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A mai gyorsan élő s rohamosan haladó világ elfaj
zott társadalmában a tömegből kiválóbb ember halála 
sem hagy valami mélyebb nyomokat maga után. A  kö
zel- s közelebb állók megadják köteles végtiszteletüket 
a megholtnak s aztán napi rendre térnek még azok is, 
kik a kiváló embert az ő erényeiért s tetteiért dicsőitet- 
tók és az elismerés koszorúját rakták le sírjára. —  Ez a 
múlandóság! —  S mindannyiszor fájó érzés vesz erőt 
keblünkön, ha meggondoljuk, hogy ugyanez a sorsa nem 
egy jelesebb embertársunk emlékének is, ki pedig életé
ben, pályáján és az azon való kitünőbb működésével való
ban érdemet szerzett arra, hogy emléke oly hamar fele
désbe ne menjen, s az utókor számára megörökittessék.

Jurany Vilmos is, a Franklin-Társulat érdemes vezér- 
igazgatója, kit csak nem régiben kisértünk örök nyugo
dalma helyére, méltán számítható azon kiválóbb szaktár
saink közé, kik hosszú pályájukon bő érdemeket szerez-
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tek arra, hogy emlékük ne menjen feledésbe s hogy a 
végtisztesség alkalmával sírjára tett koszorúk mellé, mik 
előbb-utóbb de mégis csak elhervadnak, oly maradandó 
emlék is vegyüljön, mely sokáig hirdesse a jeles férfiú egy
kori köztünklételét és munkálkodását.

És e koszorút azzal véljük letehetni a többihez, hogy 
nehány visszaemlékezést írunk könyvkereskedelmünk tör
ténetének úgyis még vajmi sok üres lapjaira.

De előbb legyen szabad ide igtatnunk a fővárosi sajtó 
egyik leghivatottabb lapjának, a Franklin-Társulat kiadá
sában megjelenő « Vasárnapi Újság«-nak azon meleg
hangú megemlékezését, az azt követő két rendbeli gyász- 
jelentéssel együtt, melyet 1893. évi 52-dik számában 
közölt, s mely igy hangzik:

JTJ1UNY VILMOS.
1823— 1893.

A fővárosi közéletnek mélyen sajnált halottja van; 
Jurany Vilmos, a «Franklin-Társulat* vezérigazgatója, e 
hó 20-án pár napi betegség után, családjának, barátainak 
s nagy számú tisztelőinek fájdalmára, örök álomra hunyta 
le szemeit. v

Alig terjedt el a gyászos eset Ilire, mindenfelől sűrűn 
érkeztek a részvétnyilatkozatok a kesergő családhoz, mint 
a kiváló hivatalnokától megfosztott «Franklin-Társulat»- 
hoz, fennen bizonyítván, hogy mily köztisztelet részese 
volt az agg, de csaknem halála napjáig munkás férfiú.

Jurany Vilmos Németországban, Lipcsében született 
1823 decz. 15-én. Ugyanott a középiskolai tanulmányokat
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elvégezvén, a könyvkereskedői pályára lépett, s Wigand 
Ottónál tanult. Wigand Ottó, kinek előbb Kassán, majd 
Budapesten a váczi-utczában volt üzlete, 1832-ben poli
tikai üldöztetés folytán menekülni volt kénytelen s Lip
csében nyitott üzletet, a budapestit Heckenast Gusztávnak 
adván át. Wigand ajánlatára Jurany 1851-ben Magyar- 
országba jött Heckenasthoz, kinek utóbb üzlettársa volt 
1873-ig. 1855-ben megnősült s öt fiú és három leány- 
gyermek atyjává lett. Egyik fia itthon is ismert nevű re
formátus lelkész Amerikában, Clevelandban.

1873-ban a ((Franklin irodalmi és könyvkiadó Társulat# 
megalapításakor annak vezérigazgatói állására Jurany 
Vilmos hivatott meg, ki e hivatalában kiváló szakértelme, 
példás szorgalma, fáradhatatlan munkássága és feddhe

tetlen jelleme által tűnt ki.
A szomorú halálesetről a Franklin-Társulat a követ

kező gyászjelentést adta k i:
A Franklin-Társiilat igazgatósága, tisztelői és összes személy

zete mély fájdalommal jelentik, liogy Jurany Vilmos ur, a Frank- 

lin-Társulatnak megalapítása óta vezérigazgatója, rövid szenvedés 

után, folyó hó 20-án délutáni 2 órakor meghalt. Elhunyta nem

csak családjára és barátaira, hanem a Franklin-Társulatra nézve 

is pótolhatatlan veszteség, mert feddhetetlen jelleménél és nagy 

műveltségénél fogva, évtizedeken át, épen oly híven szolgálta a 

társulat, mint az irodalom érdekeit. A megboldogultnak hült te

temei folyó hó 22-én délután 3 órakor fognak a halottas-házban 

(I. Karácsonyi-utcza 10) a ref. egyház szertartása szerint meg- 

áldatni s a németvölgyi temetőben örök nyugalomra helyez

tetni. -—  Budapest, 1893. évi deczember hó 21-én. Béke ham

vaira és áldás emlékére!

A  családi gyászjelentés igy szól :
Alulírottak mély fájdalommal jelentik, hogy a forrón szeretett 

férj, atya, após és nagyatya Jurany Vilmos ur, a Franklin-Társu-
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lat igazgatója, folyó lió 90-án, délutáni 2 órakor, életének 70-ilc s 

boldog házasságának 39-ik évében, nehány napi betegség után 

meghalt. A  boldogultalak hült tetemei deczember hó 22-én dél

után 3 órakor fognak a halottas-házban (I. Karácsonyi-utcza 10) 

a ref. egyház szertartása szerint megáldatni s a németvölgyi te

metőben örök nyugalomra helyeztetni. —• Budapest, 1893 decz. 

21-én. —  Jurany Vilmosné szül. Heichenstein Leonóra, hitvese, 

Jurany Gusztáv, Henrik, Károly, Leonóra, Frigyes, Bertha, 

Frieda, Rezső, gyermekei, Jurany Henrikné született Grimm 

Katalin, menye, Jurany Károlyné, született Schmidl Paula, me

nye, Jurany Katalin, Henrik, Mária, Valter unokái.

A fővárosi napi sajtó sem mulasztotta el kisebb napi 
hírek alakjában regisztrálni a szomorú eseményt; csak 
az a sajnos, hogy valamint a ((Vasárnapi Ujság» köz
leménye sem ment a téves adatoktól, úgy különösen 
a «Magyar Hírlap» tudósítója is nagyot botlik előadásá
ban. E lap a ((Vasárnapi Ujság»-gal ugyanis Wigand 
Ottót mondja Jurany lipcsei tanitó-főnökének, a mi azon
ban tévedés, mert Jurany Vilmos a lipcsei Wigand György 

(Ottó öcscse) könyvkereskedésében tanult, amint ezt 
alább kimutatni fogjuk. S a «M. Hírlap » Wigand Ottót a 
szabadságharcz utáni időben mondja menekültnek Pest
ről ; ez oly tévedés, melyet megczáfol a köztudomású 
tény, hogy Wigand Ottó már jóval a forradalom előtt, 
és pedig már 1832-ben menekült Pestről és telepedett 
meg Lipcsében, amint ezt Heckenast Gusztávnak ((Év
könyv))-ünk I-ső folyama elé irt életrajzában is minden 
kétséget kizárólag kimutattuk.

Épen most, midőn jelen visszaemlékezésünket befejez
tük, veszszük a ((Corvinái) 1893. 36-dik számát, melyben 
egy névtelen szintén megemlékezik Jurany Vilmosról. ■—
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Nagyon sajnáljuk, hogy e közleménynek is egy-két 
adatát tévesnek, vagy legalább zavarosnak kell nyilvání
tanunk. Először is, ha Jurany —  aminthogy áll is —  
nem Wigand Ottónál, hanem Györgynél tanult, akkor 
czikkíró összetéveszti a két Wigandot, midőn alább Györ

gyöt (mint a kit egyedül említ czikkében) mondja Hecke- 
nast elődjének, vagyis Heckenastot György utódjának, 
a ki pedig nem volt más, mint Wigand Ottó! —  Hogy 
Jurany -—  czikkiró szerint —  ((közvetlenül a forrada
lom előtt Pesten is megfordult# volna, azon ugyan nincs 
okunk kételkedni; mert lejöhetett ő vagy üzleti dolgában, 
vagy honosai, Ringauf és Hoepfner csipkekereskedők, 
meglátogatására. De hogy nem fordult meg az időben Pes
ten segédi vándorlása közben, ezt bátran következtethet
jük abból, hogy Juranynak 1845-től egész 1849. évi ősz 
tájáig Lipcsében szakadatlanul folytatott önálló üzlete volt.

Az eddig közlött életrajzi adatokon kívül, sajnos, mi 
sem vagyunk abban a helyzetben, hogy azokat jóval ki
bővíti] essiik, —  legkevésbé pedig azokat, melyek Juranynak 
Magyarországon folytatott 43 éves könyvárusi pályáját 
megvilágíthatnák. Mit is írhatnánk többet egy emberről, 
aki csak az üzletnek és családjának élt és a társadalom
ban szereplésre sohse vágyódott ? Azonfelül hogy az ötve
nes években a budai dalárdák egyikének volt tagja, Ju- 
ranyt nem igen lehetett látni társaságokban és még 
kevésbé vendéglőben; de annál sűrűbben találkozhattak 
vele ismerősei utczai s egyéb sétahelyeken, a sűrű test
mozgást tartván az egészség egyik főfő épentartójá- 
nak. —  Zárkózott ember volt, de azért korántsem ember
gyűlölő, s benső vallásossága mellett mi sem szól éke
sebben, mint az, hogy egyik íőélvezetét képezte otthon
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harmóniumához ülni, s annak áhítatra gerjesztő hangjai 
mellett énekelgetni a szebbnél szebb ájtatos egyházi liym- 
nusokat.

De pótolják ez életrajzi adatok hiányát azok, me
lyeket külföldi pályafutásáról a lipcsei «Börsenblatt» bő 
adattárából merítettünk s a következőkben visszaemlé
kezéseink képében közlünk.

Ha Jurany Vilmos könyvárusi pályáját az ő életkora 
alapján vizsgáljuk, következő eredményekhez jutunk, me
lyek egyszersmind életrajzához is szolgáltatnak némi 
adatokat. —  Az 1823. évi decz. 15-én született Vilmos, 
1837-ben, tehát már 14 éves korában kerül Wigand 
Györgyhöz mint tanuló; ha tehát négy évre is teszszük 
tanulási idejét, az iíju Jurany már 18 éves korában szaba
dult fel, —  oly szokatlanul korán, hogy azt abban az idő
ben a ritkaságok közé lehetett számítani. Segédvándor 
éveit előbb Hamburgban tölté, hol 1842-ben az emlékeze
tes nagy tűznek volt szemtanúja. Később Párizsban Didói
nál segédeskedett, hol Heine Henrikkel ismeretségre lépett. 
Majd Stuttgartba került a Metzler-czéghez, de ezenfelül 
még Zürichben is megfordult, hol rövidebb ideig a «Lite- 
rarisches Comptoir»-ban volt alkalmazásban, amint ezt 
üzletalapitási levelében (1845. évi szept. 25-ről) előso
rolja. 1845. év őszén már állandósítja magát Jurany, 
alig 22 esztendős korában, mi ismét szokatlan jelen
ség gyanánt ötlik szemünkbe. Azonban hajlandók va
gyunk e korai érettségét s pályakezdést Jurany erő
sen kifejlett testi s szellemi temperamentumának tu
lajdonítani, ha mindjárt szinte érthetetlennek tűnnék 
fel előttünk, hogy az akkori lipcsei könyvárus-viszonyok
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közt még nagykorúsága előtt szerezhetett engedélyt saját 
tűzhelye megalapítására. —  Jurany lipcsei önállósága —  
amint ezt alább elmondjuk —  alig 5 esztendeig tartott; 
mikor ő tehát —  a «V. U.» és a «Corvina» életrajzi adatai 
szerint —  1851-ben Magyarországra került, 27 éves lehe
tett; miből aztán azt is megtudjuk, hogy uj hazájában 43 
évig élt és működött mint könyvárus. —  Csakhogy a bol
dogulnak egy kortársa s jó ismerőse, az öreg Glöger 
József bácsi, ki most Esztergomban éli öreg napjait leányá
nál, özv. Buzárovits Gusztávné úrnőnél, ki mint egykori 
fővárosi tekintélyesebb könyvkötő sokáig érintkezett mint 
olyan Juranyval, illetve a Heckenast-czóggel, azt vallotta 
előttünk, hogy Jurany már valamivel előbb mint 1851-ben, 
került Pestre s nem is lépett be mindjárt Heckenasthoz, 
hanem egy ideig honosainál, Ringauf és Hoepfner jó hír
nevű vászon- és csipkekereskedőknél tartózkodott, mit 
annál valószínűbbnek tartunk, mert Heckenast Gusztáv 
sokkal óvatosabb ember volt, semhogy az egyrészt politi
kailag kompromittált, másrészt már 1849-ben csődbe 
került Juranyt mindjárt a forradalom utáni vészes idők
ben, mielőtt számára a czégét is kellemetlenségektől meg
óvó személyes biztonságot ki nem eszközli, legott a házába 
fogadta volna.

A «Y. U.» életrajzi adata szerint Jurany 1855-ben, tehát 
32 éves korában nősült m eg; az ugyanott közölt s álta
lunk is reprodukált családi gyászjelentésből megtudjuk, 
hogy Reichenstein Leonórát vezette oltárhoz.

Az ernyedetlen szorgalmú, vasakaratu, erélyes és hü 
munkatársi, mint maga is nevezte : jobb kezét, Heckenast
G. 1868. évi május 1-én számos évi hű és eredménydus 
szolgálatai megjutalmazásaul üzlete részesének (Perles
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1868. szerint «Theilhaber»-nek) nevezte ki. Hogy mint 
lett Juranyból aztán a Franklin-Társulat vezérigazgatója, 
az már köztudomású dolog. —  Nem róhatjuk meg elegen
dően (ha ugyan már egy régóta porladozó írót meg lehet 
róni) Kertbenyt, ki nagy Könyvészete I. kötetének 
CXXVIII. lapján elég roszakarólag és tendentiózusan 
nyilatkozik ama nagy tranzakczióról, melylyel Heckenast 
üzlettelepeiből a Franklin-Társulat részv.-társaságot alakí
totta, azért, hogy -—  mig élt —  fülünk hallatára úgy adta 
elő Juranynak igazgatóvá lett megtételét, hogy őt jó 
tevője s jóakarója Heckenast a 800,000 forintnyi vételár 
fejében csak úgy ráadásul adta volna a társulatnak. —  
Pedig Jurany az alatt a 20 év alatt, hogy a Franklin-Tár- 
sulatnak mint vezérigazgató állott az élén, busásan be
bizonyította, hogy mennyire nem volt igazságos és 
méltányos megítélés Kertbeny kicsinylő nyilatkozatában, 
melyet mi különben is csak a személyes ellenszenvnek 
tulajdoníthatunk. —  Jurany Vilmosnak különben a tár
sulat maga szolgáltatja legfényesebben az elégtételt, mi
dőn elismeréssel és tisztelettel adózik vezérigazgatója 
ravatalánál. Azt a 20 évi munkásságot annak dús gyü
mölcseivel tehát távolról sem képes behomályositani 
egy ember roszhiszemüsége, vagy akár több irigynek 
méltatlan megszólása. —  Jurany Vilmos kétségen kívül 
nem csak hogy méltóan töltötte be mindenkor nagy fele
lősséggel és munkával járó díszes állását, hanem a mit 
anyagi sikerekben, tekintélyben és irodalmi vívmányok
ban felmutatni bir a társulat: abban Jurany Vilmosnak —  
ki kételkedhetnék benne —  java része volt, van és marad!

De most már térjünk át Jurany V. külföldi könyvárusi 
pályájának némi megvilágításához.
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Mi nem csudálkozunk azon, hogy némelyek Juranyt 
Wigand Ottó tanítványának mondják, mert a hazánkban 
számos esztendőn működött Wigand Ottó radikális poli
tikai hitvallása, ahhoz alkalmazott kiadói iránya, sőt némi 
tekintetben jelleme közt és Juranyé közt annyi a congruens 
alapvonás és azonosság, hogy szinte hihetővé válnék, mi
szerint Jurany csakugyan Wigand Ottónál töltött tanuló 
éveiben tette magáévá mestere elveit, ha üzletalapi- 
tási körleveléből (1845 25/IX.)m eg nem győződnénk arról, 
miszerint ő csakugyan a sok tekintetben Ottó bátyjától el
ütő, mindenekelőtt conservativebb szellemű és nyugodtabb 
vérmérsékletű Wigand Györgynél sajátította el a könyv
árusi pályára szükséges szakismereteket. B körlevelében 
ugyanis (B. Bl. 1845. 7816-dik hird. sz. a.) első helyen 

nevezi meg Jurany a Wigand György czéget, mint a mely
nél ismereteit szerezte. Elmondja továbbá, hogy működése 
egyelőre tisztán csak a kiadói üzletre fog szorítkozni s 
körleveléből megtudjuk azt is, hogy üzlethelyisége a Bö- 
derer-Park 2-dik számú háza (Krafthof) első emeletében 
létezik.

Kiadói tevékenységének első jelét Jurany az 1845. év 
utóőszén adta (B. Bl. 9455. sz. hird.), midőn Emiliano 
Gábrielnek «Buses et fourberies stb.» czimű, akkor rend
kívüli feltűnést keltett franczia műve német kiadásá
nak rövid időn leendő megjelenését jelezte. —  1846. év 
végén megjelent nála Wilh. Jordan’s Geschichte dér Insel 
Hayti, Bd. I. —  Ezt követte még ugyanezen óv telén : «Das 
illustrirte Schleswig-Holstein und Dánemark. Humoristi- 
sches Taschenbuch mit 186 Holzschnitten etc.» és egy 
másik humoros munka: «Alte gute Schwánke#. —  Majd 
1847-ben egy magyar nagyérdekü munkának német kiadá-
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savai ismertette meg hazai politikai viszonyainkat Német
országgal ily czimen: Széchenyi Gráf Stephan : Politische 
Programm-Fragmente 1846. Aus den Ungarischen mit 
Anmerkungen eines Oppositionellen. (Gr. 8° 153 S. —  22 V® 
Gr.) —  Nem kevésbé uevezetes Juranynak ugyanaz évi 
(1847) kiadványa e czimen: «Horarik’s Joh. Kampf mit 
Hyerarchie und Kirche in den Jahren 1841— 1845.» (326 
S. 1 Thaler 15 Gr.), melyben Horarik, ki katholikus pap 
volt, a feljebbvalói által szenvedett borzadalmas üldöz
tetésének fölötte érdekes és leleplezésekben bővelkedő 
történetét mondja el. Ma már ritka könyv, mivel meg
jelenésekor legott megkezdődött ellene a hajsza és a ró
mai Indexbe is belekerült. —  1848-ban jelent meg nála: 
«Ludwigb S. v. Lidit- und Schattenbilder republikanischer 
Zustánde etc.ii (344 S. 1 Tlilr 15 Gr.).

De mert nem lehet ezúttal feladatunk bemutatni Jurany 
Vilmos összes német kiadványait, szám szerint körülbelül 
harminczat, melyet különösen a már emlitett szabadelvű 
politikai irányban adott ki 1845-től 1849-ig, —  csak arra 
szorítkozunk, hogy felemlítjük, miszerint az idők folyamán 
a szortimentre is kiterjesztette könyvárusi tevékenységét. 
E téren kifejtett munkálkodásáról, fáradhatatlan szorgal
máról és üzleti ügyességéről a «Börsenblatt» -bán közzé tett 
hirdetései tanúskodnak. —  Kiadványai terjesztése érde
kében nem sajnálja a gyakoribb reklám-hirdetések költsé
geit; kiadványait a «Hoffmann Weihnacht-Catalog»-jában 
tömegesen hirdeti, s azoknak az által is reklámot iparkodik 
csinálni, hogy gyakorta «sürgősen visszakéri) egyet-mást, 
•ónért készletei teljesen elfogyván, szoros rendelések el
intézésére sem jut már példányán. —  Az akkoriban a po
lemikus irodalom terén nagy hullámokat vert egyházpoli-
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tikai mozgalmakat Jurany is fölhasználja kedvező alka
lomnak, maga is kiadván három ily tárgyú röpiratot. Az 
első: «Des Teufels Eeise durch einen Theildes Protestan- 
tismus;» —  a másik: «Protest-Erklárung dem königl. 
Consistorium etc.», mely el is tiltatott, de a tilalom alól 
később föloldották. Jurany el nem mulasztotta ez eltiltást 
egy külön hirdetésben reklámul is felhasználni. A röp- 
iratok harmadika azonban (censurai) «akadályok miatti) 
már nem láthatott napvilágot.

Hanem Jurany személyesen is résztvett az akkori poli
tikai küzdelmekben s heves vérmérséklete, a Wigand- 
féle példa és a korszellem áramlata őt a radikális reform- 
eszmék szolgálatába álliták s benne a negyvenes éveli 
lelkes «Jungdeutschland»-jának egyik kiválóbb képviselő
jét mutathatjuk be. Ez irányú kiadványai Murr nevű 
szerzőnek «Das junge Deutschland» czimű röpiratával s 
az ily cziművel: «Oesterreich und die Constitution etc.# 
(1848) vannak képviselve. Hogy azonban Jurany tényleg 
és személyesen is résztvett az akkori reformtörekvések 
szülte mozgalmakban, mi sem bizonyltja jobban, mint az 
a tény, hogy közreműködésével jött létre a ((Deutsche 
Blatter», egy oly tendentiáju folyóirat, mely az «Ausschuss 
des deutschen Vereines in Leipzig» szerkesztése mellett 
csakhamar közlönyévé lett Németország egy része legra
dikálisabb pártvezetőinek. E lap kiadását Jurany vállalta 
magára. Igen figyelemre méltók és érdekesek Juranynak 
azon törekvései s nyilatkozatai, melyeket a jelzett lap elő
fizetési hirdetésében (Bl. Bl. 1848. 4789. sz. a.) tesz közzé. 
Eleven képét tárja ez elénk az egész akkori, hivatásos 
kiadók kezében lévő időszaki irodalomról s annak a 
szortiment-kereskedelem és a posta közt fennállott éles
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concurrens jellegű viszonyáról, mely utóbbi (a posta), 
m in t, hatalmas állami intézmény jogtalanul kontárkodik 
«I’ost-Debit»-jeivel a hivatásos könyvárusok keresmé
nyébe, s oly veszedelmes versenytársa a szortimentnek, 
hogy az már-már egészen közömbössé lett a kiadói folyó
irat-vállalatok iránt. Jurany e viszás állapotokon segí
tendő, a ((Deutsche Blattén) megindításakor arra irányozza 
tehát főtörekvését, hogy a szortimentet megnyerje válla
latának, mit kedvező előfizetési feltételekkel iparkodik 
elérni —  s ilyenképen előkelő rangú lapjával jó példával 
menvén előre, a többi folyóirat-kiadókat is ósdi, megcson
tosodott és szűkmarkú eljárásuktól a verseny utján el
szoktatni s a szortiment javára kedvezőbb állapotokat 
teremteni iparkodik. ■—■ A ((Deutsche 131 áttér» különben a 
szellemi és egyéni szabadság terjesztését a vagyonbizton
ság és társadalmi rend alapján, tűzte ki jeligéül zászló
jára. —  Hetenként háromszor jelent meg, félivnyi tarta
lommal, s egész évi előfizetési ára 2 tallér 20 garas ordinár 
és 2 tallér nettó volt. —  Előfizetési hirdetését e lendü
letes szavakkal végzi be Jurany : «Ich habé die Gewissheit 
und freue mich, sie bei dieser Gelegenheit aussprechen zu 
können: Die neue Zeit wird eben so viel kráftige Stü- 

tzen für das freie Gesetz im Lande fűiden, als sie alté, 
erbitterte Gegner in unserer Reihe záhlte.» —  Egy 1848 
deczember havában közrebocsátott hirdetésből megtudjuk, 
hogy a lap 1849. év kezdetétől fogva naponta jelent meg 
és előfizetési ára évnegyedenként 22Vs garas volt. Ámde 
a nemsokára bekövetkező reactio ezt a lapot is, mint annyi 
sok mást, elsöprötte a föld színéről s hogy Juranyt is elte
mette romjai alá, őt, ki lapjával annyira kompromittálva 
volt a reactio szemében, azon ne is csodálkozzunk. Politi-
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kailag proscribálva, anyagilag megbukva (a Schulz-féle 
((Adressbuch» 1852. évi folyamának Y-dik részében Jurany 
Vilmos czégéről, mint 1849-ben megbukottról találunk 
följegyzést azzal az utbaigazitással: «I)er Yerlag ist durch 
L. A. Kittler in Leipzig zu beziehen#) —  vándorbotot 
kelle fognia, s liogy épen Magyarországba hozta útja, ezt 
valóban csak jó csillagzatának köszönhette, találván ná
lunk uj otthont, családi boldogságot és jólétet is.

«De mortuis nihil, nisi bene.» S mi is, kik pedig har
minczhat évi pályafutásunk alatt nem egyszer tűztünk ösz- 
sze a boldogulttal az üzleti összeköttetések révén s a 
becsületes érdekmegvédés porondján, mi is örömest kö
vetjük a fenti ethikai elvet. ((Kemény csont# volt a boldo
gult, abból a rég elfogyott agyagból alkotva, melyet 
vastuskóval gyúrtak egybe. Már erőteljes, tagbaszakadt 
termete, feszes tartása, határozott, merev, s nem is ritkán 
rideg föllépése, parancsoló tekintete s ellentmondást nem 
tűrő szólásmódja mutatta, hogy oly emberrel van dol
gunk, ki nem hajt személyek kicsinyes magánérdekeire, 
kinek az általa képviselt intézet érdeke minden. Hajtha
tatlan erélye, mely néha a kíméletlenséggel látszik hatá
rosnak, szívóssága, mely nem ismer fizikai akadályokat, 
bámulatos munkaereje, mely ott szokta megfogni a munka 
végét, ahol a legvastagabb : ezek képezik Jurany Vilmos 
jellemének alapvonásait. De amellett, mint a fegyelemhez 
szokott jó katona, fölfelé engedelmes, hogy jó példát mu
tatva lefelé, alatta álló környezetének mindenha impo

nálhasson.
Volt-e Juranynak üzleti tevékenysége közben szive,
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mely a lágyabb emberi benyomásokra és érzelmekre is 
képessé tette volna őt, ki bimá ezt mondani ? ! De hogy 
az üzleten kívül volt szive, még pedig nemesen dobogó 
jóságos szive, már azon kételkednünk nem szabad. Hisz 
akinek családja, nagy családja van, s z ív  nélkül nem 
élhet.

Ép úgy azonban nem szenved kétséget, hogy Jurany 
minden vasgyúrósága, minden neki imputált vaskalapos- 
sága és szigora daczára, mindenkor igazságos és méltá
nyos volt; éles látásával, edzett tapintatával tudván össze
egyeztetni a mások jogosult érdekeit az általa képviselt 
intézet érdekeivel.

Az a szellem, mely a Franklin-Társulat kiadó-hivatalát 
vezérli, különösen az elárusító könyvkereskedelemmel 
szemben, mely olyannyira előnyösen kiválik sok más még 
hozzá jelentéktelenebb kiadóink üzleti szellemétől, az a 
szellem Jurany szelleme. 0  örökölte azt Heckenasttól s ő 
ápolta azt híven mindhaláláig.

Ugyan lépjen elő valaki mi közülünk, magyar szorti
menterek közül —  de olyan, aki hazai könyvkereskedel
münk történetében vissza bir pillantani csak 3— 4 év
tizedre is, és okolja akkor Juranyt azért, hogy ő volt az, aki 
Magyarországon meghonosította az évközbeni á conto- 
fizetések nyomasztónak mondott szokását!

Ezt nem fogja tenni senki, aki igenis ismeri könyvke
reskedelmünk viszonyainak akár csak közel múltját, és 
nem fogja tenni senki, akinek csak fogalma van arról az 
óriási tőke-apparátusról, melylyel egy nagy irodalmi és 
nyomdai vállalat, minő a Franklin-Társulat, dolgozni 
kénytelen!

Ha Juranyt némelyek apedansság epithetonjával illetik
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meg, mi azokkal nem fogunk vitatkozni, igazán pedáns 
ember volt-e Jurany vagy sem ? Annyit azonban bátran ki 
merünk mondani, hogy a ki csak távolról is ismeri azon 
állást, melyet ő 20 éven keresztül oly derekasan s áldáso
sán betöltött, a pedansság neki nem hibáját, hanem csak 
egyik erényét képezte, hiszen a pedansság különösen üz
leti téren nem más, mint a szigorú rend és elv gyakorlá
sának a netovábbja, s ha csak oktalan makacssággá nem 
fajul, mindenkor az illető munkássága sikerének képezi 
biztos alapját.

Ennyiből állanak egyelőre visszaemlékezéseink Jurany 
Vilmos könyvárusi pályájára.

Hogy arra a merész feladatra is vállalkoztunk, egjr- 
némely jellemvonását is megörökíteni az érdemes és alig 
behantolt elhunytnak, ezt azon jogczimnél fogva tehet
tük, mert ismertük s tiszteltük őt, s mert —  kor- és kar
társak valánk; mi a fiatalabbak, ő az öregebbik.

Ne okoljon érte senki; de ha a mienknél hivebb, őszin
tébb és igazabb, a mienknél tüzetesebb élet- s jellemrajzot 
adhat valaki, tegye; tegye, mert a ki azt valóban meg- 
érdemlette : az Jurany Vilmos elhunyt jelesünk.

Áldás emlékére!


