
A HOMÁLYBÓL 

V A R G A S Á N D O R 

EMICH GUSZTÁV INDULÁSA 

Neve a XIX. század művelődéstörténetében (ezen belül 
különösen a könyvkiadás és -kereskedelem, sajtó- és nyom-
dászattörténet-írásunkban) ismert és elismert, irodalom-
történet-írásunk viszont Emich Gusztávot eléggé mostohán 
kezeli.1 

Amit a Petőfi verseit kiadó, az Athenaeum Rt.-t „alapító" 
Emich Gusztávról napjainkban tudunk, jórészt Sennowitz 
Adolf könyvkereskedő-segédnek köszönhetjük, aki 1891-ben 
(nyilván a fiú, ifj. Emich Gusztáv iránti tiszteletből, aki 
ekkor lett az Athenaeum ügyvezető-igazgatója) a Magyar 
Könyvkereskedők Egylete megbízásából, igen nagy ambí-
cióval, ám igen szűkös forrásanyagra támaszkodva írta 
meg Emich Gusztáv életrajzát.2 A mi dolgunk könnyebb, 
egyben jóval nehezebb is, mint az övé volt. 

* 

1 A Magyar irodalom története (Bp. 1965) III. kötete Emiehet 
kétszer említi: 1. mint Táncsics Mihály Bordács Elek . . .-ének kia-
dóját (684.) 2. Petőfi levelét idézve: „Emich is fene sovány alkut kíván 
tenni. . ." (768.); a IV. kötet mindössze egyszer, s ekkor is Lajos ke-
resztnévvel (!) a korszak könyv- és lapkiadói sorában említi (36.). 

г Sennovitz Adolf: Emich Gusztáv IS14—1869. In: Magyar Könyv-
kereskedők Évkönyve 1892. (Klny. is). Ezt igazítja ki egyes vonásokkal 
Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők (Bp. 1930) 107—110. 
és Havas Adolf : Petőfi első műveinek kiadása és Emich Gusztáv. In : 
Petőfi Album. Bp. 1898. További feldolgozások (az ELTE Könyv-
tártud. tanszékén készült szakdolgozatok): Cs. Zsóka Judité ( K M К 
К tár D 3169) és Lontai Sándoré (uo. D 3519), az utóbbi lerövidítve 
MKszle, 1978/1. 6 7 - 7 2 . 

8! 
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A nagyapa, Carl Anton von Emmich, Mária Terézia 
szolgálatában álló zsoldoskatona, sziléziai porosz nemes, a 
hétéves háborút mint gránátos kapitány szolgálta végig. 
Az apa, Franz Wolfgang Emmich a csehországi Töplitzben 
született, 1811-ben jött Pestre, budai német polgárlányt vett 
feleségül, egy jól menő pékséget kapott hozományul, maga is 
pékmester lett. 1814. július 18-án 12 forint lefizetése után 
megkapta Pest városa polgárjogát,3 ez év november 3-án 
pedig megszületett az első gyermeke, Gustav Carl Anton 
Emmich - történetünk hőse. 

Feleségét öt évvel később elveszítve, apja újranősült: egy 
Trencsén megyei birtokos lányát, Dubniczay Borbálát vette 
feleségül. Feltételezésünk szerint a német nyelvű Emmich-
családba ekkor vonult be a magyar szó. Ellentétben ugyanis 
eddigi ismereteinkkel, Emich Gusztáv kifogástalanul írt és 
beszélt magyarul. 

Elemi iskolái után 1823-tól három éven át a pesti piaristák 
gimnáziumában tanult: „Emmich Gustavus" az iskolai érte-
sítők tanúsága szerint kitűnő tanuló volt : az egy-egy gramma-
tikai osztályba járó kétszázon felüli diák (és közülük a mint-
egy ötven eminens) sorában a magyar nyelv tanulásában elért 
eredményei alapján a 11-15. helyet érte el.4 További két 
éven át tanult a ferences atyák gyöngyösi gimnáziumában is.5 

3 Pallós Jenő—Illyefalvi Lajos: Pest és Buda polgárjogot nvert 
lakosai 1687-1848. 95. 

1 Juventus gymnasii Pesthiensis . . . 1824—1826. OSzK Ért. 293. 
„A pesti piarista gimnáziumban a XIX. század első felében igen ma-
gas színvonalon folyt az oktatás, kitűnő tanárok tanítottak itt ( . . . ) 
legnagyobb jelentősége abban állott, hogy az ismeretek közlésén túl 
a magyarságot erősítette. A piaristák a polgárosodó nemesség nem-
zeti céljaihoz igazodtak." (Budapest története III. Bp. 1975. 474—475.) 

5 A gyöngyösi két évről (nyilván ifj. Emich Gusztáv tájékoztatása 
alapján) Sennowitz tesz említést, kiegészítve azzal, hogy a pesti 
egyetemen is végzett kétéves filozófiai kurzust. Amíg a gyöngyösi 
évek valószínűsíthetők, az utóbbi nem: az iratokban (pl. az önélet-
rajzát tartalmazó beadványokban) erről egy szó sincs. 
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A katona-nagyapa emlékezete a szülői házban elevenen él-
hetett, hiszen Gusztáv is katonatiszt szeretett volna lenni. 
Csakhogy gyenge fizikuma nem tette erre alkalmassá, emel-
lett édesapja is korán meghalt, s a fiú tizenhat esztendős 
korában négy évre Eggenberger József könyvárushoz szegő-
dött el tanulónak. Ennek letelte után ifjú segédként további 
négy évet töltött ott. Immár huszonnégy éves, amikor a kor 
szokásainak megfelelően megkezdte vándoréveit: 1838 októ-
berétől 1840 áprilisáig Bécsben a Tendier és Schaefer cégnél, 
ezt követően 1841 májusáig Párizsban Jules Renouard et 
Comp, könyvárus cégnél dolgozott.6 

1841 júliusában tehát Párizsból tért vissza szülővárosába, 
útba ejtve Bécset, hogy meglátogassa menyasszonyát, egy cs. 
k. hivatalnok 19 éves lányát, akivel — nyilvánvalóan — szép 
summa hozomány járt. 

Egyetlen kivétellel minden feltétel rendelkezésre állott 
tehát Emich Gusztávnak, hogy önálló könyvárus legyen. 
Ami még hiányzott, az maga a helytartótanácsi engedély 
volt. 

* Eggenberger József az ausztriai Enzensdorf ban született, 1790-től 
J. M. Weingand pesti könyvárus segédje, később cégtársa, 1801-ben 
pesti polgár, még az évben a könyvesbolt egyedüli tulajdonosa lett. 
Boltja, az „eggenbergerárium" a Franciskánusok templomával szem-
ben a Beleznay-házban (ma: Károlyi Mihály utca 5.) működött. 
A bécsi és párizsi könyvesboltok is patinás cégek voltak (a bécsit 
1748-ban, a párizsit 1796-ban alapították). Emich párizsi tanulmány-
ú j á r a azért is érdemes felfigyelnünk, mivel (ismereteink szerint) ő volt 
az első (talán egyetlen?) magyarországi könyvárus, aki a vándorévei 
alatt Párizsban is megfordult. A párizsi utazáshoz szükséges (latin 
nyelvű) útlevelet „Gustavus Emmich kereskedő-segéd (könyvárus), 
néhai pesti polgár fia, magyar alattvaló számára, aki római katolikus, 
25 éves, ovális arcú, szőke, kék szemű, arányos orrú" Bécsben a ma-
gyar királyi udvari Kancellária (Mailáth Antal gróf saját kezű alá-
írásával ellátva) Franciaországra és Angliára egy évre érvényes idő-
tartamra 1840. március 6-án adta ki, „hogy nevezett a szakmája köré-
ben nagyobb ismereteket szerezzen". (Az útlevelet Ausztria párizsi 
követsége 1841. március 24-én további kilenc hónapra meghosszabbí-
totta.) OSzK Kézirattár (Analekta 11 682). 
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Bizonyára nem lesz felesleges, ha ez alkalommal végigte-
kintjük (úgy ahogyan ezt annak idején maga Emich is bizo-
nyára megtette), melyek is voltak 1841 nyarán e feltételek. 

* 

A könyvkereskedelmet szabályozó, érvényben levő cs. k. 
rendelet 1806-os keletű: az utolsó német-római császár 
(I. Ferencz néven magyar király) bocsátotta ki, melynek 
bevezetőjét teljes terjedelemben idézzük: 

„A könyvkereskedelemnek és könyvnyomtatásnak jelentős 
befolyása van a nemzet műveltségére, a művészetekre és a 
tudományokra. Mi azonban jó ideje azt észleljük, hogy mű-
ködésüket illetéktelen személyek káros beavatkozása zavarja. 
Mivel az így keletkezett visszás állapot ellentétes az állam 
céljaival, tekintettel a kereskedelem ezen ágazatának fontos-
ságára, az alábbi rendeletet bocsátjuk ki . . ." 

A rendelet néhány pontban enyhít ugyan az 1772-es hely-
tartótanácsi rendelkezés előírásain,7 ám a lényegen nem vál-
toztat: továbbra is főhatósági engedélyhez köti új könyv-
kereskedés nyitását, az ő feladatukká téve annak megítélését, 
hogy az adott városban hány könyvkereskedésre van szük-
ség. A rendelet szabályozza a könyvárus és az antikvárius 
közötti „munkamegosztást", a privilégium örökölhetőségét, 
illetve átruházási feltételeit, legfontosabb azonban az utolsó, 
a 18. paragrafus, mely szerint: „Az érvényben levő cenzúra-
törvények egyébként pontosan megszabják, hogy mi az eljá-
rás új művek kiadásakor, hogyan kezelendők a külföldön 
nyomatott és behozott könyvek, mely könyvek nyilvános 
árusítása engedélyezett vagy tilos, és milyen büntetés sújtja 
a rendelkezések ellen vétőket." Amiből nyilvánvaló, hogy e 
rendelet legfőbb célja (ellentétben az 1772-essel) nem a 

7 Ordo pro bibliopolis . . . Közli: Kovács Máté: Könyv és könyvtár 
. . . I . Bp. 1963. 2 6 6 - 269. 
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könyvszakma óvása, jogainak védelme, hanem az, hogy a 
es. к. államhatalmi szervek a törvény teljes szigorával gya-
korolhassák a nyomdatermékek előállítása és terjesztése 
felett a politikai ellenőrzést. 

A cs. k. rendelettel egy időben adták ki — mintegy e ren-
delet végrehajtási utasítását — a könyvkereskedők grémiuma 
rendtartását is. Ez ismét rögzíti, hogy könyvkereskedés 
(vagy antikvárium) nyitására nem kaphat engedélyt, „akinek 
nincsenek irodalmi ismeretei és nem tanulta a könyvárusi 
szakmát"; a tanulóidőt háromtól hat éves időtartamban 
szabja meg, előírja azonban, hogy csak az szerződtethető 
tanoncnak, aki már előzőleg megfelelő képzésben részesült, 
továbbá „A tanoncnak vagy latinul kell tudnia, vagy leg-
kevesebb egy-két olyan új nyelvet kell ismernie, melyeken a 
könyvek többségét írják". A rendtartás szerint aki könyvárusi 
engedélyért folyamodik, igazolnia kell, hogy 1. derék, becsü-
letes életmódot folytat (a bizonyítványt erről a főnöke állítja 
ki, akinél a folyamodó tanonc vagy segéd volt); 2. legalább 
két évet valamely „szabályszerű" könyvárusnál segédként 
töltött; 3. elegendő tőkével — 4 ezer forinttal — rendelkezik.8 

* 

Az a beadvány, amelyben „Emich Gusztáv könyvkeres-
kedési segéd" a Helytartótanácstól pesti könyvesbolt nyitásá-
hoz kért engedélyt, 1841. augusztus 17-i keletű. Legyen ez a 
nap az az időpont, amikor — például a Kossuth Lajos által 
szerkesztett Pesti Hírlap segítségével — körülnézünk: mi 
történt ekkor hazánkban és a nagyvilágban. íme tehát a 
hetenként kétszer (szerdán és szombaton) megjelenő Pesti 
Hírlap 1841. augusztus 18-i számának sajtószemléje. 

" Az 1806-os cs. k. rendelkezés és a rendtartás teljes szövegét (né-
met nyelven) közli Pfetrik] G[éza] Corvina, 1888/22—27. A kereske-
delemről szóló 1840:16. tc. ugyancsak tartalmaz itt érvényes rendel-
kezéseket. 
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A címoldalon a hazai vonatkozású hírek, cikkek Magyar-
ország és Erdély rovatcímmel. Elsőként a kinevezések, amely-
nek élén ismert név: Marczibányi Lőrincet, Nyitra megye 
volt alispánját (nyilván Antal testvére vagy unokatestvére) 
„ Ő es. s apóst. kir. felsége" a kir. ítélőtábla ülnökévé kine-
vezte. Következik a „Vezércikk" című vezércikk (ezt a ma-
gyar sajtóban Kossuth itt alkalmazta először). E szám vezér-
cikkének megértéséhez tudni kell, hogy jó hat héttel előbb 
jelent meg Széchenyi István hatalmas vitákat elindító könyve 
a Kelet népe, 1841 (ára 3 forint 20 krajcár), amely, mint isme-
retes, éppen Kossuth szerkesztői tevékenysége miatt verte 
félre a harangokat („Zavarnak vezéreltetik a nemzet"), s a 
legsürgetőbb feladatot ebben foglalta össze: „a bal irányok 
elejét venni". Kossuth a könyv megjelenését követően jelezte 
ugyan, hogy a könyvre könyvvel fog válaszolni, azonban 
mielőtt erre sor került volna, augusztus 14-én napvilágot 
látott Fáy András füzete : Kelet népe, nyugoton (ára : 25 kraj-
cár). E tanulmányban Széchenyi aggodalmait túlzottaknak 
minősítve, Fáy a Pesti Hírlap addig megjelent 40 száma alap-
ján arról ír, hogy a lapban közzétett azon cikkek, amelyek a 
készülő törvények körüli vitákkal kapcsolatosak, nem a hír-
lapba valók, ezeket könyvekben kell közzétenni. A lap 
augusztus 18-i számának vezércikkében Kossuth Lajos ezzel 
vitatkozik, kifejtve, hogy az írókat — a könyvek íróit — nem 
lehet a közvélemény képviselőinek tekinteni: „A könyvírás 
és könyvkiadás nehézségekkel jár, miket legyőzni, és pedig 
legyőzni úgy, hogy nagy olvasóközönségre találjon, csak igen 
keveseknek adatott", s ha mindez sikerül is, mivel előre nem 
lehet tudni, hogy a közvélemény a könyv tartalmazta javas-
latot elfogadja-e, a hírlapi fejtegetésekre okvetlenül szükség 
van. Hiszen a könyv csupán egyetlen ember nézeteit tükrözi, 
a hírlapok viszont a legkülönbözőbb nézetek kifejtésére 
alkalmasak, nem is beszélve arról, hogy egy könyv megjelen-
tetésének rengeteg akadálya lehet. „Ellenben a hírlapokban 
tér nyílik egyetlen gondolatnak is, egy-két hasábon elmond-
hat mindent, ami észrevétele van", emellett „biztos lehet, 
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hogy olvasóra talál, többekre, mint a legfényesebb sikerrel 
írott könyv". És a vezércikk befejező gondolatai: „A kivált-
ságtalanoknak van egy része, melly ép azon fokán áll az ér-
telmességnek, mellyen a kiváltságosok többsége; ezek szint-
olly érett figyelemmel kísérik a nemzeti test mozgalmait, a 
köztanácskozások s könyvirodalom mezején, mint más akár-
ki. ( . . . ) Mi úgy hisszük, aki látja, hogy a szakácsok csak-
ugyan főznek számára, türelmesebben vár, mint aki nem lát-
ván, hogy főznek, azt gondolja, hogy nem is főznek. — Azt 
gondoljuk tehát, hogy ép a törvényhozási tárgyak fejtegetése 
történhetik legüdvösebb sükerrel hírlapokban, miknek 
különben is természetökben s rendeltetésökben fekszik, hogy 
a könyvirodalomnak kengyelfutói legyenek." 

Folytatva a lap e számának bemutatását, íme egy rövid hír : 
„A temesvári zsidó közönségnek tudomásul. Azon 25 pengő 
forintos váltólevelet, melly a Mátyás szobor részére átadás 
végett kezünkhöz küldetett, illető helyen átadók; de az intéz-
vényezett Boscovicz Márkus el nem fogadta: tessék iránta 
máskép rendelkezni." 

A „Fővárosi újdonságok" (Frankenburger Adolf rovata) 
tárgya a hajóhídon való közlekedés akadályai, továbbá hogy 
a Zrínyi-kávéházban „a legundokabb kártya bűnbarlangban" 
hétfő éjjel agyba-főbe vertek egy embert. A „Megyei dolgok" 
sorában a Mármaros megyei tisztválasztás eredménye olvas-
ható, emellett Pest megye törvényhatósági bizottsági üléséről 
szóló tudósításból megtudhatjuk, hogy egy adószedő több 
esztendőn át 13 ezer forinton felüli összeget sikkasztott. 

A „Külföldi napló" rovat híreiből: „Az angolok új sére-
lemmel tetézték a spanyolok ellen már több ízben elkövetett 
parti erőszakoskodásaikat." „ . . . új görög minister hivatalba 
lépésekor nyilatkozványt bocsátott a királyság tisztviselőihez, 
mellyben nekik szigorúan meghagyja, hogy az alattvalók iránt 
részrehajthatatlanok legyenek, s a törvénytisztelés jó példá-
jával menjenek elő." „A Chronicle szerint Egerton l[ord] 
számos bérlőiből lovas katonaságot akar alkotni, melly őt a 
szomszéd gyárművesek igen hihető fellázadása esetén védel-
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mézzé; ezen példát a földbirtokos tory-aristocratiának több 
tagja is fognák követni, de csak Peel kormányralépte után." 

„Franczhonban a charta szerint nem lehet olly alkirály, 
vagy kormányzó, ki magában katonai, bírói és administrativ 
hatalmat egyesítsen, mert az alkotmányos jog lényeges élet-
elve e három hatalom elválasztása." Oláhországból kapott 
jelentések szerint „Braila július második felében nyugtalan 
jelenések színhelye lett, mellyeket néhány száz többnyire 
bolgár kalandor okozott, kik lassankint e városban össze-
gyűlvén, hihetőleg csak rablásra czélzó vállalatuknak politicai 
színt adtak . . . " 

Az „Értekező" rovat keretében ez alkalommal két tanul-
mányt közöl a lap : Zólyom megye és a szliácsi fürdő a címe a 
Dr. Schoepf aláírásának [Schöpf-Merei Ágoston, gyermek-
gyógyász, akadémikus], amely megállapítja, mennyire el-
hanyagolt a fürdő állapota, az állapotokért „csak részben a 
haszonbérlő a hibás, legnagyobbrészt a földesuraság hanyag-
ságából erednek". A másik tanulmány szerzője Székács 
József [ekkor a pesti magyar evangélikus egyház első papja, 
később ev. püspök], címe: Gondolattöredék az unió fölött, a 
cikk pedig az ágostaiak és a helvéták ekkor felvetett egyesülé-
sében foglal állást. 

A „Hivatalos tudósítások", majd az ezt követő hirdetések 
összterjedelme 4 és fél oldal (emiatt a lap e száma a szokásos 
8 oldal helyett 10 oldalra nőtt). A hivatalos rész egy váltó-
semmisítési hirdetmény, egy felhívás váltóügyvédi vizsgára 
történő jelentkezésre és 17 csőddel kapcsolatos hirdetmény. 
(Ennek összetétele külön tanulmányt érdemel.) 

A hirdetések sorában hat a könyves-hirdetés. A Kilián és 
társa két jogi szakkönyvet propagál, Heckenast külön hirdeti 
a már említett Fáy-könyvet (Kelet népe nyugoton), és külön 
a legújabban megjelent hét művet, ezek sorában Teleky 
László Kegyencz című 5 felvonásos szomorújátékát (ára 
velinen 1 forint 40 krajcár) és Eötvös Józsefnek a zsidók 
emancipációjáról írott füzetének német fordítását (ára velinen 
48 krajcár). Eggenberger J. és fia felszólítja azokat, akik a 
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„Szarvasmarha élet-, kór- és gyógytani tekintetben" című 
munkára eló'fizetőket gyűjtöttek, az „augusztusi pesti vásárra 
érkező biztos alkalmak által a pénzeket hozzánk beküldeni 
szíveskedjenek". Egy kis-hirdetés: „Ügyvédek. Korszerű 
tervezet ezeknek ügyében. I f j Palugyai Imrétől — E hó végé-
vel okvetlen elhagyandja sajtót, — előfizetési ára a mintegy 
14 ívnyi bekötött könyvnek 1 f[orint] 12 kr[ajcár] e[züst] 
p[énzben] — megjelenése után 2 p[engő] fjorinton] fog 
áruitatni." És végül: „Bérmaajándék név alatt kaphatók 
Müller pesti könyvkereskedésében szépen kötött tartalomdús 
példányok Albach imádságos könyvéből." 

Részletesen közli a lap a lóversenypályán szeptember 
1 — 2 — 3-án megrendezésre kerülő versenyek programját, 
majd kereskedelmi, haszonbérletet ajánló, árverési, biztosítá-
si, szolgáltatásokat felajánló stb. hirdetések következnek. 
Ezek körében a mai olvasó is talál ismert neveket : Tóth Gás-
pár magyar szabómester „Magyar díszöltözetek iránti jelen-
tésiére, vagy erre gondolunk: „Kéntelen gyufák tokban, s 
csinos tolaszokban készülnek Irinyi J. gyuszergyárában a 
városházterén 9ik szám alatt." A lap végül közli a gőzhajó-
menetrendet (Pest - Bécs és vissza, Pest - Drenkova és vissza), 
a gabonaárat Pesten és az ország hét városában, „Bécsi 
pénzkelet" címmel az államkölcsönök árfolyamát és a Duna 
vízállását (Pesten). 

* 

Most már csakugyan ideje lenne Emich beadványa nyomá-
ba eredni, előbb mégis azt vegyük szemügyre, hogy az akták 
vajon miféle hivatalokba is vezetnek. 

Kezdjük a Bécsben székelő cs. k. udvari Kancelláriával 
mint azuralkodói hatalmat képviselő hivatallal. A főkancellár 
(egy éve) Mailáth Antal gróf, a politika igazi „csinálója" 
azonban Klemens Metternich birodalmi kancellár. A magyar 
kormány feladatait ellátó szerv a Budán székelő Helytartó-
tanács, elnöke (immár csaknem fél évszázada) József nádor, 
az ügyek tényleges intézője Mérey Sándor perszonális. 



710 A homályból 710 

Pesten a belvárosi plébániatemplom mögött a tornyos 
Városháza, a város közigazgatásának központja, a polgár-
mester Tölgyessy János. A szakigazgatást ellátó egyes osztá-
lyok élén a városi tanácsnokok állanak, a kereskedelem ügyei 
Tretter György tanácsnokhoz tartoznak. Vezető testületet 
alkotnak a „választott polgárok"; a könyvárusok közül 
választott polgár Eggenberger József (1813 óta), és Hartleben 
Konrád (1819 óta), a könyvnyomtatók közül Trattner-Ká-
rolyi István (1831 óta). A város díszpolgárai között találjuk 
a könyvszakmából füskúti Landerer Lajost (az 1838-as 
árvíz óta).9 

Most már elővehetjük az Emich kérelmét tartalmazó akta-
csomagot,10 elsőnek magát a beadványt. íme az indoklás: 
itt, Pesten született, ahol apja polgár volt, a „gymnasiális 
iskolák" elvégzése után Eggenberger Józsefnél előbb tanuló, 
majd négy évig segéd volt, ezt követően „idegen nyelvek 
megtanulása tekintetéből" Bécsben és Párizsban munkálko-
dott. (Mindezeket bizonyítványokkal igazolta.) 

A Helytartótanács a beadványt és mellékleteit a pesti 
Városi Tanácsnak „hivatalos tárgyaltatás és teendő tudósítás 
végett" átküldte. A tanács az iratokat szeptember 17-én 
Tretter György tanácsnokra bízta „a vizsgálat, a helybeli 
könyvárusok meghallgatása és teendő tudósítás végett". 

„A helybeli könyvárusok meghallgatása", amint ezt a 
fenti rendelkezés tartalmazza, ismereteink szerint ez időben 
már „szokásjogon" alapult: a tanács állásfoglalása előtt szük-
ségesnek tartotta megismerni a (leendő) versenytársak véle-
ményét. Ez az akkor Pesten működő nyolc könyvárus alá-

' Budapest története III. Bp. 1975 és Schmall Lajos: Adatok Buda-
pest székesfőváros történetéhez (Bp. 1899) alapján. Tretter György 
tanácsnok (1843-ban Járyra magyarosította nevét) irodalmi ambíció-
jú aulikus közhivatalnok; írásait a Spiegel című német „divatlap" 
közölte, felesége Emich egykori főnökének, Eggenberger könyvárus-
nak Amália lánya. 

10 BFL IV. 1202 c. Int 8199. (Gárdonyi: i. m. hibás jelzetet tüntet 
fel.) Az iratok két német nyelvű kivételével magyar nyelvűek. 
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írásával beérkezett, Tretter tanácsnok el is készítette a jelen-
tését és a tanács elé terjesztette. Ebből (az általunk már ismert 
adatokon kívül) megtudhatjuk, hogy Emich Gusztáv „a 
magyar, német, latin, angol és francia nyelvekben jártas és a 
könyvkereskedés folytatására megkívántató tőkékkel el van 
látva". A tanácsos a könyvárusok nyilatkozatát teljes rész-
letességgel tolmácsolta, eszerint a könyvárusok kénytelenek 
Emich folyamodása ellen föllépni, hiszen Emich előtt három 
hónappal Geibel Károly nyújtotta be hasonló tartalmú folya-
modványát. Ami azt jelenti, hogy egy éven belül két új köny-
vesbolt nyitása a meglevő nyolcat igen érzékenyen megkáro-
sítaná. A könyvárusok — tolmácsolja a tanácsnok — nem 
ahhoz szeretnének ragaszkodni, hogy a privilégiumok számát 
ne szaporítsák, ám az engedélynek együtt kellene járnia a 
könyvkereskedések szabad mozgását bénító könyvvizsgálati 
korlátozások megszüntetésével. Nem is a kiadó cégek (ahogy 
ők nevezik: „könyvkiadási üzérségek"), hanem a szortiment-
könyvesboltok („osztályzó-kereskedelem") szaporítását ellen-
zik, mivel ez olyan veszéllyel járhat, hogy „a könyvkereskedés 
zsibáruskodássá fajul". Továbbá, mivel „ . . . némelly, az 
árvíz által tetemesen megkárosított könyvárusok, veszteségö-
ket eddig sem igen pótolhatták helyre, továbbá a község 
irodalmi szükségeinek megfelelni képesek, úgy szinte a sza-
porítás mellett csökkenő jövedelem miatt az illy kezdő könyv-
árusok tilos könyvekkeli kereskedésre vetemedhetnének, s 
végre, hogy ez által mind a fenséges kormány felügyelési ke-
zelése súlyosbíttatnék, mind a veszedelmes tartalmú könyvek-
keli csempészkedés terjesztetnék . . ." Összefoglalva, a ta-
nácsnok javasolta, hogy a városi tanács, mint ahogy Geibel 
kérelmével tette, ezt is „tagadó szavazattal" terjessze fel a 
nagyméltóságú kormányszékhez.11 

11 A nyolc pesti könyvárus (aláírásuk sorrendjében): Eggenberger 
József és Fia; Hartleben Adolf Konrád; Heckenast Gusztáv; Kilián 
és Társa; Idősb Kilián György és Weber; Özvegy Müller Terézia; 
Leyrer József; Ivancsics Zsigmond. (A pesti zsidó könyvkereskedők és 
az antikváriusok aláírása hiányzik, ők nem lehettek a grémium tagjai.) 
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A városi tanács már másnap, november 29-én megtárgyalta 
a jelentést, ám a javaslatot nem fogadta el: „Tekintve folya-
modó tulajdonait, jelesen pedig, hogy pesti születésű, kérelme 
kedvezőleg a Nagy Mélt. MK Helytartó tanácsnak alázato-
san felterjesztetni fog." Haladéktalanul el is készült a felter-
jesztés, melynek indokolásában helyet kapott, hogy „Eggen-
berger József helybeli régi, sok érdemű, s köztiszteletben álló 
könyvkereskedő és választott polgár, mint egy igen alkalma-
tos könyvkereskedési segédet, és becsületes embert legjobban 
ajánlja", de maga a tanács is úgy vélekedik, hogy a kérelmező 
„ . . . erköltsisége iránt nem csak semmi kifogás tétetnék, 
sőt folyamodó erre nézve is, amint érintett, kitűnőleg ajánl-
tatnék", végül — ellentétben Geibel Károllyal, „aki porosz 
születésű, következéskép idegennek tekintetendő" — Emich 
„idevaló polgárnak néhai Emich Ferencznek fia". A bead-
ványt Tölgyessy János polgármester, Patisz Károly, a város 
kapitánya és tíz városi tanácsnok írta alá.12 

Két hét múlva került az előterjesztés a Helytartótanács elé 
és megszületett a határozat, melynek szövegét (azaz a Pest 

Meg kell jegyeznünk, hogy az Eggenberger cég ez ügyben ambivalens 
magatartást tanúsított: itt ellenezte, minden más alkalommal támogat-
ta az egykori tanítvány önállósodását. Egyébként a pesti könyvkeres-
kedelem feudális kori történetében (1748—1848) nem volt rá eset, 
hogy a tanács az efféle kérdésre pozitív választ kapott volna. Már 
1782-ben, amikor Trattner János Tamás bécsi udvari könyvnyomtató 
nyomda, betűöntő-műhely és könyvesbolt nyitására kért engedélyt, 
ennek megadása ellen az ekkor egyetlen Weingand és Köpff pesti 
könyvárus cég négyoldalas felterjesztésben tiltakozott: az új könyves-
bolt nyitásától addigi szorgalmas és kitartó munkájuk eredményeit 
látták kockáztatva. (BFL Iv. Intimata 6184/1782.) 

12 OL Htt fond С 60 Dep. Libr. 1842. F. 5. No. 32. A Sennowitz 
által összeállított Emich-életrajzból tudjuk, hogy Emich (nyilván 
azt követően, hogy a Városházáról jelzést kapott: rosszul áll a szé-
nája) „. . . József nádornál nyert audencián adta elő felfolyamodását, 
hogy tőle mint magyartól és pesti fiútól ne vonják meg a módot 
mikép önnállóságra tegyen szert. A nádor pártolván az ügyet, Emich 
1841-ben megkapta az engedélyt." A fentiekkel kapcsolatos írásos 
dokumentumot nem sikerült fellelni, az információ feltételezhetően 
ifj. Emich Gusztávtól származik. 
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város tanácsához küldött átirat szövegét) teljes terjedelmében 
közzétesszük : 

„Becsületre méltó értelmesek és gondosok! 
E Városi Tanácsnak Emich Gustáv kérelmére nízve f. é. 

November 29-én 12626 sz. alatt kelt felírásában nyilvánított 
véleménye itt is helyben hagyatván, nevezett Emich Gustáv-
nak ezennel csupán személyére megengedtetik, miszerint; 
— könyvvizsgálati rendszabályok szoros megtartása mellett 
— Pest városában könyvkereskedést felállíthasson. 

Miről a Városi Tanács feljebb érintett felírása válaszául 
az iratok visszarekesztése mellett ezennel tudósíttatik. Kelt 
Budán a Magyar Királyi Helytartó Tanácsnak Ezernyolc 
Száz negyven egyedik Évben Karácsony hava tizen negyedik 
napján, tartatott Tanács Ülésből. 

Ezen Városi Tanácsnak Jó akarói 
Mérey Sándor 

(és más aláírások)13 

Emichet a kedvező döntésről nyilván a „szolgálati út" 
megkerülésével értesítették: december 25-én közvetlenül a 
Helytartótanács hivatalában visszakapta a beadványát és az 
ehhez csatolt mellékleteket, bizonyítványokat, igazolásokat: 

Az akta pedig megjárva (immár visszafelé) a szolgálati 
utat, december 29-én került a városi tanács ülése elé. A hatá-
rozat: „Ek. k. [kegyelmes, kegyes] intézvény Tretter György 
Úr tanácsnokhoz utasíttatik, ki a felől Emich Gustávot érte-
sítendi, a taksát 30 pfttal beszedni, és azt a szegények számára 
az illető pénztárnoknak, kivel e jegyzőkönyv kivonata köz-
lendő, átadni fogja . . . " 

13 Lásd 10. sz. jegyzet. Ismereteink szerint ez volt az utolsó könyv-
árusi privilégium, amelyet a Helytartótanács kiadott. Itt említjük meg, 
hogy Geibel Károly beadványát, melyet fél évvel Emich előtt nyújtott 
be, egy héttel az Emichet illető kedvező döntés előtt, a december 6-i 
ülésen (a városi tanács javaslatával szemben) ugyancsak jóváhagyták. 
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Ertlich azonban egyelőre nem látott hozzá boltja megnyi-
tásának előkészítéséhez, ehelyett azonnal útlevelet kért.34 

1842 első napjai Bécsben a vízumok beszerzésével teltek el, 
aztán kerek fél éven át tartó utazás következett: Laibach, 
Velence, Verona, Bologna, Firenze, majd Marseille-en át — 
Párizs. Átutazott a szomszédos Brüsszelbe, április elején egy 
jó hetet Londonban töltött, innen Hamburgon, Lipcsén, 
Brünnön keresztül május közepén érkezett meg menyasszo-
nyához Bécsbe. Az esküvőt a pesti belvárosi plébániatempom-
ban (a kihirdetés alóli felmentéssel) május 23-án tartották.15 

A három hétig tartó nászút Firenzében ért véget. 

* 

Pest, 1842. március 1-jei keltezéssel — Emich ekkor még 
(útlevelének tanúsága szerint) Párizsban tartózkodott — meg-
jelent az a körlevele, amely a német államokban bevezetett 
szakmai szokásoknak megfelelően a szakma tudomására 
hozta boltja megnyitását. Erre az „előretartásra" nyilván 
azért volt szükség, hogy boltjának tényleges megnyitásáig a 
bizományi könyvküldemények külföldről is beérkezzenek. 
Egyébként sem nehéz kitalálni, hogy az utóbbi fél év utazásai 
a külföldi szaktársakkal a személyes kapcsolat felvételét 
jelentették. 

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a német 
nyelvű körlevél magyar szövegét : 

11 Ezt az egy évig érvényes útlevelet 1841. december 21-én a Hely-
tartótanács a pesti városi tanács 1841. december 16-i igazolása alapján 
adta Emich Gusztáv pesti könyvárusnak, törvényesen engedélyezve, 
hogy könyvkereskedése ügyében Bécsen keresztül Itáliába, Francia-
országba, Angliába és a német szövetségi tartományokba utazzon, 
majd Bécsen keresztül visszatérjen. Ez az első okmány, amelyen Emich 
neve egy m-mel van írva. Ettől kezdve (néhány kivételtől eltekintve) 
mindenütt így szerepel. 

16 Pest Belvárosi plébániatemplom házassági anyakönyve. OL A 83. 
tekercs 8/36. 
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„Ezennel van szerencsém a legnagyobb tisztelettel bejelen-
teni, hogy a legfelsőbb hatóságnál kérelmezett és tőle meg-
kapott koncesszió birtokában szülővárosomban. Pesten 
EMICH GUSZTÁV cég néven könyvkereskedést nyitottam. 
A könyvkereskedelemben tizenkét éve tevékenykedvén, ez idő 
alatt semmit sem mulasztottam el, hogy a szakmánkhoz meg-
követelt ismereteket és tapasztalatokat elsajátítsam, és e 
vonatkozásban bátorkodom figyelmüket a túloldali tanúsít-
ványokra felhívni. Rendelkezem az üzlet szolid viteléhez 
szükséges pénzeszközökkel (mert országunkban koncesszió 
csakis nem jelentéktelen saját alaptőke kielégítő igazolása 
után nyerhető el), és mint született magyar mind itt, szülő-
városomban, mind az egész országban sokrétű kapcsolatok-
nak örvendve, nyilván nem alaptalanul és némi bizalommal 
szabad remélnem, hogy szolid alapokon nyugvó vállalkozá-
som tevékeny és gondos vezetés mellett jól fog működni. 

Szíveskedjenek számomra számlát nyitni, nevemet kiszál-
lítási jegyzékükre felvenni, és újdonságaikat megfelelő meny-
nyiségbenatöbbi itteni kereskedéssel egy időben megküldeni. 
Füzetes irodalmat és kiemelkedő érdekességeket 10-20-
szorosan kérek ; az előfizetési jegyzékeket, prospektusokat és 
plakátokat mindenkor postázzák, biztosítom önöket azok 
leghatékonyabb felhasználásáról. Keletkező kötelezettsé-
geimnek pedig mindenkor a legnagyobb pontossággal fogok 
eleget tenni." 

Lipcsei, bécsi és párizsi bizományosainak nevét közölve, 
körlevelét azzal folytatja, hogy „Amennyiben a hitelt meg-
tagadnák tőlem, kérem, hogy szoras-megrendeléseimet min-
denkor készpénz ellenében azonnal szállítsák, mert bizomá-
nyos uraim mindenkor vannak olyan helyzetben, hogy az 
ilyen csomagokat kiváltsák. 

Végezetül kérem Önöket, hogy aláírásomat szíveskedjenek 
tudomásul venni, és ajánlom magamat szíves jóindulatukba. 
Kiváló tisztelettel Emich Gusztáv." 

A körlevél következő lapján (ugyancsak a hagyományok-
nak megfelelően) az ajánlások következtek, bizonyítandó, 

9 It 89/4 
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hogy az új könyvárusnak a kollégák nyugodtan hitelezhetnek, 
más szóval: a bemutatkozó „hiteles könyvárus". 

Az Eggenberger József és Fia cég a négyévi tanuló-, majd 
az ezt követő négyéves segédidőt igazolta, „mindenkor teljes 
megelégedésünkre, szorgalmasan és becsületesen, ennek alap-
ján saját boltjának megnyitásakor minden kollégának a leg-
melegebben ajánlhatjuk". 

A bécsi bizományos a náluk töltött másfél évi gyakorlati 
időt igazolva, és kifejezésre juttatva, hogy teljes bizalommal 
várják önálló vállalkozásának virágzását, azzal folytatja, 
hogy „Amikor ilyen tulajdonságok szerencsés vagyoni körül-
ményeivel (amelyeknek, mint előttünk ismeretes, Emich G. úr 
örvend) általános bizalmat érdemelnek, ez elegendő annak a 
kijelentésére, hogy őt kolléga uraknak beajánljuk." 

Párizsi bizományosának ajánlásából kitűnik, hogy ő náluk 
a németországi kapcsolatok felelőse volt és vezette az újon-
nan berendezett szortiment-boltjukat. „Fáradhatatlan szor-
galma, szigorú tisztessége és (mint ezt pontosan tudjuk) 
nagyon kedvező vagyoni helyzete a vele való minden üzleti 
kapcsolatot bizonyára nagyon kellemessé fogja tenni. Ehhez 
csupán annyit: Emich úrnak egyidejűleg számlát és korlátlan 
hitelt nyitottunk." (A kiemelések az eredetiben - V. S.)16 

* 

Az Úri utca és Kígyó utca sarkán a Teleky-féle házban 
már folynak az új könyvesbolt megnyitásának előkészületei, 
már érkezgetnek a (bizományi) könyveket tartalmazó csoma-
gok belföldről, külföldről egyaránt. Mi azonban most azért 

16 F S Z E K Bp. gyűjtemény B655 (2/1842.III.1.) 20. Számos jel 
arra mutat, hogy a nyomtatvány nem Pest— Budán készült, talán 
Párizsban. A szakkifejezések magyarázatát lásd Közgazdaságienciklopé-
dia (Bp. 1930 körül), „Könyvkereskedelem" szócikk (szerzője: Braun 
Róbert). A z egyetemi nyomdához kísérőlevéllel küldte a körlevelet, 
melynek kelte 1842. jún. 13. O L Z 715. 410. 1./1842. 
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tekintsünk körül az országban, hogy képet kapjunk a könyv-
szakma jelen helyzetéről: milyen környezetben, milyen kilá-
tásokkal indul útjára Emich Gusztáv új vállalkozása. Sze-
rencsénk van, kérdésünkre négy korabeli forrásból is választ 
kaphatunk. 

Az első magának a könyvszakmának tájékoztatását szol-
gálta. A lipcsei Börsenverein lapja, a Börsenblatt közölte 
Benczúr József eperjesi könyvárus írását, címe „Magyarország 
könyvkereskedelme a némettel összehasonlítva" : 

„Magyarországról Németországban általában teljesen 
téves nézetek keringenek: vagy túlbecsülik ezt az országot, 
vagy még mindig egy kategóriában kezelik Moldvával és 
Valachiával. Különösen áll ez a könyvkereskedelemre . . ." 
— tájékoztat az eperjesi könyvárus, majd közli: Magyaror-
szág és Erdély területének nagysága (5902 négyzetmérföld) 
szerint az európai államok sorrendjében Oroszország, Svéd-
ország, Franciaország és Spanyolország után az ötödik, 
Európa területének az 1/29-ed része. Lakóinak száma 15 
millió 330 ezer, Európa lakosságának 1/12-ede, egy négyzet-
mérföldre átlagban 2600 lélek jut. És ezen a nem is gyéren 
lakott területen, a kis könyvkötőket nem számítva mintegy 
harminc könyvárus működik, azaz egy könyvárusnak átlag-
ban csaknem 200 négyzetmérföld a mozgástere és egynek-
egynek átlagban több mint félmillió lakost kellene ellátni. 

Persze, ezek a számok, ha azokat közelről megvizsgáljuk, 
gyorsan megváltoznak. Mert bár erős a törekvés az elemi 
iskolai oktatás általánossá tételére (amelynek bevezetését a 
legközelebbi törvényhozásra ígérik), az olvasni tudók számát 
a 15 millió lakosnak alig felére lehet becsülni. „Továbbá, ha 
tekintetbe vesszük, hogy e 7 és fél millió ember könyvszekré-
nye egy énekes- és imádságos könyvnél aligha tartalmaz 
többet (amelyhez a protestánsoknál — akik közül bizonyos 
oktatás nélkül mégiscsak kevesen nőnek fel - még egy biblia 
is járul), ez a nagy szám alig egy-másfél millió olyan emberre 
olvad le, akit a haladás, a tudomány, a jobbítás szándéka 
foglalkoztat. Ezek az emberek főképpen a papság, a nemesség 

10* 
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és a városi lakosság körében találhatók és számuk észreve-
hetően gyarapodik." Ez azt jelenti — folytatja Benczúr 
József —, hogy egy-egy könyvárus átlagban 50 ezer embert 
lát el könyvekkel, ami ragyogó helyzetet eredményezne, ha a 
könyvárusok megfelelően lennének elosztva. Csakhogy a 
pesti boltok bizonyára kénytelenek akár 50 mérföld távolság-
ra, például Mármarosra, Aradra is könyvet küldeni, mivel-
hogy a fővárosban, a 200 ezer lakosú Pest-Budán (a két várost 
egynek számítva) 10 könyvárus működik, Pozsonyban 5, 
Kassán 3, néhány más városban 2 - 2 , többekben 1, ám a 80 
szabad királyi város és néhány további nagyváros közül 
60-ban, köztük 10-30 ezer lakosú városokban, egyáltalán 
nincs könyvkereskedés. Az ország északkeleti részén hét 
egymással szomszédságos vármegyében (Szabolcs, Szatmár, 
Mármaros, Ugocsa, Bereg, Ung, Zemplén) 660 négyzetmér-
föld területen 80 városban és mezővárosban, 1500 faluban 
egyetlen könyvkereskedés sincs! Ellentétben tehát a német-
országi helyzettel, ahol a könyvkereskedelem túlszaporodott, 
a magyarországi — sorvadásban leledzik. A gyógyítás persze 
nálunk a könnyebb: mégiscsak egyszerűbb a harminchoz 
még százat hozzátenni, mint kétezerből ötszázat elpusztítani ! 

A szortiment-könyvesboltoknak ez a magyarországi hiánya 
elsősorban magát a kiadói tevékenységet bénítja. Emiatt alig 
van lehetőség jelentősebb kiadói tevékenységre, hacsak a 
kiadó a hatóságoknál vagy az iskolai intézményeknél nem 
talál menedéket. Ezt bizonyítja a Magyar Gazdasági Egyesü-
let által kiadott Mezei Naptár, amelyből 40 ezer példányt 
sikerült (2 újgarasával) eladni, és a jövő évre már 60 ezer 
példányos kiadás van belőle előkészületben. 

És hiány van könyvnyomdákban is — folytatja a cikkíró — , 
hiszen a meglevők, amennyiben elegendő a tőkéjük és jó a 
vezetésük, nyakig foglalkoztatva vannak. Ennek oka, hogy 
könyvkereskedés vagy nyomda nyitásához legfelsőbb privi-
légium szükséges, amit nagyon nehéz megszerezni. Azt vi-
szont, hogy ez milyen összhangban van a kormányzatnak a 
legutóbb kifejtett ama meggyőződésével, hogy Magyarország 
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„mint a Monarchia lényeges alkotórésze" szellemileg és 
anyagilag erősítendő — csak az államtitokba beavatottak 
tudják megmagyarázni. 

Érdemes szó szerint idézni a cikk utolsó mondatát: „Abban 
a reményben élünk, hogy egy bölcs kormányzat a művelődés-
nek ezt a hatalmas emeltyűjét óvó gondosságára fogja mél-
tatni, belátva, hogy a könyvnyomtatás és könyvkereskedés 
az a gyökér, amely az elfajulás ellen célszerűen ellenőrizve, 
az ismeretek zöldellő fájának életnedvet és életerőt szállít."17 

* 

A fenti tájékoztató nem csupán a német nyelvterületre, 
hanem a világ minden olyan könyvkereskedőjéhez eljutott, 
aki a német könyvkereskedelemmel (Lipcsével) kapcsolat-
ban volt. Magyarországon viszont csupán azok kezébe került, 
akik a Börsenblattra előfizettek. Nem így a most bemutatandó 
írás, amely a kor magyar újságolvasói számára készült: a 
Világ című hetenként két alkalommal megjelenő „politikai, 
tudományos, művészeti folyóirat" közölte. írója Vajda Péter, 
a lap társszerkesztője, akit irodalomtörténetünk úgy tart 
számon, mint aki „irodalmunk demokratikus tájékozódásá-
nak egyik első képviselője, Petőfi plebejus törekvéseinek egyik 
legfőbb előkészítője volt". Az „Egyedárusság és szabad 
verseny" című cikkének másfél évszázadot átívelő „aktu-

17 Börsenblatt, 1842. márc. 13. (46. sz.) 1 1 2 4 - 1 1 2 6 . h. Benczúr 
József 1834-ben alapította boltját Eperjesen. A Pesti Hírlap 1841. aug. 
6-i számában jelent meg egy írása : A magyar tudós társaság könyv-
terjesztési oldala című, amelyben kevesli azt a 10 százalékos jutalékot, 
melyet Eggenberger (mint a m. tud. társ. könyveinek főbizományosa) 
a vidéki könyvárusoknak a neki járó 20 százalékból ad. Ha Eggenber-
ger meg tudná adni a teljes 20 százalékot, ez a forgalom növekedését 
jelenthetné — állítja Benczúr. (Kuriozitásul: ez az a könyvesbolt, 
amelynek Rosenberg Sámuel könyvkötő — aki később Révai Sámuel 
néven válik ismertté és elismertté — 1859-ben csendestársként be-
lépett.) 
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alitását" éppen csak megemlítve, kizárólag könyvszak-
mai vonatkozású megállapításait idézzük: „ . . .Nagy kér-
dés az, nincs-e a literatúra mezején egyedárusság? Sajtónk 
több van, Budapesten is, más városokban is, mind a mellett 
igen érezzük az egyetemi sajtónak Budán lételét, mellynek 
fele ha Pestre jőne, meg vagyok győződve, üdvös concurren-
tiát fogna szülni . . ." A cikkíró kifejti: a könyvkiadás, bár a 
gyorssajtók száma szaporodott, változatlanul „irtóztató 
drága", új sajtó-szabadalmak kiadására lenne szükség 
„Iiteratúrával pezsgő városunkban". Az író, a kéziratát 
megjelentetni szándékozó literátor nézőpontjából tekinti át a 
helyzetet, megállapítva, hogy bár „a magános író", akinek 
nincs tőkéje, nem tudja felvenni a versenyt sem a Tudományos 
Akadémiával, mely ajándékképpen nyomtat; sem a könyv-
kereskedőkkel, akik elsősorban saját kiadású, és nem az író 
által megjelentetett könyveikkel foglalkoznak ; sem a könyv-
nyomtatókkal, akik egy személyben kiadók is, könyvkeres-
kedők is, így hármas hasznot tesznek el. Mindezek ellenére 
a közönség ezzel nem veszít, feltéve, ha azok jó könyveket 
adnak ki, „ . . . mert az írónak szinte szabadságában áll 
nekik árulni szüleményét és így az út nincs előtte elvágva. 
Sőt az Academia, magános írók, könyváros-kiadók és könyv-
nyomtató-kiadók között verseny keletkezhetik, mibül az 
álladalom csak hasznot húz. így én ezen áldott szavat: 
»verseny« be szeretném bűvölni mindenhová . . ."18 

* 

„Könyvkereskedésünk akadályai" — ez a címe a most 
bemutatandó írásnak, amely Helmeczy Mihály lapjában, a 
Jelenkor ban abból az alkalomból látott napvilágot, hogy 
„Geibel Károly pesti új könyvárus, múlt héten nyitá meg 
igen pompás elrendezetű boltját a nagy Kristóf gyógyszertár 
mellett. . ." 

18 Világ, 1841. márc. 13. (Hazai tájképek rovatban.) 
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A szerző öt pontban foglalja össze, miért siet az új könyv-
árust a könyvbarátok figyelmébe ajánlani : 

1. Geibel munkásságát főképpen a magyar irodalom ter-
jesztésére igyekszik fordítani, emellett kiadóként is „magyar 
elmeműveket" szándékozik megjelentetni. Erre pedig igen 
nagy szükség van, „mivel eddig csak egy könyvkiadóval 
bírtunk" [talán Hartlebenre gondolt? — V. S.], „aki a na-
ponként gyarapodó nemzeti irodalmi szüleményeket" vagy 
nem győzte kiadni, vagy ha ki is adta, „az írók elég szegényes 
fizetése mellett". 

2. A külföldi könyvekért (a pesti könyvárusoknál) eddig 
jóval magasabb árat kellett fizetni azok eredeti áránál. 
Geibel a külfölddel „olly egyenes összeköttetésben áll", hogy 
ezeket a könyveket az eredeti árukon árusíthatja. Ez, „ha 
akarjuk, hogy buzgó törekvéseit minélelőbb meg ne bánja", 
már csak ezért is pártolást érdemel. A magyar könyvek ter-
jedésének akadálya az is — folytatja a cikkíró —, hogy az 
írók sajnálják a könyvárusoktól a nekik bizományba átadott 
könyvek eladása után a 25 százalékos „jutalmat", s nagy 
nyereségként könyvelik el, ha 5 — 10 forintot ebből lealkusz-
nak. Pedig ez csalóka, hiszen „e fukarkodás miatt legalább 
100 forint áru könyvvel kevesebbet ad el a könyvárus, és a 
szerző aztán font-számra sajtosnak adhatja munkáját, hogy 
veszett fejszének legalább nyele kerüljön meg". Mert a könyv-
árusnak nagyok a költségei : nagy a ház- és boltbére (évi 4 — 6 
ezer váltóforint, sőt több), és több segédet is kell tartania, 
pedig „600 ezüst forint évdíjnál kevesebbért nem igen kaphat 
alkalmas embert, sőt többnyire még ennél is többet kell 
fizetnie". 

3. Epontot teljes terjedelmében közreadjuk: „Pestenarány-
lag kevés könyvet adhat el, hanem leginkább vidéki könyv-
árusok által kell az eladatást eszközölnie; az illy vidéki 
könyvárusnak aztán legalább 10 pCet [percentet — V. S.] 
tartozik fizetni jutalmul az általa eladott példányok árából, 
s így habár 25 pCet kap is író-kiadótól, magának csak 10 
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marad belőle, mert ötöt, sőt többet is, levelezésekre kell 
kiadnia." 

4. A hitelviszonyok tarthatatlanságát konkrét példával 
illusztrálja: az író (saját kiadású) könyvéből 100 példányt 
adott át (ahogy ma mondanánk) főbizományba egyik pesti 
könyvárusnak, aki ezt a könyvmennyiséget az ország minden 
részébe a vidéki könyvárusoknak (természetesen ugyancsak 
bizományba) szétküldi. Egy vidéki könyvárus ebből 10 pél-
dányt kapott, csakhamar el is adta, ám a pénzt vígan el is 
költötte abban a reményben, hogy a számlát, majd ha ese-
dékes lesz, kifizeti. Közben a 10 példány kevésnek bizonyul, 
rendelnie kellene, de nem rendel, mert előbb a már eladott 
mennyiséget kellene kifizetnie, „ennélfogva tehát már azon 
egy helyen is kevesb példány kel, mint mennyi elkelne, ha 
hitelünk jobb lábon állana". Emellett igen sokan, akik hír-
lapban olvasnak az új könyv megjelenéséről, elmenve a 
könyvesboltba ott nem kapják meg, „többnyire csakhamar 
elfeledi, vagy megbánja szándékát és a könyv árát más czélra 
fordítja". 

5. Eljön az író és főbizományosa közötti elszámolás ideje, 
a könyvárusnál még maradt 10 eladatlan példány, a 90-nek 
az árát tehát az írónak kézhez kell kapnia. Csakhogy a könyv-
árus eddig 40 — 50 példány árát kapta csak meg vidéki bizo-
mányosaitól, „és a többihez isten tudja mikor, vagy talán 
épen soha nem juthat!". Aki ezt túlzásnak gondolja — ajánlja 
a cikkíró — , tekintsen be könyvárusaink könyvelésébe, ta-
pasztalni fogja, hogy „ők sokezer forintot fizettek ki már az 
illető író-kiadóknak, mit megbízottaiktól soha nem kaptak 
meg". De a pesti könyvárus eme körülmények miatt mind-
egyik vidéki könyvárusnak eleve nem küld könyvet, „és azért 
hazánk több részében, irodalmi fejlődésünk kimondhatatlan 
kárára, nem is kaphatni magyar könyveket!" Figyelmezteti 
hát az írókat, ne sokallják a 25 százalékos jutalékot, ezzel ne 
fukarkodjanak, mert a könyvárusnak csak így lesz kedve 
„koczkáztatással is terjeszteni könyveinket". És óvja azokat a 
tapasztalatlan írókat is „kik a könyvárusok elmellőztetésivel" 
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igyekeznek megszervezni könyveik eladását, elfelejtve, hogy 
„ . . .a küldözgetés költségbe kerül; sok példány bepiszkolva 
jő vissza; még többnek ára pedig örökre oda vesz, gyakran 
olly tekintélyes férfiaknál is, kiktől még csak kérni sem merjük 
pénzünket! Korán elhunyt Kisfaludy Károlyunk illy próbát 
tett az Aurora első köteteivel, s több ezer forint bánta meg 
bizalmát! Azóta pedig többen, kik példáját követték, szint-
úgyjártak, s néhány forint helyett, mit a könyvárusnak kellett 
volna fizetniök, százakat vesztettek el. Benső meggyőződé-
sünk szerint tehát, az itt elmondottak is okozzák igen nagy 
részben a magyar könyvek silány keletét" — fejezi be írását.19 

« 

A könyvárus és a két újságíró tapasztalatait megismerve, 
alkalmunk van egy író-kiadó „műhelytitkaiba" is bepillan-
tani. Azaz, dehogyis is titkok ezek, maga Táncsics Mihály 
hozza nyomtatásban tudomásunkra, mégpedig TVépfcönyuének 
harmadik füzetében. Címe: „írói számadás". 

Magát az írást (és felvételét a Népkönyvbe) az a szándék 
szülte, hogy választ adjon olvasói ama észrevételére, hogy 
Népkönyvének — egyébként 10 krajcáros — füzetei miért 
nem annyira olcsók „milyennek óhajtanák, hogy a szegény 
nép, mellynek szánva van, megvehetné". О abból indul ki, 
hogy az országban 5 millió magyarral számolva, ebből alig 
olvas 30 ezer, nem számítva ide azokat, akik csupán kalendá-
riumot és újságot olvasnak, imádságos és énekes könyvet 
vásárolnak. „Talán Széchenyinek ,Hitel' czimű munkája az, 
mellyrül némi bizonyossággal lehetne az olvasók számára 
következtetni; ez négyszeri kiadásban talán 5 vagylegföllebb 
6 ezer példányban kelt el; ezt szegény és gazdag, boldog és 

19 Jelenkor, 1842. márc. 26. (A tudósítás a Budapesti napló rovat-
banjelent meg, amelyet Nagy Ignác, a királyi kamara tisztviselője, író, 
újságíró állított össze.) 
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boldogtalan megvette, ki csak olvasónak mondathatik . . ." 
Ezek után Táncsics, föltéve a kérdést, kik valójában Nép-
könyvének olvasói, arra a következtetésre jut, hogy a könyv-
kötő, ha vesz is készpénzen annyi kalendáriumot és imádságos 
könyvet, amennyit eladhatni gondol, a Népkönyvből nem vá-
sárol, mert ez ismeretlen portéka, „ha visz, nyakán marad; 
hitelben adni nekik a könyvárus nem szokott; tehát én ma-
gam küldözzem el? s ha történetesen elkel, magam járjak e a 
néhány forintért falura? vagy ha el nem kel, hiában fizessem 
a vitelbért . . . " S a következtetése: ezer példánynál többet 
nyomatni nem tanácsos, majd idáig eljutva teljes részletesség-
gel bemutatja — aminek itt mi csak a végeredményét közöl-
jük — , hogy egy négy ív terjedelmű Népkönyv 1000 példányá-
nak összköltsége 85 forint 50 krajcár. 

Táncsics úgy számol, hogy az elkészült teljes mennyiséget 
átadja a könyvárusnak „mert magam nem árulhatom, már 
csak azért sem, mert messze kin a külvárosban lakom, hová 
a vevők ki nem jőnek". A könyvárusnak 25 százalékot ad, 
(aki a vidéki könyvárusoknak ebből 10—15 százalékot to-
vábbad, „különben nem fáradoznak mellette"), „ad az ember 
30-at is százától (én már 50-et, azaz felét is kénytelen voltam 
adni), azonban ettől most 25-öt adok. Néhány ismerőse barát-
ja is van az embernek; az újság-szerkesztőknek is adunk 
egy-egy példányt, hogy megjelenését tudassák, néhány pél-
dány ollykor el is romlik, vagy egyik, vagy másik árkus 
hiányzik, erre tehát legkevesebb 25 példány rámegy. így a 
könyvárus igazán mondva csak 975 példányt kap." Mindezek 
után az író-kiadó a két adatsor egybevetéséből megállapítja, 
hogy „a teljes mennyiség elfogyása esetén (ami ritka eset, de. 
fogjuk rá erővel) s könyvárustól kézhez kapott összeghez, 
hogy addigi kiadásai megtérüljenek, még 12 forint 35 kraj-
cárt neki magának kell hozzátennie, és azt a 30 pengőforintot 
még nem számítottuk, amit újsághirdetésre szánt". Végül is 
arra a következtetésre jut, hogy akkor lehetne két krajcárral 
olcsóbban adni a füzeteit, ha legalább 4 — 5 ezer példányban 
lehetne megjelentetni és ez el is kelne . . . 
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És íme a cikk befejező gondolatsora: „Ó be szép lehetne 
egykor Magyarország, beh dicső lehetne e nemzet, ha olly sok 
haszontalan idegen áruktól magunkat megtartóztatni tudnók. 
Ha könyvárusainknál egy kissé otthonosak vagyunk, ha néha 
ott időzünk, szóval ha körültekintünk: kénytelenek vagyunk 
megismerni, hogy kevés magyar könyvünk (ámbár ez sem 
csekély magában tekintve) az iszonyú mennyiségű idegen 
közt úgy elenyészik, mintha nem is volna; de kénytelen va-
gyunk azt is tapasztalni, hogy általánosan ötször több idegen 
könyv kel el nálunk, mint magyar, s ez tulajdon hazánkban, 
még pedig most is, midőn mi mintha magyarokká akarnánk 
lenni. . ,"20 

* 

Mindezek ismeretében térjünk be végre Emich Gusztáv-
könyvesboltjába, mely július l-jén megkezdte működését. 
A lapok olvasói erről az alábbi hirdetésből értesülhettek : 

„EMICH GUSZTÁVNAK újonnan felállított könyvkeres-
kedése magyar, német és külföldi literatura számára PESTEN, 
az úri- és kígyóutczák szögletén, a es. kir. postahivatal átelle-
nében. 

Ezennel van szerencsém jelenteni, hogy én itt szülőváro-
somban egy új KÖNYVKERESKEDÉST állítottam föl e 
czím alatt 

„EMICH GUSZTÁV" 

Egy tartalomdús és válogatott könyvraktár, a magyar, 
német, franczia és angol literatura és a tudományosság min-
den ágából képessé teszen a kegyes megbízatásoknak leg-
gyorsabb és legjutányosabb kielégítésére, úgy akármelly 

írói száámadás. In: Táncsics Mihály Népkönyv III. füzet (Pest, 
1842) 3 - 1 3 . 
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hírlapban, bárki által jelentett könyvek azonnal megszerez-
hetésére. 

Párisból rendes és egyenes szállítványokat gyorsan (nem 
Lipcsén keresztül) kapván a tán még megnem lévő könyveket 
azonnal, és a párisi eredeti áron megrendelhetem, a mire fő-
kép több évi utazásaim, és külföldön (Páris, London, Brüssel 
s a t.) többévi tartózkodásom közben szerzett számos ismeret-
ségeim és összeköttetéseim által juthaték. 

Mint született magyar, ki hazám iránt szenvedelmes szere-
tettel viseltetem, fő figyelmemet s igyekezetemet a honi litera-
turára fordítandom, bizodalmasan reménylvén, hogy t. cz. 
hazámfiai számos látogatásaikkal tisztelendnek meg. 

Pest, július Íjén 1842."21 

Érdemes rátekinteni a térképre: a bolt az egykor falakkal 
körülvett Pest városának mértani közepén, a Franciskánusok 
terén levő legrégibb pesti könyvesbolt (az Eggenberger-cég) 
és a legújabb, a Kristóf-patika mellett alig három hónapja 
működő (Geibel Károly-cég) között várta a város könyv-
barátait. A bolt fölött az emeleten rendezték be Emichék 
lakását.22 

Szerencsére módunkban áll a sajtó reagálásáról is beszá-
molni. A Világ már a boltnyitást követő napon hírt adva az 
eseményről, tájékoztatta olvasóit arról is, hogy már napok 
óta látták, hogy bútorozzák a boltot, s benne rendezik a 
könyveket, de addig nem szándékoztak Emich úrról szólni, 
amíg ő maga nem mutatkozik be a közönségnek. „Boltja 
igen-igen csinos,de még szebbek s tartalomdúsabbak könyvei, 

21 Jelenkor, 1842. júl. 6 . ; júl. 9.; Világ, 1842. júl. 2., júl. 9.; Pesti 
Hírlap, 1842. júl. 7., júl. 17.; Pester Handelszeitung, 1842. júl. 23. 
(Német nyelven.) A kiemelések az eredetiben. 

22 1918. október 18-án Emich Gusztáv kereskedelemügyi állam-
titkár (a mi Emichünk unokája) Hatvany Lajos kérdésére válaszolva 
azt közölte vele, hogy atyjától szerzett egykori értesülése szerint nagy-
apja üzlethelyisége „a régi Párisi házban volt, amely háznak emeletén 
nagyszüleimnek a szabadságharc éveiben magánlakása is volt". 
MTA Kézirattár, Ms 379/16. 
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mellyek közt kitűnőleg a franczia munkák legjelesb kiadásai 
vegyesen foglaltatnak. Emich úr magyar hazánkfia, ki anya-
nyelvét a külföldön tapasztalás végett tett hosszasb mulatása 
alatt sem feledé, sőt azt jelenen is tisztán beszéli, és főügye-
kezetét a magyar irodalomnak, magyar munkák kiadása és 
terjesztése általi emelésére fordítandja . . . " A cikkíró öröm-
mel regisztrálja ugyan, hogy az elmúlt hónapokban kettővel 
szaporodott a pesti könyvárusok száma, ezt azonban nem a 
magyar irodalom virágzásának, hanem csupán annak tulaj-
donítja, hogy az olvasás (nyilván a nem magyar nyelvű olva-
sás) terjed: „. . .Soká lesz az még, mikor könyvárusi bolt-
jainkban a magyar munkák fognak az első polczon díszle-
ni . . . " — sommázza mondanivalóját.23 Már ebből is sejthető, 
hogy a magyar nyelvű könyvek Emich boltjában sem az első 
polcokon kaptak helyet. 

Jó lenne tudni, mennyi könyv állott ekkor Emich rendelke-
zésére és mennyi volt ebből a magyar nyelvű. Az bizonyos, 
hogy a német nyelvű szortimentje nagyon gazdag volt.24 

A magyar nyelvű könyvek összetételére pedig abból a 29 
kiadványt tartalmazó „hirdetésből" következtethetünk, a-
mely egy 1842 októberében napvilágot látott — és Emich 
bizományába került — füzetes-kiadvány utolsó három ol-

23 Világ, 1842. júl. 2. (Fővárosi hírek rovatban). E szám tárcarova-
tában kezdte meg a lap Irodalmunk lassú terjedésének okai című tanul-
mány folytatásos közlését. íme az okok: 1. íróink tudományos kép-
zettsége és esztétikai műveltsége hiányos; 2. az oktatási rendszerünk 
nem megfelelő; 3. hiányzik a kritika. A júl. 2., 6. és 9-i számokban 
megjelent három rész után aug. 20-án került volna sor a cenzúrával 
foglalkozó negyedik részre, és bár azt ígéri, hogy „Folytatása követ-
zik", az végül is elmaradt. 

24 Rendelkezésünkre áll egy 1842. januártól júniusig megjelent 
könyveket tartalmazó 292 oldalas német nyelvű könyvjegyzék (nyom-
ták E. P. Melzer nyomdájában Lipcsében), amely — címoldalának 
tanúsága szerint — Emich Gusztáv pesti könyvkereskedésében kap-
ható vagy megrendelhető könyveket tartalmazza (OSzK 821.549). 
Ez azonban nem sajátosan Emich-jegyzék, hanem — feltételezésünk 
szerint — a Börsenverein (Lipcse) által címlap-mutációval készített 
általános jegyzék. 
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dalát tölti meg.25 Vegyük hát közelebbről szemügyre e 
listát. 

A 29 mű kétharmada szerzői kiadás, következésképpen 
10 kiadvány hivatásos kiadónál látott napvilágot (Heckenast 
4, Kilián 2, Geibel, Hartleben, Tilsch, Barráné és Stein 1 — 1). 

A 29 kiadvány közül 24 pest-budai, 2 kolozsvári, 1 — 1 
debreceni, egri, kassai és kőszegi nyomdában készült. Mint 
látható, a pozsonyi nyomdák (kiadók) termékei még hiány-
zanak. 

Jószerint csupa újdonság: 1840-es kiadású egyetlenegy 
(Vörösmarty Mihály újabb munkái 1-4), 1841-es is csupán 
négy (ám a négyből kettő többkötetes mű első kötete), a többi 
1842-es kiadás. Külön említendő Jósika Miklós (ekkor még) 
15 kötetből álló regénysorozata, melynek egyes kötetei 1836 
óta folyamatosan láttak napvilágot (és amely 1845-re 25 
kötetesre bővül majd). A 29 kiadvány kettő kivételével ere-
deti magyar mű ; a két kivétel Byron lord munkái (Petrichevich 
Horváth Lázár fordítása) és Tocqueville A Democratia 
Amerikában (Fábián Gábor fordítása). A 29 mű közül 10 
kiadvány két-vagy többkötetes. Az a könyvbarát, aki vala-
mennyi itt hirdetett kiadványból vásárolt egy-egy példányt, 
összesen 60 kötet könyv birtokába jutott, és ezért 71 forint 
47 krajcárt fizetett. A legdrágább kiadvány (a 15 kötet Jósikát 
figyelmen kívül hagyva) Vörösmarty újabb munkái négy kötete 
(6 forint), a legolcsóbb a Rövid Értekezés az úrbéri terhek 
megváltásáról egy rövid tudósítással: miként eszközlötte azt 
Felső-lő községe című (6 krajcár). Az egy kötetre eső átlagár : 
1 forint 12 krajcár. A 29 közül mindössze 5 kiadvány volt 
kapható 1 forinton alul: egy-egy 50, 24, 20, két 20 és egy 6 
krajcáros füzet. 

Nem állítjuk, hogy e 29 műben a kor magyar nyelvű 
könyvkiadása, vagy akár Emich teljes magyar nyelvű szorti-

25 Cosmorama. Haladás és párt tekintetében. írta A. N. Z. Emich 
Gusztáv bizománya. Pest, 1843 Az 1842. októberi megjelenésről hírt 
adott a Világ, 1842. okt. 5., Pesti Hírlap, 1842. okt. 9., Jelenkor, 
1842. okt. 22. és Athenaeum, 1842. okt. 23. 
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mentje úgy tükröződik, mint cseppben a tenger, mégis érde-
mes vizsgálnunk a műfaji megoszlás szempontjából is. E mű-
vek több mint fele (16 mű) a társadalomtudományi ismerete-
ket terjesztő kategóriába tartozik, közülük 6 közgazdasági, 
illetve jogi szakkönyvnek is tekinthető. A szépirodalom kate-
góriájába 9 mű sorolható (ebből 2 kiadvány verseskötet), 
természettudományos-ismeretterjesztő mindössze 2, végül 
egy kalendárium és egy hasonló jellegű közhasznú kiadvány. 
Feltűnő a gyermek- és ifjúsági művek teljes hiánya : ez a műfaj 
akkor alig volt megtalálható a magyar könyvpiacon. 

Emich nyilván nem készített efféle statisztikát, enélkül is 
tudta, hogy a Magyarországon napvilágot látott kiadványok 
terjesztésének megszervezése körül igen sok a tennivaló, s 
nyilván azt is, hogy a szakmához adresszált körlevele, ha a 
nyomdász-kiadókhoz el is jutott, a szerző-kiadókhoz egy-
általán nem. Nyilván ez volt az oka, hogy alig három héttel 
boltja megnyitása után a Világ ci mű lapban az alábbi hirdetést 
tette közzé : 

„Kérelem minden magyar Szerző, Kiadó és Nyomtató t. 
cz. Urakhoz! 

Óhajtván, hogy magyar könyveim rakhelye mindenkor a 
lehetőségig teljes és tökéletes legyen, minden magyar Szerző, 
Kiadó vagy Nyomtató urakat arra kérek, hogy nyomtat-
ványaikat hozzám eladás végett beküldeni ne terheltessenek. 

Pest, juliusban 1842. Emich Gusztáv könyvárus"21-' 

Az első efféle bizományi árusításra átvett kiadvány — ez 
a hirdetések időpontjából állapítható meg — az egri lyceumi 
nyomdában készült „röpirat", címe: Ne nyúlj hozzám! 
Korszerű szózat az egyházi javak indítványozott elvétele 
tárgyában. Ez volt Emichnek a bemutatkozó hirdetését köve-
tő első hirdetése, melyben - a kiadványban olvasható aján-
lást átvéve — „Minden józanon gondolkodó katholikus és 
protestáns hazafinak komoly megfontolásra ajánlja egy hel-

" Világ, 1842. júl. 23., júl. 27., júl. 30. 
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vétvallású hazafi", s amely természetesen ama nézetek ellen 
íródott, amelyek az egyházi birtokok elvételének jogosságát 
hirdették.27 

Ez a kiadvány már ki volt nyomva, amikor író-kiadójával 
Emich a bizományi átvételben megállapodott. A következő-
nek átvételére vonatkozó megállapodást Emich azonban 
akkor kötötte, amikor a mű még nyomdában volt. A Cos-
morama című politikai röpiratban így kerülhetett sor a (már 
említett) három oldalas hirdetés beiktatására és arra, hogy a 
címoldalra is rákerüljön : „Kapható Emich Gusztáv 's általa 
minden hiteles könyvárusnál 1843."28 

A harmadik (bizományba átvett) kiadvány szerző-tulajdo-
nosa Miszlay Mátyus „gyógytanor, szemész-mester és fog-
orvos", a mű címe : Körömkór, vagy az emberi köröm minden 
nyavalyáinak alapos gyógymódja. A szerzői ajánlásból kitű-
nik, hogy a mű megjelenését lehetővé tevő költségeket fedező 
„nagykegyű pártfogó" egyszemélyben báró, egri kanonok és 
táblabíró, ám a hátsó borítón az is olvasható, hogy „Emich 
Gusztáv könyvárus bizományában".29 

És ez idő tájt jelentkezhetett Táncsics Mihály is, aki a 
Népkönyvének. már korábban megjelent első két füzetével 
együtt a még sajtó alatt levő harmadik füzetét is átadta bizo-
mányi árusításra. Hogy még sajtó alatt volt, bizonyítja a 
címoldal, amelyre azt is rányomták, hogy „Emich Gusztáv 
bizománya".30 

27 OSzK 284.532. A hirdetések: Világ, 1842.júl. 13. (a könyvismer-
tetés rovatban is), júl. 20. Pesti Hírlap, 1842. júl. 17. A bizományosság 
nem jelentett monopóliumot, a kiadványt pl. Eggenberger is hirdette : 
Világ, 1842. júl. 16. 

28 OSzK 185.203. Szerzője (A. N. Z.) kilétét nem sikerült felderíteni. 
29 OSzK Ciiir 476. Megjelenését bejelenti: Világ, 1842. szept. 21. 

(Fővárosi hírek rovatban), Athenaeum, 1842. nov. 22. 
30 OSzK 230.036. Megjegyzésre érdemes: a Népkönyv III. füzetének 

első írását (az általunk részletesen bemutatott írói számadás eímüt) 
Táncsics szeptember 10-én vetette papírra. (Ez magából a szövegből 
kiderül.) A könyvecske két hónap múlva megjelent. Jelenkor, 1842. 
nov. 12. (Budapesti napló rovatban.) 
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Vissza kell térnünk a Cosmorama címoldalán olvasható 
impresszum-szövegre, mely szerint: „Kapható Emich Gusz-
táv 's általa minden hiteles könyvárusnál." Ez ugyanis azt 
jelenti, hogy Emich nem egyszerűen bizományi árusításra 
vette át a könyvecskét, hanem ún. főbizományos lett, köte-
lezettséget vállalva, hogy a kiadvány terjesztésébe a többi 
könyvárust is bevonja, akinek a kapott jutaléka egy részét 
átengedi. 

Emich tehát haladéktalanul megkezdte bizományosi háló-
zatának kiépítését is. Miután augusztusban a „szerző tulaj-
donában" napvilágot látott Nagy Ignác Beszélyek című há-
romkötetes műve, ezt Emich úgy hirdette, hogy „Emich 
Gusztáv pesti könyvkereskedésében és általa Csáthy Lajos 
Debreczenben, Tilsch és fia Kolozsvárott, Benczúr J. Eper-
jesen, Beichl J. Temesváron és Groszmann uraknál Miskol-
czon kapható . . ."31 

Az ún. fizetett hirdetéseken kívül a Világ időközönként 
„bibliographiai rovat"-ában, néhány soros ismertetővel 
hírt adott az egyes könyvárusokhoz beérkezett könyvekről, 
külön a hazaiakról, külön a külföldiekről. Emichnek a Világ 
szerkesztőivel különösen jó lehetett a kapcsolata: 1842. máso-
dik felében közzétett 12 efféle bibliográfiai tájékoztatás közül 
7 alkalommal Emich boltjába érkezett kiadványok szerepel-
nek.32 

E közleményekből azonban nem csupán az tűnik ki, milyen 
újdonságok érkeztek Emich boltjába, emellett néhány meg-
jegyzésre érdemes jelenséget, kuriozitást is rögzít. Alig két 
héttel Emich boltjának megnyitása után például egy Emichnél 
kapható német nyelvű bibliofil imádságos könyvre hívta fel a 
Világ olvasói figyelmét: „ . . . kötése pompás bársony, arany-

31 Világ, 1842. okt. 1. E „főbizományosság" körül azonban valami 
zavar támadhatott, mivel két héttel később ugyanezt a kiadványt Gei-
bel hirdeti úgy, hogy „általa Csáthy Debreczen, Barra és Stein Kolozs-
várott és Benczúr József uraknál Eperjesen". Világ, 1842. okt. 15. 

32 Világ, 1842. júl. 23., aug. 3., aug. 24., szept. 28., nov. 9., nov. 12., 
dec. 7. 

10 I t 4/98 
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kapocsra. Ritkasága miatt figyelmeztetjük a t. közönséget s 
el nem mulaszthatjuk említni, hogy Emich úrnál e könyv 
45 pengő forinton kapható, holott Bécsben is sokkal drágáb-
ban adatik."33 

Egy alkalommal a lap szóvá tette, hogy hölgyeink számára 
ritkán van alkalom nekik tetsző magyar könyvet ajánlani, 
s bírálja őket, mivel külföldi irodalmat olvasnak és nem 
ismerik a magyart. „Meddig tart még e szomorító apály 
szelíd kebleitekben szép hölgyeink? addig-é, míg nálunk is 
mérő W. Scottok, Bulwerek, Suek, Balzacok, 'sat. lépendnek 
fel mint regényírók?" És azt fejtegeti: jó lenne persze, ha a 
Karthauzi, vagy az Abafi szerzője gyakrabban jelentkezne 
műveivel, „de ők, mint polgárok, s nem csupán regényírók, 
más mezőn is kötelesek munkálkodni; addig tehát ( . . . ) 
vegyétek Kuthy L[ajos] novelláit ( . . . ) s ha azokat átolvas-
tátok, Emich G. pesti könyvárus szolgáland az e nemben is 
páratlan termékenységű német irodalom újabb regényivei."34 

Egy másik ilyen közleményben megdicsérik Emichet, aki, 
ha nem is hirdetett eredeti árat a külföldről behozott könyve-
kért, kétségkívül neki köszönhető, hogy főképpen a francia 
kiadványok olcsóbban kaphatók, mint két hónappal ezelőtt.35 

Egy német nyelvű Grimm-meséskönyvet ismertetve pedig azt 
jegyzik meg, hogy kaphatók ugyan hasonló tartalmú könyvek 
magyar nyelven is, de mivel ezeket évenként nem adják ki 
újra, a magyar olvasóközönségnek nincs alkalma azokat 
megvásárolni.3" 

És íme, Kossuth Lajosnak mint a Pesti Hírlap szerkesztő-
jének egy figyelemre méltó (csillag alatti) megjegyzése azzal 
kapcsolatban, hogy báró Eötvös József és Lukács Móric 

33 Világ, 1842. júl. 16. (Fővárosi hírek rovatban.) 
34 Világ, 1842. júl. 23. Ez alkalommal „Külföldi bibliographia. 

Emich Gusztáv pesti könyvárus legújabban érkezett árulmányai" 
címmel 2 teológiai, 1 politikai, 4 filozófiai, 3 szépliteratúra, 1 gazdasági 
müvet ismertet. 

35 Világ, 1842. aug. 3. 
3« Világ, 1842. nov. 12. 
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Fogházjavítás című kiadványát — egyébként méltatva a mű 
érdemeit - Heckenast „pazarczínos" kivitelben jelentette 
meg: „Meg kell vallanunk, hogy nézetünk szerint minden 
magyar kiadók, a magyar tudós társaságot (még pedig fő-
képen) is ideértve, igen nagy hibát követnek el ezekkel a 
pazarfényes kiadásokkal. Nálunk bizony nem az van a nem-
zet érdekében, hogy typographiai remekeket állítsunk üveg 
alá, hanem hogy az olvasás terjedjen, az olvasók szaporodja-
nak; ezt pedig bizony el nem érjük, míg könyveinket úgy 
adjuk ki, hogy egy nyomtatott ív 8 - 9 pengő krba [krajcár-
ba - V. S.] (ez a rendes szokott ár) kerüljön. Azon kellene 
iparkodniok a könyvkiadóknak, hogy a magyar könyv nem 
fényűzési, hanem első szükségi czikk legyen a hazában. -
Szerk."37 

* 

Emich Gusztávot eddig kizárólag mint könyvárust volt 
alkalmunk bemutatni. Holott alig hat héttel boltja megnyi-
tása után megkötötte az első kiadói szerződést, mégpedig 
Császár Ferenc váltófel törvény széki bíróval, akinek neve 
ekkor már mint irodalmár, műfordító és jogi szakkönyvek 
szerzője egyaránt ismert volt. Mint kortörténeti dokumentu-
mot, a szerződés teljes szövegét közzétesszük : 

„Szerződés. 

Császár Ferencz úr »A magyar váltójog magyarázata« 
czímű, 1840-ben megjelent munkájának másodszori kiadhatá-
si jogát saját s örökösei nevében Emich Gusztáv pesti könyv-
árus úrnak olyanformán engedi át, hogy Emich Gusztáv úr 
Szerző által szorgosan átdolgozandott e munkát másodszor 
Ezer tíz (1010) és nem több példányban saját költségén és 

31 Pesti Hírlap, 1842. aug. 4. (Fővárosi újdonságok rovatban.) 
Ugyanitt rendkívül elismerő szavakkal méltatja Geibel tevékenységét, 
sajnálkozással juttatva kifejezésre, amiért terjedelmi korlátaik miatt 
nem ismertethetik bővebben a kiadványait. 

10* 
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saját hasznára kiadhassa. A másodkiadás példányai elkelvén, 
az arróli további rendelkezés a szerző urat illetvén. 

E kiadási jogért Emich Gusztáv úr a fennevezett szerző 
úrnak fizet Négyszáz (:400:) conv. forintot, és adand ingyen 
tíz példányt; szerző pedig kötelezi magát a munka első részét 
folyó augusztus végéig, második részét pedig legföllebb f. évi 
octob. 15ig gondosan átjavítva Emich Gusztáv úrnak nyo-
matás végett átadni; azon fölül pedig, ha a legközelbi 
országgyűlés az 1840diki váltótörvényekre nézve bármi vál-
tozást tenne, s e változást Császár Ferencz úr a szerződési 
munka kiegészítő részéül tekintvén, azt e czélból külön ma-
gyarázná, köteles leend ebbeli magyarázatát Emich Gusztáv 
úrnak ívenkénti húsz (20) p. forint díj mellett egyszeri 1000 
példányi kiadás végett átengedni. 

Emich Gusztáv úr, ha a szerződési munka 18 ívet meg nem 
haladná, annak árát 2 p. ftnál s 20 xnál ; ha pedig 20 ivet fel 
nem múlna, árát 2 f 30 krnál p.p. többre, saját érdekében is 
nem teszi. 

Jelen pontok szoros megtartására a szerződők magokat 
törvény és becsület bírósága előtt, saját kezök aláírásával 
kötelezik. 

Pesten, 1842diki aug 17dikén 
Császár Ferencz 

kir. vtóftszéki bíró 

Hogy a fennírt díjt Négyszáz pengő fttal Emich Gusztáv 
úrtól minden hiány nélkül fölvettem, ezennel elismérem. 
Pesten, 1842diki augusztus 18dikán. 

Császár Ferencz"38 

E mű kiadástörténetéhez tartozik, hogy a szerződés alá-
írása után két hónappal Emich a Világ című lapban közzétett 
egy hirdetést, amelyben felhívta az olvasók figyelmét: e mű 
sajtó alatt van, december elején elkészül, s „E második kia-

38 OL Z 1508 Athenaeum-iratok — 78. A szerződésről Emich 
Gusztáv aláírása hiányzik. 
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dást, mint sajátomat kellő csín mellett a lehető legjutányo-
sabb áron iparkodandom a t. cz. közönség birtokába juttat-
ni." E hirdetmény aláírójaként szerepel Emich első ízben úgy, 
mint „pesti könyváros és kiadó".39 

De ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy Emich első 
kiadványaként egy már korábban (szerzői kiadásban) meg-
jelent, sikeresnek bizonyult mű második kiadására szerző-
dött. Ne feledjük: a könyvszakma éppen csak megindult a 
feudalizmusból a kapitalizmus felé, a könyvkiadók kezében 
még nem összpontosult akkora tőke, amely nagyobb kocká-
zatvállalásra ösztönözne. A sikeresnek bizonyult első kiadás 
pedig mindennél jobb garancia arra, hogy a vállalkozás nye-
reséges lesz. Azt a talán ki sem mondott feltételt, hogy az el-
fogyott első kiadást gyorsan kell követnie a másodiknak, a 
nyomdaipar akkori helyzete (a pest-budai négy nyomda) már 
biztosítani tudta. 

Császár Ferenc e könyvének árát Emich — a szerződésnek 
megfelelően — 2 forint 30 krajcárban szabta meg. Ez azt je-
lenti, hogy a honorárium összege (400 forint) a teljes eladott 
könyvmennyiség bolti árának 14 százalékát tette ki, méghoz-
zá nem a fogyás arányában esedékessé válva (ahogyan ez 
néhány évtized múlva általános lesz), hanem ettől függetlenül 
előre kifizetve. 

Ezt követően Emich hamarosan megkötötte az első olyan 
szerződést, amely fordítói munka végzésére irányult: Kunoss 
Endre (költő, szerkesztő, ügyvéd) kapta a megbízást Jakob 
Glatz (német nyelvű) imakönyvének magyarra fordítására. 
A fordítási honoráriumot ívenként 7 ezüst forintban szabták 
meg: a 20 ívre előirányzott könyv fordításáért járó tiszteletdíj 
felét Kunoss azonnal fel is vette.40 

* 

39 Világ, 1842. nov. 19., nov. 23. Emich az Előleges jelentésben ígért 
időpontot nem tartotta be: a könyv 1843 elején látott napvilágot. 

40 Kunoss Endre ez időben a Világ munkatársa volt. A szerződés 
kelte: 1842. nov. 14. OL Z 1508 Athenaeum-iratok - 89. 



736 A homályból 736 

Emich Gusztávnak mint könyvárusnak és kiadónak indu-
lását vázoltuk a fentiekben. Ahhoz azonban, hogy tevékeny-
ségének harmadik ágát, a lapkiadóit is bemutathassuk, vissza 
kell forgatnunk a naptárunkat. 

1842. augusztus 5. Emich „jobbágyi hódolattal", mint 
őfelsége „örökös hűségű jobbágya" beadvánnyal fordul a 
Helytartótanácson keresztül őfelségéhez, melyben „a fino-
mabb nevelésű hölgyek" számára folyóirat kiadására kér 
engedélyt. Figyeljük a hangütést: „Magasabb rendű nőink-
kel a magyar olvasmányt megkedveltetni, gondolnám, nem 
lenne az annyira szükségesnek elismert nemzetiség emelésé-
nek legcsekélyebbike." Beadványában aulikus „alapállásból" 
minősíti az addig megjelent hasonló célú lapokat: arisztokrá-
ciaellenesek, hiányzik belőlük a lojalitás szelleme, a nemes 
hangulat, sőt valamiféle szociális züllesztést is kiérez belőlük.41 

Ezek után kifejezésre juttatja, hogy mindezek ellen fel kíván 
lépni, és hogy a legjobb erők összefogásával kívánja a lapját 
szerkeszteni. Mindezek betartásáért kész minden vagyonával 
kezeskedni, tehát a beléje helyezett bizalommal nemcsak 
hogy nem él majd vissza, hanem ha megkapja a Divatlap 
kiadására az engedélyt, éppen arról gondoskodna, hogy az 
törvényesen, a cs. k. felség atyai intézkedései iránti elkötele-
zettséggel lásson napvilágot.42 

Mint látható, Emich eredetileg új lap kiadására kért en-
gedélyt. Ám a gyakorlatban egyszerűbbnek, gyorsabban 
megvalósíthatónak látszott, ha Kunoss Endre Természet 
című, 1838-ban mindössze fél évig élő, tehát az immár négy 
éve megszűnt lapja engedélyének átírását kéri. Október 
22-én — miután ebben Kunos-sal megállapodott — már azt 
kéri a Helytartótanácstól: engedélyezzék, hogy e lap privilé-
giumának átvételével Honderű címmel szépirodalmi lapot 
adhasson ki. A lap címére vonatkozó javaslat közvetve 

41 Emich beadványában többes számot használ, ám ekkor — az év 
eleje óta — csupán a Regélő Pesti Divatlap (kiadója Garay János) 
látott napvilágot. 

42 Lásd 10. sz. jegyzetet. 
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Széchenyi Istvántól, közvetlenül a lap kiszemelt szerkesztőjé-
től, Petrichevich Horváth Lázártól származik.43 

A Helytartótanács azonban tovább aggodalmaskodott: 
a beadványhoz csatolt kezességi levél ellenére sem látott 
garanciát arra, hogy az új lap kiadója az előfizetési díjakat 
- ha a lap bármi okból mégsem lát napvilágot - képes lesz 
visszatéríteni. Ezért arra utasította a városi tanácsot, hogy 
„a folyamodónak személyes tulajdonságairól és erköltsi 
jelleméről is környülállásos jelentést tegyen". Az erre adott 
válaszból tudjuk, hogy Emich könyvesboltjának értékét a 
tanács többezer forintra taksálta, „erköltsi jelleme" vonat-
kozásában utalt a tanács által nemrég kiadott igazolásra az-
zal, hogy „könyvárusságának ideje alatt pedig ellene a könyv-
vizsgálati szabályok meg nem tartása tekintetéből tudomás 
szerint eddig terhelő észrevétel nem fordult elő". 

A privilégium átírása azonban egyre késett, ám a kiszemelt 
szerkesztő és a kiadó — nyilván valamiféle biztatás ered-
ményeképpen — máris hozzákezdett a munkához. Hogy 
Emich milyen nagy ambícióval látott ehhez hozzá, kitűnik 
abból a körlevélből is, amelyet az új szerkesztő (Petrichevich) 
a kor irodalmáraihoz küldött, s amelyben bejelentve az új 
lap kiadásával kapcsolatos terveket és igyekezve kitapogatni, 
kikre számíthat, így ír: „. . .Ha Emich úrnak ezen első szép-
irodalmi kísérlete akkép fogna sikerülni miként a tisztelt úr 
bennem helyezett bizodalmának megfelelni énmagam igye-
kezendem, akkor szép és nemes czélja elvétve nincs. De ez 
csak úgy történhetik a legjelesb írói tehetségeket e czélra 
megnyerni szerencsés lehetek . . ,"44 

És minden bizonnyal e körlevél tartalmának „kiszivárog-
tatása" nyomán a hírlapok is tájékoztatták olvasóikat a ké-

43 A Honderű szó Széchenyi István alkotása, aki Budapest nevét 
csúnyának tartva, azt mondta, ha rajta múlna, ezt a nevet adná a vá-
rosnak. 

44 Petrichevich Horváth Lázár levele Fáy Andráshoz, Pest, 1842. 
nov. 22. OSzK Kézirattár, Levelestár. Az, hogy körlevél, kitűnik 
abból, hogy az eredetileg kihagyott helyekre néhány megfelelő szót 
utólag írt be P. H. L. 
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szülő „divatújság" kiadásáról, „feltéve, hogy legfelsőbb 
helyről kegyelmes engedélyt nyerend", azzal, hogy „A rész-
letes programma, mint halljuk, rövid idő múlva meg fog 
jelenni".45 

Végre, december közepén megszületett a jóváhagyó hatá-
rozat, mégpedig Pest vármegye ajánlására és Bánffy Pál 
jótállásával, aminek eredményeképpen egyrészt a szerkesztő 
tette közzé a lapokban a „Szépirodalmi felszólítás a két 
magyar haza lelkesb hölgyei 's fiaihoz" című közleményét,46 

másrészt külön a kiadó, szokatlanul nagy terjedelmű hirdeté-
sét: „Előfizetési hirdetés. Honderű czímű ú j divatlapra. 
Midőn e divatlap iránt, mellynek kiadhatására a legfelsőbb 
kir. engedélyt megnyerni szerencsés valék, Petrichevich 
Horváth Lázár úr, ki annak szerkesztését átvenni szíveske-
dett, bővebb jelentést a t. közönségnek a mai számban átadja, 
bátor vagyok Hazám lelkes Szépeit és Férfiait ezen új — a 
kor haladásának mind tartalom, mind művészi csínra meg-
felelendő lapomra figyelmeztetve az előfizetést megnyitni. 
Félévi előfizetési díj helyben 6, czímborítékkal 6 f 48 kr. 
postán 7 f. Pesten, December 14. 1842. Emich Gusztáv pesti 
könyvárus 's kiadó."47 

* 

Mindezek után is tartogat valamit számunkra Emich, 
hiszen alig két héttel azután, hogy benyújtotta a divatlapja 

45 Jelenkor, 1842. nov. 26. (Budapesti napló rovatban.) Világ, 1842. 
nov. 26. (Fővárosi hírek rovatban), Athenaeum, 1842. dec. 1. 

46 Világ, 1842. dec. 14.,dec. 17., dec. 24.; Jelenkor, 1842. dec. 14.; 
Pesti Hírlap, 1842. dec. 18.; Athenaeum, 1842. dec. 18. Itt jelezzük, 
hogy ezt megelőzően, dec. 4-én (!) megjelent a lapokban az előfizetési 
felhívás Heckenast Gusztáv (mint kiadótulajdonos) és Frankenburger 
Adolf (mint szerkesztő) aláírásával új divatlapjukra, a Magyar Élet-
képekre. 

47 Világ, 1842. dec. 17. A hirdetés átfogja a lap teljes (három hasáb-
nyi) szélességét. Említésre érdemes, hogy amíg a szerkesztő „Szép-
irodalmi felhívása" — mint jeleztük — a Jelenkor, a Pesti Hírlap és az 
Athenaeum hasábjain is napvilágot látott, a kiadói „Előfizetés hirde-
tés" csupán itt. 
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kiadására irányuló kérelmét, újabb kérelemmel fordult a 
Helytartótanácshoz: mivel „Budán a Magyarhon fővárosá-
ban egy rendes és minden kívánatoknak megfelelő könyv-
kereskedés mind ez ideig nem létezvén . . .", budai könyves-
bolt nyitására kért engedélyt. A könyv- és műkereskedését 
mint pesti boltjának fiókboltját szándékozik megnyitni, ezt a 
kormányhivatalok székhelyén nemcsak kívánatosnak, de fö-
lötte szükségesnek ítéli. Buda szabad királyi város tanácsa „mi-
után a város kebelében efféle egyesült könyv- és műkereskedés 
még eddig nem létezne, ennek hasznossága pedig, sőt, szük-
ségealázatosvéleményünk szerint kérdést nem szenvedne . . ." 
pártolólag terjesztette a kérelmet a Helytartótanács elé. 
A Helytartótanács november 22-i ülésén azzal a feltétellel 
hagyta jóvá Emich kérelmét, hogy a budai boltnyitáshoz kü-
lön pénzalap meglétét bizonyítsa, és mindkét boltot ugyan-
azzal az aláírással jegyezze. 

A pénzalap meglétét Emich a Pest megyei Takarékpénztár 
által kiállított 29 darab, egyenként 150 (összesen tehát 4350) 
ezüst forintról szóló takarékkönyvvel igazolta.48 

A sajtó figyelmét természetesen ez sem kerülhette el. Ismét 
a Jelenkor tudósít: „Emich G. könyvárus Budán a várban 
könyvkereskedést szándékozik nyitni, mihez legjobb szeren-
csét kívánunk neki, ámbár nem igen merjük őt vérmes re-
ményekkel kecsegtetni, miután köztudomású, hogy a budai 
hölgyek s urak egyetlen garas árnyi czérnáért vagy burnótért 
is rendesen Pestre szoktak jőni, habár csákányok hullanának 
is zápor helyett az égből."49 

* 

48 OL Htt С 60 Dept. Libr. 1842. F. 5. 32., 34., 36., 47. Itt jelezzük, 
hogy időközben Bellosovics Károly „Budán a ráczvárosban, közel a 
hídhoz, a főutczában a gyógyszertár átellenében a Tollicsi féle házban 
608. sz. a. legújabban nyitott régi könyvekkeli kereskedésében" kap-
ható könyveket hirdetett. Pesti Hírlap, 1842. nov. 6. (A hirdetések 
között.) 

49 Jelenkor, 1842. nov. 26. (Budapesti napló rovatban.) 



740 A homályból 740 

1842. december 31-ig követtük nyomon Emich indulását. 
Könyvesboltja kereken fél éves, neve egyre több könyvön 
olvasható, egyelőre bizományosként, hamarosan kiadóként 
is. Budán az egyetemi nyomdában („M. kir. egyetemi könyv-
nyomó intézet") már készül (és napokon belül napvilágot lát) 
divatlapja, a Honderű, és már kézben az engedély budai fiók-
boltja megnyitására. 

Induláshoz, úgy gondoljuk, ennyi éppen elég. 

I M R E LÁSZLÓ 

A HAJNAL EMBEREI 
( B E R D E MÁRIA K Ü L Ö N Ö S SORSÚ R E G É N Y E ) 

1. 

A hajnal emberehői lexikonokból, kézikönyvekből annyit 
lehet tudni, hogy első két kötete 1943-ban jelent meg. Szász 
Károly, Wesselényi Miklós, a Kemény család és mások 
középpontba állításával Erdély, elsősorban Nagyenyed re-
formkori életét írja meg benne Berde Mária krónikás hűség-
gel, szélesen hömpölygő, nagy szereplőgárdát mozgató tör-
ténelmi regény formájában. Az irodalomtörténet úgy tudja, 
hogy A hajnal emberei „egy egész életmű koronája akart len-
ni",1 s a súlyos beteg írónő nagy ambícióval dolgozott a 
folytatáson is a háború utolsó éveiben, majd a háború után 
is. Az erőfeszítés heroikus voltát igazolja a több mint húsz 
esztendő távolából visszaemlékező Kabdebo Emma, Berde 
Mária jó ismerője: „Emlékszem, a negyvenes évek derekán, 
akkor már Kolozsváron laktak, Mária csak fekve dolgozott, 
fél veséje volt, hangja se volt, csak suttogni tudott, s még ak-

1 Jancsó Elemér: Berde Mária. In: Berde Mária: Tüzes kemence — 
A szent szégyen. Bukarest 1967. 18. 


