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Rózsafalvi Zsuzsanna

Mikszáth Kálmán levele Révay Mór Jánoshoz

Mikszáth Kálmán 1908. november 14-én Révay Mór Jánoshoz írt kondoleáló levele a 
híres könyvkiadó hagyatékában lappangott:1 nem közölte a Mikszáth kritikai kiadás ke-
retei között az Akadémiai Kiadónál Méreiné Juhász Margit szerkesztésében megjelent 
három levelezéskötet,2 s későbbi forrásközlés sem ismeretes. 

A levél címzettje Révay Mór János, aki a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rész-
vénytársaság egyik vezetőjeként a kor számos fontos írójának, így Mikszáth Kálmán-
nak és Jókai Mórnak is kiadója volt. Mint ez a kiadó történetét tematizáló, Révay által 
írt Írók, könyvek, kiadók című önéletrajzi munkából3 is tudható, Mikszáth pályájának 
meghatározója volt a Révai Testvérek, hisz írói indulásától, pontosabban 1881-től a ki-
adóvállat számos periodikusan megjelenő kiadványában (Regényvilág, Magyar Ifj úság, 
Jó könyvek) rendszeresen publikált, s 1885-ben önálló sorozatban is közzétették műveit. 
A Mikszáth-oeuvre egyik legfontosabb művét – amely a Jókai-recepció máig egyik leg-
hivatkozottabb darabja – a Jókai Mór élete és korát is Révay Mór János kérésére írta meg. 

Mikszáth Kálmán és Révay Mór munkakapcsolata rendkívül sokrétű és termé-
keny. Miután a nyolcvanas évektől Révay már Jókai Mór kiadója is volt, szerette volna 
megnyerni Mikszáth művei közzétételének kizárólagos jogát. Mikszáth azonban ve-
lük szemben azokat a vállalatokat részesítette előnyben, amelyek a számára rendsze-
res megélhetést biztosító folyóiratok tulajdonosai voltak, így főként a Pesti Hírlapot 
megjelentető Légrády Kiadót vagy a Vasárnapi Újságot közreadó Franklin Társulatot. 
Révay Mór azonban, mivel a kiadói üzletágat szerencsésebben vezette konkurenseinél, 
rendre megvásárolta e kiadóktól és a szerzőtől a megjelentetési jogokat, és kivételesen 
szép formában adta ki Mikszáth műveit. Kulcsfi gurája volt az 1910-es, negyvenéves írói 
jubileum ünnepségsorozata szervezőbizottságának, illetve a Mikszáth jubileumi kiadás 
létrejöttének is. Az író és kiadója mindemellett magánszférájukban is érintkeztek – erre 
a levél közvetlen stílusa is utal –: nemcsak társasági életük színterei, a Korona kávéház, 
az Angol Királynő-beli István Társaság, vagy az István szálló Mikszáth szobájának tör-
zsasztala voltak közös érintkezési pontjaik, hanem – Jókaihoz hasonlóan – Mikszáth 
praktikus ügyeit is intézte Révay Mór. Több alkalommal rendezte az író adósságait, 
s Mikszáthot – noha meggyőződése ellenére – az Országos Hírlap 1897-es alapításá-
ban is segítette, s Jókai monográfi ájának forrásanyagát is a Révai Testvérek munkatársai 
gyűjtötték össze az Üllői úti épületük erre a célra berendezett szerkesztőségi szobájá-

1  OSZK Fond 211
2  Mikszáth Kálmán levelezése, 1961–1962. 
3  Révay, 1920, 175–240.
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ban. Nem véletlenül szentelt Révay Mór János az Írók, könyvek, kiadókban igen terje-
delmes részt az íróval való személyes és munkakapcsolatának bemutatására.

1908-ban, a levél keletkezésének évében a Révei Testvérek fénykorát élte: a dualiz-
mus könyvkiadásának és könyvterjesztésének egyik legnagyobb vállalata volt a Franklin 
Társulat és az Athenaeum mellett. A nagy múltú vállalat alapítását és prosperálását ép-
pen a levélben megidézett, 1908. november 13-án elhunyt Révai Sámuelnek köszön-
hette. A Révai Testvérek cégként 1869-ben alakult meg mint „közkereseti társaság, ak-
kori nevén németül: Gebrüder Rosenberg Buch und Antiquariatshandlung, magyarul: 
Rosenberg Testvérek Könyvkereskedés és Ódondászat, alapító okiratát 1869. novem-
ber 25-én Pesten írta alá az alapító testvérpár, Rosenberg (Révai) Sámuel és Leo.”4

A cég anyagi hátterét biztosító Révai Sámuel (1833–1908) a 19. század közepén 
Eperjesen ismert és sikeres üzlettulajdonos volt.5 1856-tól előbb egy könyvkötőműhely 
tulajdonosa, 1859-ben megvásárolta a Benczur és Vetter-féle könyvkereskedést, ahol 
antikvár és szortiment könyvesboltot nyitott. Ezzel párhuzamosan egy pesti üzletet is 
alapított 1869-ben az Egyetem utcában, megsejtve a város fejlődését és egy prosperáló 
vállalkozás lehetőségét. A pesti üzletet öccse, Leo (1844–1907) vezette a hetvenes évek 
közepéig – fennmaradt levelezésük tanúsága szerint Révai Sámuel instrukciói alapján. 
(Leó többszöri önállósodási kísérlet után 1884-ben teljes egészében kivált a cégből.) 
A Révai Testvérek tevékenységi köre kezdetben könyvkereskedés, nemzeti ódondászat 
volt, ahogyan a korszakban az antikváriumokat nevezték. Árukészletéről tudományos 
és tájékoztató jegyzetekkel ellátott szakjegyzékeket is kiadott, amelyek mindmáig a 
hungarikum-kutatás fontos forrásai. A cégbejegyzésre Rosenberg Testvérekként 1870-
ben került sor,6 végleges nevét a vállalkozás csak 1880 novemberében nyerte el.7 (Révai 
Sámuel is a Rosenberg nevet használta 1881-ig.) Fennmaradt levelezésük tanúbizony-
sága szerint, noha Révai Sámuel üzletpolitikáját öccse nem tudta teljes egészében meg-
valósítani, fi a, Mór azonban édesapja instrukcióit saját innovatív vállalkozásaival kiegé-
szítve még túl is szárnyalta a várakozást: neki köszönhette a cég előbb fennmaradását, 
a századfordulón már a könyvkiadásban és -terjesztésben elért vezető pozícióját. Révay 
Mór édesapja nyomdokaiba lépése előtt hangsúlyt fektetett képzettségének tökéletesí-
tésére: 1878-ban kezdte meg irodalmi, nyelvészeti és fi lozófi ai egyetemi tanulmányait 
előbb Budapesten, majd Lipcsében. Tanulmányait követően 1885-ben lépett be a Révai 
Testvérek Irodalmi Intézetbe, s félretéve tudományos ambícióit, a kiadói osztály irányí-
tója lett. 1890-ben csatlakozott a céghez – a Mikszáth-levélben is megemlített – Révai 
Ödön is, Mór öccse, aki a továbbiakban a vállalat kereskedelmi ügyvitelét irányította. 
1895-ben a cég részvénytársasággá alakult, s ezzel megnyílt a lehetőség a nagyléptékű 

4  Lugosi András, Mikszáth Kálmán és a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. http://bfl .archivportal.hu/
data/fi les/175044549.pdf

5  Vö. Steinhofer, 1910.
6  A forrásként a továbbiakban idézett dokumentumok a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. BFL cégbí-

rósági iratainak VII. 2.e. Cg 1690 (okmánytár 663) számú jelzetén találhatóak.
7  1880. november 29-én került sor a névváltoztatás és a végleges név bejegyzésére.
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vállalkozások, sorozatok (pl. Jókai Mór Összes művei, Nagy képes világtörténet, Révai 
Lexikon) kibocsátására is. 

Révai Sámuel 1895-ben visszavonult az üzleti élettől, de szakértelmével ezt követő-
en is segítette a vállalatot, az általa 1878-ban létrehívott Magyar Könyvkereskedők Or-
szágos Egyletében tevékenykedett tovább, s megírta A társadalmi jólét feltételei című 
szociológiai művét, mely 1901-ben jelent meg.8 75 éves korában, 1908. november 13-
án halt meg Budapesten.

Forrás

Igen Tisztelt Barátom!
Fogadjátok őszinte részvétemet Te és öcséd a benneteket ért szomorú eset alkalmá-

ból. Mert bár mindnyájunk közös végzete az, és immár Ti is a férfi kor delén vagytok, de 
oly apát, mint Nektek volt, veszíteni mindig nagy csapás. Nekem csak ritkán látott jó 
ismerősöm volt a szegény Samu bácsi és mégis az az érzés fog el e percben, hogy valaki 
hiányzik életem megszokott világából s keresem a lelkemmel, keresem… 

igaz barátod, 
Mikszáth Kálmán

8  E műve német nyelven 1902-ben megjelent Lipcsében Die Gründbedingungen der gesellschaft lichen Woh-
lfahrt címmel.
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