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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.



II.

Az akadémiai könyvkiadás reformkori történetéhez 

kapcsolódó egykorú dokumentumokból



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



III.

A Magyar Tudós Társaság

reformkori kiadványainak magyarázatokkal, 

nyomdászattörténeti adalékokkal és 

online hozzáférésekkel ellátott

bibliográfiája

1831–1848

A bibliográfia felépítése az egyes éveken belül:

Sorszámmal ellátott művek

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Évkönyvek, névkönyvek, periodikumok



Sorszámmal ellátott művek; hivatalos, nem sorszámozott
kiadványok; évkönyvek, névkönyvek, periodikumok 1831–1848

1831

Sorszámmal ellátott művek
–

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

A’ magyar tudós Társaság alaprajza és rendszabásai. Pesten, 1831. Trattner–Károlyi ny. 
27 p.

Megjelent 5000 példányban 1831 januárjában.
E  kötetről,  tehát  a  Magyar  Tudós  Társaság  gondozásában  megjelent  első  műről  az  
Akadémiai  Kiadó  által  1978-ban  közreadott  retrospektív  kiadványjegyzék  összeállítói  
nem tudtak. Vö.:  Gergely Pál –  Pamlényi Ervin –  Pétervári Helga (szerk.): A Magyar  
Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. p. 15.

Online: https://archive.org/details/Magyar_Tudos_Tarsasag_alaprajza

Planum et status societatis eurditae Hungaricae. Pestini, 1831. Typis J. M. Trattner et S. 
Károlyi. 28 p.

Megjelent 600 példányban.
A fenti kiadvány latin fordítása.
Mindkét kiadvány 1831 márciusában került szétosztásra. 

Évkönyv, névkönyv, periodikum
–

1832

Sorszámmal ellátott művek
–

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Magyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb szabályai. A’ magyar tudós társaság’ különös 
használatára. Pesten, 1832. Trattner–Károlyi ny. 32 p.

Első kiadás. 
Megjelent  1832  júliusában  750  példányban,  amelyből  630  került  kereskedelmi  
forgalomba, a mű árusítását Wigand könyvkereskedése vállalta magára.
Ezt  az  első  kiadást  az  Akadémiai  Kiadó  által  1978-ban  közreadott  retrospektív  

https://archive.org/details/Magyar_Tudos_Tarsasag_alaprajza


kiadványjegyzék összeállítói  –  tévesen – 1831-re  tették.  Vö.:  Gergely Pál  –  Pamlényi 
Ervin –  Pétervári Helga (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–
1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. p. 15.
Második kiadása 1834-ben jelenik meg. 

A’ magyar  tudós  Társaság’ által  1831  és  1832re  kitett  jutalomkérdések.  [Pest,  1832. 
Trattner–Károlyi ny.] 1 lev.

A kolerajárvány miatt az 1831-re szánt kérdéseket is csak 1832 szeptember 8-án, vagyis a  
közgyűlés  napján  tették  közzé  (a  nyomda  1832.  szeptember  6-án  szállított  le  a  
társaságnak 2000 db egyleveles nyomtatványt, amely a kitűzött kérdéseket tartalmazta). 
A  nyelvtudományi  és  matematikai  pályakérdésre  1833.  június  8-ig,  a  filozófiaira  és  
történetire 1834. március 8-ig lehetett beküldeni a dolgozatokat. 
Ezt  követően  minden  évben  megjelentek  a  jutalomkérdések  hasonló,  egyleveles  
nyomtatvány formájában.
Lásd  részletesebben:  Fekete  Gézáné:  Az  Akadémia  1831–1858  között  alapított  
jutalomtételei és előzményei. Bp., 1988. MTAK. 229 p. (A Magyar Tudományos Akadémia  
Könyvtárának közleményei 21/96) – Online: http://real-eod.mtak.hu/331/

A’ Társaság’ Határozatai  a’ Tagoknak  emlékeztetésül,  utasításúl,  hivatalosan  kiadva. 
[Pest, 1832. Trattner–Károlyi ny.] 8 p.

A nyomdaszámla szerint  1832.  november 28-án készült  el  250 példányban 4-ed ívrét  
méretben, fél nyomdai ív terjedelemben.
Erről a kiadványról a korábbi bibliográfiák összeállítóinak többsége nem tudott. 

Évkönyv, névkönyv, periodikum

Névkönyv a’ magyar tudós társaságról 1832re. Szerkesztette:  Döbrentei Gábor. Pesten, 
1832. Trattner–Károlyi ny. 46, [2] p.

gr.  Teleki József  –  Döbrentei Gábor:  A’ magyar  tudós  társaság’  igazgatóságának 
jelentése a’ társaság 1831beli munkálkodásairól ’s pénztára mibenlétéről. Első esztendő. 
Pesten, 1832. Trattner–Károlyi ny. 8 p.

Különlenyomat a névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 30–36.
A nyomdaszámla tanúsága szerint márciusra készült el 5700 példányban.
Ez  a  jelentés  a  reformkorban  lényegében  minden  évben  megjelent  –  összesen  15  
alkalommal  –,  de  erről  a  sorozatról  az  Akadémiai  Kiadó  által  1978-ban  közreadott  
retrospektív  kiadványjegyzék  összeállítói  egyáltalán  nem  tudtak.  Vö.:  Gergely Pál  –  
Pamlényi Ervin – Pétervári Helga (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai  
1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. p. 15.
Petrik Géza száz  esztendővel  ezelőtt  csak  a sorozat  1837-es  kötetét  találta  meg,  vö.:  
Magyarország bibliographiája 1712–1860. 2. köt. Bp., 1890.  Dobrowsky. p. 277.;  Szily 
Kálmán hat évre rá már utalt arra, hogy minden egyes évben jelent meg igazgatósági  
jelentés  (vö.:  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  kiadásában  megjelent  munkák  és  
folyóiratok czímjegyzéke 1831-től – 1895 végéig. Bp., 1896. MTA. p. 38.), bár ő úgy vélte,  
hogy  ez  a  jelentés-sorozat  hiánytalan.  A  jelen  bibliográfia  összeállítójának  sikerült  
valamennyi kötetet felkutatnia, s igazolnia, hogy a 16. és 17. jelentés egykoron nem jelent  
meg. 
 

http://real-eod.mtak.hu/331/


1833

Sorszámmal ellátott művek (1–5)

1. Iphigenia Taurisban. Drama Goethétől. Fordította Kis János. Pesten, 1833. Trattner–
Károlyi ny. 99, [3] p. (Külföldi játékszín 1.) 

Lektorok: Vörösmarty Mihály és Schedel Ferencz. 
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 500 példányban.
Nyilván  szerkesztési  hibának  tudható  be,  hogy  az  Akadémiai  Kiadó  által  1978-ban  
közreadott retrospektív kiadványjegyzék összeállítói a ’Külföldi játékszín’ sorozatcímmel  
ellátott akadémiai sorozat – amelyben 19 kötet jelent meg – kötetei közül egyetlen műnek  
sem  adták  közre  a  címét,  tehát  19  kötetnyi  akadémiai  kiadványról  elfeledkeztek  e  
bibliográfia szerkesztői. Vö.: Gergely Pál – Pamlényi Ervin – Pétervári Helga (szerk.): A 
Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. pp.  
15–24.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548502
 

2.  Nők’ iskolája.  Vígjáték  öt  fölvonásban,  Molieretől.  Magyarosítva  Árvay Gergely 
által. Pesten, 1833. Károlyi–Trattner ny. 122, [4] p. (Külföldi játékszín 2.)

Lektor: Schedel Ferencz.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 500 példányban. 

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550405

3.  A’  nőtelen  philosophus.  Vígjáték  három  felvonásban,  Nota Alberttől.  Fordította 
olaszból  Császár Ferencz.  Pesten,  1833.  Károlyi–Trattner ny.  161,  [3]  p.  (Külföldi 
játékszín 3.)

Lektorok: Vörösmarty Mihály és Schedel Ferencz.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548800

4. Gramatica Ungherese dell’ avvocato Francesco  Császár. Pestino, [1833]. Stampata 
colle  spese  dell’  Academia  Ungarica.  Presso  Trattner–Károlyi +  Tip.  della  Regia 
Universitá Ungarica. 420 p.

Tartalma:  Grammatica  ungherese  (pp.  9–302)  +  Dizionario  italiano–ungherese  ed  
ungarico–italiano  (pp.  303-420).  A  nyelvtani  rész  a  Trattner–Károlyi nyomdában,  a  
szótári  rész  az  Egyetemi  Nyomdában  készült.  A  szerző  a  művet  Ürményi Ferencnek 
ajánlotta. 
Lektorok: Schedel Ferencz és Guzmics Izidor. 
Döbrentei Gábor utószavával.
Úgy tűnik, hogy a fenti kiadvány szótári része elkerülte Gáldi László figyelmét, amikor a  
Tudós  Társaság  szótárait  elemezte  akadémiai  doktori  disszertációjában.  Vö.:  Gáldi  
László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Bp., 1957.  
Akadémiai Kiadó. p. 448.

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548800
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550405
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548502


5. Horatius’ levelei. Fordítá Kis János. Az eredeti textussal Döring szerint, ’s Wieland’ 
magyarázó jegyzeteivel,  Kazinczy Ferencz által. A’ magyar tudós társaság költségével. 
Pesten, 1833. Trattner–Károlyi ny. 549, [3] p.

Ajánlók: Fáy András és Schedel Ferencz.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.

Online:
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ15559300X

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

A’ magyar tudós Társaság által 1833ra kitett jutalomkérdések. Pest, é. n. 1 lev. 
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei. Első kötet. 1831–1832. Pesten, 1833.  Trattner–
Károlyi ny. [X], 369 p., 4 t.

Kazinczy arcképével. (Acélmetszet.)

Online: http://real-j.mtak.hu/480/

Magyar tudós társasági névkönyv 1833ra. Szerkesztette Döbrentei Gábor. Pesten, [1833]. 
Trattner–Károlyi ny. [2], 48, [2] p. 

A Trattner–Károlyi nyomda számlája szerint az 1833-ra szóló névkönyv 300 példányban  
készült, s 1833. február 20-án készült el.
Az 1834-re és 1835-re szóló névkönyv nem jelent meg.

gr.  Teleki József  –  Döbrentei Gábor:  A’ magyar  tudós  társaság’  igazgatóságának 
jelentése  a’ társaság’ 1832beli  munkálkodásairól  ’s  pénztára’ mibenlétéről.  Második 
esztendő. Pesten, 1833. Trattner–Károlyi ny. 12 p. 

Különlenyomat a névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 28–39.
A fentivel egy időben szállította le a nyomda. 
Készült 5500 példányban.

1834

Sorszámmal ellátott művek (6–19)

6. A’ játékos. Drama öt felvonásban Ifflandtól. Fordította  Thaller István. Budán, 1834. 
Egy. ny. 163, [3] p. (Külföldi játékszín 4.)

Lektorok: Horvát Endre és Guzmics Izidor.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548903

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548903
http://real-j.mtak.hu/480/
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ15559300X


7. Alzir, vagy az amérikaiak. Szomorújáték öt felvonásban. Voltairetől. Fordította Jakab 
István. Budán, 1834. Egy. ny. 92, [4] p. (Külföldi játékszín 5.)

Lektorok: Döbrentei Gábor és Schedel Ferencz.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel. 

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549002

8.  Vérnász.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Irta  Vörösmarty Mihál.  A’ magyar  tudós 
társaságtól 1833b.  első pályadíjt nyert szomorújáték. Budán, 1834. Egy. ny. 159, [3] p. 
(Eredeti játékszín 1.)

A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Második kiadása 1837-ben jelenik meg.

Online:
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487007

9.  Tirus.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Szerzője  Horváth Czyrill.  A’ magyar  tudós 
társaságtól 1833b. második pályadíjat nyert szomorújáték. Budán, 1834. Egy. ny. 144, 
[2] p. (Eredeti játékszín 2.)

A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16748710X

10.  Tancred.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Voltairetől.  Fordította  Árvay Gergely. 
Budán, 1834. Egy. ny. 109, [5] p. (Külföldi játékszín 6.)

Lektorok: Schedel Ferencz és Csató Pál.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549105

11.  A’  magyar  nyelvbeli  ragasztékok  és  szóképzők.  Irta  Csató Pál.  Első  rangú 
jutalomfelelet.  +  A’ magyar  nyelv’ szóalkotó,  ’s  módosító  ragainak  nyelvtudományi 
vizsgálata. Irta Nagy János. Másod rangú jutalomfelelet. Budán, 1834. Egy. ny. X, 176 
p. (Nyelvtudományi pályamunkák 1.) 

Döbrentei Gábor előszavával. 
A  főtitkár  a  13.  kötethez  írt  utószavában  jegyezte  meg,  hogy  e  mű  volt  a  Társaság  
gondozásában megjelent 11., sorszámozott mű.

Online:http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168068900

A „jutalomfeleletek”-re  vonatkozóan  lásd:  Fekete  Gézáné:  Az  Akadémia  1831–1858 
között  alapított  jutalomtételei  és  előzményei. Bp.,  1988.  MTAK.  229  p.   (A  Magyar  
Tudományos  Akadémia  Könyvtárának  közleményei  21/96)  –  Online:  http://real-
eod.mtak.hu/331/

12. Mathematikai műszótár.  Közre bocsájtja a’ magyar  tudós társaság.  Budán, 1834. 
Egy. ny. VIII, 110 p. 

Tittel Pál, Bolyai Farkas,  Győry Sándor,  Bitnicz Lajos,  Nyiry István, valamint  Czuczor 

http://real-eod.mtak.hu/331/
http://real-eod.mtak.hu/331/
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168068900
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549105
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16748710X
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487007
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549002


Gergely,  Czech János,  Sztrokay Antal,  Balkay Pál,  Beregszászi Pál,  Povolni Ferencz,  
Szász József, továbbá Kiss Károly, Szontagh Gusztáv és Baricz György gyűjtése. Sajtó alá  
rendezte: Bitnicz Lajos.
Döbrentei Gábor előszavával. 
A  főtitkár  a  13.  kötethez  írt  megjegyzéseiben  közölte,  hogy  e  mű  volt  a  Társaság  
gondozásában megjelent 12., sorszámozott mű.
A szótárat részletesen elemzi Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás  
korában és a reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 450–454.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593904

13. A’ bot-csinálta doktor. Vígjáték három felvonásban. Moliere után Kazinczy Ferencz. 
Budán, 1834. Egy. ny. 74, [4] p. (Külföldi játékszín 7.)

A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550508

14. Barnhelmi Minna, vagy a’ katona-szerencse. Vígjáték öt felvonásban.  Lessingtől. 
Fordította Kazinczy Ferencz. Budán, 1834. Egy. ny. 146, [2] p.  (Külföldi játékszín 8.)

„E munka híven az elhúnyt író kézirata szerint nyujtatik a közönségnek.”
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549208

15. Falusi lakodalom. Vígjáték három felvonásban. Szerzője  Jakab István. A’ magyar 
tudós társaságtól 1834b. tiszteletdíjat nyert másod karbeli vígjáték. Budán, 1834. Egy. 
ny. 123, [3] p. (Eredeti játékszín 3.)

A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487202

16.  A’ természetes  számok’ logarithmai  1től 108000ig.  Szerkezteté  Babbage Károly. 
Stereotyp–harmadik kiadás.  Készült  Nagy Károly felügyelése alatt.  A’ magyar  tudós 
társaság’ költségével. London, 1834. W. Clowes. [2], VII, XIV, 202 p.

Nagy Károly előszavával. 
Az előrészben – számozatlan oldalak – Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 600 példány magyar előszóval, 200 példány magyar–angol–német előszóval,  
100 példány magyar–angol, 100 példány magyar–német előszóval. 
Az  összesen  1000  példányból  500-at  zöld  papírra,  250-et  sárgára,  250-et  fehérre  
nyomtattak.

A német előszóval is ellátott kiadás címlapja a következő: 
Logarithmen der natürlichen Zahlen 1 bis 108000. Von Karl Babbage. Dritte Stereotyp-
Auflage, besorgt und mit der Einleitung in deutscher Sprache herausgegeben, von Karl  
Nagy. Gedruckt für die Ungarische Akademie der Wisschenschaften. London, 1834.

Az angol előszóval ellátott kiadás címlapja a következő: 
Table of the logarithms og the natural numbers from 1 to 108000. By Charles Babbage.  
Stereotyped-third edition. Printed for the Hungarian Academy of Sciences. London, 1834.

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487202
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549208
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550508
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593904


E kiadásokban Ch. Babbage eredeti, angol nyelvű előszava is kinyomtatásra került, míg a  
csak  magyar  előszóval  készült  változatban,  annak  Nagy Károly  által  átdolgozott  és  
kiegészített szövege jelent meg.

Online (Nagy Károly dedikációjával):
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183848204

17. Philosophiai műszótár.  Közre bocsájtja  a’ magyar  tudós társaság.  Budán, 1834.  
Egy. ny. VIII, 212 p.

Imre János, Berzsenyi Daniel, Szilasy János, Szalay Imre, Dóhivics Bazil, Ercsei Dániel  
és Fábián Gábor gyűjtése.
Szerkesztette: Szalay Imre. 
Döbrentei Gábor előszavával.
A szótárat részletesen elemzi Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás  
korában és a reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 454–460.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593801

18. Magyar játékszini jutalmazott feletek, a’ magyar tudós társaságnak 1833beli ezen 
kérdésére: Miképen lehetne a’ magyar játékszint Budapesten állandóan megalapítani? 
Fáy András’ felelete.  Első  karbeli  jutalomirat.  +  Kállay Ferencz’ felelete.  Második 
karbeli  jutalomirat.  +  Jakab István’ felelete.  Harmad  karbeli  jutalomirat.  Kiadta  a’ 
magyar tudós társaság. Budán, 1834. Egy. ny. VI, 2, 58, 32, 23 p.

Döbrentei Gábor előszavával.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593709

19. –
A 19-es sorszámú mű nem jelent meg. Lásd erre vonatkozóan Schedel (Toldy) Ferenc  
saját  kezű  feljegyzéseit  kéziratai  között  111/1838-as  sorszám  alatt.  Ebben  a  
feljegyzésében felsorolja az 1838-ig megjelent akadémiai műveket, s abból kitűnik, hogy  
a 19-es és a 20-as sorszámú műként a (kétkötetes) Német–magyar zsebszótárt jelölte meg.  
Egyik  kötete  ekkor  el  is  készült,  mégpedig  20-as  sorszám  alatt  a  Német–magyar  
zsebszótár, a Magyar–német zsebszótár viszont csak 1838-ra készült el. Ennek tudható  
be, hogy a 19-es sorszámot nem használták fel. Más munkák kiadását is tervezték 1837-
re, de végül is egyetlen, sorszámozott kötetet sem tudtak közreadni. 

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ főbb szabályai. A’ magyar tudós társaság különös 
használatára. Második kiadás. Budán, 1834. Egy. ny. VI, 7–40, [2] p.

Döbrentei Gábornak az első és második kiadásához írt főtitkári előszavával.
Új kiadása 1838-ban jelenik meg.

Terve a’ magyar szótár’ belső elrendelésének. A’ tagok’ különös használatára. Budán, 
1834. Egy. ny. IV, 5–16 p.

Döbrentei Gábor előszavával.
Megjelent 300 példányban.
Szövegét Vörösmarty Mihály és Schedel (Toldy) Ferenc állította össze. Vö.: Gergely Pál  

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593709
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155593801
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183848204


(szerk.):  Vörösmarty Mihály:  Akadémiai  és  Kisfaludy-társasági  iratok.  Bp.,  1977.  
Akadémiai Kiadó. pp. 672–673. (Vörösmarty Mihály összes művei 16.)
Átdolgozott kiadása 1840-ben jelenik meg. 

A’ m. tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1834-re. Pest, 1834. 1 lev. 
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

Névkönyv.
Ebben az évben nem jelent meg.

Igazgatósági jelentés. 
Az  1833-ról  szóló  (harmadik)  igazgatósági  jelentés  csak  1835-ben  jelent  meg,  s  
kinyomtatták azt a második Évkönyvben is (pp. 23–29).

Tudománytár. Szerkeszti Schedel Ferencz. 

Első kötet. Három kőmetszettel. Budán, 1834. Egy. ny. VI, 250 p., 3 t.

Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00001/pdf/

Második kötet. Egy kőmetszettel. Budán, 1834. Egy. ny. [4], 236, [2] p., 1 t.

Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00002/pdf/

Harmadik kötet. Egy kő-, és egy rézmetszettel. Budán, 1834. Egy. ny. [4], 252 p., 2 t.

Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00003/pdf/

Negyedik kötet. Egy kőre metszett táblával. Budán, 1834. Egy. ny. [4], 276 p., 1 t.

Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00004/pdf/

 

1835

Sorszámmal ellátott művek (20–24)

20. Magyar  és német zsebszótár.  Közre bocsátá  a’ magyar  tudós társaság.  Második, 
vagy német–magyar rész. Budán, 1835. Egy. ny. IV, 846, [2] p.

Háromhasábos szedés. Készült „Antal Mihály’ ügyelése alatt”.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor főtitkári megjegyzéseivel.
Szeptember elején jelent meg.
Szerkesztette:  Antal Mihály,  Bajza József,  Bugát Pál,  Schedel Ferencz,  Vörösmarty 
Mihály. 
Vörösmarty szerepéről  lásd:  Gergely Pál  (szerk.):  Vörösmarty Mihály:  Akadémiai  és  
Kisfaludy-társasági  iratok.  Bp.,  1977.  Akadémiai  Kiadó.  p.  681.  (Vörösmarty Mihály 
összes művei 16.)
Az első, tehát a magyar–német rész 1838-ban jelenik meg, a második rész új kiadása  
1843-ban kerül ki a sajtó alól. Az első részből a reformkor éveiben második kiadás nem  
készült.  Sági István bibliográfiája szerint 1843-ban mindkét kötet újra megjelent,  Sági 
azonban  téved.  Vö.:  Sági István:  A  magyar  szótárak  és  nyelvtanok  könyvészete.  =  

http://epa.oszk.hu/02100/02198/00001/pdf/
http://epa.oszk.hu/02100/02198/00004/pdf/
http://epa.oszk.hu/02100/02198/00003/pdf/
http://epa.oszk.hu/02100/02198/00002/pdf/


Magyar Könyvszemle, 1920/21. pp. 96–116; 1922. pp. 72–156 és klny.
Lásd  még:  Viszota  Gyula:  A M.  Tud.  Társaság  Zsebszótára  történetéhez.  =  Magyar  
Nyelv, 1908. p. 63. és Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában  
és a reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 460–474.

Online:
http://books.google.hu/books?id=0e8IAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+
%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t
%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=81sHVJqRDeq6ygPLgoL4Bw&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=
onepage&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t
%C3%A1r&f=false

21. Almási Balogh Pál felelete ezen kérdésre: Minthogy a’ philosophia’ minden ágának 
kifejtése ’s hazánkban terjesztése leginkább az által eszközölhető: ha nemzeti íróink a’ 
philosophiára nézve szüntelen szemök előtt tartják, milly sikerrel dolgozának elődeik, 
vagy miben ’s mi okra nézve maradának hátra; ez a’ kérdés: Tudományos mivelődésünk 
története időszakonként mit terjeszt elénkbe a’ philosophia állapotja iránt; és tekintvén 
a’ philosophiát, miben ’s mi okra nézve vagyunk hátrább némelly nemzeteknél? Első 
karbeli jutalomfelelet. Budán, 1835. Egy. ny. X, 211 p. (Philosophiai pályamunkák 1.)

Döbrentei Gábor előszavával.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069400

22. Turandot. Tragi-comedia. Gozzi után Schiller. Forditotta Gáthy János. Budán, 1835. 
Egy. ny. 159, [3] p. (Külföldi játékszín 9.)

Lektorok: Vörösmarty Mihály és Csató Pál.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549300ű

23.  Átok.  Dramai  költemény.  Irta  Tóth Lőrincz.  Budán,  1835.  Egy.  ny.  173,  [3]  p. 
(Eredeti játékszín 4.)

Bírálók: Guzmics Izidor és Horváth Cyrill.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487305

24. A’ végrendelet. Drama öt felvonásban. Ifflandtól. Forditotta Külkey Henrik. Budán, 
1835. Egy. ny. 166, [2] p. (Külföldi játékszín 10.)

Lektorok: Vörösmarty Mihály és Csató Pál.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549403

http://books.google.hu/books?id=0e8IAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=81sHVJqRDeq6ygPLgoL4Bw&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&f=false
http://books.google.hu/books?id=0e8IAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=81sHVJqRDeq6ygPLgoL4Bw&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&f=false
http://books.google.hu/books?id=0e8IAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=81sHVJqRDeq6ygPLgoL4Bw&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549403
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487305
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549300%C5%B1
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069400


Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

A’ magyar tudós társaság által 1835ben kitűzött jutalomkérdések. Pest, 1835. 1 lev. 
Összeállította: Döbrentei Gábor.
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei. Második kötet. 1832–1834. Budán, 1835. Egy. ny. 
[XII], 326 p., 12 t.

Imre János  arcképével.  (Acélmetszet).  A  táblák  között  két  színes  –  valószínűleg  kézi  
színezésű – nyomat.

Online: http://real-j.mtak.hu/481/

M.  tudós  társasági  névkönyv  1836ra.  (Szerkesztette:  gr.  Teleki József  és  Döbrentei 
Gábor). Budán, [1835]. Egy. ny. [8], 9–33, [3] p.

gr. Teleki József – Döbrentei Gábor: Jelentés az ország’ törvényhatóságaihoz a’ magyar 
tudós  társaság’  igazgatóságától,  a’  társaság  1833beli  munkálódásai  és  pénztára’ 
mibenléte felől. Harmadik esztendő. Budán, [1835]. Egy. ny. 12 p.

Különlenyomat az 1836-ra szóló névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 52–61.

gr. Teleki József – Döbrentei Gábor: Jelentés az ország’ törvényhatóságaihoz a’ magyar 
tudós társaság’ 1834beli munkálódásai és pénztára mibenléte felől. Negyedik esztendő. 
Budán, 1835. Egy. ny. 13 p.

Különlenyomat az 1836-ra szóló névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 67–72.

Tudománytár. Szerkeszti Schedel Ferencz. 

Ötödik kötet. Egy kőre metszett táblával. Budán, 1835. Egy. ny. [4], 268, 12, [4] p.

Az  utolsó  négy  számozatlan  oldalon  hirdetés  található,  mely  a  Landerer nyomdában 
készült.

Online: http://epa.oszk.hu/02100/02198/00005/pdf/ 

Hatodik kötet. Budán, 1835. Egy. ny. [4], 268 p.

Hetedik kötet. Budán, 1835. Egy. ny. [4], 274, [10] p.

Nyolczadik kötet. Hat fába metszett ábrázolattal, ’s három kőmetszetű táblával. Budán, 
1835. Egy. ny. [4], 288, [2] p.

http://epa.oszk.hu/02100/02198/00005/pdf/
http://real-j.mtak.hu/481/


1836

Sorszámmal ellátott művek (25–33)

25.  Kazinczy Ferencz  eredeti  poetai  munkái.  A’ M. t.  t.  megbizásából  összeszedék 
Bajza és Schedel. Budán, 1836. Egy. ny. XX, 305 p. (Kazinczy Ferencz eredeti poetai 
munkái 1.)

A kötet 1837-ben akadémiai nagyjutalmat kapott.
Megjelent 500 példányban.
A második kötet 1839-ben jelenik meg.
Néhány  bibliográfia  –  tévesen  –  úgy  véli,  hogy  a  Bajza–Schedel szerkesztette  teljes  
Kazinczy sorozat  a  Magyar  Tudós  Társaság gondozásában jelent  meg.  E  sorozatban  
azonban csak két kötetnyit adott közre a Társaság. A téves adatokat közlő bibliográfiák  
közül kiemeljük a következőt: Gergely Pál – Pamlényi Ervin – Pétervári Helga (szerk.): A 
Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950. Bp., 1978. Akadémiai Kiadó. p.  
21.,  amely mű több olyan kötetet is a Tudós Társaságnak tulajdonít,  amely nem az ő  
gondozásukban jelent meg.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16975170X
 

26.  Orestes.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Astii  gróf  Alfieri Victoriustól.  Eredeti 
olaszból  fordította  Császár Ferencz.  Budán,  1836.  Egy.  ny.  107,  [3]  p.  (Külföldi 
játékszín 11.)

Lektorok: Jakab István és Tessedik Ferenc.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549506

27. A’ felsőbb analysis’ elemei. Irta Győry Sándor. A’ m. tudós társaság költségével. Első 
füzet. Budán, 1836. Egy. ny. [4], 124 p.

Lektorok: Bitnicz Lajos és Nyiry István.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
A második füzet 1840-ben jelenik meg.

Online:
http://books.google.hu/books?id=PpI_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=fels
%C5%91bb+analysis&hl=hu&sa=X&ei=xPqGVJKfFczvUNeNhIgM&ved=0CCAQ6AE
wAA#v=onepage&q=fels%C5%91bb%20analysis&f=false

28. Fenyítő törvényszéki magyar törvény. Eredeti deák munkája után magyarúl 
fejtegé Szlemenics Pál. A’ magyar tudós társaság’ költségein. Budán, 1836. Egy. 
ny. [2], 226 p.

Lektorok: Fáy András, Sztrokay Antal.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
E mű átdolgozott kiadása 1847-ben jelent meg.
Online:http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168663309

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16975170X
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168663309
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549506


29.  Sofonisba.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Astii  gróf  Alfieri Victoriustól.  Eredeti 
olaszból fordította Császár Ferencz. Budán, 1836. Egy. ny. 72, [2] p. (Külföldi játékszín 
12.)

Lektorok: Jakab István és Tessedik Ferenc.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549609

30.  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’ oskolai használatára fordítá  Bugát Pál. Első kötet. Budán, 1836. 
Egy. ny. 6, XX, 349, [3] p. 

Chelius négy előszavával.
Lektorok: Horváth József és Pólya József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 600 példányban.
Folytatása 37-es sorszám alatt.

Online:
http://books.google.hu/books?
id=IH1UAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:MnzOVWGU-
moC&hl=hu&sa=X&ei=RF0HVIeFO8TmyQPqvYGoBQ&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onep
age&q&f=false

31. Zsarnok apa. Drama öt felvonásban. Irta  Jakab István. Budán, 1836. Egy. ny. 11, 
[3] p. (Eredeti játékszín 5.)

Bírálók: Vörösmarty Mihály és gr. Dessewffy Aurél.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487408

32. Messzinai hölgy. Szomorújáték öt felvonásban. Schillertől. Fordítá Szenvey József. 
Budán, 1836. Egy. ny. 201, [3] p. (Külföldi játékszín 13.)

Schiller előszavával.  Ennek  címe:  A’  Kar’  vagy  Chorus’  alkalmaztatásáról  a’ 
szomorújátékban.
Lektorok: Vörösmarty Mihály és Jakab István.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549701
 

33. C. C. Sallustius’ épen maradt minden munkái. Magyarra Kazinczy Ferencz. Budán, 
1836. Egy. ny. XXXVIII, 246, [2] p. (Romai classicusok magyar fordításokban 1.)

Kazinczy előszavával, históriai és geográfiai mutatóval.
Bírálók: Schedel Ferencz és Bajza József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16958420X
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http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549609


Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

A’ magyar tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1836-ban. Pest, 1836. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

M. tudós társasági névkönyv. 1837-re. Budán, [1836]. Egy. ny. [27], 28–99, [1] p.
A mű első része kalendárium, amelyet Nagy Károly állított össze.

gr.  Teleki József  –  dr.  Schedel Ferencz:  A'  magyar  tudós  társaság'  igazgatóságának 
jelentése  a'  társaság'  1835beli  munkálódásairól  's  pénztára'  mibenlétéről.  Ötödik 
esztendő. Budán, 1836. Egy. ny. 16 p.

Különlenyomat a névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 75–92.

Tudománytár. Szerkeszti Csató Pál. 

Kilenczedik kötet. Egy rézmetszettel. Budán, [1836]. Egy. ny. [4], 239, [1] p., 1 t.

X. [köt.]. 1836diki második kötet. Két kőmetszettel. Budán, 1836. Egy. ny. [4], 252 p., 2 t.

XI. [köt.]. 1836ra harmadik kötet. Kőmetszetekkel. Budán, 1836. Egy. ny. [4], 234 p., 1 t.

Az 1836. évi negyedik kötet csak 1837-ben jelenik meg.

1837

Sorszámmal ellátott művek (34–40)

34.  M.  T.  Ciceróból beszédek,  levelek  és  Scipio'  álma.  Fordítá  Kazinczy Ferencz. 
Budán, 1837. Egy. ny. [8], 218, [2] p. (Romai classicusok magyar fordításokban 2.)

Belül "Scípio' álma" szerepel.
Bírálók: Schedel Ferencz és Bajza József.
A függelék számozatlan oldalain Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584302

35.  Első  oktatásra  szolgáló  kézikönyv,  vagyis  a'  legszükségesebb  tudományok' 
öszvesége.  Első  rendű  Marczibányi Lajos-jutalommal  koszoruzott  pályamunka.  Irta 
Edvi Illés Pál. Budán, 1837. Egy. ny. [2], XXXVI, 37–666 p., 1 + 1 t.

Függelék: Magyar és Erdélyország földképe. Metszette: Karacs Ferenc. (Színes).
Schedel Ferencz főtitkár előszavával. 
A könyvet  1836-ban akarták  forgalomba hozni,  amit  onnan tudunk,  hogy az  1836-os  
évszámmal  ellátott  címlapot  használták  a  kötéshez  kötőanyagul,  az  egyik  szétesett  
példány gerincén az évszám jól olvasható.
Erről  a  kiadásról  a  retrospektív  tankönyv-bibliográfia nem tud.  Vö.:  Fehér Erzsébet:  
Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.
Edvi Illés műve új kiadását lásd alább a 43-as szám alatt!

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584302


36. Vezérkönyv az elemi nevelés- és tanításra. Vallási különbség nélkül minden tanítók' 's 
tanulók' számára készült 's a' magyar tudós társaság által másod rendű Marczibányi Lajos-
jutalommal  koszoruzott  pályamunka.  Irta  Warga János.  A'  magyar  tudós  társaság' 
költségén. Első kötet. Az elemi nevelés alappontjai. Budán, 1837. Egy. ny. XVI, 152 p., 1 
t. 

Schedel Ferencz főtitkári előszavával.
 

Melléklet:  Fali  abc  és  olvasótáblák.  A'  m.  tudós  társaság'  költségén.  Prof.  Warga 
Jánostól. Budán, 1837. Egy. ny. 5 ív.

A korabeli közlés szerint e táblázatokat kemény írópapirosra nyomták. 
Petrik Géza  megjegyzése:  E  kötet  a  fali  olvasótáblákkal  együtt  jelent  meg.  Vö.:  
Magyarország bibliographiája. 1712–1860. III. p. 826.
A második kötet és a második falkép 1838-ban jelenik meg.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169765709

37.  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'  oskolai  használatára  fordítá  Bugát Pál.  Második  kötet.  A'  két 
kötetben  előforduló  műszavak'  deáknémet–magyar  és  magyar–németdeák 
gyűjteményével. Budán, 1837. Egy. ny. 467, 8 p.

Lektorok: Horváth József és Pólya József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 600 példányban.
Előzménye 30-as, folytatása 53-as sorszám alatt.

Online:
http://books.google.hu/books?
id=TH1UAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=chelius&hl=hu&sa=X&ei=81wHVND2
LsT4yQPr7IKoDg&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=chelius&f=false

38. Ekebontó Borbála. Szomorújáték négy felvonásban. Irta Tóth Lőrincz. Budán, 1837. 
Egy. ny. 129, [3] p. (Eredeti játékszín 6.)

Bírálók: Fábián Gábor és Szontagh Gusztáv.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487500

39. Fabini János' tanítványa a' szembetegségekről. A' második javított kiadás után fordítá 
dr. Vajnócz János. A' m. tudós társaság' költségein. Budán, 1837. Egy. ny. VI, 332, [2] p.

Függelékében receptmintákkal, az orvosi szakkifejezések magyar–latin szószedetével és  
bibliográfiával.
Lektorok: Bugát Pál és Forgó György.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169765205
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40.  A'  magyarországi  pokolvar,  annak  természete,  okai,  óvó  és  gyógymódjai.  Irta 
Topperczer Tamás.  Első  rangu  pályamunka.  +  A'  magyarországi  pokolvar,  annak 
természete, okai, óvó és gyógymódjai. Irta  Csorba József. Másod rangu pályamunka. 
Budán, 1837. Egy. ny. VIII, 150 p. (Természettudományi pályamunkák 1.)

Döbrentei Gábor 1835-ben írt előszavával.
Megjelent 500 példányban.

Online:http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169752600

Sz. n. Vérnász. Szomorújáték öt felvonásban. Irta  Vörösmarty Mihál. A' magyar tudós 
társaságtól 1833b. első pályadíjat nyert  szomorújáték. Második kiadás.  Budán, 1837. 
Egy. ny. 163, [5] p. 

Megjelent 800 példányban.
A kötetnek nem adtak sorszámot, talán azért nem, mert a korábbi kiadás (1834) egyszerű  
utánnyomásaként tartották számon.
Első kiadása a Társaság 8. számozott kiadványaként jelent meg, s azon belül az Eredeti  
játékszínek sorozatban az 1-es sorszám alatt.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069709
 

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

A’ magyar tudós társaság’ által kitett jutalomkérdések 1837-ben. Pest, 1837. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: B/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

M. tudós társasági  névkönyv,  astronomiai  napkönyvvel  és  kalendráriommal  1838-ra. 
(Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel Ferencz). Budán, [1837]. Egy. ny. [45], 
46–120 p. 

A kalendáriumot Nagy Károly állította össze.
Megjelent 300 példányban.

gr.  Teleki József  –  dr.  Schedel Ferencz:  A'  magyar  tudós  társaság'  igazgatóságának 
jelentése  a'  társaság'  1836beli  munkálódásairól  's  pénztára'  mibenlétéről.  Hatodik 
esztendő. Budán, 1837. Egy. ny. 16 p.

Különlenyomat a névkönyvből; eredeti lapszámozása: pp. 103–118.

Tudománytár. Szerkeszti Csató Pál. 
XII. [köt.]. 1836ra negyedik kötet. Budán, 1837. Egy. ny. [4], 241 p.

Ez a Tudománytár első sorozatának utolsó kötete.

Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Új folyam első kötet. Hét kőmetszettel. Budán, 1837. Egy. ny. [4], 344 p. 
Új folyam második kötet. Budán, 1837. Egy. ny. [4], 326 p.

A Tudománytár második folyama első kötetének első része – a régi folyam szerinti  
folyamatos  számozással  ez  a  XIII.  kötet  –  júniusban  jelent  meg,  a  XIV.  kötet  
valószínűleg júliusban. Az új folyam második kötetének első része – a XV. kötet –  
augusztusban, a második része – a XVI. kötet – decemberben jelent meg.

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069709
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169752600


Tudománytár. Literatura. Szerkeszti Almási Balogh Pál. Első kötet. Budán, 1837. Egy. ny. 
[2], 493 p. 

Az Értekezések társlapja. Megjelent havonta egy száma az Értekezésekkel egybefűzve, de  
önálló, folyamatos lapszámozással.

1838

Sorszámmal ellátott művek (41–49)

41.  Blair Hugo’  rhetorikai  és  aesthetikai  leczkéi.  Némelly  kihagyásokkal  és 
rövidítésekkel  angolból  Kis János  által.  A’ magyar  tudós társaság’ költségével.  Első 
kötet. Budán, 1838. Egy. ny. VI, 7–399, [3] p.

Lektorok: gr. Dessewffy Aurél és Tasner Antal.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
A második kötetet lásd a 49-es sorszám alatt.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169762605

42. Vezérkönyv az elemi nevelés- és tanításra. Vallási különbség nélkül minden tanítók’ 
’s tanulók’ számára készült ’s a’ magyar tudós társaság által másod rendű Marczibányi 
Lajos-jutalommal koszoruzott pályamunka. Irta Warga János. A’ magyar tudós társaság’ 
költségén.  Második  kötet.  Az  elemi  tanulmányok’  alapvonatjai.  Magyarország’ 
földképével ’s irási mintákkal. Budán, 1838. Egy. ny. XII, 284 p.

Megjelent 500 példányban.
Egészségügyi  fejezeteit  keményen bírálja  Schedel Ferencz.  In:  Figyelmező,  1839.  pp.  
683–688.
Petrik Géza címleírása szerint: megjelent „Magyarország falképével s írás–mintákkal”.  
Vö.: Magyarország bibliographiája 1712–1860. III. p. 826.
Az első kötet 1837-ben jelent meg.

Online:http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169765801
 

43/a.  Közhasznu  népi  olvasókönyv.  Négy  részben  értelem  gyakorlásokat,  erkölcsi 
elbeszéléseket  és  oktatásokat,  az  illendőség  és  okos  maga-alkalmazás  szabályait,  ’s 
mindenféle  tanulságos  és  mulattató  verseket  foglalván magában.  Irta  Edvi Illés  Pál. 
Második,  megjavított  és  bővített  kiadás.  Budán,  1838.  Egy.  ny.  VIII,  136  p.  (Első 
oktatásra szolgáló kézikönyv 1.)

Schedel Ferencz előszavával.
Az 1837-ben 35. sz. alatt megjelent egykötetes munka három kötetbe kötött változatának  
első kötete.
Megjelent 2000 példányban 1838 márciusában.
A olvasókönyvhöz kapcsolódó oktatókönyvek ugyanilyen példányszámban novemberben  
jelentek meg.
Erről  a  kiadásról  a  retrospektív  tankönyv-bibliográfia nem tud.  Vö.:  Fehér Erzsébet:  
Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.
Edvi Illés olvasókönyve új kiadása 1841-ben jelenik meg, lásd a 73-as szám alatt.

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169765801
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169762605


43/b.  Közhasznu  népi  oktatókönyv’ első  darabja,  melly  öt  részben  a’ számvetés-, 
időszámlálás-,  természet-,  egészség-tudományt  és  földleirást  foglalja  magában. 
Magyarország’ abroszával. Irta  Edvi Illés Pál. Második, megjavított és bővített kiadás. 
Budán, 1838. Egy. ny. 245 p. (Első oktatásra szolgáló kézikönyv 2.)

Az  1837-ben  megjelent  egykötetes  munka három kötetbe  kötött  változatának  második  
kötete, egyben a kétrészes oktatókönyv első kötete.
Megjelent 2000 példányban.
Erről  a  kiadásról  a  retrospektív  tankönyv-bibliográfia nem tud.  Vö.:  Fehér Erzsébet:  
Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.

43/c. Közhasznu népi oktatókönyv’ második darabja, melly négy részben a’ gazdaság-, 
történet-,  törvény-  és  nyelv-tudományt  foglalja  magában:  mellyekben  e’  könyv’ 
bírálóinak és az iskolatanítóknak szóló kalauzoló beszédek is járulnak. Egy rézmetszett 
szépirási példánnyal. Irta Edvi Illés Pál. Második, megjavított és bővített kiadás. Budán, 
1838. Egy. ny. 234 p. (Első oktatásra szolgáló kézikönyv 3.)

Az 1837-ben megjelent  egykötetes munka három kötetbe kötött  változatának harmadik  
kötete, egyben a kétrészes oktatókönyv második kötete.
Megjelent 2000 példányban.
Erről  a  kiadásról  a  retrospektív  tankönyv-bibliográfia nem tud.  Vö.:  Fehér Erzsébet:  
Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.

44. Temetési beszéd és könyörgés. + Ó testamentumi néhány könyv. Kiadta a’ magyar 
tudós társaság.  Döbrentei Gábor, mint szerkesztő felügyelése alatt. Budán, 1838. Egy. 
ny. CIV, 280, [2] p. (Régi magyar nyelvemlékek 1.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online:
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#
v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false

45. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Első, vagy 
magyar–német rész. Budán, 1838. Egy. ny. VIII, 790, [2] p.

Háromhasábos szedés. Készült „Antal Mihály ügyelése alatt”. 
Vörösmarty Mihály és Schedel Ferencz előszavával. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Szerkesztette:  Antal Mihály,  Bajza József,  Bugát Pál,  Schedel Ferencz,  Vörösmarty 
Mihály. 
Vörösmarty szerepéről  lásd:  Gergely Pál  (szerk.):  Vörösmarty Mihály:  Akadémiai  és  
Kisfaludy-társasági  iratok.  Bp.,  1977.  Akadémiai  Kiadó.  p.  681.  (Vörösmarty Mihály 
összes művei 16.) 
A második rész, vagyis a német–magyar szótár már 1835-ben megjelent, a magyar–német  
részt pedig 1843-ban újra kiadják.  Sági István bibliográfiája szerint 1843-ban mindkét  
kötet  újra  megjelent,  Sági  azonban  téved.  Vö.:  Sági István:  A  magyar  szótárak  és  
nyelvtanok könyvészete. = Magyar Könyvszemle, 1920/21. pp. 96–116; 1922. pp. 72–156  
és klny.
Lásd  még:  Gáldi  László:  A  magyar  szótárirodalom  a  felvilágosodás  korában  és  a  
reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 474–495. 

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548605

http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174548605


46. A’ moldvai magyar telepekről. A’ magyar tud. academia elébe terjesztve P.  Gegő 
Elek  által.  Két  toldalékkal  ’s  Moldvaország’ abroszával.  Az  academia’ költségein. 
Budán, 1838. Egy. ny. [VIII], 166 p.

Lektorok: Jankovich Miklós és Kállay Ferenc.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169757804

47. Magyar tájszótár. Kiadta a’ magyar tudós társaság. Budán, 1838. Egy. ny. XII, 397, 
[3] p.

Döbrentei Gábor 1835-ben és  Schedel Ferencz 1838-ban írt előszavával. (A két előszót  
az  indokolja,  hogy  e  mű  megjelentetését  1836-ra  tervezték.  1835  szeptemberében  
azonban  a  főtitkári  poszton  Döbrenteit Schedel váltotta  fel,  s  mivel  az  utóbbi  lett  a  
kiadványok felelőse, ő is írt előszót a kötethez.)
A főbb gyűjtők: B.  Lakos János,  Kállay Ferenc,  Döbrentei Gábor,  Buczy Emil,  Czech 
János,  Horváth Endre,  Sztrokay Antal,  Horváth Zsigmond,  Horváth József,  Czuczor 
Gergely, Kis János, Matics Imre.
Megjelent 500 példányban.
A M. Tudós Társaság 1845. júl. 5-én az  ’Eggenberger és Fia’ cégnek – díjmentesen –
átengedte a szótár második kötete kiadási jogát. Ez a kiadás viszont már nem jelent meg.
Lásd  még:  Gáldi  László:  A  magyar  szótárirodalom  a  felvilágosodás  korában  és  a  
reformkorban. Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. pp. 495–498.
 

48.  A’ zászlótartó.  Vígjáték  három  felvonásban.  Schrödertől.  Fordította  Fel-Apáthi 
Molnár Sándor. Budán, 1838. Egy. ny. 118, [2] p. (Külföldi játékszín 14.)

Lektorok: Csató Pál és Jakab István. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549804

49.  Blair Hugo’  rethorikai  és  esthetikai  leczkéi.  Némelly  kihagyásokkal  és 
rövidítésekkel angolból Kis János által. A’ magyar tudós társaság’ költségével. Második 
kötet. Budán, 1838. Egy. ny. 362, [6] p. 

Lektorok: gr. Dessewffy Aurél és Tasner Antal.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 500 példányban.
Az első kötetet lásd a 41-es sorszám alatt.

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Magyar  helyesirás  és  szóragasztás’ főbb szabályai.  A’ m.  t.  t.  különös  használatára. 
Harmadik kiadás. Budán, 1838. Egy. ny. 42, [2] p.

Megjelent 1000 példányban.
Új kiadása 1840-ben jelenik meg.

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549804
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169757804


A’ magyar  tudós  társaság’ költségein  megjelent  könyvek  sorjegyzéke.  Budán,  1838. 
Egy. ny. 19 p.

A jegyzék az  Eggenberger cégnél kapható műveket sorolja fel,  s valószínűleg a Tudós  
Társaság főtitkári hivatala és a könyvkereskedő közös szerkesztésében készült. A jegyzék  
nem teljes,  a  címleírások is  csak tájékoztató  jellegűek.  Az  1845-ös,  a  leszállított  árú  
műveket tartalmazó jegyzékből már egyértelműen kitűnik, hogy az a Társaság főtitkári  
hivatala szerkesztésében készült. E korábbi, 1838-as kiadványt is a Társaság kiadványai  
közé soroltuk.

A’ magyar tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1838-ban. Pest, 1838. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

A’ magyar  tudós  társaság’ Évkönyvei.  Harmadik  kötet.  1834–1836.  Egy  aczél,  két 
rézmetszettel ’s hét kőrajzzal. Budán, 1838. Egy. ny. [2], VIII, 236, 238, 184, [2] p.

Az acélmetszet Berzsenyit ábrázolja. 
Az előzéklapon a megjelenés dátumaként az 1837-es évszám szerepel. 
Megjelent 600 példányban.

Online: http://real-j.mtak.hu/482/

M. tudós társasági névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1839-re.  
(Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel Ferencz). Budán, [1838]. Egy. ny. IV, 
166 p.

Az asztronómiai részt Nagy Károly szerkesztette.

gr.  Teleki József  –  dr.  Schedel Ferencz:  A’ magyar  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése  a’ társaság’ 1837beli  munkálkodásairól  ’s  pénztára’ mibenlétéről.  Hetedik 
esztendő. Budán, 1838. Egy. ny. 44 p.

Különlenyomat a névkönyvből; eredeti oldalszámozása: pp. 116–157.
A nyolcadik  évtől  kezdődően már  rövidebbek  az  éves  igazgatósági  jelentések,  s  azok  
mérete az eredeti Fr/5 méretről A/4-re változik.

Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Új folyam harmadik kötet. Budán, 1838. Egy. ny. [4], 357 p.
Új folyam negyedik kötet. Budán, 1838. Egy. ny. [4], 313, 3 p.

Az új folyam harmadik kötetének első része – a régi folyam szerinti  folyamatos  
számozással ez a XVII. kötet – márciusban, a második része – a tizennyolcadik  
kötet – júniusban jelent meg. Az új folyam negyedik kötetének első része – a XIX.  
kötet – augusztusban, második része – a XX. kötet – decemberben jelent meg. A  
XX. kötettel a kettős számozás megszűnt. 

Tudománytár. Literatura. Szerkeszti  Almási Balogh Pál. Második kötet. Budán, 1838. 
Egy. ny. [2], 422 p.

Az Értekezések társlapja.

http://real-j.mtak.hu/482/


1839

Sorszámmal ellátott művek (50–59)

50. Az atyátlan. Szomorújáték öt felvonásban. Irta  Tóth Lőrincz. Dicséretet érdemlett 
munka. Budán, 1839. Egy. ny. 137, [3] p. (Eredeti játékszín 7.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 800 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487603

51.  A’ magyar  nyelv’ gyökérszavai.  A’ m.  tud.  társaság’ jutalomkérdése  előterjeszté 
Engel József. Első rangu pályamunka. + Tiszta magyar gyökök. Irta Nagy János. Másod 
rangu  pályamunka.  Budán,  1839.  Egy.  ny.  XII,  296  p.,  3  t.  (Nyelvtudományi 
pályamunkák 2.)

Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168068900

52. A’ levelezők. Vigjáték két felvonásban. B. Steigenteschtől. Forditá Külkey Henrik. + 
Ész és szív. Vígjáték egy felvonásban. B. Steigenteschtől. Fordítá Külkey Henrik. + A’ 
kénytelen házasság. Vígjáték egy felvonásban. Moliere után Kazinczy Ferencz. Budán, 
1839. Egy. ny. 150, [2] p. (Külföldi játékszín 15.)

Folyamatos lapszámozással: pp. 3–60, 61–96, 97–150.
Lektorok: az első két művet Horváth Cyrill és Árvay Gergely lektorálta, a harmadik mű  
bírálója Schedel Ferencz és Bajza József volt.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174549907

53.  Sebészség,  mellyet  előadási  kézikönyvül  kiadott  dr.  Chelius M.  J.  heidelbergi 
professor. A’ negyedik öregbített és javított eredeti kiadat után a’ pesti m. k. egyetembeli 
orv. kar’ oskolai használatára fordítá  Smalkovics Mihály. Harmadik kötet. A’ m. tudós 
társaság’ költségeivel. Budán, 1839. Egy. ny. 299, [5] p.

Lektorok: Horváth József és Pólya József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 600 példányban.
Előzménye a 37-es, folytatása a 89-es sorszám alatt.

Online:
http://books.google.hu/books?
id=TH1UAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=chelius&hl=hu&sa=X&ei=81wHVND2
LsT4yQPr7IKoDg&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=chelius&f=false
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54.  Kazinczy Ferencz utazásai. A’ m. t.  megbizásából összeszedék  Bajza és  Schedel. 
Budán, 1839. Egy. ny. X, 414, [2] p. (Kazinczy Ferencz’ eredeti munkái 2.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
E sorozat első kötete 1836-ban jelent meg.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169751802

55. Philosophiai anthropologia. Irta  Köteles Sámuel. Kiadta a’ magyar tudós társaság. 
Budán, 1839. Egy. ny. VI, 7–218 p.

Posztumusz mű. Nyelvileg átdolgozta és az előszót írta: Schedel Ferencz. 
Megjelent 500 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169759606

56. C. Julius Ceasar’ minden munkái. Fordítá és jegyzeteivel bővíté Szenczy Imre. Első 
kötet.  A gallus  háboruról  nyolcz  könyv.  Budán,  1839.  Egy.  ny.  XVIII,  387,  [3]  p. 
(Romai classicusok magyar fordításokban 3.)

A fordító előszavával, valamint név- és tárgymutatóval.
Lektorok: Guzmics Izidor és Péczely József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
A második kötet 1840-ben jelenik meg.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584405

57. Rágalom’ iskolája. Vígjáték. Brinsley Sheridan Richard után angolból Tóth Lőrincz 
által. Budán, 1839. Egy. ny. 151, [3] p. (Külföldi játékszín 16.)

Lektorok: Schedel Ferencz és gr. Dessewffy Aurél.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 750 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550004

58. Romeo és Julia. Szomorújáték öt felvonásban. Shakespeare után magyarázta Nárai
Náray Antal. Budán, 1839. Egy. ny. 176, [4] p. (Külföldi játékszín 17.)

Lektorok: Schedel Ferencz és Balogh Pál. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550107

59. Elmélkedések a’ physiologia és psychologia’ körében különös tekintettel a’ polgári 
és erkölcsi nevelésre. Irta D. Mocsi Mihály. A’ m. t. társaság’ költségén. Budán, 1839. 
Egy. ny. 143, [5] p.

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550909

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550909
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Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

A’ m. t. t. által kitett jutalomkérdések 1839ben. Pest, 1839. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

M.  tudós  társasági  névköny,  astronomiai  naplóval  és  kalendáriommal  1840-re. 
(Szerkesztette: gr. Teleki József és dr. Schedel Ferencz). Budán, 1839. Egy. ny. [4], 219, 
[1] p.

A kalendáriumot Nagy Károly állította össze.

Astronomiai napló és kalendáriom 1840. Szerkeszté Nagy Károly. A’ m. tudós társaság’ 
költségén. Pesten, [1839]. Ny.: Sollinger J. P. (Bécs). 132, [2] p.

A hátsó borítón Eggenberger hirdetése.
A fenti mű kalendárium-részének önálló kötetként történt kiadása. 

gr. Teleki József és dr. Schedel Ferencz: A’ m. tudós társaság’ igazgatóságának jelentése 
a’ társaság 1838beli munkálódásairól ’s pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 1839. Egy. ny.]. 
8 p. (számozatlan) 

Ez a nyolcadik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.

Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam ötödik kötet. Budán, 1839. Egy. ny. [3], 400 p. 
Uj folyam hatodik kötet. Budán, 1839. Egy. ny. [3], 411 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.

Tudománytár. Literatura. Szerkeszti Almási Balogh Pál. Harmadik kötet. Budán, 1839. 
Egy. ny. [2], 477 p.

Az Értekezések társlapja.

1840

Sorszámmal ellátott művek (60–69) 

60. A’ hazudság. Vígjáték öt felvonásban Federicitől. Olaszból Galvácsy László. Budán, 
1840. Egy. ny. 111, [3] p. (Külföldi játékszín 18.)

Lektorok: b. Eötvös József és gr. Dessewffy Aurél.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
A  ’Világirodalmi  Lexikon’ 3.  kötete  (Bp.,  1975.  Akadémiai  Kiadó.  p.  59.)  a  fordító  
keresztnevét hibásan közli.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ17455020X

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ17455020X


61.  C.  Julius Ceasar  minden  munkái.  Fordítá  és  jegyzeteivel  bővíté  Szenczy Imre. 
Második kötet. A polgári, alexandriai, atrikai és hispaniai háboruról. Budán, 1840. Egy. 
ny. X, 11–384, [4] p. (Romai classicusok magyar fordításokban 4.)

A fordító előszavával, időrendi, valamint név- és tárgymutatóval.
Lektorok: Guzmics Izidor és Péczely József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Megjelent 500 példányban.
Az első kötet 1839-ben jelent meg.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584508

62. A’ magyarországi szíkes vidékek természettudományi tekintetben. Irta D.  Balogh 
József.  Jutalmazott  pályamunka.  Budán,  1840.  Egy.  ny.  VIII,  120  p.,  1  t. 
(Természettudományi pályamunkák 2.)

Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169752703

63. Ödipusz, a király.  Szophoklesz színműve. Az eredeti hellenből fordította  Guzmics 
Izidór.  +  Iphigeneia  Auliszban.  Eüripidesz színműve.  Az eredeti  hellenből  fordította 
Guzmics Izidór.  Budán,  1840.  Egy.  ny.  204,  [2]  p.  (Hellen  classicusok  magyar 
fordításokban 1.)

Folyamatos lapszámozással: pp. 3–104, 105–204.
Lektorok: Schedius Lajos és Kölcsey Ferenc.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155592602

64.  Negyedik  László.  Szomorújáték  öt  felvonásban.  Irta  Gyurmán Adolf.  A’ m.  t. 
társaságtól  1839-ben  második  pályadíjat  nyert.  Budán,  1840.  Egy.  ny.  172,  [4]  p. 
(Eredeti játékszín 8.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487706

65.  Rózsa.  Vígjáték  három felvonásban.  Irta  Szigligeti Edvárd.  A’ m.  t.  társaságtól 
1840ben első pályadíjat nyert. Budán, 1840. Egy. ny. 128, [4] p. (Eredeti játékszín 9.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487809

66. Az életuntak. Vígjáték öt felvonásban. Irta Nagy Ignác. A’ m. t. társaságtól 1840ben 
második pályadíjat nyert. Budán, 1840. Egy. ny. 175, [5] p. (Eredeti játékszín 10.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Megjelent 800 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487901

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487901
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487809
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167487706
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155592602
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169752703
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584508


67. Népszerü erkölcstudomány. Irta  Zsoldos Ignácz. A’ m. tudós társaság’ költségein. 
Budán, 1840. Egy. ny. 54, [2] p.

Lektorok: Horváth Cyrill és Szilasy János.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170878301

68.  A’  felsőbb  analysis’  elemei.  Irta  Győry Sándor.  A’  magyar  tudós  társaság’ 
költségeivel. Második füzet. Budán, 1840. Egy. ny. [4], 125–264 p.

Lektorok: Bitnicz Lajos és Nyiry István.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Az első füzet 1836-ban jelent meg a Társaság 27. köteteként.

Online:
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v
=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false

69.  Kinizsy  Pálné  Magyar  Benigna  imádságos  könyve  1513.  +  Vegyes  tárgyu  régi 
magyar  iratok  1342–1599.  Kiadta  a’ magyar  tudós  társaság.  Döbrentei Gábor,  mint 
szerkesztő felügyelése alatt. Budán, 1840. Egy. ny. [4], XXVIII, 404 p. (Régi magyar 
nyelvemlékek 2.)

A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor előszavával.
Id.  Szily Kálmán (Akadémiai  Értesítő,  1898) és később  Radó Polikárp is  felfedezte  e  
műnek egy variáns kiadását.

Online:
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v
=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Magyar  helyesirás’  és  szóragasztás’  főbb  szabályai.  A’  m.  t.  társaság’  különös 
használatára. Negyedik kiadás. Budán, 1840. Egy. ny. VI, 7–40 p. 

Új kiadása 1841-ben jelenik meg.
Ehhez kapcsolódóan jelent meg: A’ magyar nyelvtudománynak és nyelvphilosophiának a’ 
Parthenon’ magyar  Grammatikájában fölfedezett  új  elvei.  Egy  toldalékkal  a’ magyar  
academia’ orthographiai szabályiról. Nagyenyed, 1840. IV, 151 p.

A’ nagy  magyar  szótár’  belső  elrendelésének,  ’s  miképeni  dolgoztatásának  terve. 
Utasitásul a’ magyar tudós társaság’ tagjainak. Budán, 1840. Egy. ny. IV, 5–28 p.

Schedel Ferencz előszavával.
Előzménye 1834-ben jelent meg.
Szövegét Vörösmarty Mihály és Schedel (Toldy) Ferenc állította össze. Vö.: Gergely Pál  
(szerk.):  Vörösmarty Mihály:  Akadémiai  és  Kisfaludy-társasági  iratok.  Bp.,  1977.  
Akadémiai Kiadó. p. 712. (Vörösmarty Mihály összes művei 16.)

http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=RWVCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170878301


A’ m. tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1840-ben. Pest, 1840. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

A’ magyar  tudós  társaság’ Évkönyvei.  Negyedik  kötet.  1836–1838.  Egy  aczél-  és 
tizenkét kőmetszettel. Budán, 1840. Egy. ny. [2], VIII, 154, 207 p. 

Az acélmetszet Kölcseyt ábrázolja. A kőmetszetek közül kilenc színes.

Online: http://real-j.mtak.hu/483/

M.  tudós  társasági  névkönyv.  astronomiai  naplóval  és  kalendáriommal  1841-re.  
(Szerkesztette: gr. Teleki József és dr. Schedel Ferencz). Budán, [1840]. Egy. ny. [4], 
192, 84 p.

Az asztronómiai részt  Nagy Károly szerkesztette, a „Physikai magasságmérés” fejezetet  
Vállas Antal írta.

gr. Teleki József és dr. Schedel Ferencz: A’ m. tudós társaság’ igazgatóságának jelentése 
a’ társaság 1839beli munkálódásairól ’s pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 1840. Egy. ny.]. 
8 p. (számozatlan) 

Ez a kilencedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.

Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luchenbacher János. 
Uj folyam hetedik kötet. Budán, 1840. Egy. ny. [2], 414 p.
Uj folyam nyolcadik kötet. Budán, 1840. Egy. ny. [4], 384 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.

Tudománytár. Literatura. Szerkeszti  Almási Balogh Pál. Negyedik kötet. Budán, 1840. 
Egy. ny. [2], 508 p. 

Az Értekezések társlapja.

1841

Sorszámmal ellátott művek (70–74)

70.  Az  állat-ország  fölosztva  alkotása  szerint  alapul  szolgálandó  az  állatok 
természetleirásához  s  bevezetésűl  az  összehasonlitó  bonctanhoz  Cuvier báró  által. 
Természet után rajzolt ábrákkal. A második átnézett és öregbített kiadás szerint fordította 
Vajda Péter. I. kötet. A m. academ. költségein. Budán, 1841. Egy. ny. LX, 644 p.

A szerző 1. és 2. kiadáshoz írt, továbbá a fordító előszavával.
Lektorok: Schedel Ferencz és Pólya József. 
Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
A második kötet nem jelent meg, bár a fordítás elkészült.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169723508

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169723508
http://real-j.mtak.hu/483/


71.  Számolási  segéd,  a  köz  életben  gyakorta  előforduló  pénz-számolások  tábláit  s 
egyszerü szabályait példákkal felvilágosítva foglaló. [Irta]  Hradnay Ferenc. A magyar 
academia költségein. Budán, 1841. Egy. ny. [10], 263, [2] p.

Lektorok: Bresztyenszky Adalbert és Gáty István.
Schedel Ferencz előszavával.
Elsősorban a kamatszámításról szól. A 41. oldaltól csak táblázat!

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157440702

72. Honi városaink’ befolyásáról nemzetünk’ kifejtődésére és csinosbulására.  Hetényi 
Jánostól. Jutalmazott pályamunka. Budán, 1841. Egy. ny.  X, 11–240, XXXIII, [2] p. 
(Történettudományi pályamunkák 1.)

Okleveles toldalékkal. 
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.

Online:  http://books.google.hu/books?id=GpkAAAAAcAAJ&pg=PP1&dq=t%C3%B6rt
%C3%A9nettudom%C3%A1nyi+p%C3%A1lyamunk
%C3%A1k&hl=hu&sa=X&ei=q_MZVNznA4PIyAO-
goKIDg&redir_esc=y#v=onepage&q=t%C3%B6rt%C3%A9nettudom%C3%A1nyi%20p
%C3%A1lyamunk%C3%A1k&f=false

73.  Közhasznu  népi  olvasókönyv.  Négy  részben  értelemgyakorlásokat,  erkölcsi 
elbeszéléseket  és  oktatásokat,  az  illendőség  és  okos  maga-alkalmazás’ szabályait,  ’s 
mindenféle  tanulságos  és  mulattató  verseket  foglalván magában.  Irta  Edvi Illés  Pál. 
Olvasókönyv.  Harmadik,  megjavított  és  bővített  kiadás.  A’ magyar  tudós  társaság’ 
költségén. Budán, 1841. Egy. ny. VI, 7–140 p. (Első oktatásra szolgáló kézikönyv 1.)

Schedel Ferencz előszavával.
Előző kiadása 1838-ban jelent meg 43/a sz. alatt.
Erről  a  kiadásról  a  retrospektív  tankönyv-bibliográfia nem tud.  Vö.:  Fehér Erzsébet:  
Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.
Folytatása a 83-as sorszám alatt.

74.  A  büntetésről  ’s  különösebben  a  halálbüntetésről.  Irta  Szemere Bertalan. 
Koszoruzott  pályamunka. Budán, 1841. Egy.  ny.  VI,  194, [2] p.  (Törvénytudományi 
pályamunkák 1.)

Schedel Ferencz előszavával.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ158838006

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Magyar  helyesirás’  és  szóragasztás’  főbb  szabályai.  A’  m.  t.  társaság’  különös 
használatára. Ötödik kiadás. Budán, 1841. Egy. ny. VI, 7–40 p.

Előszó az első kiadáshoz: pp. III–IV.
Előszó a második kiadáshoz: pp. V–VI. 
Újabb kiadása 1843-ban jelenik meg.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169747707

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169747707
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ158838006
http://books.google.hu/books?id=GpkAAAAAcAAJ&pg=PP1&dq=t%C3%B6rt%C3%A9nettudom%C3%A1nyi+p%C3%A1lyamunk%C3%A1k&hl=hu&sa=X&ei=q_MZVNznA4PIyAO-goKIDg&redir_esc=y#v=onepage&q=t%C3%B6rt%C3%A9nettudom%C3%A1nyi%20p%C3%A1lyamunk%C3%A1k&f=false
http://books.google.hu/books?id=GpkAAAAAcAAJ&pg=PP1&dq=t%C3%B6rt%C3%A9nettudom%C3%A1nyi+p%C3%A1lyamunk%C3%A1k&hl=hu&sa=X&ei=q_MZVNznA4PIyAO-goKIDg&redir_esc=y#v=onepage&q=t%C3%B6rt%C3%A9nettudom%C3%A1nyi%20p%C3%A1lyamunk%C3%A1k&f=false
http://books.google.hu/books?id=GpkAAAAAcAAJ&pg=PP1&dq=t%C3%B6rt%C3%A9nettudom%C3%A1nyi+p%C3%A1lyamunk%C3%A1k&hl=hu&sa=X&ei=q_MZVNznA4PIyAO-goKIDg&redir_esc=y#v=onepage&q=t%C3%B6rt%C3%A9nettudom%C3%A1nyi%20p%C3%A1lyamunk%C3%A1k&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157440702


A’ m. tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1841-ben. Pest, 1841. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

M.  tudós  társasági  névkönyv,  astronomiai  naplóval  és  kalendáriommal  1842-re. 
(Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel Ferencz). Budán, [1841]. Egy. ny. [4], 
132, 86, [2] p., 2 t.

Az asztronómiai részt (pp. 1–132) Nagy Károly szerkesztette.

gr.  Teleki József  és  dr.  Schedel Ferencz:  A’ m.  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése  a’ társaság’ 1840beli  munkálódásairól  és  pénztára’ mibenlétéről.  [Budán,  
1841. Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 

Ez a tizedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.

Magyar  academiai  értesitő.  Az  academia  rendeletéből  kiadja  Schedel Ferencz.  Első 
évfolyam. 1840. nov. – 1841. szept. Budán, 1840–1841. Egy. ny. 106 p., 1 t.

1–5. szám. 
A második és harmadik évfolyam nem jelent meg.

Online: http://real-j.mtak.hu/30/
  http://real-j.mtak.hu/41/

Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam kilenczedik kötet. Budán, 1841. Egy. ny. 391 p.
Uj folyam tizedik kötet. Budán, 1841. Egy. ny. [4], 384 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.

Tudománytár.  Literatura.  Szerkeszti  Almási Balogh Pál.  Ötödik  kötet.  Budán,  1841. 
Egy. ny. [2], 531 p.

Az Értekezések társlapja.

1842

Sorszámmal ellátott művek (75–77)

75.  Miss  Sara Sampson.  Szomorujáték  öt  felvonásban.  Lessingtől.  Fordítá  Kazinczy 
Ferencz. Budán, 1842. Egy. ny. 141, [3] p. (Külföldi játékszín 19.)

Ajánló: Bajza József és Schedel Ferencz. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550302

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174550302
http://real-j.mtak.hu/41/
http://real-j.mtak.hu/30/


76.  Az  ipar’ és  kereskedés’ története  Magyarországban,  a  XVI.  század’ elejéig.  Irta 
Kossovich Károly.  Első  rangú  pályamunka.  +  Az  ipar’  és  kereskedés’  története 
Magyarországban, a XIV. század’ elejéig. Irta Horváth Mihály. Másod rangu pályamunka. 
Budán, 1842. Egy. ny. XIX, 334, [2] p. (Történettudományi pályamunkák 2.)

Folyamatos lapszámozással.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069308

77. Felsőbb egyenletek, egy ismeretlennel. Irta D. Vállas Antal. A’ m. nemz. academia’ 
költségével. Első füzet. Budán, 1842. Egy. ny. [2], 277, [5] p.

Lektorok: Győry Sándor és Vásárhelyi Pál.
Schedel Ferencz előszavával.
A második füzet 1848-ban jelenik meg (sorszáma: 104.).

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169758304

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

A’ m. tudós társaság által kitett jutalomkérdések 1842-ben. Pest, 1842. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: A/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

A’ magyar  tudós  társaság’ Évkönyvei.  Ötödik  kötet.  1838–1840.  Egy  aczél-  ’s  egy 
rézmetszettel. Budán, 1842. Egy. ny. [2], VIII, 240, 403 p.

Az acélmetszet Guzmics Izidort ábrázolja.

Online: http://real-j.mtak.hu/354/

M.  Tudós  társasági  névkönyv,  astronomiai  naplóval  és  kalendáriommal  1843-ra. 
(Szerkesztette: gr. Széchenyi István és dr. Schedel Ferencz). Budán, [1842]. Egy. ny. [4], 
235, [1] p.

A kalendáriumot Nagy Károly állította össze.

gr.  Széchenyi István  és  dr.  Schedel Ferencz:  A’ m.  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése a’ társaság’ 1840/41beli  munkálódásairól és pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 
1842. Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 

Ez a tizenegyedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.

Magyar academiai értesitő.
E periodika második évfolyama nem jelent meg.

Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam tizenegyedik kötet. Budán, 1842. Egy. ny. [4], 384 p.
Uj folyam tizenkettedik kötet. Budán, 1842. Egy. ny. [4], 392 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.

http://real-j.mtak.hu/354/
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169758304
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069308


Tudománytár. Literatura.  Szerkeszti  Almási Balogh Pál.  Hatodik kötet.  Budán, 1842. 
Egy. ny. [2], 517 p.

Az Értekezések társlapja.

1843

Sorszámmal ellátott művek (78–80)

78. Tisztujitás. Vígjáték négy felvonásban. Irta Nagy Ignác. A’ m. t. társaságtól 1842ben 
első pályadíjat nyert. Budán, 1843. Egy. ny. 168, [2] p. (Eredeti játékszín 11.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
1844-ben javított kiadásban ismét megjelenik.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488000

79. Tatrosi másolat 1466-ból. + Vegyes tárgyu régi magyar iratok. 1540–1600. Kiadta a’ 
magyar tudós társaság. Döbrentei Gábor felügyelése alatt. Budán, 1842. [1843]. Egy. ny. 
[6], XXXIV, LVII, 366, [12], VIII, 152 p. (Régi magyar nyelvemlékek 3.)

Online:
http://books.google.hu/books?id=tWRCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v
=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false

80. Törvénytudományi műszótár. Közre bocsátja a’ magyar tudós társaság. Budán, 1843. 
Egy. ny. XII, 444 p.

Szlemenics Pál,  Stettner György,  Sztrokay Antal,  Perger János,  Kölcsey Ferenc,  Lassú 
István,  Jászay Pál,  Szász Károly,  Bártfay Walther,  Fogarasi János,  Császár Ferenc és  
Zsivora György gyűjtése. Sajtó alá rendezte  Perger János, majd halála után a munkát  
Sztrokay Antal folytatta.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.
1847-ben bővített kiadásban ismét megjelenik.

Online: http://mek.oszk.hu/05200/05267/05267.pdf

Sz. n. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Második, 
vagy német–magyar rész. Második kiadás. Budán, 1843. Egy. ny. VIII, 844, [2] p.

Döbrentei Gábor 1835-ös és Schedel Ferencz 1843-as főtitkári, valamint Vörösmarty és  
Schedel 1835-ös szerkesztői előszavával.
A számozatlan oldalakon Döbrentei Gábor 1835-ös főtitkári megjegyzéseivel.
Az 1835-ös kiadás javított változata. 
Megjelent 2000 példányban.
A német–magyar rész második kiadásban nem jelent meg, annak első kiadása 1838-as.  
Sági István  bibliográfiája  szerint  1843-ban  mindkét  kötet  újra  megjelent.  Vö.:  Sági
István: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. = Magyar Könyvszemle, 1920/21.  

http://mek.oszk.hu/05200/05267/05267.pdf
http://books.google.hu/books?id=tWRCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=tWRCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=tWRCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=jlkHVKuaC8XuyQPqhYCQBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488000


pp. 96–116; 1922. pp. 72–156 és klny. Sági azonban téved: a német–magyar rész csak  
egyszer jelent meg.

„/1840/.  júl.  6-án javasolták,  hogy a kifogyóban levő német–magyar zsebszótárból  
újranyomassanak kétezer példányt, mégpedig valamivel nagyobb méretben. Az Igazgató  
Tanács  ezt  elfogadta,  és  év  végén  valóban  megjelent.”  –  állapította  meg  1977-ben  
Gergely Pál.  Vö.:  Gergely Pál  (szerk.):  Vörösmarty Mihály: Akadémiai  és Kisfaludy-
társasági iratok. Bp., 1977. Akadémiai Kiadó. p. 711. (Vörösmarty Mihály összes művei  
16.). A megállapítás azonban téves, a szótár csak 1843-ban jelent meg.

Online:
http://books.google.hu/books?id=_RJKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+
%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t
%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=CWUHVMKZFomaygOdjICwCw&redir_esc=y#v=onepa
ge&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t
%C3%A1r&f=false

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Magyar  helyesirás’  és  szóragasztás’  főbb  szabályai.  A’  m.  t.  társaság’  különös 
használatára. Hatodik kiadás. Budán, 1843. Egy. ny. VI, 7–40 p. 

Új kiadása 1844-ben jelenik meg.

A’ magyar  szókötés’ főbb  szabályai.  A’ magyar  tudós  társaság’ külön  használatára. 
Budán, 1843. Egy. ny. VI, 7–129, [3] p.

Schedel Ferencz előszavával.
Második kiadása 1852-ben jelenik meg.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174561208

A’ magyar tudós társaság’ jutalomtételei 1843-ban. Pest, 1843. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: B/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

M. tudós társasági névkönyv 1844-re. (Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel 
Ferencz). Budán, [1843], Egy. ny. [9], 10–93, [1] p.

Megjelent 300 példányban.

gr. Teleki József és dr. Schedel Ferencz: A’ m. tudós társaság’ igazgatóságának jelentése 
a’ társaság’ 1841/2beli munkálódásairól és pénztára’ mibenlétéről. [Budán, 1843. Egy. 
ny.]. 8 p. (számozatlan) 

Ez a tizenkettedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.

Magyar academiai értesitő.
E periodika harmadik évfolyama nem jelent meg.

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174561208
http://books.google.hu/books?id=_RJKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=CWUHVMKZFomaygOdjICwCw&redir_esc=y#v=onepage&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&f=false
http://books.google.hu/books?id=_RJKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=CWUHVMKZFomaygOdjICwCw&redir_esc=y#v=onepage&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&f=false
http://books.google.hu/books?id=_RJKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Magyar+%C3%A9s+n%C3%A9met+zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&hl=hu&sa=X&ei=CWUHVMKZFomaygOdjICwCw&redir_esc=y#v=onepage&q=Magyar%20%C3%A9s%20n%C3%A9met%20zsebsz%C3%B3t%C3%A1r&f=false


Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam tizenharmadik kötet. Budán, 1843. Egy. ny. [4], 384 p.
Uj folyam tizennegyedik kötet. Budán, 1843. Egy. ny. [4], 392 p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.

Tudománytár. Literatura. Szerkeszti  Almási Balogh Pál. Hetedik kötet.  Budán, 1843. 
Egy. ny. [2], 509 p.

Az Értekezések társlapja.

Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. I. évf. Pest, 1843. 56, [10] p.

A kiadó az 1843-as évfolyam végén feltüntetett folyóiratok között az alábbi megjegyzést  
teszi: „Tudománytár (…) Megjelenik az ’Akademiai értesitő és Honi irodalmi hirdető’ 
melléklapokkal  havonként  egyszer.”  Az  Eggenberger-féle  könyvészeti-kereskedelmi  lap  
tehát  akadémiai  kiadványnak  minősül,  amelyet  az  Akadémia  hivatalos  könyvárusai  
állítottak össze és jelentettek meg. Erről a tényről az eddigi bibliográfiák sehol nem tettek  
említést. E periodika 1834 és 1848 között jelent meg, összesen hat évfolyama ismeretes. 

1844

Sorszámmal ellátott művek (81–89)

81. 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.)

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO%2BZ158838109

82. 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.)

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488103

83/a.  Első oktatásra  szolgáló kézikönyv,  vagyis  a  legszükségesebb tanok’ összesége. 
Vallási külömbség nélkül minden néptanítók s tanulók számára készült. A magyar tudós 
társaság által első rendű Marczibányi Lajos jutalommal koszorúzott pályamunka. Irta 
Edvi Illés Pál. Harmadik javított és bővített kiadás. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger 
J. és fia. Ny. n. 290 p. (Első oktatásra szolgáló kézikönyv 2.)

A fenti  címleírás  a Honi  irodalmi  hirdető 1844-es  évfolyama alapján készült,  mert  a  
műből teljes példányt nem sikerült fellelnünk. Más címleírás alcímet is közöl e kötethez:  
„Közhasznu  népi  oktatókönyv’  első  darabja,  melly  a’  számvetés-,  időszámlálás-,  
természet-, egészség- és gazdaság-tudományt foglalja magában.” 
Az ’Első oktatásra szolgáló kézikönyv’ harmadik javított és bővített kiadásának 1. kötetét,  
az olvasókönyvet lásd fentebb a 73-as sorszám alatt!
Az oktatókönyv első kötetének előző kiadása 1838-ban jelent meg, lásd 43/b szám alatt.
Erről  az  1844-es  kiadásról  a  retrospektív  tankönyv-bibliográfia  nem tud.  Vö.:  Fehér
Erzsébet: Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488103
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ158838109


83/b.  Első oktatásra  szolgáló kézikönyv, vagyis a legszükségesebb tanok’ összesége. 
Vallási külömbség nélkül minden néptanítók s tanulók számára készült. A magyar tudós 
társaság által első rendű  Marczibányi Lajos jutalommal koszorúzott pályamunka. Irta 
Edvi Illés Pál. Harmadik javított és bővített kiadás. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger 
J. és fia. Ny. n. 224 p., 3 t. (Első oktatásra szolgáló kézikönyv 3.)

A fenti  címleírás  a Honi  irodalmi  hirdető 1844-es  évfolyama alapján készült,  mert  a  
műből teljes példányt nem sikerült fellelnünk, bár ebből a kötetből egy majdnem teljes  
példány  is  előkerült,  csak  a  címnegyede  hiányos.  Más  címleírás  alcímet  is  közöl  e  
kötethez:  „Közhasznu  népi  oktatókönyv’  második  darabja,  melly  négy  részben  a’ 
földleirást  két  földképpel,  történet-,  törvény-,  magyar  nyelv-  és  irásmód-tant  foglalja  
magában. Két földabrosz és 1 szépirási példánnyal.”
Az oktatókönyv második kötetének előző kiadása 1838-ban jelent meg, lásd 43/c szám  
alatt.
Erről  az  1844-es  kiadásról  a  retrospektív  tankönyv-bibliográfia  nem tud.  Vö.:  Fehér
Erzsébet: Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.

A 83/a. és 83/b. művekből készült kisebb, önálló kötetek (tankönyvek):

Népszerű  számvetéstan  és  időszámlálás’ tudománya.  Irta  Edvi Illés  Pál.  Harmadik 
javított  kiadás.  Pesten,  1844.  [Forg.]:  Eggenberger J.  és  fia.  Ny.  n.  88 p.  (A szerző 
néptanító könyve második kötetéből.)

Az oktatókönyv  első  kötetének  (azaz  a  teljes  mű  második  kötetének)  felhasználásával  
készült önálló mű.

Népszerű természet- és egészségtan. Irta  Edvi Illés Pál. A’ magyar tudós társaság által 
koszorúzott  néptanító  könyv’ második  kötetéből.  Harmadik  javított  kiadás.  Pesten, 
1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 120 p. (A szerző néptanító könyve második 
kötetéből.)

Az oktatókönyv  első  kötetének  (azaz  a  teljes  mű  második  kötetének)  felhasználásával  
készült önálló mű.

Népszerű gazdaságtan. Irta  Edvi Illés Pál. A’ magyar tudós társaság által koszorúzott 
néptanító könyv’ második kötetévől.  Harmadik javított  kiadás. Pesten, 1844. [Forg.]: 
Eggenberger J. és fia. Ny. n. 87 p. (A szerző néptanító könyve második kötetéből.)

Az oktatókönyv  első  kötetének  (azaz  a  teljes  mű  második  kötetének)  felhasználásával  
készült önálló mű.

Népszerű földleirás két földképpel, történet- és törvénytan. Irta Edvi Illés Pál. A’ magyar 
tudós társaság által koszorúzott néptanító könyv’ második kötetéből. Harmadik javított 
kiadás. Pest, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 118 p., 2 t. (A szerző néptanító 
könyve harmadik kötetéből.)

Az  oktatókönyv  második  kötetének  (azaz  a  teljes  mű  harmadik  kötetének)  
felhasználásával készült önálló mű.

Népszerű  magyar  nyelvtan  és  irásmód,  idegen  szók’  lajstromával,  egy  szépirási 
példánnyal és két kalauzoló beszéddel a ’birálókhoz és iskola tanítókhoz. Irta Edvi Illés 
Pál  A’ magyar  tudós  társaság  által  koszorúzott  néptanító  könyv’ második  kötetéből. 
Harmadik javított kiadás. Pesten, 1844. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 110 p., 1 t. 
(A szerző néptanító könyve harmadik kötetéből.)

Az  oktatókönyv  második  kötetének  (azaz  a  teljes  mű  harmadik  kötetének)  
felhasználásával készült önálló mű.



84. 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.)

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167496409

85. Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Irta Wagner Dániel. Első 
rangu pályamunka. + Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Irta D. 
Török József.  Másod  rangu  pályamunka.  Budán,  1844.  Egy.  ny.  VI,  243  p. 
(Természettudományi pályamunkák 3.)

Folyamatos lapszámozással.
Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.

Online: http://books.google.hu/books?id=ZOsGAAAAcAAJ&pg=PR6&dq=k
%C3%B6zgazdas
%C3%A1gilag+nevezetes&hl=hu&sa=X&ei=6e0ZVOKxAuXnygPx84HgBg&redir_esc=
y#v=onepage&q=k%C3%B6zgazdas%C3%A1gilag%20nevezetes&f=false

86. 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.

Fordította:  Bertha Sándor,  Fogarasi János,  Luczenbacher János,  Szalay László,  Tóth
Lőrinc.
Lektorok:  Jankowich Miklós,  Szlemenics Pál,  Sztrokay Antal,  Jerney János,  Vörösmarty 
Mihály.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

87.  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.)

Schedel Ferencz előszavával.

Online: http://books.google.hu/books?id=YRIDAAAAcAAJ&pg=PA7&dq=%22l
%C3%A9lektudom%C3%A1nynak+nevel%C3%A9si+fontoss%C3%A1g%C3%A1r
%C3%B3l%22&hl=hu&sa=X&ei=K-
8ZVIPAOYWfygOqsIKoBg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22l%C3%A9lektudom
%C3%A1nynak%20nevel%C3%A9si%20fontoss%C3%A1g%C3%A1r%C3%B3l
%22&f=false

88. Az első és másod rendü görbék öszrendesekre átvitele ’s főbb tulajdonságaik. Irta D. 
Taubner Károly. Első rangu pályamunka. + Az első és másod rendü förbék, azoknak 
öszrendesekre  átvitele  és  főbb  tulajdonságaik.  Irta  Fest Vilmos.  Másod  rangu 
pályamunka.  Budán,  1844.  Egy.  ny.  XII,  [2],  62,  [3],  104  p.,  8  t.  (Mathematicai 
pályamunkák 1.)

Schedel Ferencz előszavával.
Megjelent 500 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157440908

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157440908
http://books.google.hu/books?id=YRIDAAAAcAAJ&pg=PA7&dq=#v=onepage&q=
http://books.google.hu/books?id=YRIDAAAAcAAJ&pg=PA7&dq=#v=onepage&q=
http://books.google.hu/books?id=YRIDAAAAcAAJ&pg=PA7&dq=#v=onepage&q=
http://books.google.hu/books?id=ZOsGAAAAcAAJ&pg=PR6&dq=k%C3%B6zgazdas%C3%A1gilag+nevezetes&hl=hu&sa=X&ei=6e0ZVOKxAuXnygPx84HgBg&redir_esc=y#v=onepage&q=k%C3%B6zgazdas%C3%A1gilag%20nevezetes&f=false
http://books.google.hu/books?id=ZOsGAAAAcAAJ&pg=PR6&dq=k%C3%B6zgazdas%C3%A1gilag+nevezetes&hl=hu&sa=X&ei=6e0ZVOKxAuXnygPx84HgBg&redir_esc=y#v=onepage&q=k%C3%B6zgazdas%C3%A1gilag%20nevezetes&f=false
http://books.google.hu/books?id=ZOsGAAAAcAAJ&pg=PR6&dq=k%C3%B6zgazdas%C3%A1gilag+nevezetes&hl=hu&sa=X&ei=6e0ZVOKxAuXnygPx84HgBg&redir_esc=y#v=onepage&q=k%C3%B6zgazdas%C3%A1gilag%20nevezetes&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167496409


89.  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.

Lektorok: Horváth József és Pólya József.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel. 
Előzménye az 53-as sorszám alatt.

Sz. n.  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. 

A „Honi irodalmi hirdető címleírása alapján. 
A Magyar Könyvészet e kiadást nem regisztrálta.
Első  kiadásban 1843-ban jelent  meg a  Társaság 78.  sorszámozott  kiadványaként,  az  
Eredeti játékszínek sorában a 11. kötetként. 
1845-ben újra megjelenik.

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

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.

Új kiadása 1847-ben jelenik meg.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174561105

A’ magyar tudós társaság’ jutalomtételei 1844-ben. Pest, 1844. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: B/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

M. tudós társasági névköny 1845-re. (Szerkesztette: gr. Széchenyi István és dr. Schedel 
Ferencz.) Budán, [1844]. Egy. ny. [9], 10–101, [3] p. 

1845 áprilisában került forgalomba.

gr. Széchenyi István és dr. Schedel Ferencz: Igazgatósági jelentés a’ m. tudós társaság’ 
1842/3beli  munkálódásairól  és pénztára’ mibenlétéről.  [Budán,  1844. Egy.  ny.].  8 p. 
(számozatlan) 

Ez a tizenharmadik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.

Magyar academiai értesitő. Az academia rendeletéből kiadja Schedel Ferencz. Negyedik 
évfolyam. 1843. dec. – 1844. dec. [7. szám]. Budán, 1844. Egy. ny. 214 p., 2 t. 

Online: http://real-j.mtak.hu/52/
   http://real-j.mtak.hu/63/

http://real-j.mtak.hu/63/
http://real-j.mtak.hu/52/
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174561105


Tudománytár. Értekezések. Szerkeszti Luczenbacher János. 
Uj folyam tizenötödik kötet. Budán, 1844. Egy. ny. [4], 384 p.
Uj folyam tizenhatodik kötet. Budán, 1844. Egy. ny. [4], 384, [2] p.
Egy-egy kötet hat füzetet tartalmaz.
Ez a Tudománytár utolsó évfolyama.

Tudománytár. Literatura. Szerkeszti Almási Balogh Pál. Nyolcadik kötet. Budán, 1844. 
Egy. ny. [2]. 506. [2] p.

Az Értekezések társlapja.
Utolsó évfolyam.

Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. II. évf. Pest, 1844. 56, [10] p.

Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!

1845

Sorszámmal ellátott művek (90–92)

90. 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.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
E kötetről a kecskeméti  Szilády-nyomda kiadványait összegző tudományos munka nem  
tud,  a  mű  címleírása  az  1959-ben  közreadott  kötetből  kimaradt.  Vö.:  Joós Ferenc  –  
Fenyvessiné Góhér Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak  
bibliográfiája  1841–1918.  Kecskemét,  1959.  Bács-Kiskun  megyei  Katona  József  
Könyvtár. pp. 40–41.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488206

91. 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.)

A fordító előszavával.
Lektorok: Horvát Endre és Kölcsey Ferenc.
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584107

92. 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.)

A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
E kötetről a kecskeméti  Szilády-nyomda kiadványait összegző tudományos munka nem  
tud,  a  mű  címleírása  az  1959-ben  közreadott  kötetből  kimaradt.  Vö.:  Joós Ferenc  –  

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169584107
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488206


Fenyvessiné Góhér Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak  
bibliográfiája  1841–1918.  Kecskemét,  1959.  Bács-Kiskun  megyei  Katona  József  
Könyvtár. pp. 40–41.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167496501

Sz. n. 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 „Honi irodalmi hirdető” címleírása alapján. 
A Magyar Könyvészet e kiadást nem regisztrálta.
Első  kiadásban 1843-ban jelent  meg a  Társaság 78.  sorszámozott  kiadványaként,  az  
Eredeti játékszínek sorában a 11. kötetként. 
Második kiadásban 1844-ben jelent meg.
Az 1845-ös kiadás az 1844-es utánnyomása. 

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Javaslat a’ m. tud. társaság’ rendszabásai’ módosítása iránt. A tagok’ számára kézirat 
gyanánt. Budán, 1845. Egy. ny. 19 p.

A’ magyar tudós társaság’ némelly kiadásai leszállított áron. (Szerk.: Schedel Ferencz). 
[Budán, 1845. Egy. ny.] 1 lev.

Schedel az igazgatóság rendelkezése nyomán állította össze a listát 1845. dec. 20-án. 
A műveket az Eggenberger-cég forgalmazta.

A’ magyar tudós társaság jutalomtételei 1845-ben. Pest, 1845. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: szűkített A/4

Évkönyvek, periodikák

A’ magyar  tudós  társaság’ Évkönyvei.  Hatodik  kötet.  1840–1842.  Egy  aczél-  és  öt 
kőmetszettel. Budán, 1845. Egy. ny. [2], VII, 448 p.

Az acélmetszet a Budai Ézsajást [Ézsaiást] ábrázolja.

Online: http://real-j.mtak.hu/477/

gr. Teleki József és dr. Schedel Ferencz: A’ m. t. társaság’ igazgatóságának jelentése a’ 
társaság’ 1843/4beli  munkálkodásairól  ’s  pénztára’ mibenlétéről.  [Budán,  1845.  Egy. 
ny.]. 8 p. (számozatlan) 

Ez a tizennegyedik igazgatósági jelentés.
Készült a névkönyv alapján.

Magyar academiai értesitő.
E periodika ötödik évfolyama nem jelent meg.

Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. III. évf. Pest, 1845. 50, [4] p.

Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!

http://real-j.mtak.hu/477/
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167496501


1846

Sorszámmal ellátott művek (93–97)

93.  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.)

A számozatlan oldalakon  Schedel Ferencz  főtitkári  megjegyzéseivel,  amely  még 1845  
szeptemberében íródott, a mű viszont – a címlapon olvasható adat szerint – 1846-ban  
jelent meg.
E kötetről a kecskeméti  Szilády-nyomda kiadványait összegző tudományos munka nem  
tud,  a  mű  címleírása  az  1959-ben  közreadott  kötetből  kimaradt.  Vö.:  Joós Ferenc  –  
Fenyvessiné Góhér Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak  
bibliográfiája  1841–1918.  Kecskemét,  1959.  Bács-Kiskun  megyei  Katona  József  
Könyvtár. pp. 40–41.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488309

94.  A’  lélektudomány  viszonya  a  neveléshez.  Irta  Beke Kristóf.  Másod  rangu 
pályamunka.  +  A’ lélektudomány hatása  a’ nevelésre.  Irta  Wargha István.  Harmad 
rangu pályamunka. Pesten, 1845. [1846]. [Forg.]: Eggenberger J. és fia. Ny. n. 394, [6] 
p. (Philosophiai pályamunkák 3.)

A  számozatlan  oldalakon  Schedel Ferencz  főtitkári  megjegyzéseivel,  amely  1846  
májusában íródott. A kötet tehát csak 1846-ban jelent meg. 

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069503

95.  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.) 

Schedel Ferencz előszavával.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069102

96. 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.)

Schedel Ferencz előszavával.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069102

97. Homer Odysseája. Hellenből Szabó István. Pesten, 1846. [Forg.]: Ifj. Kilián György. 
[Ny.: Szilády ny.] 8, 336, [4] p. (Hellen classicusok magyar fordításokban 2.)

A fordító előszavával.
Lektorok: Hunfalvy Pál és Székács József. 
A számozatlan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069102
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069102
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168069503
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167488309


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

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155592705

Sz. n. Góry sziromirat /= codex/. Kiadta a’ magyar tudós társaság.  Döbrentei Gábor, 
mint szerkesztő felügyelése alatt. Budán, 1846. Egy. ny. XXXVIII, XXII, 100 p. (Régi 
magyar nyelvemlékek 4. Első osztály.)

1846-ban a második részt (Második osztályt) is kinyomatta Döbrentei, de az előszót már 
nem írta meg hozzá, így e munka – négy évtizeddel később – a neves nyelvészre,  Volf 
Györgyre maradt, aki azt pótolta, a teljessé vált művet 1888-ban forgalomba is hozta az  
Akadémia. E mű a Winkler-kódex, amelynek pontos szövegközlése időközben – 1874-ben  
– már megjelent a Nyelvemléktár 2. kötetében.
Az 1846-os szedett szöveg terjedelme: 126 p. volt, az 1888-as pótlás terjedelme: 13 p. Az  
1846-ban  kiszedett  ívek  1888-ig  vártak  tehát  a  nyilvánosságra  hozatalra,  addig  az  
Akadémia tárolta azokat.

Online:
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r
%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#
v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

A’ magyar nyelv’ rendszere. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Budán, 1846. Egy. 
ny. XII, 374 p.

Schedel Ferencz előszavával.
A kötet Czuczor Gergely szerkesztésében készült, s a következő évben ismét megjelent.
Megjelent 2000 példányban.
Lásd:  Szathmári  István:  Ki  lehet  a  szerzője  a  Magyar  Tudós  Társaság  1846.  évi  
nyelvtanát  névtelenül  ismertető  korabeli  recenziónak?  In:  Kiss  Jenő  –  Szűts  László  
(szerk.):  Tanulmányok a magyar nyelvtudomány  történetének témaköréből.  Bp.,  1991.  
Akadémiai Kiadó. pp. 643–650. (A recenzió szerzője: Erdélyi János.)

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167709302

A’ magyar tudós társaság’ jutalomtételei 1846-ban. Pest, 1846. 1 lev. 
Összeállította: Schedel Ferencz.
Mérete: B/5

Évkönyv, névkönyv, periodikum

A’ magyar  tudós  társaság’ Évkönyvei.  Hetedik  kötet.  1842–1844.  Két  arczképpel. 
Budán, 1846. Egy. ny. [2], XII, 537 p.

Az egyik metszet József nádort, a másik Kőrösi Csoma Sándort ábrázolja.
Az 1845–47-es időszak eseményeit összefoglaló 8. kötet csak 1860-ban jelenik meg.

Online: http://books.google.hu/books?
id=OnFFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=tud%C3%B3s+t%C3%A1rsas
%C3%A1g+%C3%A9vk

http://books.google.hu/books?id=OnFFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=tud%C3%B3s+t%C3%A1rsas%C3%A1g+%C3%A9vk%C3%B6nyvei&hl=hu&sa=X&ei=QzUbVOr6FKbksASkzoC4CA&redir_esc=y#v=onepage&q=tud%C3%B3s%20t%C3%A1rsas%C3%A1g%20%C3%A9vk%C3%B6nyvei&f=false
http://books.google.hu/books?id=OnFFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=tud%C3%B3s+t%C3%A1rsas%C3%A1g+%C3%A9vk%C3%B6nyvei&hl=hu&sa=X&ei=QzUbVOr6FKbksASkzoC4CA&redir_esc=y#v=onepage&q=tud%C3%B3s%20t%C3%A1rsas%C3%A1g%20%C3%A9vk%C3%B6nyvei&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167709302
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://books.google.hu/books?id=UWZCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=r%C3%A9gi+magyar&hl=hu&sa=X&ei=uFgHVOuHLaLmyQPY1oLgDw&redir_esc=y#v=onepage&q=r%C3%A9gi%20magyar&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155592705


%C3%B6nyvei&hl=hu&sa=X&ei=QzUbVOr6FKbksASkzoC4CA&redir_esc=y#v=onep
age&q=tud%C3%B3s%20t%C3%A1rsas%C3%A1g%20%C3%A9vk
%C3%B6nyvei&f=false

M. tudós társasági névkönyv 1846-ra. (Szerkesztette: gr.  Teleki József és dr.  Schedel 
Ferencz). Budán, [1846]. Egy. ny. [9], 10–100, [2] p.

1846 márciusában került forgalomba.

gr.  Széchenyi István  –  Schedel Ferencz:  A’ magyar  tudós  társaság’ igazgatóságának 
jelentése a’ társaság’ 1844/5beli  munkálkodásairól ’s  pénztára’ mibenlétéről.  [Budán, 
1846. Egy. ny.]. 8 p. (számozatlan) 

Ez a tizenötödik, egyben utolsó igazgatósági jelentés az 1831–1848 közötti korszakban.
Készült a névkönyv alapján.

Magyar academiai értesitő.
E periodika hatodik évfolyama nem jelent meg.

Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. IV. évf. Pest, 1846. 48, [4] p.

Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!

1847

Sorszámmal ellátott művek (98-103) 

98. 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.

Lektorok: Fogarasi János és Sztrokay Antal. 
A számozalan oldalakon Schedel Ferencz főtitkári megjegyzéseivel.
Első kiadása 1836-ban jelent meg.
A  M.  Tudós  Társaság  e  mű  kéziratát  1846.  okt.  12-én  engedte  át  –  díjmentesen  –  
kinyomtatásra az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ158823805

99. 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 „Hivatalos műszótár” a „Kereskedői szótár” és  Fogarasi J. jogtani műszókönyve 3.  
kiadása szakkifejezéseivel bőv. kiad.
Schedel Ferencz előszavával.
Első kiadása 1843-ban jelent meg. 
A  M.  Tudós  Társaság  e  mű  kéziratát  1845.  júl.  5-én  engedte  át  –  díjmentesen  –  
kinyomtatásra az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ162669909
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100. 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 fordító igen alapos jegyzeteivel.
Lektorok: Guzmics Izidor és Kis János.
Schedel Ferencz előszavával.
E kötetről a kecskeméti Szilády-nyomda kiadványait összegző tudományos munka nem tud,  
a mű címleírása az 1959-ben közreadott kötetből kimaradt. Vö.: Joós Ferenc – Fenyvessiné 
Góhér Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak bibliográfiája  
1841–1918. Kecskemét, 1959. Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár. p. 42.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ155592808

101. 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.] 

A külső címlapon: A’ magyarországi  hitbizományok átalakításáról.  Az Academia által  
1846-ban báró Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák.
Toldy Ferencz  előszavával.  (1847  májusában  a  főtitkár  Schedelről  Toldyra  
magyarosította a nevét.)
Ez tekinthető a Törvénytudományi pályamunkák 3. kötetének.
Sorszám nem szerepel az előszóban, de valószínűsíthető, hogy ez volt a 101-es sorszámú  
kiadvány. A 100-as, 102-es és 103-as kiadványban van sorszám.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ160306901

102. 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.)

Toldy Ferencz előszavával. 
Megjelent a szerző költségén, a sorozat megjelölésével.

103.  Az  ember’  szelleme,  viszonyaiban  a’  testi  élethez,  vagy  a’  gondolkodás’ 
élettudományának  alapvonatai.  Orvosoknak,  philosophusoknak,  és  a’  szó  magasb 
értelmében  embereknek.  Hartmann Fülep  Károly  orvos  doctor  után  Soltész János. 
Kiadta a’ m. tudós társaság. S. Patakon, 1847. [Ny.]: Nádaskay A. ny. XXIV, 364, [2] p.

Lektorok: Bugát Pál és Szilasy János.
Toldy Ferencz előszavával.

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Academiai gyász. Emlékbeszéd  József főherczeg nádor academiai pártfogó felett.  Az 
Academia’ rendkívüli köz ülésében január XXV. MDCCCXLVII. Mondotta D. Schedel 
Ferencz. Budán, [1847]. Egy. ny. 25 p.

Megjelent 450 példányban.

Online: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ137177602
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A’ magyar nyelv rendszere. Közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. Második kiadás. 
Budán, 1847. Egy. ny. XII, 374 p.

Változatlan utánnyomás.
Schedel Ferencz 1846-os előszavával.
Az első kiadás 1846-ban jelent meg.

Magyar helyesirás’ és szóragozás  főbb szabályai.  Nyolczadik javított  kiadás.  Pesten, 
1847. [Forg.]: Eggenberger. [Ny.]: Beimel ny. 46, [1] p.

A korábbi kiadásokban a „szóragozás” helyett „szóragasztás” szerepel. A bibliográfiák e  
változásra nem hívják fel a figyelmet.
A  M.  Tudós  Társaság  e  mű  kéziratát  1846.  okt.  12-én  engedte  át  –  díjmentesen  –  
kinyomtatásra az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek. 

A’ magyar tudós társaság’ jutalomtételei 1847-ben. Pest, 1847. 1 lev. 
Összeállította: Toldy Ferencz.
Mérete: szűkített A/4

Évkönyv, névkönyv, periodikum

M. tudós társasági névkönyv 1847-re. (Szerkesztette: gr. Széchenyi István és dr. Schedel
Ferencz). Budán, [1847]. Egy. ny. [9], 10–132 p. 

1847 áprilisában került forgalomba.

Igazgatósági jelentés.
Az 1845/46-os (tizenhatodik) igazgatósági jelentés nem jelent meg.

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.

Online: http://real-j.mtak.hu/74/

Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. V. évf. Pest, 1847. 52, [6] p.

Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!

1848

Sorszámmal ellátott művek (104)

104.  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.

Az első füzet 1842-ben jelent meg 77-es sorszám alatt. A szerző a kötetben azt kéri a  
könyvkötőktől, hogy ha a két füzetet egybekötik, az első kötet végén levő 18. nyomdai ív  

http://real-j.mtak.hu/74/


anyagát vegyék ki, s így kössék be a munkát.  Könyvtárainkban mind a kötött,  mind a  
fűzött változat megtalálható.
A  M.  Tudós  Társaság  e  mű  kéziratát  1846.  okt.  12-én  engedte  át  –  díjmentesen  –  
kinyomtatásra az ’Eggenberger József és Fia’ cégnek.

Online:
http://books.google.hu/books?id=Iic1AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=v
%C3%A1llas&hl=hu&sa=X&ei=mF8HVL-
gHqvnygO58IGwDw&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=v%C3%A1llas&f=false

Hivatalos, nem sorszámozott kiadványok

Utasítás a’ m. academiai könyvtár’ tisztviselői számára. Budán, 1848. Egy. ny. 31 p.
Toldy Ferencz előszavával.

Évkönyv, névkönyv, periodikum

M. tudós társasági névkönyv 1848-ra. (Szerkesztette:  Toldy Ferencz.) Budán, [1848]. 
Egy. ny. 108 p.

1848 áprilisában került forgalomba.
Megjelent 250 példányban.

Igazgatósági jelentés.
Az 1846/47-es (tizenhetedik) igazgatósági jelentés nem jelent meg.

Tagajánlások.
A  Fővárosi  Szabó  Ervin  Könyvtár  Budapest-gyűjteményének  katalógusa  szerint  az  
Akadémia már 1847-ben adott ki nyomtatott formában tagajánlásokat. Az 1847-es viszont  
még az említett könyvtárban sem található meg, tehát lehetséges, hogy meg sem jelent,  
hanem elírásról van szó.

Magyar academiai értesitő. Az academia rendeletéből kiadja Toldy Ferencz. Nyolczadik 
évfolyam. 1848. jan. – 1848. ápr. [3. szám.] Pesten, 1848. Trattner–Károlyi ny. 79 p.

Ez a három szám a Társalkodóban megjelent akadémiai hírek áttördelt változata, tehát  
retrospektív közlés.

Online: http://real-j.mtak.hu/85/

Honi Irodalmi Hirdető. Kiadják Eggenberger J. és Fia magy. tud. akad. könyvárusok és 
kiadók Pesten. VI. évf. Pest, 1848. 47 p.

Lásd az 1843-as évfolyamhoz kötött megjegyzést!
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Az 1831 és 1848 közötti akadémiai könyvsorozatok összesítése

(Megindulásuk időrendjében)

Külföldi játékszín
Megjelent 1833 és 1842 között 19 kötetben

– Goethe: Iphigenia Taurisban (1833)
– Molière: Nők iskolája (1833)
– Nota: A nőtelen philosophus (1833)
– Iffland: A játékos (1834)
– Voltaire: Alzir (1834)
– Voltaire: Tancred (1834)
– Molière: A bot-csinálta doktor (1834)
– Lessing: Barnhelmi Minna (1834)
– Schiller: Turandot (1835)
– Iffland: A végrendelet (1835)
– Alfieri: Orestes (1836)
– Alfieri: Sofonisba (1836)
– Schiller: Messzinai hölgy (1836)
– Schröder: A zászlótartó (1838)
– Steigentesch, B.: A levelezők +
 Uő.: Ész és szív + Molière: A kénytelen házasság (1839)
– Brinsley Sheridan, Richard: Rágalom iskolája (1839)
– Shakespeare: Romeo és Julia (1839)
– Federici: Miss Sara Sampson (1842)

Az  ebben  a  sorozatban  megjelent  művek  címei  az  1978-as  retrospektív  akadémiai  
könyvjegyzékből kimaradtak.

Eredeti játékszín
Megjelent 1834 és 1846 között 16 kötetben

– Vörösmarty M.: Vérnász (1834, 2. kiad.: 1837)
– Horváth Cz.: Tirus (1834)
– Jakab I.: Falusi lakodalom (1834)
– Tóth L.: Átok (1835)
– Jakab I.: Zsarnok apa (1836)
– Tóth L.: Ekebontó Borbála (1837)
– Tóth L.: Az atyátlan (1839)
– Gyurmán: Negyedik László (1840)
– Szigligeti E.: Rózsa (1840)
– Nagy I.: Az életuntak (1840)



– Nagy I.: Tisztújítás (1843)
– Szigligeti E.: Kinizsi (1844)
– Obernyik K.: Főur és pór (1844)
– Szigligeti E.: Gerő (1845)
– Szigligeti E.: Vándor szinészek (1845)
– Tóth L.: Hunyadi László (1846)

Nyelvtudományi pályamunkák
Megjelent 4 kötetnyi 1834 és 1846 között

– Csató P. és Nagy I. pályaműve (1834)
– D. Engel I. és Nagy I. pályaműve (1838)
– Szilágyi I. és Fábián I. pályaműve (1846)
– Szvorényi J. pályaműve (1846)

Magyar játékszíni jutalmazott feleletek
Megjelent 1 kötetnyi 1834-ben

– Fáy A., Kállay F. és Jakab I. pályaműve (1834)

Műszótárak (rejtett sorozat)
Megjelent 3 kötetnyi 1834 és 1843 között

– Mathematikai (1834)
– Philosophiai (1834)
– Törvénytudományi (1843., 2. kiad.: 1847)

Zsebszótárak
(Megjelent 4 szótár összesen 5 kötetben 1835 és 1843 között)

– Olasz–magyar, magyar–olasz (1838)
– Magyar–német (1838)
– Német–magyar (1835., 2. kiad.: 1843) 
– Magyar tájszótár (1838)

Philosophiai pályamunkák
Megjelent 3 kötetnyi 1835 és 1846 között

– Almási Balogh P. pályaműve (1835)
– Hetényi J. pályaműve (1844)
– Beke K. és Wargha I. pályaműve (1845-46)



Római classicusok magyar fordításban
Megjelent 5 kötet 1836 és 1845 között

– Sallustius (1836)
– Cicero (1837)
– Julius Ceasar 1. (1839)
– Julius Ceasar 2. (1840)
– Tibullus (1845)

Kazinczy Ferenc eredeti munkái
Megjelent 2 kötetnyi 1836 és 1839 között

– Eredeti poétai munkái (1836)
– Utazásai (1839)

Természettudományi pályamunkák
Megjelent 3 kötetnyi 1837 és 1844 között

– Topperczer T. és Csorba J. pályaműve (1837)
– Balogh J. pályaműve (1840)
– Wagner D. és Török J. pályaműve (1844)

A zárókötet csak 1858-ban jelent meg. 

Régi magyar nyelvemlékek
Megjelent 4 kötetnyi 1838 és 1846 között

– Első kötet (1838)
– Második kötet (1840)
– Harmadik kötet (1842)
– Negyedik kötet (1846)

A negyedik kötet második része és az ötödik kötet csak 1888-ban jelent meg.

Hellen classicusok magyar fordításban
Megjelent 3 kötetnyi 1840 és 1847 között

– Sophocles + Euripides (1840)
– Homer (1846., 2. kiad. 1857)
– Plutarch (1847)

Történettudományi pályamunkák
Megjelent 2 kötetnyi 1841–42-ben

– Hetényi J. pályaműve (1841)
– Kossovich K. és Horváth M. pályaműve (1842)



Törvénytudományi pályamunkák
Megjelent 3 kötetnyi 1841 és 1847 között

– Szemere B. pályaműve (1841)
– Sárváry J. pályaműve (1844)
– Keresztúry József, Benczur János és Varga Soma pályaműve (1847) 

Mathematicai pályamunkák
Megjelent 2 kötetnyi 1844 és 1847 között

– Taubner K. és Fest V. pályaműve (1844)
– Arenstein J. pályaműve (1847)



Az 1831 és 1848 közötti hivatalos akadémiai kiadványok összesítése

Alaprajz és rendszabás
1. kiad.: 1831
2. kiad.: 1845

Magyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb szabályai
Megjelent 1832 és 1847 között 8 kiadásban

 
1. kiad.: 1832
2. kiad.: 1834
3. kiad.: 1838
4. kiad.: 1840
5. kiad.: 1841
6. kiad.: 1843
7. kiad.: 1844
8. kiad.: 1847

Terve a’ magyar szótár’ belső elrendelésének
1. kiad.: 1834
2. kiad.: 1840

A’ magyar szókötés’ főbb szabályai
1. kiad.: 1843

A’ magyar nyelv’ rendszere
1. kiad.: 1846
2. kiad.: 1847



Az 1831 és 1848 közötti akadémiai periodikák összesítése

A’ magyar tudós Társaság’ által … kitett jutalomkérdések
Megjelent 1831 és 1847 között 16 kiírás

1831–1832-re
1833-ra
1834-re
1835-re
1836-ra
1837-re
1838-ra
1839-re
1840-re
1841-re
1842-re
1843-ra
1844-re
1845-re
1846-ra
1847-re

Névkönyv a’ magyar tudós társaságról
Megjelent 1832 és 1848 között 15 kötetnyi

1832-re
1833-ra

1834-re: –
1835-re: –

1836-ra
1837-re
1838-ra
1839-re
1840-re
1841-re
1842-re
1843-ra
1844-re
1845-re
1846-ra
1847-re
1848-ra



A’ magyar tudós társaság’ igazgatóságának jelentése
a’ társaság … munkálkodásairól ’s pénztára mibenlétéről

Megjelent 1832 és 1845 között 15 jelentés

1. jelentés: 1831-ről
2. jelentés: 1832-ről
3. jelentés: 1833-ról
4. jelentés: 1834-ről
5. jelentés: 1835-ről
6. jelentés: 1836-ról
7. jelentés: 1837-ről
8. jelentés: 1838-ról
9. jelentés: 1839-ről
10. jelentés: 1840-ről

11. jelentés: 1840/41-ről
12. jelentés: 1841/42-ről
13. jelentés: 1842/43-ról
14. jelentés: 1843/44-ről
15. jelentés: 1844/45-ről

A’ magyar tudós társaság’ Évkönyvei
Megjelent 1833 és 1845 között 7 kötetnyi

1. köt.: 1831–1832-ről
2. köt.: 1832–1834-ről
3. köt.: 1834–1836-ról
4. köt.: 1836–1838-ról
5. köt.: 1838–1840-ről
6. köt.: 1840–1842-ről
7. köt.: 1842–1844-ről

Tudománytár
Megjelent 1834–1844 között 36 kötetnyi

 Ezen belül:
Értekezések: 1834–1844 között 12+16 kötetnyi

Literatura: 1837–1844 között 8 kötetnyi

Magyar academiai értesitő
Megjelent 1840–1848 között 4 kötetnyi

1. évf.: 1840/41
2. évf.: –
3. évf.: –

4. évf.: 1843/44
5. évf.: –
6. évf.: –

7. évf.: 1847
8. évf.: 1848



A reformkorban megjelent művek, periodikák kötetszámai,
összevetve Szily 1896-os kimutatásával

Szily összeállítása
szerint

Saját kutatásunk
szerint

A sorozat megnevezése

Eredeti játékszín 16 16

Hellen classicusok magyar fordításban 3 3

Kazinczy Ferenc eredeti munkái 2 2

Külföldi játékszín 19 19

Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai 8 8

Magyar játékszíni jutalmazott feleletek 1 1

Mathematicai pályamunkák 2 2

Műszótárak 3 3

Nyelvtudományi pályamunkák 4 4

Philosophiai pályamunkák 3 3

Régi magyar nyelvemlékek 4 4

Római classicusok magyar fordításban 5 5

Természettudományi pályamunkák 3 3

Történettudományi pályamunkák 2 2

Törvénytudományi pályamunkák 3 3

Zsebszótárak 3 4

Sorozaton kívüli, sorszámozott művek

Babbage: A természetes számok 1 1

Blair: Rhetorika 2 2

Chelius: Sebészség 4 4

Cuvier: Az állatország 1 1

Edvi Illés: Első oktatás 3 3

Fabinyi. A szembetegségekről 1 1

Frivaldszky: Balkányi természettudományi utazás 1 0

Gegő: A moldvai magyar telepekről 1 1

Győry: A felsőbb analysis 2 2



Hartmann: Az ember szelleme 1 1

Horatius levelei 1 1

Hradnay: Számolási segéd 1 1

Köteles: Philosophiai anthropologia 1 1

Magyar tájszótár 1 1

Mocsy: Elmélkedések a physiologia 1 1

Szlemenics: Fenyítő törvényszéki 1 1

Vállas: Felsőbb egyenletek 2 2

Warga: Vezérkönyv 2 2

Werbőczy hármaskönyve 1 1

Zsoldos: Népszerű erkölcstudomány 1 1

Sorozaton kívüli, nem sorszámozott művek

Vörösmarty: Vérnász 0 1

Nagy Ignác: Tisztujitás 0 2

A hivatalos kiadványok (cím szerint)

A magyar nyelv rendszere 2 2

A magyar szókötés főbb szabályai 1 1

Alaprajz és rendszabás 1 2

Terve a magyar szótár belső elrendelésének 2 2

Periodikák

Bibliographiai értesítő 0 3

Évkönyv 7 7

Igazgatósági jelentés 15 15

Névkönyv 15 15

Ebből astronómiai naplóval 0 6

Astronomiai napló 1840 1 1

Magyar academiai értesítő 4 4

Tudománytár 36 36



A Magyar Tudós Társaság gondozásában 1831 és 1848 között megjelent,
s egykoron sorszámmal ellátott kiadványok szerzői, fordítói, lektorai,

bírálói, tudományos szerkesztői, illetve
a kötetekhez fűzött magyarázó jegyzetek írói

(A 104 mű összesítése – a kötetekben szereplő adatok alapján – a kiadványok sorszámának 
megjelölésével)

Név
Mint 
szerző

Mint 
fordító

Mint
lektor

Mint jegyzetíró,
szerkesztő,

bíráló

Alfieri, Vittorio 26., 29. 

Almási Balogh Pál 21. 58.

Antal Mihály 20., 45.

Arenstein József 102.

Árvay Gergely 2., 10. 52. 

B. Lakos János 47.

Babbage, Charles 16.

Bajza József 20., 25., 33., 34., 
45., 52., 54., 75. 

Balkay Pál 12.

Balogh József 62.

Baricz György 12.

Bártfay Walther 80.

Beke Kristóf 94.

Benczúr János 101.

Beregszászi Pál 12.

Bertha Sándor 86.

Berzsenyi Dániel 17.

Bitnicz Lajos 27., 68. 12.

Blair, Hugo 41., 49.

Bresztyenszky Adalbert 71.

Buczy Emil 47.

Bugát Pál 30., 37. 39., 103. 20. 45.

C. Julius Caesar 56., 61. 

Czech János 12., 47.

Czuczor Gergely 12., 47.



Név
Mint 
szerző

Mint 
fordító

Mint
lektor

Mint jegyzetíró,
szerkesztő,

bíráló

Chelius, M. J. 30., 37., 53., 89. 

Cicero 34.

Cuvier, Georges 70.

Császár Ferenc 4. 3., 26., 29. 80.

Csató Pál  11.  10., 22., 24., 48. 

Csorba József 40.

Dessewffy Aurél 41., 49., 57., 60. 31.

Dóhivics Bazil 17.

Döbrentei Gábor 7. 44., 47., 69., 79. 

Döring, Georg Christian 5.

Edvi Illés Pál 35., 43., 73., 83. 

Egyed Antal 91.

Engel József 51. 

Eötvös József 60. 

Ercsei Dániel 17.

Euripidész 63.

F. Molnár Sándor 48.

Fábián Gábor 17., 38.

Fábián István 95.

Fabini, Johann T. 39.

Fáy András 18. 5., 28. 

Federici, Camillo 60.

Fest Vilmos 88.

Fogarasi János 86. 98. 80., 99.

Forgó György 39.

Galvácsy László 60.

Gáthy János 22.

Gáty István 71.

Gegő Elek 46.

Goethe, Johann Wolfgang 1.

Guzmics Izidor
63.

4., 6., 56., 61., 
100. 23. 

Győry Sándor 27., 68. 77. 12.



Név
Mint 
szerző

Mint 
fordító

Mint
lektor

Mint jegyzetíró,
szerkesztő,

bíráló

Gyurmán Adolf 64. 

Hartmann, Ph. C. 103.

Hetényi János 72., 87.

Homérosz 97.

Horatius 5. 

Horvát Endre 6., 91. 47.

Horváth Cyrill 9. 52., 67. 23. 

Horváth József 30., 37., 52., 89. 47.

Horváth Mihály 76.

Horváth Zsigmond 47.

Hradnay Ferenc 71.

Hunfalvy Pál 97.

Iffland, August Wilhelm 6., 24. 

Imre János 17.

Jakab István 15., 18., 31. 7. 26., 29., 32., 48. 

Jankovich Miklós 46., 86. 

Jászay Pál 80.

Jerney János 86.

Kállay Ferenc 18. 46. 47.

Karacs Ferenc 35.

Kazinczy Ferenc
25., 54. 

13., 14., 33., 34., 
52., 75. 5., 33. 

Keresztúry József 101.

Kis János 1., 5., 41., 49. 100. 47.

Kiss Károly 12.

Kossovich Károly 76.

Kölcsey Ferenc 63., 91. 80.

Köteles Sámuel 55.

Kun Tamás 89.

Külkey Henrik 24., 52. 

Lassú István 80.

Lessing, Gotthold Ephraim 14., 75.

Luczenbacher János 86.



Név
Mint 
szerző

Mint 
fordító

Mint
lektor

Mint jegyzetíró,
szerkesztő,

bíráló

Matics Imre 47.

Mocsi Mihály 59.

Molière (Jean-Baptiste 
Poquelin) 13., 52. 

Nagy Ignác 66., 78. 

Nagy János 11., 51

Nagy Károly 16.

Nárai Náray Antal 58.

Nota, Alberto 3.

Nyíry István 27., 68. 12.

Obernyik Károly 84.

Péczely József 56., 61. 

Perger János 80.

Plutarkhosz 100.

Povolni Ferenc 12.

Pólya József 30., 37., 52., 
70., 89. 

Sallustius 33.

Sárváry Jakab 81.

Schedel (Toldy) Ferenc 1., 2., 3., 4., 5., 
7., 10., 57., 58., 

70. 

20., 25., 33., 34., 
45., 47., 52., 54., 

55., 75. 

Schedius Lajos 63. 

Schiller, Johann Christoph 
Friedrich 22., 32. 

Schröder, Friedrich
Ludwig 48.

Shakespeare 58.

Sheridan, Richard Brinsley 57.

Smalkovics Mihály 52.

Soltész János 103.

Steigentesch, August Ernst 
Freiherr 52.

Stettner György 80.

Szabó István 97.



Név
Mint 
szerző

Mint 
fordító

Mint
lektor

Mint jegyzetíró,
szerkesztő,

bíráló

Szalay Imre 17.

Szalay László 86.

Szász József 12.

Szász Károly 80.

Székács József 100. 97.

Szemere Bertalan 74.

Szenczy Imre 56., 61. 56., 61. 

Szenvey József 32. 

Szigligeti Ede 65., 82., 90., 92. 

Szilágyi István 95.

Szilasy János 67., 103. 17.

Szlemenics Pál 28., 98. 86. 80.

Szontagh Gusztáv 12., 38.

Szophoklész 63.

Sztrókay Antal 28., 86., 98. 12., 47., 80.

Szvorényi József 96.

Tasner Antal 41., 49.

Taubner Károly 88.

Tessedik Ferenc 26., 29.

Thaller István 6.

Tibullus 91.

Tittel Pál 12.

Topperczer Tamás 40.

Tóth Lőrinc 23., 38., 50., 93. 57., 86. 

Török József 85.

Vajda Péter 70.

Vajnóc János 39.

Vállas Antal 77., 104. 

Varga Soma 101.

Vásárhelyi Pál 77. 

Voltaire (François-Marie 
Arouet) 7., 10. 



Név
Mint 
szerző

Mint 
fordító

Mint
lektor

Mint jegyzetíró,
szerkesztő,

bíráló

Vörösmarty Mihály
8. 

1., 3., 22., 24., 
32., 86. 20., 31., 45. 

Wagner Dániel 85.

Warga János 36., 42. 

Wargha István 94.

Werbőczi István 86.

Wieland, Christoph Martin 5.

Zsivora György 80.

Zsoldos Ignác 67. 



A Magyar Tudós Társaság gondozásában 1831 és 1848 között megjelent
hivatalos kiadványok és periodikák összeállítói, szerkesztői

(A reformkor éveiben elért akadémiai fokozataikkal)

Név lev. t. r. tag ig. tag t. tag

Almási Balogh Pál 1831 1835

Czuczor Gergely 1831 1836

Csató Pál 1832

Döbrentei Gábor 1830

Luczenbacher (Érdy) János 1832 1832

Nagy Károly 1832 1836

Schedel (Toldy) Ferenc 1830

Széchenyi István 1830 1838

Teleki József 1830 1838

Vörösmarty Mihály 1830



A Magyar Tudós Társaság gondozásában 1831 és 1848 között megjelent
nem hivatalos kiadványok akadémikus szerzői, fordítói,

lektorai, bírálói, tudományos szerkesztői,
illetve a kötetekhez fűzött magyarázó jegyzetek írói

(A reformkor éveiben elért akadémiai fokozataikkal)

Név lev. tag r. tag t. tag

Almási Balogh Pál 1831 1835

Arenstein József 1847

Árvay Gergely 1834

Bajza József 1831 1832

Baricz György 1832

Bertha Sándor 1839

Berzsenyi Dániel 1830

Bitnicz Lajos 1830 1847

Bresztyenszky Adalbert 1836

Buczy Emil 1832

Bugát Pál 1830

Czech János 1832 1832

Czuczor Gergely 1831 1836

Császár Ferenc 1832 1847

Csató Pál 1832

Csorba József 1832

Dessewffy Aurél 1833

Döbrentei Gábor 1830

Edvi Illés Pál 1835

Egyed Antal 1833

Eötvös József 1835 1839

Ercsei Dániel 1831

Fábián Gábor 1832 1835

Fáy András 1831

Fest Vilmos 1844 1845



Név lev. tag r. tag t. tag

Fogarasi János 1838 1841

Forgó György 1831

Gáty István 1836

Gegő Elek 1835

Guzmics Izidor 1830 1838

Győry Sándor 1832 1832

Hetényi János 1836 1840

Horváth Cyrill 1834 1836

Horváth József 1830

Horváth Mihály 1839 1841

Horváth Zsigmond 1833

Hunfalvy Pál 1841

Imre János 1830

Jakab István 1833

Jankovich Miklós 1831

Jászay Pál 1836 1841

Jerney János 1837 1838

Kállay Ferenc 1832 1832

Kazinczy Ferenc 1830

Kis János 1830

Kiss Károly 1831 1840

Kossovich Károly 1838

Kölcsey Ferenc 1830

Köteles Sámuel 1830

Lassú István 1833

Luczenbacher (Érdy) János 1832 1832

Nagy Ignác 1840

Nagy János 1833 1838

Nagy Károly 1832 1836

Nyiry István 1831 1832

Péczely József 1832 1837

Perger János 1831 1832

Pólya József 1832

Schedel (Toldy) Ferenc 1830



Név lev. tag r. tag t. tag

Schedius Lajos 1831

Stettner (Zádor) György 1831 1832

Szabó István 1839

Szalay Imre 1831 1832 1834

Szalay László 1836 1838

Szász Károly 1833 1834

Székács József 1836

Szemere Bertalan 1840

Szenczy Imre 1838

Szenvey József 1831

Szigligeti Ede 1840

Szilágyi István 1846

Szilasy János 1830

Szlemenics Pál 1830

Szontagh Gusztáv 1832 1839

Sztrókay Antal 1832 1835

Szvorényi József 1846

Tasner Antal 1833

Taubner Károly 1840

Tessedik Ferenc 1832

Tittel Pál 1830

Tóth Lőrinc 1836

Török József 1843

Vajda Péter 1837

Vállas Antal 1837 1837

Vásárhelyi Pál 1835 1838

Vörösmarty Mihály 1830

Warga János 1835

Wargha István 1840

Zsivora György 1833

Zsoldos Ignác 1837 1838



A Magyar Tudós Társasághoz kapcsolódó,
de nem a Társaság gondozásában megjelent művek

Az 1848-ig szerzői kiadásban megjelent 
akadémiai székfoglalók

Bloch Móric: Nyelvészeti nyomozások. Buda, 1841. Egy. ny. 35 p.
Bloch (Ballagi) Móric 1840-ben lett az Akadémia lev. tagja, székfoglalóját 1840. dec. 28-
án tartotta.

Magyar  Bank.  Irta  ’s  a’ m.  tud.  társaságnak  1841.  julius  19.  tartott  közgyülésében 
olvasta Fogarasi János. Pest, 1841. Eggenberger és Fia. 46 p. 

Ez lényegében Fogarasi lev. tagsági székfoglalója. 1838. szept. 7-én lett lev. taggá, de  
1841 előtt székfoglalót nem tartott. 

Korponay János: Hadi földírás. 1. köt. Pest, 1845. Beimel ny. 339 p.
Korponay  J.  1844-ben  lett  az  Akadémia  lev.  tagja.  Székfoglalóját  –  a  fenti  mű  
összegzéseként – 1845. márc. 17-én tartotta.

Frank Ignác: Ősiség és elévülés. Buda, 1848. Egy. ny. 61 p.
Frank  Ignác  1847-ben  lett  az  Akadémia  lev.  tagja,  székfoglalóját  1848.  szept.  18-án  
tartotta.

A Magyar Tudós Társaságnál a reformkor éveiben díjat nyert,
s a díj átadását követő években szerzői kiadásban megjelent művek

Nagyjutalom

Nagyjutalmat általában más kiadók által már megjelentetett műveknek adományozott a Tudós 
Társaság. Közülük az egyik mű első kötete részesült e kitüntetésben, míg egy másik munka a 
nagyjutalom odaítélése után ismét megjelent, s odaítélt jutalom tényét az új kiadás címlapján 
fel is tüntették. 

Elemi arithmologia. Arithmographia. Írta:  Nagy Károly. 1. köt.: Arithmetika. Számirás 
különféle jegyekkel. Bécs, 1835. Rohrmann és Schweigerd. XVII, 382 p.; 2. köt.: Elemi 
algebra. Számirás közönséges jegyekkel. Bécs, 1837.  Rohrmann és  Schweigerd. XIV, 
373 p.

E mű első kötete 1836-ban akadémiai nagyjutalomban részesült, s ezt a tényt a második –  
a szerző által közreadott – köteten már fel is tüntették. Akadémiai nagyjutalomban mindig  
a már megjelent műveket, ill. szerzőiket tüntették ki.



Zsoldos Ignác: A szolgabírói hivatal. Törvénykezési rész. Második kiadás. A magyar t. 
társaság által  1843-ban az évi „nagy jutalom”-mal koszorúzott  munka. Pápán, 1844. 
Ref. főisk. ny. XII, 2, 15–427 p.

A Tudós Társaság e mű 1842-ben, ugyancsak Pápán megjelent első kiadását jutalmazta. 
Bírálói  voltak:  Szlemenics Pál,  Sztrokay Antal,  Fogarasi János,  Fábián Gábor,  
Vörösmarty Mihály. 
A  szerző  1843-ban  a  jutalmazott  művet  újra  megjelentette,  s  a  jutalmazás  tényét  a  
címlapon is feltüntette. 
A második kiadást 1844-től Eggenbergerék is forgalmazták.

Online az 1842-es 1. kötet (ezt a Tudós Társaság nem jutalmazta):
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168663905

Online (a jutalmazott 2. köt.):
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168664004

Más jutalmak

A Társaság jutalomkérdéseire beküldött és díjat nyert dolgozatok többségét a Magyar Tudós 
Társaság jelentette meg. Néhány mű azonban a díjazottak saját kiadásában látott napvilágot, s 
mivel  az  eddigi  könyvészetek  e  két  csoportot  nemigen  tudták  különválasztani,  a  fenti 
bibliográfia  kiegészítéseképpen  közöljük  annak  a  néhány,  akadémikusok  által  elbírált  s 
díjazott munkának a címét, amely nem a Magyar Tudós Társaság gondozásában jelent meg.

Bánya. Az ifjuság képzésére kiadja Peregriny Elek. 
1. köt. 1–6. füz. Buda, 1841. Egy. ny. 309 p., 2t. 
2. köt. 1–2. r. Pest, 1845. [Kiad.]: Hartleben. 154, 155 p.

E pályamű 1843-ban a Gorove-jutalmat nyerte el.
E munkával  kapcsolatosan az  Akadémia jutalomtételeit  összegző munkában pontatlan  
adat található. A díjnyertes munka így szerepel a kiadványban: „Peregriny Elek: Bánya.  
Az ifjúság képzésére.  Budán,  1840.  M. Kir.  Egy.  bet.  96 p.” (vö.:  Fekete Gézáné: Az  
Akadémia  1831–1858  között  alapított  jutalomtételei  és  előzményei.  Bp.,  1988.  MTA  
Könyvtára.  p.  105.  –  online:  http://real-eod.mtak.hu/331/).  A  mű  viszont  ennél  jóval  
terjedelmesebb. 

Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az akkori Európa polgári s erkölcsi 
míveltsége  között.  Irta  Horváth Mihály.  A  Magyar  Academia  által  1846-ban 
Martzibányi-intézetbeli jutalommal koszorúzott munka. Pesten, 1847.  Emich G. áruja. 
Ny.: Ueberreuter Károly Bécsben. VI, 132 p.

Toldy Ferencz előszavával.
Az  Akadémia  1846-ban  még  azt  tervezte,  hogy  e  művet  saját  gondozásában  fogja  
megjelentetni.
E jutalmazott műről az Akadémia jutalomtételeit összegző monográfia nem tud, a többi,  
1846-ban jutalmazott munkát viszont ismerteti. Vö.: Fekete Gézáné: Az Akadémia 1831–
1858 között alapított jutalomtételei és előzményei. Bp., 1988. MTA Könyvtára. p. 41. –  
online:  http://real-eod.mtak.hu/331/.  Ennek  az  lehet  az  oka,  hogy  a  többi  mű  már  
kinyomtatott formában került a bizottság elé, s mint megjelent művet jutalmazták, míg  
Horváth munkája kézirat volt, s csak egy évre rá jelent meg, e tényre pedig az Akadémia  
történészei eddig nem figyeltek fel. 

http://real-eod.mtak.hu/331/
http://real-eod.mtak.hu/331/
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168664004
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168663905


Benczur János: A szabadság és társadalmi rend elméletei. Pesten, 1848. Emich ny. 298 p.
E mű kézirata 1845-ben a Philosophiai Osztály jutalmát nyerte el.

A népnevelés hatása Magyarhon népeinek erkölcsiségére. A M. Tudós Társ. által 1847-
ben koszorúzott  pályamű. Irta  Ney Ferencz.  Kiadta a  M. Irodalomterjesztő Társulat. 
Pesten, 1848. Beimel J. ny. 16, 17–144, 4 p.

Toldy Ferencz előszavával.
E mű kézirata 1847-ben a Gorove-jutalmat nyerte el.
E munkával  kapcsolatosan az  Akadémia jutalomtételeit  összegző munkában pontatlan  
adat található. A díjnyertes munka így szerepel a kiadványban: „A népnevelés hatása  
Magyarhon népeinek erkölcsiségére. Pest, 1848. Emich. 40 p.” (vö.: Fekete Gézáné: Az  
Akadémia  1831–1858  között  alapított  jutalomtételei  és  előzményei.  Bp.,  1988.  MTA  
Könyvtára.  p.  105.  –  online:  http://real-eod.mtak.hu/331/).  A  mű  a  közöltnél  
terjedelmesebb, s nem Emichnél jelent meg. 
Megjegyezzük, hogy a kiadó, a Magyar Irodalomterjesztő Társulat 1847-től kezdődően  
adott közre tudományos műveket, köztük Török József akadémikus „A’ két magyar haza  
első rangu gyógyvizei és fürdő-intézetei természet-,  vegy- és gyógytani sajátságaikban  
előterjesztve” c. munkája első kiadását is, lásd: Szállási Árpád: Debrecen első orvos-
akadémikusa: Török József  (1813–1894).  Debrecen, 1998. 131 p.  Töröknek egyébként  
1844-ben már jelent meg pályaműve a Tudós Társaság gondozásában. 

Zaránd-vármegye’  földirati,  statistikai  és  történeti  leirása.  Szerzé  Kozma Pál. 
Kolozsvárott, 1848. Ref. koll. bet. 109 p.

E mű kézirata 1847-ben a Történetírási Osztály jutalmát nyerte el.

Az Akadémia elvi támogatásával megjelent mű

Új magyar-szláv és szláv-magyar szótár. Irta Jancsovics István a’ magyar tudós társaság 
meghagyásából. (A’ szerző sajátja). Szarvason, 1848. Réthy L. ny. I. rész. Magyar–szláv 
szótár. Bevezetésül a szláv nyelvtan [magyarul]. XLVIII, 448 p., II. rész: Szláv–magyar 
szótár. Bevezetésül a magyar nyelvtan [szlovákul]. XLVIII, 417 p.

Toldy Ferencz 1848. ápr. 15-én kelt lektori jelentésével.
Abban  –  egyebek  között  –  ez  áll:  „…ha  Kegyed  azt  a’ Társaság  költségén  kivánja  
közrebocsátani  ’s  ha az  egész  munka is  szokott  módon birálat  alá adatván,  az  illető  
birálók javallását nyerendi, annak kiadását is elvállalni kész.”
Jancsovics István nem nyújtotta be bírálatra a munkát, ennek ellenére több akadémiai  
bibliográfia – tévesen – a Tudós Társaság által kiadott műnek tekinti.
A szerző a mű eladásából származó bevételt a Tudós Társaságnak ajánlotta fel.

http://real-eod.mtak.hu/331/


IV.

Az akadémiai könyvkiadás reformkori történetéhez 

kötődő nyomtatott források bibliográfiája



Források a Magyar Tudós Társaságról 
és reformkori kiadói tevékenységéről

Az 1831–1848 közötti időszak kurrens magyar nemzeti bibliográfiái

1831-ről. = Tudománytár. Második kötet (1834) pp. 197–213.
1832-ről. = Tudománytár. Harmadik kötet (1834) pp. 192–209.
1833-ról. = Tudománytár. Hatodik kötet (1835) pp. 228–249.
1834-ről. = Tudománytár. Hetedik kötet (1838) pp. 195–216.
1835-ről. = Tudománytár. Tizedik kötet (1838) pp. 207–214.
1836-ról. = Tudománytár. Literatura. Első kötet (1837) pp. 473.483.
1837-ről. = Tudománytár. Literatura. Második kötet (1838) pp. 392–412.
1838-ról. = Tudománytár. Literatura. Harmadik kötet (1839) pp. 443–470.
1839-ről. = Tudománytár. Literatura. Negyedik kötet (1840) pp. 477–502.
1840-ről. = Tudománytár. Literatura. Ötödik kötet (1841) pp. 489–526.
1840-ről. = Bibliographiai Értesítő, 1840. 80, VIII p.
1841-ről. = Tudománytár. Literatura. Hatodik kötet (1842) pp. 481–512.
1841-ről. = Bibliographiai Értesítő, 1841. 88, XX p.
1842-ről. = Tudománytár. Literatura. Hetedik kötet (1843) pp. 481–505.
1842-ről. = Bibliographiai Értesítő, 1842. 32 p.
1843-ról. = Tudománytár. Literatura. Nyolcadik kötet (1844) pp. 477–505.
1843-ról. = Honi irodalmi hirdető. I. év (1843) 56, [10] p.
1844-ről. = Honi irodalmi hirdető. II. év (1844) 56, [10] p.
1845-ről. = Honi irodalmi hirdető. III. év (1845) 50, [4] p.
1846-ról. = Honi irodalmi hirdető. IV. év (1846) 48, [4] p.
1847-ről. = Honi irodalmi hirdető. V. év (1847) 52, [6] p.
1848-ról. = Honi irodalmi hirdető. VI. év (1848) 47 p.

Egyes évekről több, különböző feldolgozás is készült, de egyik sem tekinthető teljesnek.

A ’Tudománytár’-ban megjelent közléseket Schedel Ferencz szerkesztette a magyar tudós  
társaság tagjai közerműködésével, a ’Bibliographiai Értesítő’-t Heckenast Gusztáv cége,  
a ’Honi irodalmi hirdető’-t az ’Eggenberger József és Fia’ cég adta közre, utóbbit 1843–
44-ben a Tudománytár mellékletének tekintik (mindkettő könyvkereskedői jegyzék, éves  
szakmutatóval). 



Az Akadémia reformkori történetéről megjelent egykorú publikációkból

Az MTA megalapításáról

Döbrentei Gábor:  Magyar  tudós  társaság’ történetei.  In:  A’ magyar  tudós  társaság’ 
évkönyvei. Első kötet. Pesten, 1833. Trattner–Károlyi ny. pp. 3–46.

Széchenyi István: Kötelező levél az Akadémia részére. (Pozsony, 1826. márc. 19.) In: 
Gergely András (szerk.): Széchenyi István válogatott művei. 1. köt. Bp., 1991. (1992). 
Szépirodalmi. pp. 112–113.

Szász Károly:  Gróf  Széchenyi  István  és  az  Akadémia  megalapítása.  Bp.,  1880. 
Akadémia. 259 p.

Viszota Gyula: Mi inditotta Széchenyit az Akadémia megalapítására? In: A Szent István 
Akadémia Értesítője, 1925. pp. 73–83 és klny.: Bp., 1926. Stephaneum ny. 13 p.

Kumlik Emil: Melyik pozsonyi házban alapitotta Széchenyi az Akadémiát? = Századok, 
1925. pp. 366–375.

Takáts Sándor: Gróf Széchenyi István reuniója és az Akadémia alapitása. = Budapesti 
Szemle 217 (1930) pp. 196–207.

Az  Akadémia  megalapítása.  In:Viszota György:  Széchenyi  élete  1820–1825  közt. 
Széchenyi István naplói. 2. köt. Bp., 1926. M. Tört. Társ. pp. CXXXVII–CXLVIII.

Az Akadémia megalapításának körülményei. In: Viszota Gyula: Széchenyi élete 1826–
1830 közt. Széchenyi István naplói. 3. köt. Bp., 1932. M. Tört. Társ. pp. LVII–LXXV.

Döbrentei leveles tárcájából. = Történeti Lapok, 1874. pp. 604–606.
Döbrentei levele Wesselényihez: 1825. nov. 10.

Szilágyi István  –  Vaszary Kolozs  –  Révész Imre:  Adalékok  a  M.  T.  Akadémia 
megalapítása történetéhez. Bp., 1877. Akadémia. 100 p. 

B. Wesselényi Miklós levele az Akadémia megalapításáról. = Akadémiai Értesítő, 1893. 
pp. 119–120.

Viszota Gyula: Egykorú tudósítások a M. Tud. Akadémia megalapításáról. = Akadémiai 
Értesítő, 1901. pp. 605–613.

Székely Ödön: Döbrentei Gábor eddig ismeretlen levele az Akadémia szervezéséről és 
megalakulásáról. = Irodalomtörténeti Közlemények 18 (1908) No. 4. pp. 464–470. 

Egy 1828. márc. 29-i levél.

Balogh Jenő: A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása. = Budapesti Szemle 200 
(1925) pp. 161–188. és Akadémiai Értesítő, 1928. pp. 127–135.



Fráter Jánosné  (szerk.):  Az  Akadémia  felállítására  kirendelt  „Alkotó-küldöttség” 
munkálatai. = Magyar Tudomány, 1974. pp. 511–518.

Az MTA reformkori működéséről szóló egykorú főtitkári összefoglalókból

MTA története 1825. nov. 3. –1832. szept. 9. (egykorú)
Döbrentei Gábor:  Magyar  tudós  társaság’ történetei.  In:  A’ magyar  tudós  társaság’ 
évkönyvei. Első kötet. Pesten, 1833. Trattner–Károlyi ny. pp. 46–130.

Működése  első  és  második  éve  üléseinek  (1831.  február  14.  –  1832.  szeptember  9.)  
bemutatásával. 

MTA története 1832. nov. 16. – 1834. nov. 12. (egykorú)
Döbrentei Gábor:  Magyar  tudós  társaság’ történetei.  In:  A’ magyar  tudós  társaság’ 
évkönyvei. Második kötet. Budán, 1835. Egy. ny. pp. 1–100.

Működése harmadik éve (1832. november 16. – 1833. november 15.) és negyedik éve  
(1833. november 16. – 1834. november 12.) üléseinek bemutatásával. 

MTA története 1834. nov. 24. – 1836. szept. 10. (egykorú)
Döbrentei Gábor: A’ magyar tudós társaság’ történetei. Ötödik év. + Schedel Ferencz: A’ 
magyar tudós társaság’ történetei. Hatodik év. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. 
Harmadik kötet. Budán, 1838. Egy. ny. pp. 1–155.

Működése ötödik éve (1834. november 24. – 1835. szeptember 16.) és hatodik éve (1835.  
november 16. – 1836. szeptember 10.) üléseinek bemutatásával.

MTA története 1836. nov. 21. – 1838. szept. 10. (egykorú)
Schedel Ferencz: A’ magyar tudós társaság’ történetei. Hetedik év + Nyolczadik év. In: 
A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Negyedik kötet. Budán, 1840. Egy. ny. pp. 1–154.

Működése hetedik éve (1836. november 21. – 1837. szeptember 14.) és nyolcadik éve  
(1837. november 20. – 1838. szeptember 10.) bemutatásával.

MTA története 1838–1840 (egykorú)
Schedel Ferencz: A’ magyar tudós társaság’ történetei. Kilenczedik év – tizedik év. In: A’ 
magyar tudós társaság’ évkönyvei. Ötödik kötet. Budán, 1842. Egy. ny. pp. 1–93, 214–
240.

Működése  kilencedik  éve (1838.  november –  1839.  szeptember)  és  tizedik  éve  (1839.  
november – 1840. szeptember) bemutatásával.

MTA története 1840. nov. – 1842. nov. (egykorú)
Schedel Ferencz: A’ magyar tudós társaság’ történetei. Tizenegyedik és tizenkettedik év. 
In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Hatodik kötet. Budán, 1845. Egy. ny. pp. 9–
22., 90–103.

Működése tizenegyedik éve (1840.  november – 1841.  szeptember) és tizenkettedik éve  
(1841. október – 1842. november) bemutatásával.

MTA története 1843–1844 (egykorú)
Schedel Ferencz: A’ magyar tudós társaság’ történetei. Tizenharmadik és tizennegyedik 
év. In: A’ magyar tudós társaság’ évkönyvei. Hetedik kötet. Budán, 1846. pp. 9–18, 60–
72, 86–91, 156–165.

Működése tizenharmadik (1843) és tizennegyedik (1844) éve bemutatásával. 
MTA története 1845–1847 (egykorú)



Toldy Ferencz: A’ magyar tudós társaság’ történetei. Tizenötödik – tizenhetedik év. In: 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.

MTA története 1848/49 (egykorú) I.
Toldy Ferencz: Az Akadémiának 1848 és 49-iki működéseiről. = Magyar Academiai 
Értesítő, 1850. pp. 2–6.

MTA története 1848/49 (egykorú) II.
Toldy Ferencz: A Magyar Tudományos Akademia történeteiről. In: A Magyar Tudom. 
Akadémia évkönyvei. Kilenczedik kötet. Bp., 1876. Egy. ny. pp. 12–18.

Működése tizennyolcadik éve (1848) rövid bemutatásával.

Az MTA reformkori működéséről szóló más, egykorú írásokból

Széchenyi István: A magyar academia körül. Pest, 1842. Trattner–Károlyi ny. 56 p.
Hozzászólás: Világ, 1843. I. pp. 25–26, 33–34.

Vállas Antal:  Tudós  társaságok  körül,  különös  tekintettel  a  magyar  t.  társaság 
reformkérdéseire. Pest, 1844. Hartleben. 88 p.

Balogh Pál:  Egy pár  szó  a  magyar  tudós társaság ügyében.  Pesten,  1848.  Trattner–
Károlyi ny. 22 p.

Tóth Lőrinc: Eszmék a magyar tudományosság, academia, s iskola-ügy körül. Pozsony, 
1848. Schmid–Busch. 79 p.

Az Akadémia reformkori történetéről megjelent későbbi feldolgozásokból

Brassai Sámuel: Az akadémia igazsága. Kolozsvár, 1862. Stein. VI, 48 p.
Tartalma:  Képzetes  mennyiségek.  Hallgatással  mellőzött  pályamuna  (pp.  1–43);  A’ 
koszorúzott  pályamunka’  bírálata  (pp.  44–92)  (Arenstein munkája);  A’  mellőzött  
pályamunka  birálata,  ennek  ellenbirálatával  együtt  (pp.  93–104);  Válasz  Vállas A.  
birálatára: Sorszámtan czimű munka birálata, és ennek ellenbirálata (pp. 105–131) (a  
Pesti Hírlapban 1846-ban Kerekes fenti című könyvéről megjelent névtelen bírálat, s az  
arra  adott  válasz).  Tóldalék.  A’ nagyjutalmat  Győry Sándor  és  Vállas Antal  között  
osztották meg; Bereszketés. Eszmék némely tudós társasági reformokról (pp. 136–142).  
(Az utóbbi két rész Győry és Vállas bírálata.)

Vázlatok a Magyar Tudományos Akadémia félszázados történetéből 1831–1881. Bp., 
1881. Athenaenum. 4, 165 p., 1 t.

Gróf  Széchenyi István  Emlékkönyv.  A  Magy.  Tudományos  Akadémia  alapítása 
nyolcvan éves évfordulója és a Széchenyi-Múzeum megnyitása tiszteletére. Bp., 1906. 
Hornyánszky. 112 p.



Kollányi Ferencz: Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum. Bp., 1910. Akadémia. 121 p. 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. XXII. köt. 8. sz.)

Adatok a Magyar Tudományos Akadémia és a XIX. század első felének történetéhez. 
Első füzet. Bp., 1926. MTA. 102 p.

Elsősorban „Bártfai Szabó László: Adatok a Magyar Tudományos Akadémia történetéhez  
1825–1849-ig  +  Viszota Gyula:  Censurai  különlegességek  a  XIX.  század  második  
negyedében” c. tanulmányok tartoznak témakörünkhöz.

A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. 1–2 köt. Bp., 1926–1928. Franklin. 
495, 343 p.

Lukinich Imre: A Magyar Tudományos Akadémia 1848–49-ben. = Akadémiai Értesítő, 
1948. pp. 35–50.

F. Csanak Dóra: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig, 1826–1849. Bp.,  
1959.  Akadémiai  Kiadó.  29  p.  (A  Magyar  Tudományos  Akadémia  Könyvtárának 
kiadványai 14.) – Online: http://real-eod.mtak.hu/169/

Gergely Pál:  Az  Akadémia  szerepe  a  Nemzeti  Színház  létrehozásában.  =  Magyar 
Tudomány, 1963. pp. 655–659.

Szentgyörgyi  Mária:  Célkitűzések  és  reformtörekvések  a  Magyar  Tudományos 
Akadémián 1831–1945. Bp., 1973. Akadémiai Kiadó. 170 p. (A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának kiadványai 69.) – Online: http://real-eod.mtak.hu/114/

Fráter Jánosné (szerk.):  A Magyar Tudományos Akadémia anyagi alapjai.  = Magyar 
Tudomány, 1975. pp. 180–182.

Pach Zsigmond  Pál  (főszerk.):  A Magyar  Tudományos  Akadémia  másfél  évszázada 
1825–1975. Bp., 1975. Akadémiai Kiadó. 548 p.

Fráter Jánosné (szerk.):  Az Akadémia nemzetközi kapcsolatai.  = Magyar  Tudomány, 
1975. pp. 550–553.

Fráter Jánosné: Az Akadémiai Könyvtár iratai 1831–1949. (K 801 – K 940). Bp., 1984. 
MTAK.  253  p.  (A  Magyar  Tudományos  Akadémia  Könyvtára  Kézirattárának 
Katalógusai 14.) – Online: http://real-eod.mtak.hu/95/

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002. 1–3. köt. Szerk.: Beck Mihály et 
al. Bp., 2003. MTA Társadalomkutató Központ, Tudománytár. 1536 p. 

Az Akadémia alapszabályairól

Hajnóczi R. József: A Magyar Tudományos Akadémia Törvénytárunkban. = Akadémiai 
Értesítő, 1915. pp. 62–77.

Fráter Jánosné (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia alapszabályainak változásai 
1831–1949. = Magyar Tudomány, 1975. pp. 550–553.

http://real-eod.mtak.hu/169/
http://real-eod.mtak.hu/95/
http://real-eod.mtak.hu/114/


Kónya Sándor: 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/

Az Akadémia reformkori tagajánlásairól

Viszota Gyula: Tagajánlások az Akadémiában. A megalakulástól 1847-ig. = Akadémiai 
Értesítő, 1906. pp. 499–532, 608–643.

Ács Tibor: Kossuth Lajos tagajánlásai az Akadémián. = Magyar Tudomány, 1994. pp. 
1053–1060.

Fekete Gézáné: Az akadémiai tagajánlások az alapszabályok és az ügyrendek tükrében. 
= Magyar Tudomány, 1997. pp. 110–117.

Az Akadémia jutalomtételeiről

Az Akadémiai Nagy- és Mellékjutalom. = Akadémiai Értesítő, 1890. pp. 70–77. 
Történeti összefoglaló.

Viszota Gyula: Az Akadémia emlékserlegei. = Akadémiai Értesítő, 1909. pp. 97–100. 
A nagyjutalomhoz 1837 és 1847 között emlékserleg is járt.

Fráter Jánosné  (szerk.):  Az  Akadémia  jutalmazási  rendszere  1831–1949.  =  Magyar 
Tudomány, 1974. pp. 667–673.

Fekete Gézáné: Az Akadémia 1831–1858 között alapított jutalomtételei és előzményei. 
Bp.,  1988.  MTAK.  229  p.  (A  Magyar  Tudományos  Akadémia  Könyvtárának 
közleményei. Új sorozat 21/96.) – Online: http://real-eod.mtak.hu/331/

Az Akadémia reformkori kiadványairól szóló összeállításokból

Zvornik János:  Gondolatok  a  Magyar  Tudós  Társaság  legelső  munkájáról.  = 
Tudományos Gyűjtemény, 1831. II. p. 42. 

A’ magyar tudós társaság’ költségein megjelent könyvek’ sorjegyzéke. Buda, 1838. 
Egy. ny. 19 p.

A Magyar Tud. akadémia kiadásában megjelent munkák és folyóiratok betűrendes czím- 
és tartalomjegyzéke (1830–1889). Bp., 1890. MTA. 502 p.

[Szily Kálmán szerk.]: A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkák 
és folyóiratok czímjegyzéke (1831–1895). Bp., 1896. MTA. VII, 39 p. 

E mű előszava új kiadásban: Szily Kálmán: Egy kis statisztika. In: Sz. K.: Adalékok a  
magyar nyelv és irodalom történetéhez. Bp., 1898. Hornyánszky. pp. 238–244.

http://real-eod.mtak.hu/331/
http://real-eod.mtak.hu/337/


A Magyar Tud. Akadémia kiadásában megjelent munkáknak és folyóiratok tartalmának 
betűrendes czímjegyzéke (1889–1910). Bp., 1911. MTA. 1188 p. 

Fráter Jánosné  (szerk.):  Részletek  az  Akadémia  könyv-  és  folyóiratkiadásából.  = 
Magyar Tudomány, 1974. pp. 598–605.

A  150  éves  akadémiai  könyv-  és  folyóirat-kiadás  dokumentumatiból.  =  Magyar 
Tudomány, 1978. pp. 709–713.

Béll Béla:  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  meteorológiai  kiadványai  a  XIX. 
században. = Időjárás, 1986. pp. 300–309.

Gazda István: Mikor jelentek meg a Magyar Tudós Társaság első kiadványai? = Magyar 
Tudomány, 1990. pp. 740–742.

Gazda István: Az Akadémia első kiadványai. = Akadémiai Magazin, 1991. No. 1. pp. 3–6.

Varga Sándor:  A könyvkereskedelem –  a  nemzeti  bibliográfiákért.  In:  Nagy Anikó 
(szerk.): Petrik-emlékkötet. Bp., 1996. OSZK. pp. 33–42.

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

Az Akadémia reformkori kiadványairól, szakterületek szerinti bontásban

Az Akadémia reformkori nyelvtudományi kiadványairól

Stancsics Mihály: Nyelvészet. Némely a’ m. tud. társaság’ külön használatára készült m. 
helyesirásra tett észrevételekkel. Pest, 1833. Beimel ny. XXVI, 115 p.

Szily Kálmán:  Adalékok  a  magyar  nyelv  és  irodalom  történetéhez.  Bp.,  1898. 
Hornyánszky. 472 p.

Viszota Gyula: A Magyar Tudós Társaság nagyszótárának története. = Magyar Nyelv, 
1909. pp. 1–7, 49–63.

Sági István:  A magyar  szótárak és nyelvtanok könyvészete.  = Magyar  Könyvszemle 
1920/21. pp. 96–116; 1922. pp. 72–156 és klny.

Pais Dezső (szerk.): Nyelvünk a reformkorban. Bp., 1955. Akadémiai Kiadó. 684 p.

Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. 
Bp., 1957. Akadémiai Kiadó. 586 p.

Szemere Gyula: Az akadémiai helyesírás története (1832–1954). Bp., 1974. Akadémiai 
Kiadó. 300 p. (Nyelvészeti tanulmányok 17.)



Tőzsér Ágnes: Szemelvények a Magyar Tudós Társaság nyelvészeti működéséből 1831 
és 1848 között. Bp., 1988. 78 p. Egy. Könyvtár. (Fontes et Studia 4.) 

Batta István:  A  magyar  fizikai  szaknyelv  története.  Piliscsaba,  1999.  Magyar 
Tudománytörténeti Intézet. 115 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 10.)

Az MTA reformkori munkálatairól is.

A magyar kémiai szaknyelv történetéből. A vegyészeti kifejezések történeti szótárával. 
A  művet  összeállította  és  bevezette:  Paczolay  Gyula.  A  könyvészeti  fejezetet 
összeállította és a művet sajtó alá rendezte: Gazda István. A bibliográfia összeállításában 
közreműködött: Perjámosi Sándor. A történeti szótár Batta István (1882–1926) 1921-
ben  íródott  kéziratának  felhasználásával  készült.  Piliscsaba,  2006.  [2007].  Magyar 
Tudománytörténeti Intézet. 292 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 50.)

A magyar orvosi nyelv tankönyve. Szerk.: Bősze Péter. Bp., 2009. Medicina. 399 p.

Az Akadémia reformkori hadtudományi kiadványairól

Ács Tibor: A hadtudományi pályázatok történetéből. = Hadtudomány, 1997. pp. 99–105.

Ács Tibor:  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  és  a  hadtudomány.  1849–1992.  = 
Hadtudomány, 1994. pp. 91–101.

Ács Tibor: Az első hadtudományi pályázat. = Új Honvédségi Szemle, 1997. No. 2. pp. 
48–53.

Az Akadémia támogatásával a reformkorban megjelent tankönyvekről

Fehér Erzsébet: Magyar nyelvű tankönyvek 1777–1848. Bp., 1995. OPKM. 246 p.

Az Akadémia reformkori matematikai kiadványairól

Négyes  kistükör,  mely  világosan  megmutatja:  mikép  jártak  el  a’ m.  tudós  társaság’ 
mathematicai osztályának hivatalos birálói 1846. mind a’ pályadíj, mind a’ nagy jutalom’ 
elítélésében. Irta Kerekes Ferencz. Debreczenben, 1848. Városi ny. VIII, 142, 2 p., 1 t.

Szénássy Barna:  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  matematikai  tevékenysége  a 
kiegyezésig. = Acta Univ. Debr., 1954. pp. 5–28.

Vekerdi László: „A Tudománynak háza vagyon...”. Reáliák a Régi Akadémia terveiben 
és működésében. Bp. – Piliscsaba, 1996. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. – Magyar 
Tudománytörténeti Intézet. 227 p. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára  1.) – 
Online:  http://mek.oszk.hu/05400/05455/index.phtml 

Szénássy Barna: A magyarországi matematika története a XX. század elejéig. Szeged, 
2008. Szegedi Egyetemi Kiadó – Polygon. 389 p. 

http://mek.oszk.hu/05400/05455/index.phtml


Az Akadémia reformkori természettudományi kiadványairól

A magyar tudományos Akadémia zoologiai kiadványai 1832-től 1890-ig. = Akadémiai 
Értesítő, 1891. pp. 513–530.

R.  Várkonyi Ágnes:  Történettudomány  és  a  természettudományok  a  XIX.  század 
közepén Magyarországon. = Magyar Tudomány, 1967. pp. 384–397.

Szabadváry Ferenc – Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon. Bp., 
1972. Akadémiai Kiadó. 365 p. 

Szabadváry Ferenc:  Az  akadémiai  könyv-  és  folyóiratkiadás  szerepe  a 
természettudományok fejlődésében. = MTA I. Osztályának Közleményei, 1981. pp. 15–
21.

Vekerdi László: „A Tudománynak háza vagyon...”. Reáliák a Régi Akadémia terveiben 
és működésében. Bp. – Piliscsaba, 1996. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. – Magyar 
Tudománytörténeti Intézet. 228 p. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára 1.)  – 
Online: http://mek.oszk.hu/05400/05455/index.phtml 

Különösen a mű e fejezete: Tudománypolitika a reformkori Akadémián. pp. 59–77, 176–
184 (utóbbi a jegyzetek helye). 

Móra László – Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája 1800–1950. Bp. 
–  Piliscsaba,  1997.  Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület  –  Magyar  Tudománytörténeti 
Intézet.  128  p.  (Magyar  tudománytörténeti  szemle  könyvtára  2.)  –  Online:  
http://mek.oszk.hu/04900/04955/index.phtml 

Az MTA kiadványairól is.

Fejezetek a kémiatörténetből.  Szőkefalvi-Nagy Zoltánra emlékezve.  A kémiatörténeti 
fejezeteket  szerkesztette:  Gazda  István.  A biográfiai  fejezetet  összeállította:  Szecskó 
Károly.  A könyvészeti fejezeteket összeállította:  Antal Ildikó. Bp. – Várpalota, 2011. 
Magyar  Tudománytörténeti  Intézet  –  Magyar  Műszaki  és  Közlekedési  Múzeum 
Vegyészeti  Múzeuma.  194  p.  (Magyar  Tudománytörténeti  Szemle  Könyvtára  93.) 
(Akadémiatörténeti kutatások)

Az Akadémia reformkori orvosi történetét elemző kiadványokból

Győry Tibor: Az orvostudományi kar története. 1770–1935. Bp., 1936. Pázmány Péter 
Tudományegyetem. XVI, 842 p.

Gortvay György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. Bp., 
1953. Akadémiai. XI, 322 p.

Bartók Imre: A magyar szemészet története. Bp., 1954. Akadémiai Kiadó. 212 p.

Huszár  György:  A magyar  fogászat  története.  Bp.,  1965.  Országos  Orvostörténeti 
Könyvtár. 266 p. (Orvostörténeti könyvek)

Magyary-Kossa  Gyula:  Magyar  orvosi  emlékek.  5.  köt.  Sajtó  alá  rend.:  Karasszon 

http://mek.oszk.hu/04900/04955/index.phtml
http://mek.oszk.hu/05400/05455/index.phtml


Dénes, a függeléket összeáll.:  Pákozdy Katalin és Molnár László,  a szerző életrajzát 
írta:  ifj.  Magyary-Kossa Gyula.  Bp.,  1995.  HOGYF. 340 p.  (A 4.  kötet  reprintjével 
egybekötve jelent meg.)

Doctrina de morbis oculorum. In usum auditorum edidit  Joannes Theophilus Fabini. 
[Hasonmás kiad.] Az előszót Kovács Bálint, a kísérő tanulmányt Szállási Árpád írta. 
Bp., 2000. Tudomány. 370 p. + mell. 

Kapronczay Károly: A magyarországi közegészségügy története 1770–1944. Jogalkotás, 
közegészségügyi  intézmények,  szakirodalom.  Sajtó  alá  rendezte:  Gazda  István.  Bp., 
2008.  Semmelweis  Egyetem  Közegészségtani  Intézet  –  Semmelweis  Orvostörténeti 
Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Tudománytörténeti Intézet. 463 p. (Magyar 
Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 58/1.)

Az orvostudomány története  Magyarországon 1467–1867.  Kovách Imre  orvosdoktor 
adattári  jellegű  orvos-  és  művelődéstörténeti  feldolgozása.  Egy  1881-es  pályamű 
szerkesztett,  tömörített  és  jegyzetekkel  ellátott  változata.  Összeáll.  és  jegyz.: 
Kapronczay  Katalin.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Bp.,  2013.  Magyar 
Tudománytörténeti  Intézet  –  Semmelweis  Orvostörténeti  Múzeum,  Könyvtár  és 
Levéltár. 347 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 97.)

A Magyar Tudós Társaság nyomdai kapcsolatai

Az Akadémia és a Trattner–Károlyi nyomda kapcsolatáról

Könyvek, mellyek Petróczai Trattner János Mátyás és Károlyi István könyvnyomtató-
intézetében Pesten … árúltatnak. Pest, 1835. Trattner–Károlyi ny. 37 p.

Szabó József: A Trattner–Károlyi könyvnyomda története. = Vasárnapi Ujság, 1867. pp. 
225–227, 238–240.

Gelléri Mór: Trattner–Károlyi István nyomdász. = Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői. 
Élet- és jellemrajzok. Bp., 1887. Dobrowsky és Franke. pp. 200–201.

Haraszti Károly: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem múltjából. Bp., 1913. 
46 p.
 
Bogdán István: „Becsületesen közlegénykedni.” Egy sajátos múlt századi életút: Károlyi 
István. = Közgazdasági Szemle, 1988. pp. 258–291.

Az Akadémia és az Egyetemi Nyomda kapcsolatáról

Az Egyetemi nyomda termékeinek címjegyzéke 1777–1877. Bp., 1882. Egy. ny. 272 p.

Iványi Béla – Gárdonyi Albert –  Czakó Elemér: A K. M. Egyetemi Nyomda története 
1577–1927. Bp., 1927. Egy. ny. 202 p.

Mádai Pál: Az Universitas nyomdája: Nagyszombat–Budapest. Bp., 1928. Bíró ny. 56 p.



Király Péter (szerk.): Typographia Universitatis Hungaricae Budae 1777–1848. Actes du 
colloque intitulé „A budai Egyetemi Nyomda szerepe a kelet-európai népek kulturális, 
társadalmi és politikai fejlődésében”. Bp., 1983. Akadémiai Kiadó. 503 p.

Az Akadémia és a Szilády nyomda reformkori kapcsolatáról

Joós Ferenc  –  Fenyvessiné Góhér  Anna:  Az  első  kecskeméti  nyomda  története  és 
kiadványainak bibliográfiája 1841–1918. Kecskemét, 1959. Megyei Könyvtár. 103 p.

Tóth Sándor (szerk.): Szilády Károly emlékkönyv. Kecskemét, 1981. Petőfi ny. 246 p.

Heltai  Nándor:  „Örökre  ide  fészkelem  magam”.  Az  első  kecskeméti  könyv-  és 
lapnyomtató Szilády Károly. Kecskemét, 2000. Kecskeméti Lapok. 100 p. (Jelenvaló-
füzetek)

Az Akadémia és a Beimel és Kozma nyomda kapcsolatáról

Haraszti Károly: A pesti nyomdák a 19. század első felében. = Könyvtári Szemle, 1915. 
pp. 70–85.

Rózsa Mária: „Közfényt gyarapítni”. Beimel József és Kozma Vazul pesti nyomdájának 
története és nyomtatványai, 1830–1864. Bp., 2012. OSZK – Gondolat. 414 p. (Nemzeti 
téka)

Az akadémiai könyvkiadás reformkori történetéről

Kritikai értekezletek különös tekintettel a’ m. t. t. munkáira. Irta Stancsics Mihály. 
Első kötet. Pesten, 1835. Trattner–Károlyi ny. VI, 173 p.
Második kötet. Kolozsváron, 1835. Ref. Koll. ny. 4, 156 p.

Válasz: Kritikai Lapok, 1836. p. 27.

Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp., 
1978. Akadémiai. 290 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 33.)

Voit Krisztina: Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás szervezési kérdései a múltban. = 
MTA I. Osztályának Közleményei, 1981. pp. 23–33.

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/

Gazda István:  A Magyar  Tudományos  Akadémia  reformkori  kiadványai  1831–1848. 
Piliscsaba,  1999.  Magyar  Tudománytörténeti  Intézet.  170,  22  p.  (Magyar 
Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 13.)

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


Gazda István:  Fejezetek a  175 éves  akadémiai  könyvkiadás  történetéből.  Bp.,  2003. 
Akadémiai Kiadó. 43 p.

Fülöp Géza: Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején 
és  a  reformkorban,  1772–1848.  Bp.,  2010.  Hatágú  Síp  Alapítvány.  249,  [17]  p.  (A 
könyves szakképzés füzetei)

Az Akadémia kiadványainak terjesztése a reformkorban

Benczúr József: A’ magyar tudós társaság könyvterjesztési oldala. = Pesti Hírlap, 1841. 
pp. 521–522.

Benczúr József: A könykereskedésünk akadályai. = Jelenkor, 1842. p. 109.

Benczúr József: Irodalmunk terjesztése ügyében. = Életképek, 1845. II. pp. 485–489. 

Jegyzék azon könyvekről, mellyek Eggenberger József és Fia könyvárusok költségükön 
megjelentek és hozzájuk bizományban adattak. Pesten, 1845. Trattner–Károlyi ny. 39 p.

Magyar Mihál:  A magyar  könyvkereskedelem és  irodalom ügyében.  IV.  A Magyar 
Tudományos Társaság. = Pesti Divatlap, 1848. I. pp. 289–292, 322–323.

A magyar könyvkereskedelem és Toldy Ferenc. = Corvina, 1880. No. 23. p. 91. 

Sennowitz Adolf: A Kiliánok könyvárus családja Pesten. = A Magyar Könyvkereskedők 
Évkönyve, 1899. pp. V–LXIV.

Sennowitz Adolf: A magyar könyvkereskedelem a XIX. században. = Corvina, 1901. 
No. 7–8., 12–13., 23–25.
 
Haraszti Károly:  A magyar  könyvkiadás  és  könyvkereskedelem a  múlt  század  első 
felében. = Könyvtári Szemle, 1914. pp. 76–81, 105–114, 139–144.

Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők. = Magyar Könyvszemle, 1926. pp. 39–
53, 290–308; 1927. 103–115, 275–283; 1928. 41–66. és klny.: Bp., 1930. 115 p. 
 
Gazda István: Könyvkereskedők a régi Váci utcában a pesti könyvnyomtatás első száz 
évében. Bp., 1988. Akadémiai Kiadó. 116 p.

Kókay György:  A könyvkereskedelem Magyarországon.  Bp.,  1997.  Balassi  Kiadó. 
155 p. 

Az Akadémia által a reformkorban közreadott folyóiratokról

Összefoglaló áttekintések
V. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. Bp., 1986. OSZK. I–II. 1–1137 p.

Magyar Academiai Értesítő p. 153., Tudománytár pp. 466–467.



Batári Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia időszaki kiadványai 1834-1867-ig. = 
Magyar Tudomány, 1993. pp. 766–772. 

Batári Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása Magyarországon. Bp., 1994. OSZK. 
188 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 5.)

Tudománytár
Bárczay Oszkár: A Tudománytár ante-actái. = Irodalomtörténeti Közlemények 5 (1895) 
No. 1. pp. 109–115., No. 2. pp. 206–214.

Bárczay Oszkár: Bajza levele Széchenyihez az „Auróra” és „Tudománytár” ügyében. = 
Akadémiai Értesítő, 1910. pp. 81–84.

Viszota Gyula:  A Tudománytár  története.  =  Akadémiai  Értesítő,  1910.  pp.  121–136, 
424–438.  – A  Tudománytár  teljes  anyaga  elkészült  DVD  formájában  az  Arcanum 
gondozásában, online módon hozzáférhető az Arcanum adatbázisában.  

Fenyő István: Akadémiánk első folyóirata, a Tudománytár. In: Fenyő István: Magyarság 
és emberi egyetemesség. Bp., 1980. Szépirodalmi. pp. 168–218.

Tudománytár  (1834–1844).  Repertórium. Összeáll.:  Rózsa Mária.  Bp.,  1999.  OSZK. 
221 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai) 

Akadémiai Értesítő
Viszota Gyula: Az Akadémiai Értesítő 70 éves jubileumára. = Akadémiai Értesítő, 1911. 
pp. 370–375. 

Darabos Pál – Domsa Károlyné (szerk.): Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány 
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