekunyhója": I. 91.

Tauchnitz Bernhard báró: IL 399.

Telegdy József: II. 198.

Teleki Sándor gróf: L 76, 78. — Egyrl-
másról, — Emlékeim, — Természet

után, — Garibaldi alatt l 76.

„Tetíes Magyar Törvénytár": I. 360; II.

54—62.

Teilyesniezky Kálmán; II. A^.

Temperley Harald Wílfiam Vazeille: L

242.

„Temps'': I. 240; IL 95.

Terényi Lajo»: IL 198.

•^^rjesztés: L Könyvterjeszttfs, Könyv-
• teríeszt nagyUzéni.

Terjesztési apparátus: I. 64^

Terjesztés problémája: L 344.

Terjesztési nagyüzem: IL 44—47; 1. még
Könyvterjeszt nagyüzem.

Terjeszt-szervezet jelentsége: L 349,

382.

Terjeszt szervezetünk kiépitésónsek ter-

ve: L 319—322.

Térképek: 283—286,

Tettey Nándor: I. 111.

Thackeray: IL 36, 139, 144, 172

Thaly Kálmán: IL 2, 4.

„The Forum": I. 214.

Theuriet André: L 122, 125, 293.

Thorma János: IL 334.

Thury Zoltán: IL 143, 144, 391.

Tíllier Claude: „Mon oncle Benjámin":

IL 140.

„Times": I. 240; IL 291.

Tinseau, Léon de: I. 126.

Tissandier: A tudomány vértanul I. 85.

Tissot: „Le pays des Tziganes": L 241.

Tiszaeszlári per: IL 94.

Tisza István: II. 23, 198—199, 281. 282,

350.

Tisza Kálmán: L 195, 196, 336; IL 184,

197_199, 219, 281.

Tisza téglája: IL 184.

Tiszteletdíj: I. 231. 387—388; IL 303, 304,

382, 385. — Jókai jubileumi kiadásá-

ért I. 256. — Vörösmarty összes mun-

káiért IL 4. — Eötvös Károlyé IL ^.

— Mikszáthé IL 180, 190, Iftl, 192,

194, 205, 227.

Tisztviselk: IL 341—346, 376-^78.

Toldy Ferenc: IL 5.

Toldy István: IL 2, 4.

Tolnai Lajos: I. 50, 62, 94; II, 390.

Tolsztoj: L 77, 297; IL 36, 153. 163.

Tolsztoj-elszó: II. 125, 153. — í;Feltá-

madás" II. 152. — „Háború és béke"

IL 142, 151, 152. — „Karenina Anna"

IL 152.

Torna István: IL 294.

Tomory Anasztáz: IL 330.

Tompa Mihály: I. 72, 319, 361,. 320, 371.

387; IL 19L
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Torkos László: f. 69; II. 4.

Tormay Cecil: II. 390.

Tóth Béla: I. 374, 375; II. 133, 178, 389

—391. — Anekdota-gyüitemény I. 373.

— Brehm munkájának: az „Állatok

világá"-nak magyar kiadásáról I. 374,

375. — Eötvös Károly prózájáról II.

91. — „Vers és próza" 11. 92.

Tóth Endre: I. 94.

Tóth Kálmán (Könyves): I. 83, 85.

Tóth Sándor: I. 69, — Kurucvilág I. 84.

,Tour du Monde": I. 188.

Tkehiány: I. 35.

Tölgyessy Arthur: IL 178.

Tömörkény István: II. 294.

Török János: I. 161; II. 2, 4.

Tors Kálmán: I. 83, 94; II. 181.

Törvénytár: I. 360; II. 54—62.

Törzskönyvelési bizottság: II. 284.

Trattner-Károlyi-ház: I. 262.

Trefort Ágoston: I. 91, 92, 93, 113, 114,

219.

Trikál József: II. 294.

TroUope Anthony: I. 240.

Trónörökös könyve: 1. Osztrák-Magyar

Monarchia Írásban eis képben.

Tuba János: II. 211.

Tudományos Akadémia: 1. Magyar Tu-

dományos Akadémia.

Tudományos szakmunkák: I. 345.

„Tudományos Zsebkönyvtár": II. 14, 15,

317, 318.

Turgenyev: I. 62, 69, 227; II, 36, 139,

163, 172.

Tutsek Anna: 11. 390.

Tündérmesék: I. 87.

Twain Mark: I. 62, 297; II. 103. — Kol-

dus és királyfi I. 84. — Tamás úrfi ka-

landjai I. 84. — Huckleberry Finn ka-

landjai I. 84.

Twífetmeyer: I. 123.

^,Ubryk Boröála, a befalaízott apáca": I.

54.

Ujfaívy Károly: I. 74.

„Uj Idk": II. 163.

^Ullsteift-Bibliöthek"; II. 322.

UUstein-cég (BerUn): II. 322.

„Umwerjiolás": I. 42,

„Üniversal-Bibliothek" : 1. Recliaan-féle

gyjtemény.

„Universitas" orvosi könyvkiadó-társa-

ság: II. 42—43.

Utánzás: I. 101; II. 17, 18.

Utazási könyvtár: 1. 72—74.

Utaizó, utazó ügynökök: l. Köm-yvügyitök.

Útmutatás (Lexikon munkaitársainak) : lí.

269.

ÜUi-ut 18.: II. 50.

Üllöi-uti könyvesház: II. 29. — Nem fé-

^rünk el a régi üzlethel^iségiben 48. —
Megfelel könyvesház építésének terve

48. — A szortiment-üzlet elejtése 49. —
Telket veszünk az Ülli-utom 50. —
Felépítjük ai könyvesházat az Ülli-ut

18. sz. alatt Sterk Izidor mépítész ter-

vei alapján 50. — A könyvesház beren-

dezése 50—51. — Felavatása 52. —
Változtatások az elhelyezkedésben 52—
53. — Négy képmelléklet II. köt.: Az
Ülli-uti könyvesház, a 48. és 49. 1.

közt. — A könyvesház bejárata, a 48.

és 49. 1. közt. — A könyvesház nagy
könyv-csarnoka, a 48. és 49. I. kö^t.

— A könyvesház nagy irodája, az 54.

és 57. 1. közt.

„Üstökös": I. 269.

Üzemi tanácsok: II. 376, 377.

Üzleti verseny: II. 135, 136.

Vacho^ Imre: IL 4, 29.

Váci-utca 1. sz.: II. 29, 48, 49.

Váci-utca 11.: L 106, 108; II. 29.

Vádak a könyvkiadók ellen: I. 5—8.

„Vadász és Versenylap": II. 79.

Vadnai Károly: I. 50,

Vágó Pál: II. 178, 337.

Vajda János: I. 69, 84. 94, 361, 57^,

387; IL 338, 339.

Vajkay Károly: L 53.

Vállas Antal: L 161,

Vallás- éis közoktatásügyi minisztérium:

II. 22.

Vallásos, históriák: L 102.
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Válaszok a német kiadók támadásaira: I

n^—122.
Vámbéry: II. 36.

Van Geldern-papiros: 11. 187.

Várady Antal: I. 94.

Vargha Gyula: I. 94, 284.

Vasálarc: 11. 102.

„Vasáo-napi Újság": 11. 86, 96, 187, 199

204, 211.

Vas Gereben: I. 319; II. 4.

Vaskovitsné Serédy labella: I. 94.

Vécsey Sáindor: II. 4.

Veigelsberg Leó: II. 170.

Véka Lajos: 1. 50, 62.

Véka Lajos: Lajos pap: I. 53.

Vékony Antal: I. 94.

Veress Elemér: 11. 43.

Verlaine Paul: II. 380.

Verne Jules: 1. 126, 190, 240; II. 36.

Versengés: 1. 111, 120, 123, 390.

Versengés megszüntetésére tett kisbérie-

tek: II. 18, 24—27.

Verses anthologiák: I. 319.

Vértesi Arnold: 1. 50.

Vértesi Jen: II. 140.

Vészi József: I. 299, 302, 315.

Vetter: l 10.

Vevkkel való bánásmód: 1. 128.

Vevk kiszolgálása: I. 22.

Vvevközönség megteiremtése: I. 129.

Vevközönség, uj: II. 360—361.

Vezérszó: II. 254.

„Vidám Könyvtár'': I. 373.

Vidék fontossága: I. 25.

„Vient de paraitre": I. 118.

Világháború: I. 155, 157.

Világháború alatt: II. 341—365. — Férfi-

é& nötisztviselök 341—346. — A hség
próbája 343—344. — Fájdalmas csaló-

dás 345—346. — „A vHágháboru képes

krónikája" 346—348. — A munka pros-

pektusa (kisebbített hasonmás) 347. —
Meghiúsult tervek 348—350. — A há-

ború történetéinek megírása 348—349.

— Népies emlékkönyv a világháború-

ról 349—350. — Egy nagy magyar

köUö 350—355. — Kozma Andor Eaust-

íorditása 351—352. — Kozma Andor:

„Haláltánc" 353—354. — A külföld

felvilágosítása 355—357. — Levelezé-

sem Eucken Rudolffal 355. — Köny-

vem: „A magyarság ügye a külföldön"

355—356. — Mulasztásaink és köteles-

ségeink 356—357. — A könyv a há-

ború alatt 357—362. — Áirleszállitás 358

—
' A könyv a há'boruviselés fontos

eszköze 358—359. — Tábori kön,y|Vke-

reskedések 359. — Áremelés a költsé-

gek emelkedése miatt 360. — Uj ve-

vközönség 360—361. — Nagyszabású

katonai emlékm terve 362—363. —
Ezred-monografiák 362—363. — A
könyv hivatása a jövben 364—365.

.^Viílágháboru képes kjrómrkája" : II. 346

—348. — A munka prospektusa (ki-

sebbített hasoininás) II. 347.

„Világhír bnesetek tárházai**: í. 50.

„Világhír utazások könyvtára**: I. 72

—74.

„Világirodalom klasszikus regényei": I.

132, 133.

„Világ-könyvtár": II. 320.

Világtörténet, nagy képes: 1. Nagy Ké-

pes Világtörténet.

„Visszhang": II. 163.

Vitkovíts: II. 29.

Voinovich Géza: I. 269,364,380; II. 66,67,

78, 79, 83, 128, 136, 140, 143, 150, 152,

153. 154, 168, 211, 257, 336.

Voinovich Géza javaslata Eötvös József

báró munkáiinak kiadására nézve: II.

78—79. — Eötvös Józsdf báró életrajza

II. 82.

Vöröskereszt: II. 359.

Vörös László: II. 198.

Vörösmarty Mihály: I. 72, 319. 361, 370,

371, 387; II. 4—8, 78, 90, 191, 38?.

Vörösmarty: „Zalán futása** 11. 401.

Wagner Sándor: II. 331.

Walpole: I. 77.

Wasmuth-cég (Berlin) í I. 115.

Weilen József: I. 142, 153.
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Wiesner: I. 347,

Wigand Ottó: I. 161.

Wilckens és Waidl: I. 162.

Windischgraetz: II. 207.

Wirkner Lajos: II. 15.

Wiseman: II. 375.

Wlassics Gyula: I. 299; II. 75, 121, 198,

310.

Wodianer Arthur: I. 112, 379; II. 117.

Wodianer-cég: I. 300—304, 370; II. 16,

315.

Wodianer-fóle tankönyv-vállalat: II. 17,

132, 133.
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