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ADALÉKOK AZ »ERDÉLYI TÖRTÉNETKEDVELŐK 
TÁRSASÁGA« TÖRTÉNETÉHEZ. 

Ezen érdemes társaság története máig sincs megírva; mindaddig, 
míg pl. az erdélyi magánlevéltárak ez irányban átkutatva nincsenek, 
meg kell elégednünk Jakab Elek becses, bár most már fogyatékosnak 
mondható tanulmányával. (Aranka György és az erdélyi nyelvművelő és 
kéziratkiadó társaság. Figyelő XVL 1884.) Nem tartjuk tehát fölösleges
nek a gr. Bethlenek keresdi levéltárában található adatoknak közzététe
lét, melyek a nevezett táraság tevékenységét újabb oldalról nem mutat
ják ugyan be, de eddigi ismereteinket kiegészítik. Legfontosabbak köztük 
a Somogyi Ambrus XVII. századbeli történetíró (1564—1638) nagy
becsű munkájának kiadatására vonatkozó, iratok Eder Károlytól. 

1. 
1.) Hogy a D. betű alatt lévő lajstrom kinyomtattassék, a neve

ket kihagyván azoknak, a kiknél ezen MS. megvagynak. 
2.) Az első hat vagy hét MS. possessorainak irattassék ezen manu-

scriptumok iránt, melyeken kezdődjék a munka. 
3 ) Felolvastatott az itt nem lévő főrendekhez irandó levélnek con-

ceptussa és helyben hagyattatván elvégeztetett, hogy a szükséges helyekre 
elküldettessék. Sub E. 

4.) A munkás tagoknak irandó leveleknek conceptussa felolvasta
tott s helyben hagyattatott. Sub F. úgy hogy a hová szükség, elkül
dettessék. 

5.) Az újságokban beiktatandó jelentésnek conceptussa felolvasta
tott G. betű alatt; ez rész szerint megmarad, csak azzal a különbség
gel, hogy most egyéb ne jelentessék, hanem a kiadandó könyvek lajstroma 
béküldetik; a társaság hogy kezdődött, mi a czélja; nemsokára a for
máról, betűkről bővebben fogjuk a publicumot tudósítani. 

2. 

Én alább megírt adom ezen tanúbizonyság levelemet arról, hogy 
ezen folyó 1791 esztendőnek május 15-ik napján, a közjóra törekedő 
szándékból a magyar meglett dolgokról még csak kézírásban heverő 
munkáknak világ eleibe való terjesztésére nézve egyben állott nagy 
érdemű társaságnak rendeléséből ő excell. Gr. Batthyani Ignácz erdélyi 
cath. püspök úrtól, a maga kezeirásával megerősített ajánlásából, való
sággal kezemhez vettem légyen az ígért 30 aranyból 10 császár aranyokat. 
Kolosvárat, a feljebb megírt napon és esztendőben. 

G. Teleki László mp. 
, (P. H.) 

Jegyzet: Az elismervény csak részben írott; túlnyomóan nyomtatva volt. 
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3. 

Contraquietantia. Tiz egyes császáraranyokról, melyeket is, hogy 
az eddig kézírásban volt historicus könyveknek nyomtatásban lejéndő 
kiadására hazámhoz s nemzetemhez viseltető jóindulatból, az Mlgos Gróf 
Teleki László úr kezéhez, nem többet pedig, vagy kevesebbet szolgál
tattam légyen, nevem alirásával (így!) bizonyitom. Kolosvarott Szent 
Iván havának 25-ik napján 1791. Belénesi Koszta István mp. 

Jegyzet: Hasonló nyugták vannak, csaknem azonos szövegezéssel,. 
a levéltárban még a következőktől is: Szegedi József gubernialis con-
siliariustól 1791. június 24. kelt.; Farczádi N. Andrástól 1793. feb
ruár 11-én kelt; Gr. Teleki Domokostól, 1792. deczember 27-én; 
Gr. Kendeffi Jánostól 1793. február 19-én; Árva Kendeffi Rákkeltői 
1792. január 28-án keltezve. 

4. 

Ezen Írásunk ereje mellett fog adni G. Teleki László Tabulae 
regiae assessor úr supernumerarius assessor Aranka György úr kezében 
az általadás végett Benkő József uram számára az kézírásban heverő és 
ezeket kiadni igyekező társaságnak egyben gyűjthetett pénzéből harmincz, 
azaz 30 császár aranyokot, ugyanezen társaság igyekezetiben tett és 
tejendő fáradozásainak előre való jutalmaztatasaul. Sig. Kolosvár 22-a 
Octobris. 1792. 

G. Bánffy György mp. G. Bethlen Gergely, az társa
ságnak titoknokja, mp. 

Jegyzet: Az utalvány hátlapján a következő megjegyzés olvasható : 
Anno 1792. die 23. Octobris az assignalt 30 aranyokat Mlgos Gr. Teleki 
László úr kezemben adta, hogy megadjam, vagy küldjem. Sig. Kolosvár. 
Anno dieque ut supra. 

Aranka György mp. 

Benkő József sajátkezű elismervénye a következő: »Hogy nagy
méltóságú Gróf erdélyi gubernátor úr excellentiája és az Erdélyi kézírá
sokat kiadó tudós társaság mlgos tanácsa különös gratiájából mlgos kir. 
tabulae assessor Zágoni Aranka György úr által 30 =» harmincz 
aranyakat vettem légyen, jelen való írásom által tulajdon kezemírása és 
pecsétem alatt háládatosan megesmérem. M. Vásárhelyen, Böjtelő havá
nak első napján 1793. 

30 arany Benkő József t. k. az harlemi tu
dós társaság tagja. (P. H.) 
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5. 

Méltóságos Gróf Úr és k. tábla birája, igen jó méltóságos Uram E 
Ide zárom a T. Benkő József uram kezeirását az által adott 30 

aranyok vételéről; mind hivataljára nézve, mind azért Nagysádhoz kel
lett küldenem, hogy az én kezem irása Nagysád kezében vagyon. 
Könyörgök Nagysadnak, méltóztassék ennek vételéről a Mgos Gubernátor 
úr excellentiájánál jelentést tenni, nékem pedig az én kezem irását kezem
ben küldeni. E felett küldjen Nagysád nekem a kézírások kinyomtatott 
lajstromából is minél felesebben, mivel sokan kérnek tőlem, a kik örö
mest kivannak azoknak számát szaporítani, a kiknek Nagysádhoz szeren
cséjek nem lehet. A tulajdon magamét is elvitték, már egy csepp sincsen. 
Ajánlom magamat Nagysád hozzám tapasztalt kegyességében és nagy 
tisztelettel vagyok Nagysadnak igen alázatos szolgája 

Aranka György mp. 
Marosvásárhely 24 Februarii 1793. 

Külön borítékon: Méltóságos R. Sz. B. Gróf Teleki László urnák,, 
a Mlgos k. tábla egyik mlgos birájának, igen jó Mlgos uramnak,. 
Kolozsvárt. (Zárópecsét.) 

Jegyzet: Benkőnek a levélben említett elismervényét fent olvashatjuk.. 

6. 

Ezen Írásnak ereje által az Erdélyországi kézírásokat kiadó társa
ság kincstartója Gr. Teleki László úr fog kifizetni Super Tab. assessor 
Aranka György úrnak 76, azaz hetvenhat magyar forintokat, melyeket 
azon társaság tanácsa végzéséből, kézírások szerzése végett Háromszékre,, 
nevezetesen T. Benkő József uramhoz való utazásában költött el. Kolos
vár. 19-dik Februarii 1794. 

Gr. Bánffy György mp. Gr. Bethlen Gergely. 

Jegyzet: Az utalvány Gr. Bethlen Gergely sajátkezű irása. Aranka 
György sajátkezű elismervénye a következő: 

Quietantia. Hetvenhat magyar forintokról, melyeket az Erdélyi 
K. K.-at kiadó társaság mlgos tanácsának Böjtelő havának 19-én 
1794-ben költ rendelése szerént, a kézírások szerzése végett Háromszékre 
tett utazásom költségeinek megtérítésekre a tisztelt Társaság kincstárjá-
ból és kincstartójától Mlgos R. Sz. Gróf Széki Teleki László ürtól a 
mái napon felvettem, melyről ezen levelem által megnyugtatom. Maros
vásárhely. Böjtmáshavának 29-ik napján a nevezett esztendőben 1794-ben 

Az az 76 mil. (P. H.) Aranka György mp. 

7. 

Ezen írásunk mellett a Dalnoki Veres Gerson kurucz világja 
leiratására " fordított 4 Rfl. és 30 kr.-ban tett költségit Aranka György 
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úrnak társaságunk kincstartója G. Teleki László úr ki fogja fizetni. 
Kolozsváron 29-ik Junii 1794. Gr. Bánffy György, mp. 

Gr. Bethlen Gergely titoknok mp. 

Quietantia négy n. forintokról és harmincz krajczárokról, melye
ket a mái napon a Kézírások Társasága mlgos tanácsa rendelése mellett, 
mely ezen esztendőben Sz. János havának 29-ikén költ, Mlgos Gr. Széki 
Teleki László úrtól, mint a társaság kincstartójától felvettem és ezennel 
mentté tétetik. Kolosvár, Sz. András havának 16-ikán 1794. 

(P. H.) Aranka György mp. 

9. 

Ezen írásunk mellett G. Teleki László, az magyarországi és erdélyi 
történeteket illető kézírásoknak kiadásában igyekező társaságnak kincs
tartója, adjon Gr. Bethlen Gergely ugyanezen társaság tanácsa titoknokja 
kezében 60 azaz hatvan R. forintokot oly véggel, hogy az említett sum
mát pesti iuris professor Demjén urnák az magyarországi prímás ő hgsége 
könyvtárjából kiíratott kézírásokra tett költségeinek megtérítése végett 
felküldhessen. Sig. Kolozsváron. 8-va Április 1795. 

Gr. Bánffy György mp. 
Az fen jegyzett 60 Rfl.-at vettem kezemhez 9-na Április 1795. 

G. Bethlen Gergely mp. 
Titoknok. 

10. 

Quietantia, Super florenis Rhen. centum tredecim Xr. 30. quos a 
Dno spectabili Antonio Demjén de Szt. Katolna in universitate regia 
Pestiensi juris professore, titulo certorum manuscriptorum, signanter 1—0 : 
Originális protocolli Stephani et Sigismundi Báthory phileram a 10 
grossis, et Andrea Kunics Daciae Siculiae phileram a 5 grossis compu-
tando ex bibliotheca Suae Eminentiae primatis Josephi a Battyan in 
parte Exmi Dni Comitis et gubernatoris Georgii Bánffy cum collatione 
computando a me descriptorum accepi. Sig. Pestini die 27-a Septembris 1796. 

Paulus Benke mp. (P. H.) 

Id est fi. 113 Xr. 30 Item in compactorium protocolli Báthorii 
fi. 2. Alul a következő megjegyzések: Ita esse testőr. Josephus Calovinus, 
Bibliothecarius Suae Eminentiae Prim. Canon. Posoniensis. Más írással: 
Eandem summám Rf. 113. Xr. 30 ab Illm0 Dno Comite Ladislao Teleky 
de Szék ut mihi rite exolutam esse hisce recognosco. Pestini 29 Mártii 
1797. Antonius Demjén mp. 
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11. 

Euerm Excellenz, Hoch wohl gebohrner, Hochzunehmender Herr! 
Ich weisz nicht, durch welchen Gefall es geschehen sei, dass ich 

die letzte Zuschrift der historischen Gesellschaft, datiert vom 30 März, 
jetzt im Julius durch die Post erhielt. Um einer ähnlichen Verzögerung 
vorzubeugen seh' ich mich in der Nothwendigkeit, mir die Freiheit zu 
nehmen, mich gerades Weges an Euerm Excellenz zu wenden. Die 
Zuschrift enthielt den Auftrag, ich sollte noch diesen Sommer die mir 
durch Hochmeister eingehändigte Abschrift von Simigianus Copieren las
sen, wofür mir die Kosten, sobald ich es melden würde, sollten ergenzet 
werden. Ich habe alles aufgeboten, was thunlich ist, auch ist bereits die 
ganze Schrift Copirt: allein das Collationiren und berichtigen fordert 
unsägliche Mühe, wovon ich nächstens durch die Überschickung des ers
ten Bandes den überzeugendsten Beweis geben werde. Die mir von der 
Gesellschaft geschickte Abschrift wimmelt von Fehlern, so dass aus der 
Herausgabe des Simigianus nichts werden konnte, wenn ich nicht noch 
andern Hilfsmittel gefunden hätte. Diese bestehen darinnen, dass ich noch 
eine andere, in manchen Stellen richtigem Abschrift benützte, ferner dass 
ich bei zweifelhaften Stellen in gedruckten Büchern nachschlage, die 
Simigianus gebraucht hat. Da sich dieser Fall fast auf jeder Seite 
ereignet: so werd' ich bei angestrengtem Fleisse folgenden Winter ganz 
dazu und zu den Anmerkungen verwenden müssen. Ich habe nicht den 
Muth, mich zu übereilen bei einer Arbeit, bei der die Ehre der littera
rischen Gesellschaft compromittirt ist. Die Zögerung mit dem Schesaeus 
hat gute folgen gehabt. Indessen also muss die zur Berichtigung unent
behrliche Abschrift des Simigianus bei mir bleiben: ich werde sorgen, 
dass sie nichts leide. Die Copir davon, die nun zum Gebrauch der 
Gesellschaft fertig ist, ist auf 230 Bogen geschrieben, und beträgt, den 
Bogen zu fünf Groschen gerechnet, 57 Rg. 30 Kr. Ich bitte Euer Excel
lenz gnädigst zu veranstalten, dass dieses Geld in Klausenburg in der 
Hochmeisterischen Buchhandlung erlegt werde, wonach ich es hier unge
säumt ausbezahlt erhalten würde. 

Ich ergreife mit Vergnügen diese Gelegenheit, Euerer Excellenz 
innigst zu danken, für die väterlichen Gesinnungen für mich, die Hoch
dieselben in dem Schreiben an dem Freiherrn Mich. v. Bruckenthal zu 
äusern geruhten, als von der Klausenburger Professurstelle die Rede war, 
und empfehle mich mit dem Gefühle der warhaftesten Verehrung zu 
Euerem Gnaden Euerer Excellenz gehorsamster 

Joseph Karl Eder 
Schuldirektor. 

Hermannstadt, den 26. Aug. 1797. 

Jegyzet: A levél borítékja elveszvén, inkább csak sejtjük, hogy 
ez Gr. Teleki László »kincstartó«-hoz volt intézve. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 32 



498 ADATTÁR 

12. 

Az erdélyi históriát világosító irományok közrebocsáttatását tárgyazó 
nemes társaság parancsolatjából Simigianus kétszáz s harmincz árkusokra 
terjedő munkájának irt mását megszerezvén, annak árául ötvenhét rénes 
forintot 30 krajczárt Gubernátor 0 Excellentiája rendeléséből Hochmeister 
Márton által kezemhez vettem. A mit is ezen kézírásommal bizonyítok. 
Iram Benczenczen 1 október 1797. 

Eder Jozef (így!) Károly mp. 

13. 

Illme Dne Comes Camerarie Regie! — 
Posteaquam e Polihistoricis huius principatus Simigiani operis pars 

prima in lucem prodiit, inter subscribentesque disposita exstitit, de eo 
agendum videtur, ut industria etiam presbyteri ab Eder hac in parte 
contestata congruam remunerationem recipiat. Cum autem mihi status 
cassae societatis, quae praevium in finem coaluit, haud constet, officiose 
requirendam duxi Ill tem Vram; ut quidnam per Societatis individua pro 
fundo illius cassae jam collatum, quidve exinde jam erogatum exstiterit ? 
mihi quantocius demonstrare ne gravetur. Quo tandem cognito illius statu, 
pro casu insufficientiae individua, quae e societate hac adhuc supersunt, 
ad persolutionem unius saltem adhuc oblationum suarum partis admonere 
valeam. Qui in reliquo jugi observantiae maneo Ill t ls Vrae obligatissi-
mus servus G. C. Bánffiy mp. 

Claudiopoli die 20 Februarii 1802. 

Kívül: Illmo Dno Comiti Gregorio de Bethlen, S. C. R. et Apos-
tolicae Majestatis Camerario. Per Enyed. Bethlen Sz. Miklós. (Zárópecsét.) 

14. 

Az kézírásban levő erdélyi és magyarországi történetíróknak írásait 
sajtó alá adni igyekező társaság individumai, kik Ígéretek szerint az 10 
aranyokot megfizették, fizettek Gr. Teleki László kezéhez az arról tartott 
computusunk szerint és Gr. Teleki László percipiált. 

Summa percepti Rhfl. 1845. 
Ebből erogált quietantiák mellett, melyek nállam vágynak, 

1.) Benkőnek Rfl. 135. 
2.-do B. Brukenthalnak adva által Eder számára az Schesaeus 

munkájában való fáradozásáért » 162. 
3-io. Juris professor Demjénnek » 115 kr. 30 
4-o. Demjén számára Bethlen Gergely által » 60 — 
5-o. Arankának » 63 » 20 
6-to Arankának » —4 36 

Summa erogati » 540 » 26 
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Maradott tehát az fenn jegyzett perceptumból, melyet az tanács 
rendelése mellett én vettem vala által 1304 Rfl. 34 kr. és eziránt én 
állok. Ebből én erogáltam az tanács rendeléséből Benkőnek 45 Rhfl. 
— Edernek holmi copizaltatásért 57 Rfl 30 kr. Summa: 102 Rfl. 30 kr. 

Ez szerint jött kezemben 1304 Rfl. 34 kr. 
Erogáltam 102 » 30 » 
Vagyon tehát Rhfl. 1202 kr. 4 

Die 3-ia Mártii 1802. Gr. Bethlen Gergely mp. 

N. B. Az Benkőnek küldött 45 Rfról nincsen quietantia, de vagyon 
protocollumban de 30-a Mártii 1797. és én igaz, hogy megküldöttem. 

Ez az kézírásban levő történetíróknak kiadattatását igyekező tár
saság cassajáról való specificatio, melynek valóságos mását 3-ia Mártii 
1802 az Gubernátornak beadtam. 

Jegyzet: Eredeti fogalmazvány Gr. Bethlen Gergely sajátkezű 
írásával. 

15. 

Illme Dne Comes camerarie regie! 
Ex honoratis Illustritatis Vrae sub 3-ia currentis mensis et anni 

ad me exaratis litteris, eidemque advoluto Societatis Philohistoricae Cassae 
Statu, perspecto eo, quod pro supportandis necessariis erogationibus 
absque novo succursu sufficiens adhuc fundus supersit, vigore praesen-
tium in rationem reverendi domini Caroli Josephi Eder pro procurata 
Ambrosii Simigiani operis partis primae editione, 30 aureos ducatos, 
135 Rflnos facientes exinde ea cum inviatione assignandos duxi, ut 
Illtas Vra summám hanc ad manus Excellentissimi Dni Lib. Bar. Michaelis 
de Bruckenthal, per me sub hodierno super eo certiorato persolvendam 
procurare, erogationemque hanc rationibus suis inferre ne gravetur. Qui 
in reliquo jugi observantiae cultu maneo Ill t ls Vrae obligatissimus servus 

G. C. Bánffy mp. 
Claudiopoli Die 12 Mártii 1802. 
Kiviil: Iltmo Dno Comiti Gregorio de Bethlen S. C. Regiae et 

Apostolicae Majestatis camerario. Bethlen Szt. Miklós. (Zárópecsét.) 

16. 

Quittung. Über hundertfünf und dreiszig Rh. Gulden, die ich als 
Honorarium für die Bearbeitung des ersten Bandes des Simigianus von 
der Siebenbürgischen Gesellschaft- der Geschichtforscher durch des Frei
herrn Michael Brukenthal's Excellenz wichtig erhalten habe. Hermann
stadt, den 19 März 1802. 

(P. H.) Jos. Carl Eder mp. 

Közli: DR. LUKINICH IMRE. 

32* 


