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Rózsafalvi Zsuzsanna

„A mÚZSÁK verSenytÁrSA AZ iPAr” 
Az Üllői úti révai Könyvesház és megépítésének előzményei 

„E sok palota s pompás portikusz
Közszemlére kitett tárgyaival!
Meggyőződhet róla a laikus: 
A múzsák versenytársa az ipar.”
(Nouveaux tableaux de Paris, 1828)

Walter Benjamin Párizs, a XIX. század főváro-
sa1 című írásának első alfejezetét a fenti mot-
tóval nyitja, mely az általam vizsgált témához, 
a Révai Könyvesház történetének áttekintésé-
hez is idézhető. Nem csupán e mottó, hanem 
Benjamin esszéjének közismert gondolat-
menete is termékeny aspektusa lehet a Révai 
Testvérek könyvkereskedő és kiadóvállalat fej-
lődése és térhasználata vizsgálatának. Benja-
min ugyanis – némi egyszerűsítéssel élve – azt 
a paradigmaváltást idézi meg, mely a 19. szá-
zad eleji Párizsban (mint nagyvárosban) vég-
bemegy főként az ipar, majd a kereskedelem 
felvirágzása hatására, s amely lényegében az 
élet minden területére – a mindennapoktól 
a művészeteken és tudományokon át a tech-
nikai fejlődésig – jelentős hatással van. Értel-
mezésében a kapitalista nagyvállalkozások, s 
ennek hatására a kereskedelem hívják létre az 
üveg és a vasszerkezet alkalmazhatósága ré-
vén a passzázsokat, a kiállítási központokat 
és árucsarnokokat, melyek a luxuskereskede-
lem centrumaivá válnak. A  művészi építész 
munkáját felváltja a mérnöki konstrukció, a 
festészet mellett teret nyer a fényképezés, az 
irodalomban a tárca műfaja révén a montázs 
jelenik meg, az alkotó értelem reklámgrafika-

ként (is) manifesztálódik, létrejönnek a nagy 
ipari vásárok, majd a világkiállítások. Írásom-
ban e kortünet egy budapesti megvalósulását 
mutatom be, azt pontosan, hogy a Benjamin 
által vázolt folyamat – a termékek tömeges 
megjelenése és a piacra gyakorolt hatása – ho-
gyan működik az irodalom és tudományok 
közvetítésére és az olvasás és kultúra népsze-
rűsítésére építő, abból élő kiadóvállalat eseté-
ben a századfordulón. Még pontosabban arra 
fókuszál írásom, hogy egy kis céhként működő 
könyvkötészetből és antikváriumból elindult 
vállalkozás hogyan, milyen munkák és inno-
vatív elgondolások révén fejlődik kapitalista 
nagyvállalattá, s mindehhez milyen utat, teret 
jár be az eperjesi családi vállalkozástól az ül-
lői úti könyvesház prosperálásáig. Végezetül a 
Révai Könyvesház 1898-ban befejezett, s 1900-
ban ünnepélyes keretek között átadott épü-
letét mutatnám be funkcionális közegében. 

A Révai testvérek irodalmi intézet Rt.

A  dualizmus könyvkiadásának és könyv-
terjesztésének egyik legnagyobb vállalata a 
Franklin Társulat és az Athenaeum mellett 
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a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. volt. 
A  Révai Testvérek mint cég 1869-ben ala-
kult meg. „A közkereseti társaság, akkori ne-
vén németül: Gebrüder Rosenberg Buch und 
Antiquariatshandlung, magyarul: Rosenberg 
Testvérek Könyvkereskedés és Ódondá-
szat, alapító okiratát 1869. november 25-én 
Pesten írta alá az alapító testvérpár, Sámuel 
és Leo.”2

A cégalapítók tehát Révai Sámuel és Révai 
Leo voltak. Révai Sámuel (1833–1908), aki a 
tőkét adta a vállalkozáshoz, Eperjesen ismert 
és sikeres üzlettulajdonos volt. 1856-tól előbb 

egy könyvkötő műhelyt üzemeltetett, majd 
1859-ben megvásárolta a Benczur és Vetter- 
féle könyvkereskedést, ahol antikvár és szor-
timent könyvesboltot nyitott.3 Ezzel párhuza-
mosan egy pesti üzletet is alapított, megsejtve 
a város majdani fejlődési potenciálját és egy 
prosperáló vállalkozás lehetőségét. A  pesti 
üzletet öccse, Leo (1844–1907) vezette, aki 
előbb a Der Floh című lap alapító-szerkesztője 
volt, majd sajtóvétség miatt börtönbe kerül-
vén, bátyja ösztönzésére a könyves szakma 
felé orientálódott. A  cég tevékenységi köre 
könyvkereskedés, nemzeti ódondászat volt, 

1. kép. A révai Könyvesház homlokzata
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ahogyan a korszakban az antikváriumokat 
nevezték. Árukészletéről tudományos és tájé-
koztató jegyzetekkel ellátott szakjegyzékeket 
is kiadott, melyek mindmáig a hungarikum-
kutatás fontos forrásai. 

A  cégbejegyzésre még Rosenberg Test-
vérekként 1870-ben kerül sor,4 végleges ne-
vét a vállalkozás csak 1880 novemberében 
nyerte el.5 Az első üzlethelyiség helyszíne a 
Pesti Hazai Takarékpénztár Egyetem utcai 
palotájának sarokboltja6 volt, mely a mai Ká-
rolyi Mihály utca 12. alatt található épület he-
lyén állt, s amelyet Ybl Miklós tervei szerint 
1866-ban Gottgeb Antal építőmester épített 

fel. Révai Leo azonban szenvedélyes gyűjtő 
és rossz üzletember lévén, majdnem csődbe 
vitte a vállalkozást annak ellenére, hogy báty-
ja Eperjesről küldött leveleinek tucatjaival és 
könyves kapcsolataival is segítette munkáját. 
Végül 1876. október 10-én Sámuel a cégbíró-
ságon bejelentette, hogy kilép a vállalatból, s 
egyúttal hozzájárul, hogy testvére továbbra is 
használja a cég nevét. Révai Leo 1877-ben el-
adja az üzletág szortiment részét, és csak az 
antikváriumot tartja meg, s 1878-ban a Pári-
zsi udvar Koronaherceg utcai részében, a 2-es 
számú házban önálló üzletet bérel. 1883-ban 
átköltözik az Egyetem utca 9.-be, ahol egy nyi-

2. kép. Az első emelet alaprajza
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tott kirakatú antikváriumot épít ki. (A cégből 
végleg valójában csak 1884. augusztus 18-án 
válik ki.) A hetvenes évek végén azonban Révai 
Sámuel fia, Révai Mór7 még nagybátyja segít-
ségére siet az antikvárium megmentésében, 
üzemeltetésében. Révai Mór ugyanis 1878-
ban kezdi meg irodalmi, nyelvészeti és filozó-
fiai egyetemi tanulmányait előbb Budapesten, 
majd Lipcsében. Mindeközben nagybátyjánál 
lakik, és egyúttal segíti az ódondászat irányí-
tását. Tanulmányait követően 1885-ben belép 
a Révai Testvérek Irodalmi Intézetbe, félre-
téve tudományos ambícióit, a kiadói osztály 
irányítója lesz, ötleteivel hozzájárulva a cég 
felvirágzásához.

1890-ben csatlakozik majd a céghez öccse, 
Révai ödön is, aki a cég kereskedelmi ügyvi-
telét irányította.

A kiadói üzletág mindvégig Révai Mór Já-
nos privilégiuma maradt, akinek a nevéhez 
több innovatív kezdeményezés is kötődik. 
A cég első sikereit három vállalkozás alapoz-
ta meg: a Regényvilág, mely csak szépirodalmi 
műveket folytatásokban közlő periodika,8 a 
Magyar Ifjúság, gyermekek számára készí-
tett folyóirat,9 valamint a Jó Könyvek című 
füzetes kiadvány megindítása.10 Mindhárom 
vállalkozás esztétikai és üzleti célú is: tisztán 
tárcákban vagy folytatásokban közölt szépiro-
dalmi művet adni felnőtteknek és gyerekek-
nek egyaránt, majd abból könyvet nyomni, 
illetve a ponyva kiadványokat minőségi iro-
dalmat tartalmazó füzetes kiadással helyet-
tesíteni. E törekvések mindegyike változat 
ugyanarra a témára: az irodalom minél szé-
lesebb körhöz való eljuttatására, illetve üzleti 
áruvá és tömegtermékké tételére. Még akkor 
is, ha mindez a művészi minőséget szem előtt 
tartva történt is meg.

nagy vállalkozások

A Révai Testvérek a nyolcvanas évektől több 
nagyobb vállalkozásba fogott. A  legnagyobb 
apparátust, egész szerkesztőbizottságot és csa-
patot mozgató kezdeményezés volt az 1884 és 
1901 között megjelenő Osztrák-Magyar Mo-
narchia írásban és képben című sorozat, mely 
21 kötetben, 572 közleményt tartalmazva lá-
tott napvilágot, s amelyet többek között Jókai 
Mór, Nagy Miklós és 1889-es haláláig Rudolf 
trónörökös gondozott.11

Számos íróval – így például Jókaival 1881-
ben – életműszerződést is kötöttek. Jókainak 
haláláig kizárólagos jogú kiadója maradnak, 
mindemellett Révai Mór az író élete végéig a 
gyakorlati ügyeinek intézését is kézben tartot-
ta.12 1885-ben Mikszáth Kálmán munkáinak 
kiadásába kezdtek, s tíz évre szerződtek az 
íróval.13 Mindkettejük jubileumi összkiadásá-
nak sajtó alá rendezője, kiadója és terjesztője 
volt a Révai Testvérek.

Emellett más írói életműkiadásokat is köz-
rebocsátottak, pl. Eötvös Károly, Rákosi Vik-
tor, Ambrus Zoltán műveit. 

A Révai Testvérek nagy hangsúlyt fektetett 
a szép és minőségi kivitelű kiadványok létre-
hozására, melyet a lehető legtöbb alkalommal 
népszerűsítettek is. Rendszeres látogatói és 
résztvevői voltak a könyvvásároknak. Legna-
gyobb ilyen irányú sikerüknek az 1900-as pá-
rizsi világkiállításon való jelenlétet tekintet-
ték, ahol a Jókai Nemzeti Kiadással a francia 
zsűri legnagyobb kitüntetését, a Grand Prix-t 
nyerték el. 

Könyvterjesztőként is számos vállalko-
zás részese volt a vállalat. A  Pallas Lexikon-
ból (1882–1889) az Aufrecht és Goldschmied 
céggel közösen 22 000 sorozatot értékesítet-
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tek, a jogokat 1899-ben meg is vették. Társki-
adói a Franklin Társulattal közösen a Corpus 
Juris Hungaricinek és a Nagy Képes Világtörté-
netnek. 1911-ben megindították a Révai nagy 
lexikonát, mely az első világháború miatt csak 
1926-ban fejeződött be.14

A  terjesztésre vonatkozó adatok is mutat-
ják, hogy a Révai Testvérek hatalmas vállal-
kozássá nőtte ki magát a háború előestéjére. 
üzletpolitikájuk lényege a jó reklám volt, s 
egy országos lefedettségű hálózat létrehozása. 

A kolportázs módszerét követve előbb utazó 
ügynökök járták az országot, s keresték fel a 
vidéki könyvterjesztőket, ahol ilyen nem volt, 
az egyes települések kultúrával vagy keres-
kedelemmel foglalkozó embereit, bemutató 
készleteket hagyva megrendelhető kiadvá-
nyaikból, melyeket részletben is fi zethetett a 
vevő. Ezt a kiadóvállalat postán juttatta el az 
alvállalkozókhoz, megspórolván a vevőnek a 
többszöri postai díjat. A  kolportázs gyakor-
latával ellentétben nem annyira füzetes, mint 
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3. kép. A révai Könyvesház központi terme
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inkább kötött példányokkal kereskedtek, ez-
zel is kímélvén a vevőt a későbbi köttetés ter-
hétől. üzletvitelük fő szempontja volt a magas 
színvonalú és tartalmú kötetek forgalmazása.

változó helyszínek 

A  vállalat profi ljának bővülésével, mely egy-
re inkább ipari méreteket és keretet öltött, 
valamint az anyagi tőke növekedésével újabb 
és újabb üzlethelyiségeket kellett bérelniük. 
A  társascég első és legfontosabb helyszíne, 
ahol nemcsak a raktárkészletek voltak, hanem 
szerkesztési és terjesztési munka is folyt 1889-
ig, a Váci utca 11.-ben volt (ez a mai Váci utca 
18. szám helyén állt).15 A klasszicista stílusú, 
egyemeletes épületet Gabler Ferenc tervez-
te és id. Zitterbarth Mátyás kivitelezte. Ezt az 
épületet 1906-ban lebontották. (Érdekessége, 
hogy Lampel Róbert könyvkereskedésének 
szomszédságában állt.) Ezt követően az úgy-
nevezett Lyka-házba, a Váci utca 1.-be költöz-
tek át (ma Váci utca 28.), amelyben Aigner 
Lajos könyvkereskedését vásárolták meg.16 
A  háromemeletes, belső udvaros, eklektikus 
bérház a Váci utca és a Párisi utca sarkán áll. 
Eredetileg Lyka Döme megrendelésére ké-
szült 1877-ben, tervezője Steindl Imre volt. 
Az üzlethelyiséget a készletekkel együtt vet-
ték meg, ebből hozták létre a ma is működő 
Központi Antikváriumot, melyet hamarosan 
eladtak alkalmazottjuknak, Magyar József-
nek, aki önállósította magát. Jól látszik, hogy 
miként a többi könyvkiadó és -terjesztő inté-
zet, a Révai Testvérek is igyekezett a belváros, 
szűkebben a Lipótváros területén belül mo-
zogni, nyilvánvalóan a vevőkör és a könnyű 
megközelíthetőség miatt.

Miután ez a helyszín is szűknek bizonyult a 
társaság ugrásszerű növekedése miatt, végül új 
könyvesház építtetése mellett döntött a vezetés, 
mégpedig egy, a belvárostól távolabb eső, ül-
lői úti telken. Ez a helyszín látszott a legalkal-
masabbnak a korábbi üzletek egységesítésére: a 
belváros szomszédsága és a villamosok közel-
sége, azaz a jó közlekedés, és a hely dinamikus 
fejlődése miatt is. A telket 127 000 Ft-ért vá-
sárolta a társas cég.

Az Üllői úti könyvesház

A  háromemeletes épület tervező-kivitelezője 
Sterk Izidor,17 aki a Gellért Fürdő és Szálló 
tervpályázatának is nyertese volt. Sterk Izi-
dor a tervek elkészítésekor Révai Mór János és 
Révai ödön előre meghatározott igényeihez 
alkalmazkodott, s így egy európai mércével 
is egyedülálló épület született 1898-ban.18 Az 
épület alig egy év alatt készült el; a – már a 
belsőépítészeti elemekkel is kiegészített végső 
formájában prosperáló – könyvesház felava-
tására 1900. január 21-én ünnepélyes keretek 
között került sor. Miként az Irodalmi Értesí-
tő is megjegyzi, a külön erre a célra, nyuga-
ti mintákat is szem előtt tartó épület a kiadó 
valamennyi üzlethelyiségét és lerakatát egye-
síteni tudta. A  900 négyzetméternyi terüle-
tű épület 1898. július 1-től a Révai Testvérek 
Váci utcai könyvesboltját, Zsibárus utcai iro-
dáit és négy különféle más utcában elfoglalt 
nagy könyvraktárait egyesítette.19 

A könyvesház építészeti megoldása a pasz-
százsokéra utal, amennyiben a teret üveg- és 
vasszerkezetű tetőzet zárta le. A vasnak a bel-
sőépítészetben is nagy szerep jutott, a kiadó 
könyveléseit, az előfi zetőket, valamint az ál-
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talános adminisztrációt hatalmas vasszekré-
nyekben tárolták. Kicsiben maguk az épület 
(főként) emeleti helyiségei – belső szerkesztői 
és irodai szobák – is merítettek a passzázsok 
tervezői megoldásaiból. A korabeli leírás sze-
rint: „A 900 négyzetméternyi terület úgy van 
beépítve, hogy míg a tulajdonképpeni ház a 
négyszög két oldalán szalagformában húzódik, 
addig az épülettömb közepe, a szokásos udva-
ri helyiség, kétemelet magasságban egy óriási 
beüvegezett csarnokká alakul, melynek nyílt 
termek és folyosók a folytatásai az emeleten és 
földszinten egyaránt és mely így az egész épü-
leten keresztül egy célszerűen tagolt, de egy-
séges helyiséget mutat. A nagy csarnokot vilá-
goskék sávokkal tarkított üvegkupola borítja, 
melyet színes üvegszalag fut körül; a legvilá-
gosabb üzleti helyiség ez Budapesten a nappali 
órákban, – és este, amidőn öt villamos ívlámpa 
és 187 izzólámpa világítja meg a kékesbarna 
mozaik-kockákat, a fényes gipsz-cementpadlót 
és az emeletig tornyosuló könyvállványokat, 
valamint a helyiségben mindenfelé szétszórt 
iratokat.”20 A földszinti helyiség alatti pincék, 
ahol az árukészlet raktára volt, illetve amelyek 
csomagolóhelyiségként is funkcionáltak, a vi-
lágítást, fényt főként a földszinti padlóba he-
lyezett üvegtégláktól nyerték. 

Az épület utcafrontjáról egy hatalmas elő-
csarnokon keresztül érkezhetett a vásárló a 
könyvesházba. Ez az előcsarnok maga is egy 
nagy, fedett könyvkirakat volt, mely vonzotta 
az arra sétáló tekintetét. Az utcafront ablakai 
is reklámfelületül szolgáltak a járókelő szá-
mára: az éppen aktuálisan kapható nagyobb 
sorozatok hirdetéseit olvashatta az üvegfelü-
leten.

A kettős üvegtető által megvilágított főte-
rem 424 m2 alapterületű volt, középső része 

kétemelet magasságban egy légterű, míg az 
épület szélei két légterűek voltak; egy könyv-
tár központi terméhez volt hasonlatos – min-
tája az angol parlamenti könyvtár volt –, mely-
nek falait hatalmas könyvespolcok borították. 
Ezeket vassíneken futó vaslétrák segítségével 
lehetett megközelíteni. Funkciója a kiadóvál-
lalat összes kiadványának, kézi készleteinek 
a tárolása volt. Ezek között, az állványokból 
kiépített utcákban a kiadóhivatal tisztviselői-
nek íróasztalai helyezkedtek el. A szortiment 
vásárlók kiszolgálása itt zajlott. A belépő ven-
dégek számára egy olvasószobát is kialakított 
a tervező, mely egyúttal írószobaként és kiál-
lítási teremként is működött. E helyiség kézi-
könyvtárként is funkcionált: szótárak, köny-
vészeti szakbibliográfiák, kritikai lapok álltak 
rendelkezésre, melyek használatában egy erre 
a célra alkalmazott kiadói munkatárs segéd-
kezett. 

Az előcsarnokból kétágú lépcső vezetett fel 
a galériákra, amelyeken Remington írógépek 
mellett dolgozott az adminisztráció és a ke-
zelő személyzet. A galériára nyíltak a külön-
böző iroda- és szerkesztőségi helyiségek: az 
igazgatóság szobái, tanácskozó terme, ahol a 
nagyobb művek kiadásának vonatkozó szak-
könyvtára és az illusztrációk gyűltek egybe, 
a főkönyvelés, főpénztár, titkárság és levele-
zés stb. helyiségei, valamint a bibliográfiai és 
könyvkereskedelmi szakkönyvtár is. Mind-
emellett nyomtatványtár és irattár is műkö-
dött. Az irodák úgy helyezkedtek el, hogy az 
irodák vezetője egy pontról áttekinthette az 
egész üzemet. Külön házi telefon tette lehető-
vé az épületen belüli kommunikációt. 

Miért volt szükség a könyvesházra? A  vi-
lágháború előestéjéről származó statisztikák 
jól mutatják, hogy a könyvesház üzletköre óri-
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ásira növekedett. A  rendszeres vevők száma 
meghaladta a 30 000-et, az évi vasúti csoma-
gok és küldemények 100 000 felett voltak. Az 
irodából elküldött levelek száma naponta több 
mint félezer.21 A rendelés fogadásától a postá-
zásig történő, különböző munkafolyamatok 
egy légtérben való intézése tette csak lehetővé 

a hatalmas forgalmat lebonyolító kapitalista 
vállalkozás prosperálását. Miként könyves-
házuk működéséről nyilatkozták a tulajdono-
sok: „A nagy irodában történik az expedíció 
is, még pedig papíroson: itt könyvelnek és 
számláznak minden rendelést. A  könyvelés 
szempontjából elintézett rendelések a féleme-

4. kép. Polcrendszer révainál
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leten lévő irodából a földszintre mennek le; az 
ottani nagy árukészletből megint más köze-
gek összeállítják és felszerelik a pincében lévő 
nagy csomagoló-helyiségbe, ahol a csomagoló 
személyzet a gondos becsomagolásról is gon-
doskodik. A teljesen elkészült csomagok a fel-
vonógépen újra felkerülnek a postaszobába, 
ahonnan azokat a posta közvetlenül saját ide-
küldött közegei által átvéteti és saját kocsiján 
naponként kétszer elviteti.”22

A könyvesház ugyanakkor társasági össze-
jövetelek számára is nyitott volt, nem véletlen, 

hogy 1900. január 21-i felavatásán nemcsak a 
kiadó valamennyi személyzete, munkatársa, 
hanem a velük kapcsolatban álló művészek 
és közéleti személyiségek is jelen voltak.23 
Alig két évtizednyi prosperálás után azon-
ban a kiadói épület, nem fi zikai értelemben, 
de a háború áldozatává vált. A  háborút és a 
Tanácsköztársaság napjait, valamint a román 
katonák bevonulását követően a könyvesház 
forgalma tizedére esett vissza, az alkalmazot-
tak száma negyedére csökkent. A nagy köny-
ves csarnok üzemeltetése feleslegessé vált, 

5. kép. Belső terek, korabeli bútorok
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miként Révai Mór megjegyzi, az ürességtől 
kongó termek a feltámadásra, új funkcióra 
vártak. Előbb a szomszédos Radvánszky-ház-
ba költözött át az apparátus, majd a belváros-
ba, a Vadász utca 16.-ba. Ez azt is jelentette, 
hogy a helyben történő árusítás, azaz a szor-
timent kereskedés profilját kívánták újra erő-
síteni a postai és részletfizetéses, ügynökök 
útján való terjesztés révén. 

A fentiekből is látható, hogy a Révai Test-
vérek nemcsak hazai, hanem nemzetközi 
mércével mérve is a könyvszakma élvonalába 
tartozott a háború előestéjén. Mind könyv-
művészetileg, mind a kiadványainak igényes-
ségével, mind a marketingjével, melynek része 
a nagyvárosi térben való igen jó érzékű pozi-
cionálás, törekedett is erre a státuszra. A  vi-
lágháború kitörésével és a politikai helyzet 
változásával, s az elveszített háború okán, az 

ország térképének jelentős változásával azon-
ban egy merőben más gazdasági és ideoló-
giai környezet alakult ki, melyre a kiadónak is 
reagálni kellett: saját határainak és kiadvány-
politikájának szerényebbre szabásával. A  két 
világháború között még igyekezett pozícióit 
megőrizni a könyvszakmában, de az innova-
tív vállalkozások kora végképp lezárult.

S visszakanyarodva írásunk nyitósorához, 
miként Benjamin fogalmaz, minden álomvi-
lág magában hordja az ébredés lehetőségét, sőt 
afelé tart, s a passzázsok egy álomvilág letűnő 
rekvizitumai. Révaiék könyvesháza is ebbe a 
fénykorba simult bele. A két világháború kö-
zött a könyvesház a Lichtmann-cipőgyárnak 
adott otthont, ma hobbikellékboltként műkö-
dik. Homlokzata viszonylag jó állapotban vár-
ja, melyre reményeink szerint egyszer sor fog 
kerülni – Révai szavaival élve – a feltámadást.
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