
I.

Az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadás

reformkori történetéből



Bevezetés

Jelen  munka  célja,  hogy  olyan  adatokat  nyújtson  át  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 

(Magyar Tudós Társaság) történetének kutatói számára, amelyek egy része eddig feltáratlan 

volt, s célja ennek az összeállításnak az is, hogy segítse a reformkori kiadványok bibliográfiai 

feldolgozásával foglalkozó szakemberek munkáját is. 

A Magyar  Tudományos  Akadémia  által  közreadott  kiadványokról  több  jegyzék  is 

készült,  az  első  részletes  összeállítás  1890-ben jelent  meg,1 ezt  követően – a  millennium 

tiszteletére  –  az  Akadémia  főtitkára,  id.  Szily Kálmán,  szerkesztett  kiadványjegyzéket,2 

amelyet a Társaság gondozásában megjelent folyóiratcikkek repertóriumával is bővítve 1911-

ben  folytattak,3 majd  az  újabb  nagyobb  bibliográfia  1978-ra  készült  el.4 Ezekkel  az 

összefoglaló könyvészetekkel, retrospektív összeállításokkal az volt az Akadémia célja, hogy 

a gondozásukban megjelent könyveket és folyóiratokat mintegy a közönség s a tudományos 

kutatók figyelmébe ajánlják, de egyik sem volt  olyan mélységű, mint amilyenekkel  Petrik 

Géza,  Szabó Károly vagy Hellebrant Árpád – más témakörökhöz tartozó – összeállításaiban 

találkozhattak a szakemberek a XIX. században és a XX. század elején.5 

Emellett  a  Társaság  kiadóhivatala  még  jó  néhány,  az  akadémiai  kiadványok 

raktárkészletét bemutató összeállítást készített, s egykoron azok a kereskedők is adtak közre 

akadémiai kiadványjegyzéket, akik felhatalmaztattak a testület kiadványainak forgalmazására. 

Ezek  a  jegyzékek  természetesen  inkább  kereskedelmi  jellegűek  voltak,  semmint 

tudományosak.6

1 A  Magyar  Tud.  Akadémia  kiadásában  megjelent  munkák  és  folyóiratok  betűrendes  czim-  és 
tartalomjegyzéke 1830–1889 junius hó végéig. Bp., 1890. MTA. 502 p.

2 A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkák és folyóiratok czímjegyzéke. 1831-től – 
1895 végéig. Bp., 1896. MTA. VIII, 39 p.

3 A Magyar  Tud.  Akadémia  kiadásában  megjelent  munkáknak  és  a  folyóiratok  tartalmának  betűrendes 
czímjegyzéke 1889–1910. Bp., 1911. MTA. 1–2. köt. 1188 p. Folyamatos lapszámozással.

4 Gergely Pál – Pamlényi Ervin – Pétervári  Helga (szerk.):  A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 
1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. 442 p.

5 Gazda István: Petrik könyvészetének helye a magyar művelődéstörténetben. In: Nagy Anikó (szerk.): Petrik-
emlékkötet. Bp., 1996. OSZK. pp. 53–62. 

6 Az egyik legkorábbi jegyzék megtalálható az Akadémia Könyvtárának Kézirattárában K 166/201 jelzet alatt,  
amelyben  Eggenberger  közreadja  az  addig  kinyomtatott  akadémiai  munkák  címeit.  Ezen  a  példányon 
számos  javítás  található,  s  nyilván  ezeket  is  figyelembe  vette  Eggenberger,  amikor  jegyzékét  bővített  
változatban adta közre. Ez a – lényegében már tudományos kutatáshoz is jól használható könyvjegyzék – a 
következő: A’ magyar tudós társaság’ költségein megjelent könyvek’ sorjegyzéke. Budán, 1838. Egy. ny. 19 
p.
Az Akadémia könyveinek terjesztőiről az 1838-as összeállításban a következő olvasható: 
„Megbízott  középponti  könyvárosok:  Eggenberger  József  és  fia  Pesten,  a’  ferencziek’  piaczán,  saját 
házokban. Ezek’ megbízottjai, kiknél a’ m. academia’ minden áru találtatnak, vagy általok meghozathatnak:



Jelen  összeállítás  kísérletet  tesz a  Magyar  Tudós  Társaság  valamennyi  reformkori 

kiadványa számbavételére. Összeállításunk az autopszia módszerével készült, vagyis minden 

egyes kötetet felkutattunk, s azok alapján készítettük el a címleírásokat. Feladatunk nem volt 

könnyű,  hiszen  sem  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Könyvtára,  sem  Kézirattára  nem 

rendelkezik  teljes  akadémiai  sorozattal,  egyes  művek  ugyanis  soha  nem  érkeztek  be  a 

Könyvtárba,  sőt  még  a  Nemzeti  Könyvtár  állományából  is  hiányoznak.  Körültekintő 

kutatómunkát igényelt annak tisztázása is, mely kiadványok tekinthetők akadémiaiaknak, s 

melyek  azok,  amelyeket  egy-egy  tudós  valamely  akadémiai  pályadíj  összegének 

felhasználásával, nem akadémiai szerkesztésben jelentetett meg.

Kéziratunk lezárása után digitalizált az Osztrák Nemzeti Könyvtár számos 19. századi 

magyar kötetet, köztük a Magyar Tudós Társaság által kiadott művek közül is jó néhányat. A 

digitalizált  akadémiai  művek  többségében  azonban  nem  szerepel  az  eligazodást  segítő 

főtitkári utószó, tehát nem volt elveszett munka a kötetek eredeti példányainak felkutatása. A 

digitalizált  művekre  összeállításunkban  utalunk,  a  linkek  elvezetik  az  olvasót  a  keresett 

kötethez. 

Magyarországban: 
Aradon:  Schmidt  József,  Baján:  Bendick  T.,  Balassagyarmaton:  Lévay  S.,  Besztercebányán:  Eisert  S., 
Debrecenben: Csáthy Lajos,  Egerben: Plank F. és Z.,  Eperjesen: Benczur József,  Esztergomban: Beimel 
József  és  Sigler  János,  Fejérvárott:  Rader  Alajos,  Győrben:  Schwaigner  András,  Gyulán:  Barna  Péter,  
Halason:  Mihó Miklós,  Jolsván:  Strska  Sámuel,  Kanizsán:  Vustl  Alajos  és  Vajdits  János,  Kassán:  Haga 
Károly, Kecskeméten: Széles Sándor, Késmárkon: Schwaigner A., Komáromban: Sigler Antal, Kőszegen: 
Reichardt K., Liptószentmiklóson: Fejérpataky G., Losoncon: Prof. Homokai P., Lőcsén: Prof. Tomassek L., 
Makón: Bartha Mihály, Miskolcon: Striberny N., Nagybányán: Köbling József, Nagyszombatban: Wachter 
B.,  Nagyváradon:  Prof.  Faliczky és  Vári  Olvasztó  József,  Nyíregyházán:  Kollár  Adolf,  Pécsett:  Gundl.  
Weidinger Alajos és János, Pozsonyban: minden könyváros, Rimaszombatban: Csapó J., Rozsnyón: Ethey 
János,  Sárospatakon:  Nádaskay,  Selmecbányán:  Tischman  A.,  Siklóson:  Tóbi  A.,  Sopronban:  Wigand 
Károly,  Szabadkán:  Wolly Antal,  Szatmárban:  Prof.  Zenovits,  Szegeden:  Grün János,  Kibling József  és 
Wimmer  et  Längenfelder,  Szombathelyen:  Zsoldos  István,  Temesváratt:  ifj.  Polacsek  I.,  Újvidéken: 
Jancovics Pál, Vásárhelyen: Sáry, Vácon: Schechiling és fia,  Veszprémben: Vázsonyi István, Zágrábban: 
Hirschfeld E. és Suppan F., Zomborban: Gottlieb Márton.
Erdélyben: 
Brassóban: Németh Vilmos, Kolozsvárt: Tilsch és fia, Barra özv. és Stein, Marosvásárhelyen: Spielenberg 
László, Nagyenyeden: Prof. Péterfy L., Szebenben: Hochmeister és Thierry.
Ausztriában:
Bécsben: Beck F., Gerold K., Schamburg és T. Mösle özv., Braunmüller, Mayer.”
E könyvészeti összeállítás az akadémiai folyóiratok és periodikák repertóriumát is közli, s ez tekinthető az 
első pontos bibliográfiának.



1. fejezet

Az akadémiai könyvkiadás megindulásának éve
a korabeli dokumentumok tükrében

A  válasz  aránylag  egyszerűnek  látszik,  hiszen  már  jó  néhány éve  minden  akadémiai 

kiadványon olvasható az Akadémia kiadójának alapítási évszáma: 1828, amelyet az Akadémia 

épületét stilizáló kis rajzzal együtt helyeznek el, s nyomtatnak minden akadémiai kiadványra.

Ezek szerint a Magyar Tudós Társaság 1825-ben alakult, s 1828-ban kezdte meg kiadói 

tevékenységét. De vajon melyik volt az a kötet, amelyet a Társaság 1828-ban adott ki? Erre az 

1978-ban az Akadémiai Kiadó által közreadott  kiadványjegyzékből kaphatunk választ.7 Az 

1828-as évszám alatt a bibliográfia az alábbi kötetet említi, mint az MTA első kiadványát:

’Relatio  Deputationis  Regnicolaris  mixtae,  pro  discutiendo  plano  erigendae 

Nationalis Societatis Eruditae Hungaricae, sub sessione 59. Modernorum Regni 

Comitiorum exmissae. 30 p.’

E bibliográfiai tétel elvileg jónak tűnik, hiszen mi más lenne egy testület első nyomtatványa, 

mint annak alapszabálya. 

Több  kérdést  is  felvet  ez  a  mű,  amelyet  az  Akadémia  szakemberei  1978-ban 

minősítettek 1828-as kiadványnak, s azóta használja ezt az évszámot az alapítás dátumául az 

Akadémia kiadója. Vajon 1978 előtt miért nem tüntették fel az akadémiai kiadványokon – a 

könyvkiadás  megindulására  emlékezve  –  az  1828-as  évet?  Nyilván  azért  nem,  mert  nem 

tudtak róla. Az Akadémia régi historikusai ugyanis sehol sem szóltak arról, hogy a testület 

könyvkiadói tevékenysége 1828-ban indult volna meg.

A bibliográfiák  –  köztük  Petrik Géza  kötete  is  –  tudnak  az  egykoron  kinyomtatott 

alapszabályról, de annak megjelenését nem 1828-ra teszik.

Petrik munkájában az alábbi címleírás olvasható:8

7 Gergely Pál – Pamlényi Ervin – Pétervári  Helga (szerk.):  A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 
1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. 442 p.

8 Magyarország bibliographiája 1712–1860. Összeállította s tudományos szakmutatóval ellátta: Petrik Géza.  
3. köt. Bp., 1891. Dobrowsky. p. 200.



’Relatio  deputationis  regnicolaris  mixtae,  pro  discutiendo  plano  erigendae 

nationalis societatis eruditae Hungaricae, sub sessione 59-na modernorum regni 

comitiorum exmissae. (2-r. 30 l.) [Posoniensis, 1826.]’

Petrik megállapítását,  tehát  hogy  az  Akadémia  alapszabályának  tervezete  nyomtatott 

formában 1826-ban jelent meg Pozsonyban, az 1978-ban megjelent retrospektív bibliográfia 

összeállítói nem fogadták el, könyvészetük előszavában ezt olvashatjuk: „Az első akadémiai 

kiadvány, amely 1828-ban jelent meg, az Akadémia alapszabályainak összeállítására kiküldött 

királyi bizottság jelentése volt. Ettől az időponttól szokás számítani az akadémiai könyvkiadás 

kezdetét.”9 

E  megállapítás  téves.  Pozsonyban  ugyanis  1826.  március  15-én  így  döntöttek:  Az 

„Elegyes  ülésbe  összejöttek  az  ország  rendei,  és  itten  azon  országos  Deputatio,  mely  a 

Magyar Tudós Társaság coordinatioja végett ki küldetett, jelentését bé adván, s ezen jelentés 

per Extensum felolvastatván … ki nyomtattatni rendeltetvén”.

Az idézett kiadvány azért sem nevezhető akadémiainak, mert közreadásakor (1826-ban) 

még nem iktatták törvénybe a Magyar Tudós Társaság megalapításának tényét. Az 1978-as 

munka összeállítói  tévedtek tehát akkor, amikor az Akadémián megőrzött  első, nyomtatott 

alapszabályt  1828-as  kiadványnak  vélték.  Ez  a  kötet  még  az  1825/27-es  országgyűlés 

időszakában jelent meg, tehát 1826-ban s nem később. 

Döbrentei Gábor  a  Társaság  első  Évkönyvében  utal  arra,  hogy  az  1825/27-es 

országgyűlés írásai első kötetében közreadták a 75. ülés anyagát, s ehhez kapcsolódóan az 

irományokban olvasható a Tudós Társaság előrajza latinul és magyarul is.10 A jelen sorok 

szerzője ezt az irományt összevetette az Akadémiai Könyvtár Kézirattára tulajdonában lévő, s 

annak fedőlapján 1828-as ceruzajelzéssel ellátott füzet szövegével, s megállapította, hogy a 

két  szöveg  azonos,  a  lapszámozás  azonban  nem.  Nyilvánvaló,  hogy  az  országgyűlési 

irományokban  az  egyes  anyagokat  folyamatos  lapszámozással  adták  közre,  így  az  önálló 

alapszabály-tervezet lapszámozása ettől eltér. 

Döbrentei arra utal, hogy az 1826. március 20-i ülést követően „Aprilis 17d. 1826b. a’ 

Felség  eleibe  terjeszttetett  az  Ország  előkelő  sulyai  és  kivánságai  sorában,  a’ Társaság’ 

alaprajza, megerősítés végett”. Itt már a nyomtatott változatról van szó. 

A ’híres’ „1828-as kötet” pontosított címe a következő:11

9 Gergely Pál – Pamlényi Ervin – Pétervári  Helga (szerk.):  A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 
1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. p. 5.

10 A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei. Első kötet. Pesten, 1833. p. 49. (3. lapalji jegyzet)
11 Az 1890-es akadémiai könyvjegyzékből sem lehetünk okosabbak, mert az – címlapján – 1830-ra datálja a 

Társaság első kiadványát, de hogy melyik az, arra már nem ad választ, mert belül – az élőfej tanúsága szerint 



’Relatio  Deputationis  Regnicolaris  mixtae,  pro  discutiendo  Plano  erigendae 

Nationalis Societatis Eruditae Hungaricae, sub Sessione 59-na modernorum Regni 

Comitiorum  exmissae.  +  Plánuma  a  felállítandó  Magyar  Nemzeti  Tudós 

Társaságnak. H. n., é. n. [Posoniensis, 1826.] 30 p.’12

Ezek után foglaljuk össze röviden az akadémiai könyvkiadás előtörténetének kronológiáját:

1826. febr. 17. 

Az alapszabályokat kidolgozó országos küldöttség tagjait mindkét tábla megválasztja, elnöke 

Végh István koronaőr lesz.13

1826. febr. 21. 

A koronaőr vezetésével megalakult bizottság megkezdi a Vay Ábrahám által készített tervezet 

vizsgálatát.

1826. márc. 15. 

Már a „Magyar Nemzeti Tudós Társaság” elnevezés szerepel a 75. ülés programjában. Erre 

készül  vitaanyagul  a  „…a’ felállítandó  Magyar  Nemzeti  Tudós  Társaságnak”  c.  anyag, 

amelyeket az alapítók elgondolásait követve Vay Ábrahám gr. fogalmazott meg.14

A 75. ülés írásaihoz kapcsolódik a következő, magyar nyelven is közreadott anyag: ’Plánuma 

a’ felállíttandó Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak’. Ez a Magyar Tudományos Akadémia 

első, nyomtatott  tervezete,15 amely – a márc.  15-i rendelkezés alapján – külön füzetben is 

megjelent, s amelyből egy példányt megőrzött az utókor számára az Akadémia gyűjteménye.

– csak 1836-tól sorolja fel a köteteket, igaz a kör első évkönyvét, helyesen, 1833-as évszámmal közli. Szóval 
már akkor sem volt minden rendben az adatokkal, s mivel az 1978-as kötet évszámait az 1890-essel vetették  
össze, az új kiadvány minden hibát átörökített. Kár érte. Az ugyanabban az évben (1890) megjelent Petrik-
féle retrospektív bibliográfiából is hiányzik néhány adat: az 1832-es igazgatósági jelentést pl. nem sikerült 
fellelnie, s a kinyomtatott jutalomkérdéseket sem.

12 Lásd még szakcikkeinket: Gazda István: Mikor jelentek meg a Magyar Tudós Társaság első kiadványai? = 
magyar  Tudomány  35  (1990)  No.  6.  pp.  740–742.;  Gazda  István:  Az  akadémiai  könyvkiadás  és 
könyvszerkesztés  reformkori  történetéből.  A Fülöp  Géza-emlékülésen  elhangzott  előadás.  =  Könyvtári  
Figyelő 24 (2014) No. 2. pp. 194–198.

13 59. ülés írásai. LIV-dik szám LIX-dik ülésben. Hasonló észrevételei a főrendeknek ugyanazon tárgyban, a 
felállítandó  Magyar  Nemzeti  Tudományos  Intézet  –  az  arra  tett  ajánlások  –,  s  az  Intézet  elrendelése  
dolgában. (1826. febr. 17.)

14 75. ülés írásai. LXXIX-dik szám LXXV-dik ülésben. Jelentése azon elegyes országos küldöttségnek, mely a 
felállítandó Magyar Nemzeti Tudós Társaság planumának megvizsgálása végett, a jelen országgyűlés 59-dik 
üléséből kiküldetett.

15 E tervezet a 75. ülés írásai között jelent meg, magyar szövege a 270–279. oldalon található.



1826. ápr. 17.

Az uralkodó elé terjesztik a Társaság tervét (alaprajzát), annak megerősítését kérve.

1827. aug. 18.

Az országgyűlés 1827. aug. 18-án véget ér azáltal, hogy a király szentesíti az 1825–27. évi 

országgyűlés végzéseit, köztük a Magyar Tudós Társaság megalapítására vonatkozó 11. tc-t.16

Ebben  ez  olvasható:  „(…)  mihelyst  Ő  Hercezegségének  felügyelése  alatt  azon  Társaság 

összeáll,  ugyan az annak nagyobb állandósága végett,  azonnal a’ planumot is, az országos 

deputatiónak  munkájában  nyilván  meghatározott  és  az  ajánlók  által  is  kinyilatkoztatott 

principiumok szerint, az erejéhez és segédeszközeihez alkalmaztatandó statutumokkal együtt, 

bővebben  kidolgozza,  Ő.  cs.  kir.  Herczegsége  pedig  azt  Országgyülésen  kívül  is,  Ő 

Felségének színe eleibe, kegyes jóváhagyattatás végett, fel fogja jelenteni, melly annakutána 

az Országgyülés eleibe fog terjesztetni.”17 

1827. nov. 30.

A törvényben leírtak megvalósítása érdekében a nádor e napon 22 tudóst és írót nevez ki abba 

a  bizottságba,  amely  a  részletes  alapszabályokat  és  a  ’rendszabás’-okat  fogja  kidolgozni, 

elnöke Teleki József gr. lett.

1828. márc. 11.

Pesten tartja alakuló ülését a részletes alapszabályokat kidolgozó bizottság, melynek tagja az 

alapítón és az elnökön kívül a tudósok közül  Bene Ferenc orvos,  Budai Ézsaiás filológus, 

Bitnicz Lajos matematikus, Döbrentei Gábor nyelvész, Ercsei Dániel filozófus, Fejér György 

történész, Guzmics Izidor nyelvész, Horvát István könyvtártudós (ő lesz a jegyző), Jankovich 

Miklós könyvtörténész és bibliográfus, Kazinczy Ferenc író, Kis János író, Kisfaludy Sándor 

(elh. 1829. 07. 24.) író, Kövi Sándor (elh. 1828. 03. 30.) jogász és szerkesztő, Schedius Lajos 

esztéta, Szemere Pál jogász, Vitkovics Mihály (elh. 1829. 09. 09.) jogász. A főrendiek közül 

Dessewffy József gróf, Mednyászky Lajos br., az egyháziak közül Horvát Endre plébános és 

Horvát János püspök.

16 Bővebben lásd: Kónya Sándor: „...Magyar akadémia állíttassék fel...”. Akadémiai törvények, alapszabályok, 
ügyrendek,  1827–1990.  Bp.,  1994.  MTAK.  513  p.  (A Magyar  Tudományos  Akadémia  Könyvtárának 
közleményei 32/107). Online: http://real-eod.mtak.hu/337/

17 A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei. Első kötet. Pesten, 1833. p. 55.

http://real-eod.mtak.hu/337/


1828. márc. 15.

Első munkaülését tartja a bizottság, utána ápr. 7-ig naponta üléseznek.

1828. ápr. 17.

Horváth István és Döbrentei Gábor bemutatja az elkészült szöveget Teleki Józsefnek – aki azt 

azon  a  napon  a  nádornak  továbbítja  –,  ebben  a  tervezett  könyvkiadói  munkálatokról  ez 

olvasható: 

„A’ Nyelvnek a’ Tudományokkal  együtt  való elterjedése végett  foglalatoskodnak a’ Tudós 

Társaságnak Tagjai mindenféle munkáknak írásával. – Legelébb is pedig a’ már Görög, Deák, 

Anglus, Franczia, Német, Olasz Nyelveken meg lévő derekabb munkáknak Magyar Nyelvre 

való által tételével – később pedig majd nagyobb készülettel tulajdon elméik szüleménnyeivel 

is gazdagíthatják, ’s fényesíthetik Litteraturánkat.”18 

1828. aug. 18.

Az uralkodónak beterjeszti a nádor a tervet.

1830. júl. 07.

Az udvari kancellár, Reviczky Ádám gr. kézhez kapja az uralkodói jóváhagyást.

1830. júl. 19.

A nádor levélben közli a jó hírt Teleki József gróffal.

1830. nov. 17.

Cziráky Antal gr. országbíró elnökletével első igazgatósági ülését tartja a Társaság, elnökké 

Teleki József grófot, másodelnöknek Széchenyi István grófot választották, a jegyző Döbrentei 

Gábor lett. 

A 25  igazgató  tag  javaslatot  tett  23  rendes  tagra  a  nyelvtudomány,  a  filozófia,  a 

történettudomány,  a  matematika,  a  jogtudomány  és  a  természettudomány  terén.  Külön 

csoportosították a helybeli, s külön a vidéki tudósokat.19

18 Vö.: MTAK Kézirattár, RAL 1/1828
19 A fentiekben  közreadott  adatsorokat  részletesen  közli  Döbrentei  Gábor  a  Magyar  Tudós  Társaság  első 

Évkönyvében (pp. 56–62.).



1830. dec. 12. 

Az Igazgatóság második ülésén elfogadták, hogy az alapszabályok nyomtatásban is jelenjenek 

meg, s erről a következő döntést hozták:

„Elfogadta  ezen  ülés,  az  elsőben  kinevezett  megbizottsága  által20 a’  szerint  lett 

szerkeztetését  az  alaprajz  és  rendszabások  némelly  pontjainak,  a’  hogy’  ezek  kisebb 

változtatásait  a’  királyi  válasz  kivánta,  ’s  mostan  sajtó  alá  így  eresztetésére  választott 

Előlülőjét kérte.

Úgy adta kéziratban Országgyülés’ eleibe az egészet a’ Főherczeg  Nádor, December 

13d.21 Megjelenvén az majd nyomtatva is  5000 magyar  és  600 latin  példányban,  Ferencz 

Császár és Király valamint Vdik  Ferdinand Király Ő Felségek ’s a’ Főherczegek számára, 

nem különben az országbeli egyházi és világi minden hívatal ágazataihoz a’ Főherczeg Nádor 

küldötte meg Martiusban 1831.”22

1830. dec. 13. 

A nádor az országgyűlés elé terjeszti az Alaprajzot és a Rendszabásokat.23

Ez  jelenik  meg  nyomtatásban  1831.  márciusában  5000  példányban  magyarul  és  600 

példányban latinul, s ezzel veszi kezdetét a Társaság könyvkiadói tevékenysége. 

Az Akadémiai Kiadó 1978-as jegyzéke erről a kiadványról a következő címleírást adja:

1831

Planum et statua Societatis Eruditae Hungaricae. 28 p.

A Kiadvány összeállítója tehát csak a latin szövegváltozatról tud, a magyar nyelvűről nem. Az 

évszám ugyan helyes (1831), mindössze a nyomda neve maradt le:  a kötetet  a  Trattner – 

Károlyi nyomda készítette. A cím helyesen így hangzott volna:

1831

A’ magyar tudós társaság alaprajza és rendszabásai. Pesten, 1831. 27 p. Trattner–

Károlyi ny.

20 Benne volt: Gróf Teleki József,  Gróf Széchenyi  István, Szegedi Ferencz, Somssich Pongrátz,  Nagy Pál,  
Döbrentei Gábor.

21 L. 1830beli Országgyülés’ irásai 36d. ülés, 472–499d. lap.
22 Vö.: Igazgatóság’ ülései. 2. ülés. Dec. 12. 1830. In: A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei. Első kötet. Pesten.  

1833. Egy. ny. pp. 61–62.
23 Vö. Az 1830-beli Országgyűlés írásai. 36 d. ülés. pp. 472–499. 



Planum  et  statua  Societatis  Eruditae  Hungaricae.  Pestini,  1831.  28  p.  Typis 

Trattner et Károlyi.

E  két  kiadványt  a  nádor megküldte  a  császárnak,  I.  Ferencnek,  valamint  az  előző évben 

királlyá koronázott fiának, V. Ferdinándnak, valamint a főhercegnek, továbbá a főbb egyházi 

és világi méltóságok viselőinek. Ez volt hát a Társaság tagjainak közreműködésével készült 

első  két  produktum:  az  alaprajz  és  a  rendszabások  egy  kötetbe  kötve,  magyar  és  latin 

szövegváltozattal, amelyek közül a magyar az 1833-ban kiadott első évkönyvben és önálló 

füzetként is megjelent.

A Magyar Tudós Társaság korai kiadványsorozatai, periodikái

Az alábbiakban szeretnénk röviden áttekinteni a korai akadémiai sorozatokat, periodikákat. 

Az első, évente kiadásra kerülő nyomtatvány (periodikus kiadvány) a Magyar Tudós Társaság 

által  meghirdetett  pályatételeket  tartalmazza.  E  felhívások  első  sorozata  –  egyleveles 

nyomtatvány formájában – 1831 szeptemberében jelent meg (bár kinyomtatásáról már 1831. 

május  2-án  döntöttek).  A kolerajárvány  miatt  az  1831-re szánt  kérdéseket  is  csak  1832. 

szeptember  8-án,  vagyis  a  közgyűlés  napján  tudták  közzétenni  (kétezer  példányban).  A 

nyelvtudományi és matematikai pályakérdésre 1833. június 8-ig, a filozófiaira és történetire 

1834. március 8-ig lehetett beküldeni a dolgozatokat. 

Jelen sorok szerzője az első felhívás egy példányát megtalálta az Országos Széchényi 

Könyvtárban  (a  kisnyomtatványok  között),  így  ennek  létéről  eddig  nemigen  jelent  meg 

„híradás”. A nyomtatvány címe: 

A’ magyar tudós társaság által 1831 és 1832-re kitett jutalomkérdések. H. n.; é. n. 

[Pest, 1831. Trattner–Károlyi ny.] 1 lev.

A következő –  több  bővített  és  átdolgozott  utánnyomásban megjelenő –  kiadványuk már 

nagyobb  olvasóközönségre  számíthatott,  abban  foglalkoztak  ugyanis  a  magyar  helyesírás 

szabályaival. Az 1978-as jegyzék szerkesztői úgy vélték, hogy e kötet 1831-ben jelent meg, 

vélekedésük  azonban  helytelen  volt.  Bár  a  szabályok  kiadásáról  a  testület  már  1831-ben 

döntött, de azt meg is kellett írni, meg is kellett vitatni és ki is kellett nyomtatni. Így a kötet 

csak 1832-ben lett kész. 



Magyar helyesirás’ főbb szabályai. Pest, 1832. IV. 5–32 p. Trattner–Károlyi ny. 

Ez volt a Társaság első tudományos kiadványa. Az erről készült korabeli beszámolóban ezt 

olvashatjuk: „A’ mint itten azt minden tag hozzá szólhatásával egy előre elfogadta az ülés, úgy 

jelent  meg  Martiusban  1832.  8czadban  32  lapon  Pesten,  az  előszóban  nyilvánosított  elv 

szerint nem mindenkorra elhatározottan, sőt a’ további vizsgálódásból származható javítások 

hozzáadhatása mellett. Azért vala most ez egyedül a’ Társaság’ különös használatára szánva, 

ha 750 példány közül 650 áruba ment is.”24

A helyesírási szabályzatnak sikere volt, de többen javasoltak abban módosításokat is. 

Éppen ezért úgy döntöttek, hogy gyorsan elkészítik a javított változatot is: „A’ társaság által 

1832ben  kiadott  „Helyesirás’ és  szóragasztás’ főbb  szabályaira”  bégyült  észrevételeken25 

végig mentek a’ héti ülések December 7dikétől fogva 1833, Martius 1sőjéig, ’s a’ 2dik kiadás, 

bővítve ’s némellyfélének bizonyosabb elhatározásával és több világosító példa’ kijegyzésével 

megjelent Aprilisben.”26 A szabályzatból összesen nyolc kiadás készült a reformkor éveiben, 

az utolsó 1847-ben.

Ami  a  valódi  nyelvészeti  sorozatokat  illeti,  azok  közül  az  első,  a  Nyelvtudományi  

pályamunkák,  1834-ben indult,  s 1846-ig összesen négy kötetnyi dolgozatot adtak közre e 

sorozatban. A Döbrentei Gábor által indított nagy vállalkozás, a  Régi magyar nyelvemlékek 

elsője 1838-ban került ki a sajtó aló, s 1846-ig e sorozatban is négy kötet jelent meg. Van 

azonban különbség a két sorozat között: a nyelvemlékek igencsak elegáns kiállítású és szép 

kötésű  kötetek  voltak,  ellentétben  a  szerény  kivitelű  pályamunkákkal.  A  másodelnök, 

Széchenyi  nehezményezte  is,  hogy  a  Társaság  ily  sokat  költ  e  sorozatra.27 Ezen  segített 

Jankovich, midőn az egyik kötet kiadásának költségeit magára vállalta: „Jankowich Miklós 

tiszt.  tag  (…)  azt  ajánlá,  hogy  e’  nyelvemlékek’  2dik  kötetét  saját  költségével  fogja 

nyomtattatni,  ’s  ennek  foglalatja  az  ő  tulajdon  gyüjteményéből  lesz  véve,  melly  hazafiúi 

áldozatért az ülés köszönetét fejezte ki.”28 Igaz, kikötötte, hogy csak a gyűjteményében lévő 

egyik szép nyelvemlék kiadása esetében vállalja át a költségeket.

24 Második nagy gyülés. 1832. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. Egy. ny. p.  
78.
Az  1978-as  akadémiai  könyvjegyzék  úgy  véli,  hogy  a  szabályzat  első  kiadása  1831-es.  Mint  látható: 
tévednek. 

25 L. itt e’ IIdik kötetben, IVdik nagy gyülés, 33dik lap.
26 Vö.: Héti ülések. Nov. 1833. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. Egy. ny. 

p. 65.
27 Széchenyinek a könyv- és folyóirat-kiadásra vonatkozó feljegyzéseit és leveleit lásd az Akadémiai Könyvtár  

Kézirattárában  lévő  Széchenyi-gyűjteményben.  Körmendy Kinga:  A Széchenyi-gyűjtemény.  Bp.,  1976. 
MTAK. 258 p. (Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 9.) Online: http://real-eod.mtak.hu/91/ 

28 Vö.: Ötödik nagy gyülés. 1834. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. Egy. 
ny. p. 77.

http://real-eod.mtak.hu/91/


A  nyelvemlékek  szerkesztési  elveiről  így  határoztak  1835-ben:  „A’  régi  magyar 

Nyelvemlékek’  gyűjteményébe  felvétetnek  a’  legrégibb  időktől  1550-ig  költ  és  készült 

nagyobb és kisebb magyar iratok; innen 1575-ig némi válogatással csak a’ nyelv’ hivatalos 

életét, sajátságait, helyesírását, elavult szavait, szerkezetét mutatók, kivált ha egyszersmind 

hazai történeteket, házi életet és szokásokat is felvilágosítanak. 1575-től 1600-ig ugyanazon 

tárgyuak, még nagyobb megválasztással. A’ szerkesztő’ dolga a’ felveendők iránt javaslatot 

adni, melly szerint aztán a’ kötetek’ tartalma nagygyűlésileg határoztatik meg.”29

A  Kazinczy  Ferenc írta  művekből  (nem  fordításokból)  csak  két  kötetnyit  tudtak 

közreadni 1836-ban ill. 1839-ben, a szótárakból az olasz és a német középszótár jelent meg, 

továbbá a  Magyar Tájszótár, valamint a matematikai, filozófiai és jogi szószedet. (Ezeket a 

nyelvészek részletesen elemezték, nem akarjuk megismételni az általuk leírtakat.)30 Összesen 

nyolc kötetnyi szótár jelent meg a Társaság gondozásában az 1834 és 1843 közötti években.

A következő sorozat a Társaság névkönyv-sorozata volt, amely 1832-ben vette kezdetét: 

„Januarius 8d. 1832b. költség határoztatott egy évenként kiadandó névkönyvre, melyben a 

Társaság tagjainak sora lenne, s abba csatoltatnának a rendszabások, az Igazgatóság jelentései 

a  Társaság  munkálódásáról,  pénztára  mibenlétéről  és  rövid  életrajzok  kihalt  tagokról”  – 

olvashatjuk első évkönyvük 84. oldalán. A kiadvány még abban az évben meg is jelent, e 

gyorsaságot a címben is jelezték: ez volt az 1832-re szóló, egyben az első ilyen névkönyv. 

Névkönyv a’ Magyar Tudós Társaságról 1832-re. Pesten. 46 p. Trattner–Károlyi ny.

A névkönyvből – a reformkor időszakában – 15 kötetnyi jelent meg, az 1834-re és 1835-re 

szóló ugyanis nem jelent meg. Minden évben a névkönyv főbb adatsorait újratördelve – de 

nem újraszedve –  egy-egy kis  füzetkében is  közreadták,  ez  volt  az  igazgatósági  jelentés, 

melyről  a  bibliográfiák  többsége  nem tud,  s  a  könyvtárakban  is  alig  lelhető  fel  belőlük 

példány. Ezek tudományos értéke végül is nem nagy, hiszen az abban közölt adatok a jóval 

vaskosabb névkönyvben is megjelentek, s azokból több példány maradt fenn, de egy testületi 

szakbibliográfiából  egy  ilyen  (a  sorrendben  hatodik)  mű  mégsem  maradhat  ki.  Az  első 

jelentés címlapján ez olvasható:

29 Lásd: A’ magyar tudós társaság’ alaprajza. In: A’ magyar tudós Társaság alaprajza és rendszabásai. Pesten, 
1831. Trattner–Károlyi ny. 27 p.

30 Az e témában megjelent írások címeit a jelen kötet bibliográfiai fejezetében találhatja meg az olvasó. 



A  Magyar  Tudós  Társaság  igazgatóságának  jelentése  a’  Társaság’  1831beli 

munkálkodásairól  ’s  pénztára’ mibenlétéről.  Első  esztendő.  Pesten,  1832.  8  p. 

Trattner–Károlyi ny.

Később  így  emlékeztek  vissza  az  első  igazgatósági  jelentésre:  „Miben  munkálódtak  a’ 

dolgozó tagok 1831ben, arról az ország’ törvényhatóságaihoz, nyomtatott tudósítás ment, illy 

czímmel:  „A’  magyar  tudós  társaság’  Igazgatóságának  jelentése,  a’  társaság’  1831beli 

munkálódásairól ’s pénztára’ miben létéről.” Megküldetik majd az 1832beli illy állapot is. E’ 

kettőből pedig kezdése óta,  1833diki Januariusnak első napjáig, lehúzván az 1831ben volt 

cholera miatt ötöd fél hónapot, ’s így esztendő ’s hat hónap alatt folyt foglalatosságai, itten 

adatnak elő tisztelettel.”31 Az igazgatósági jelentésekből is 15 jelent meg, az utolsó kettő már 

nem készült el. 

Van egy kevéssé ismert akadémiai kiadvány is, amely munkálkodásuk első időszakában jelent 

meg,  mégpedig  1832.  november  28-án.  Erről  a  kiadványról  a  korábbi  bibliográfiák 

összeállítóinak többsége nem tudott: 

A’  Társaság’  Határozatai  a’  Tagoknak  emlékeztetésül,  utasításúl,  hivatalosan 

kiadva. [Pest, 1832. Trattner–Károlyi ny.] 8 p.

Az  első  Évkönyv  1833-ra  készült  el  („Az  évkönyvek’ elkészült  1ső  kötetét  bémutatta  a’ 

titoknok November 11d.” – olvasható az egykori tudósításban32), s azt még hat követte. Ezek 

segítségével az 1825 és 1844 közötti eseménysorokat követhetjük végig,  az 1845 és 1848 

közötti történésekről csak a jóval később, az 1860-ban és 1876-ban megjelent Évkönyvben 

olvashatunk.33 

A nagyon szép kiállítású  első évkönyvből  két  változat  is  készült,  amint  az nem kis 

összeget tartalmazó nyomdaszámlából ki is tűnik. Ezért határoztak később úgy, hogy ritkítják 

annak kiadását:  „’S  midőn ekkor  a’ sok  költségbe kerülő  évkönyvek’ ügye  eléfordult,  az 

31 Forrás: Első előterjesztés, az országosan egybegyűlt t. t. karokhoz és rendekhez a’ magyar tudós társaság’ 
eddigi  munkálódásairól,  annak igazgatóságától.  1833. In:  A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei.  Második 
kötet. Budán, 1835. Egy. ny. p. 24.

32 Vö.: Negyedik nagy gyülés. 1833. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. 
Egy. ny. p. 44.

33 Toldy Ferencz: A’ magyar tudós társaság’ történetei. Tizenötödik – tizenhetedik év. = A magy. tud. akadémia  
Évkönyvei.  Nyolczadik  kötet.  Budán,  1860.  Egy.  ny.  pp.  3–20,  34–47,  64–80.  (Működése  tizenötödik 
(1845),  tizenhatodik  (1846)  és  tizenhetedik  (1847)  éve  bemutatásával.)  Toldy  Ferencz:  A  Magyar 
Tudományos Akademia történeteiről. = A Magyar Tudom. Akadémia Évkönyvei. Kilenczedik kötet. Bp., 
1876. Egy. ny. pp. 12–18. (Működése tizennyolcadik éve (1848) rövid bemutatásával.)



találtaték jobbnak, ezután csak minden két esztendőben jelenjen meg egy-egy kötet, de hogy 

az  értekezések’  nyomtatása  az  alatt  is  folyhasson,  minden  kötet  két  osztályra,  külön 

lapszámolással szakasztassék.”34 

1831  májusában  a  Társaság  hírül  adja,  hogy  jövedelméből  magyar  kéziratok 

kinyomtatására (a szerzői honoráriumokkal együtt) évente 2000 frt-ot fordít. A beérkezendő 

kéziratok bírálatára bizottságot  állították fel.  Május 16-án 71 lefordítandó külföldi színmű 

címét állították össze, s ehhez fordítókat kerestek. 1831. jún. 2-án a „M. Academia kebelbeli 

tagjait  felszóllítja  az  idegen  nyelveken  írt  becsesebb  színdarabok  magyarra  leendő 

lefordítására”.  Ennek  kapcsán  idézik  az  alapszabályban  már  lefektetett  tények  közül  a 

következőket:  a  Társaság  „…alaprajzának  6-ik  lapja  már  előre  inté  a’ nemzeti  játékszín 

pártfogására  tagjait.  Azon reménységgel  bocsátja  ekképen  minden  tiszteletbeli,  rendes,  és 

levelező  taghoz  e’ jelentést,  hogy játékszíneinknek elvalahára  tekintetbe  eszmélése  végett 

mindenikét hatalmasan ösztönözendi-fel a’ nemzetisedés terjesztésének vágya. (…) Két utat 

kívána nyitni a’ társaság az említett  tárgyban: fordításét,  és eredeti  dolgozásokét;  de most 

előre egyedül az első körében állapodik meg, a’ másikra pedig később szólítja annak alkotójit. 

A’ fordításra kész tagok figyelme ez úttal az inkább fenforgó olasz, angol, franczia, német, és 

spanyol színjátékokra ébresztetik, ’s azokból főképen azon darabokra, mellyek mint drámai 

jelesb alakúak, a’ karaktert híven festők, és játékszíni sikerűek leggondosb nyelvű általtételre 

érdemesek.  (…) A fordító  munkáját  tisztán leírva  küldje-bé a’ M. Gróf  Elölülő Úrhoz jó 

alkalommal,  ’s  minden tag,  ha maga nem venne is  részt  e  munkálódásban,  ne sajnálja e’ 

tárgyat  ollyan  ismerősével  közleni,  a’ ki  ámbár  nem tagja  eddig  a’ társaságnak,  de  ezen 

mezőre  sikerrel  eredhet;  mert  a’ társaság  minden  magyar  hazafinak  kész  elfogandi  jeles 

munkáját, a’kit csak ihlet és sürget a’ szép mívek szelleme.”35

1832  márciusában  elhatározták,  hogy  a  fordításra  kijelölt  színdarabokra 

versenyfordítások adassanak be, mert igen sokan szeretnének jelentkezni fordításaikkal. Az 

1832. máj.  16-i döntés pedig így hangzott:  „(…) a’ Május 16kán volt ülésből a’ titoknoki 

körlevél Juniusban minden taggal, ha kinek fordításra kedve volna, vagy hogy nem tagokat is 

serkentsenek fel tájaikon, 71 színjáték’ czímét közlött.”36

„Az  így  nyert  ’s  nyerendő  eredeti  színjátékok’  nyomtatására  nézve  továbbá  új 

gyüjtemény’ megindítását kivánta e’ nagy gyülés,  e’ czímmel: Eredeti  játékszín.  Kiadja a’ 

magyar tudós társaság. Első, második ’stb. kötet. A’ magyar tudós társaságtól 1833b ’stb. első 

34 Vö.: Ötödik nagy gyülés. 1834. A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. Egy. ny. 
p. 89.

35 Forrás: MTAK Kézirattár K 166/125
36 Vö.: Héti ülések. 1832. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. Egy. ny. p. 73.



(vagy  második)  pályadíjt  nyert  szomorújáték  (vígjáték).  Minden  darab  egyébiránt  külön 

füzetben álljon ’s külön is árultassék.”37

Az első nyomdába adott fordítások ezek voltak:

– Iphigenia Taurisban, ötös jambusokban Goethéből. Fordította Kis János.

– Nők’ iskolája, hatos jambusokban Moliereből. Fordította Árvay Gergely.

– A’ nőtelen philosophus, Alberto Notából, prosában. Fordította Császár Ferencz.38

Első „szépirodalmi” sorozatuk – a ’Külföldi játékszín’ – 1833-ban indult, s e nagy vállalkozás 

nyomán 1833 és 1842 között 19 kötetnyi fordítás jelent meg. Lényegében ide sorolhatjuk az 

ókori  auctorok műveiből készült  fordításokat is,  ezeket  két  sorozatba foglalták.  A  ’Római 

classicusok magyar fordításban’ megnevezésű kötetek sorában 1836 és 1845 között öt kötet 

jelent meg, míg A ’Hellen classicusok magyar fordításban’ sorozatban 1840 és 1847 között 

három kötetnyi.  A magyar szerzők munkáit  közreadó  ’Eredeti  játékszín’ sorozat is  sikeres 

vállalkozás volt, ebben 1834 és 1846 között 16 kötet látott napvilágot. Talán érdemes volt 

színdarabokkal  jelentkezni  a  Társaságnál,  hiszen  „Minden  Irónak  híréül  adatta  majd  a’ 

Társaság  Májusban,  hogy  eddigi  jövedelméből  jelesnek  találandó  magyar  kéziratok 

kinyomtattatására  ’s  azok  Szerzői’  megtisztelésére  2000  pengő  forintot  fordíthatna 

évenként.”39

A tudományos  pályamunkák  egyik  csoportját  a  szélesebb  értelemben  vett  humán 

tudományok témakörébe sorolhatjuk, s e kategóriában elsőként a filozófiaiak jelentek meg, 

azután elindult a történettudományi, majd a jogtudományi sorozat is. Az elsőben az 1835 és 

1846 közötti években három kötetnyit tartottak érdemesnek megjelentetni, a másodikban két 

kötetnyit,  a  harmadikban  ismét  három  kötetnyit.  A  reáltudományokban  két  sorozatba 

gyűjtötték  a  nyertes  dolgozatokat,  a  természettudományiban  1837  és  1844  között  három 

kötetnyi  pályamű  jelent  meg,  a  matematikaiban  két  kötetnyi.  (Az  ezekkel  kapcsolatos 

adatokat is a jelen kötet bibliográfiai fejezetében adjuk közre.) 

*

37 Vö.:  Negyedik nagy gyülés. 1833. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. 
Egy. ny. p. 36.

38 Vö.:  Harmadik nagy gyülés. 1832. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. Egy.  
ny. p. 95.

39 Vö.:  Héti ülések. 1832. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. Egy. ny. p. 75.



Ami a Társaság folyóiratát illeti: a Társaság folyóiratáról az első döntés 1831. febr. 14-én 

született  meg:  „A’ folyóirat  osztatik  3  részre:  kivonatokra,  jelentésekre,  mutatóra.  Mert 

birálatok  helyett  egyik  azon  oknál  fogva  is,  hogy jobb  ha  szorosabb  kritikát  csak  külön 

személyek adnak ki mint egész Társaság, inkább ollyan czélirányos kivonatok’ közlése lett 

elfogadva, mellynél fogva az olvasó mind az irói világ’ ujságaival juthasson ismeretségbe, 

mind  saját  fejével  hozhasson  arról  ítéletet,  ha  valami  könyv  hasznos-e  ’s  reá  nézve 

gyönyörködtető  vagy  szükséges-e.  (…)  A’ czím  lett:  Tudománytár.  Évenként  4  kötetben. 

Szerkeztetőnek  senki  sem ajánlkozván  a’ rendes  tagok  közül,  kiket  különben  is  többféle 

munka várt, választatott Februarius 22d. Stettner György levelező tag.”40

Bár 1831 májusában döntöttek első periodikájuk, a Tudománytár beindításáról, de azt a 

kolerajárvány  miatt  elhalasztották.  Ennek  tudható  be,  hogy  1833-ban  még  csak  korábbi 

döntéseik megerősítésére került sor: 

„A’  kötetek’  nagysága  mintegy  15  ívre,  száma  évenként  négyre  határoztatott, 

megjelenésük’ idejéül a’ mennyire lehet, mindig a’ pesti vásár. A’ hová metszet kívántatik, 

eszközöltessék.

A’ czím így: Tudománytár. Közre bocsátja a’ magyar tudós társaság. Szerkezteti Schedel 

Ferencz.

Kezdetik  pedig  1834ben  ’s  a’ közönséget  felőle,  annak  idejében  a’ titoknok  fogja  előre 

tudósítani.”41

Nem tudni, miért gondoltak arra, hogy a pesti vásáron a Tudománytár iránt érdeklődés 

mutatkozik, hiszen – és ezt bizonyították a későbbi évek – még a tudósok, tanárok közül is 

csak kevesen járatták a lapot, kevés előfizetője akadt, s végül is tíz évnyi „halogatás” után,  

meg kellett szüntetni. Effajta tudományos lapokra akkor még kevesen vágytak.

A folyóirat – és a vele egy időben megjelenő kiadványok – példányszámát ekképpen 

határozták  meg:  „A’ Tudománytárból  700,  a’ többi  kéziratokból  öt  ötszáz  példány legyen 

nyomtatva.”42 Könyvek esetében néha eltértek ettől – igyekeztünk a pontos példányszámokra 

fényt  deríteni,  s  a  következő  nagy fejezetben olvasható  könyvészetben  a  nyomdaszámlák 

ismeretében  közöltük  a  kiadványok  példányszámait.  A Tudománytár  példányszáma  csak 

kezdetben volt 700, később folyamatosan csökkent.43 

40 Vö.:  Első nagy gyülés. 1831. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. Egy. ny. pp.  
68–69.

41 Vö.:  Negyedik nagy gyülés. 1833. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. 
Egy. ny. p. 34.

42 Vö.:  Igazgatóság ülése, Sept. 9. 1832. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. 
Egy. ny. p. 98.

43 Lásd részletesebben: Viszota Gyula: A Tudománytár története. = Akadémiai Értesítő, 1910. pp. 121–136, 
424–438



Végül  is  a  Tudománytár  a  reformkor  egyik  legsikeresebb tudományos  folyóiratának 

mondható, amelyben 1834–1844 között 36 kötetnyi jelent meg, s ezen belül az ’Értekezések’ 

alsorozatban 28 kötetnyi,  az  elsősorban recenziókat  közlő ’Literatura’-ban pedig (1837 és 

1844) között 8 kötetnyi. 

1832 áprilisában  még egy ismeretterjesztő  folyóirat  kiadását  vették  tervbe,  melynek 

címe így hangzott volna: „Hasznos ismeretek”. Erről is szólt az egykori titoknoki feljegyzés: 

„Aprilis 2dikán a’ köznépi folyóirat javaslatát az elébb kinevezett választottságtól mellynek 

tagja volt Gróf Széchenyi István előülése alatt:  Fáy, Schedius, Szalay,  Vörösmarty, ekképen 

fogadta el a’ héti ülés:

Czíme legyen: Hasznos ismeretek, fordításokból. Tárgyai: A’ tudományokra szükséges 

előkészületek’ közértelmü előadása.  Felügyeljen  a’ kiadandó darabokra  egy öt  tagból  álló 

választottság, melly egy egy évig teljes szabadsággal ugyan de a’ héti ülés’ fő felvigyázata 

alatt fogja vinni a’ szerkeztetést. A kisebb ’s nagyobb kötetek időhez nem szabva jelennek 

meg úgy a’ mint tárgy és környülállás engedi. Tekintet legyen benne a’ nemzetiségre, ’s a’ mit 

hazánkra alkalmaztatni lehet úgy adassék.”44

A lap kiadása – anyagiak hiányában – nem indult meg. 

Az akadémiai periodikák sorában még szólnunk a ’Honi irodalmi hirdető’-ről, Eggenberger 

kiadványáról, amelyről elsőként a jelen sorok szerzőjének sikerült megállapítania, hogy az 

valójában a  Tudománytár  melléklapja  volt.  Ez  ugyanis  egyértelműen kitűnik  Eggenberger 

kiadványából, ha azt tüzetesen végigtanulmányozzuk. Megjegyzése így szól: „Tudománytár. 

(…) Megjelenik az ’Akademiai értesitő és Honi irodalmi hirdető’ melléklapokkal havonként 

egyszer.”45

Az Akadémia 1840-ben indította útjára hivatalos értesítőjét, amelyből nyolc esztendő 

alatt  csak  négy  kötetnyi  jelent  meg  –  anyagiak  hiányában  (e  periodika  2.,  3.,  5.  és  6. 

évfolyama nem jelent meg.)

 

44 Vö.:  Héti ülések. 1832. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. Egy. ny. pp. 86–
87.

45 Vö.:  Honi Irodalmi Hirdető 1 (1843) p. 56.



Az akadémiai könyvkiadás reformkori évei – a határozatok tükrében

Az 1831-es Alaprajz a könyvkiadói tevékenységről

Az Akadémia első kiadványa, az Alaprajz és a Rendszabások 1831 márciusában jelent meg, s 

ebben ez áll a testület kiadói tevékenységéről. Először az Alaprajzból idézünk: 

„Munkák’ kiadása

Hogy  a’ tudós  Társaság  a’ tudományokat,  művészséget  foganattal  terjeszthesse,  magyar 

nyelven irt különbféle munkák közre bocsátása szükséges; egyes tagjait tehát mindenek felett 

eredeti munkák, saját elme szülemények alkotására ösztönzi, nem felejtetvén azonban velek e’ 

mellett a’ mívelt nemzetek, úgymint: a’ régi görög és római, az újabb olasz, franczia, angol, 

német ’s a’ t.  remek tollu ’s nagy hasznu Iróik fordítását, mert nyelvünket ez által is több 

rövidség, hajlékonyság, tömöttség és kerekdedség kellemesítheti.

Gyakran  a’ tudós  férfiak  részszerint  szerénységből,  részszerint  szükölködésből  még 

legfontosabb  munkáikat  is,  a’ közönség  szemei  elől  elvonják,  a’ tudós  Társaság  tehát  az 

illyeneket  felkeresteti,  elfogadja,  ’s  megvizsgáltatván,  ha  helyben  hagyást  nyernek,  a’ 

Társaság’ költségén az ő tulajdon hasznára, közre bocsátatja, az Irókat pedig azokért érdemek 

szerint jutalommal tiszteli meg. – Az efféle kiadandó munkák azonban, mint szinte minden 

egyéb kéziratok, censura alá terjesztessenek.

Mivel  pedig a’ honni  nyelv csinosítására,  különös béfolyásu a’ nemzeti  játékszín,  a’ 

Társaság ezen czélra  szükséges,  részszerint  eredeti,  részszerint  fordított  drámák’ elegendő 

számmal lételére is kiterjeszti gondját.

Végre  hogy  a’ Társaság’ előmenetele  közönségesen  tudva  légyen,  kötelessége  lesz, 

egyéb Társaságok példájaként munkálkodásának évkönyveit időről időre kiadni; mellyek a’ 

Társaság  történetét,  nem  különben  a’ Társaság  tagjai  által  dolgozott  tudós  értekezéseket 

foglalják magokban.

Munkák’ megbirálása

A’ munka becsének köz hirül adása, a’ jó ’s rossz kimutatása, mind az olvasó közönségnek, 

mind  az  irói  pályára  indult  ifjuságnak  hasznos  utmutatásul  szolgálván,  a’ tudos  Társaság 

ügyelni  fog  arra,  hogy  bármelly  nyelven  irott  munkák’,  értekezések’ (akár  a’ Társaság’ 



tagjaitól,  akár  más  szerzőktől  származzanak  ezek)  tulajdonságai,  tudományos  és  erkölcsi 

hasznai, valamint fogyatkozásai és tévedései szorgos gonddal, de mégis tiszta szelíd lélekkel 

ítéltessenek meg. Ezen bírák azonban soha se feledjék, hogy munkás hivatalok egyedül csak 

a’  honni  nyelv  miveltetésére,  és  az  ezzel  öszvekötött  tanulságra  vagyon  szorítva;  a’ 

haszontalan, szívet lelket ingerlő, a’ szép egyességet dúló vetekedésektől, úgy a’ vallást, az 

Ország’ polgári állapotját és polgári kormányát illető, vagy akármelly más politikai tárgyak 

vitatásától ójják magokat. Ezen megbirálásokat a’ Társaság folyóiratában melly egyszersmind 

különbféle tudományos jelentéseket is veszen fel, fogja kiadni.”46

Az ugyanabban  az  évben  közreadott  rendszabásokban  pedig  a  következők  olvashatók  az 

Akadémia kiadói tevékenységről:

I. A’ Társaság’ iránya és foglalatosságai

(részletek)

„Azt mind eredeti munkák’ dolgozása, mind régi és új remek irások’ magyarra tétele által 

gyarapítja.

E’ végre  bármelly  oklevelet,  egyéb  emléket  és  még  rejtve  lévő  kéziratot  felkeresvén,  a’ 

tudományok díszére szolgálandókat köz ismeretbe hozza.

Gondja lészen, hogy a’ nemzeti játékszin, egyik segéde a’ hazai nyelv kimíveltetésének, jó 

darabokban szükségek ne szenvedjen.

A’ béadandó kéziratokat megvizsgálván, ha helyben hagyást nyernek, tulajdon költségén és 

hasznára közre bocsátja, szerzőiknek pedig illendő jutalmat ád.

Tulajdon évkönyveit, értekezéseivel és gyülései’ jelesebb munkálkodásaival együtt sajtó alá 

bocsátja.

46 Lásd: A’ magyar tudós társaság’ alaprajza. In: A’ magyar tudós Társaság alaprajza és rendszabásai. Pesten, 
1831. Trattner–Károlyi ny. 27 p. és A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. Egy. ny.  
pp. 102–103.



Nyomtatásra  készített  dolgozásaik  valamint  minden  egyéb  kéziratok  censura  eleibe 

terjesztetnek.

Az  irásban  bényújtott  dolgozások  helyben  hagyatván,  kinyomtattatnak,  szerzőiknek  pedig 

érdemlett jutalom jár.”47

1835-ös rendszabásnak a könyvkiadásra vonatkozó részei

„Nyomtatás végett beadott kéziratok’ megvizsgálása

Az academia egyedül olly kéziratokat kíván saját költségével kiadni, mellyek, akár eredetiek, 

akár  fordítások  legyenek,  jóval  felül  mulván  a  középszert,  a  literatura’ bármely  ágának 

díszére,  előmenetelére  szolgálnak;  s’ vagy  hasznosan  gyarapítják  a’ már  meglévőt,  vagy 

valóságos  hiányt  pótolnak;  végre  eléadás  és  nyelv’ tekintetében  is  korunk’ jobb  iróival 

vetekednek.  Soha  sem  kell,  t.i.  elfeledni,  hogy  egyik  fő  rendeltetése  az  academiának 

egyenesen a’ nyelvmívelés. – Ennyi általában.

Különösben a’ birálók’ figyelmébe ajánltatik:

1. ha a’ munka tudományos, és

a) Eredeti: hogy az, egyfelől tárgyát, a’ szükséges előkészületek’ czélirányos használása 

mellett,  helyes  rendszerrel,  mennyire  lehet  kimerítőleg  adja  elő;  másfelől  bármelly 

grammaticai rendszert követ is,  azt híven kövesse; a’ tudomány’ méltóságához illő, mívelt 

nyelven  legyen  írva;  a’ netalán  szükséges  műszavak  pedig  a’ származtatás’ és  összetétel’ 

szabályai szerint legyenek alkotva.

b) Ha a’ munka fordítás, vagy azon megjegyzéssel adatik ki, α) hogy az eredetinek, 

mind magában vett, mind a’ mi szükségeinkhez képesti becséről hozassék itélet; vagy β) csak 

a’ nyelv és fordítás’ mineműségéről; ’s itt nem szóhoz tapadó, hanem az értelmet híven és 

világosan visszaadó álteltétel kivántatik.

II. Ha a’ munka szépliteraturai, és

a.  Eredeti:  úgy  leszen  elfogadandó,  ha  vagy  magában  igen  jeles,  vagy  az  illető 

literaágnak, jelen állapotjában, érezhető előmenetelére ’s hasznos gyarapítására szolgálhat.

47 Lásd:  A’ magyar  tudós  társaság’ rendszabásai.  In:  A’ magyar  tudós  Társaság  alaprajza  és  rendszabásai. 
Pesten, 1831. Trattner–Károlyi ny. 27 p. és A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Első kötet. Pesten. 1833. 
Egy. ny. p. 112.



b. Ha fordítás, ismét vagy   α) az eredetinek becse felől is, vagy  β) csak a’ fordítás’ 

millyenségéről ohajtatik itélet. – Fordítástól azt kivánja a’ társaság, hogy az eredetinek, mind 

értelmét,  ’s kifejezése’ formáját, mind hangját ’s mennyire lehet egész külső mineműségét 

tekintve, hű másolata legyen; hibátlan, keresetlen, tárgyhoz szabott szép nyelven.

Ezen tekinteteket állandóan szem előtt tartó, nem szerfelett bő, de minden oldalt érdeklő, s’ 

határozottan kifejezett véleményeket vár a’ társaság az iránt:

a) Minden észrevétel nélkül, kereken elfogadhatónak tartja-e véleményadó a’ kéziratot? vagy

b) Elfogadandónak ugyan jelen állapotjában is, de ohajt némelly észrevételeket a’ kézirat’ 

szerzőjével közöltetni, annak tetszése szerint leendő haszonvétel végett? vagy

c) Csak bizonyos észrevételek’ tekintetébe vétele után, ’s így föltételesen, tartja-e a’ kéziratot 

elfogadhatónak; vagy végre

d) Kereken visszaadandónak.

Az itéletnek, okkal támogatása nem csak a’ társaság’ meggyőzhetése végett kivántatik, 

hanem azért is, mert a’ vélemények az illető szerzőknek másolatban (névtelenül) hivatalosan 

ki szoktak adatni.

Végül, a’ véleményeknek olvasható leiratását, ’s a’ kitűzött határidőig beküldését várja 

a’ titoknoki hivatal; fontos akadályok’ esetében pedig, legalább ezek iránti tudósítást, 1835. 

kgy. 349. pt.

Censura

Mind  az  Évkönyvekbe  menő  dolgozatok,  mind  egyéb,  a’  társaság’  költségével 

nyomtatandó kéziratok iránt a’ censorral maga a’ szerző végezzen. III. ngy. XV. és XC. pt.

Kéziratsajátsági jog

Az  Évkönyvek’  és  a’  Tudománytár’  számára  készült  ’s  oda  bevett  dolgozatok, 

kijövetelöktől számított egy évig kirekesztőleg a’ társaság’ tulajdonai. IV. ngy. CIX. pt. és VI. 

ngy. LV. pt.



Könyvajánlás

A’ társaság semmiféle könyvajánlást nem fogad el. II. ngy. VIII. pt.

Tiszteletpéldányok

Az  igazgatóság’  rendelése  szerint,  a’  társaság’  költségével  nyomatott  munkákból 

tiszteletpéldányt a’ munka’ szerzője vagy szerkeztetője, és birálói, kapnak, kiknek előadására 

az sajtó alá bocsátatott; az Évkönyvek’ illető kötetéből pedig mind azok, kik abba dolgoztak. 

Igazg. hat.

A’ titoknok az igazgatósági,  valamint  a’ társaság’ havi  és  évi  üléseiben előterjesztői 

hivatalt  visel,  azok’ határozatainak végrehajtásáról  gondoskodik,  az academia’ levelezéseit 

viszi, történeteit ’s mindennemű, az academia’ nevében szóló, tudósításait irja, Évkönyveit és 

Értesítőjét szerkeszti, a’ társaság’ mindennemű kiadásaira a’ fő felügyelést viszi, ’s felvigyáz, 

hogy a’ titoknoki hivatal’ tisztviselői kötelességeikben gondosan eljárjanak.”48

Az 1845-ös Utasító határozatból a könyvkiadásra vonatkozó rész

A’ M. T. T. utasító határozatai

1845

„A titoknok (…) az academia Évkönyveit és Értesítőjét szerkeszti, a’ társaság mindennemű 

kiadásaira a’ fő felügyelést viszi.

Munkálkodások

I. Évkönyvek

Miután az Értesítő kimerítőleg tudósít a’ társaság’ munkálatairól, az Évkönyvekbe 1841-

től fogva a’ részletes „Történetek” helyébe az azokat rendszeresen összeállító, ’s köz ülésben 

felolvasott titoknoki jelentés megyen.

Emlékbeszédek,  nagy  gyülés  által  nevezett  választmányban  olvastatnak  fel,  ’s  ott 

48 Lásd: Magyar Tudós Társasági Névkönyv 1836-ra. Budán, 1837. Egy. ny. pp. 42–51.



határoztatik el az Évkönyvekbe felvételök.

A’ rendes tagok’ székfoglaló értekezései, mihelyt szerzőik által felolvastattak, minden 

további vizsgálat nélkül az Évkönyvekbe mennek.

Határoztatván,  hogy az  Évkönyvekbe  csak  olly  értekezések  vétessenek  föl,  mellyek 

vagy új tárgyat adnak elő, vagy bár ismeretes alapokon új vizsgálatokba bocsátkoznak, új 

összevetéseket,  összeállításokat,  nézeteket,  következtetéseket  foglalnak  magokban,  ’s  e’ 

mellett tárgy- és nyelvbeli előadásra a’ jelenkor’ haladási fokának teljesen megfelelnek; az 

osztálybeli vizsgálók e’ tekintetre szoros figyelemmel lesznek kiknek tudósításaik’ nyomain, 

az értekezések’ sorsát az illető osztály határozza el.

Végre a’ pénz- és régiséggyűjtemény’ jelességeinek leírásai is, mellyeknek kidolgozása 

az  illető  őr’  kötelességei  közé  tartozik,  a’  kis  gyülésben  olvastatnak  fel,  ’s  miután  itt 

helybenhagyattak, az Évkönyvekbe iktattatnak.

II. Acad. Értesítő

Hogy a’ tagok, ’s mind azon hazafiak, kiket az academia’ munkálkodásai érdekelnek, ezekről 

folyvást és részletesen értesülhessenek, mind azon tárgyakat, mik közzé tételére alkalmatosak, 

a’ titoknok  által  szerkesztett  ’s  időhöz  nem  kötött  számokban  megjelenő  Acad.  Értesítő 

terjeszti elő, mellyből a’ tagoknak ingyen jár példány.

III. Régi magyar Nyelvemlékek’ kiadása

A’ régi magyar Nyelvemlékek’ gyűjteményébe felvétetnek a’ legrégibb időktől 1550-ig költ és 

készült  nagyobb és kisebb magyar  iratok;  innen 1575-ig némi válogatással  csak a’ nyelv’ 

hivatalos  életét,  sajátságait,  helyesírását,  elavult  szavait,  szerkezetét  mutatók,  kivált  ha 

egyszersmind hazai történeteket, házi életet és szokásokat is felvilágosítanak. 1575-től 1600-

ig ugyanazon tárgyuak,  még nagyobb megválasztással.  A’ szerkesztő’ dolga a’ felveendők 

iránt javaslatot adni, melly szerint aztán a’ kötetek’ tartalma nagygyűlésileg határoztatik meg.

Nyomtatás végett beadott kéziratok’ megvizsgálása és kiadása

A’ feltétellel vagy a’ nélkül elfogadott kéziratokról a’ vizsgálók’ észrevételei használat 

végett az illető szerzőkkel közöltetnek; a’ kereken visszamenőkről szólók nem.

A’ melly kézirat eredtiként adatik be, ’s vizsgáltatásából kitetszenék, hogy fordítás vagy 



más  munkákban  szedett  darabokból  szerkesztett  plagium,  a’  társaság  által  egyszerűen 

elmellőztetik.

Eredetileg hellen és romai mértékben irott munkák’ fordításai, ha e’ formától eltérnek, 

vizsgálat alá sem bocsátatnak.

Minden  a’  társaság  által  jutalom  vagy  tiszteletdíj  mellett  kiadandó  kéziratban 

megtartatik a’ szerző’ helyesírása: az ifjuságnak szánt munkákban mindazáltal az academia’ 

nyelvszabályainak szoros követése kiköttetik.

A’ nyomtatás végett elfogadott kéziratok az elfogadási időrend szerint adatnak sajtó alá: 

az elnökre bizatván egyes esetekben, gyorsabb jövedelmezést igérő könyveknek, a’ pénztár’ 

állapotjára  való  tekintettel,  soron  kívűl  nyomtatása.  De  megjegyeztetik,  hogy  elfogadott 

munkák’ nyomtatását csak akkor lehet sorban eszközölni, midőn magának a’ társaságnak, az 

alaprajzban kitűzött dolgozatai’ nyomtatásán felül költség marad.

Ha valamelly szerző bizonyos munka’ kiadhatása végett, melly tárgyánál fogva csekély 

kelettel biztat, pénzbeli segedelemért folyamodnék, a’ munka szigoru vizsgálat alá vétetik, ’s 

ha jelesnek itéltetik, ’s megjelenése az irodalom’ előmozdítására szolgálónak, az igazgatóság 

segédpénzt rendelhet, de melly csak a’ munkának nyomtatásban megjelente után adatik ki az 

irónak.

Elegy

Censura.  Mind  az  Évkönyvekbe  menő  dolgozatok,  mind  egyéb  a’ társaság’ költségével 

nyomtatandó kéziratok iránt a’ censorral maga a’ szerző végezzen.”49

49 Lásd: Magyar Tudós Társasági Névkönyv 1846-ra. Budán, 1847. Egy. ny. pp. 38–58. 



2. fejezet

Hány kiadvány jelent meg a reformkor éveiben

a Magyar Tudós Társaság gondozásában? 

A Magyar  Tudós  Társaság  gondozásában  104  számozott  tudományos  munka  jelent  meg, 

pontosabban az 1848-ban közreadott  utolsó, számozott  kötet  sorszáma: 104, de mivel egy 

kötet,  sorrendben a 19.,  nem került  ki  a  sajtó alól,  ezért  összesen 103 számozott  kötetről 

beszélhetünk. Ezek többsége a Társaság által közreadott sorozatok részeként jelent meg. 

Szily Kálmán  írta  a  következőket:  „1831-től  1848-ig  a  M.  Tud.  Társaság,  nem 

számítván az apróbb füzetkéket, összesen 166 kötetet adott ki, és pedig 64-et az I., 21-et a II., 

és 18-at a III. osztály köréből, 63-at az összes Akadémiára tartozót.”

Hol nyomtatták a Magyar Tudós Társaság reformkori kiadványait?50

A Magyar  Tudós  Társaság  korai  kötetei  (az  első  tizennégy kiadvány)  a  Trattner–Károlyi 

nyomdában készültek, az 1833-as Császár Ferenc-féle olasz nyelvtan és szótár szótári részét 

azonban  már  az  Egyetemi  Nyomdában  készítették.  1834-től  kezdődően  a  Magyar  Tudós 

Társaság  kiadványainak  többsége  a  budai  Egyetemi  Nyomdában  készült,  de  a  hivatalos 

kiadványok egy részét továbbra is a Trattner–Károlyi-féle műhelyben állították elő. Ennek az 

volt az előnye, hogy e nyomda abban az épületben volt, ahol a Tudós Társaság is helyiségeket 

bérelt, s hosszú éveken keresztül ebben az Úri utcai épületben működött a Társaság. Az 1844-

ben közreadott helyesírási szabályzat (tehát amelynek első kiadása még 1832-ben jelent meg a 

Trattner–Károlyi nyomdában) ismét a régi műhelyben készült, ez volt a szabályzat hetedik, 

javított kiadása. Ennek kinyomtatására azonban nem a Tudós Társaság kérte fel a nyomdát, 

hanem az  Eggenberger cég,  amelyik időközben a Társaság hivatalos terjesztője is  lett.  És 

végül: az 1848-ban közreadott Magyar Academiai értesítőt szintén ők nyomták, igaz ennek 

már csak három száma jelent meg. 

A többi kötet jó része az Egyetemi Nyomdában készült, de a 40-es években, amikor az 

50 Lásd ehhez kapcsolódóan a következő munkákat: Szántó György Tibor: Fejezetek az akadémiai könyv- és 
folyóirat-kiadás történetéből. Bp., 1983. MTAK. 123 p. (Az MTA Könyvtárának közleményei. Új sorozat 
11.) Online: http://real-eod.mtak.hu/188/ 
Voit Krisztina: Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás szervezési kérdései a múltban. = MTA I. Osztályának 
Közleményei, 1981. pp. 23–33.

http://real-eod.mtak.hu/188/


Akadémia igencsak híján állt az anyagiakkal, arról döntöttek, hogy egyes kereskedőket kérnek 

fel az akadémiai kéziratok kinyomtatására, s ők költségeiket azok forgalmazásából láthatják 

viszont. Úgy tűnik,  hogy a kereskedők nem jelentkeztek csapatostul,  elvégre ők is tudták, 

hogy  tudományos  művekből  komoly  haszonra  nemigen  tehetnek  szert.  Ennek  ellenére 

néhányan vállalkoztak e feladatra, s ők már nem a  Trattner–Károlyi nyomda, s nem is az 

Egyetemi Nyomda közreműködésére számítottak e művek kiadásakor, hanem ennél olcsóbb 

műhelyeket bíztak meg az akadémiai kéziratok kinyomtatásával.

Az Eggenberger és Fia cég gondozásában az alábbi akadémiai kötetek jelentek meg: 

A’ büntetésről ’s különösebben a’ halálbüntetésről. Másod rangu pályamunka. Irta 

Sárváry Jakab. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. [Ny.]: Egy. ny. 165 p. 

(Törvénytudományi pályamunkák 2.)

Kinizsi. Vígjáték három felvonásban. Irta Szigligeti. A’ m. t. társaságtól 1842-ben 

második díjat nyert. Pesten, 1844. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia. [Ny.]: Egy. ny. 

92 p. (Eredeti játékszín 12.)

Az iskolai tanok’ könyve. Irta Edvi Illés Pál. Harmadik javított és bővített kiadás. 

Pesten,  1844.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és  fia.  Ny.  n.  (Első  oktatásra  szolgáló 

kézikönyv 1–3.) + annak különlenyomatai.

Főúr és pór. Szomorújáték öt felvonásban Obernyik Károlytól. „A m. t. társaságtól 

1843-ban 100 aranyat nyert”. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 

149 p. (Eredeti játékszín 13.)

Verbőczi István’  hármaskönyve.  Az  MDXVII-ki  eredeti  kiadásra  ügyelve 

magyarúl kiadta a’ magyar tudós társaság. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és 

fia. Ny. n. IV, 465, [3] p.

A  lélektudománynak  nevelési  fontosságáról.  Irta  Hetényi János.  Első  rangu 

pályamunka.  Pesten,  1844.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és  fia.  Ny.  n.  XVI,  247 p. 

(Philosophiai pályamunkák 2.)



Sebészség,  mellyet  előadási  kézikönyvül  kiadott  dr.  Chelius M.  J.  heidelbergi 

professor.  A negyedik  öregbített  és  javított  eredeti  kiadat  után  a  pesti  m.  kir. 

egyetembeli  orv.  kar  iskolai  használatára  fordítá  dr.  Kun Tamás.  Pesten,  1844. 

[Forg.]: Eggenberger J. és fia. [Ny.: Egy. ny.]. 329, 7 p.

Tisztujitás. 1842-ben 100 arany pályadíjat nyert vígjáték négy felvonásban. Irta 

Nagy Ignác. Második javított kiadás. Pest, 1844. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia. 

Ny. n. 171 p. 

Magyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb szabályai. A’ magyar t. társaság’ külön 

használatára. Hetedik kiadás. Pesten, 1844. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia., [Ny.: 

Trattner–Károlyi]. VIII, 9–48 p.

Gerő. Szomorújáték négy felvonásban, egy előjátékkal. Szigligeti Edvárdtól. A’ m. 

t. társaságtól 1843-ban pályadíjat nyert. Pesten, 1845. [Forg.]:  Eggenberger J. és 

fia. [Ny.]: Szilády ny. 184, [2] p. (Eredeti játékszín 14.)

Albius  Tibullus’  elégiái  négy  könyvben.  Fordítá,  jegyzetekkel  Egyed Antal. 

Pesten,  1845.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és  fia.  Ny.  n.  VIII,  138,  [2]  p.  (Romai 

classicusok magyar fordításokban 5.)

Vándor szinészek. Vígjáték három felvonásban. Szigligeti Edvárdtól. A m. tudós 

társaságtól 1844-ben megkoszorúzott vígjáték. Első rangú pályamű. Pesten, 1845. 

[Forg.]: Eggenberger és fia. [Ny.]: Szilády ny. 118, [2] p. (Eredeti játékszín 15.)

Hunyadi  László.  Történeti  drama  öt  szakaszban.  Tóth Lőrincztől.  A m.  tudós 

társaság által megkoszorúzott. Pesten, 1846. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. [Ny.]: 

Szilády ny. 194, [2] p. (Eredeti játékszín 16.)

Tisztujitás.  1842ben  100  arany pályadíjt  nyert  vígjáték  négy felvonásban.  Irta 

Nagy Ignác. Harmadik kiadás. Pesten, 1845. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 

171 p. 



A’  lélektudomány  viszonya  a  neveléshez.  Irta  Beke Kristóf.  Másod  rangu 

pályamunka. + A’ lélektudomány hatása a’ nevelésre. Irta Wargha István. Harmad 

rangu pályamunka. Pesten, 1846. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 394, [6] p. 

(Philosophiai pályamunkák 3.)

A  magyar  szókötés  szabályai.  A  magyar  tudós  társaság  által  koszorúzott 

pályamunka. Irta Szilágyi István. + A’ magyar szókötés szabályai. A’ magyar tudós 

társaság  által  díjazott  pályamunka.  Irta  Fábián István.  Pesten,  1846.  [Forg.]: 

Eggenberger J. és fia. Ny. n. VIII, 276, [8] p. (Nyelvtudományi pályamunkák. 3.)

Fenyitő törvényszéki magyar törvény. Fejtegette Szlemenics Pál. Második, ujonan 

átdolgozott kiadás. Kiadta a’ m. t. társaság. Pesten, 1847. [Forg.]: Eggenberger J. 

és fia. Ny. n. [8], 189, [5] p.

A M. Tudós Társaság e mű kéziratát 1846. okt. 12-én engedte át – díjmentesen –  

kinyomtatásra az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek. 

Törvénytudományi műszótár. Közre bocsátja a’ magyar tudós társaság. Második, 

tetemesen bővített kiadás. Pesten, 1847. [Forg.]:  Eggenberger J. és fia. Ny. n. X, 

488 p.

A M. Tudós Társaság e mű kéziratát 1845. júl. 5-én engedte át – díjmentesen –  

kinyomtatásra az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek. 

Párhuzamos  életrajzok  Plutarchból.  Hellenből  fordította  D.  Székács József. 

Pesten, 1847. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. [Ny.: Szilády ny.] XIV, 395 p. (Hellen 

classicusok magyar fordításokban 3.)

Keresztúry József: A hazánkban létező hitbizományok átalakítási terve. Első rangu 

pályairat.  +  Benczur János:  A  magyarországi  hitbizományok  czélszerű 

átváltoztatásáról.  Harmad  rangu  pályamunka.  +  Varga Soma:  A  hazai 

hitbizományok  átalakításáról.  Harmad  rangu  pályamunka.  Pest,  1847.  [Forg.]: 

Eggenberger J. és fia. Ny. n. XI, 264, [2] p., 3 t. [Törvénytudományi pályamunkák 

3.] 



Magyar  helyesirás’ és  szóragozás  főbb  szabályai.  Nyolczadik  javított  kiadás. 

Pesten, 1847. [Forg.]: Eggenberger. [Ny.]: Beimel ny. 46, [1] p.

A M. Tudós Társaság e mű kéziratát 1846. okt. 12-én engedte át – díjmentesen –  

kinyomtatásra az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek. 

Felsőbb  egyenletek,  egy  ismeretlennel.  Irta  D.  Vállas Antal.  [Második  füzet.] 

Kiadja a’ magy. tud. társaság. Eggenberger és fia költségén. Budán, 1848. Egy. ny. 

VI, [2], 273–574 p.

A M. Tudós Társaság e mű kéziratát 1846. okt. 12-én engedte át – díjmentesen –  

kinyomtatásra az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek. 

A  Kilián könyves  család  két  munka  kinyomtatására  s  terjesztésére  kapott  lehetőséget,  az 

alábbi két műről van szó:

Homer Odysseája.  Hellenből  Szabó István.  Pesten,  1846.  [Forg.]:  Ifj.  Kilián 

György. [Ny.: Szilády ny.] 8, 336, [4] p. (Hellen classicusok magyar fordításokban 

2.)

A M. Tudós Társaság ennek kéziratát 1846. febr. 21-én engedte át kinyomtatásra –

díjmentesen – ifj. Kilián Györgynek. 

A’ képzetes mennyiségek tulajdonságai, ’s mind analiticai, mind mértani értelmök. 

Irta  Arenstein József.  Első  rangu  pályamunka.  Pesten,  1847.  [Forg.]:  Kilián 

György. [Ny.]: Beimel ny. VI, 93, [4] p. (Mathematicai pályamunkák 2.)

Mint  látható,  az egyiket  Kecskeméten nyomatták a  Szilády nyomdában,  a  másikat  Pesten 

Beimelnél.  A  Beimel nyomda nem csak ezt  az  akadémiai  kiadványt  készítette,  hanem az 

Eggenbergerék által  kinyomtatásra  átvett  kéziratok  közül  az  1847-es,  fentebb  idézett 

helyesírási szabályzatot is. A folyóiratok közül az egyik periodika egy teljes évfolyama is a 

Beimel ill. Kozma-féle nyomtató műhelyben készült:

Magyar  academiai  értesitő.  Az  academia  rendeletéből  kiadja  Schedel (Toldy) 

Ferencz.  Hetedik évfolyam.  1847.  jan.  –  1847.  dec.  [12.  szám.]  Pesten,  1847. 

[Ny.]: Beimel ny. + 1847. nov.-től: Kozma ny. VIII, 406 p., 18 t.

Év közbeni nyomdahely változások: pp. 1–290. Beimel ny.; pp. 291–406. Kozma ny.



Ami a kecskeméti Szilády-nyomdát illeti, ott is készültek akadémiai kiadványok, mégpedig a 

következők:

Gerő. Szomorújáték négy felvonásban, egy előjátékkal. Szigligeti Edvárdtól. A’ m. 

t. társaságtól 1843-ban pályadíjat nyert. Pesten, 1845. [Forg.]:  Eggenberger J. és 

fia. [Ny.]: Szilády ny. 184, [2] p. (Eredeti játékszín 14.)

Vándor szinészek. Vígjáték három felvonásban. Szigligeti Edvárdtól. A m. tudós 

társaságtól 1844-ben megkoszorúzott vígjáték. Első rangú pályamű. Pesten, 1845. 

[Forg.]: Eggenberger és fia. [Ny.]: Szilády ny. 118, [2] p. (Eredeti játékszín 15.)

Hunyadi  László.  Történeti  drama  öt  szakaszban.  Tóth Lőrincztől.  A m.  tudós 

társaság által megkoszorúzott. Pesten, 1846. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. [Ny.]: 

Szilády ny. 194, [2] p. (Eredeti játékszín 16.)

Homer Odysseája.  Hellenből  Szabó István.  Pesten,  1846.  [Forg.]:  Ifj.  Kilián 

György. [Ny.: Szilády ny.] 8, 336, [4] p. (Hellen classicusok magyar fordításokban 

2.)

Párhuzamos  életrajzok  Plutarchból.  Hellenből  fordította  D.  Székács József. 

Pesten, 1847. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. [Ny.: Szilády ny.] XIV, 395 p. (Hellen 

classicusok magyar fordításokban 3.)

A reformkor  éveiben  az  akadémiai  kiadványok  többsége  a  budai  Egyetemi  Nyomdában 

készült,  néhány  kötetet  Pesten  nyomtattak  a  Trattner–Károlyi nyomdában,  készült  mű 

Kecskeméten Szilády Károly könyvnyomtató műhelyében és a pesti Beimel–Kozma üzemben 

is.  Szinte  mindent  tudunk  a  reformkori  akadémiai  kiadványokról,  egy  valamit  mégsem, 

nevezetesen:  hol  nyomtatták  az  Eggenbergerék által  forgalmazott  művek  közül  azokat, 

amelyeken – nyilván tudatosan – nem szerepel nyomdai impresszum. Valószínűleg arról van 

szó, hogy adót lehetett megtakarítani azáltal, ha a nyomda egy-egy művön nem tüntette fel a 

nevét,  vagyis  a  kötetet  nem  szerepeltette  produktumai  sorában.  Így  kisebb  lett  a 

nyomdaszámla,  ennek nyilván a megrendelő is  örült,  hiszen – mint említettük – e művek 

közreadásából túl nagy hasznot egyetlen cég sem remélhetett. A fentiekben felsoroltuk azokat 

a műveket, amelyek elkészíttetését az Eggenberger és Fia cég magára vállalta, de az általuk 



közreadott kötetek többségén semmilyen nyomdai megjelölés sem található. 

Megnéztük  az  egykoron  a  Nemzeti  Könyvtárba  beérkezett  kötelespéldányok 

szállítóleveleit is, de azokon is csak a kiadó, vagyis az Eggenberger cég szerepel, a nyomda 

nem.  Lehetséges,  hogy  e  művek  egy  része  is  Sziládyéknál készült,  lehetséges,  hogy 

Kozmáéknál, erre egyelőre nem tudunk választ adni. 

Annyi  azonban  bizonyos,  hogy  már  eddigi  kutatásainkkal  is  néhány  új  adat  került 

felszínre,  ki  tudjuk  egészíteni  a  kecskeméti  Szilády-nyomda  kiadványjegyzékét,  azt  az 

összeállítást,  amely  a  nyomda  feljegyzései  alapján  készült,  mert  rábukkantunk  olyan 

akadémiai kiadványokra, amelyekről a kecskeméti nyomda történetének kutatói eddig nem 

tudtak, pontosabban nem tudták, hogy ezek a művek is Kecskeméten készültek.51 E kötetek – 

a felsoroltak közül – a következők:

– Gerő. Szomorújáték négy felvonásban, egy előjátékkal. Szigligeti Edvárdtól. 

– Vándor szinészek. Vígjáték három felvonásban. Szigligeti Edvárdtól. 

– Hunyadi László. Történeti drama öt szakaszban. Tóth Lőrincztől. 

– Párhuzamos életrajzok Plutarchból. Hellenből fordította D. Székács József.

 

Miből  következtetünk arra,  hogy az  Eggenbergerék által  közreadott  többi  akadémiai  kötet 

(vagy azok egy része) is Kecskeméten készült? Talán abból, hogy megrendelésükre jó néhány, 

nem akadémiai kötet is készült Sziládyék nyomdájában. Néhány példa: 

Lukács Pál: Erdélyi kis magyarka. Pest, 1845. Eggenberger és Fia. 32 p. 

Lukács Pál: Kis verselgető. Pest, 1845. Eggenberger és Fia. 192 p.

Márkli József: Számvetés elemi tanítók használatára. Pest, 1845. Eggenberger és 

Fia. 77 p.

Kiliánék is szívesen nyomattak Sziládyval. Kiliánék adták nyomdába 1844-ben az „Irodalmi 

Areopage” c. kötetet, 1848-ban pedig Bolla Márton világtörténetének egyik kötetét. Tény az, 

hogy a kutatók eddig egy olyan akadémiai munkáról tudtak, amely a kecskeméti sajtó alól 

került  ki,  mi  további  néggyel  tudtuk  bővíteni  e  sort,  s  lehetséges,  hogy  a  nyomdahely 

feltüntetése nélkül megjelent, Eggenbergerék által kiadott kötetek (ezek száma – az önálló mű 

51 Vö. Joós Ferenc – Fenyvessiné Góhér Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak 
bibliográfiája 1841–1918. Kecskemét, 1959. Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár. 103 p.



formájában  megjelent  különlenyomatokat  nem  számolva  –  tizenöt)  közül  még  néhányról 

sikerül bizonyítani, hogy azok is Kecskeméten készültek.

Szilády egyébként már korábban is vágyott  arra,  hogy a Tudós Társaság nyomtatója 

lehessen. Ehhez kapcsolódik az alábbi levélváltás. Szilády Károly 1844 februárjában írt az 

Akadémiának, s lényegében azt kérdezte:  véleményük szerint nem lenne-e szükség Pesten 

még egy nyomdára, egy olyan műhelyre, amely az egyre gyarapodó tudományos monográfiák 

kinyomtatását  magára  vállalná  (s  nyilván  olcsóbban  dolgozna,  mint  a  budai  Egyetemi 

Nyomda). Íme a levél egyik részlete: 

„A’ most lefolyt évben az iránt folyamodtam Felséges királyunkhoz, hogy Kecskeméti 

Könyvnyomó  intézetemnek  Pestre  bevitelét  kegyelmesen  megengedni  méltóztassék.  E’ 

folyamodásom a’ N. M. M. Kir. Helytartó Tanács útján közelebb Pest városhoz küldetett át 

véleményadásra;  ’s  minthogy  a’ szerencsés  süker  főleg  az  innen  felterjesztendő  kedvező 

véleménytől  függ,  hogy esedezésem tárgyát’ a’ városi  t.  Tanács  előtt  annál  több okokkal 

támogathassam:  teljes  tisztelettel  esedezem  a’ Tekintetes  Egyesület  előtt,  méltóztassa  azt 

megvizsgálni,  hogy midőn  nemzeti  irodalmunknak  a’ közelebbi  években  történt  gyors  és 

tetemes növekedése ellenében Budapesten most is csak annyi könyvnyomó intézet van, mint 

volt a’ régibb időkben: valjon a’ literatúrára nézve hasznos, vagy csak kivánatos volna é még 

egy íly intézetnek – azon felül tisztán magyar intézetnek – Pesten létrejövése?” 

Az  Akadémia  válaszából:  „az  Academia  oda  nyilatkozik,  hogy  a  budapesti  sajtók 

megszaporodása nemcsak hasznos a literatura fő tényezőire, az irókra és kiadókra, sőt magára 

a  literaturára  s  a  tudományos  mozgalom  gyorsabbitására:  hanem egy  naponként  kínosan 

érzett,  valóságos  szükség;  s  különösen  Szilády  Károlynak  jól  elrendelt  kecskeméti 

műhelyének  áttétele,  azok  után  miket  nyomtatványai  közöl  láttunk,  felette  ohajtható. 

Mellyről, az igazság úgy hozván magával, az ülési elnök és titoknok aláirásával is az Intézet 

pecsétjével ellátott bizonyítványlevél kiadása elhatároztatott.”52

Milyen volt az akadémiai könyvkiadás pénzügyi mérlege?

Tömören  fogalmazva:  rossz.  Az  akadémiai  kiadványok  bizony  sokat  felemésztettek  a 

rendelkezésre álló szerény keretből, s e helyzeten csak néha-néha segítettek az új pályadíjak, a 

családok  felajánlásai.  Néhány  számadat:  nyomtatásra  kezdetben  évente  2000  pf  állt 

52 Mindkét levél teljes szövegét közreadjuk a jelen kötetben az akadémiai iratok között. A levelek szövege  
nyomtatásban most jelenik meg első alkalommal.



rendelkezésre, amelynek mértékét azzal tudjuk jellemezni, hogy egy pesti akadémiai rendes 

tag évi illetménye 500 pf volt, egy vidéki tagé 300 pf, a főtitkáré 800 pf, a szolgáé pedig 150 

pf. Később a kiadásra szánt összeget kénytelenek voltak megemelni. 

1839-ben  19500  pf  érkezett  a  Társaság  kasszájába,  11000  pf  viszont  –  amelyre 

számítottak – nem, s ekkor 3000 pf-et tudtak költeni nyomtatásra, s úgy tűnik, hogy ekkor 

már több helyen is felfigyeltek az akadémiai kiadványokra, mert 7500 pf bevétel származott e 

művek forgalmazásából.

A  nyomdaköltséget  minden  évben  a  kötetekhez  tartozó  metszetek  elkészítéseinek 

költsége és a szerzői honorárium is terhelte, így pl. 1843-ban a 3000 pf-os nyomdaköltséghez 

1400 pf szerzői  honorárium és  1500 pf  egyéb díj  járult,  utóbbiból  a  metszetek díját  és a 

kötészeti költségeket fedezték, ebben az évben tehát 5900 pf-et költöttek könyvkiadásra.

Egy másik évben, 1844-ben 20400 pf folyt be a kasszába, 13500 pf-re viszont hiába 

vártak, így abban az évben csak 1700 pf-et tudtak nyomtatásra költeni. A kötetek eladásából 

ebben az évben már csak 4000 pf folyt be, s ez nagyban megnehezítette az újabb kötetek 

nyomdába adását. 

Nem csoda  hát,  ha  az  Akadémia  hamarosan  (1845)  kénytelen  volt  több  akadémiai 

kiadvány kinyomtatásának jogát átengedni a könyvárusoknak. A szerződésben (1845. júl. 5-

én)  arról  állapodtak  meg,  hogy a  Társaság  szerződést  köt  az  „Eggenberger József  és  Fia 

céggel  olyan  kéziratok  kiadására,  amelyek  valamennyi  költségét  a  könyvkiadó-

könyvkereskedő  fedezi”.  A kereskedő  köteles  volt  „azokat,  két  év  leforgása  alatt,  saját 

költségeiken” kiadni. Öt kéziratról volt szó, amelyek közül az 1., 2. és 3. sorszámú végül is 

nem jelent meg. 

1. Magyar Tájszótár, második kötet.

2. Philosophiai műszótár, második bővített kiadás.

3. Mathematikai műszótár, második bővített kiadás.

4. Törvénytudományi műszótár, második bővített kiadás.

5. Eredeti Játékszín XVI. kötet: A’ vándor szinészek.



Kik terjesztették a Magyar Tudós Társaság kiadványait? 

Az akadémiai kiadványok terjesztéséről

Már 1833-ban arról döntöttek, hogy „Számvételre nézve egyszerűbbnek ’s jobbnak találtatott, 

hogy az Igazgatóság a’ társaság által kijövő könyveket csak egy középponti könyvárosnak 

adja  által  százától  olly  járandósággal,  melly  mellett  ez,  a’  példányokat  minden  más 

könyvárosnak önkezeskedésére küldözhesse meg.”53

A korai  időszakban  több  kereskedő  is  jelentkezett  a  Társaságnál:  szívesen  vállalná 

kiadványaik terjesztését. Íme néhány ajánlat. Az első ifjabb Kilián Györgytől54 érkezett 1833. 

március 24-én (ő egyébként 1832-től foglalkozott könyvkereskedelemmel): „Méltóságos Gróf 

Ur! Azon gondolattól  lelkesítve,  hogy Hazám boldogságát,  mennyire tőlem telhetik,  én is 

előmozdíthassam,  bátorságot  veszek  magamnak  a  nagy érdemű  Magyar  tudós  Társaságot 

Méltóságod  személyében  mint  Előlülőjében  alázattal  megkérni,  hogy  a  Társaság  minden 

kiadandó munkáji  árulását  rám bízni  méltóztassék.  (…) A munkák eladását  mind a  külső 

Könyvárosokra nézve, mind itt helyben Pesten 10 kamatért 100-tól vagyok kész elválalni.”55

A következő  ajánlkozó  Wigand  Ottó  volt  (1833.  jún.  27.):  „addig  is,  mig  a’ Tek. 

Igazgatóság, a’ Tek. Tudós Társaság által kiadandó könyvek árulása felől rendelkeznék, a’ már 

megjelent  vagy  időközben  megjelenendő  munkák  árulását  100-tól  10-nyi  jutalomért  kész 

általvenni, ’s alázatosan kéri a’ Tek. Tudós Társaságot, hogy ezen árulást egyedül ő reá bizni 

legyen  kegyes”.  Wigand  nem  kapott  pozitív  választ,  s  egyébként  hamarosan  elhagyni 

kényszerült Pestet. Utóda sógora, Heckenast Gusztáv56 lett, aki bár később ajánlkozott néhány 

akadémiai mű közreadására, nem tudott megegyezni a Társasággal.

Ezt követte Debrecenből özv. Csáth Györgyné örökösei által írt ajánlat (1833. aug. 21.). 

A  címzett  Döbrentei  Gábor  volt.  „Méltóztasson  a’  Tekintetes  ur  –  mint  a’  ki  kegyes 

ajánlásaival  e’ tárgyban részünkre  leg  többet  tehet  –  könyvkereskedésünket  –  hazán ezen 

vidékén eggyet, ennélfogva a’ kivált magyar könyvek széllestésében meglehetös kiterjedésül, 

’s körül – a’ magyar tudós társaságnak szivességébe ajánlván, irántunk azon kegyességgel 

viseltettni”.

53 Vö.:  Igazgatóság’ tanácskozó ülései. Nov. 1833. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Második kötet.  
Budán, 1835. Egy. ny. p. 57.

54 Ifj. Kilián Györgyről lásd részletesbben korábbi kötetünkben: Gazda István: Könyvkereskedők a régi Váci  
utcában a pesti könyvnyomtatás első száz évében. Bp., 1988. Akadémiai Kiadó. pp. 73–82. 

55 Az idézett levelek teljes szövegét közreadjuk a jelen kötetben az akadémiai iratok között. A levelek szövege  
nyomtatásban most jelenik meg első alkalommal.

56 Heckenast  Gusztávról  és  Wigand  Ottóról  lásd  részletesbben  korábbi  kötetünkben:  Gazda  István: 
Könyvkereskedők a régi  Váci  utcában a pesti  könyvnyomtatás  első száz évében.  Bp.,  1988.  Akadémiai 
Kiadó. pp. 61–72, 83–91.



És csak azután következett  a későbbi nyertes,  Eggenberger József és fia (1833. nov. 

15.),  cégük  „egész  tisztelettel  ajánlkozik  a’  Tekintetes  Tudós  Társaság’  minden  eddig 

kinyomtatott,  ’s  ezután  nyomtatandó  Munkáinak  árulására,  kérvén  azoknak  eladás  végett 

leendő átadását, (egyben) a’ Tekintetes Társaság kiadott munkáinak szorgos és fáradhatatlan 

árulására ’s terjesztésére magát teljes iparral ajánlaná – megkülönböztetett tisztelettel marad 

…”.

A Magyar Tudós Társaság őket bízza meg kiadványaik terjesztésével, de végül is többen 

nem voltak elégedettek Eggenbergerékkel. 1838-ben például ezt írja nekik a főtitkár: 

„Uram,

Tudtára  esvén  a’  m.  t.  t.  igazgatóságának,  miképen  nem  csak  Pesten  kívül  sok  helyt 

teljességgel  nem  kaphatni  az  academia’  nyomtatványait,  hanem  még  helyben  is  a’ 

könyvárosok olly kevéssé és későn látatnak el velök, hogy azok azonos néven vevén, semmi 

buzgóságot  azok’  terjesztésében  nem  mutatnak:  az  academia’  könyvei’  keletének  nagy 

csökkenésével;  de  hogy  azokat  szükségkép  gyakrabban  is  kellene  hirdetni:  felszólítatik 

Kegyed,  ne  terheltetnék  minél  buzgóbb  eljárás  által  a’  társaság’  érdekét  mindenkép 

előmozdítani; egyuttal pedig a’ két hazában és Bécsben levő minden biztosai’ névjegyzékét 

velem közölni.”

A többi  könyvkereskedő  nehezményezte  Eggenbergerék  szinte  kizárólagos  terjesztői 

jogát, fel is szólaltak ellene 1840 szeptemberében.

„Miután a’ Tekintetes Tudós Társaság’ könyvárosa a’ magyar Academia’ költségén kiadott 

munkáknál  a’  többi  könyvárosoknak  10  pcent  eladási  díjnál  többet  nem  adhat,  ezen 

könyvárosok  pedig  a’  levél-  és  szálításbérnek  ’s  egyéb  kereskedési  költségeknek,  nem 

különben az általok könyvekben kihitelezett ’s újévnél, a’ mikor ők a’ könyvek’ árát pontosan 

lefizetni  tartoznak,  gyakran  későbben  bejövő  summák  kamatjainak,  sőt  illy  kihitelezett 

summák’ elvesztése’ esetében, mi nem épen ritkán történik, ezen veszteségnek is aránylagos 

részét a’ fent érintett  csekély eladási díjból kénytelenek viselni:  nyilván kitetszik,  hogy a’ 

szóban forgó munkák’ árúlói legjobb esetben nyereség nélkül dolgoznak, legroszabb esetben 

pedig kárt szenvednek. (…) 

Ha  a’  többi  könyvárosok  is  olly  kedvezményekben  részesülnének,  mik  által  az 

academiai  nyomtatványok’ árúlásánál  minden  kár  ellen  teljesen  fedezve  volnának,  meg 

vagyunk győződve, hogy a’ könyvárosok’ szorgalma ’s a’ fentebb említésbe hozott eszközök’ 

alkalmazása  által  az  academiai  nyomtatványok’ kelete  rövid  idő  alatt  még  egy  annyira 

emeltethetnék. Miknél fogva

Alázatos  véleményünk szerint  legczélszerűbb volna,  ha a  Tekintetes Tudós Társaság 



vagy új tisztet választana, ki az ujdon megjelent és megrendelt munkákat a’ könyvárosok közt 

divatozó eladási dij mellett küldözgetné szét ’s vinné a számadásokat, vagy a’ szétküldözést 

mostani könyvárosára, ki bizományainkat mindenkor legpontosabban teljesíté, bizná ezután 

is,  de ezen fáradságáért  akár  bizonyos fizetést,  akár pedig olly kedvezményeket rendelne, 

mellyeknél  fogva az említett  könyváros a’ többi könyvárosok’ saját  kiadásainál  szokásban 

lévő feltételek mellett hitelezhetné nekiek a’ szóban forgó nyomtatványokat.”

A levél  aláírói  között  szerepel  Heckenast  Gusztáv  és  a  két  Kilián  könyvkereskedés 

vezetője is.

A legfőbb gondot azonban az okozta – s erről nem a kereskedő tehet –, hogy e nem 

éppen könnyed olvasmányok iránt  nem volt  nagy kereslet,  ami  igaz  volt  a  Társaság  már 

említett folyóiratára, a Tudománytárra is. 

*

Mindezekhez kapcsolódik kötetünk is, amelynek fő célja, hogy e tömör adatsorokat az egyes 

évekre,  résztémákra vonatkozóan részletes adatsorokkal tegye minél teljesebbé,  közölje az 

egész  témakörre  vonatkozó  szakirodalmat,  s  néhány  olyan  dokumentumot  is  közreadjon, 

amely most első alkalommal jelenik meg nyomtatásban. Végül egyetlen – megválaszolatlan – 

kérdésünk maradt: ha 1975-ben ilyen pontosan ismerték az Akadémia történetét s kiadványait, 

tudták, hogy első kiadványuk 1831-ben jelent meg, hogyan fordulhatott elő, hogy három évre 

rá valaki vagy valakik a hiteles adatokat felülbírálták, az első akadémiai kiadvány közreadását 

1828-ra tették, s a Külföldi játékszín – néhány sorral fentebb említett – 19 kötete közül már 

egyetlen  egyet  sem  találtak  meg  az  Akadémia  gyűjteményében,  egyetlen,  e  sorozatban 

közreadott  mű  címét  sem  tudták  leközölni  az  1978-as  retrospektív  akadémiai 

kiadványjegyzékben?

Kik voltak az akadémiai kiadványok kéziratainak korrektorai?

Az Akadémia  kiadványainak  nyomdai  előkészítését  mindig  a  főtitkár  felügyelte,  s  ebben 

segítségére volt az írnok. Nem volt tehát közömbös annak személye. Kezdetben Kecskeméthy

Csapó Dániel és Frankenburg Adolf viselte e hivatalt, később mások, ahogyan arról a jelen 

kötetben közreadott akadémiai kéziratok is tanúbizonyságot tesznek, míg a korrektor hosszú 

időn keresztül Matics Imre volt.



Mi deríthető ki az akadémiai kiadványok sorszámozásáról?

Azzal, hogy a testület döntött egy-egy mű kiadása mellett, még nem volt bizonyos, hogy a 

kinyomtatáshoz  az  anyagi  alap  is  rendelkezésre  állt,  gondoljunk  pl.  Vajda Péter  Cuvier 

fordítására, amelynek csak az első kötete jelent meg, vagy a Brassai Sámuel által elkészített 

Euklides-fordításra,  amely  két  évtizeddel  a  kézirat  elkészülte  után  került  kiadásra.  Az 

Akadémia közgyűlései tehát több művet támogattak, mint amennyi valójában megjelent.

Ennek fő oka a Társaság bizonytalan anyagi helyzetében keresendő. Ha az alapítók, 

felajánlók által „beígért” összeg (illetve annak az adott évre eső kamata) nem került 

befizetésre, a könyvek és periodikák kiadására is kisebb támogatás jutott. 

A korábbi bibliográfiák és bibliográfusok egymástól vették át a bizonytalan adatokat, s e 

hibákat elkerülendő, nemcsak a Régi Akadémiai Levéltár (RAL) iratait dolgoztuk fel, hanem 

megpróbáltuk felkutatni az egykori nyomdaszámlákat is, mert ezek egyértelműen igazolják, 

hogy végül is mely kiadványok készültek a Tudós Társaság költségén. Sorra vettük azokat az 

intézkedéseket  is,  amelyek  egy-egy  kiadvány  közreadásához  kötődtek,  igyekeztünk 

megkeresni a kinyomtatáshoz kapcsolódó nyomdai árajánlatokat, majd a nyomdai szerződést, 

azután  a  nyomdaszámlát,  az  összeg  kifizetésére  vonatkozó  okiratot,  illetve  a 

pénztárkönyveket.

A Magyar  Tudós  Társaság  főtitkárai  (Döbrentei Gábor  és  Toldy Ferenc)  maguk  is 

készítettek feljegyzéseket a társasági kiadványokkal kapcsolatosan, e kéziratos jegyzeteket is 

felkutattuk  és  áttanulmányoztuk,  s  feldolgoztuk  az  egyes  évekről  készült  főtitkári 

beszámolókat éppúgy, mint az igazgatóság által az országgyűléshez megküldött jelentéseket. 

(Az utóbbiak teljes sorozatát elsőként a jelen sorok szerzője kutatta fel, hiszen  Petrik Géza 

könyvészetében mindössze egy ilyen jelentés szerepel az egykoron megjelent 15 helyett.) 

Az  eddigi  kutatók  nem  figyeltek  fel  arra,  hogy  a  Társaság  már  könyvkiadásának 

megkezdésekor  határozatot  hozott,  hogy  minden  egyes,  úgynevezett  sorszámmal  ellátott 

kiadványban  a  főtitkár  köteles  feltüntetni,  hogy  az  Akadémia  hányadik  kiadványát  tartja 

kezében az olvasó.  Döbrentei Gábor is és  Toldy Ferenc is eleget tett e kívánalomnak, s a 

Magyar  Tudós  Társaság  minden  egyes,  úgymond  nem  hivatalos  kiadványában,  fel  is 

jegyezték, hogy az adott kötet milyen pályázat eredményeként adatott közre, ki lektorálta, s 

hogy hányadik társasági kiadványról van szó. Egy-egy esetben elfeledkeztek erről, s a hiányt 

a következő kötetben pótolták.



Íme az erről szóló egykori akadémiai döntés:

TUDNIVALÓK.

Külön külön minden munkához alkalmazva.

1. A’ magyar tudós társaság ezen munkának csak kiadója lévén, nem kezeskedik a’ benne 

követett  nyelvszabályokról,  sem irásmódról,  sem végre  akérminemü nyelvet  ’s  irást  illető 

elvekről; egyedül arra kívánt a’ kéziratok’ birálatában ügyelni, hogy az elfogadott és sajtó alá 

bocsátandó munka, mint egész egy vagy más tekintetből ajánlható legyen ’s a’ literatura’ jelen 

állapotjában kiadásra méltónak tartathassék.

2. Nem vizsgálhatván meg a’ benyujtott kéziratokat a’ társaság fejenként és egészben: ez, u. 

m.  (a’ munka’ czíme)  N.  N.  és  N.  N.  (véleményadók’ neve)  mint  e’ végre  hivatalosan 

megbizott (tiszteleti, rendes v. levelező) tagok’ irásbeli ajánlására adatott sajtó alá.

3. E’ színjáték azon 71 közül való, mellyek’ fordítására a’ társaság 1831ben Juniusban tagjait 

és 1832ben Martiusban a’ magyar irókat általjában felszólítás.

Jegyzés. Ezen pont változtatással megyen a’ társaság által kitűzött tudományos munkákhoz. 

Egyéb akármineműeknél pedig elmarad.

4. A’ társaság által kiadott kéziratok közűl ez (I. II. II. IV. ’stb:) számu.

A’ magyar tudós társaság ’ határozata szerint.

Titoknok’ aláirása57

 A jelen  bibliográfia  összeállítójának  gondot  okozott,  hogy a  hiányzó  sorszámokra, 

illetve e sorszámokkal ellátott kötetekre hogyan leljen rá, hiszen a jelen összeállításig egyetlen 

olyan  listáról  sincs  tudomásunk,  amely  a  Társaság  reformkori  kiadványait  a  sorszámok 

ismeretében teljes egészében közölte volna. 

Az eddigi kiadványjegyzékek hibás tételeiről

Nem könnyű sorra venni  az akadémiai kiadványokat,  hiszen az eddigi kiadványjegyzékek 

nem voltak hibátlanok. Mielőtt saját jegyzékünket útjára bocsátanánk, néhány olyan elírásra, 

tévedésre  szeretnénk  felhívni  az  olvasók  figyelmét,  amelyre  kutatómunkánk  során 

bukkantunk. 

57 Vö.:  Negyedik nagy gyülés. 1833. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. 
Egy. ny. pp. 42–43.



Az 1890-es akadémiai kiadványjegyzék

E bibliográfia – tévesen – akadémiai kiadványnak véli a Jancsovics-féle szótárt (Jancsovics

István: Új magyar–szláv és szláv–magyar szótár. 1–2. 1848.), holott az nem a Tudós Társaság 

gondozásában  jelent  meg.  Ugyanez  a  jegyzék  az  ’Akadémia  munkálódásairól  s  pénztára 

mibenlétéről’ elnevezésű sorozatról azt tartja, hogy csak 1847-ben indult, holott ez már 1831-

ben elindult. Nyilván akkor csak az 1847-es kötetet találták meg. 

Az 1896-os akadémiai kiadványjegyzék

Ez a jegyzék nem szólt az akadémiai rendszabályok 1845-ben tervezett módosításához kiadott 

kötetről  Szily,  Frivaldszky Imre ’Balkányi természettudományi utazás’ című 1838-as írását 

pedig külön műként tüntette fel, holott az csak különlenyomat az évkönyvből. 

Az 1978-ban (az akadémiai könyvkiadás megindulása 150(?) évfordulója tiszteletére) 

közreadott akadémiai kiadványjegyzék

Ennek összeállítói  az alábbi reformkori  műveket – tévesen – akadémiai kiadványoknak 

vélték: 

1841

Kazinczy Ferenc  eredeti  munkái.  Levelei  Kis Jánoshoz.  2.  köt.  (1811–1830). 

(Össze szedék Bajza József és Schedel Ferenc.) 388 p.

1842

Kazinczy Ferenc levelei  Kis Jánoshoz. I.  köt. 1793–1830. (Összeszedték  Bajza 

József és Schedel Ferenc.) XVIII, 384 p. 

Széchenyi István: A Magyar Academia körül. Trattner és Károlyi ny. 56 p.

1848

Balogh Pál, Almási: Egy pár szó a’ Magyar Tudós Társaság ügyében. 22 p. 

Jancsovics István: Uj magyar–szláv és szláv–magyar szótár. 1–2. köt. A Magyar 



Tudományos Társaság meghagyásából. Szarvas,  Réti Lipót ny. VI, 448; XVIII, 

417 p.

Tóth Lőrinc:  Eszmék  a  magyar  tudományosság,  Akadémia  s  iskolaügy  körül. 

Pozsony, 79 p.

A fenti  műveket  nem  a  Magyar  Tudós  Társaság  jelentette  meg.  Elhatározták  ugyan  a 

Kazinczy-sorozat egészének elkészítését, de abból az Akadémia gondozásában csak két kötet 

jelent meg. (E bibliográfia összeállítójának azért feltűnhetett volna, hogy – szerinte – előbb 

jelent meg a levelezés második kötete, s csak egy évre rá az első.)

Széchenyi munkáját ugyanúgy nem az Akadémia adta közre, mint  Almási Balogh Pál 

vagy  Tóth Lőrinc  kötetét.  Jancsovics szótára  sem  akadémiai  kiadvány,  címében  egy 

tudományos társaságra hivatkozik, az azonban nem a Magyar Tudós Társaság és nem is a 

Magyar Tudományos Akadémia. 

Elképesztő címleírási hibákat követtek el az 1978-as akadémiai bibliográfia összeállítói, ezek 

közül csak egyet kívánunk kiemelni: 

1843

Szinnyei József, id.: A’ magyar szókötés főbb szabályai. A’ magyar tudós társaság külön 

használatára. 7, 129 p.; 2. jav. kiad. 1852. VI, 96 p. 

Ezzel ugyanis az a gond, hogy id.  Szinnyei József, a híres bibliográfus, aki a század 70-es 

éveiben  tűnt  fel  tudományos  munkáival,  s  akinek  a  ’Magyar  írók  élete  és  munkái’ című 

sorozata  1890-ben indult  útjára,  1843-ban aligha írhatott  tudományos művet az Akadémia 

felkérésére,  mivelhogy 13  esztendős  volt.  A címben  jelzett  könyvet  egyébként  Szvorényi

József  írta.  További  gondot  jelent,  hogy  Szvorényi 1843-ban  még  nem  volt  a  Magyar 

Tudományos Akadémia tagja, így őt nyilván nem is kérhették fel egy hivatalos akadémiai 

kiadvány megírására.  Szvorényit 1846-ban választották a testület sorába, s e műve is 1846-

ban jelent meg. A kötetnek a címe sem pontosan ez, a valódi cím, a valódi szerző, a valós 

kiadási év és a mű valós terjedelme a következő:



Magyar ékes szókötés. A’ magyar tudós társaság’ jutalomkérdésére. Irta Szvorényi 

József.  Első  rangu  pályamunka.  Budán,  1846.  Egy.  ny.  VI,  253,  [5]  p. 

(Nyelvtudományi pályamunkák 4.)

Végül  még  egy megjegyzés:  nem tudunk  róla,  hogy  Szvorényi munkája  1852-ben  ismét 

megjelent  volna.  Ha  cinikusak  vagyunk,  mindehhez  hozzá  tehetjük:  az  1978-ban  közölt 

címleírás többi része rendben van.


