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A Magyar Tudós Társaság részére nyomtatott
első akadémiai kiadványról kiállított nyomdaszámla

1831. április 10.-ről

Jegyzék

A’ T. T. Magyar Tudós Társaság’
rendelésére nyomtatódott – alku szerint:

1831. január 11.
200 példány velenczei finom velin papiroson
1800  “ finom posta papiron
3000  “ fejér nyomtató median papiroson

Öszvesen 5000 exempl: ezen czim alatt:

„  A’ Magyar Tudós Társaság’ Alap-  
Rajza és Rendszabásai”

3˝ nyomtatott ív teszen a’ 82 for.........................................287
2000 Boríték naturpapiroson................................................49
600 exe. Planum et Statua Erudita Societatis Hungaricć – mellyek között 20 velentzei velin – 
80 postapapiron – alku szerint – 
nyomtatási ára: a’ 12 fl.........................................................42
600 boríték a’ Deák Státumokhoz
finom naturpapiroson a’ ......................................................17

––––––––––––––––––
Summa............................................................395 for. ezüstp.

Pesten, April 10. 1831.
Trattner és Károlyi

Typographia



A Magyar Tudós Társaság részére kiállított
első könyvkötői számla részlete

1831. május 29.-ről

Darab  f Kr

1997 A’ Magyar Tudós Társaság alaprajza és Rendszabásai be’ eresztett Borittékkal 199 42

2998 A’ Magyar Tudós Társaság 
alaprajza, ránczolva 149 54

600 Planum et Statua be’ eresztve  60

(...)

2 A’ Magyar Tudós Társaság alaprajza, az 
Magyar Ország mind a’ Két Királyainak 15

2 Planum et Statua mind a’ 
Két Királyainak 15

1 Planum et Statua az Nador Ispánynak 7 30

Budán 29-ik Május 831
Josef Lang

Könyv Kötő



A Magyar Tudós Társaság részére kiállított
kőnyomó intézeti számlához fűzött titoknoki megjegyzés

1831. december 6.-ról

Hogy a’ műszavak kiszedése dolgában a’ társaság tagjaihoz 32 levelet, a’ nyelvtudomány, filozofia és 
történetirás  osztályaihoz  tartozó  mű  szómustrákból  pedig  mindöszve  36  példányt  kőre  irva  ’s 
nyomtatva Höschl Jóseftől a’ maga’ papirosán kezemhez vettem, ezzel bizonyítom. 

Budán Decemb. 6d. 1832.
Döbrentei Gábor

Megjegyzés: Döbrentei rossz dátumot írt, a nyomtatványokat ugyanis 1831. december 6-án vette át, ami részben  
a számla dátumából, részben a pénztári kifizetésből kitűnik, amelyet  Teleki József hitelesített aláírásával 1831. 
december 6-án



A Magyar Tudós Társaság
első igazgatósági jelentésének elkészülte után

kiállított nyomdaszámla
1832. március 8.-ról

Jegyzék

A’ Magyar Tudós Társaság’ 
Rendelésére nyomtatódott:

1832. febr. 8-án
5500 Exemplár – A’ Magyar Tudós Társaság’ Igazgatóságának Jelentése a’ Társaság 1831. eszt. 
Munkálódásairól és pénztárának mibenlétéről – pénzt. tabellákkal – 
5500 exemplár nyomtató posta papiroson
200 finom velin iró papiroson nyomva
˝ ív – 8o – alku szerint  32 f

––––––––––––––––––
Somma... 32 f

Pesten, Marc. 8.kán 1832.Trattner és Károlyi
§§Typographia



A Magyar Tudós Társaság által nyomtatott
első szakkönyv leszállításáról szóló nyugta

1832. július 28.-ról

Ellen-Nyugtatvány.

Hétszáz  negyvenöt  példány körmöczi  nyomtató  és  5  példány velin  papirosra  nyomtatott  Magyar 
Helyes Irás czimű Munkácskáról, mellyet a’ Magyar Tudós Társaság’ számára és költségére, Könyv-
nyomtató  Intézetünkben  készítettünk,  ’s  hogy  ennél  sem  többet  sem  kevesebbet  nem,  ezzel  
bizonyitjuk.

Pesten, Julius 28. 1832.

Az az 750 példányTrattner és Károlyi
Typographia

Megjegyzés: 1832. július 30-án a Wigand Könyvkereskedés igazolja, hogy a fenti műből 600 példányt eladás  
céljára átvett a Magyar Tudós Társaságtól.



A Magyar Tudós Társaság részére
Füskúti Landerer könyvnyomtató Intézete által kiállított árajánlat

1832. szeptember 8.-ról

Tekintetes Tudós Társaság!

Van  szerencsém  Levéltárnok  Dr.  Schedel  Ferencz  Úr  felszóllítása  következésében  a’  Tisztelt 
Társaságnak a’ következőket felelhetni:

1.
Egy nagynegyedrétű ív, nagyobb ciceroval, a’ jegyzések nagyobb garmonddal, 500 példány papiros 
nélkűl                               12 for. pengőben

2.
Egy nagy 8-adrétű ív kisebb ciceroval, a’ 
jegyzések kisebb garmonddal, 
500 példányban papiros nélkűl.......................................12 – –
Ezer példány papiros nélkűl .........................................18 – – 

3.
Egy nagy 12-edrétű ív, kisebb garmonddal, 
500 példány papiros nélkűl ...........................................14 – –

4. 
Egy kis 8-adrétű ív, kisebb garmonddal, 
500 példány papiros nélkűl ...........................................10 – –

5.
Egy nagy 8-adrétű ív, részint kisebb 
ciceroval, részint nagyobb garmonddal, 
500 példány papiros nélkűl............................................12 – –

6. 
Egy nagy 8-rétű ív, részint nagy 
garmonddal, szinte annyi, vagy talán több 
petittel, 500 példány, papiros nélkűl ..............................15 – –

Noha ezen árok egy kevéssé talán magosaknak fognak tetszeni, minthogy könyvárosoknak egy pár  
pcent-el jutalmasabban is nyomtatunk, azon a’ tiszteltt Társaság meg ne ütközzék, minthogy az általa  
kiadandó munkáknál sokkal több szorgalom, gond, ügyelet, tisztaság, ’s csinosság kívántatik.

A’ papirosra nézve azt jegyzem meg, hogy annak itt bizonyos árát hosszabb időre nem szabhatom, 
hanem a’ kelendő vagy helybeli  piaczi  áráért,  minden pcnto hozzá számolása nélkűl  kész vagyok 
előállítani a’ szükséges és megkívántató neműt, ’s mennyiségűt.

A’ nyomtatási  próbák ./.  alatt  azon figyelmeztető megjegyzéssel  vannak mellékelve,  hogy ezen  
betűknek  nagyobb  része  még  csaknem  egészen  új.  –  Mellékelve  van  azontúl  .//.  alatt  egy 
próbanyomtatvány  Rostfingerlin  Ménus  frankfurti  betűöntő  intézetéből,  melly  betűknek  mintái 
(matricai)  már  útban  vannak,  ’s  néhány  nap  múlva  el  is  kell  érkezniök;  az  öntés  6  hét  múlva  
elkészűlhet,  ’s  ekkor  szolgálhatok  a’ Társaságnak  ezen  betűkkel  is,  mellyek  a’ mostani  legújabb 
úgynevezett  antiqua  betűk  közűl  a’  legszebbek.  Ha  pedig  a’  Társaságtól  kiadandó  munkák 
nyomtatásával  hosszabb  időre  volna  szerencsém  megtiszteltetni,  kész  vagyok  a’ külföldi  nálam 
nagyrészént  meglévő  próbái  szerint  az  Academia  által  választandó  többnemű  betűk  matricait  is 
meghozatni, ’s a’ rólok öntött betűkkel csak a’ Társaság munkáit nyomtatni, ha ez úgy kívántatnék.

A festékre nézve nyomtathatok vagy a’ tulajdonmagam készítményű ’s közönségesen használtatni 
szokott festékemmel, vagy Musart  budai  festékkészítő-ével,  mellyel  az itteni többi könyvnyomtató 
intézetek élnek közönségesen;  mivel  azomban önpirulással  kell  megvallanom,  hogy ezen festékek 



közűl a’ jóminőségű szerek’ hijánja miatt egy sem mérkőzhetik még csak a Németek festékével is, 
annál kevésbbé pedig a’ Francziák, vagy Angolokéval; ’s a’ Társaság maga is meggyőződhetett már  
arról,  hogy a’ nálunk Magyarországban készűlt  nyomtatványokban,  ha a’ festék annak rendszerint  
vékonyan illesztetett a’ betűre, hogy ennek hajszál ’s árnyékvonásai rendesen meglássanak, nagyon 
halavány a’ nyomtatás, és csak azon nyomtatás fekete, mellyben a’ betűknek a’ szerfelett sok festék 
miatt haj és árnyékvonásait sem láthatni, vagy is csak azon nyomtatvány fekete, melly el van mázolva,  
holott  a’ franczia  ’s  angol  nyomtatás még akkor is  fekete,  ha a’ festék a’ betűre csak mintegy rá  
lehellve  látszik  lenni.  –  A’ nyomtatás’ mesterségének  ebbeli  híjánossága  kipótolása  végett  el  is  
határoztam magamban, hogy jövő tavasszal kimegyek a’ külföldre, hol a festék jobb készítése módját  
ott helyben szemmel látás és tapasztalás által is jobban kitanúlhassam. Addig is pedig, ha a’ Társaság  
engem tisztelend meg munkái  nyomtatásával,  ’s  egy-egy ívtől  1 pengő forinttal  többet  fizet,  kész 
vagyok magamat  lekötelezni  arra is,  hogy Andrée testvérektől  Frankfurtból,  kiknél  Párisi  festékek 
lerakója találkozik, hozatandjak franczia festékeket.

Pesten, September 8ikán 1832

Füskúti Landerer könyvnyomtató
Intézete Pesten



A Magyar Tudós Társaság által
az Urak utcája 612. számú ház első emeleti helyiségeire

megkötött irodabérleti szerződés
1832. november 16.-ról

Házbéli szerződés, melly egy részről Mtgos Széki Gróf Teleki József Fő-Ispán, Referendárius s. a. 
t. Úr ő nagysága, mint a’ magyar tudós Társaság Előlülője és ugyan e’ Társaság igazgató Tanácsának e’ 
végre Meghatalmazottja, – más részről pedig Károlyi István Úr mint pesti Házbirtokos között köttetett,  
úgy mint:

1.  Kötelezi  magát  Károlyi  István arra,  hogy Pesten az  Urak-útszájában a’ 612 szám alatt  lévő 
újonnan  épült  házában  az  első  emeletben  a  magyar  tudós  Társaságnak  szokott  használatára  ’s 
tisztviselőinek ’s cselédinek lakására egy az alább ki tett szobákból álló szállást bérbe fog adni.

2.  Melly bérbe  adandó Szállás  az  első  emeletben  Pyrken Kapitány mostani  szomszéd felől  e’ 
következőkből fog állani, u.m.: az útszára egy nagy szála vagy terem négy ablakkal; mellette szinte két  
szoba  mindegyik  két  két  ablakkal  az  útszára;  továbbá  egy háló-szoba  vagy alkofen;  egy kissebb 
szobátska a cassa számára; egy előszoba a’ grádicsnál, – az udvarra pedig egy nagy kétfelé’ osztandó 
szála, azon kívül négy szoba, egy konyha ’s egy fapincze padlás; végre a’ Társaság szolgája számára 
egy szoba és egy konyha akar főldszint akar a’ 2 ik emeletben, a’ mint a’ Tulajdonosnak tetszeni fog. – 
Ellenben

3. A’ Méltóságos Gróf Előlülő és Meghatalmazott ezennel kötelezi a’ magyar tudós Társaságot a’ 
most leírt lakásért minden esztendőben 850 for. az az Nyólcszáz Ötven pengő forint házbérnek ezüst  
húszasokban leendő fizetésére, melly házbér a’ Társaság pénztárábol félesztendőnként anticipando az 
az előre lészen lefizetendő. –

4.  Ezen házbéri  szerződés  három egymás  után  következő esztendőre  az  az  1833 esztendő Sz.  
Mihály napjátol  1836ik esztendő Sz.  Mihály napjáig fog tartani.  –  Azon esetre azomban,  ha hogy 
három esztendő eltőlte után se az eggyik, se a’ másik contraháló-fél félesztendei előre bocsátandó 
felmondás  által  akaratját  ki  nem  nyilatkoztatja,  ezen  szerződés  ismét  újabb  három  esztendeig 
tökélletes erejét megfogja tartani. –

5. Köteles lészen a’ tudós Társaság ezen bérbe vett szállást csínosan, tisztán és épen fenntartani, 
semmit a Tulajdonosnak híre ’s tudta nélkül abban nem változtatni, a’ három esztendő el tőlte után 
pedig a’ nem reménylendő ki költözés esetében mindent azon karban, melyben által adva leend, ismét  
tisztán és épen vissza adatni. – Ide értvén egyszersmind azt is, hogy ha a’ tudós Társaság tisztviselői,  
vagy cselédei gondatlansága vagy akármiféle tette által a’ szállásban kár történnék, ezen károsodás  
pótlását a’ tudós Társaság magára fogja vállalni.

Melly e’ képpen történt házbéri szerződés két egyenlő párban kiadatott. Költ Pesten, November 16n 
1832. – G. Teleki József m.k. /:P.H.:/ – Károlyi István m.k. /:P.H.:/



Schedel Ferencz levéltárnok árajánlatkérő levele
az Egyetemi Nyomdához

A’ M. Kir. Egyetem’ Nyomtató Intézete’ Factorához!

1. 

Egy nagy- 4ed rétű iv, nagyobb ciceroval, a’ jegyzések nagyobb garmonddal, 500 példányban, papiros 
nélkül hogy’? – ’s hogy’ papirossal? 100 példány velenczei velinen, 400 körmöczi nyomtatópapirosra 
levén nyomtatva?

2.

Egy nagy- 8ad rétű ív, kisebb ciceroval,  a’ jegyzések kisebb garmonddal, 500 példányban, papiros 
nélkül hogy’? ’s hogy’ papirossal? 100 példány, velenczei velinre, 400 körmöczi nyomtató papirosra 
levén nyomtatva.

––––
Más 1000 példány ismét papiros nélkül és azzal?

3. 

Egy nagy- 12ed rétű iv kisebb garmonddal 500 példányban, körmöczi nyomtatópapirosra hogy’? és 
hogy’ papiros nélkül?

4.

Egy kis- 8ad rétű ív kisebb garmonddal 500 példányban, körmöczi nyomtatópapirosra hogy’? és hogy’ 
papiros nélkül?

5.

Egy nagy- 8ad rétű iv részint kisebb ciceróval,  részint nagyobb garmonddal,  500 példány,  papiros 
nélkül hogy’? ’s hogy’ körmöczi nyomtatópapiroson?

6. 

Egy, nagy- 8ad rétű iv részint nagy garmonddal, szinte annyi vagy talán több egy petittel, 500 példány 
papiros nélkül hogy’? ’s hogy’ körmöczi nyomtatópapiroson?

––––

Ezekre  a’ választ,  valamint  a’ megnevezett  külön  betűket  ’s  a’ festék mivoltát  mutató nyomtatott  
próbalapokat Szeptember’ 8ikáig, délig, elvárja a’ Tudós Társaság’ Elölülője Mlgos Gróf Teleki Jósef 
Ő Nagysága, vagy az aláiró

Dr Schedel Ferencz
Levéltárnok

Megjegyzés: Schedel Ferencz levélvázlata alapján. Ezen dátum nem szerepel. Feltételezhető, hogy 1833-ban írta.



A Magyar Tudós Társaság másodelnökéhez, 
Széchenyi István grófhoz Ifj. Kilián György könyvkereskedő által írt levél

Kézbesítve: 1833. március 24-én 

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. Ketsegtet a remény,  hogy buzgóságom, mellyel a serdülő magyar  
Literatúrát kezdő létemre is gyarapítani ügyekezem, méltó figyelmet fog gerjeszteni mindazokban, kik 
a  magyar  nyelv  s  Literatúra  országos  terjedését  és  virágzását,  ugy,  mint  Méltóságod,  szivökön 
hordozzák.  Serény  iparkodásomat,  ha  azt  még  Méltóságod  nem  ösmerné,  említenem  tiltja  a 
szerénység. De őszinte ohajtásomnak, mellyel a Nemzet, s nyelve ügyében szolgálni vágyok, talán 
kétségbe nem könnyen hozható bizonyságát adom, ha azt nyilatkoztatom, hogy a munkák eladását 
mind  a  külső  Könyvárosokra  nézve,  mind  itt  helyben  Pesten  10  kamatért  100-tól  vagyok  kész 
elválalni.  Sőt  megkülönítő  megbetsülésnek  fognám tartani  az  értintett  munkák  árulását  bár  milly 
föltételek  alatt  is  elfogadni.  Ezen  alázatos  kérésemet  midőn  kegyes  figyelmébe  ajánlom, 
megkülön(bö)zött mély tisztelettel maradok

Méltóságod
alázatos szolgája

Ifjabb Kilián György
pesti könyváros



A Magyar Tudós Társaság levéltárnokának, Schedel Ferencnek
Beimel József nyomdászhoz küldött levele 1833-ból Beimel József válaszaival

(A nyomdász válaszait dőlt betűvel szedtük)

N. Beimel József Urhoz

1.

Egy nagy- 4ed rétű iv, nagyobb ciceroval, a’ jegyzések nagyobb garmonddal 500 példányban, papiros 
nélkül hogy’? ’s hogy’ papirossal? 100 példány velenczei velinre, 400 körmöczi nyomtatópapirosra  
levén nyomtatva. –

Papiros nélkül 16 for. azzal 38 for. Váltóban

2.

Egy nagy- 8ad rétű iv kisebb ciceroval,  a’ jegyzések kisebb garmonddal,  500 példányban, papiros 
nélkül hogy’? ’s hogy’ papirossal? 100 példány velenczei velinre, 400 körmöczi nyomtatópapirosra  
levén nyomtatva. 

Ugyan mint felljebb 14 for. 36 for. Váltóban

––––

Más 100 példány ismét papiros nélkül és azzal? 

18 for. azzal 66 for.

3.

Egy nagy- 12ed rétű iv kisebb garmonddal 500 példány, körmöczi nyomtató papirosra hogy’? ’s hogy’ 
papiros nélkül? 

19 f. azzal 40 f.

4. 

Egy kis- 8ad rétű iv kisebb garmonddal, 500 példány, körmöczi nyomtatópapirosra hogy’? és hogy’ 
papiros nélkül?

13 for. – 35 for.

5.

Egy nagy- 8ad rétű iv részint kisebb ciceroval,  részint nagyobb garmonddal,  500 példány,  papiros 
nélkül hogy’? ’s hogy’ körmöczi nyomtatópapiroson?

14 for. – 36 for.

6.

Egy nagy- 8ad rétű iv részint nagy garmonddal, szinte annyi vagy talán több petittel, 300 példány,  
papiros nélkül hogy’? ’s hogy körmöczi nyomtatópapiroson? 

20 for. – 45 for. Váltóban

––––

Ezekre a’ választ,  valamint  a’ megnevezett  külön betűket  ’s  a’ festék’ mivoltát  mutató nyomtatott 
próbalapokat September’ 8ikáig délig elvárja a’ Tudós Társaság’ Elölülője Méls. Gróf Teleki József Ő 
Nagysága, vagy az aláírt

Dr Schedel Ferencz
Levéltárnok

Kivánság szerint 
Minden Papirossal: Beimel Jósef

Megjegyzés: Schedel Ferencz saját kezű levélfogalmazványa alapján. Feltételezhető, hogy 1833-ban írta.



A Magyar Tudós Társaság elnöke, Teleki József gróf levele
a Társaság másodelnökéhez, Széchenyi István grófhoz

1833. február 25-én

Méltóságos Gróf és Másod Előlülő Úr!

A’ Levéltárnok Úr azt jelenti,  hogy a Zseb-szókönyv a’ nyáron alkalmasint annyira elkészűl,  hogy 
nyomtatás  alá  jöhet,  és  hogy  a’ Pesti  egyetem  könyvnyomtató  intézete  annak  nyomtatása  eránt  
bizonyost kívánna, jó eleve tudni, hogy mind a szükséges papíros, mind a’ meg kívántató új betűk  
megszerzése eránt az előkészűletek maga idejében meg tehesse. Távol létem nem engedi,  hogy ez 
eránt értekezhessem, azért a Méltóságos Urat bátorkodom megkérni, méltóztassék a dolgot bővebben 
maga elejébe terjesztetni, mindeneket el rendelni és az említett könyvnyomtató intézettel egy bizonyos 
szerződésre lépni, melly mind annak, mind nekünk elégséges bátorságot adjon. – Az ezen nyomtatásért 
fizetendő summa nagyobbatska lessz, és hogy azzal meg ne akadjunk, jó vólna talám a fizetést négy 
egyforma rátákra felosztani olly formán, hogy az első az első kötet nyomtatásának,  a’ második a’ 
másodikának  el  kezdésével,  a’ harmadik  ennek  bévégzésével,  a’ negyedik  pedig  ez  után  három 
hólnapra fizettessék. Egyébbarránt magamat szivességébe, barátságába ajánlván maradok 
A’ Méltóságos Úrnak

Bécs, Februarius 25n 1833.
alázatos szolgája:

P. Teleki Jósef



A Magyar Tudós Társaság számára Wigand Ottó könyvkereskedő által írt levél
1833. június 27-én

Tekintetes Tudós Társaság!

Alólirt  könyvkereskedés tisztelettel  jelenti,  hogy 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.

Tisztelettel maradván Pesten Sz. Iván h. 27. 833.

A’ Tekintetes Tudós Társaság

alázatos szolgája
Wigand könyvkereskedése



A Magyar Tudós Társaság titoknokához, Döbrentei Gáborhoz
özv. Csáthy Györgyné könyvkereskedő örökösei által írt levél

Debreczen August. 21én 1833.

Tekintetes Ur!

Azon hazafiui indulattól – melly minden szerény könyvárosnak, a’ honni literatura terjesztésében 
tulajdona lenni szükséges – lelkesittve, bátrak vagyunk a’ Tekintetes urat meg keresni ezen kérésünkel: 
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,  melly szerint  a’ mi  a’ már  tisztelve emlitett  magyar  tudós 
társaság’ eddig  is  megjelentt,  ez  után  is  megjelenendö  könyvei’ elszéllesztöi  kineveztetésünkben 
eszköznek lenni mi a’ Tekintetes Urat felette ohajtanánk. –

Meg vagyunk mi gyözödve a’ felöl hogy a’ Tekintetes ur ezen mi merészetünket legkevésbé is 
rosszalni  nem fogja;  ’s  teljes  bizodalomban vagyunk hogy mi  a’ Tekintetes  ur  pártolása  alatt  [...]  
leendő  kineveztetésünk  megnyerésében  szerencsések  fogunk  lenni.  Mely  esetben  mi  –  kiknek 
Könyvkereskedése hazánk nagy része hitelét megnyerni szerencsés vólt – ajánljuk magunkat a’ szokott  
könyvárosi minden kötelességek a’ megelégedésig pontos telljesitésére. –

Addig is pedig mig ezen alázatos kérésünk valami előmozdittatást nyerhetne alázatosan kérjük a’ 
Tekintetes urat eggy pár perczenetet sok foglalatosságaiból üres óráiból a’ mi a’ Tekintetes ur néhány 
soraival e’ tárgy felöl teendő tudósittatásunkra szakasztani.

Mit is mi ohajtva várván magunkat a’ Tekintetes ur szives indulatiban ajánlottal mély tisztelettel  
vagyunk

A’ Tekintetes Urnak

alázatos szólgái
néhai özv.  Csáthy Györgyné

Könyvárosi örökössei



A Magyar Tudós Társaság részére
Eggenberger József könyvkereskedő által írt levél 

1833. november 15-éről

Tekintetes Magyar Tudós Társaság!

Az alulirtt egész tisztelettel ajánlkozik a’ Tekintetes Tudós Társaság’ minden eddig kinyomtatott, ’s 
ezután nyomtatandó Munkáinak árulására, kérvén azoknak eladás végett leendő átadását.

Minekutánna azonban kivánatos, hogy azon Munkákat az egész magyar kir. birodalomban – szint’ 
azon  az  áron  meg  lehessen  szerezni,  mint  Pesten  –  szükséges,  hogy  Pesten  kívül,  a’ munkák  
eladásában fáradozó minden könyváros, könyvkötő vagy más könyvet árulónak  10/00  Rabat jutalom 
adassék – hogy ezt tenni képes legyen az alúlirtt, úgy véli, hogy a’ Tekintetes Tudós Társaság az ő  
számára, mind az eladással és a’ könyvek elterjesztésével egybekötött költség és fáradtságáért, mind 
pedig a’ hitelezéssel együtt járó risicó miatt, a’ különben is szokott 20/00 Rabatot resolválni méltóztatik.

E’ szerint kötelezi magát az alólirtt, minden fél esztendőben az elárult példányokrul számolásra ’s  
a’ bejött summának készpénzben leendő béfizetésere. 

Midőn a’ Tekintetes Társaság kiadott munkáinak szorgos és fáradhatatlan árulására ’s terjesztésére  
magát teljes iparral ajánlaná – megkülönböztetett tisztelettel marad

A’ Tekintetes Magyar Tudós Társaságnak
Pesten Sz. András hava 15én 1833

alázatos szolgája

Eggenberger Jósef 
Könyváros



A Magyar Tudós Társaság igazgatóságának döntése
Eggenberger József könyvkereskedő ajánlatáról

1835. szept. 9-én

„15. Olv. [astatott]  Wigand és ifjabb Kilián pesti könyvtárosok’ magok ajánlkozása a’ Társaság által 
kijövő könyvek’ árulására nézve, valamint a’ Csáthy örököseié is Debreczenben, kik ottan kívánnák 
magokra  vállalni  az  említett  munkák’  eladását,  mellyre  az  találtatván  a’  számvételre  nézve 
egyszerűbbnek ’s jobbnak, hogy inkább csak egy könyvárosnak adja által az Igazgatóság a’ könyveket, 
olly pcentummal (procentummal = százalékkal), melly mellett ez megint minden más könyvárosnak 
küldözhesse az országba a’ példányokat, az Elölülő Úr magára vállalá, hogy ez iránt Eggenbergert fel 
fogja szólítani ’s a’ következő ülés akkor bizonyosabbat határozhatna.”
„10.  A’ November  3d tartott  igazgatósági  tanácskozás’ 15.  pontja  következésében eléadja  a’ Mélt. 
Elölülő Úr Eggenberger József pesti könyvtáros’ írásbeli ajánlkozását, minél fogva huszával százától  
a’ társaság Évkönyveit ’s ezután kijövendő nyomtatványait általveszi s’ azokat mind helyben, mind az 
ország egyéb helyein maga által adandó percentek mellett azon áron fogja árultatni, mellyet mindenik  
munkának  maga  a’ Tek.  Igazgatóság  szab;  ’s  valahányszor  kívántatni  fog,  ezen  czikkelyekről  a’ 
társaság’ ellenőrével számolni is kész.
Ezen feltételek mellett Eggenberger könyváros’ ajánlkozása jövendőre nézve elfogadtatik.”

MTA Igazgatósági üléseinek jegyzőkönyvéből
1835. szept. 9.
K. 1303



A Magyar Tudós Társaság írnokának fogadalomtétele
1836. június 21-én

Fogadás

Alulírt  becsületem’ szavára  fogadom,  hogy  mint  a’ m.  t.  t.  rendes  irnoka,  minden  előtt  köteles  
tisztelettel fogok a’ mélt. elnökség ’s a’ tek. igazgatóság, valamint az egész tek. tudós társaság iránt 
viseltetni; erkölcsi és illedelmi magamviseletével egész erőm szerint rajta lenni, hogy az academia’ 
méltósága ellen ne vétsek;  az  előmbe szabott  vagy idővel  szabandó utasítást  általában ’s  minden  
pontjaiban különösen híven teljesíteni; az elnökség és a’ tisztviselő urak, ’s név szerint a’ titoknok úr  
iránt, kitől várom közvetlenül minden megbizatásaimat, illő tekintettel lenni, ’s minden hivatalomat 
érdeklő  rendeléseinek  eleget  tenni;  végre  a’  hivatalos  tárgyak  közül  a’  legszorosabb  hallgatást  
követvén, sem a’ hallottakat, sem az olvasottakat, sem szóval, sem irásban tovább nem adni. Szentűl  
fogadom.

Pesten, június’ 2d. 1836.Kecskeméti Csapó Dániel
írnok



A Magyar Tudós Társaság írnokának levele 
Schedel Ferencz titoknokhoz 

1836. augusztus 24-én

Tekintetes Titoknok Ur!

Én a’ correcturához esküdve nem vagyok,  hanem csak  a’ meddig ’s  a’mennyiben győzendem, 
hagyatott nálam 1834-ben; már pedig azt régóta nem győzöm, részint mert vitele, lélekisméretesen  
vive,  független és  szabad individuumot,  de  még a’mellett  segédet  is  kiván az  összehasonlításban; 
részint  pedig,  és  leginkább  azért,  mert  annyi  időmet  elrabolja,  hogy  utána  magam sem élhetek, 
nemhogy még segédet  is  tarthassak,  a’ mostani  fizetés  mellett.  –  Elég volt  nekem 3 ˝  esztendeig 
kínlódnom és bajlakodnom vele jobb és rosszabb körülmények között, a’minek a’ Tek. Úr is eléggé  
tanúja. Legjobban érzi és fájlalja pedig kiki önhibáját. –

Élni és élhetni igyekszik mindenki; nekem is erre kell  törekednem. Már pedig az irogatás után 
könnyebben élhetek, mert nem kell hozzá segéd, mégis egy hét alatt többet keresek és kereshetek ez  
által, mint a’ correcturával hónaponként, és a’ jutalom amazért mindjárt, nem egy-egy hónap mulva 
adatik kezembe.

Ezen okok késztetének engemet arra,  hogy a’ correcturát,  mellybe először magam is  csak úgy 
cseppentem  belé,  más  szabad  személynek,  a’  Tek.  Ur’ megegyezésével,  általengedjem.  Kínálni 
méltóztatott  ezzel  Molnár  Sándort  is,  ha  nem csalatkozom;  de  ez,  a’ mostani  ívdíj  mellett,  nem 
acceptálta: adnunk kellett tehát így annak, a’ ki azt két kézzel fogadta, t. i. Matics Imrének. És hogy őt 
rendes foglalatosságom ’s ügyes bajos dolgaim utáni futkározásom mellett is eléggé segítem, az se 
nem makacsság, se nem restség. (Hát a’ Tájszótár hogyan készül el ’s mikor?) – A’ hozzám küldött ív, 
mellyet Maticscsal együtt kerestünk, általam haladék nélkül elkészült, de az óta még is csak itt hever.

Másfél hónappal ez előtt mondék le a’ correcturáról szóval, most pedig itt irásban nyilatkoztatom 
ki,  hogy azt  tovább nem folytathatom úgy,  mint  ezelőtt  és eddig,  hanem ha más körűlmények és  
feltételek  alatt.  Egyébiránt  bővebb  kifejezésemet  e’ tárgy felett  a’ Tek.  Igazgatóság  eleibe  fogom 
terjeszteni; addig is, a’ mennyiben lehet, segédkezet nyújtok Maticsnak.

Többnyire  magamat  további  kegyességébe  ’s  jó  indulatiba  és  kedvezéseibe  a’  legmélyebb 
tisztelettel ajánlott vagyok és maradok

a’ Tekintetes Titoknok urnak

Pesten, august. 24. 1836.

hivatalos szolgájaKecskeméti Csapó Dániel



A Magyar Tudós Társaság levéltárnokának, Schedel Ferencnek levele
a Társaság titoknokához, Döbrentei Gáborhoz

1836. szeptember 26-án

Tekintetes kir. helytartósági Titoknok Ur,

M. Gróf  Teleki József academiai elnök ur’ rendeléséből most a’ következő munkák lesznek a’ tudós 
társaság’ kőltségével sajtó alá adandók:

1)  Novemberi vásárig elkészülendők: a) Külf. Játékszín, XIIId. köt. 6 ív; b) Eredeti Játékszín, Vd. 

köt. 4 ív.
2)  Martiusi vásárig  elkészülendők:  a)  Warga,  neveléstudomány,  1ő kötet,  12  ív.  b)  Romai 

classicusok, 2d. köt. 12 ív. c)  Fabini, szembetegségek, 24 ív. d)  Blaire rhetoricája, 1ő köt. 26 ív. e) 
Kazinczy ered. munkái, 2d. köt. 16 ív.

3) Augustusi vásárig: Évkönyvek; IIId. köt. 50 ív. 

Ezek mellett a’ sajtó alatt levőknek a’ factorsegéddel már meglevő egyezés szerint illy renddel kell  
elkészülniök: a)  Chelius, I. köt. october’ elejére. b) Romai classicusok, 1ő köt. nov. vásárig. d) és e) 
Zsebszótár és Nyelvemlékek, juniusi vásárig; ’s f) a’ Tudománytár’ X, XI és XIId. kötetének februar’ 
közepeig, ’s azon túl minden vásárra egy kötetnek.

Ezeket  azért  adom itt  elő együtt  a’ Tek.  Urnak,  hogy az ezen munkákhoz szükséges betűkben  
szükséget  ne  szenvedjünk;  mert  jelennen,  valahányszor  sürgetem nyomtatásinkat,  többnyire  az  a’ 
mentség, hogy nincs elég betű. E’ tárgyban pedig különösben az a’ kérésem

a) hogy a’ Czollner úr által legujabban metszett, igen csinos garmondból méltóztatnék minél elébb 
annyit rendelni, mennyi hat [……] ívhez kivántatik, minthogy azzal fog nyomtatni a’ Rhetorica, ’s a’ 
Tudománytár a’ XIIId. kötetnél kezdve, melly decemberben menend sajtó alá.

b)  Hogy ugyan  azon  garmondhoz  hasonló  alakú  nagyobbacska  petit  is  készüljön  ’s  öntessék; 
minthogy a’ Kazinczy-munkáinak hátralevő mintegy  tíz kötete, úgy az Eredeti és Külf. Játékszín is 
ezentúl ebből leszen szedendő. Ez is kell legfelebb november’ elejéig, hogy Kazinczy’ második kötete 
minél elébb sajtó alá mehessen. De a’ Rhetoricában előforduló számos jegyzés is ezzel lesz nyomandó.

c) Hogy az ugy nevezett párizsi garmond legalább 4 ívnyivel szaporítatnék. T. i. ebből szedetik  
Chelius mu1ja, mellynek első kötete mihelyt  elkészűl,  következik utána a’ 2d,  3d,  4dik; továbbá a’ 
Kézikönyv, melly több lesz 56 ívnél; Fabini, melly 24 ív.

Méltóságos Elnökünk’ nevében kérem Kegyedet arra, lenne a’ nyomtató intézet némi tekintettel az  
academiára;  ’s  ha  szükséges,  ne  sajnálna  olly  intézkedéseket  tenni,  minél  fogva  itt  előhordott  
munkáink a’ kivánt időre mind elkészülhessenek; mert  azokon kivűl még huszonegy munka várja a’ 
sajtót; ha pedig a’ kijeleltek nem készülnek el, mikor juthat ezekre a’ sor? Nem szeretné az academia, 
ha  kénytelen  lenne  munkáit  több  typographia  közt  felosztani;  ’s  bízik  is  a’ Tek.  ur’ ismeretes  
buzgóságához, hogy dolgaink nem fognak haladékot szenvedni.

Ki egyébiránt igaz tisztelettel vagyok
A’ Tekintetes Titoknok Ur
Pest, sept. 26. 1836.

alázatos szolgája
Dr Schedel Ferencz



A Magyar Tudós Társaság titoknokának, Schedel Ferencnek
Eggenberger József könyvkereskedőhöz 

intézett levele 1838-ban

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.

Miknek hivatalos jelentése után illő tekintettel vagyok(nak)

Kegyednek 

kész szolgája

Megjegyzés: Schedel Ferencz saját kezű levélfogalmazványa alapján, amely nem tartalmazott pontos dátumot



A Magyar Tudós Társaság elnöke, Teleki József gróf levele
a Társaság másodelnökéhez, Széchenyi István grófhoz

1840. július 8-án

Méltóságos Gróf, cs. kir. Kamarás,
Magyar tud. társasági Másod Elnök Ur,

Betelvén  ez  idén  a’  magyar  tudós  társaság’  fennállásának  első  évtizede,  az  igazgatóság’ 
rendeléséből  egy  olly  munka  készül,  mellynek  czélja  nem csak  mind  azt,  mi  intézetünk’ eddigi  
állapotjáról ’s munkálatairól tudandó, rövid és tömött átnézetben előterjeszteni, hanem minden egyes  
tagot is külső állapotjánál és eddigi munkálatainál fogva a’ közönséggel megismertetni.

Ennek  következésében  felszólítom  Méltóságodat  e’ levél’ vételétől  számított  két  hét  alatt,  a’ 
következő adatokat velem közölni:

1.  Szűletése’  idejét,  ennek,  valamint  nevelkedése’  helyeit,  viselt  hivatalait,  tapasztalt  
megtiszteltetéseit,  netalán tett  nagyobb utazásait  ’s  literaturai  vállalatait,  szóval  mindent,  mi  élete’ 
külsőségeit ’s főbb munkálatait illeti.

2. Irói munkálatai lajstromát, éspedig:

a) bármelly nembeliek azok;

b) bármelly nyelven készültek;

c) akár eredetiek, akár fordítások;

d) akár külön és önállóan jelentek meg, akár folyó lapok, időszaki munkák és gyűjteményekben.  
És pedig:

e)  A’  melly  munka  külön  jött  ki,  annak  egész  czímlapja,  minden  kihagyások  nélkül, 
lemásoltassék; úgy a’ formatum is pontosan meg legyen határozva, kitéve, hány lapból áll a’ könyv, ’s  
itt, ha a’ könyvnek két vagy több rendbeli lapozása volna, ezeknek külön följegyzéséről sem kell meg 
feledkezni.

f) A’ mik folyóirásban, heti ’s eff. lapokban vagy gyűjteményes munkákban jelentek meg, azok 
szinte teljes czímöknél  fogva felhordandók,  ’s  megjegyzendő,  hol,  melly évfolyamatban,  kötetben, 
melly  lapokon  állanak:  kivévén  talán  egészen  apró,  prosai  v.  verses  darabokat,  mellyekről  elég 
általánosan megemlíteni, hogy e’ vagy ama munka’ e’ ’s e’ kötetében, e’ vagy ama’ munka’ e’ ’s ez  
esztendei folyamatában, illy ’s illy, apróbb dolgozatok jelentek meg.

g) Ha valamelly munkából több kiadás jelent volna meg, ezek is csak úgy, mint az új munkák 
felhozandók, annak megjegyzésével: javított, bővített kiadás-e, vagy puszta újra nyomtatás.

h) Nincsenek kizárva a’ névtelen vagy álnevű dolgozatok is, úgy, hogy a’ miket a’ szerző titkolni 
nem akar, azok, mint ha igaz neve alatt jelentek volna meg, az e) és f) pontokban említett, mód szerint  
iratnak  le,  az  álnév  följegyzésével  együtt;  ha  ellenben még  tovább is  titkolni  akarná,  általánosan  
mondatik: egy vagy több, illy meg illy tárgyú munkát írt, külön vagy folyóirásokban; ha tetszik ez 
utóbbiak megneveztethetnek.

i) Nem csak saját dolgozatok, hanem azok is feljegyeztessenek az említett mód szerint,  miket 
valaki összegyűjtött, kiadott, vagy mikhez előszót írt, a’ folyóiratokat mellyeket szerkesztett stb.

k) Nem csak azon dolgozatok és kiadások értetnek itt, mik az academia’ felállása óta készültek,  
hanem mind azok, mellyek az író legelső fellépése óta láttak napvilágot. Végre

l) a’ készülő, vagy már kéziratban kész, vagy épen sajtó alatt  levő dolgozatok’ bejelentését is 
kérem.



Csak így nyerhetünk olly bibliographiai egészet a’ társaság’ minden tagjairól, melly nem csak igen 
fontos előkészületül szolgáltand egy egykori  literaria históriához, hanem a’ jelen hétnak is:  t.  i.  a’ 
társaság  minden  tagjait  különb  helyzetök,  és  főleg  munkálkodásaik  neme  és  száma  szerint’  ’a  
legteljesebben megismertetni, igazán meg fog felelni.

Tökéletes  bizván  benne,  hogy  Méltóságod  a’ kitűzött  határidő  alatt,  levelem’ pontjai  szerint 
szerkesztendő feleletével meg fog örvendeztetni; magamat Méltóságod’ kegyeibe ajánlott maradok

Budán, julius 8. 1840.

engedelmes szolgája
Gróf Teleki Jósef



A Magyar Tudós Társaságnak küldött
könyvárusi közös levél

Beérkezett: szept. 1. 1840.

Tekintetes Tudós Társaság!

Forró hálára ösztönzi  minden igaz hazafi’ keblét azon dús áldás, mellyet  olly buzgón áraszt  a’ 
Tekintetes  Tudós  Társaság  magyar  munkák’  kiadása  által  is  a’  müveltség’  és  nemzetesedés’ 
előmozdítása’ ügyében. Hogy ezen munkák még jobban elterjednek a’ nemzet’ kezei között, ’s a’ nagy 
czélnak  még  inkább  meg  legyen  felelve,  az  alulírtak,  tapasztalásból  indulva,  következőket  
bátorkodnak a’ Tekintetes Tudós Társaságnak elejébe terjeszteni. Ugyan is

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. Ebből az következik, hogy a’ könyváros, ki  
honszeretetből  örömest foglalkoznék nyereség’ nélkül is  az említett  munkák’ eladásával,  veszteség  
ellen nem lévén fedezve, a’ hatalmában álló, de költséges ’s e’ miatt a’ többször érintett árúknál nem 
alkalmazható eszközöket, millyenek a’ czime alatti hirdetések, megtekintés végetti házhoz küldés ’sat.  
elmellőzni ’s önfentartástól ösztönöztetve, szorgalmát inkább olly könyvek’ elterjesztésére fordítani 
kénytelen,  mellyeknél  legrosszabb  esetben  sem károsul.  Ez  által  egy  részről  a’ Tekintetes  Tudós 
Társaság főczéljától, a’ müveltség- és nemzetesedésnek magyar munkák’ minél nagyobb terjesztése 
általi  előmozdításától,  esik  távol,  más  részről  pedig  a’ pénztár  is  kárt  szenved  annyival  inkább, 
minthogy azon summák, mellyek a’ sokszor említett nyomtatványokra költetnek, ezek’ igen olcsó ára 
mellett, csak tetemesebb kelet által fedeztethetnek, halasztathatnak felül. Ellenben

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.  Illy módon ezen nyomtatványok’ tetemesen megszaporodott kelete mellett  
akár  az  új  tisztnek,  akár  a’ mostani  könyvárosnak  fizetendő  dij  vagy ezen  utóbbinak  engedendő 
nagyobb  kedvezmények  az  Academia’  könyvkiadási  pénzalapjának  javára  sokszorosan  vissza 
volnának  pótolva.  Mi  pedig  a’  most  érdeklett  pénzalapok’  biztosítását  illeti,  erre  nézve  teljes  
hatalmában állana a’ Tekintetes Tudós Társaságnak árúi’ eladásával csupán a jó hitelű kereskedéseket 
megbízni ’s magának ezeknél is cautio, a’ hitelnek bizonyos summára szorítása, gyakrabbi számvétel 
vagy egyéb módok által biztosítást eszközölni.

Ezek  azok,  miket  tapasztalásunkból  merítve,  vagyunk  bátrak,  a’  Tekintetes  Tudós  Társaság 
figyelmébe  ajánlani,  megjegyezvén,  hogy  alázatos  javaslatunk’ elfogadtatása  által  minden  egyes  
könyváros  a’ Tekintetes  Tudós  Társaság’ érdekébe  vonatnék  ’s  képessé  tétetnék  azon  nagy czél’ 



kivívását segíteni, mellyet a’ Tekintetes Tudós Társaság tűzött ki magának.
Mellyek után magunkat a’ Tekintetes Tudós Társaság’ nagy kegyeibe ajánljuk ’s mély tisztelettel 

maradunk

A’ Tekintetes Tudós Társaságnak
alázatos szolgái

Benczúr József eperjesi könyváros 
Hagen Károly kassai könyváros

Bettelheim Testvérek aradi könyvárúsok
Gottlieb Márton zombori könyváros

Gerold Károly bécsi könyváros
Csathy Lajos debreczeni könyváros

Wajelits János kanisai könyváros
Heckenast Gusztáv pesti könyváros

Kilián és Társa pesti könyváros
Idősebb Kilián

Barra G. özvegye és Stein kolosvári könyvárusok



A Magyar Tudós Társaság elnöke, Teleki József gróf levele
a Társaság titoknokához, Schedel Ferenczhez

a megüresedett írnoki poszt betöltéséről 
1842. március 1-jéről

Tekintetes titoknok Úr!

A Kecskeméti Dániel lemondása által megürült első írnoki helyre a múlt évi December hónap’ 31-
dikéről tett felterjesztése következésében Varga Sámuelt nevezem ki, olly formán hogy ő tovább is a’ 
könyvtár mellett maradjon, de innen fennmaradó idejében a’ több írnokok segítségére lenni tartozzék. 
Egyébbaránt abba is megnyugszom, hogy ő addig mig a’ titoknoki hivatal környűlállásai megengedik 
a’ keddi és pénteki délelőtti órák helyett  szombaton és a szünnapokon dolgozhassék. Az e’ szerint  
megüresűlt  második  írnoki  hivatalra  Terebesi  Sámuelt  a’  Kocsisovszky Imre  halálával  megüresült 
harmadikra pedig Lauka Gusztávot nevezem ki, mindnyájokra nézve megnevezném, hogy fizetésök e’ 
mai naptól van a pénztárnál kirendelve.

Pest, Martius 1-jén 1842.

Lekötelezettje:
P. Teleki József

Megjegyzés:  Kecskeméthy Csapó Dániel 1841. november 27-én családja Budára költözése, nem túl 
rózsás anyagi helyzete és megromlott egészségi állapota miatt mondott le posztjáról tíz évi társasági  
szolgálata után („...hogy Budáról ex professo Pestre járhatnék télen által jó és rosz időben egyiránt,  
úgy magamat téli meleg öltönynyel kellene ellátnom, mihez a kellő költség hiányzik ’s egy pár havi  
fizetésem vagy több is rámenne”.)



A Magyar Tudós Társaság részére
Szilády Károly nyomdász által írt levél

Beérkezett: febr. 9. 844.

Tekintetes Egyesület!

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? – És ha ez 
kivánatosnak  találtatnék:  méltóztasson  ezen  folyamodásom  következésében  történt  vizsgálat’ 
eredményéről részemre oly hiteles oklevelet kiadni,  melyet  a’ Városi t. tanácsnak, a’ fönn említett 
célra benyújthassak.
Mely alázatos esedezésem mellett, magamat ’s fönnforgó ügyemet kegyes pártfogásába ajánlott, teljes 
és állandó tisztelettel vagyok Kecskeméten január 28dikán 1844.

a’ Tekintetes Egyesületnek
alázatos szolgája
Szilády Károly 

kiv. könyvnyomtató



A Magyar Tudós Társaság titoknokának levele
Szilády Károly kérvényével kapcsolatosan

(1844)

Azoknak,  kik  ezt  olvassák,  üdvözlet!Szilády  Károly  cs.  kir.  kiváltságos  könyvnyomtató 
Kecskeméten,  Pestre  ohajtván  műhelyét  áttehetni,  s  e  szándéka  elősegélése  végett  a  Magyar  
Academiától  magának bizonyítványt  kérvén adatni  az  iránt:  hogy a  budapesti  nyomtató műhelyek 
szaporítása a literaturára nézve hasznos sőt kivánatos: az academia, folyó 1844. évi febr. 5. tartott  
ülésében e tárgyat figyelmére méltatta s róla a következő nyilatkozást adja: Pest városa 65 év óta  
folyvást három, Buda két nyomtató műhelyre van szorúlva. E szám elégséges volt az irodalom olly 
szakában, mellyben egy egy könyv megjelenése irodalmi ünnep volt, s a két városban egy újság jelent 
meg; de most  ez máskép lévén; mert mintegy  húsz hírlapon és folyóiraton kivül  számos nagyobb 
kisebb munka fárasztja  Budapest  sajtóit,  annyira,  hogy  mint  közönségesen  tudva van,  nem kevés 
könyvárus  és  író  kénytelen  Kecskemétre,  Pápára,  Kőszegre,  Pozsonyba,  Bécsbe  stb.  folyamodni, 
nehogy nyomtatandóit a kiadók pénzbeli, s a kiadók és közönség szellemi kárával, igen sokára, vagy 
épen bizonytalan időre elszaladjanak.

Hogy pedig  a  távol  helyen,  sőt  a  Pesten  lakókra  télen  még  a  Budán  nyomtatás is  nem csak 
kényelmetlen,  költségesebb és  késedelmesebb,  hanem  –  a  mennyiben  a  kijavításra  nehezebb  a 
felügyelés –  a czélnak eléggé meg nem felelő is, könnyen általlátható. Ez okból 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. Pesten, a fen írt évben, hónapban és napon.

Megjegyzés: Schedel Ferencz saját kezű levélfogalmazványa alapján. Válasz az előző levélre.



A Magyar Tudós Társaság szerződés-tervezete Heckenast Gusztávval, 
olyan kéziratok kiadására, amelyek valamennyi költségét a 

könyvkiadó-könyvkereskedő fedezi
1845. január 14-ről

Szerződés

melly a’ m. t. társaság és Heckenast Gusztáv Úr közt a mai nap köttetett.

––––

Első pont. A’ m. t. társaság a’ fen emlitett könyvárusnak következő saját kéziratait  költség nélkűl 
engedi által, hogy az utóbbi azokat egy év’ leforgása alatt saját költségein kiadja: 

1. Magyar Könyvtár, irta Jankowich Miklós.
2. Homér’ Odysseája, ford. Szabó István által.
3. Eredeti játékszín, XVI. kötet: Vándor Szinészek jutalmazott vigjáték. Szigligeti Eduárdtól.

Második pont. Az academia kötelezi magát az 1. szám alatti munkából, mihelyt az megjelent, ötven 
példányt, és pedig iró, és negyvenet nyomtató papiroson, ívét hat pengő krajczárjával számítva kész 
pénzen általvenni;

Harmadik pont. Az aránylag mérsékelt ár az elnökség’ befolyásával határoztatik meg, az 1. szám 
alatti munkára nézve az előfizetési ár már most hat pengő krajczárra tétetvén.

Negyedik pont. A’ m. t. társaság’ tagjai  magok számára  egy ötöd’ levonásával vehetik a’ felebbi 
munkákat.

Ötödik pont. Az 1. és 2. szám alatti munkákból öt ingyen példány illeti a’ t. társaságot, a’ 3. szám 
alattiból nyolcz.

Hatodik pont. E’ három munka a’ szerződés’ keletétől számitva tíz évig a’ kiadónak és jogutódainak 
kirekesztő tulajdona.

Hetedik pont. E’ munkákon a’ firma leszen: 
Pesten, Heckenast Gusztáv kiadó könyvárusnál.

Nyolczadik  pont. A’ kiadás’ külsőségének az  elébbi  academiai  kiadások’ módja  szerint  fog  az 
academiai  titoknok’  befolyásával  elintéztetni;  a’  correctura  pedig  a’  m.  t.  társaság’  részéről  
eszközöltetik költsége nélkűl a’ vállalónak.

Költ Pesten, jan. 14. 1845.



A Magyar Tudós Társaság szerződése
Eggenberger József és Fia céggel olyan kéziratok kiadására,

amelyek valamennyi költségét a könyvkiadó-könyvkereskedő fedezi
1845. július 5-ről

Szerződés

melly a’ magyar tudós társaság és Eggenberger ’s fia pesti könyvárus urak közt mai nap köttetett. 

––––

Első  pont.  A’ magyar  tudós  társaság  a’ fen  említett  könyvárusoknak következő saját  kéziratait 
költség nélkül engedi által hogy az utóbbiak azokat, két év leforgása alatt, saját költségeiken kiadják:

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.

(...)Schedel Ferencz, mint a m.

Acad. titoknokaEggenberger József és Fia
M. Acad. Könyvárusok

Pesten Julius 5kén 1845


