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ÍRÓI SZERZŐDÉSEK. 

Atyám, id. Szinnyei József nagybecsű kéziratgyűjteményének 
érdekes darabjai közé tartoznak azok a szerződések (s egyéb szerződés
szerű iratok), melyeket a múlt' század ötvenes éveiben az irók Müller 
Gyula kiadóval kötöttek. Ehhez a becses gyűjteményhez atyám 1883-ban 
jutott, mikor Müller Gyula könyvkereskedése feloszlott s írásait láda
számra megvette egy antikvárius. Atyám ez írások közt kutatva 
találta e szerződéseket, melyeket az illető antiquariustól egyéb autogram-
mokkal és könyvekkel együtt megvásárolt s így megmentette az elpusz
tulástól az akkori irodalmi viszonyokra anynyira jellemző s életrajzi 
szempontból is érdekes irodalomtörténeti dokumentumokat. 

E kb. 100 darab szerződés közül mutatok be itt néhányat szó-
és betű szerinti másolatban. 

1. 

Pest, 14. November 1854. 

Tisztelt Müller Úr! 
Fölkérem önt költeményeim kiadására, melynek teljesítését azon 

reménnyel támogatom, melyet ön bennem támasztott többrendbeli vála-
kozásával (sic). Ösmervén tehát önben ezen derék szellemet, mely lel
kesíti a fiatal magyar irodalom előmozdítására, további rendelkezése 
végett körülbelől hét nyomtatott ívre terjedő költemény füzetet fogok 
kézbesíteni, azon kikötéssel: hogy, ugy a nyomtatási, mint egyébb költ
ségeket levonván, a fönt maradott tiszta jövedelemnek egyharmad részét 
szíveskedjék részemre számítani. 

Maradván önnek egész tisztelettel szolgája 
Balogh Zoltán. ^ 

U. i. Azon esetre pedig: ha a költség nem találna bejönni az 
eladott példányokból a költségnek felét magam fogom fedezni: mire 
ezennel kötelezem magamat, 

Balogh Zoltán. r— 

[Régi összehajtogatott levélforma, kívül: T. ez. Müller Gyula 
Úrnak teljes tisztelettel, Helyben. Címzéssel és pecséttel. Az egész Balogh 
kezeirása.] 

2. 

Müller Gyula Úrnak. 
Pesten. 

Fölszólitattván ön által az »ördög naplójának« 1857.-rei meg
írására is, ezennel kötelezem magam, miszerint — f. é. Június 20-ikára 
négy nyomott ívre terjedő kéziratot — a múlt évihez — tartalom és 
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minőségre hasonlót, — és éhez a szükséges humoristikus felhívást, 
önnek oly módon elkészíteni, miszerint a nevezett napon és a kézirat 
átvételével ön nekem a múlt évben meghatározott tiszteletdíjt 80 pfro-
tot leflzetendi. Oly feltétel alatt azonban, miszerint ön Goldbach et 
Comp, vagy is a »kék macskához« czimű regényemet a következő 
egyesség alatt tőlem örök áron megveendi: 1) A kézirat átvételével ön 
nekem egy tavaszi kabát, mellény, és nadrágért, jót álland, — mely
nek értéke az ördög Napló által kapandó tiszteletdíjból lehuzatik. 2) 
A Goldbach et Comp, vagyis a »kék macskához« — tisz|eletdíjában ön 
nekem, ugyancsak a kézirat átvételével 40 azaz negyren pfrtot, — 
f. é. Marczius 15-ikéig ismét 40, azaz negyven pengő forintot, és ha 
én önnek a regényhez rajzolandó 15 képet átadok, még 20, azaz húsz 
pfrot fizetend. 

Egyszersmind bizonyítom, hogy a fenemlített negyven pengő fo
rintot mai napon készpénzben felvettem. 

Pest, Marczius 6. 1856. 
Beöthy László. 

A hátra levő 40 p. frtot, 
mai napon átvettem. 

Pest, 1856. Ápr. 11. 

Mai napon előlegezésül 5 frt 40 p. kr. felvettem. 
Ápr, 30. 1856. 

Beöthy László. 
[Az egész Beöthy keze irása.] 

3. 
Müller Gyula úrnak, Pesten. 

Pest, Augusztus 29. 1853. 

Ezennel önnek kijelentem, miszerint, »Nesze semmi fogd meg jól« 
czimű humoristicai gyűjteményemet, egyszer mindenkorra mint sajátját 
örökösen átadom kötelezvén magamat, a még hozzá szükséges kézira
tokat, és a bejött jellemzés végett elitélendő kéziratokat, Sep. tizen-
ötikig (sic.) f. évben tökéletesen átadni. 

Ön köteles nékem a még hátra levő honorárium fejében 80 
nyolczvan pengő forintokat, a kézirat átvételével azonnal kifizetni. 

Kijelentem ezennel, hogy ezen fönt nevezett művemet, senki más
nak önön kivül kinyomatni nem szabad. 

Beöthy László. 

Az egész öszveget 80 nyolczvan frtpöt, föntnevezett munkámért 
fölvettem. Pest, szept. 3. 1853. 

Beöthy László. 
[B. saját kézirata.] 

16* 

és azonkívül 34 pfrt áru ruha neműt 

Beöthy László. 
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4. 
Müller Gyula úrnak 

Beöthy László 

Pest, 1855. oct. 6. 
Ezennel örök sajátul átadom Önnek »Cholera csöppek« czímű 

egy füzetes kéziratomat, melynek tiszteletdíját Öntől felvettem. 
[Beöthy L. keze irása.] Beöthy László. ^S 

5. 

T. ez. Müller Gyula úrnak 
Ezennel fölkérem önt húsz ívre terjedő két kötet beszélyemnek 

kiadására, egyszersmind kijelentvén, hogy az érette kikötött tiszteletdíjt 
hiba nélkül kezemhez vettem, s így e beszélyekhezi jogot véglegesen 
önre ruházom át. 

Pesten, April 6-án. 1855. 
[Balázs S. keze irása.] Balázs Sándor. ^ 

6. 

Szerződés. 

Alolirott szerző eladok Müller Gyula pesti kiadó könyvárus úrnak 
»Frescoképek czimű munkám 3-ik kötetéből 200 azaz kétszáz példányt, 
tartozván Müller Gyula kiadó könyvárus úr ezen kétszáz darab könyvért 
szerzőnek jelen szerződés aláírásakor egyszer mindenkorra 100 azaz 
Egy száz pengő forintokat fizetni, s a könyvek darabját rendes áránál 
egy pftnál drágábban nem adni, és kötelezvén magamat: 

1-ször. A kétszáz darab könyvet a szerződés aláírása napján 
Müller Gyula kiadó könyvárus úr könyvkereskedésébe szállítatni. 

2-szor. Azon esetre, ha Müller Gyula kiadó könyvárus úr ugyan 
e munkából jövő 1852-ik évi márcziusi vásár végéig 100 példányt el 
nem adna, nevezett könyvárus úr kívánságára minden fennmaradt pél
dányt 50 száztoli áron készpénzfizetés mellett vissza vásárlani, s a jelen 
szerződés aláirásakor felvett 100 azaz Egy száz pftok használatáért mai 
naptól kezdve a számadás napjáig hatos kamatot fizetni. 

Alolirott kiadó könyvárus a fennebbi feltételek mellett átveszek 
Bernáth Gáspár úr »Frescoképek« czimű munkája 3-ik kötetéből 200 
azaz kétszáz példányt. 

Jelen a felek használatára két egyenlő példányban kiadott szerző
dés pontjainak szigorú megtartására kötelezzük magunkat. Kelt. Pesten, 
Okt. 25. 1851. 

Bernát Gáspár. 
az illető 100. pftot átvettem. 

: • . : Müller Gyula. 
, Bernát 

[Idegen kéz irása. A kelet s a záradék Bernát irása. Az aláírások 
természetesen az illetőké.] 
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7. 
Szerződés. 

Alolirott szerző eladom »Freskoképek« czimű költeményeimet 
negyedik kötetett pesti könyvárus Müller Gyula úrnak egyszer minden
korra ; 100 pft azaz egyszáz pengő forintokért, tartozván kiadó könyv
árus a vétel összeget 100 pft, azaz egy száz pftokat a szerződés alá
írása alkalmával lefizetni. 

Alolirott szerző Bernát Gáspár Úr a kéziratott folyó év Május 
első napján a kiadó könyvárusnak átadni köteles. 

A borítékhoz szükséges fametszeteit a Szerző Úr ön költségén 
csináltatja. 

A javítást (Correctur) Bernát Gáspár Úr fogja teljesíteni. 
Alolirott kiadó könyvárus Bernát Gáspár Úr fenébb czimzett köl

teményeit, ugyancsak a fenebbi feltételek mellett sajátommá teszem. 
Jelen Szerződés megtartására mindkét fél egyenlően kötelezvén 

magát, a Szerződés használati végett mindkét félnek egyenlő párban 
kiadatott. 

Pest, Mart. 20. 1852. 
Müller Gyula, 
mint tulajdonos. 

A föntebbi egyezkedésben kikötött 
100. pftot kezemhez vettem. Bernát Gáspár. _ 

Bernát Gáspár 

[A szerződés Müller Gy. kezeirása, a kelet és záradék Bernáté, 
az aláírások az illetőké.] 

8. 
Pest, Máj. 8. 1856. 

Kedves barátom! 
Hozzámi kérelmed folytán szerencsém van neked válaszolni, misze

rint folyó év August. 1 napjára kötelezem magamat részedre az álta
lam szerzett vagy szerzendo eredeti anekdotákból 12. nyomtatott ívre 
terjedő kéziratot átszolgáltatni, mit te tetszésed szerint használhatsz. 

Szinte a folyó hó 20-ára küldendek naptárad részire egy freskó 
kéziratot. 

Ezen dolgozataimért járandó 120. ez. ftból mai napon átvettem 
40. pftot; a hátralevő 80. pfor a 12. ívből álló anekdota gyűjtemény 
átadásakor fogom tőled átvenni. 

Bernát Gáspár. 
Mai napon, azaz f. év Jul. 9-én. 
ismét felvettem 20. pftot. 

Bernát Gáspár. 

[Összehajtogatott levélforma: »t. ez. Müller Gyula úrnak Pesten« 
czimzéssel; B. G. kezeirása.] 
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9. 
Kedves barátom! 

Azon irodalmi válalatra nézve, melyről beszélgetőnk, fogadd e 
sorokban tervemet, és ha helyesleni fogtad: közöld véllem szíves 
válaszodat. 

»Lavotta híres zeneművész élete és*kalandjai« czimű kéziratomat 
kész vagyok neked eladni, az általam kőre nyomandó arczképével és 
1797.-ben irt zeneszerzeményével együtt. 

Fölíételim következők, 

1° Mifeikámért 400. ezüst ft. honoráriumot kérek, melynek fele 
most, másik fele pedig kérdéses munkám 1000. példánya elkeltével 
volna fizetendő. 

2° 20. tisztelet példányt, melyből a hirlapszerkesztőket tartozom 
kielégíteni kérek tőled annak idejében adatni. 

3 o r Az előfizetési ivek magány kezelését magamra vállalom, 
egyszersmind két hirlap utján fogom azokat közönség elé juttatni. 

Az arczkép és zenedarabok lemásolandása után az eredeti 
képet és kótákat magam részére fogom visszatartani. 

A kézirat, arczkép és zeneművek iránti jogot végkép reád 
ruházom. 

Pest, Jan. 28. 1857. ' 
barátod 

< Bernát Gáspár, 
T, czf Müller Gyula úrnak 

Pesten. 
Müller Gyula úrnak. 

Lavotta czimű kéziratomért a köztünki egygyesség nyomán meg
határozott 400. ft. honorárium felét, azaz: 200. pftot kezeimhez vettem. 

Pest, Febr. 3. 1857. 
Bernát Gáspár. 

Ismét fölvettem 50. ez. forintot. 
Pest, Apr. 8. 1857. 

Bernát Gáspár. 
Ismét fölvettem 10. pftot. 

Pest, Máj, 1. 1857. 
Bernát Gáspár. 

[Az egész egy összehajtogatott levélen. Kivül: »t. ez. Müller 
Gyula úrnak Pesten. B. keze irása.] 
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10. 
Pest, Okt. 22. 1857. 

Gyula pajtás! 
A köztünk történt szóbeli egyezkedés folytán e levelem által 

következő pontok felől biztosítlak, melyeket annak idején teljesíteni 
becsületbeli kötelességeműi ismerendem. 

l ö r Lavotta élete cimű munkámból 50. példányt mint tulajdo
nodat szabad rendelkezésed alá köteleztetem adni. 

2 o r Ugyan ezen munkából 200. példányt könyvárusi kezelésed 
alá fog általam adatni, azon föltéttel, hogy e műből más könyvárus 
rajtad kivül nem részesülhet mint könyvkezelő s árus. 

barátod Bernát Gáspár. 

Tudtodra adom egyszersmind, hogy Lavottára begyűlt 64. elő
fizetési pénzek összesen 85. ft. nekem kifizettetvén: az illető előfizető
ket én tartozom példányokkal vagy bár miuton kielégíteni. 

Bernát Gáspár, r 
[Cimeres levélpapirosom. B. kezeirása.] 

11. 

Szerződés. 

Mely alólirottak között következőkép köttetett, úgymint: 
jször. É n aioijrott szerző oly alakot számítva mint minő »Két 

év egy ügyvéd életéből« eladok Müller Gyula kiadó könyvárus úrnak 
novelláimból 24 azaz huszonnégy ívre való kéziratot egyszer minden
korra és örökáron, oszvesen 200 azaz kétszáz p. forintért, mely ösz-
vegből vevő könyvárus úr 100 azaz: egyszáz p. ftot jelen szerződés 
aláírásakor, 100. azaz: egyszáz p. ftot. pedig f. évi Május 30-án 
kezemhez lefizetni tartozik; — én ellenben köteles vagyok a jelenleg 
eladott kéziratot kiadó úrnak jelen szerződés aláírásakor kézbesíteni. 

2 o r : Alólirott könyvárus és kiadó szerző úr novelláiból 24 azaz 
huszonnégy nyomott ívre való kéziratot ezennel Örök sajátjává tesz, s 
a fölebbi feltételeket egyetemben s egyenkint elfogadja. 

Jelen mindkét szerződőt egyiránt szigorúan kötelező szerződés a 
felek kölcsönös használatára két egyenlő példányban kiadatott. 

Pest, Május 9-én 853. 
Degré Alajos 

szerző. 

Müller Gyula 
kiadó. 

A szerződésben kitett száz pengő ftot, előlegesen felvettem. 
Pest, Május 9-én. 853. 

Degré. 
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A hátra levő száz pgő ftból mai nap húsz pgő ftot előlegesen fel
vettem. Pest, Május 10-én 853. 

Degré Alajos. 

A mai nap előlegesen felvettem huszonöt pgő ftot. 
Pesten, Május 21-én 853. 

Degré Alajos, 
Mai napon felvettem harmincz pgő ftot. 
Pesten, Május 28-án 853. Degré Alajos. 

A szerződésben kitett Öszvegből a hátralevő huszonöt pgő ftot 
felvévén, mai nap egészben kielégítettem. 

Pest, május 2-án 853. Degré Alajos. 

[A szerződés idegen kéz irása, a keletet s a nyugtatványokat 
Degré irta. A legutolsó dátum nyilván tollhiba június helyett.] 

KÖZŰ: SZINNYEI FERENCZ. 

BUDAI ÉZSAIÁS, BAJZA JÓZSEF ÉS TOMPA MIHÁLY 
EGY-EGY ISMERETLEN LEVELE. 

E három levelet Szabó Kálmán, ev. lyceumi tanár adta át közlés 
végett nekem. Az első levelet Budai Ézsaiás, a történetíró intézte Nagy 
István hajdúböszörményi ref. lelkészhez, fölkérve őt Funke Természet
rajza harmadik kötetének lefordítására. A fordítás azonban, úgy látszik, 
nem készült el (Petrik G. csak a Weber Simon fordítását említi 1821-ből). 
A második levél Bajza József kezeírása s Szabó Károly, későbbi tokaji 
főjegyzőhöz szól. A harmadik Tompa Mihálynak néhány lakonikus stílű 
sora a csízi ref. kurátorhoz. 

I. 

Tiszteletes Nagy Jó Uram! 
A' Fő Tiszteletű Superintendentzia, általam, teljes bizodalommal 

kéri Tiszteletes Nagy Jó Uramat, hogy a' Funke Német nyelvenn írtt 
Természeti Históriájából (melynek Első Darabja Debreczeni Prédikátor 
Tiszt. Tatai . . ., a' Harmadik pedig Tiszt. . . . János Uramra bizódott) 
a' Második Darabot, Alsó Oskoláink számára, Magyar nyelvre fordítani 
méltóztassék. Mely Hívatalbeli Jelentésem utánn, állandó friss jó egés-
séget kivánvánn, teljes tisztelettel vagyok 

Tiszteletes Nagy Jó Uramnak 
Debreczenbenn, December 

15dik napjánn, 1801. alázatos szolgája 
Budai É'saiás m. k. 

Kívül: Tiszteletes Tudós Nagy István Uramnak, a' H. Böszörményi 
Helv. Vallástételt követő Ekklé'sia igen érdemes Prédikátorának, teljes tisztelettel 

H. BöszÖrmónybenn. 




